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IS IIF.T OORLOG OP liET 1.1? 

[n de ~~eek van 20 tot: 27 september 
ligL er een Navo vloot in de Amster
damse haven . Ongeveer 30 schepen en 
10000 mariniers komen naar Amsterdam 
ter afslui ti ng v·m de 'lavo oefening 
Northern \~e<iding . Deze oefening vindt 
plaats op de Atlantiese oceaan en op 
!Ie Noordzee . In Amsterdam zal de oe fe 
ing geeval ueerd worden door de ~~:~vo
Lop en de mariniers en ma Lrm~en kun
nen I ekker gaun st 1ppen. ~leer hler
ove t· op pHg i O>l 2 en 3 . 

f:2,50 
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A.KTIES IN \>VOF.NSDRfCl iT 

In lvoensdrechl heel hlokkeren voor
taan volksop loop . 'laandog 1 septem
ber :djn er om die reden 32 mensen 
opgepakt . ~!uandag 19 september zal er 
zeker een volksoploop 7ijn in woens
drechL en 15 september in !Jen Ilaag. 
Ook is er nu een fotoboek uit over 
3 jaar vreclesakL i.ckamp in \~oPnsrln•cht 
Dit alles is te vinden op pagina 4. 

SPFURKRI\NT 

Informatie over bedrij ven dle werken 
aan de basis i.n 1\oensdrecht e n over 
akti.es . Een speciale bijlage : de Speur 
krant , op pagina 5 ,6 , 7 en 8 . 

KfRi\:F.NEI<GIE - CYKLUS EN 
Ol\:GELUKKEN 

ll'äL gebeurt er allemaal in een kern
centrale en wat gaa L er a llemaal niet 
mis'! fecllnicse informatie en ' n lijst 
mcl onRclukken op pagina 9 . 

-

~ILITARISMF: 1-:N EKONOMIE 

Militarisme en economie . Deze keer 
geheel gewijd aan het boek Starwa r s 
va n Robert Berloznik en Pa tr iek de 
Boosere . De kracht van dit hoek ligt 
in het feit dat het de samenhang 
laat zien tussen politieke , militair e 
en economie se on t1~i kke 1 i ngen in de 
VS . Een samenvatting op pagina 10 

MILITA~lSË.l2 tNc;., -~-~1 C.C.I PE . 

Bangladest is11éjp va ry.~fj . .- .Ï~*":::~ minderhei . grti~~)!t~ ~~~rd 
\vOrden . E e-e}tl~~ · · 

tariseri.n,,ui Lej ndw\~.,;k!~.~~dt . 
Pagina 11 G~d lf; D i c. 01 .. 

: · M"''C __ ._ . 

--~ 



2 

centraal station 
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redaxionee I 
In deze Vredesaktiekrant is behalve 
veel informatie over akties die in 
september op stapel staan ook een spe 
ciaal Inlegvel opgenomen, de Speur
krant, die zowel een overzicht geeft 
van de bouwwerkzaamheden op de vlieg
basis in Woensdrecht (de eerste kruis 
raketten dreigen in 1987 al te worden 
geplaatst! ) alsmede~tvoerig be
schrijft welke landelijke bedrijven 
er precies zijn "besmet" door mede
plichtigheid aan Woensdrecht. 

Daarnaast wordt ook aangegeven welke 
aktievormen er zoal kunnen worden 
gehanteerd om die bedrijven onder 
druk te zetten, van brieven-altties 
tot bezettingen. Er wordt niet inge
gaan op een brandstichting als die 
bij het besmette bedrijf De Schelde 
te Bergen op Zoom, die in juli nogal 
wat stof deed opwaaien. Hoe moet een 
dergelijke gebeurtenis beoordeeld 
worden? 

Als redaktie van de Vredesaktiekrant 
vinden we dat - wat ook onze .beoor
deling is - we geen aktievormen kun
nen opleggen of verzwijgen. In het 
komende nummer willen we uitgebreider 
ingaan op de vraag met name naar 
sabotage-akties, in de vorm van dis
kussie-bijdragen . we roepen lezers 
en lezeressen op om hun meningen ter 
publikatie aan ons op te sturen voor 
15 oktober. Een diskussie-bijdrage 
van de redaktie zelf zit ook in de 
planning! 

KOL·OFON 
/I.AN DIT NUMMER WERKTEN MSE: 

yvonne PI/er 
dieft 

leb..._ jackis 
~~e.te 

GUiDO 

NAAi·!. •••••••••••••••••.•••••••• 

ADrtES. ... .................... . 

POSTCODE. ............ ... .. . 

PLAATS ...................... . 

per jaar 6 keer In 
de brievenbus. 

gewoon abo • j'IS,-
steunabo • !25,-
rljke lul's abo • /35, -

Je kunt ook ·rechtstreeks abo-geld stor
ten op giro 5538149 tnv. Vr~tle
krant, Postbus 11 347, 1001 GH A dam. 

IS HET OORLOG 
OP HET IJ? 

Met 22 à 32 schepen plus 6600 à 15000 
mariniers en matrozen komt de Navo 
precie~ in de Vredesweek naar de bin
nenstad van Amsterdam. 
In de week van 20 tot 27 september 
liggen deze schepen in het Oostelijk 
Havengebied. Daar eindigt de Navo oe
fening die onder de naam 'Northern 
Wedding • hoofdzakelijk op de Atlan
tiese oceaan en de Noordzee plaats
vindt. Onder deze oorlogsschepen zijn 
er tenminste drie die kernwapenlan·
ceer installaties aan boord hebben. 
Op 24 september, als alle schepen in 
Amsterdam aangekomen zijn, is er een 
Navo top bijeenkomst om de oefening 
te evalueren . Dit gebeurt volgens 
zegslieden van de marine aan de rand 
van het Oostelijk Havengebied, in het 
marine-etablissement op Katteburg. 

northern wedd i nu 
Northern \iedding is een NAVO-oefe

ning die sinds 1970 om de vier jaar 
wordt gehouden. Hoofddoel is het vei
ligstellen van de aanvoerroute van 
Noord-Amerika naar Europa, om in tijd 
van oorlog materieel en manschappen 
over te kunnen varen. Er wordt geoe
fend in het mijnenvegen en sinds 1974 
in het landen van mariniers . De oefe
ningen worden steeds meer geintensi
veerd,meer schepen,deelname van Frank 
rijk,het langzaam oostwaarts (rich
ting Rusland en de DDR) kruipen van 
de oefenlokaties en met i ngang v.an 
dit jaa.r een twee-jaarlijkse oefening 
Northern Wedding is een middelgrote 
oefening,een waarschuwing aan het War 
chau-pact,bedoeld om de eerste slag 
te slaan. 
In 1982 bv.landden er 3000 Amerikaan
se mariniers in de Oostzee vlakbij 
de Oostduitse grens . De regeri ng van 
de Sovjet-Unie protesteerde toen fel 
hiertegen. De Navo oefeningen krijgen 
een steeds agressiever karakter. Dat 
deze oefeningen meer dan zomaar oefe
ningen zijn blijkt dt de volgende 
voorbeelden. 
Een jaar voor de Amerikaanse invasie 
in Grenada werd er een internationale 
marine-oefening gehouden, Ocean Ven
ture genaamd. Er werd toen een i nva
sie geoefend op een eilandje dat geo
grafie& vrijwel identiek was aan Gre
nada. Ook was er een grootschalige 
Navo-oefening in Turkije gelijktijdig 
met de staatsgreep. 
Wat is de betekenis van de komst van 
de Navo vloot naar Amsterdam? Bet Am
sterdamse havengebied is in tijden 
van spanning zeer belangrijk voor de 
äoorvoer van materieel en troepen 
naar Midden-Europa. Volgens de bewo
ners van het Oostelijk-Havengebied 
is de Navo er op uit om de reacties 
van de Amsterdammers op dit militaire 
vertoon te peilen. En om tegelijker
tijd weer fli nk wat propaganda te ma
ken voor het leger. 
Ondertussen moet Amsterdam maar wen
nen aan oorlogsschepen in de haven 
en milit~iren in de stad. Mooi niet!! 

KERNWAPENVRIJ? 

Amsterdam;een kernwapenvrije gemeente 
Een loze kreet. 

M.instens drie schepen van deze vloot 
hebben kernwapenlanceeri nrichtingen 
aan boord.Het zijn de John Hancock,de 
Hoinester en de Mount-Witney . 
Zij gebruiken het ASROC (Anti-Subma
rine Rocket) lanceersysteem waarmeè 
nucleaire munitie wordt afgevuurd en 
de hel•copters (Sea-King) die aan 
boord staan dragen B57 nucleaire diep 
te bommen. 
de John Hancock (een amerikaans.schip) 
lag voor de Navo oefening. in de Rot
terdamse haven.Zowel Rotterdam als 
Amsterdam hebben zich tot kernwapen
vrije gemeente verklaard. Wat houdt 
dat nou eigenlijk nê>g in? Volgens een 
woordvoerster ~an de gemeente Rotter
dam heeft Rotterdam helemaal geen zeg· 
genschap over de doorvoer van kernwa
pens door de Rotterdamse haven. Ze 
worden zelfs niet eens gemeld. Op ver
zoeken aan het Ministerie van Defen
sie om nucleaire· tra.nsporten te mel
den is nog nooit gereageerd.Ook in 
Amsterdam wordt de aanwezigheid van 
kernwapens niet gemeld. 
Burgermeester van Thijn van Amsterdam 
gaf,na vragen van de gemeenteraad, 
geen verde.re informatie over de ' even 
tuele ' kernwapenlading van de Navo- · 
schepen . Hij beweerde dat hij i n een 
gesprek met de minister van defensie 
in feb . '86 wel het afwijzende stand
punt van Amsterdam kenbaar had ge
maakt . Van Thijn, die eind 1985 al op 
de hoogte was van de komst van de 
NAVO-vlèot vond het klaarblijkelijk 
niet nodig om de gemeenteraad en de 
bevolking hierover in te lichten, 
laat staan ertegen te protesteren. 
Bet is wel duidelijk dat over de 

komst van oorlogsschepen (wel of 
niet met kernwapens) beslist wordt 
door de regering . Gemeenten hebben 
hier verder niet veel over te zeggen 
Maar in plaats van honderd procent 
medewerking te verlenen door geheim
houding te bewaren, behoren ze natuur
lijk te protesteren en de bevolk.ing 

zo tijdig mogelijk in te lichten. 
Ook de Amsterdamse loco-burgemeester 
Walter Etty vindt het niet zo erg dat 
er geen med~delingen worden gedaan 
over wel of geen kernwapens in de 
Amsterdamse haven. We willen het niet 
eens weten" zegt hij. "We nemen er 
geen verantwoordelijkheid voor". 

Uiteindelijk is het een bericht uit 
Het Nieuws Van De Dag dd. 24 Juni 

geweest dat melding maakte van de 
komst van de NAVO-vloot. Een deel van 
het Oostelijk Havengebied, waar een 
deel van de oefening plaats vindt zal 
waarschijnlijk tot militair gebied 
worden verklaard. Wat daarvan de ge
volgen zijn voor de bewoners; daar 
wordt met geen woord over gerept. 

MI UT AIR GEBIED 

Eind jwrl verkl.aarde zowel een woord
voerster van de Amsterdamse politie 
als een woordvoerder van de marine 
(tege.nover Bluf I) dat een gedeelte 
van het Oostelijk Havengebied tot 
i nderdaad tot militair terrein zou 
worden verklaard . 
Wat betekent "tot militair gebied ver 
klaren?" en kan dat zo m.aar? Het bes
te voorbeeld hiervan komt uit Enge
land. In· september 1985 werd daar een 
NAVO oefening gehouden • .Deze oefening 
(Brave Defender) was bedoeld om het 
"Ground Defence Area" systeem uit te 
proberen . Ground Oefence Area houdt 
in dat in tijden van krisis en oorlog 
gebieden rond militaire bases en in
dustrieële vestigingen tot militair 
terrein worden verklaard. Binnen een 
Ground Defence Area zouden militaire 
commandanten gezag kunnen uitoefenen 
over bewonersters,hun huizen en eigen
doamen . Het Ground Defence Area sy
steem word geregeld door geheime nood
wetten . Er zijn berichten dat er ver
dragen bestaan dat, in geval van nood 
het gezag wordt overgedragen aan Ame
rikaanse officieren.Met Duitsland en 
Engeland bestaan er al zulke verdra
gen. 
Er zou in augustus 1982 een dergelijk 
verdrag zijn gesloten met Nederland. 
Als dat al bestaat is het tot nu toe 
noq niet gepubliceerd. 

Inmiddels is de marine met een afge
zwakte versie van de p l annen rond Nor
thern Wedding in Amsterdam gekomen. 
Er is geen sprake meer van militair 
terrein . Er zullen alleen ligplaatsen 
ter beschikking gesteld worden van 
de Navo. Het verschil met de eerste 
berichten is wel heel opvallend. 
Kennelijk zijn ze toch bang geworden 
dat hun provocatie een averechts ef
fect gaat hebben ••.••• 

ik wo .. d aboanee 
De meeste informatie in dit artikel 
komen uit stukken die al eerder ge
publiceerd zijn in het weekblad Bluf! 



volgt nederlood 
nieuw-zeeland? 

Het ANZUS-defensie verdrag tussen 
Australië, Nieuw-zeeland en de Ver
enigde Staten werd 34 jaar geleden 
gesloten toen er nog geen sprake was 
van nucleair voortgestuwde of bewapen 
de schepen. Deze vallen daarom vol
gens de Nieuw-Zeelandse minister van 
defensie Frank O'Flynn buiten het 
ANZUS-verdrag. In navolging van Japan 
waar al sinds 1945 de produktie, op
slag en invoer van kernwapens verbo
den zijn, verbood ook Nieuw-Zeeland 
vorig jaar schepen met kernwapens aan 
boord de toegang tot zijn havens. 

Daarom hebben dè Verenigde Staten 
om te beginnen Nieuw-Zeeland uitge
sloten van een grote oefening in de 
Pacific samen met Australië, Canada,. 
Engeland en Japan in Mei 1986. Daarna 
heeft het ook vrijwel alle andere 
militaire banden verbroken. 
Het NAVO-defensie verdrag is ongeveer 
even oud als het ANZUS-verdrag. Er 
is geen enkele reden waarom Nederland 
het voorbeeld van Nieuw-Zeeland niet 
zou kunnen volgen. 

waarom tegen 
de navo? 

De NAVO is het militaire apparaat 
van de belangrijkste kapitalistiese 
landen, met uitzondering van Japan. 
Zij beschermt de belangen van de lei
dende klassen in deze landen. De be
volkingen van al deze landen moeten 
blijven geloven in het wankele fabel
tje dat de NAVo de vrede bewaart. De 
bevolking moet tevens geloven dat in 
oorlogstijd de vijand altijd de 
schuldige is. En dat terwijl oefenin
gen als Northern Wedding bewijzen dat 
er wel degelijk op de aanval geoefend 
wordt (men oefent zowel in de aanval 
als in de verdediging) • Er is slechts 
een politieke krisis nodig om de 
hooggeprezen vrede (of wapenstil
stand) om te doen slaan in een alles
vernietigende oorlog. Tenzij de vre
des- en anti-militaristiese beweging 
er samen in slagen om de NAVO af te 
schaffen, want zolang de NAVO bestaat 
is vrede ondenkbaar. 

De reklame die met de komst . van 
deze vloot in de Amsterdamse haven 
wordt gemaakt is een onderdeeltje van 
de totale propaganda voor het leger. 
Het is niet alleen belangrijk om 
(kern)wapensystemen uit te bannen, 
maar ook is het·noodzakelijk om tegen 
alle uitingen van militarisme verzet 
te plegen. Dit militarisme wordt in 
Nederland (en in de rest van West
Europa) georganiseerd door de NAVO. 
Willen we bevrijd worden van het mi
litarisme, willen we het leger af-

schaffen, - dan is het noodzakelijk 
ons tegen de organisator van dit mi
litarisme te keren! 

De Nederlandse legeronderdelen 
(land-, luchtmacht en marine) Z1Jn 
opgenomen in de militaire struktuur 
en plannen van de NAVO. De landmacht 
heeft nu een relatief klein deel in 
West-Duitsland, dat in geval van oor
log pijlsnel met vers kanonnenvlees 
moet worden aangevuld. Daarvoor be
staat een mobilisatieplan. Volgens 
dit plan moeten de twee divisies bin
nen 24 uur naar de plek des onheils 
en worden binnen enkele dagen de re
servesoldaten opgeroepen en overge
bracht. Dit overbrengen gaat over 
autosnel- en spoorwegen. Voor de 
spoorwegen heeft Defensie een aantal 
speciale wagons aangeschaft om tanks 
en kanonnen te vervoeren. Men is dus 
voorbereid. 

