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In nr. 26 van de vredesaktiekrant stond een artikel over 
militaire toepassingen. van genen-technologie. In dat arti
kel werd uiteengezet dat er inmiddels een nieuwe wapenwed
loop aan de gang is: de biologiese wapenwedloop. 
Dat is ook aannemelijk als je bedenkt dat de middelauge
en kortafstands-raketten misschien wegonderhandeld worden 
en dat de NAVO de laatste jaren steeds meer de nadruk legt 
op konventionele bewapening . Wie weet spelen de ontwikke
li.ngen in de genen-technologie en onderzoek naar biolo
giese wapens daarin ook een rol. Weliswaar werd er in 1972 
een overeenkomst gesloten waarin het gebruik en in ~ 
hebben van biologiese wapens verboden is maar onderzoek 
naar biologiese wapens viel daarbuiten. 
De ontwikkelingen op het gebied van genen-technologie bie
den allerlei nieuwe mogelijkheden voor biologiese wapens 
en. onderzoek daarnaar is dan ook enorm toegenomen. Zo 
heeft de VS bv . in 5 jaar 500% meer uitgegeven aan het 
programma voor biologiese wapens dan daarvoor. 
In nr. 26 werd ook melding gemaakt van een rechtszaak en 
een hoorzitting over biologiese wapens in Hannover. Ik 
ging er luisteren en schrijf naar aanleiding daarvan dit 
artikel. Eerst een aantal overwegingen over genen-techno
logie in het algemeen. Daarna aandacht voor wat er, met 
sukses, in de VS en West-Duistland tegen deze zorgwekkende 
ontwikkelingen is ondernomen. Tenslotte nog iets over Ne-
derland. 

~~~------~.-------' ·.·fri'f.J·.{.; van een nog grotere kon-
·sEDREIGING VOOR HET trole op mensen, het biedt zelfs de 
~-''1~:'1.;\~~! ,t...r : : .Y:, mogelijkheid van kontrole op en om-
Niet alleen de militaire onb>ikkelin- vormen van eigenschappen van mensen 
gen op het gebied van de genen tech- en van de natuur. 
nologie zijn zorgwekkend, ook de Is het trouwens niet het toppunt 
zogenaamde "civiele" toepassingen van arrogantie om te denken dat 
ervan. Terwijl technologen ons probe- de mens de natuur kan beheersen 
ren wijs te maken dat de ontwikkelin- en omvormen? De natuur zal heus 
gen in de .genen-technolog:le ee.n wel haar eigen antwoord hebben op 
grote vooruitgang voor de mensheid al dat gemanipuleer met genen en 
zijn, zijn het in feite levensgevaar- de konsekwentles daarvan zijn nog 
lijke ontwikkelingen. lang niet te overzien. 
Ons wordt voorgeschoteld dat allerlei Nu hebben we nog de keus. We kunnen 
erfelijke en andere niet- of moeilijk machteloos bli j ven toekijken of 
te genezen ziektes, zoals bv. Aids, we kunnen in verzet komen t.egen 
in de toekomst te genezen of zelfs deze ontwikkelingen •. 
te voorkomen zijn . Dankzij genen-
technologie hebben voedselgewassen Wat betreft de niet-militaire toepas-
een veel hogere opbrengst en koeien singen van genen-technologie is 
kunnen nóg meer melk gaan produceren het soms misschien moeilijk om. niet 
dankzij "Bovine", een geneties gema- in de war te raken, want het lijkt 
nipuleerd groeihormoon dat klaarligt soms echt voordelen op te leveren. 
om op de markt gebracht te wordP.n. 
Ook hoeven er straks geen gehandicap
te kinderen meer geboren te · worden 
en kunnen mensen heel oud worden 
door genettese veranderingen in 
het menselijke gestel aan te brengen. 
Alles zal op rolletjes lopen. Effi
ciëntie ten top. Of waanzin ten 
top? Het is maar van welke kant 
je er tegen aankijkt. Want aan de 
andere kant hebben diezelfde ontwik
kelingen een heel ander effekt . 
Misschi.en zal Aids dankzij genen
technologie te genezen z~Jn, maar 
aan de andere ·kant zijn er theorieët 
dat Aids juist afkomstig is var 
een gene.ties gemanipuleerd virus 
dat ontsnapt is uit het Amerikaanse 
laboratorium voor militair roedies 
onderzoek in Fort De trick (i1aryland), 
het USAMRIID~ En wat te denken van 
de bezuinigingadriften van de Neder
llllidse regering op het gebied van 
de gezondheidszorg? Vrouwen die 
bv. straks nog een gehandicapt kind 
op de wereld brengen zullen de roedie
se behandeli.ng van het kinp niet 
me.er vergoed krijgen van bet Zieken
fonds en ze zullen zelf als de schul
dige worden aangewezen. Om maar 
te zwijgen van de mogelijkheid dat 
straks een soort "super"kinderen 
(liefst jongens natuurlijk) met 
dé ideale eigenschappen in reageer
buizen gekweekt worden. 
En waarom zouden koeien n6g meer 
melk moeten produceren? De EEG weet 
zich nu al geen raad met de boter
en melkpoederbergen. En sinds wanneer 
is de oorzaak van de honger in de 
wereld voedselgebrek? Er is voldoende 
voedsel om alle mensen op de wereld 
te voeden, maar de verdeling is 
heel ongelijk en dat is een politieke 
keuze . Net zoals het al dan niet toe
passen van genen-technologie een poli 
tieke keuze is. 

Een belangrijk principe in de wester
se maatschappij is beheersing. Beheer
sing van de natuur, van mensen en 
uitei.ndelijk van het hele leven. 
Dat principe bepaalt ook voor een be
langrijk deel welke keuzes er worden 
gemaakt. Genen-technologie biedt de 
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Maar goed, zodra het om militair 
gebruik van genen technologie gaat 
is het wel duidelük dat we dan zelf 
niets meer te vertellen hebben. Wa
pens worden per definitie gemaakt 
om mensen onder kontrole te houden 
of te vernietigen. En met biologiese 
wapens kan dat op een subtiele, 
vaak ookontroleerbare manier. Volgens 
de Engelse chemies patholoog Alastair 
Hay op de hoorzitting in Hannover 
is de VS op het ogenblik vooral 
geïnteresseerd in niet-dodelijke 
wapens waarmee soldaten van de vijand 
ziek en lusteloos gemaakt worden 
zodat ze geen zin meer hebben in 
vechten. Volgens Manuel Kiper, tegen 
wie de rechtzaak was aangespannen, 
zijn biologiese wapens vooral van 
belang voor geheime (undercover) 
akties in de derde wereld , waar 
de inzet van biologiese wapens onop
vallend kan plaatsvinden om niet
bevriende regi.ems te destabiliseren 

Voor de meeste mensen zal het duide
lijk zijn dat het militaire gebruik 
van genen-technologie zonder meer 
afgewezen moet worden. Probleem 
is dat de grens tussen militair 
en civiel ·onderzoek niet scherp 
te trekken is. Moeten we dan toch 
maar eisen dat de alle genen techno
logie stopgezet wordt? Het lijkt 
mij van wel, zeker zolang het alleen 
maar een handjevol mensen is dat er
van kan profiteren. 

In de VS en in West Duitsland Z1Jn 
door middel van rechtzaken al enkele 
suksessen geboekt in de strijd tegen 
biologiese wapens . De eerste betreft 
de bouw van een nieuw laboratorium 
i n de VS. 
Voordat het verdrag over biologiese 
wapens in 1972 gesloten werd was 
de Dugway Prov.ing Ground in de Ameri
kaanse staat Utah de belangrijkste 
faciliteit om biologiese en chemiese 
wapens te testen. In de 60er jaren 