De luchtmacht is ondergebracht bij 
de taktiese luchtmachtstrijdkrachten 
van de NAVO, waarvan ·hij een klein 
onderdeeltje uitmaakt. Die strijd
krachten moeten de grondtroepen on
dersteunen. Nederlandse grond- en 
luchttroepen zijn volgens de nieuwste 
doktrine van de NAVO, de 'Airland 
Battle', zo nauwkeurig mogelijk op 
elkaar afgestemd. De marine moet 
de aanvoerlijnen uit Noord-Amerika 
beschermen, zo heeft men voorzien. 
De Russen moeten in hun onderzeeërs 
vernietigd worden, opdat de aanvoer 
van troepen en goederen niet in ge
vaar komt. Daarnaast houdt men reke
ning met een aanval vanaf de Noorde
lijke Ijszee richting Noordzee. 

Het belangrijkste NAVO-onderdeel 
in Nederland is de kommandopost van 
het Centrale Landkommando van de AF
CENT (Allied Farces Central Europe) 
in Brussurn (Zuid-Limburg) • Deze kom
mandopost in vredestijd koördineert 
land- en luchtstrijdkrachten in Cen
traal Europa. In 1987 is het voor het 
twintigste jaar in het Limburgse ge
vestigd. 

Daarnaast bestaat er een enorme 
hoeveelheid postjes en centra die op 
de één of andere manier bijdragen aan 
de Nederlandse taak in de oorlogs
plannen van de NAVO. (Zie daarvoor 
diverse Onkruit-publikaties). Al deze 
taken en instanties houden het mili
tarisme elke dag in stand en ver
spreiden het zelfs nog. De NAVO is 
de uitvOerder van het militarisme in 
Nederland. Willen we het militarisme 
bestrijden, dan. moeten we de NAVO af
schaffen. 

Guido 

verzet 

Een paar weken geleden is er in Am
sterdam een uniek breed front gevormd 
van allemaal maatschappelijke groepen 
en organisaties, die zich willen verzet
ten tegen de komst van de NAVO-sche-

pen. De koalitie, die INITIATIEFGROEP 
'IS HET OORLOG OP HET IJ?' Is ge
doopt, bestaat nu uit de volgende deel
nemers/sters: IKV-Amsterdam, Vrouwen 

voor Vrede-Amsterdam, Stop de N-Bom 
Amsterdam, Bewonersgroep Oostelijk 
Havengebied, Bewonersgroep Rivieren
buurt, ANJV (A'dam-Oost), Scholieren
Komltee, Rebel, P.S.j.G., Basisgroep 
Slappe Hap, AMOK, BONK-Samenwer
kingsverband, Onkruit, Groen Amster
dam, S.A.P., P.S.P., Jonge Socialisten, 
en tal van Amsterdamse vredesplat-

. forms. 

De Initiatiefgroep heeft een drietal ge
zamenlijke grieven, waaromheen aktie 
gevoerd gaat worden. Ten eerste vindt 
men het absurd, dat de bevolking van 
Amsterdam overspoeld wordt met 
NAVO-soldaten, terwijl zij daar niet 
eens behoorlijk van op de hoogte wordt 
gesteld - laat staan, dat de bevolking 
mee mag beslissen over de vraag of 
die militairen wel welkom zijn. Ook nu 
nog, na alle trammelant die erover is 
gemaakt, weigert de gemeente serieuze 
voorlichting te geven. 

Ten tweede wordt het tegenstrijdige 
beleid van de gemeenteraad aan de 
kaak gesteld. Die Raad heeft eerder 
een mooie kernwapenvrij-verklaring aan
genomen en mooie bordjes met dat op
schrift bij de toegangswegen naar de 
hoofdstad geplaatst, maar intussen 
wordt er niets aan gedaan om die uit
spraken hard te maken, bijvoorbeeld 
door bunkerbouwers te boykotten en 
door oorlogsschepen met kernwapens 
of kernwapenlanceer-installaties te we
ren. We gaan dus zelf werk maken van 
'Amsterdam Kernwapenvrij'! 

En ten derde - ook dat is een gemeen
schappelijk punt - vindt de Initiatief
groep dat de gemeente eigenlijk alle 
medewerking aan de komst van de NA
VO-schepen zou moeten weigeren. Oe
feningen als 'Northern Wedding' passen 
in de voorbereiding op een massaslach
ting en In pogingen van de NAVO om 
de bevolking daaraan te doen gewen
nen. Laat de gemeente de moed hebben 
om zich daadwerkelijk te verzetten te
gen zo'n gevaarlijk machtsvertoon! 

aktieplannen 

WAT KUNNEN WE ZELF DOEN OM 
DUIDELIJK TE MAKEN DAT DE OOR
LOGSSCHEPEN OP MOETEN DONDE
REN EN WEG MOETEN BLIJVEN? HET 
AKTIEPLAN VAN DE INITIATIEF
GROEP BEVAT DE VOLGENDE ELE
MENTEN: 

Zo gauw als de schepen (of 'n deel 
ervan binnen is wordt er een massa
le demonstratie· gehouden: op zondag 
21 september om 14.00 vanaf het 
Beursplein naar de Ij-haven; tegelij
kertijd verzamelen er schepen bij het 
N.Z.Hollands Koffiehuls (voor het 
Centraal Station) voor een botervloot• 
demonstratie; 

Een tweede plan is de oprichting 
van een anti-militaristles kamp op 
het eiland waar de schepen komen 
te liggen (zie kaartje). In de oproep 
van de Amsterdamse basisgroep om 
mee te doen aan het kamp wordt het 

beschreven als 'ondersteuning en uit
valsplek voor aktles, informatieplek 
en als permanent verzet tegen de 
toekomstige (massa)moordenaars van 
NATO'. Gezien de geplande ligging 
van het kamp en de reële mogelijk
heid dat het Oostelijk Havengebied 
wordt afgesloten belooft het In ieder 
geval een spannend gebeuren te wor
den; 

De Aktieweek moet ook de gelegen
held aan een breder publiek geven 
om zich serieuzer te Informeren over 
het werkelijke karakter en de werke
lijke bedoelingen van de NAVO. Van
daar dat er een aantal Informatie
avonden gehouden gaan worden over 
thema's als: de achtergrond van de 
oefeningen, de rol van Nederland In 
de Navo, en het verband tussen mi
litarisme en patriarchaat. De info
avonden zullen beginnen met een 
feest waarop een Fotoboek over de 
ervaringen van het Vredesaktiekamp 
wordt aangeboden (op 20 september), 
en het eindigt ook met een feest!(op 
vrijdag 26 september) 

Het Hoogtepunt van de week tegen 
de Navo-schepen op het Ij ligt vol
gens de bedoelingen van de Initiatief
groep op 24 september, wanneer de 
officieren van plan zijn een 'evalua
tie' te houden In het marine-etablis
sement op Kattenburg. Denkbaar is 
dat er dan limousines van generaals 
door plcket-llnes worden tegflngehou
den, dat de doorvaart naar het marl
ne-etablissement wordt gestremd, 
maar ook dat allerlei milltaristlese 
instellingen In Amsterdam bezoek 
krijgen van evaluatie-teams uit de 
aktie-wereld. Het 24 september-plan 
wordt, op het moment dat deze Vre
desaktiekrant naar de drukker gaat, 
nog uitgebroed! 

== Tenslotte: er waren ook andere, 
spontane ideeën door de hoofdstad, 
zoals een sportieve prijsvraag: wie 
slaagt erin om de meeste petten in 
te zamelen van Navo-mariniers?; een 
flinke portie rotte eieren voor Van 

Thijn onder het motto 'Is het Oorlog 
Op het Ei?'; en natuurlijk: enthou
siaste verstoring door het Amster
damse plebs van de provokatleve ope

' nlng van de Stopera, ook tijdens de 
vloot-aktieweek (op 23 september) ..... 
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WOENSDRECHT 
32 MENSEN OPGEPJ\I<T. 
Op één september, toen de sirenes 
weer loeiden zoals elke eerste maan
dag van de maand om 12 uur zijn in 
Woensdrecht bij de blokkade van de 
hoofdpoort door een overmacht van 
politie en marechaussee 32 mensen 
opgepakt. Na tien minuten blokkeren 
werd iedereen ingerekend en naar de 
maxechaussee-kazerne in Putte ge
bracht . De namen werden gevraagd en 
na 5 á 6 uur werd men in kleine groep 
jes in de nabijheid van de bewoonde 
wereld gedropt. Onder de gearresteer
den was één persoon verkleed in ME
uniform. Die heeft, na al 4 dagen 
vastgezeten te hebben, nog eens 6 
dagen verlenging van arrest gekregen. 
Nadat de eerste maandag in juli voor 
het eerst de blokkade onmogelijk ge
maakt werd (voordien werd dikwijls 
via wisselende poorten naar omleidin
gen gezocht) en in augustus een drie 
uren durende duw- en trekpartij ont
stond, is er dus nu een verdergaande 
verscherping van het poli tiebeleid. 
Tot nu toe werden de blokkeerderf 
sters alleen beschuldigd van belemme
ring van het verkeer en ~oest de open 
bare weg daarvoor vrijgemaakt worden. 
Nu nemen zij zogenaamd deel aan een 
volksoploop, wat een misdrijf is. 
Allen hebben een prent gehad en moe
ten voorkomen. Het optreden van poli
tie en marechaussee wordt dus elke 
keer agressiever. Men zoekt duidelijk 
naar artikels uit wetboeken op grond 
waarvan steeds harder opgetreden kan 
worden. En waar eindigt dit? Met voor 
elke gelegenheid nieuwe wetten??? ZÓ 
begint gewoonlijk een politiestaat . .. 

BLOKKADE 
19 SEP'mmER 

WOENSDRECHT, 1986. DE WERKZAAMHE
DEN OP DE BASIS ZIJN IN VOLLE GANG. 
VRACHTWAGENS RIJDEN AF EN AAN. BULL
DOZERS . DE TEKENINGEN VOOR DE BUNKERS 
ZIJN KLAAR. STUKJE BIJ BEETJE VERAN
DERT DE VLIEGBASIS IN EEN KUISRAKET
TENBASIS. EN IN 1988 MOETEN VOLGENS 
PLAN DE BUNKERS KLAAR ZIJN OM DE 48 
KRUISRAKETTEN TE HERBERGEN. WANT DAN 
KRIJGT NEDERLAND ZIJN AANDEEL IN HET 
OORLOGSMATERIEEL. 
TENMINSTE, ALS ALLES VOLGENS WENS VAN 
DE REGERING GAAT. 

BLOKKADE WOENSDRECHT 

Maar het is nog geen 1988, de bun
kers staan er nog niet. Bet verzet 
gaat onverminderd door. De regering 
zal merken dat een plaatsingsbesluit 
iets anders is dan het werkelijk kun
nen plaatsen van raketten. 

BIVAK (Breed Ifiitiatief voor Ver
dergaande Akties Tegen Iruisraketten) 
organiseert voor vrijdag 19 september 
een blokkade van de basis Woensdrecht 
Alle toegangspoorten worden door een 
menselijke en geweldloze blokkade af
gesloten . Al het verkeer van en naar 
de basis zal tegengehouden wor den . 

WOENSDRECHT WORDT OP 19 SEPTEMBER 
TUSSEN 12.00 EN 17.00 GEBLOKKEERD. 
En echt niet voor de lol. 
* We blokkeren om te laten zien dat 
het ons menens is; het verzet gaat 
door; 
* We belemmeren het bouwverkeer omdat 
we ons willen inzetten de werkzaamhe
den ter voorbereiding van plaatsing 
te verhinderen; 
* We voeren een aktie van burgerlijke 
ongehoorzaamheid om te laten zien dat 
de maat vol is en dat we het vertr ou
wen in het openbaar gezag opzeggen; 
* We zeggen dat de 19 september blok
kade niet de laatste zal zijn. Omdat 
onze inzet in het tegenwerken van het 
plaatsingsbesluit blijvend is. We ko
men terug en voeren thuis ook akties 
om plaatsing te voor komen. 

MANIFESTATIE 

Om 17.00 vindt er een manifestatie 
plaats als startsein voor vervolgak
ties: de Doe Niet Mee aktiedag op 1 
november. Waarom? Omdat we weten dat 
de regering- Lubbers vastbesloten was 
en blijft om 48 kruisraketten te 
plaatsen. Omdat we dus het verzet 
moeten versterken. Binnen bond en be
drijf , als werkende of baanloze, als 
bouwvakker of ambtenaar, als WAO-er 
of scholier. Akd.es op scholen , in 
gemeenteraden, i n het bedrijf, bij 
Woensdrecht , bij toeleveringsbedrij
ven om de kruisraketten buiten de 
deur te houden. 

VOOR NADERE INFORMATIE OVER DE 
BLOKIADE ZELF, EN OVER VERVOER, EN 
OOK VOOR AFFICBF.S , PAMFLETTEN BEL BI
VAl: 020-. 249712. 

ALS JE OP 19 SEPTEMBER NAAR WOENS
DRECBT KOO, NEFM DAN SPAMDOElEN, HU
ZIEliNSTRUHENTEN, VRIENDEN EN VRIBN:
DINNEN MEE. 

Drie jaar Vredesaktiekamp 
FOTOBOEK VREDESAI<TIEKAMP 

Drie jaar Vredes Aktie Kamp in Woens
drecht: een fotoboek waard. Veel men
sen hebben voor korte of langere tijd 
in Woensdrecht gewoond; du.iz.enden 
hebben er aktie gevoerd of alleen een 
bezoek gebracht. Als permanente ves
tigingsplaats van aktivisten staat 
het kamp voor bet onvoorwaardelijk 
NEE tegen de kruisraketten en voor 
de verwevenbeid van samenleven en 
aktievoeren. 
Het boek bevat ruim 100 foto's en be
staat uit drie delen, elk deel be
gint met. een inleiding. De eerste epi 
sode gaat over de tijd tot en met de 
grote ontruiming van het (toenmalig 
legale) Vredesaktiekamp aan de Midden 
weg na het regeringsbesluit van één 
juni 1984 . Een levendige tijd: veel 
mensen bouwden bun eigen onderkomen 
van plaggenhut tot Indianentent.Op 
de militaire basis stond met kerst
mis een fraaie boom en met pasen 
waren daar eieren verstopt. 
Het tweede deel handelt over de perio 
de nà de grote ontruiming die begint 
met drie weken op de stoep voor het 
gemeentehuis. Ons legale terrein is 
ons ontnomen, we vragen om een nieuw 
maar dat krijge.n we niet. Eerst het 
Bos V AI<, daarna het BunkerVAI< en ten
slotte het Vrouwenkamp ontstaan. Zij 
krijgen te maken met voortdurende 
ontruimingen: telkens weer worden de 
slaaphutten - benders - gemaakt van 
takken en plastik afgebroken en mee
genomen. De fraaie huiskamers worden 
dan nog met rust gelaten en zitten 
vaak vol bezoek. 
Het laatste deel brengt de tijd na 
de aankoop van het huis van Atoom
Vrijstaat in beeld. Dit wordt een 
belangrijke steun om steeds weer te
korten te kunnen aanvullen en om op 
verhaal te kunnen komen na de steeds 
veelvuldiger en grondiger ontruimin
gen.Werkelijk alles wordt nu mee
genomen: hele huiskamers, keukengerei 
dekens, kruiwagens, jerrycans enz. 
Op de basis begint de bouw voor de 
kruisraketten. Onze akties nemen weer 
toe: de strijd gaat door. 

Bet fotoboek is. te bestellen door 
overmaking van F.l5.-- plus F.4.50 
porto op g~ro 3332968 t.n.v.Vredes
Aktiekamp Woensdrecht onder vermel
ding van "fotoboek". Informatie over 
verkooppunten: Atoomvrijstaat, Dorps
straat 9, Woensdrecht.Tel.Ol646- 5183. 

DEMO 

Op 15 september vindt er in Den Haag 
een apart soort demonstratie plaats: 
ee ' plebsdemo ' van allerlei mensen 
gehuld in plunje trekt dan in protest 
naar bet hoofdkantoor van het V. N.O. 
(Vereniging van Nederlandse Onderne
mers). Wat is de aanleiding voor deze 
aktie? 

In juli jongstl eden heeft het V.N.O. 
van het Ministerie van Justitie ge
eist dat het stappen onderneemt tegen 
BONK, vanwege kritiese brieven die 
er eerder door BONK geschreven waren 
om erachter te komen of direkties van 
bedrijven zich wel of niet inlaten 
met de voorbereidingen op· plaatsing 
van kruisraketten in Woensdrecht . Als 
reaktie roept BONK nu op tot een 
plebsdemo op de dag voorafgaand aan 
Prinsjesdag. In de demonstratie-op
roep wordt gesteld: 

•Als Voorbereiders van Nukleaire 
Oorlogsvoering treedt het VNO op als 
beschermeling van alle fabrikanten 
die zich met de atoomtroep inlaten. 
Tegen ons, vredesaktivisten van BONK, 
voert bet VNO een kJJJDpsgne om ons 
zwart te IIJ8ken en te kriminaliseren , 
onder andere door een onheuse aan
klacht. 

Als verbond van de grote bazen 
treed het VNO op als vertegenwoordi
ger van het kapitaal : bet VNO wil 
lastenverlichting voor het bedrijfs
leven , IIJ8ar verlaging van de legere 
lonen en uitkeringen, geen arbeids
tijdverkorting, ver/IJIJgering van al
lerlei rechten van de werkende bevol 
king en werklozen, bet VNO wil geen 
1 belachelijke zware 1 milieu-IJUlatrege
len, enzovoorts. 

Op 15 september zullen wij, het 
plebs, alles wat het VNO slechts als 
schroot wil z i en , bet VNO tot betere 
reden dan de troonrede 1110eten bren
gen . Wij, misdadigers vsn BONK, in 
lompen gekleed , zullen het VNO ons 
.eisenpakket overhandigen . Haar alle 
andere ariDOedzsaiers, al of niet in 
groepen, zijn ook welkom met eisen
pakketten voor het VNO. Vieze hippies 
en kraicers, stelende zigeuners, luie 
arbeiders , stinkende zwervers, werk
loze profiteurs, kortom al het. plebs
vuil wordt uitgenodigd eisenpakketten 
na een deiiJOnstratie te overhandigen. 
Verzin je eigen ludiekiteit, kom met 
zoveel 1110gelijk groepen en mensen met 
eisenpakketten. • 

KOO AU.EN 15 SEPTEMBER 13.00 OP BET 
MALIEVELD IN DEN HAAG I I 
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Op deze paginas enkele overzichten, 
te weten van bedrijven die op het 
Amerikaanse deel van de basis zijn 
gesignaleerd (zie kadertje);van over
koepelende instanties van ondernemers 
die we besmet beschouwen; maar vooral 
van de zes grote jongens waarvan we 
intussen hebben kunnen konstateren 
dat zij zich met de plaatsing van 
kruisraketten inlaten: FOKKER, HEIJ
MANS, de HEIDEMIJ, HOLLANDSE BETON
GROEP (HBG) • BALLAST-NEDAM en WITTE
VEN en BOS. 
Vanwaar die speciale aandacht voor 
landelijke bedrijven die zijn besmet? 
Er zijn tenminste twee belangrijke 
redenen te noemen: Zoals ook blijkt 
uit onderstaande gegevens, zijn die 
ondernemers vaak op meerdere manie
ren tegelijk besmet - door hun kol
laboratie met de Duitse fascisten 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, door 

~on 
-..;; h 

. erp en Uitvoering 

tdemi i nederland ~ 

In 1988, als de kruisraketten ge
plaatst worden is het voor de Heidemij 
dubbel feest, want ze vieren dan ook 
hun 100-jarig bestaan. 
Sinds 1982, toen het even niet zo 
goed ging na mislukking van enkele 
riskante projecten, zijn de aandelen 
van de Heidemij Holding NV in handen 
van de Stichting Lovinklaan waarvan 
de vereniging de Koninklijke Neder
landse Heidemij (KNHM) (met VVD-cory
fee M. Gecrtsema als voorzitter) en 
het personeel aandeelhouders zijn. 
De Heidemij kent drie werkmaatschap
pijen: 

:-ioof•lvestiging: Hoofdkantoor: Gene
~ aal Spoorlaan 489, 2280 AR Rijswijk 
(tel: 070 - 153911) 

Hieronder een, wat uitgebreider, ver
haal over de Hollandse Betongroep. 
Hoewel het minder zeker is (dan van 
andere 'grote jongens 1 die op deze 
pagina 1 s staan vermeld) dat de HBG 
bij Woensdrecht betrokken is, vindon 
wc dat de HBG die aandacht dubbel en 
dwars verdient: het bedrijf is zo 
door en door verrot, dat het erom 
vráágt te worden bestookt met direkt 
verzet. Waarschuwings-akties zijn ze
ker in dit geval geen overbodige lu
xe! 

Met de Hollandse Beton Groep betreden 
we de duistere wereld van de Neder
landse bouw. In eigen publikaties wil 
dit bedrijf ons doen geloven dat "on
dernemingszin, durf en oog voor de 
toekomst en sociale bewogenheid met 
haar werknemers/sters" het bedrijf 
karakteriseren. Een speurtocht door 
verleden en heden van dit bedrijf le~ 
vert echter een heel ander plaatje 
op. Een juistere karakterisering is 
dat het zich bezighoudt met geweten
loos en ongehoord winstbejag, door 
uitbuiting, onderdrukking, malversa
tie en kollaboratie. 
De geschiedenis van de Hollandse Be
ton Groep (HGB) laat verder heel dui
delijk zien dat bedrijven door vér
gaande internationalisering trachten 
te ontkomen aan medezeggenschap van 
de werknemers/eters. Door de vele o
vernames van bedrijven hebben de werk 
nemers/sters binnen het HBG-concern 
aan den lijve ondervonden wat het so
ciale beleid inhoudt: Bij voortduring 
reorganisaties en bedrijfssluitingen 
met als gevolg massale ontslagen. De 
vele ex-werknemers/sters van Neder
horst Bouw kunnen hierover meepraten. 
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steun aan het Apartheidsbewind in 
Zuid-Afrika, en/of door betrokkenheid 
biJ produktie van kernenergie. 
Bovendien illustreren juist deze be
drijven dat Woensdrecht overal is, 
dat akties tegen de plaatsingsvoor
bereidingen niet alleen ter plekke, -
rond de basis gevoerd kunnen worden, 
maar overal in Nederland. Omdat zij 
overal verspreid door het land vesti
gingen hebben. Vandaar dat juist de 
ZES GROTE JONGENS het meest in aan
merking komen voor akties van direkt 
verzet en burgelijke ongehoorzaamheid 
( zie achterpagina). 

Heidem.ij Adviesburo BV, Heidem.ij Uit
voering BV en Heidemij Beheer en Grond 
-zaken BV, die zich samen bezighouden 
met onder meer landinrichting (waar 
onder groenvoorzieningen), bouwkunde, 
stads- en dorpsvernieuwing, bodemkun
de, energie, verkeer, wegen en ver
voer, zowel advisering als uitvoe
ring. 
De Heidem.ij heeft in het hele land 
vestigingen, onder andere in Assen, 
Apeldoorn, Haarlem, Rotterdam, Den 
Bosch, het hoofdkantoor is gevestigd 
in Arnhem, aan de Lovinklaan nr 1 tel 
085-778911. 
De Heidem.ij onderhoudt al jaren een 
goede werkrelatie met de direktie Ge
bouwen, Werken en Terreinen van het 
ministerie van Defensie. Zo was z.ij 
reeds voor de bouw van de bunkers in 
\voensdrecht present voor onder andere 
drainagewerkzaamheden en hebben ze 
er een vast gebouw. Het is niet on
denkbaar dat de Heidem.ij hoofdaannemer 
is van de grondwerzaamheden, de kapa
citeit hebben ze ervoor. 
De Heidemil heeft een aantal dochter
bedr.ijven en deelnemingen: 

De HBG is Nederlands grootste bouw
onderneming werkzaam over de hele we
reld. Onder haar vlag zijn meer dan 
150 bedrijven bezig met utiliteits-

bouw, woningbouw, metaalconstructies 
en installaties (o.a. kerncentrales), 
wegenbouw en natte waterbouw, opspo
ring van olie en gas. Vele overheids
opdrachten, waaronder nogal wat mili
taire, worden met behulp van het o
ranje-groene HBG-materiaal uitgevoerd 
Dat aan de vele stukjes "Hollands 
Glorie" (term van de HBG) die deze 
internationale bouwer hier en in ~en 
vreemde uit mocht voeren nogal wat 
smetten kleven, moge duidelijk zijn. 
Een greep uit het met bloedgeld be
smette verleden en heden van de Hol
landse Beton Groep. 

Tijdens de bezetting van Nederland 
door de Duitse fascisten hadden met 
name de grote en middelgrote bedrij
v.en geen enkel probleem om met Hitler 
samen te werken. Eén van de enthou
siast kollaborerende bedrijven des
tijds was de Hollandse Beton Maat
schappij, een huidige werkmaatschap
pij van de HBG. 
In juni 1948 diende de grootste eco
nomische collaboratiezaak uit de be
zettingstijd. In deze zaak stond 
naast de gebroeders De Vilder van de 
Amsterdamse Ballast Maatschappij, ook 
terecht L.Doedes uit Den Haag, die 
als direkteur van de HBM aan het 
vliegveld Gilze-Rijen werk had laten 
verrichten. Volgens een bericht in 
het Algemeen Handelsblad in 1948 er
kende Doedes in dat proces dat "het 
hem bekend was dat deze werkzaamheden 
werden _verricht ten behoeve van vij
andelijke oorlogsvoering". 
Wie zich verdiept in de zogenaamde 
"zuivering van het kollaborerende be
drijfsleven" na 1945, valt van de ene 
ver~azing in de andere. 
Vooral voor de grote bedrijven, dus 
ook de HBM, gold dat de bruikbaarheid 
bij de wederopbouw en de industriali
satie van Nederland ná de oorlog be
palend was voor de strafmaat wegens 
kollaboratie in de oorlog. 
De HBG en haar werkmaatschappijen 
hebben hier dankbaar gebruik van ge-

Ook de semi-militaire vliegtuigbouwer 
Fokker behoort onmiskenbaar tot de 
'grote jongens' van Woensdrecht. 
Hoewel het zich voordoet als 'civiel' 
bedrijf, is Fokker een veelzijdig pro 
ducent van moordtuig. Het verkoopt 
militaire vliegtuigen aan diktatoria
Ie en expansieve regimes in de Derde 
Wereld; het is co-producent van de 
F-16, die zoals bekend atoombommen 

-Euroconsult (65% Heidemij en 35%. 
Grondmij, gevestigd in Arnhem, het 
meest spectaculaire onderdeel van de 
Heidem.ij, werkzaam aan 136 projekten 
in 45 landen en op zijn terrein beho
rend tot de grootste tien ter wereld, 
opgericht om in het buitenland niet 
met de Grondmij te hoeven konkurreren. 
-Fugro Consultants International te 
Leidschendam. 
-Assyst-Raet C. V. te Arnhem (soft
ware). (Ook Ballast Nedam heeft hier 
aandeel in.) 
In Nederland verkr.ijgt de Heidemij ca 
70% van de opdrachten van de over
heid. De financiële resultaten van 
het bedr.ijf zijn na de inzinking in 
1982 sterk verbeterd. Er was afgelo
pen jaar een omzet van 318 miljoen 
gulden. Naast de al genoemde kontak
ten met Defensie heeft de Heidem.ij ook 
op andere terreinen sterke banden met 
de overheid. Zo parti
cipeert dochter Euroconsult in het 
IAC (Internationaal Agrarisch Cen
trum) in Wageningen. Het IAC geeft 
onderwijs aan mensen uit ontwikkelinga 
-landen (waar Euroconsult aktief is) 

maakt. In hun eigen geschiedschrij
ving roemen zij de belangrijke taak 
van bijdrage aan de wederopbouw, het 
prijskaartje van kollaboratie en 
bloedgeld wordt er niet bij vermeld. 
Dat de HBG ook nu nog dik geld wil 
verdienen aan de vernietiging, waar
over later meer, zal niemand verbazen. 

Over de politieke en ethische normen 
van de HBG voor het verwerven van or
ders kan ook geen onduidelijkheid be
staan. "De hele wereld" wordt aan de 
Hollandse Aannemings Maatschappij 
(HAM) , een werkmaatschappij van de 
HBG, als werkterrein aangeboden. Dit 
om te vermijden dat er melding ge
maakt moet worden van de werkzaamhe
den die de HAM in Zuid-Afrika heeft 
uitgevoerd of nog uitvoert. 
Al vanaf de jaren '70 wordt er door 
verschillende groepen bij de Raad van 
Bestuur van de HBG op aangedrongen 
zich terug te trekken uit projekten 
die dienen ter ondersteuning van het 
Apartheidsregime in Zuid-Afrika. De 
HBG reageerde steevast met hetzelfde 
antwoord: "investeringen en werkzaam
heden in Zuid-Afrika zijn niet in 
strijd met de ethische maatstaven van 
de HBG". Zelfs de geinstitutionali
seerde rassenwetten, waarop het Apart
heidsregime gebouwd is, zijn voor dit 
bedrijf geen reden om af te zien van 
haar ongehoorde winstbejag. In 1977 
had de HBG via verschillende werkmaat 
schappijen, de volgende dochteronder
nemingen in Zuid-Afrika: 
-Hollandse Aannemings Maatskappy ·suid
West Afrika, 

-Hollandse Aanneming,Maatskappy Suid
Afrika, (beide via de HAM B.V.), 

-Hamsa Construction SA Ltd. , via In
terbeton B.V.; 

-Zanen contractors & Engineers; 
-P.C. Zanen SA Ltd., via Zanen Ver-
stoep; 

-Tebodin (South Afrika) Ltd., via 
Tebodin Advies en Constructie Bureau. 

kan vervoeren, en is indirekt ook bij 
andere atoomtaken van het Nederlandse 
leger betrokken; en het heeft open
lijk blijk gegeven van belangstelling 
voor het StarWars-programma. 
Fokker's betrokkenheid bij kruisra
ketten past helemaal in dit beleid 
zonder mededogen. Recente berichten 
hebben bevestigd da.): het dochteroe
drijf SABCA in België het onderhoud 
gaat verzorgen van alle Amerikaanse 
kruisraketten in Europa. Die gaan pe
riodiek overgevlogen worden naar de 
SABCA-vestiging in Brussel. En aange
zien Fokker 43 procent van de aande
len van SABCA in bezit heeft is de 
onderneming duidelijk medeverantwoor
delijk voor die stap. 

en adviseert de overheid op het ge
bied van ontwikkelingssamenwerking. 
De Heidemij heeft (of had) verder kon
takten met het Pentagon, via het bo
vengenoemde onderdeel Fugro Consul
tants International. Volgens een wat 
oudere IKV-brochure "De kernwapenfa
brieken in de VS" deed de Amerikaanse 
Fugro-afdeling toen (in 1979) bodem
kundig onderzoek op een zestal ter
reinen die kandidaten waren voor ba
ses bestemd voor MI-raketten. Dat ge
beurde, zo schreef het IKV, op grond 
van een kontrakt met het Pentag<-u! 
Een heel veelzeggend hoofdstuk uit 
de geschiedenis van de Heidemij is 
tenslotte dat van z.ijn kollaboratie 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 
aanloop tot de februaristakins begon 
in tewerkstellingsprojekten voor werk 
-lozen van de Duitse bezetters,-pro
jecten die door de Heidemij werden be
heerd: "De leiding op de werkobjecten 
was in handen van de Nederlandse Hei
demaatschappij, een semi-overheidsin
stelling. Het waren ambtenaren van 
deze maatschappij, die arbeiders tot 
hogere prestaties moesten opjagen." 
In de herfst van 1940 gingen duizen
den arbeiders in deze werkverschaf
fingskaropen in staking tegen verleng
ing van de werktijden. Die werd dank
zij deze gedurfde staking on~edaan ge
màakt. 