werden in samenwerking met de univer
siteit van Utah experimenten in 
de open lucht gedaan met de zogenaam
de "Rockey Mountain Koorts" en de 
"Q Koorts", beiden biologiese wapens. 
De resultaten van deze experimenten 
zijn nooit openbaar gemaakt. In 1968 
kwam Dugway in het nieuws omdat 
zenuwgas ontsnapt was waardoor 6000 
schapen van boerderijen daar in 
de buurt gedood waren. Een kwart 
van Dugway zelf is sterk vervuild 
door proeven die in de 50er en 60er 
jaren zijn gedaan. Na 1972 raakte 
Dugway in verval, maar sinds 1984 
zijn er plannen voor modernisering. 
De beoogde modernisering betekent 
een fundamentele verandering in 
het biologiese onderzoeksprogramma 
van het leger . (Momenteel ligt er 
trouwens een ! gram van de zeer 
dodelijke ziekteverwekker "botulisme" 
opgeslagen. Dit alleen al is voldoen
de om 3000 mensen te doden.) 
In 1984 werd via een begrotingstruuk 
toestemming verkregen voor de bouw 
van een "aerosol test faciliteit" 
in Dugway. Door die truuk werd dis
kussie en stemming hierover in het 
Congress omzeild. 
Wat is een "aerosol test facili t eit"? 
Een probleem bij biologiese oorlogs
voering is hoe de ziekteverwekkers 
te verspreiden zonder dat de eigen 
troepen en bevolking erdoor getroffen 
worden. De eigen mensen kunnen inge
ent worden, maar massale inenting 
kan tot grote onrust onder de bèvol
king leiden. Het ongemerkt via de 
lucht verspreiden (aerosol) zou 
dan een oplossing kunnen zijn, aldus 
de militairen • 

De bouw van deze aerosol test facili.
teit is nu voorlopig tegengehouden 
door middel van een rechtzaak die 
was aangespannen door Jeremy Rilkin 
van de Foundation on Economie Trends, 
een partikuliere sticnting die ontwik 
kelingen in de genen technologie 
krities volgt en er aktie tegen. 
onderneemt. Via een rechtzaak eiste 
Rifkin een onderzoek naar de invloed 
van dit nieuw te bouwen laboratorium 
op het milieu. Dit deed hij op grond 
van de Nationale Wet op de Bescher
ming van het Milieu (Am. afkorting 
is NEPA). Rifkin won deze zaak en 
daarmee is de bouw van het ~aborato
rium voor een paar jaar uitgesteld . 

Vervolgens spande Rilkin een recht
zaak aan waarin h:lj een verklari.ng 
eiste over de invloed van het totale 
programma voor biologiese oorlogsvoe
ring van de VS op het milieu . Ook 
in deze zaak werd zijn eis ingewil
ligd en zo ligt sinds februari dit 
jaar het totale progra11DDa voorlopig 
stil . 
Volgens Rifkin zal in een dergelijke 
verklaring m.oeten worden beschreven 
wat de risiko's zijn voor de volksge
zondheid en veiligheid bij het even
tueel per ongeluk, dan wel doelbewust 
vrijkomen van dodelijke ziekteverwek
kers bij talloze militaire, bedrijfs
en universiteits-laboratoria in 
het hele land. "Noodprocedures, 
evakua~te, quarantaine, en mediese 
behandeling zullen onderzocht 
door het ministerie van defensie, 
evenals veiligheidsmaatregelen t egen 
sabotage en terrorisme. Onder de 
bepalingen van de wet op de bescher
ming van het milieu wordt het minis
terie van defensie ook verplitht 
om de ekonomiese, sociale en psychie-
se effekten van het onderzoeks-

en produktieprogramma voor biologiese 
oorlogsvoering vast te stellen. 
Bovendien moet het onderzoek een 
gedetailleerdeanalyse omvatten van 
de mogelijke alternatieven voor 
biologiese oorlogsvoering . Dit houdt 
ook in de overweging van nieuwe 
ontwapeningainitiatieven en verande
ringen in de wetgeving op het gebied 
van onderzoeksaktiviteiten met be
trekking tot biologiese oorlogsvoe
ring." Dit alles aldus Rifkin. 

De Groenen hebben dit. jaar in het 
Duitse parlement talloze vragen 
gesteld over biologiese wapens. 
De antwoorden zijn nog niet bekend. 
Wat inmiddels wel bekend is is de 
uitslag van een rechtzaak die was 
aangespannen tegen de Groenen in Han
nover en in het biezonder tegen de 
voorzitter Manuel Kiper. 

~et instituut voor virologie van 
de hoge school voor diergeneeskunde 
in Hannover (TiRo) had een dwangsom 
van 50.000 Duitse Mark geeist van 
Kiper omdat hij beweerd had dat 
op Ti Ho onderzoek naar biologiese 
wapens werd gedaan en dat daarmee 
een gevaar bestond voor de bevolking. 
TiHo' doet onderzoek naar afweerstof
fen tegen allerlei gevaarlijke z~ek
tes die echter in Duitsland n:let 
of nauwelijks voorkomen. Op techniese 
details zal ik hier niet verder 
~n gaan, maar waar het om gaat is 
dat er onderzoek wordt gedaan naar 
inent:lngsstoffen voor bepaalde virus
sen, o .a . de zogenaamde Venezuelaanse 
paardenhersenvliesontsteking. Dit 
virus is al l ang het stokpaardje 
van de voorvechters van biologiese 
wapens. (Onlangs is trouwens een 
grote hoeveelheid van d.it virus 
op onverklaarbare W~Jze uit het 
militaire onderzoekslaboratorium in 
Fort Detrick ontsnapt.) 
Het onderzoek van TiHo wordt deels 
betaald door het Duitse ministerie 
van defensie en bovendien hebben 
de onderzoekers uitstekende kontakten 
met Fort Detrick en met het instituut 
voor militai.re wetenschappen in 
Munster, dat hét centrum voor onder
zoek naar _ biolog~ese wapens in Duits
land is . De beweri.ng van de Groenen 
dat TiHo betrokken is bij onderzoek 
naar biologiese wapens i s dus niet 
zo vreemd . 
Tijdens de rechtzaak op 26 mei jl. 
was een moeilijke vraag voor de 
rechter wat nu het onderscheid tussen 
militair en c i.viel i.s en waarover 
TiHo zich nu precies beledigd voelde. 
De recht er vond het allemaal nogal 
ingewikkeld en besloot nog 3 weken 
de tijd te nemen om alles nog eens 
nader te bestuderen. Inmiddels heeft 
de rechter uitspraak gedaan en Kiper 
en de Groenen gelijk gegeven. Ze 

voortaan dus rustig zeggen 
TiHo zich met militair onderzoek 

biologiese wapens bezig houdt 
daarmee een gevaar is voor de 

[geZOilldiieid van de bevolking. Daarmee 
ze ook voorlopig weer ooge
verder in hun verzet t€gen 

Of er in Nederland onderzoek wordt 
gedaan dat betrekking he~ft of kan 
hebben op biologiese oorlogsvoering 
vervolg op pag.4 



LAATSTE NIEUWS; 

• Voor Nederland begint REFORGER op 26 
,4 augustus met de aankomst van Ameri
} kaanse militairen. In de periode van De overgevlogen Amerikaanse militai-

- 26 augustus tot 6 september zullen ren zullen samen met de reeds in de 
in totaal 13.000 militairen aankomen BRD gelegerde collega's en militairen 
op Schiphol. De KLM speelt hierbij afkomstig uit Groot Britannië,België, 
een belangrijke rol. de BRD en Nederland (totaal 84.000 
De helft van deze troepen zullen per man) deelnemen aan de oefening "Cer-

1.~- bus en vrachtwagen worden overge- tain Strike" die van 14 tot 24 sep
~~bracht naar verschillende verzamel- temher in Neder Saksen wordt genouden 

{. terreinen in de omgeving van Schoon- o.l.v. de commendant van de noorde
loo (in een bos bij de kampeerboerde- lijke legergroep. 