In hoeverre deze dochtermaatschap
pijen nog steeds funktioneren is on
duidelijk. Zeker is dat de HBG nog 

aen aantal minderheidsdeelnemingen 
heeft in Zuid-Afrika. Juist door de 
constructie van minderheidsdeelne
mingen hoeft de HBG niet te rapporte
ren in het kade van de EG-code. De 
meest recente voorbeelden van de be
trokkenheid van de HBG bij het Apart
heidsregime zijn de werkzaamheden die 
de HAM uitgevoerd heeft voor ver
lenging van een steenkolenpier in de 
haven Richards Bay, de haven waaruit 
bijna alle steenkolen-export plaats 
vindt. Op 27 december ·1984 werd ge
meld dat de HAM 113 voor de Zuid-Afri
kaanse kust gezonken was. Dit bagger
vaartuig van de HAM werd onder meer 
gebruikt bij de bouw van het Ben 
Schoemandok in Zuid-Afrika. 

En natuurlijk, de naam van de HBG 
duikt opnieuw op als één van de be
drijven die nauw betrokken is bij de 
bouw van kerncentrales. 
De HBG heeft zitting in de Industrië
le Raad voor Energie-en Milieu-tech
nologie (IREM), een zeer belangrijk 
samenwerkingsverband van Nederlandse 
giganten, die pleiten voor de bouw 

van nieuwe kerncentrales in Neder
land. In een rapport gemaakt voor de 
IREM, door het Zwitserse Ingenieurs
buro "Elektrowatt" worden de HBG en 
haar werkmaatschappij Hollandse Con
structie Groep genoemd als belangrij
ke kandidaten voor de bouw van nieuwe 
kerncentrales. De HBG heeft in het 
verleden alle gebouwen voor Borssele 
gebouwd. En ook voor het ei viele 
werk (de gebouwen) van de nieuwe kern• 
centrales in Nederland is dit bedrijf 
één van twee echt serieuze kandidaten 
De Hollandse Constructie Groep is ge
specialiseerd in staalconstructies 
en heeft in het verleden tanks en 
filters geleverd voor Borssele, voor 
drie Duitse kerncentrales en voor een 
centrale in Iran. 



Hoofdvestiging: Graafsebaan 13, Ros
malen (tel: 04192-89111) 

Het bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen 
wil nog steeds niet bevestigen dat 
het in Woensdrecht bouwt. De feiten 
spreken echter voor zich. Heijmans 
is in april bijna dagelijks in Woens
drecht gesignaleerd; vrachtwagens van 
de Heijmans-vestiging in Roosendaal 
reden op en neer van de basis naar 
de Heijmans-asfaltcentrale. Verder 
werden er bouwketen en draglines van 
het bedrijf bij de landingsbaan ge
signaleerd, en vrachtwagens van drie 
verschillende bedrijven die op de ba
sis zijn gezien - A.Lammers (trans
portbedrijf uit Den Bosch), F.Buuron 
en Zn • (uit Roosendaal) en J.C. Larn
brechts (uit Prinsenbeek - net als 
Buuron asfalt-transport) droegen 
het Heijmans-vignet. Konklusie: het 
bedrijf is in ieder geval betrokken 
geweest bij de verbreding van de lan
dingsbaan op de vliegbasis. 

Uit alles blijkt dat de HBG met haar 
werkmaatschappij HCG vooraan staat 
bij het binnenslepen van nieuwe nu
cleaire orders. 
Dat de HBG ook niet vies is van mili
taire opdrachten, ongeacht wie ze 
verstrekt, is in het begin van dit 
artikel al uit de doeken gedaan. Dit 
in verband met de kollaboratie van 
de HBM met de Duitse fascisten. 
Heden ten dage loopt het b~drijf warm 
voor nog gevaarlijker oorlogsvoorbe
rèidingen, zij het onder heel andere 
politieke omstandigheden dan destijds 
Bij een aktie op 5 mei jl. verklaarde 
direkteur Mik van de HBM-Arnhem, dat 
zijn bedrijf van plan is in te schrij· 
ven op de onderhandse aanbestedingen 
voor Woensdrecht. De Raad van Bestuur 
zou hiertoe hebben besloten. In de 
praktijk betekent dit dat dit beleid 
gesanctioneerd is door het moedercon
cern, de HBG. De raad van Commissaris 
sen van de HBM is namelijk samenge
steld uit leden van de Raad van Be
stuur van de HBG. DE HOOFDDIREKTIE 
DUS. 

In mei jl. ZlJn ook een aantal machi
nes van de HBG - in de oranje groene 
kleuren - op de kruisrakettenbasis 
gesignaleerd. Gezien de aard van de 
werkzaamheden lijkt het hier te gaan 
om de Hollandse Wegenbouw Zanen, één 
van de loten aan de HBG-stam. Deze 
werkmaatschappij heeft het afgelopen 
jaar de nodige militaire opdrachten 
verworven oa.onderhoud van wegen op 
de vliegbasis Gilze-Kijen en werkzaam 
heden aan de marine-schepen Zuide:::
kruis en Tijdeman. 

De Hollandse Beton Groep is een door 
en door besmet bedrijf, dat hoognodig 
aangepakt moet worden. Het concern 
heef vestigingen over heel Nederland, 
met name via haar werk- en dochter
maatschappijen. 

Een lid van de Raad van Bestuur ( = 
direktie) ontkende medio-mei niet dat 
zijn bedrijf interesse had om te bou
wen in Woensdrecht. Hij gaf toe dat 
zijn bedrijf heel goed is uitgerust 
voor dit soort opdrachten, omdat het 
in het verleden al vaker voor 'defen
sie' heeft gewerkt. Een citaat:"Mocht 
het zover komen dat we betrokken ra
ken bij de bouw, dan doen we uitspra
ken op het moment dat dat mag van het 
ministerie". En: "W'e werken al jaren 
voor defensie, ••• vliegvelden, ka-
zernes, " 
Met een bekend voorstander van kruis
raketten als Norhert Schmelzer in de 
Raad van Commissarissen is het mis
schien niet verwonderlijk dat Heii 
mans zich op de bouw in Woensdrecht 
heeft gestort. Niet alleen het pu
bliek maar ook de eigen arbeiders 
worden door de direktie bedrogen. In 
juni mocht de Centrale Ondernemings
raad van Heijmans over wel-of-niet 
meedoen aan Woensdrecht beraadslagen 
- alsof de kwestie toen nog open lag. 
Heijmans îs allang besmet! 

Witteveen en Bos zijn nog niet klaar 
met hun besmette werk. We hoorden van 
één van de werknemers in het bedrijf 
dat ze na de f22 mln voor het tekenen 
van alle gebouwen op de basis, ook 
nog eens f5 mln gaan vangen voor het 
leveren van de opzichters. Deze men
sen moeten erop toezien, dat de kruis 
-rakettenbasis precies zo gebouwd 
wordt zoals hij getekend werd (de 'pro 
-jektbegeleiding'). Voor dit verve
lende karweitje is men binnen het be
drijf niet zo enthousiast. Daarom wor
den de werknemers/sters benaderd die 
nog geen vaste aanstelling hebben: 
als ze bereid zijn om op de basis te 
werken, dan krijgen ze een permanent 
arbeidskontrakt. Chantage dus. 
Met het oog op eventuele ongeregeld
heden worden de opzichters per ME
busje de basis opgebracht, elke maan
dag. Daar zullen ze :vijf dagen ver
blijven om hun Judaswerk . te verrich
ten. De aftocht elke vrijdag geschiedt 
op dezelfde wijze. Echt opzienbarend 
zijn deze methoden van Witteveen en 
Bos niet. De direktie loog immers ook 
over de aard van het tekenwerk tegen 
haar eigen personeel. Aan hun werd 
verteld dat het bedrijf 'slechts' aan 
het niet-operationele gedeelte (lege
ringsgebouwen, ziekenhuizen enz.) 
werkte. Intussen pendelde een selekte 
groep werknemers op en neer naar de 
dichtsbijzijnde afdeling van de Dienst 
Gebouwen, Werken en Terreinen van het 
ministerie van Defensie om daar het 
operationele gedeelte te tekenen. 

ballast@ neaam 
Hoofdvestiging: Laan van Kronenburg 
2, 1183 AS Amstelveen (tel: 020 -
5459111) 

Ballast Nedam is een laatkomer op de 
zwarte lijst van het besmette onder
nemerdom. Pas in juni jongstleden 
konkludeerde de Speurgroep dat ook 
deze grote bouwondernemer bij Woens
drecht betrokken is, op basis·van in
formatie van postende speurneuzen in 
Woensdrecht zelf. Die hadden namel~~ 
'n vrachtwagen gevolgd van de gebroe
ders Dorst, die regelrecht reed naar 
de leverancier van betonmaterialen 
genaamd Waco Liesbosch B.V. En toen 
we verder groeven naar de achtergron
den van deze kleine Woensdrecht-leve
rancier stuitten we op de naam van 
Ballast Nedam. Waco L~esbosch bleek 
volledig een onderdeel te zijn van 
deze ondernemer die tot de grote vijf 
uit de Nederlandse bouwwereld be
hoort. 

Wat is het karakter van Ballast Ne
dam? Net als de andere bouwbazen -~n 
in nog sterkere mate- is dit een geïn
-ternationaliseerd bedrijf:Nederlandse 
bouwvakarbeiders hebben niet alleen 
geen invloed op het reilen en zeilen 
van de topdirektie, maar kunnen daar 
nauwelijks enig zicht op krijgen! For
meel is het bouwbedrijf enkele jaren 
geleden in handen gekomen van het 
concern van de Libanese zakenman 
P~rès, het zogenaamde Wedge-concern. 
En• net als tientallen andere Neder-

GESIGNALEERD 
OP HET AMERIKAANSE DEEL 
VAN DE VLIEGBASIS 

COJ2J2ens Bergen-op-Zoom 
(zand, puin transport) 

Mebin/ Den Bosch/ 
De Schelde Bergen-op-Zoom 

(beton) 

Vriens b.v. Bergen-op-Zoom 
(sloopbedrijf) 

Fa.Brouwers Nijkerk 
( wagenbouw bouwketen) 

Gebr.Dorst Dorst 
(transport beton) 

Fa.de Meeuw Oirschot 
(bouwkeet) 

Fa.Stru:y:k Oosterhout 
(kunststof riolering 
transport) 

Fa.B & S Rijsbergen 

Fa.de Bru:y:n Rijsbergen 
(grondwerk bedrijf) 

Fa.Heesters Roosendaal 
(transport) 

AVBB, VNO en NCW' 

Thuis op de zwarte lijst horen ten
slotte ook drie overkoepelende in
stanties van ondernemers, te weten 
het Algemeen Verbond Bouwbedrijf 
(AVBB), het Verbond van Nederlandse 
Ondernemingen (VNO) en de Nederlandse 
Christelijke Werkgeversorganisatie 
(NCW). 

Het AVBB is het overkoepelende orgaan 
van de bazen in de bouw. Ten tijde 
van het 1 novemberbesluit was het er 
als de kippen bij om zijn steun aan 
dat besluit kenbaar te maken. In een 
speciale krant die het verbond van 
bunkerbouwers toen uitgaf sprak de 
voorzitter, De Vilder, de bereidheid 
van de AVBB uit om mee te werken 
aan (lees: mee te profiteren van) de 
plaatsing van kruisraketten. 

De VNO is om een veelvoud van redenen 
een geschikt doelwit voor aktivis
sten/s, maar ook vanwege zijn morele 
en praktiese ondersteuning van be
smette bedrijven. Blijkens een cirku
laire van het VNO gedateerd 8 juli 
jongstleden wil het bedrijven helpen 
hun kollaboratie te rechtvaardigen, 
"Waar in een zaak aLs die van de in 
stal-Latie van kruisraketten na ampeLe 
en zorgvuLdige voorbereiding op demo 

landse ondernemers/renteniers heeft 
Ballast Nedam de afgelopen jaren hard 
-nekkig gepoogd om in de gemilitari
seerde ekonomie van de VS een poot 
aan de grond te krijgen, zij het tot 
nu toe zonder sukses. 
Het meest typerend voor Ballast Nedam 
is echter zijn zwaar bezoedelde ge
schiedenis. Grote én kleine bouwers 
en aannemers hebben tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bij bosjes gekollaboreerd 
met de Duitse bezettingsmacht. Zonder 
hun belangenvolle onderwerping zou 
het voor de fascisten veel moeilijker 
zijn geweest om in recordtempo een net 
-werk van bunkers (voor munitie, staf 
-onderkomens enz.) aan te leggen 
langs de West-Europese kust, alsmede 
militaire vliegvelden uit te breiden 
ten bate van hun veroveringszucht en 
nietsontziende onderdrukking van Jo
den, maar ook van het Nederlandse 
volk. 

De kollaboratie van bouwbedrijven is 
een van de grauwste bladzijden uit de 
Neder land se geschiedenis, en · midden 
op die bladzijde prijkt de naam van N.V 
Amsterdamse Ballast Maatschappij, voor 
-loper van de huidige Ballast Nedam. 
De direkteuren van die onderneming 
,de gebroeders Vilder, hebben tijdens 
de oorlog zo vurig met de Duitsers 
samengewerkt, en daar zoveel bloed
geld aan verdiend, dat zij tot de wei
nige ondernemers behoorden die de on
smakelijk 'tolerante' na-oorlogse re
gering wel moest laten berechten -
zelfs toen de volkswoede over de be
drijfskollaboratie al een heel stuk 
was gezakt. De gebroeders De Vilder 
werden in 1951 (!) veroordeeld tot 
een milde gevangenisstraf. 

Fa.Hommel Oud-Vossemeer 
(aannemersbedrijf 
drainage) 

Hegroka bv Halsteren 
(grond en kabel werken) 

Fa.Smits Werkendam 
(transport bouwkeet 
Brouwers) 

Rem:z:sen Alphen N.B. 
(grinttransport) 

J.Overveer bv Bathmen 

Verhe:y:en Rijsbergen 
(transport) 

Priens bv Goirle 
(transport heipalen) 

Verenigde 
Gasbedrijven Ede 

(gas tank) 

Waco Liesbosch/ Bergen-op-Zoom 
Ballast Nedam Amstelveen 

(producent beton) 
Smits Twello 

(loodsenbouw) 
Eurodrain bv ? 

(drainage) 

aratische W~Jze de besLuitvorming ~s 
afgerond, gaat het niet aan om onder 
nemingen via bepaaLde aktiemethoden 
tot inzet van en aLdus de facto tot 
partij bij een confLict te maken, 
waaraan zij redeLijkerwijze geen deeL 
hebben." 

Deze zin uit het VNO-cirkulaire il
lu~treert ten volle de hypokrisie van 
het ondernemerdom: we doen alsof we 
begaan zijn met de 'demokratie', ter
wijl het ons enkel te doen is om 
bloedwinsten; we doen alsof er 'zorg
vuldig' door de regering gehandeld 
is, terwijl we zelf ook wel weten dat 
kernwapens tot vernietiging van de 
mensheid dreigen te leiden; we doen 
alsof we 'neutraal' en 'onpartijdig' 
zijn, terwijl we ons storten op bouw
werkzaamheden voor plaatsing van 
kruisraketten, die de Nederlandse be
volking absoluut niet wil hebben. En 
we spelen als VNO natuurlijk een ak
tieve rol: "Desgewenst 11 kunnen be
drijven die last van aktievoerders 
hebben "voor nader over>t-eg aan we& 
advies contact • . • opnemen met het 
VNO bur>eau ". 

Het NCW komt om precies dezelfde re
denen als het VNO in het schip, want 
het VNO-cirkulaire leert ons: "het 
NCW heeft heden een circuLair>e van 
geLijke inhoud doen uitgaan aan zijn 
Leden . .. " 

7 



Op de voorgaande pagina's hebben we, 
vooral grote, kollaborerende bedrij
ven de revue laten passeren: Ieder 
blijkt op meerdere manieren tegelijk 
besmet te zijn. Volop extra reden dus 
voor hernieuwde woede over, en aktie 
tegen, de plaatsing van kruisraket
ten in Woensdrecht. Hieronder een 
lijst van aktiemogelijkheden, van 
brievenschrijven tot 1 t belagen van 
ondernemers met verdergaand verzet. 
Een lijst die beslist niet uitputtend 
is,maar alleen een(select aantal moge 
lijkheden opsomt We hebben niet de 
pretentie het antwoord te kunnen ge
ven)en hopelijk de eigen kreativiteit 
van lezers de ruimte laat; 

W&OO i'!l@OO~ 
t®t ö~w 

Een eerste voorzichtig opstapje tot 
verhoogde druk kan zijn 't schrijven 
van boze brieven aan bedrijven die 
van medeplichtigheid aan bouwwerkza~ 
heden worden verdacht. Voornamelijk 
eenzijdige korrespondentie met be
drijven heeft in de vredesbeweging 
een hoge vlucht genomen sinds het 
gewraakte 1 novemberbesluit van vorig 
jaar. In navolging van het BONK
samenwerkingsverband is ook de BIVAK
koalitie en, uiteindelijk, het IKV 
zulke vlijt van vredesaktivisten/s 
gaan bevorderen. Sommige ondernemin
gen zijn zo van drie kanten met pa
pier belaagd. 

Het schrijven van brieven helpt wel
licht beter dan de dreiging van 
atoomvernietiging om ondernemers 
zenuwachtig te maken, en dat is 
prima, maar toch moeten we ervoor 
waken dat vredesgroepen niet zoet ge
houden worden met die klus. Dus daar
voor is nodig bij voorbeeld dat de 
brieven die we sturen een heel duide
lijke taal spreken: kollaboratie met 
Woensdrecht valt - net als de kolla
boratie met de Duitsers tijdens de 
Tweede Wereldoorlog - niet te recht
vaardigen met een beroep op de wet. 
Dus kunnen besmette ondernemers erop 
rekenen dat ze belaagd zullen worden 
door middel van bedrijfsbezettingen 
en andere vormen van direkt verzet. 
Wel is belangrijk dat we in onze be
nadering van bedrijven een duidelijk 
onderscheid maken tussen direkties 
enerzijds en ondernemingsraden/ 
bedrijfsledengroepen anderzijds. 
Terwijl direkties alleen gevoelig 
zijn voor de dreiging van winst
verlies, voor de kans dat ze in hun 
dikke beurs worden aangetast - gaat 
het er bij Ondernemingsraden en Be
drijfsledengroepen wel om de diskus
sie aan te gaan over de atoomdrei
ging, opdat ook zij hun steentje bij
dragen aan de strijd tegen de oorlogs•· 
voorbereidingen. 

IID<t~®<ï~ ~~lil 
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Een tweede stap - hoogdrempeliger, 
maar ook inspirerender is om 
plaatselijk bouwputten te bezoeken 
en daar de diskussie aan te gaan. Met 
die taak zijn vooral Bonk-activis
tenis nu zo'n anderhalf jaar geleden 
aan de slag gegaan - lang voordat er 
konkrete aanwijzingen waren over wie 
de bunkers in Woensdrecht precies zou 
gaan bouwen. Intussen is dit werk 
geintensiveerd doordat er in meerdere 
steden gepost wordt bij besmette be
drijven met sandwichborden 
en boykotmanifesten. Bovendien wordt 
in september aan bouwvakkers gevraagd 
om Woensdrecht-werk besmet te ver
klaren en zich solidair te verklaren 
met de blokkade die er de 19de sep
tember bij de vliegbasis gehouden 
wordt. 

Bezoek aan bouwputten helpt, zo is 
wel gebleken, om de diSkussie te be
vorderen in de sektor waar arbeiders 
het meest met besmet werk worden ge
konfronteerd, maar is ook om een 

andere reden heel belangrijk: als on
dersteuning van de oppositie binnen 
de Bouw- en Houtbond van het FNV. 'n 
Groot aantal afdelingen (waaronder 
Amsterdam en Hilversum) heeft er vo
rig jaar voor gezorgd dat het Bonda
congres een resolutie aannam die de 
leden opriep tot weigering van Woens
drecht-werk, en als die oppositie 
zich weet te konsolideren maakt een 
kollektieve weigering in de bouwsek
tor kans. Dan kan het bezoek aan 
bouwputten door vredesaktivisten het 
'voorwerk' zijn voor diskussie aan 
de basis door vakbondsbestuurders 
zelf. 
Voorwaarde is wel echter dat we als 
aktivisten/s een open oog hebben voor 
de reële problemen waar bouwvakkers 
mee kampen. De ervaring leert onder 
andere dat er in de bouwsektor niet 
alleen een enorm grote werkloosheid 
heerst, maar ook dat de diskussie van 
de FNV-top over arbeidstijdverkorting 
een puur fabeltje is. In sommige 
streken maken bouwvakkers door het 
verre reizen werktijden tot 60 uur 
per week en worden plaatselijke, kri
tiese arbeiders door de bouwbazen be
wust geweerd. Een dialoog op de 
bouwputten kan alleen slagen als we 
bij die gelegenheden proberen te le
ren van bouwvakkers zelf over wat hun 
dagelijkse problemen zijn. 

Vanzelfsprekend staat er in een fase 
waarin plaatsingavoorbereidingen in 
volle gang zijn, meer op de agenda 
dan korrespondentie met besmette di
rekties en diskussies op bouwputten. 
De kollaborateurs moeten ook op ande
re manieren worden bestookt, zoals 
door middel van het blokkeren van 
ingangen en het bezetten van bedrij
ven. Een mooi voorbeeld van direkt 
verzet zijn de vliegende brigades die 
begin juli de Heidemij en andere be
smette bedrijven in Gelderland aande
den. In estafette werd op één en de
zelfde dag op vèr van elkaar gelegen 
punten geklad, gespuit en bezet -
terwijl politie en ME steeds het na
kijken hadden. 

(Verdergaande) akties bij bedrijven 
kunnen meerdere funkties hebben. Een 
eerste mogelijk effekt is dat infor
matie over kollaboratie verkregen 
wordt, hetzij omdat arbeiders die 
sympathiseren met de aktivisten/s 
gaan 'lekken 1 

, dan wel omdat direk
ties hun mond voorbijpraten. Zo is 
tijdens BONK-akties op 5 mei in Arn
hem bevestigd dat de Heidemij inder
daad op de vliegbasis aanwezig is. 
En de direktie van de Hollandse 
Betonmaatschappij gaf toen openlijk 
te kennen, dat zij meedeed aan de 
onderhandse inschrijving. 

Ten tweede kunnen direkte akties -
net als de bezoeken aan bouwputten 
- pittige diskussies met bedrijfsper
soneel opleveren. Dat was bijvoor
beeld het geval toen aan agressieve 
heren met stropdassen en geparfumeer
de, ijzige dames de toegang tot het 
hoofdkantoor van vliegtuigbouwer Fok
ker tijdelijk werd ontzegd. De reak
ties op pamfletten die er naderhand 
nog werden verspreid gaven ons een 
aardig beeld van de propaganda die 
de Fokker-direktie voert om zijn pro
duktie en verkoop van moordtuig toe 
te dekken - maar gaf ook aan dat we 
voor redelijk wat opschudding hadden 
gezorgd. 

ril® !.IJ@ 
En ten derde helpen blokkades en ~~<ll)~~lj1\~ 
zettingen van bedrijven om het pu- ~J ~ 
bliek overal in het land opnieuw wak- ~ 
ker te schudden, dat de strijd tegen • d~ kruisraketten en andere kernwapens ~~ 
door kan gaan en gaat. Zo zorgde de Cl) 

Gelderse estafette, en ook de recente. 
bezetting van het rayonkantoor van 
Heijmans in Alkmaar voor behoorijk 
wat publicitaire opschudding regio
naal. Maar laatstgenoemde aktie laat 
tevens zien hoe het poli tieoptreden 
verhardt. Onder het mom dat een per
soneelslid 'gegijzeld' zou zijn wer
den de bezetters van Heijmans dagen
lang vastgehouden - terwijl die be
schuldiging door de 'gegijzelde' zelf 
werd ontkend, en terwijl het Heijmans 
is die door zijn werkzaamheden in 
Woensdrecht er mede schuldig aan is 
dat de Nederlandse bevolking met 
kruisraketten gegijzeld wordt. 

In dit Inlegvel heeft veel nadruk ge
legen op de mogelijkheden die er 
overal in Nederland liggen om tegen 
de bouwwerkzaamheden in Woensdrecht 
'in het geweer' te komen, maar intus
sen mogen we natuurlijk niet die ta
ken vergeten die ter plekke, in 
Woensdrecht zelf, liggen, te weten: 
het posten bij toegangspoorten om be
smette bedrijven te kunnen signaleren 
en het lijflijk blokkeren van trans
porten van en naar de basis. Twee 
taken, waar eigenlijk veel meer leden 
van vredesgroepen - van slaperige 
vredesplatforms inkluis! - aan zouden 
moeten gaan staan dan tot nu toe het 
geval is geweest! 
Wat betreft het posten: 'n deel van 
de informatie in deze bijlage zou 
niet boven water zijn gekomen, als 
niet bewoners van Vredesaktiekampen 
in Woensdrecht en ook anderen bereid 
zouden zijn geweest om regelmatig 
uren aan één stuk bij de hoofdpoort 
en andere poorten te gaan staan en 
nauwkeurig nummerborden , namen en 
adresen te noteren van in- en uitrij
dend bedrijfeverkeer. Nu de bouw
werkzaamheden in sneltreinvaart wor
den gepleegd is het des te belangrij
ker dat meer aktivisten elkaar aflos
sen in dit postwerk, dat natuurlijk 
in de vroege uurtjes plaats vindt. 
Ook het blokkeren van transporten kan 
veel optimaler gebeuren dan het afge
lopen jaar is geschied. Terwijl in 
1 84 duizenden mensen aan - toen sym
boliese! - zitblokkades hebben meege
daan, vindt het drukke verkeer naar 
de basis nu voornamelijk hinder van 
de relatief kleine groepen die de weg 
op sirene-maandag (eerste maandag van 

de maand), en vele andere dagen, ver
sperren. De haastplanning van de 
bouwondernemers zou behoorlijk in ae 
war raken als er gedurende de komende 
maanden zelfs door relatief kleine 
groepen vredesaktivisten/s vele kort
stondige zit-blokkades zouden worden 
gehouden. 

Dat we daarbij wel rekening moeten 
houden met toenemende repressie staat 
buiten kijf. Waar hagen blokkerenden 
voor de hoofdpoort in het verleden 
ongemoeid werden gelaten, werden zij 
begin augustus bijvoorbeeld keer op 
keer weggesleept en - bij de poort 
aan de Wouse Baan met name - letter
lijk weggeslagen en in greppels ge
dumpt. Dit mag ons uiteraard niet 
beletten door te gaan met het vredes
verzet. Toenemende repressie en kri
minalisering zijn, zo leert de erva
ring, voorspelbaar, maar tonen tege
lijk hoe beducht de Haagse heren zijn 
voor het oplaaien van de massale ver
ontwaardiging over een besluit, waar
van zo makkelijk aantoonbaar is dat 
het onrechtvaardig is: het 1 novem
berbesluit. Lubbers, de vijf grote 
jongens, het VNO (Voorbereiders Nu
kleaire Oorlogvoering) en het AVBB 
(Algemeen Verbond Bunkerbouwers) zijn 
nog niet van ons af! 

We roepen iedereen die er lucht van 
heeft/krijgt dat zijn/haar bedrijf 
zich inlaat met Woensdrecht, op om 
zulke tips/informatie niet op te pot
ten , maar schriftelijk of mondeling 
door te spelen aan één van de onder
staande organisaties/ groepen die al
lemaal bij de Speurgroep-Woensdrecht 
betrokken zijn: 

AMOK (Anti-Militaristies Onderzoeks
kollektief) 
Esdoornstraat 14 
3551 AJ Utrecht 
030 - 442122 

BONK (B"!rgerlijke Ongehoorzaamheid 
en Non-kooperatie) 
Postbus ll.127 
1001 GC AMSTERDAM 
020 - 649395/648885 

Atoomvrijstaat 
Dorpsstraat 12 
4634 TM Woensdrécht 
01646 - 5183 

BIVAK (Breed Initiatief voor Verder
gaande Akties Tegen Kruisraketten) 
Postbus 11.489 
1001 GL Amsterdam 
020 - 249712 

We zitten ook dringend verlegen om 
gele gidsen: help ons- aan de gele 
gids van je buurt of streek. 

De eerste dienstweigeraar in Woensdrecht heeft zich aangemeld! En
kele maanden geleden heeft één van de L.B.-ers - Luchtmacht Bewa
king - te kennen gegeven niet langer te geloven in de atoomwaan
zin, na gesprekken met mensen van het Vredesaktiekamp. En dit voor 
beeld van verzet van binnenuit staat niet alleen. Zo zijn meerdere 
groepen L.B.-ers opgepakt nadat zij gebouwen beklad en beschilderd 
hadden met leuzen tegen de komst van de kruisraketten. Zelfs bij 
mensen die het meest intens worden geindoktrineerd komt het ver
haal van de voorstanders van nukleaire oorlogevoorbereidingen ken
nelijk ongeloofwaardig over. 



~~y~;ez~~~·~ ~ cv,.t··~ plaats 8 kilometer verderop en onder-
() $ , " v• uranium- ......,. verrijkings- splijtofele- zocht. op straling. Enkele. personen V:.a-
~J,~C (V 1 V d k i k 

21
) winning fabriek _,. mentenf b . k ren hcht besmet, maar met gevaarhjk, WJ 0 ervo g re esa t e rant nr. t .S. a rie vol~ens de autorit:!ten. De politie zet-

~~ opwerkings- _ reaktor te mtussen de wegvn tot een straal van 

~ Nadat het uraniumerts bewerkt is • waar fabriek J 8 kilometer rondom de kerncentrale af, • b. . ,t in overeenstemming met het rampen-
1J een grote berg afval geproduceerd radioaktief plan. Maar nog dezelfde dag werd de 

wordt, gaat het naar een verrijkings- afval blokkade opgeheven en konden ook de 
\. " fabriek en vervolgens naar een splijt~ werknemers terugkeren naar de centra-
-~ stofelementenfabriek, een kerncentra-

1 
Ie. Het bedienend personeel van de 

-~ ~eb e~ :ventueel naar een opwerkings- sne 1 e kerncentrale was trouwens niet geëva-

f
, a r1e • kueerd, alleen maar de staf en het kweekreactor kantoorpersoneel. 

,. • kerncentrale De hoeveelheid U-238 is veel groter 
'a~ ~Door een uraniumkern met een langzaam dan die van U-235. Als men dit U-238 
.._'-"/.. 1 neutron te beschieten splitst de kern ook zou kunnen gebruiken, zou men 
V j zich in kleine delen, "splijtstof- over veel meer kernenergie beschikken 

produkten". Met dit doel is de snelle kweekreak· 
) Hierbij komt veel energie in de vorm tor ontworpen. In de reaktor van een 

\ van warmte en straling en ook drie snelle kweker bevindt zich plutonium 
nieuwe neutronen vrij, die met grote en U-238. Het plutonium splijt. Daar 
snelheid alle kanten opvliegen. Deze komen snelle neutronen bij vrij, die 

1 
neutronen kunnen op hun beurt weer gebruikt worden om U-238 om te zetten 
nieuwe kernen sp.lijten. In een bol in plutonium. Er komt dus meer pluto-
zuiver U-235 zal het aantal gesplit- nium uit dan erin is gestopt. Men wil 
ste kernen snel toenemen: een explo- plutonium "kweken" • (Vandaar de naam 

, sievè kettingreaktie vindt plaats. kweekreaktor, het snelle slaat op de 
In een kerncentrale moet deze ketting snelheid van de neutronen.) 
reaktie in de hand gehouden worden. In deze reaktor wordt vloeibaar 
Er worden tijdens dit proces regel- natrium· als koelmiddel gebruikt.Water 
staven aangebracht die zijn gemaakt is hier niet geschikt omdat het de 
van een stof die neutronen kan vangen snelheid van de neutronen afremt. De 
Als bij de splijting van een kern warmte die in de reaktor ontstaat 
twee van de drie neutronen opgevangen wordt via het natrium naar een warmte 
worden, blijft de reaktie in het wisselaar vervoerd, waar wat(\!r tot 
zelfde tempo doorgaan. Splijtstof- stoom verhit wordt; daar wordt elek-
elementen en regelstaven zitten samen triciteit opgewekt. 

0 

0

/ in het reaktorvat. Tussen de staven Al deze fabrieken zijn menselijke 
in zit water • Dit water heeft twee niaaksels en dus kunnen er ongelukken 
funkties: ten eerste remt het de gebeuren. De fabrieken falen door 

0• snelheid van de neutronen af. Dat is slijtage, bedieningsfouten, sabotage 
belangrijk, omdat de neutronen bij enz. De meeste ongelukken met kern-
splijting een hoge snelheid hebben. centrales worden veroorzaakt door 

~ \.• Ten tweede wordt het gebruikt voor menselijke fouten. Garantie dat er 
transport van warmte. Door de energie in een centrale niets mis kan gaan 
die er bij iedere splijting vrijkomt is onmogelijk. 