~~~~~~~~~~~~~~f:~~~rij De Klonie in Ellertshaar), Emmen Al deze transporten zullen tot onge
... (terrein van firma Crusee), Ommen veer 9 september plaatsvinden. Tij

( camping Besthemerberg) en de vlieg- dens de oefeningen in Duitsland zal 
De Verenigde Staten hebben zich ver
plicht om in tijd van oorlog of oor
logsgevaar een aantal eenheden aan 
de NATO ter beschikking te stellen, 
de zgn. • Porces Assigned to NATO •, 
aldus het Nationaal Territoriaal Com
mando. In tijden van oplopende span
ning hoeft slechts het ·personeel en 
enig aanvullend materieel vanuit het 
moederland naar Europa te worden over 
gebracht. 

Een deel van het Amerikaanse materi
eel ligt al op Nederlands grondgebied 
opgeslagen. Als gastland heeft Neder
land zich verplicht de op haar grond
gebied verkerende bondgenootschappe
lijke troepen en installaties zoveel 
mogelijk steun te verlenen. 
Nederland levert "Host Nation Support 
en stelt ten behoeve van de noodzake
lijke verplaatsingen "Lines of Com
munications" ter beschikking. 
Onder Host Nation Support wordt ver
staan: Alle steun en diensten die 
door het gastland aan geallieerde 
strijdkrachten worden geleverd tij
dens hun verblijf in dat gastland. 
De term Lines of Communications heeft 
betrekking op alle aan- en afvoerlij
nen over land,door de lucht en over 
het water,die voor bondgenootschappe
lijke strijdkrachten de verbinding 
vormen tussen hun moederland en het 
gebied waar hun opdracht moet worden 
uitgevoerd. De aanvoer van Amerikaan
se eenheden bestaat uit een tweetal 
fasen. 
Fase 1 betreft de overtocht over de 
Atlantische oceaan. 
Fase 2 behelst de ontvangst- en door
voer van de US-eenheden. 

De vaak complexe plannen voor het u1t 
voeren van de omvangrijke operatie 
en de door de diverse geallieerde 
Host Nations daaraan te verlenen 
steun,dienen,waar mogelijk regelmatig 
op hun uitvoerbaarheid te worden ge
toetst. Dit geschiedt door middel van 
de jaarlijks terugkerende oefening 
onder de codenaam "Reforger". 
Overal in het land wordt hard gewerkt 
aan voorbereidingen voor akties tegen 
Reforger: 
Voor meer gegevens over Reforger zelf 
zie de Reforger Expres die als bijla
ge opgenomen is in deze krant en in 
Vredesaktiekrant nr. 26. 

NAAM ......................... . 

ADRES ........................ . 

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

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

per jaar 6 keer in 
de brievenbus. 

gewoon abo = fi5,-
steunabo = f25,-
rijke lui's abo = f35,-

Je kunt ook rechtstreeks abo-geld stor
ten op giro 5538149 tnv. Vredesak tie
krant, Postbus 11347, lOOI GH A'darn. 

tel. 020 - 865134 ik wo.-d 

basis Twenthe. het noodhospitaal in Heerlen operatio 
.Deze 6500 militairen halen het mate- neel worden gemaakt. Dit gebeurt in 
riaal op in de depots van Ter A pel, de periode van 14 tot 25 september. 
Coevorden en Vriezenveen. Hiervandaan Daarna wordt er hier geoefend met 400 
gaat het over de weg en per trein oefengewonden die eind september via 
naar de Bondsrepubliek. De treinen het vliegveld Geilenkirchen worden 
gaan via Coevorden. Vanuit deze 3 de- afgevoerd. 
pots worden in totaal 2.850 wielvoer- Naast de Amerikanen zullen ook nog 
tuigen en 600 rupsvoertuigen gehaald. eens een aantal Britten met 360 voer-
Daarbij zijn 7.000 personen betrokken tuigen naar Duitsland trekken. V66r 
De andere 6500 militairen zullen ma- 5 september zullen ze aan land komen 
teriaal ophalen in de haven van Rot- in de Belgische haven Zeebrugge en 
terdam. vervolgens op 5 en 6 september door 
In afwachting van de aankomst van dit Nederlands-Limburg naar Duitsland 
materieél worden ze ondergebracht in (regio MÜnchen Gladbach) rijden. 
een tijdelijk op te richten verzamel- Na afloop van de NAVO-oefening 'eer
plek op het terrein van het bedrijf tain Strike' in de BRD zullen de Ame-
Grootint in Dordrecht. rikanen vanaf 26 september terugkeren 
Op 28 augustus komen dan de eerste Tot en met 31 oktober zullen de VS-
van de vier schepen aan met militair depots in Ter Apel, Coevorden, Vrie-
materieel. Dit zijn de schepen Pollux zenveen en Brunssum weer gevuld wor
Algol, American Eagle en Capella. De den. De Amerikaanse troepen zullen 
American Eagle is indertijd ook ge- dan ondergebracht worden in het re
bruikt voor het transport van munitie creatiepark "De Bonte Wever" te Ommen 
naar de Eemshaven. De schepen worden en op een terrein bij de Hendrik-mijn 
gelost bij het overslagbedrijf Quick te Brunssum. Hierover wil het mini
Dispatch in de Rotterdamse Haven. Met sterie van oorlog nog geen nadere me
deze schepen wordt het volgende mate- dedelingen doen uit angst voor akties 
rieel aangevoerd: 40 rupsvoertuigen, Tijdens Reforger ~ullen alle colonne-
3000 wielvoertuigen, 350 containers verplaatsingen begeleid worden door 
en 130 helicopters. __ ..,... Î~~--··"' Marechaussee. 

Vanaf L9 augustus zullen. de eerste 
troepen de haven verlaten; rupsvoer
tuigen en containers gaan direkt per 
trein naar de BRD. De wielvoertuigen 
worden eerst over de weg overgebracht 
naar het verzamelterrein in Dordrecht 
De helicopters worden in de haven ge
reed gemaakt en vandaar naar de vlieg 
basis Eindhoven gevlogen. Vandaar 
gaat het nàar de BRD. 
Ook vanaf 29 augustus vertrekken de 
troepen vanuit Dordrecht. Dit gaat 
in kolonnes over de weg naar Duits
land. Welke wegen ze hiervoor gebrui
ken is nog onduidelijk. De kolonnes 
bestaan uit 25 voertuigen en rijden 
zoveel mogelijk buiten de spits. Er 
rijden maar 9 kolonnes per dag. 
Een klein aantal eenheden (militairen 
plus voertuigen) gaat van Dordrecht 
naar het vliegveld Ypenburg bij Den 
Haag. In de periode 4 tot 9 september 
zullen deze met 60 vluchten naar de 
BRD vertrekken. Dit gaat met Hercules 
transport vliegtuigen. 
Ondertussen worden op de Belgische 
luchthaven Zaventem en het Duitse 
vliegveld Geilenkirchen (?) ongeveer 
2500 militairen aangevoerd, die ver-. 
zamelen in de buurt van Brunssum, 
waarschijnlijk bij de voormalige mijn 
Hendrik. Deze halen materiaal uit de 
VS depots van Brunssum en Rijgelsho
ven, ongeveer 750 wiel voertuigen en 
400 rupsvoertuigen. 

aboaaee 

belangrijk onderdeel van het 
de Nationale Reserve (Natres). 

is tijdens de oefeningen, 
een oorlog is uitgebroken, 

ijk voor de 
mansc:hfLppen en materieel door Ne

alles wat daarbij komt kij
' zoals het vorderen (bij oefenin

gen: huren) van gebouwen, e.d. 
NTC is gevestigd in de Prins Wil
Alexander kazerne in Gouda. 

IS NOG VEEL GELD NODIG VOOR DE 
• STORTEN OP GIRO 2612811 

"ANTI-REFORGER" te URECHT. 
Sekretariaat Esdoornstraat 14, 
tel. 030 - 442122 

Onderstaande perssteunpunten zuilen 
worden gebruikt door het leger om in
formatie te verstrekken aan de pers, 
over de oefening REFORGER. Belangrijk 
is misschien om op deze plekken te 
proberen meer informatie over oe
fening los te krijgen over b.v. welke 
routes er zullen worden gebruikt en 
welke plaatsen men zal aandoen c.q. 
door trekken. En op welke dagen dit 
alles zal gebeuren. Deze info kan 
zeer belangrijk zijn om te gebruiken 
voor akties tegen REFORGER. We vragen 
dan ook zoveel mogelijk informatie 
per telefoon of per brief door te ge
ven naar bijgaand adres. Ook info uit 
plaatselijke kranten en via kontakten 

Centraal Perscentrum (Am/Ned.) 
24 augustus t/m 11 september 
Motel Hoornwijck in Rijswijk nabij 
vliegbasis Ypenburg (8-22u.) Tel.070-
954400 (24 uur per dag bereikbaar) 

PERSSTEUNPUNTEN: 
1. t.b.v. operatirën in het Noorden 

en Oosten van Nederland. 
Lokatie: Kampeerboerderij de KLONIE 
in ELLERTSHAAR (bij Schoonloo) 
25 aug.-11 sept. (8-22u) 
tel.05998-87272 (24u p.d.bereikb.) 

2. t.b.v. operatiën in Zuid Limburg. 
Lokatie: Hendrikmijn te Brunssum 

25 aug.-30 okt. (8-22u). Tel.045-
252268 (24 uur per dag bereikbaar) 

3. t.b.v. de helikopter-operatiën 
vliegveld Eindhoven 
Lokatie: Voorlichtingscentrum 
vliegbasis Eindhoven, Sliffertse
str.5A, Eindhoven. 1-10 sept.(8-
(8.00-17.00u) tel.040-591203 

PERSCENTRUM CERTAIN STRIKE 10-24 sept 
7-22u. Kamp Ostenholz te OstenholzBRD 
tel. 09-49 5161 72342 en 72129 en 
71998 (24 uur per dag bereikbaar) 
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doorbraak 
Op de eerste maandag van de maand 
juli besloten ongeveer 20 mensen 
om dez.e keer niet zelf voor de poort 
van de kernwapens:lte te gaan zitten, 
maar enkele figuranten in de vorm 
van 6 levensgrote poppen hun plaats 
te laten innemen . 
Zelf trokken ze er gewapend met 
kniptangen op uit om rond de site 
te gaan lopen. 
Politie en marechaussee reageerden 
verward, controleerden ui ter st voor
zichtig die griezelige poppen en 
hadden nogal wat tijd nodig om er 
achter te komen dat het groepje 
anti-militaristen niet het werk 
aan de poppen overliet om zelf op 
hun/haar rug in het naburige heide
veldvan de zon te genieten. 
Toen er eindelijk een lichtblauw 
marechaussee overhemd tussen de 
heid.e gesignaleerd werd waren er 
ai tientallen meters prikkeldraad 
van de buitenste verdedigingaring 
weggeknipt . Er slopen wat militairen 
in het bos om de groep heen, maar 
dat was geen belet.sel om nog zo'n 
30 meter hek van de tweede verdedi
g:lngsring weg te knippen. Uiteinde-

vervolg pagina 2: 

genen manipulatie 
is niet bekend . Wel Z1Jn er verschil
lende onderzoeksinstituten, zoals 
TNO, die zich ~ezig houden met genen 
onderzoek en die ook niet vies zijn 
van militair onderzoek. Zo werd 
pas nog bekend gemaakt door het 
Pentagon dat overeenstemming was 
bereikt tussen TNO en de Amerikaanse 
regering over samenwerking op het 
gebied van Star Wars onderzoek . 
(Dat kost riederland de komende 4 jaar 
7 miljoen gulden. En hoewel TNO 
wordt gesubsidieerd door de Neder
landse regerilig durft de.ze toch 
te blijven volhouden dat ze niet 
meedoet aan Star Wars.) 
Er zal door ons nog meer onderzocht 
moeten worden om gegevens hierover 
boven tafel te ~rijgen. Via politieke 
partijen vragen stellen in het parle
ment is een mogelijkheid hiervoor. 

In een overzicht van 1985 van alle 
onderzoeken die de voorafgaande 5 
jaar door het Amerikaanse leger waren 
goedgekeurd komen een aantal onder
zoeken voor die ook betz:ekking hebben 
op NAVO landen. Twee onderzoeken die 
in die lijst genoemd worden zijn "een 
evaluatie van entomalogies (insekten
kundige) oorlogsv9ering als een po
tentieel gevaar voor de VS en Europe
se NAVO landen" en " overbrengen van 
biologiese middelen door ICBM (o.a . 
kruisraketten)". 
Is de Nederlan4se .regering wel op de 
hoogte gesteld van deze onderzoeken 
Hierover zouden zeker vragen gesteld 
kunnen worden in het parlement. Als 
de vragen duidelijk en deskundig ge
formuleerd worden en de stellers zich 
niet met een kluitje in het riet la
ten sturen met vage verhalen zou bet 
antwoord verhelderend kunnen zijn. 

Jenneke 
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• 1n havelte 
lijk, toen we ons stonden te vergapen 
aan hun grote geheim (het ziet er 
life enger uit dan op foto's; wacht
torens, muren~ prikkeld.raad) kwam 
er een peloton bewapende militairen 
van de site af die ons probeerden 
aan te houden.. De tocht werd echter 
vervolgd richting open.bare weg. 
Daar deed de politie nog drie pogin
gen de groep te arresteren. De eerste 
poging met twee agenten die kreten 
slaakten als "Hier blijven zitten!" 
en "Nu zijn jullie te ver gegaan''. 
Bij de twee volgende pogingen pro
beerden ze ons klem te rijden met 
meer kollega 1 s en busjes, maar door 
stevig in te haken en te blijven 
lopen kregen de overspannen agenten 
geen greep op ons. Een eind verder, 
onder het oog van enkele stillen, 
ijsjes gegeten en onze aftocht gere
geld. Daarna poppen en auto's opge
haald. We zijn op onze weg naar 
huis nog lang begeleid. {Wat kost 
dat wel allemaal niet!). 

Axiekollektief "De zwerfkei" 

ONTERECHTE INBESLAGNAME 

Bij de juni- blokkade op Havelterbe.rg 
maakte een aktieYoerder video-opnamen 
van een groep die de basis opging. 
De videoband werd door de politie in . 
beslag gen0111en op grond Yan artikel 
430 dat verbiedt om militaire forti
fiksties af te beelden. 
Op dezelfde videoband stonden opnames 
van de blokkade van Woensdrecht op 
19 sept. '86, 11et D8lle beelden van 
het hardhandig optreden van de poli
tie en aaarecbauseee. Deze beelden 
zijn bewijsmateriaal in een procedure 
tegen de staat wegens het gewelddadig 
optreden van de ·politie die wordt 
voorbereid. 
De eigenaar van de videoband verzocht 
de rechtbank om de band terug te ge
ven. Bij d.e behandeling van de zaak 
bleek op navraag dat de rechter de 
video nog niet eens had bekeken. Be
sloten werd dat alsnog ter plekke te 
doen. 
Toen bij de band gezien had vond de 
rechter dat er geen reden was 0111 de 
band niet terug te geYen. 

Militarisme en economie is de titel 
van een door Bonk uitgegeven brochure. 
In vijf hoofdstukken wordt de visie 
van Bonk uiteengezet inz~e: 
1. Militarisering van de wereldecono-

mie. 
2. verlaging van de levensstandaard. 
3. Toenemende repressie. 
4. Aktievormen. 
Samen met de literatuurlijst geeft 
deze brochure een duidelijk inzicht 
in de motieven waarom Bonk strijd 
voert zoals zij dit doet. 
Verkrijgbaar à 1 ,50+ porto bij Bonk, 
postbus 11127, 1001 GC Amsterdam. 