9 wordt het water verwarmd tot stoom. Hier volgen een paar voorbeelden: 
G, 0 Het uranium en de radioaktieve splij-

tingsprodukten blijven grotendeels 
netJeS 1n de staven. Het water wordt watzeuret"~ltOOtAtoc.n .• 

W: 
toch wat radioaktief besmet en moet dit lcvc_r_:~..~~cr.«. 25o :jrbei<l:>f"":":""J.' cp. en l<!ter 

• 
.,1 e in een gesloten buizenstelsel blijven rrw..cl>i<nookllOQecn'keen V«I""Wl ~arv.il( ;,.. S!'Z<>nd-

zodat het in het reaktorgebouw blijft c;<~sz.rse..~l;~t;e •• 
t\ Daarom loopt de stoom naar een warmte ~~-

•er<> wisselaar. De hete stoom wordt af ge-
~ koeld en gaat terug naar de reaktor. 

D\,}f": Door de stoom ontstaat er een grote 
•· druk in het reaktorvat. Door een ope
~ ning laat men de stoom eruit spuiten 
'm"o Daardoor wordt een turbine aan het 
~ draaien gebracht, die op zijn beurt 
-~ een grote dynamo aandrijft. Zo ont-
~ staat elektriciteit. 

I Bij de splijting van uranium valt het 
in kleinere radioaktieve brokstukken 

~. uiteen. De nieuwgevormde radioaktieve • <). stoffen maken - na ongeveer drie jaar 
) verdere splijting van U235 onmogelijk. 

' De brandstofstaven zijn dan uitge
l · werkt en moeten door verse vervangen 
f:'v "' worden. De staven moeten dan eerst 

U
~ 1 nog minstens een half jaar in een 

" ~ •, koelbassin met water bij de centrale 
~ blijven liggen, want ze zijn te heet 
hJ en te radioaktief om al vervoerd te 
' kunnen worden. l1j Voor de brandstofstaven zijn er dan 

nog twee mogelijkheden: ze worden als 
radioaktief afval beschouwd en opge-

Jil borgen, of ze worden naar een opwer-llr kingsfabriek gebracht. 

1 I 

'"opwerkingsfabriek 
c:!i~ilfa Behalve dat er in de reaktor U-235 

gespleten wordt, vinden er nog andere 
~ ~ reakties plaats. Bijvoorbeeld als een 

snel neutron een U-238 kern raakt, 
kan daaruit plutonium ontstaan. In 
de uitgewerkte brandstofstaven be

~ vindt zich nog uranium en plutonium. 
~ In een opwerkingsfabriek worden de 

staven in st~kjes gezaagd en opgelost 
in chemicalien. Het uranium en pluto
nium wordt weer teruggewonnen. 

-Eén van de eerste ongelukken met een 
kerncentrale gebeurde bij de kerncen
trale te Windscale, Engeland, op 8 ok
tober 1957. Er ontstond een brand, 
waarbij splijtingsprodukten in de omge
ving terecht kwamen. Door de radio
aktiviteit werd ongeveer3 miljoen liter 
melk besmet. De reaktor werd na het 
ongeluk stilgelegd. 

-British Nuclear Fuels Ltd, de eigenaar 
van de opwerkingsfabriek in Windscale, 
betaalde 150 duizend gulden aan twee 
weduwes van twee plutoniumwerkers 
die zijn gestorven aan kanker. Eén van 
hen werkte van 1954 tot 1963 met plu
tonium en stierf in 1975. 

-Vanaf midden 1976 zijn er bij 15 kern
centrales, die gebouwd werden door 
Westinghouse (Amerika) lekkages opge
treden in de stoom generatoren, waardoor 
die vervangen moesten wor<1en. De ver
vanging neemt een half jaar in beslag 
en kost 76 miljoen dollar (oktober '78). 

-22 januari 1978, Fort St.Vain, USA. 

-Kerncentrale BrÜnsbÜttel, West-Duits
land. Op 18 juni 1978 werd om 20.30 
een lek in de drukafleider bij de turbi
ne vastgesteld. Er ontsnapte damp. De 
meetapparatuur wees geen radio-aktivi
teit aan en daarom besloot de bedrijfs
leiding te voorkomen dat de kerncen
trale· autornaties uitgeschakeld zou wor
den. Dit was volledig in strijd met de 
vergunning die verleend is aan de cen
trale; ook bevat het handboek voor de 
bedrijfsvoering van BrÜnsbÜttel de aan
wijzing om bij een lek in de drukaflei
der de kerncentrale binnen 5 minuten 
uit te schakelen. 

Men probeerde "ast te stellen waar 
het lek precies was. Dat lukte niet. 
Na 67 minuten werd het vermogen van 
de turbine verminderd. Om 23.11 hield 
de centrale er vanzelf mee op. Hoe 
dat precies kwam, weet men niet, maar 
men vermoedt kortsluiting. De reaktor
deskundige van de SPD (Harold Schäf
ter) zei dat door een 'technies toeval' 
de uitstoot van damp beëindigd werd. 
De damp bleek radio-aktief te zijn. De 
meet-apparatuur werkte dus niet goed. 
In totaal is 145 ton radio-aktieve damp 
uitgestoten. 

-Op 12 december 1952 smolt de proef
reaktor NRX te Chalk River, Canada, 
omdat er fouten in de bediening van 
de reaktor werden gemaakt. De reak
torkern werd verwoest. 

-Bij reparatiewerkzaamheden in de Ida
ho-centrale (USA) gebeurde op 3 janua
ri 1961 een ongeluk waarbij drie men
sen stierven vanwege de hoge straling. 
De centrale had een vermogen van 0,3 
MW en was van het leger. 

-In de periode 1 oktober '76 - 30 sep
tember '77 bleek 12 kilo hoogverrijkt 
uranium niet te achterhalen te zijn bij 
de kerncentrale te Apollo, VS. Als re
den wordt aangegeven: fout in de boek
houding, meetfouten, onjuist funktione
ren van de apparatuur. 

Al eerder, tussen december '57en ok
tober '65 werd 188 kilo hoogverrijkt 
uranium vermist in de centrale te 
Apollo. Hiervan kan 94 kilo niet ver
klaard worden door procesverliezen en 
dergelijke. Men vermoedt dat het ura
nium gestolen is in 1964 voor de eerste 
atoombom van China. Volgens rapporten 
van de CIA heeft Israel een schip met 
200 kilo hoogverrijkt uranium gestolen 
(Nuclear News, mld-september 1977) 

-De snelle kweekreaktor Phenix, Frank
rijk, werd op 7 maart '78 stilgelegd 
voor reparaties aan minstens twee van 
de zes warmtewisselaars, die al sinds 
eind '75 problemen gaven. Na 9 maan
den werd de Phenix weer in bedrijf 
genomen. In 1976 werd de centrale al 
eerder stilgelegd vanwege een lek dat 
op 11 juli 1976 werd ontdekt. Er ont
snapte uranium dat vlam vatte. 

-l"'lr'- Daarnaast ontstaat weer een berg af- Heliumkoeling begon uit de gasgekoelde -In 1963 werd de Fermi-reaktor bij De-
val. Het uranium dat teruggewonnen reaktorkern te lekken, kwam in het troit (VS) in bedrijf genomen. Het was 
is, gaat weer naar een verrijkings- reaktorgebouw en vandaar naar buiten de eerste snelle kweekreaktor. Op 5 

~ fabriek en zo ontstaat er een kring- via het ventilatiesysteem. Rond 9.15 oktober 1966 raakte een deel van de 
~ loop: werd er alarm geslagen. De reaktor kern oververhit, smolt en schrompelde 
a~ werd uitgeschakeld en de autoriteiten ineen, omdat door een breuk in het 
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Ongeluk in Franse 
kerncentrale leidt 
tot overstroming 

METZIPARQS (OPA, Reuter) - In 
de Franse kerncentrale Cattenom in 
het grensgebied tussen Frankrijk, Lu· 
xemburg en West-Duitsland is zaterdag 
een kOelWaterleiding gebroken. De 
breuk veroorzaakte een overstroming. 
Dit heeft het Franse elektriciteitsbe
drijf EDF meegedeeld. 

Volgens het elektriciteitsbedrijf heeft 
de overstroming de veiligheid niet in 
gevaar gebracht. De centrale is nog niet 
in bedrijf genomen maar wel was een 
van de vier reactoren al voorzien van 
kernbrandstof. 

De overstroming heeft mogelijk tot 
gevolg dat de eerste twee reactoren van 

Pj 

drijf gesteld kunnen worden, zoals de 
bedoeling was, aldus EDF. ·Cattenom 
krijgt in totaal vier reactoren en wordt I! 
de lj;I'OOtste kerncentrale ter wereld. 

De minister-president van de West· 
duitse deelstaat Saarland deed na de 
overstroming opnieuw een beroep op de ~ 
Franse regering de centrale niet op te 
starten. Het incident toont aan dat de ( 
veiligheidsmaatregelen niet voldoende ~ 
zijn, aldus Oscar Lafontaine. 

De centrale ligt op slechts 12 kilome- ~ 
ter van fll"l!renS met Saarland. Verleden 
maand badden Westduitse fuRctionaris-
sen de Franse autoriteiten ervan be- ' schuldigd het verstrekken van informa-
tie over een brand op het terrein van de 
centrale te hebben vertraagd. .. , 

De Volkskrant, 25-8-'86. t, 
~ . . . -
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-April 1980, San Onofie, VS. 73 Wer- Ï.~ 
kers van een kerncentrale blijken bloot- :U ' 
gestaan te hebben aan een veel te hoge 0°f 
hoeveelheid radio-aktiviteit, toen zij 0 .~ 
bezig waren een lek te repareren. ~ 

-21 Mei, 1980, La Hague, Frankrijk. _ -;n 
Vloeibaar gas, dat 3, 15 kilogram pluto- (!'I' 
nium bevatte, ontsnapte uit de centra- A 
Ie. Het ongeluk was het gevolg van een ~ 
falende elektroniese batterij. Op 22 h,J) 
september van dat jaar ontsnapte eri 
opnieuw radio-aktiviteit. De St.Helene . 
River, vlakbij de centrale is besmet. i 
Uit die rivier drinken de melkkoeien · •• 
in die omgeving • 

-1979, Uit de centrale in Tennessee 0~ 
(VS) blijkt 9 kg hoogverrijkt uranium ~ 
weg te zijn. De centrale wordt geslo-ft() 
ten. ~ 

-1972, Holland: een Nederlandse visser~ 
vindt vlakbij de kust een vat bedrukt S V 
met de tekst 'hoog radio-aktief' ~ 

-1979, USA: 5 grote Amerikaanse kern-
1'~ 

centrales blijken niet goed beveiligd tee 
zijn tegen aardbevingen en worden kor- ·• -!· 
te tijd gesloten. 

enz.enz.enz.enz. 

Bronnen: 

-'Kan Kernenergie?', 
groep Atoomplannen, Stad Groningen 

-'Nuclear Energy': Incidents and Acci
dents (Revised, February 1981) 

-'The Chernobyl Meltdown' 
12 mei 1986) 0 werden ingelicht. Het personeel van de koelsysteem de koelmiddelstroom ver-

kerncentrale werd geëvakueerd naar een hinderd werd. De centrale werd na een1 
, paar kostbare reparaties stilgelegd. 9 
' . 

~ .. ~o~~~·~~~~-Y~J..,~~~~ ~~\ft:~:.:-~:-~,·?~~@ 



MILITARISME EN EKONOMIE 
Niet lang geleden is bij de Bel

giese linkse uitgeverij EPO een 318 
pagina's tellende studie verschenen 
over 'STARWARS'. Het boek is geschre
ven door twee onderzoekers gezamen
lijk, Robert Berloznik en Patriek de 
Boosere, en is zeer veel omvattend. 
In het bestek van deze rubriek is er 
nauwelijks een samenvatting van te 
geven, die recht doet aan de rijkdom 
van de verzamelde gegevens. Onder
staand slechts een poging om er een 
aantal centrale thema's uit te lich
ten. 

Ten eerste: de kracht van dit boek 
ligt in het feit dat het de samenhang 
laat zien tussen politieke, militaire 
en ekonomiese ontwikkelingen in de 
VS. Net als de brochure over StarWars 
die eerder door de Vredesaktiekrant 
is gepubliceerd (1) besteedt het boek 
van Berloznik en De Boosere ruime 
aandacht aan de ekonomiese belangen 
die ten gron~slag liggen aan de nieuw• 
ste Amerikaanse wapen-orgie. In het 
Hoof<j.stuk 'Het Verborgen Gelaat van 
de Sterrenkrijg' wordt er bijvoor
beeld op gewezen dat alleen een heel 
selekte groep van monopoliebedrijven 
van StarWars profiteert en dat dit 
uitgerekend dezelfde firma's zijn die 
ook de nieuwste generatie kernwapens 
bouwen. 

Ook Berloznik en De Boosere wijzen 
erop dat de VS-ekonomie steeds verder 
wordt gemilitariseerd en dat ook tra
ditionele sektoren van de ekonomie 
daardoor worden beinvloed. Zo be
schrijven ze hoe de reuzen van de Ame"" 
rikaanse guto-industrie de afgelopen 
jaren hun beleid gewijzigd hebben, 
nu de automarkt mede door de verla
ging van de levensstandaard van heel 
veel Amerikaanse gezinnen inkrimpt. 
Zo heeft General Motors een uitweg 
gezocht door de opkoop va:n Pentagon
leverancier Hughes Aircraft, die sa
tellieten, raketten, radars en elek
troniese systemen produceert. "Voor 
GM ligt de toekomst in ruimte-oor
logstuig". 

Maar de analyse vart de Amerikaanse 
oorlogsekonomie vormt slechts één van 
de hoofdschakels in een beschouwing 
die ook de rol van de onderzoeks-in
stellingen ( 'de wetenschappelijke 
hoer') , van militaire strategen, 
en ook van politieke lobbygroeperin
gen insluit. Berloznik en De.Boosere 
maken heel goed zichtbaar hoe paral
lelle ontwikkelingen op verschilende 
terreinen sinds de zeventiger jaren 
hebben uitgemond in een gevaar van 
ongekende omvang: het huidige buiten
landse beleid van Reagan, dat aan
stuurt op interventie overal in de 
Derde Wereld, en dat militair-stra
tegiese superioriteit over de Sovjet 
Unie beoogt. Een omvattende analyse 
der achtergronden van wat "het groot
ste wapenprogramma van de menselijke 
geschiedenis dreigt te worden". 

EXTREEM-RECHTS: 
GROEIENDE INVLOED IN DE VS 

Berloznik en De Boosere leggen 
.nauwkeurig bloot hoe het Amerikaanse 
politieke leven het afgelopen decen
nium is verrechtst: door een kampagne 
waar miljoenen in is gestopt. In het 
hoofdstuk "De Conservatieve Revolu
tie" wordt beschreven hoe er sinds 
de zeventiger jaren hard is gewerkt 
aan wat de "definitieve verplettering 
van liberaal Amerika moest worden". 
Die verrechtsing is volgens Berloznik 
en De Boosere begonnen in de zoge
naamde FOUNDATIONS. Naast de politie
ke diskussieclubs, de denkfabrieken 
- en niet te vergeten de 1 politieke 
aktiekomitees' opgezet ter ondersteu
ning van de kandidatuur van Congres
leden (2) - nemen de Foundations een 
heel vooraanstaande plaats in in het 
politieke leven van de VS. 

Wat zijn Foundations precies? Vol
gens de schrijvers van 'STARWARS' zijn 
dat in wezen verlengstukk~n van mono
poliebedrijven, en dienen ze voorna
melijk als middel om aan de belastin
gen te ontsnappen. Als maar 5 procent 
van de winst die wordt geniaakt be
steed wordt aan een 'liefdadig doel', 
is een Foundation al vrijgesteld 
van belastingbetaling en kan vrijelûK 
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beschikken over de winsten die hij 
boekt. Een voorbeeld van zo'n belas-. 
tingontduiker is de Bughes Medical 
Foundation, die behalve over zieken
huizen ook steeds het beheer heeft 
gevoerd over het bovengenoemde wapen
bedrijf Hughes Aircraft! Het is dus 
een Foundation, waarin zogenaamde 
'liefdadigheid', geldelijk belang en 
oorlogsvoorbereidingen nauw verweven 
zijn. 

Een heel belangrijke Foundation 
in verband met de huidige Amerikaanse 
politiek en StarWars is de Heritage 
Foundation. De belangrijkste geld
schieter van de Heritage Foundation 
"die haar mee boven dedoopvont hield" 
is Richard Mellon Scaife, telg uit 
een van de grote Amerikaanse finan
ciële dinastieën, de Mellon familie, 
die onder andere veel aandelen heeft 
in het bedrijf Gulf Oil. Scaife heeft 
zich sinds de zeventiger jaren gespe
cialiseerd in het op poten zetten van 
studiecentra die"het extreem-rechtse 
ideeëngoed acceptabel moeten maken 
in Amerika's leidende kringen". Vol
gens cijfers die door Berloznik en 
De Boosere worden aangehaald zou 
Scaife de laatste twaalf jaar al meer 
dan 100 miljoen dollar hebben besteed 
aan het verspreiden van uiterst kon
servatieve ideeën. 

De Heritage Foundation nu - naast 
Scaife behoren ook de Chase Manhattan 
Bank en Mobil Oil tot de geldbronnen 
- is een van de agressiefste en meest 
suksesvolle van die studiecentra. De
ze Foundation heeft drie pijlers op 
zijn propaganda-boog, te weten propa
ganda voor (zeg maar gerust schijn) 
demokratie, Amerikaanse mlitair-stra
tegiese superioriteit in de wereld, 
en interventie-oorlogen in het Zuide
lijk halfrond. Pijlers die allemaal 
terug te vinden zijn in het beleid 
van Ronald Reagan. Naar verluidt zou 
die 90 procent van de adviezen van 
de Heritage overnemen, en ook volgens 
zijn eigen zeggen leunt hij zwaar op 
de beleidsstukken die door deze Foun
dation worden geproduceerd. En het 
is èen studiegroep onder de vleugels 
van de Heritage geweest, die.in 1982 
- een jaar dus v66r Ronaids bevlie
ging - een projekt openbaar heeft ge
maakt voor het bouwen van een 'defen
sieschild'in de ruimte. 

EDWARD TELLER 
EN HET STARWARS PROJEKT 

Konkreet is ook het verband dat 
de schrijvers leggen tussen de Star
Wars-plannen en de strijd van gene
raals en strategen tegen wapenbeheer
sing en tegen bewustwording over de 
dreiging van atoomvernietiging. Ten 
eerste beschrijven zij (in hoofdstuk 
2) hoe de militarisering van de ruim
te in wezen al een feit f.s! Zo is 
vanaf de eerste satellietlanceringen 
het aantal vluchten voor militaire 
doeleinden groter dan dat voor civie
le, en is het militaire ruimte-budget 
de afgelopen 10 jaar . sterk blijven 
stijgen, terwijl de NASA-uitgaven 
sinds 1974 'lichtjes stijgen'. 
De enige rem op militarisering van 
het heelal vormde volgens hen een 
verdrag als het ABM (Anti-Ballistic 
Missile) Verdrag, dat er mede voor 
zorgde dat "militair gebruik van de 
ruimte de passieve, ondersteunende 
rol werd toebedacht". 

Vanaf het eind van de zeventiger 
jaren hebben militaire en politieke 
lobbies echter hard ge-ageerd tegen 
dit ABM-vedrag. Men speurde naar mo
gelijkheden om aankomende raketten 
te vernietigen door atomaire ontplof
fingen in de lucht, en ook naar ruim
tewapens die voldoende dicht bij de 
Sovjet Unie (dus~ van de VS!) ge
stationeerd zouden kunnen worden om 
ze af te schieten. Tot de enthousias
te voorstanders van ongelimiteerde 
wapenwedloop en 'vaders' van StarWars 
behoort de High Frontier groep (een 
werkgroep opgezet in de schoot van 
de genoemde Heritage Foundation), en 
ook de heer Teller, de uitvinder van 
de waterstombom. 

De naam van Teller duikt telkens 
opnieuw op in het boek van Berloznik 
en De Boosere, en dat is niet toeval
lig. Teller belichaamt - wellicht nog 
meer dan Reagan zelf - het monsterbe-

drog dat achter de StarWars-plannen 
schuilgaat, want hij is het absolute 
tegendeel van een vredesapostel: in 
de zeventiger jaren, zo word beschre
ven (op pagina 14) was hij één van 
de belangrijkste woordvoerders van 
een school die beweerde dat een kern
oorlog gevoerd en gewonnen kon wor
den, "mits de nodige voorbereidingen 
waaronder een efficiënte defensie" 
getroffen werden. Hij trok te velde 
tegen de 'mythe' der "schromelijke 
overdrijving van de effekten van een 
kernoorl,og". En hij blijkt tegelij
kertijd een van de vaders van het 
StarWars-projekt te zijn, dat door 
Reagan wordt voorgesteld als de ver
losSing van de atoomdreiging. 

Doordat zij dit soort politiek
persoonlijke aspekten betrekken bij 
hun analyse van de militair-strate
giese ontwikkelingen in de VS voorko
men zij dat de lezer/es verzuipt in 
technologiese details, en het zicht 
verliest op de komplete absurditeit 
van de kernwapenwedloop. Die absurdi
teit wordt voor StarWars geillus
treerd met het eenvoudige gegeven dat 
een ruimteschild nooit effektief kan 
zijn. Zelfs als het 99 procent effek
tief is, worden er 70 Russiese inter
kontinentale raketten doorgelaten -
wat 5500 maal de vernietigingskracht 

van Hiroshima is! Door de geschiede
nis van de pro-Starwars-lobbies te 
beschrijven, maken Berloznik en De 
Boosere duidelijk, dat de voornaamste 
drijfveer van dit programma het be
reiken van Amerikaanse strategiese 
overheersing is. 

VAN ALLE RUIVEN TEGELIJK: 
HET EUROPESE WAPENKAPITAAL 

Een apart hoofdstuk - 'In Het 
Spoor van Grote Broer?' - wordt in 
het boek gewijd aan de Europese reak
ties op StarWars. Die blijken enorm 
versluierend te zijn. De Franse pre
sident Mitterand heeft, zoals bekend, 
uit kritiek op StarWars een EUREKA-· 
programma gepusht, dat versterkte sa
menwerking voor civiele doeleinden 
tussen West/Europese landen en bedrij
ven heet te beogen. En toen de Ameri
kaanse korifeeën van StarWars - Tel
ler, Weinberger, Abrahameon en Reagan 
- in het voorjaar van '85 de weldaden 
van het nieuwe strategiese projekt 
in Europa kwamen prediken ontvingen 
zij ongezouten kritiek. Men wenste 
niet zondermeer onderworpen te worden 
aan een Amerikaans diktaat. 

De twisten tussen de staatslieden 
dreigen echter te verhullen hoe eens
gezind men is over voortzetting van 

..... 
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de krankzinnige wapenwedloop. Ten 
eerste: Eureka is beslist minder 
'civiel' dan het wordt voorgeste1.d. 
Volgens Berloznik en De Boosere heeft 
Mitterand niet lang voordat hij Eure
ka lanceerde geprobeerd zijn Europese 
partners warm te maken voor een Euro
pees militair initiatief in de ruimte 
(I); zijn de voornaamste programma's 
in het kader van StarWars en Eureka 
opgezet hetzelfde; en is juist de 
Franse militaire industrie (die tot 
de top van de Europese wapenindustrie 
behoort) enorm behept met Eureka. 

Ten tweede - vaak staan dezelfde 
bedrijven die warm lopen voor Star
Wars ook in de rij voor Euteka! Een 
voorbeeld dat geciteerd wordt is dat 
van het Franse militaire bedrijf Ma
tra dat al heel lang samenwerkt met 
het Amerikaanse lucht- en ruimtevaart 
concern Rockweil International. Matra 
lobbiet aktief voor StarWars, maar 
is ook mede-ondertekenaar van het 
eerste Eureka-projekt. Uït meerdere 
uitspraken, zowel van politici en za
kenlieden aan Europese als Amerikaan
se zijde, blijkt dat de twee ruimte
programma's als aanvullend worden ge
zien. In Vlaamse beeldspraak eten de 
Europese producenten van moordtuig 
"van alle ruiven tegelijk". 

En ten derde blijken vaak dezelfde 
politieke lobby-groepen in WestEuropa 
voor StarWars én Eureka in de start
blokken te staan. Zo halen de auteurs 
het veelbetekende feit aan dat onder 
de grote voorstanders van een West
Europese Unie (WEU) - de enige Euro
pese instelling die bij verdrag ge
machtigd is om over oorlogsvoorberei
dingen te beraadslagen - "de meest 
fervente pro-Atlantisten" zitten. 
Typerend is volgens hen de positie 
van de Belgiese regering. Die moedigt 
de heropleving van de WEU aan als 
"Europese pijler binnen de Atlant i
sche Alliantie". Ook op politiek nivo 
lijkt men zich dus sterk te realise
ren dat het ene waanzinnige ruimte
projekt het andere nog niet uit hoeft 
te sluiten. Een tegenstelling die ge
deeltelijk schijn is, wordt voor pu
blieke konsumptie in stand gehouden. 

(wordt vervolgd) 
Noten 

(1) Peter Custers, 'STARWARS - De Ne
derlandse Betrokkenheid bij de 
Amerikaanse Oorlogsekonomie' (Vre~· 
desaktiekrant, september 1985) 

(2) zie over de 'Politieke Aktiekomi
tees' de beschouwing in deze ru
briek, gepubliceerd in Vredesak
tiekrant nr.20 (mei-juni 1986) 
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MILITARISERING EN GENOCIDE 

Al eeuwenlang worden overal op de we
reld volkeren onder de voet gelopen 
door vreemde mogendheden uit ekono
lllies en politiek winstbejag. Meestal 
gaat da~ gepaard met grof militair 
geweld. Bezettende mogendheden worden 
hierin bijgestaan door buitenlandse 
regeringen en ondernemingen die er 
op hun beurt hun eigen voordeel mee 
halen. 
Hieronder volgt het verhaal van stam
menvolken in Bangladesh. Een van de 
vele voorbeelden van een volk dat 
uitgemoord wordt. 
Het artikel is een vertaling (iets 
bekort) van een Aktie Bulletin van 
juni 1986 van Survival Internationa, 
een organiaat.ie die zich inzet voor 
de rechten van bedreigde stammen
volken. Apart in een kadertje een 
aantal toevoegingen van onszelf. 

KOLONISATIE EN GENOCIDE 

Hoewel er tot nu toe nauwelijks iets 
van in de Westerse pers is doorge
drongen is er al jarenlang een oorlog 
gaande tussen de tribalen van deChit
tagong Hill Tracts en de regering van 
Bangladesh. De tribalen vechten voor 
het recht op hun land en voor zelf-

beschikking. De regering van Bangla
desh is bezig met een kolonisatie po
litiek, waarbij landloze boeren uit 
andere delen van Bangladesh land dat 
in feite de tribalen toebehoort, krij
gen toebedeeld. Zo worden twee uitge
buite groepen tegen elkàar uitge
speeld . 

De lsatste vijftien jaar zijn er rap
porten naar buiten gekomen over grof
fe schending van mensenrechten tegen 
leden van de 13 stallilDengroepen die 
in dit gebied wonen. De tribru.en die 
wat betreft godsdiens en kultuur ver
schillen van de meerderheid van de 
bevolking v~ Bangladesh, hebben 
voortdurend aanvallen van het leger 
te verduren. Op die manier probeert 
de regering het verzet van de triba
len tegen de bezetting van hun land 
te onderdrukken. Van sommige dorpen 
is de totale bevolking uitgemoord 
door het leger. Tussen februari en 
december 1985 is er melding gemaakt 
van 534 incidenten, inklusief marte
lingen, verkrachtingen, berovingen 
en het platbranden van dorpen. 

GESLOTEN VOOR BEZOEKERS 

Werden de Chittagong Heuvels eerder 
aangeprezen als toeristiese attraktie 
,tegenwoordig mogen buitenstaanders 
alleen nog in de distrikta-hoofdstad 
kome.n. De rest van het gebied is ver
boden toegang. In november '85 stuur
de de Internationale Arbeide Organi
satie (ILO), een orgaan van de Vere-

nigde Naties, een afgevaardigde naar 
Bangladesh om de situatie in de Chit
tagong Hill Tracts te onderzoeken. 
Ondanks beweringen van de Bengaalse 
overheid dat de CHT geen gesloten ge
bied is, (àeweringen die in december 
185 nog eens herhaald werden op een 
vergadering van ontwikkelingshulp ge
vende landen in lopenhagen) , kon de 
ILO vertegenwoordiger slechts in de 
distrikts-hoofdsta(! ,onder streng toe
zicht, met afgevaardigden van de stam 
men praten. Hij mocht niet verder het 
gebied in. Toch blijft de regering 
ontkennen dat er aanvallen op heuve1.
bewoners zijn geweest in de CHT. In
tussen blijven er meldingen over 
massa-slachtingen en andere inciden
ten naar buiten komen. 

VERZET VAN DE STAMMEN 

De tribalen zijn alle politieke en 
legale middelen van verzet tegen de 
kolooisering van hun land ontnomen. 
Een deel van de tribalen hebben daar
om de wapens opgenomen. Dat is het 
enige middel dat hen nog rest om zich 
te verdedigen en te verzetten. Sinds 
de onafhankelijkheid van Bangladesh 

ba.ngladesh 

in 1971 voert de "Shanti Bahini11 ,let
terl.ljk vredes-strijdkrachten, waarin 
de heuvelbewoners zich verenigd heb
ben, een guerilla oorlog tegen het 
leger van Bangladesh. 

Onderhandelingen tussen de regering 
en de verschillende groepen van de 
Shanti Bahini hebben niets opgele
verd, evenmin als een amnestie aanbod 
van de regering. De regering is niet 
bereid een ei.nde te maken aan de ko
lonisatie en dus blijven de stammen 
terecht hun politieke rechten en hun 
recht op hun land opeisen. 

VLUCHTEN VOOR TERREUR 

De laatste berichten uit de CHT mel
den verdere speur- en vernielingatoch 
ten van het leger in mei dit jaar. 
Door het eekalerende konflikt verla
ten duizenden st8111111enleden hun land 
en zoeken bun toevlucht in de aan
grenzende Indiase deelstaat Tripura. 
In mei waren er in totaal ongevèer 
5000 vluchtelingen bij vier vluchte
lingen kampen in Tripure aangekomen. 
Verondersteld wordt dat er nog zo'n 
7000 vluchtelingen op zoek zijn naar 
een veilige plek in een poging om 
nieuwe zoekakties van het leger naar 
vluchtelingen te ontlopen.-ln grens
dorpen in de CHT is de avondklok in
gesteld en een aantal st811111en-leden 
zorden onde.r arrest gehouden, volgens 
berichten in de pers. 

MILITARISERING EN EIONOMIESE BELANGEN SINDS DE 19e EEUW 

De konflikten tussen de stammen van de CBT en de regering van Bangladesh zijn 
terug te voeren tot de Britse koloniale periode. In 1860 werden de Chittagong 
heuvels geannexeerd door de Britten van~tege politieke en ekonomiese belangen. 
Daarmee werd een begin gemaakt met de militarisering van het gebied. Toen al 
werden overal in de heuvels militaire kampen opgezet. In 1870 was er een mi
litair voor elke 9& heuvelbewoners. Deze politiek van mili~risering en kola
nisering is, soms in meerdere, soms in mindere mate, door alle volgende rege
ringen voortgezet. In 1964 schafte de Pakistaanse regering (Bangladesh was 
toen nog Oost Pakistan) de 'speçiale status' van de CHT af . Daarmee verdween 
het laatste beetje bescherming dat de stammen nog hadden en werden ze volle
dig overgeleverd aan buitenstaanders. Bangladesh (in 1971 onafhankelijk gewor
den) bestendigde het besluit van 1964. In 1979 werd een geheim programma ge
lanceerd om de vestiging van duizenden Bengaalse families per jaar in de CHT 
te organiseren en subsidieren. Het ~ntal militaire kampen werd sterk uitge
breid, o.a. ter bescherming van de immigranten. Deze politiek wordt onder het 
huidige bewind van generaal Ershad voortgezet. 
Oorspronkelijk bestond de bevolking van de CHT voor 95% uit stammen. Nu zijn 
meer dan 50% van de bewoners Bengaal en is er ~~n militair op iedere 5 à 6 
inwoners. Iedere paar kilometer is er een militair kamp. 