VIJSSINGEN • Oabelteadell heltbeD llel4 wontt ,eltndlh-de eveatae- de dadera duldelUk maakten ook te
ba cle IUIClht vu 4oD.denla&' op Yl'IJdal Ie plu&lfq vaa-llnllnl110btwapeaa. gen de komende oefening Reforgv te 
- 4.rql1De op eea loswal un cle Het interieur van de bedlenlnpcablne ziJn. waarblJ en1te1e dublenden Amerl· 
Sellel4e-RI.JD..vet'biD.dJaa bij aet- vandedrql.lnewentvemleld.Deelee- ta.mae mllltaireft ln onaland aanko
menwaal volleeliJ veraleleL De trlache bedradlni van de madûne men op weg naar Weat-Dultaland. De 
4.rqllae werd ,ellrulkt voor 4e ov~ werd doorgesneden. Op de 108Will en riJklpoUUe te water van Wemeldlnge 
al .. vu uad· ea bovWJDa&ertalea, opeensllostondenleuzenaeiWktmet zoekteamenmetdeteclml8chereeher
beáeaul voor 4e Alaertbaue buil de woonten ,,Jtop reforser · stop Item· cbe van de riJ,Upolltte 1n Mlddelburg 
ba W-.drecbt, waar alles ba rereect- energie. stop Woenadrecht", waarmee naar de dadera. nc l'ó /B/B'f 

Ilorennes 
Bij de kruisrakettenbasis in Flore.nne 
(Walonië) wordt al 3 jaar vanuit een 
huis, aangekocht door de vredesbewe
ging, aktie gevoerd. 
Nu staat het voortbestaan van het 
huis op springen. Door gebrek aan 
daadwerkelijke steun voor het bemen
sen van het huis en het organiseren 
van akties dreigt het huis nu verlo
ren te gaan . De mensen die er 3 jaar 
gewoond hebben beschouwen dit als een 
groot verlies. Natuurlijk is het niet 
zomaar dat er weinig steun (meer) is: 
De repressie .. eist wel degelijk haar 
tol. In Belgie gaat dat allemaal heel 
rechttoe- rechtaan. Elke keer als je 
het huis verlaat staat er meteen 
Rijkswacht voor je die je meeneemt 
voor een identiteitskontrole erge.ns 
op een buro. En niet alleen nieuwe 
gezichten, soms wel 5 keer dezelfde. 
Er is een samenscholingsverbod, men
sen worden voor elk wissewasje lang 
vastgezet . Buitenlanders (die b.v. 
vanuit Woensdrecht komen) worden di
rekt met een smoesje de grens overge
zet. 

In België moet je als werkeloze ook 
nog elke dag stempelen voor je uit
kering en dat betekent dat je gedwon
gen bent om in Florenne te gaan wonen 
voor langere tijd op bezoek is onmo
gelijk. Verhuizing en inschrijving 
wordt domweg geweigerd. 

Al deze zaken maken dat de huidige 
groep mensen aan het eind van hun la
tijn is en er .mee op wil houden. Er 
wordt nog geprobeerd het huis te ver
kopen aan 'geestverwanten' met nieuwe 
energie en ál.s dat niet lukt wordt 
het aan de meestbiedende verkocht. 

Volgens velen een groot verlies, want 
"we hebben ' zeer zeker een radikali
serende invloed uitgeoefend op de 
Belgische vredesbeweging". 

REDAXIONEEL 
In deze krant veel aandacht voor de 
komende akties tegen de NAVO oefening 
REFORGER. Overal in het land wordt 
druk gewerkt ~ de voorbereidingen 
en net als vorig jaar bij de "Is het 
oorlog op het IJ"-akties vinden heel 
veel verschillende aktiegroepen ook 
bier veer elkaar. Een ·deel van de 
vredesbeweging is zich inderdaad bre
der gaan ori.enteren dan alleen de 
de kruisraketten. Er gaan steeds meer 

De relatie met de officiële vredesbe
weging (VAKA) is slecht; "Voor de 
VAKA bestaan we niet. Zij houden zich 
bezig met lobbyen, betogingen, poli
tici benaderen en brieven schrijven. 
En zij hebben de kanalen en de finan-
ciën" • ••• •• 
Over Florenade (het huis) zeggen ze 
dat er geen akties mogelijk zijn en 
dat die er ook niet plaatsvinden •• 
Gewoon een leugen; blokkades, sabo
tage van landingslichten, knipakties, 
bezettingen van de basis, van alles 
is er gebeurd. 
Maar het is ook wel weer duidelijk; 
de VAKA wordt met subsidies van de 
staat gesteund. Ei is net een promi
nentenblokkade gehouden waarbij de 
VAKA natuurlijk op de eerste rij 
stond te dringen om mee te mogen 
doen. Wat dat betreft; weinig nieuws 
onder de zon. 

Voor informatie over het huis en over 
akties: bel 082-688862. 
uit: een intervieuw met Kris van het 
hui s ''Florenade" . 

sociale 
vredesdienst 

De Opleid.ing Sociale Vredesdienst 
start in oktober van dit jaar voor 
de zesde keer met een nieuwe oplei
ding. 
Er zijn twee programma's: 
1. een weekeindprogr8DIII8 bestaande 
uit 8 à 9 weekeinden verspreid over 
de periode oktober 1987- juni 1988. 
2. een ongeveer 30 dagen programma 
, op door-de-weekse dagen, eventueel 
op verzoek afgewisseld met weekeinden. 
Informatie bij OPLEIDING SOCIALE 
VREDESDIENST, postbus 785, 3500 
AT Utrecht . tel. 030-731492. 

stelllll8n op in de vredesbeweging dat 
bet hele llilitariSIIIe aangepakt 110et 
worden. 
Met deze kr_ant hopen. we ook veer een 
extra. stimulans ~e zijn voor mensen 
om zich bij de akties tegen REFORGBR 
aan te sluiten en eed bijdrage te le
veren aan ons sukses in de strijd te
gen de NAVO en tegen het militarisme. 
De RBFORGER EXPRESS die door Rotter
demee groepen is gemaakt voor buis 
aan huis verapreidina hebben we als 
bijlage opgenomen. 
Tot bij de akties. 



Vorig jaar trokken op de derde dins
dag van september duizenden de straat 
op. Bejaarden voerden bezettingen 
uit. Kraakgroepen kraakten spekulatie 
of leegstaande panden. Baanlozen 
hingen Lubbers halfstok, 
Prinsjesdag, aktiedag, ludieke ek
ties of harde, grote of kleine, 
openbare of geheim. 
Ook dit jaar zal een nieuwe ronde 
van verslechteringen en bezuinigingen 
aangekondigd worden. Kortingen op 
uitkeringen en lonen, nieuwe kern
centrales wellicht, extra miljarden 
voor het 'in nood verkerende' be
drijfsleven. De krisispolitiek wordt 
stug doorgezet en ondertussen wordt 
er ieder jaar meer geld uitgetrokken 
voor defensie. 
Reden voor jongeren, krakers, bejaar
den, baanlozen, vrouwen, anti-mili
taristen, buitenlanders, miniumloners 
en anderen om van Prinsjesdag een 
landelijke aktiedag te maken. 

KRISISPOLITIEK 

Wat dat inhoudt, krisispolitiek, on
dervinden steeos meer mensen aan 
den lijve. Uitkeringsgerechtigden 
krijgen minder en worden bovendien 
belaagd door sociale rechercheurs. 
Lonen gaan omlaag, de werkomstandig
heden worden slechter. Het onderwijs 
is gereorganiseerd waardoor studeren 
nog meer een elite-zaak wordt. Plan
nen om te bezuinigingen op sociaal 
kultureel werk worden elk jaar afge
kondigd. En binnenkort wordt de 
gezondheidszorg ook voor de minima 
onbetaalbaar. 

Teveel om op te noemen. En dit kabi
net? Het klaagt steen en been; . over 
de oneerlijke konkurrentie uit het 
buitenland, dat de lonen en uitke
ringen veel te hoog zijn en dat 
de overheid teveel uitgeeft. De 
broekriem moet aangehaald worden, 
is wat we uit Den Haag te horen 
krijgen. 

Maar plaatsen we de bezuinigingswoede 
in het licht van werkelijke ontwik
kelingen, dan zien we een heel andere 
werkelijkheid. 
Sinds een jaar of tien wordt er 
door verschillende kabinetten 
Nederland "krisispolitiek" bedreven. 
Een bezuinigingagolf van ettelijke 
miljarden sloeg grote gaten in de 
dijken van de sociale voorzieningen 

d tl• d" en zij bracht ons e n1euwe armoe e 
zo'n 3 miljoen huishoudens die veelal 
meerdere jaren lang van een minimum
inkomen moeten rondkomen. Laat Lub
bers z'n karwei afmaken en we zullen 
allemaal tot de bedelstaf gedoemd 
zijn! 

De Periode 1978-1981 

Voordat krisispoliktiek regeringspo
litiek was' moest 'het volk' eerst 
slachtofferrijp gemaakt worden. 
In de jaren zeventig b~gon de. VVD 
met het propageren van ombuig~ngs
operaties 1 • Het CDA, toen nog met 
van Agt an het roer, volgde snel. 
In de rege~ingsverklaring van het 
kabinet van Agt 1 (1978-1981) werden 
de ombuigingen in de sociale zeker
heid de beheersing van de kosten 
van 'de gezondheidszorg, de matiging 
van de inkomensontwikkeling etc. 
al aangekondigd. Een begin werd 
gemaakt met geplande bezuinig.~ngen 
van zo'n 7,5 miljard. Tot drast~sche 

hoefde dit nog niet 
; in het uitgavenpatroon 

zat nog genoeg rek om, zonder groepen 
voor het hoofd te stoten, het geplan
de bedrag binnen te halen. Het belang 
van deze periode- Bestek 81- lag 
dan ook meer in het propagandistisch 
effekt van de noodzaak tot bezuinigen 
dan in de bezuinigingen zelf. 

De Periode 1982-1986 

Met het aantreden van het kabinet 
van Agt - Den Uyl in 1982 bleek 
ook de PvdA 'om' te zijn. Lang heeft 
het huwelijk echter niet geduurd; 
na enkele maanden al strandde het 
schip, De combinatie Lubbers-Nijpels 
eerst van Agt de CDA-plannen voor 
de komende jaren uit de doeken had 
gedaan: ontkoppeling van de lonen 
in de bedrijven enerzijds en van 
de ambtenaren, trendvolgers en uit
keringsgerechtigden anderzijds, 
vergroting van de afstand tussen 
lonen en bovenminimale (W,A.O. WW. 

WWA) uitkeringen, herziening 
de sociale zekerheid en het 

verhogen van de sociale premies 
voor de werknemers. Aan de uitvoering 
van die plannen is vervolgens vrij 
consequent gewerkt, 
Lubbers kwam in 1982 met een bezuini
gings- en lastenverzwaringspekket 
van zo'n dikke 40 miljard voor de 
volgende vier jaar, In 1982 viel 
niet meer zoveel te halen. maar 
in 1983 des te meer: 15,5 miljard, 
Om dit geld binnen te houden werd 
sinds september 1982 de Wet Aanpas
singa Mechanismen (de WAM) buiten 
werking gestel.d. Hierdoor werd . de 
jaarlijkse ·prijscompensatie n~et 

meer uitgekeerd aan ambtenaren, 
trendvolgers en uitkeringsgerechtig
den ( en werd het minimumloon niet 
opgetrokken), De ontkoppeling tussen 
de lonen van deze groep en die van 
het bedrijfsleven werd hiermee gere
aliseerd. In 1983 kwam daar nog 
de jaarlijks korting van 3% (tot 
'86) bovenop, hetgeen aanleiding 
was voor de grote ambtenarenstakingen 
van eind '84. 
Op de inkomens van ambtenaren, trend
volgers en uitkeringsgerechtigden 

in de periode 1982-1986 bijna 
miljard bezuinigd. Dit staat 

in een schril contrast met extra 
lastenverlichtende maatregelen voor 
het bedrijfsleven van zo'n 5 miljard 
gedurende deze periode (waaronder 
de verlaging van de vennootschapsbe
lasting van 48 naar 43%). In 1983 
is ook de overheidsbijdrage aan 
de sociale fondsen geschrapt (6,5 
miljard) hetgeen leidde tot een 
stijging van de sociale lasten voor 
arbeiders en werklozen, niet voor 
de werkgevers! In totaal droeg de 
sociale zekerheid ook zo'n 15 miljard 
bij aan het totale bezuinigingspakket 
Maatregelen in dit kader waren de 
voordeurdelersmaatregelen, een extra 
verlaging van de bovenminimale uit
keringen met 2,5 tot 5% en de verla
ging van het ziektegeld van 75 naar 
70%. Op de volksgezondheid werd 
zo'n 4 miljard bezuinigd waarvan 
met name de medicijnenknaak tot 
veel protesten heeft geleid, Voor 
de diverse departementen bleef nog 
een post van zo'n 8 miljard over, 
goed voor de verhoging van de tarie
ven voor het openbaar vervoer, huur
verhogingen, verhoging/invoering 

college- en inschrijfgelden, 
'vêrh.~ajlng aardgasprijs, afbraak 

vering rijksbijdrage aan 
sociaal-cultureel werk, etc. 

~--·· Direkt leveren ambtenaren, trendvol-
gers en uitkeringsgerechtigden in 
de huidige periode zo'n 7, 3 miljard 
in en indirect vi~ de sociale zeker
heid nog eens 5,2 !lliljard ( de stel
sel herziening gaat nu pas goed 
werken). Op de volksgezondheid wordt 
3,8 miljard bezuinigd ( eigen bijdra
gen, verkleining van het verstrek
kingenpakket zoals tandartskosten 
abortus, medzijnen etc. en invoering 
eigen risico's, vermindering zieken
huisbedden, ·sluiting bejaardentehui
zen en herstellingsoorden, etc.) 
en voor de departementen blijft nog 
en te bezuinigen bedrag van 6,6 
miljard over, hetwelk voor het.groot
ste deel wordt binnengehaald door 
- als kampioen ~•erkloosheidsbestrij
der de werkgelegenheid bij de 
rijksoverheid te verminderen met 
zo'n 26 duizend arbeidsplaatsen! 

Aan de andere kant worden de inkom
sten verhoogd door de 'bestrijding 
van misbruik en fraude' (200 sociale 
rechercheurs erbij), opbrengst 4 
miljard, de verhoging van het BTW
tarief met 1%, goed voor 15 miljard 

1 en door de verkoop van staatsdeelne-
mingen à 2 miljard. 

En dan tot slot nog even de begroting 
voor '88, waar nog even 3 miljard 
extra op moest worden bezuinigd 
ondanks een belastingverlaging die 
1 miljard kost: Op Prinsjesdag ver
telt Ruding ons hoeveel we bij mogen 
dragen in de gezinszorg (bijna alles 
dus), dat er 19 herstellingsoorden 
dicht gaan, dat het minimumloon 
voor 15 tot 17-jarigen zal worden 
afgeschaft en dat de minimumjeugdlo
nen worden opgetrokken tot 27 jaar, 
dat de onderwijshulp aan kansarme 
kinderen wordt afgeschaft, dat de 
rijksbijdrage aan gemeenten en pro
vincies voor het welzijnsbeleid 
drastisch gekort wordt, hoeveel 
het Ziekenfonds wordt uitgekleed, 
welke inkomensafhankelijke regelingen 
eraan gaan (huursubsidie, rechts
bijstand, studiefinanciering ••• ) 
en wie weet welke verrassingen hij 
nog in petto heeft. 