Naast politieke zijn eko.nomiese belangen zeker een groot motief voor het ge
voerde beleid. De CHT is in tegenstelling tot de rest van het land rijk aan 
natuurlijke grondstoffen -hout en mineralen zoals kolen, koper, uranium, gas 
en waarschijnlijk olie. In 1963 kwam de Kaptai dam , bestemd voor het opwekken 
van elektriciteit, gereed. Voor de aanleg van de dam werd de stammen 20.000 
hektare land ontnomen (40% van al het bebouwbare land) en werden meer dan 
100.000 stammenleden gedwongen te verhuizen. 
In 1981 sloot de regering een overeenkomst met Shell over olieboringen. Shell 
zegde toe $120 miljoen in de CHT te investeren. Begin 1984 werden vijf Shell
mensen gekidnapt door de Shanti Bahini, de verzetsorganisatie van de stammen. 
Shell betaalde E200.000,- losgeld aan de Shanti Bahini, ondanks heftige te
genwerpingen van de regering van Bangladesh. 
Shell is niet de enige buitenlandse invest~erder in de CHT. Een aantal inter
na~ionale organisaties zoals de Wereld Bank, en de regeringen van o.a. Austra 
lie, Zweden en W.Duitsland gaven geld voor ontwikkelingsprojekten (aanleg van 
wegen e.d.). Al deze projekten zijn in de eerste plaats van belang voor het 
leger en de regering. Om deze reden hebben Zweden en Australië zich uit deze 
projekten teruggetrokken, onder druk van internationale protesten en na gewa
pende aanvallen van heuvelbewoners. 

INDIA 
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GEEN VLUCBTHA VEN? 

Het is twijfelachtig of de vluchte
lingen in India, evenals diegenen die 
nog s.teeds proberen de gre.ns over te 
gaan, veilig zijn. Volgens onbeves
tigde verslagen in de pers, was de 
Indiase regering eerder dit jaar van 
plan om tribale vluchtelingen die in 
1984 naar India waren gekomen, terug 
te sturen naar Bangladesh. Lokale 
waarnemers zijn bang dat de repátrie
ring niet vrijwillig is gebeu.cl- en 
dat de vluchtelingen hetzelfde lot 
te wachten staat als anderen voor ben 
die het bij .hun terugkomat zwaar te 
verduren hebben gekregen. 

Volgens andere rapporten weigeren de 
Indiáse veiligheidstroepen aan de 
grens vluchtelingen verder de toegang 
tot India. Duizenden tribalen hebben 
hun toevlucht gezocht in de bossen 
langs de grens. Ze zijn bang om naar 
huis te gaan, maar ook willen ze zich 
niet bij de vluchtelingen-kampen in 
India melden omdat ze bang zijn dan 
gedeporteerd te worden. WaarschijnlUk 
zijn veel vluchtelingen al over de 
grentl terug gedreven en in de Indiase 
pers zijn beschuldigingen geuit van 
mishandeling van vluchtende tribalen 
door Indiase grenst.roepen. 
In totsal zijn er al tienduizenden 
vluchtelingen uit de CHT in India. 

AKTIE 

Steeds meer organisaties en groepen 
protesteren bij de regering van Bang
laêiesh tegen de veelvuldige moorden 
die door het leger gepleegd worden 
in de CBT en dringen erop aan een 
einde te maken aan de politiek van 
hervestiging van Bengaalse landloze 
boeren op het land van de heuvelbewo
ners. Ook wordt een beroep gedaan op 
de regering om het gebied open te 
stellen voor onafhankelijke waarne
mers. 

Op 11 oktober zal er in Amste.rdam een 
konferentie worden gehouden over de 
Chittagong Hill Tracts. Doel ervan 
is om meer publiciteit te geven aan 
4e genocide die in de CHT plaats 
vindt en aktieplannen te maken. Voor 
de konferentie zijn sprekerd uit het 
gebied zelf uitgenodigd, er zal een 
forumdiskussie zijn en dia's worden 
vertoond. Tijd: 10.00-16.30 uur. 
Plaats: Vrije Universiteit, de Boete
laan, 16e verdieping. 
Voor meer informatie: Organizing Com
mittee CHT Conference, Postbus 11699, 
1001 GR Amsterdam. 
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N KTIE -KALENDER 
datum gebeuren 

SEi'TEMBER 

t_ Plebsdemonst ratie t egen de 
kriminalisering van aktiegroe
pen e n -organisaties door het 
V. N. 0 . (Voorbereiders van Nu
kl eaire Oorlogsvoering) 

1 Prinsjesdag-Aktiedag . Groepen 
door het hele l and voeren ak
tie tegen het beleid van af
braak en oorl ogsvoorbereidin
gen door de regering- Lubbers 

l· Massale , geweldloze blokkade 
van toegangspoorten van de 
vliegbasis-Woensdrecht om de 
voortgang van de bouwwerkzaam
heden deze dag te verhinderen 

2 1 Boykot Northern Wedding: 
schepen met verfbommen, span
doeken en veel geluid versper
ren de toegang voor Navo
(kernwapen)schepen bij de 
sluizen van Ijmuidenl 

2 Demonstratie tegen dezelfde 
Navo-provokatie , notabene tij
dens de vredesweek . Demonstra
tie-motto 's ' Is Het Oorlog Op 
Het IJ? ', ' Houdt Amsterdam 
Kernwapenvrij ' 

Botervloot van anti-militaris
t ie~e schepen/ boten 

Start van een anti-militaris
ties kamp midden in het hart 
van de Amsterdamse I j - haven , 
op het eiland waar de Navo
schepen komen te liggen 

;J i Opening van de Stopera door 
Van Thijn, begeleid door Navo
generaals en andere boeveri? In 
ieder geval een dubbele provo
katie! 

ll 
Evaluatie van de Navo-oefening 
op de Amsterdamse bevolking, 
in de vorm van akties rond de 
bijeenkomst van officieren 
in het marine - etablissement op 
Kattenburg 

:;) 1 Dertiende Anti-Atoombommars in 
't Harde , onder het motto 
'Geef de Wapens Niet de Ruim
te ' 

OX.1'0Br.:.!-

l 

t 1 

f ~~aandelijkse blokkade van de 
vliegbasis \~oensdrecht 

Manifestatie MEDI A VOOR VERZET 
met sprekers uit El Savador , 
Oost Timor , Eritrea en de Filip
pijnen , forum en s'avonds een 
SOLIDARITEITSFBEST (zie verder 
hiernaast) . 

KONFERZNTIE over genocide in 
Bangladesh (zie ook pag . ll) 

DOE NIET MEE AKTIEDAG 
om de maatschappel ijke steun 
voor een boykot van alle 
Woensdrecht-werk zichtbaar te 
maken 

organisatie 

13 . 00 verzamelen op bet Malieveld 
in Den Haag . Initiatief : BONK- Sa
menwerkingsverband , Postbus 11127 , 
1001 GC Amsterdam . ~el : 020- 649395 

Initiatief van het Krisiskomitee 
Oost in Amsterdam . Te bereiken via 
d~ Buurtwinkel , Obiplein 4 , Amster
dam . Tel : 936947 (woensdagochtend 
van 10 . 00 tot 14 . 00) 

Begin van de poortblokkades om 
12.00 en einde om 15.00 , waarna er 
een Manifestatie gehouden wordt bij 
het Bunkervak aan de Kooiweg 
Organisatie: BIVAK, Postbus ll489, 
Amsterdam (tel : 249712) 

Initiatief : Aktie-overleg Haarlem , 
postbus 934 , Haar~em. 

14. 00 verzamelen op het Beursplein 
in Amsterdam . Georga niseerd door 
brede initiatiefgroep van anti-mi-
1itaristiese groepen , bewonersgroe
pen , jongerenorganisat ies en vre
desorganisaties in Amsterdam. Aff~
ches, pamfletten en info : lste J . 
v/d Heydenstr. 64-sous (020-769372) 

14 . 00 vertrek vanaf Noord-Zuidhel
lands Koffiehuis (vóór het Centraal 
Station in Amsterdam) 

Initiatief van de Basisgroep Slappe 
Hap (020- 253401 (Peer) 

Aktiepunt voor het Amsterdamse 
Plebs 

Aktiedag wordt voorbereid door de 
Initiatiefgroep ' Is Het Oorlog Op 
Het IJ? ' (020- 648885 of 220541) 

Voor info : postbus 327, 8160 AH Epe 
tel: 05780-16234/20134 

Voor nadere informatie bel Atoom
vrijstaat in Woensdrecht (91646-
5183) 

XminY Beweging i . s . m.Komitee Indo
oesie , Gez .El Salvador Komitees, 
l·lerkgroep Eritrea en de Filippijnen 
Gr oep Nederland. 
Plaats : Paradiso , Weteringschans 6 

Amsterdam, vanaf l4 . 00u . 

Vrije Universiteit, de Eoelelaan, 
Amsterdam Buitenveldert . 
Tijd : 10 .00- 16 . 30u 

Initiatief van de BIVAK-koalitie 
(Breed Initiatief voor Verdergaande 
Akties tegen Kruisraketten) 
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MEDIA VOOR VERZET 
Overal op de wereld proberen officie
Ie media verzetsorganisaties dood te 
zwijgen , te kleineren of via tenden
tieuze berichten van de bevolki ng te 
vervreemden . Ook in Nederland wordt 
dit verschijnsel steeds zichtbaarder. 
Bv. vanuit de anti-militaristie-Se en 
vredesbewegi ng z ijn hier talloze voor 
beelden van te geven . Officiele media 
zijn i n ieder land in bepaalde mate 
een inst~ument van een zittende rege
r ing o f een bezettend regiem om zijn 
macht te handhaven. 
Eigen berichtgeving is een middel tot 
tegenpropaganda en een middel om te 
berichten over zaken die de officiële 
media verzwijgen. In een oorlog tus
sen een bevrijdingsbeweging en het 
heersende regiem zijn eigen media bo
vendien noodzakelijk voor militaire 
informatie. I edere beweging heeft be
lang bij eigen berichtgeving voor het 
kontakt onderling en naar buiten toe . 
Om de feiteli jke situatie duidelijk 
te maken en om solidariteit te mobi
liseren . (Vandaar ook onze eigen Vre
desaktiekrant . ) 

De XminY Beweging voert momenteel sa
men met het Komitee Indonesië, de Ge
zamenlijke El Salvador Komitees. de 
Werkgroep Eritrea en de Filippijnen 
Groep een kampanje"HEDI A VOOR VERZETH 
Doel van de kampanje is publiciteit 
en poen voor de bevrijdingsbewegingen 
in El Salvador, Oost Timor, Eritrea 
en de Filippijnen. Jammer dat er geen 
eigen media van bewegingen in Neder
land direkt bij de organisatie betrok 
ken zijn, al was het al.Zeen maar voor 
de eigen berichtgeving over de kam
panje . 

EL SAL\ ADOR 

In El Salvador Z1J n een aantal jaren 
geleden alle media die mogelijk vraag
tekens zetten bij bet bewind verdwe
nen: drukkerijen en redaktielokalen 
zijn in die periode opgeblazen; jour
nalisten vermoord; de journalisten· 
vakbond is in ballingschap in Mexico. 
Hoewel de repressie de afgelopen j a
ren i ets minder is geworden , zijn de 
officiël e media nog steeds van recht
se signatuur en dienen als spreekbuis 
voor het heersende bewind . Andere ge
luiden worden niet toegestaan . 
In 1980 heeft het verzet, gebundeld 
in het FMNL, haar eigen radiozender , 
Venceremos, opgezet. In 1981 kwam ra
dio Farabundo Marti daarbij. Beide 
radio ' s zijn in de loop der jaren een 
grote rol gaan spelen in alfabetise
rings-kampanjes , de gezondheidszorg , 
landbouw - voorlichting en in de be
richtgeving van politieke en militai
re aktuali teiten, Luisteren naar de 
radio 1 s is verboden, mensen zijn er 
zelfs om vermoord, De zenders zelf 
zijn konstant doelwit van aanvallen 
van het Salvadoraanse leger. Om de 
radio's in de lucht te houden zijn 
dan ook steeds weer reserve- onderde
len nodig . 

OOS'! l iMOR 

Sinds de Indonesiese bezetting van 
Oost Timor in 1975 mogen journalisten 
niet meer zomaar naar Oost Timor . Al
leen speciaal geselekteerde journa
listen mogen er binnen, onder bege
leiding van Indonesiese militairen . 
Berichtgeving over Oost Timor is on
derhevig aan zware censuur. Alle me
dia zijn in handen van de Indonediese 
regering . Oost Timor en het Fretilin, 
de verzetsorganisatie , worden inter
nationaal geïsoleerd. Tegenover deze 
opzettelijke isolatie wil het Freti
lin haar eigen berichten zetten, zo
dat de wereld op de hoogte blijft van 
wat er op Oost Timor gaande is:bezet
ting door Indonesië, deportatie van 
de bevol king, gedwongen geboortebe
perking . En het wil de stem van het 
verzet laten horen. 
Het Fretilin heeft een radiozender 
die tot Australië reikt , Vanuit Aus
tralië moeten berichten doorgestuurd 

worden naar Portugal,~a~r een verte
genwoordiger van het Fretilin zit, 
Daarvoor wil het Fretilin een telex, 
zodat berichten snel en ongecensu
reerd naa r Europa kunnen . 

ERITREA 

Eritrea werd na de Tweede Wereldoor
log in een federatief verband met 
Ethiopië opgenomen en in 1962 door 
Ethiopië geannexeerd, Al sinds 1961 
verzetten de Eritreërs zich tegen de 
Ethiopiese overheersing. Het EPLF, 
de Eritrean People' s Liberation Front. 
heeft 80% van Eritrea onder kontrole. 
In bevrijd gebied wordt gewerkt aan 
de opbouw van een ni euwe sociaal
politieke struktuur. Ze herverdelen 
het land . Vrouwen en jongeren hebben 
nu ook recht op eigen land. Ze bouwen 
een stelsel van gezondheidszorg op, 
voeren alfabetiseringskampanjes en 
stellen bevrijding van vrouwen uit 
traditionel e rollen als belangrijk 
doel, De radio van het EPLF, de'Voice 
of the Masses· speelt bij dit alles 
een belangrijke rol. 
De oorlog is een bijna vergeten oor
log. Het EPLF wil de berichtgeving 
yanuit Eritrea naar Europa verbeteren 
via een sterkere zender voor de radio 
waarmee berichten vanuit Eritrea di
rekt naar Europa gestuurd kunnen wor
den. 

DE FlLIPPij NH\ 

Marcos is verdreven en Aquino is nu 
president . Is er nu sprake van vrij
heid op de Filippijnen? 
In de grotere steden is zeker sprake 
van een liberalisering, Maar hoe is 
ûe situatie op het platteland? 
Twee maanden na de val van Marcos wa
ren er nog steeds eilanden waar de 
bevolking niets wist van de machts~ 
vername. Op veel eilanden Zijn het 
nog steeds dezelfde politie-eenheden 
en privé-legertjes die moorden en 
martelen. Het NDF (Nationaal Dernokra
ties Front , zie Vredesaktiekrant nr. 
5 en 21) ziet zich ~oor het probleem 
gesteld haar beleid af te stemmen op 
de nieuwe regering. De ontwikkelingen 
volgen elkaar in snel tempo op , Som
mige positief, andere negatief. Een 
voortdurende biJStelling van het NDF· .. 
beleid dat blijft strijden voor een 
werkelijke demokratisering, maakt een 
snelle kommunikatie binnen de NDF or
ganisatie onontbeerlijk . Goede ver
bindingen tussen NDF onderdelen op 
de verschillende eilanden zijn een 
voorwaarde daarvoor. Weten wat er 
gaande i s , berichten door kunnen ge
ven over praktijken van lokale .macht
hebbers en prive-legertjes. Tijdig 
overleg kunnen voeren over aezamenlij
ke aktiepunten en strategieen. 

\I~NIPfST-\l Gl I.P 

Voor de kampanje is een boekje uitge
geven over het onderwerp "media en 
verzet", waarin de situatie in ieder 
van de yier genoemde landen wordt be
schreven. Het boekje is te bestellen 
bij X min Y, Noordermarkt 26, Amster
dam, telefoon: 020-279661. 
Op 10 oktober wordt een landelijke 
manifestatie gehouden in Paradiso, 
Weteringschans 6 , Amsterdam. Program
ma vanaf 14.00u met o . a . presentatie 
van het boek, forumdiskussie met ver
tegenwoordigers van de bevrijdingsbe
wegingen en s ' avonds een solidari
teitsfeest . 
Geef ' gul voor deze noodzakelijke me
dia. De organisatoren hopen op in to
taal f160.000,- voor de 4 bewegingen 
samen . Giro 26 06 01 

voor Verzet 
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