Inkomenseffekten. • a 
Uit de bovenstaande maatregelen 
zal duidelijk zijn dat de harde 
klappen vooral bij de ambtenaren, 
trendvolgers en uitkeringsgerechtig
den terecht zijn gekomen. De 'echte 
minima' zijn er in de periode 1982-
1986 ongeveer 15% op achteruit gegaan 
de bovenminimale minima (WAO, WW 
en WWV) zitten op 20 à 25%, terwijl 
sommige groepen als voordeurdelers 
en mensen die door de stelselherzie-

. ning behoorlijk in de kou zijn gezet, 
er tot 40 à 50% op achteruit zijn 
gegaan. De diverse maatregelen hebben 
ertoe geleid dat er nu in Nederland 
ruim 3 miljoen huishoudens (ongeveer 
6 miljoen mensen) zijn, die met 
een minimum moeten rondkomen. Onge
veer een half tot één miljoen huis-
houdens lijdt onder problematische 

·armoede; men kampt met zeer chroni
sche schulden (150.000 huishoudens), 
gasafsluitingen (25.000), huisuitzet
tingen (30.000) en stijgende huurach
terstanden (180 miljoen gulden to
taal. 



TOEVALLIG GAAT DIT OVER EEN (GRENS)

GEBIED IN WEST-DUITSLAND? MAAR DE

ZELFDE DINGEN VINDEN WE OOK IN NE

DERLAND. EEN PAAR JAAR GELEDEN ZIJN 

B.V. IN VOLKEL EN IN DE PEEL BREDE 

BETONNEN FIETSPADEN AANGELEGD EN 

OVER SPRINGSTOFSCHACHTEN IN WEGEN 

EN BRUGGEN IN NEDERLAND IS AL EENS 

GESCHREVEN. DIT ARTIKEL BESCHRIJFT 

WAT DE OORLOGSMAKERS DAAR ALLEMAAL 

VOOR BEDOELINGEN MEE HEBBEN. 

Tot dusver was alles geheim. Tot 
dusver kon het nog een intelligentie
spelletje zijn. Maar alles is intus
sen bittere ernst: de oorlog in het 
alledaagse leven van een West-Duitse 
landelijke grensstreek. 
Alles is voorbereid: extra brede 
fietspaden, springstof-schachten 
langs alle belangrijke wegen, op 
alle bruggen, langs alle kanalen; 
pantserversperringen, bosbranden, 
overstromingen, evacuatie, standrecht 
en exekuties. 

Een kaart: L2S28 van de serie M74SRB 
met het kenteken van het militair 
geografies buro als uitgever, draagt 
het stempel "VS - alleen voor dienst
gebruik - voorbehouden aan de NAVO". 
De kaart toont belangrijke delen 
van het landelijk gebied Hertogdom 
Lauenburg, de streek gelegen tussen 
de Hanzestad Hamburg en de grens 
van de DDR. Daarop staat exakt aange
geven de kapasiteit van het totale 
wegennet van de regio: alle scherpe 
bochten, stijgingen in percentages, 
versmallingen, breedtes, lengtes 
van parkeerstroken in meters, brug
belasting in tonnen, de tijd die 
een veerpont nod~~ heeft om het 
verkeer het Elbe-Lubeck kanaal over 
te zetten (S minuten). 
De kaart geeft met een aanduiding 
tot op SO meter precies vanaf de 
eigen standplaats, de lengte van 
het UTM hekwerk aan. Een precisie 
die binnen de NAVO voor leger en 
luchtmacht verplicht is, maar die 
ont-breekt op de wegenkaarten voor 
normale stervelingen.. Maar wat is 
normaal? 
In het Neder-Saksiese buro van het 
distriktsbestuur, afdeling landmeting 
Hannover is de L 2528 kaart te koop, 
maar dan zonder de opdruk NAVO-VS. 

"Onze regio", zegt de landdag-afge
vaardigde, de SPD fraktieleider 
en voorzitter van de SPD in dit 
distrikt, Dr._ JÜrgen Hinz,"is bestemd 
voor de toekomstige vernietiging". 
Veel burgemeesters van de 134 betrok
ken gemeentes bevestigen dat er 
hier geen weg wordt aangelegd zonder 
de zeer grote financiele betrokken
heid van het ministerie van verkeer, 
dat in gemeenschappelijk overleg 
met het ministerie van defensie, 
nieuwe aanleg en rekonstruktie van 
wegen vanuit militair standpunt 
plant en bepaald. 
Dit besluit heeft de anders zo arme 
regio Lauenburg "startbanen" bezorgd 
waarop het autorijden heel plezierig 
is geworden, Biezondere aandacht 
verdienen de toegevoegde fietspaden, 
die zo breed als een kleine landweg 
naast de autowegen zijn aangelegd. 
De trots van alle distriktaraden 
in Sleeswijk-Holstein, die "Europese 
fietspaden" worden genoemd, maar 
fietsers zijn er zelden op te zien. 
Dat is ook niet de bedoeling: die 
a~faltwegen Z1Jn ideale uitwijk
of inhaalstroken voor militaire 
kolonnes. 
De regio is vol beton gestort. Dat 
moet ook, zeggen de NAVO strategen 
in Brussel ·en Bonn, want in dit 
gebied breekt de hel los als het 
ervan komt. 

De Bundeswehr en de burgemeesters 
van de 127 CDU-gemeentes de 7 
andere zijn SPD-gemeentes - gedragen 
zich alsof ze lid zijn van een zeer 
eksklusieve, maar wat ongemanierde 
club. Als de Bundeswehr plannen 
maakt en bouwt wordt er niet gevraagd 
, laat staan geprotesteerd, alleen 
stilzwijgend meegewerkt. Zo hebben 
de militairen de streek volkomen 
in de houdgreep. 
De NAVO plannenmakers noemen het 
H~rtogdom Lauenbutg de "kurk", omdat 
het in een oorlog tussen het Warschau 
pact en de NAVO van uitzonderlijk 
belang is. Wie deze streek bezet, 
zeggen ze, heeft een invalspoort 
naar de Bondsrepubliek en omgekeerd. 
Ze zeggen ook dat het gebied de 
sleutel heeft voor de Oostzee-havens 
en de Oostzee-uitgang richting Noord
zee en Atlantiese Oceaan. Lukt het 
om Sovjet- of andere Oostbiokschepen 
de weg van de Oostzee naar de Atlan
tieee Oceaan te versperren, dan 
is er al veel gewonnen, Z·eggen ze. 
Om deze invalspoort tot West Europa 
voor de vijand met onvermoede ver
schrikkingen af te sluiten, hebben 
de NAVO strategen van alles bedacht: 
van de vriendelijke, rijke slaapge
meenten Wohltorf en AumÜhle tot 
aan Ratzeburg en LÜbeck toe zijn 
prakties alle belangrijke wegen 
van springstof-schachten voorzien, 
Op de NAVO kaart staan ze allemaal 
precies aangegeven opdat er niet 
per ongeluk iets onverwachts kan 
gebeuren. De bewoners zelf hebben 
nauwelijks hoe de schachten 

Welliswaar geeft dat volgens kom
puterberekeningen in Europa toch 
nog onmiddelijk 40 miljoen doden, 
maar het aantal mensen die daarna 
nog lang ongeneeslijk besmet zullen 
zijn zal daardoor aanzienlijk beperkt 
zijn. 
Eigenlijk zouden, overeenkomstig 
het besluit van de ministers van 
defensie van de NAVO landen in het 
Canadese Montebello in 1984, de 
atoommijnen worden gedemonteerd 
en weggehaald - in ieder geval voor 
1990. Maar voorlopig liggen ze nog 
in de Lauenburger regio in de omge
ving van de kazerne Kellinghusen 
bij Hamburg in twee versies, nl. 
''Madam" en "Sadam". 
Volgens Amerikaanse. publikaties- · 
in de Bondsrepubliek zijn dit soort 
gegevens geheim liggen er zo'n 
300 atoommijnen op West Duitse bodem, 
met het doel dammen, bruggen, wegen 
en dijken op te blazen. Ook om daar
mee het opwerpen van kunstmatige 
landingahindernissen mogelijk te 
maken (vgl. Field Manuel 5-26) • 
De atoommijn "Golf", die iets sterker 
·is dan de Hiroshima-bom zou, volgens 
berekeningen van het Pentagon, op 
het autoweg-knooppunt bij Frankfurt 
een krater van 74 meter diep en 
met een doorsnee van 282 meter ver
oorzaken. In de regio Lauenburg 
is dat volgens deskundigen allemaal 
nog iets meer vanwege de losse, 
zanderige bodem. 

·~~ ~~~~ 

in de wegen zijn aangebracht. Dat 
is niet zo verwond-erlijk; de bouw
onderneming Richard Ditting uit 
Rendsburg doet dit werk in opdracht 
van de NAVO uitsluitend 's nachts 
tussen 0 en 4 uur. Het bedrijf staat 
bekend als bijzonder geschikt, 
wèrkt snel en zonder lawaai: èr 
wordt geboord met speciale apparatuu~ 
De schachten, gewoonlijk drie bij 
elkaar, worden van 1. SOm tot 12m 
diepte in de grond gedreven en kunnen 
naar keuze gevuld worden met kon
ventionele springstof of met atoom
mijnen. 
100 schacht-installaties, meestal 
aapgebracht op die punten van de 
wegen die als kritiek worden bestem
peld, 

Heel vernuftig bedacht heeft het 
"speciale versperringa-peloton 600" 
van ·de ·geniesoldaten in PlÖn, dat 
in geval van twijfel de schachten 
laadt en van een afstand kan opblazen 
, de kerncentrale KrÜmmel aan de 
Elbe van twee van zulke installaties 
voorzien. In dit verband kan men 
het dichtbijgelegen waterpompstation 
Geesthach ook nïet buiten beschou
wing laten; als de springstofschacht
ten tot ontploffing worden gebracht, 
stort 3,8 miljoen kubieke meter 
water uit het reservoir de laag
vlakte in. 
Volgens deskundigen van het Zweedse 
vredesinstituut SIPRI zijn alle 
schachten die dieper Z1Jn dan 6 
meter in het algeneen geschikt voor 
atoommijnen en tegelijkertijd kan 
door deze schachttechniek de radio
aktieve fallout tot 60% verminderd 
worden. 

Maar dat alles is nog niet genoeg. 
Er zijn in de regio nog meer obsta
kels die het oprukken van pantser
voertuigen moeten verhinderen. De 
pantserversperringen uit de 2e Wereld 
oorlog die de oprukkende geallieerden 
hadden moeten tegenhouden zijn nu 
ronduit belachelijk. Ondertussen 
is het de NAVO-vechtjassen gelukt. 
om nieuwe versperringen te konstrue
ren. Bv. in Al tengamme, tussen de 
Elbe en het oude land over de dijk, 
precies daar waar de grote aardgas
leidingen voor de Hamburgers· liggen. 
De weg op de dijk is in de buurt 
van een prachtige oude boerderij 
door 48 kleine "kanaaldeksels" onder
broken die in 6 rechte lijnen op 
het wegdek liggen. Daaronder is 
een plaat van gewapend beton verbor
gen die op deze 48 punten dragers 
van speciaal staal verbergt. Die 
dragers zullen, als het er op aan 
komt·, 140 cm. hoog de weg versperren. 
Dezelfde deksels bevinden zich op 
alle bruggen van de Hanzestad LÜbeck. 
Daarover werden vragen gesteld aan 
kommandant Helms van het geniebatail
lon 61 in LÜbeck. Naar UJn mening 
heeft LÜbeck, dat vol ligt met te 
beschermen kunstwerken, deze bescher
ming nodig. Maar de pantserversper
ringen zouden het bloedvergieten 
beperken. Wat de man verzweeg is 
dat alle versperringen en springstof
schachten beveiligd zijn met elektro
nies bestuurd artilleriegeschut. 
Dat betekent: komt de vijand met 
Z1Jn pantserwagens aangerold en 
aarzelt hij, dan staat hij onmiddel
lijk onder zwaar spervuur. 

\V 
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Zo staat het in het voor deze streek 
vastgestelde (NAVO) "Barrier-and
Denial-Plan". Variaties van dit 
plan bestaan langs de hele grens 
met de DDR en Tsjecho-Slowakije. 
Vanzelfsprekend is het plan streng 
geheim en ligt het veilig opgeborgen 
in de kluis van de 6e pantserdivisie 
van Sleeswijk en Hamburg-Wentorf. 
Maar tot verdriet van de ijzervreters 
in Bonn waren het weer de heren 
van het Pentagon die het geheim 
verklapten en eenzelfde plan voor 
het USA Se legerkorps in de openbaar
heid brachten. 
Iedereen moet er dan ook van uit 
gaan dat het regionale bos Koberg 
op dezelfde manier zal branden a:ls 
het staatsbos LÜbeck en het regionale 
bos Farchau. Volgens betrouwbare 
militaire bronnen zal er v66r alles 
voor de miljoenenstad Hamburg een 
geweldig verdedigingssysteem moeten 
worden opgebouwd, waarbij het restant 
van het 60 km dichte geschiedenisrijke 
Saksiese Woud, oostelijk van de 
gemeente AumÜhle, eveneens -zo nodig
in brand zal worden geschoten, Dit 
bos, dat Bismarck van Keizer Wilhelm 
ten geschenke kreeg, is nog altijd 
in het bezit van deze adellijke 
familie. Maar het is wel zeker dat 
ook dit "heilige kultuurgoed van 
de Duitse natie" opgeofferd zal 
worden. Militaire plannen houden 
daar geen rekening mee. 

Maar pantserversperringen en spring
stofschachten zijn niet voldoende. 
De derde mogelijkheid is het "Barrier 
and Denial Plan" voor de streek: 
het in brand steken van de bossen. 
Bekijkt men de ligging van de schach
ten en pantserversperringen in de 
regio dan valt op dat die gekonsen
treerd is rond LÜbeck, Ratzeburg 
en MÖlln. Een tweede groep ligt 
in NoordWestelijke richting tussen 
Lauenburg, Schwarzenberg en Trittau. 
Het gebied tussen AumÜhle en Geest
haebt vlak voor Hamburg is geheel 
afgesloten. Het is opvallend dat 
in het midden daarvan een ongeveer 
30 km lange en 12 km brede ovaal 
ligt die vrij is van schachten en 
versperringen; 11% van dat oppervlak 
bestaat uit gemengd bos, een zeldzaam 
heid voor kenners en natuurliefheb
bers. Dit bos vormt op de lijn tussen 
de gemeentes Roseburg, Talkau, Bors
torf, Sirksfelde, Schippenhorst 
en Stubben een ideale versperring •••• 
als het brandt. Om het te laten 
branden wordt het beschoten met 
speciaal "loskruit" munitie voor 
artillerie en mortieren. Ook dat 
is elektronies aHang uitgerekend. 
De granaten bevatten een vulling 
die samengesteld is uit minerale 
olieën en kunststof toevoegingen. 
Het is een licht ontvlambare kleveri
ge massa die .zelfs bij langdurige 
regenval blijft doorbranden. Het 
hecht zich aan hout zodat de bossen 
wekenlang niet te betreden zijn. 
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Maar brandende bossen Z1Jn nog niet 
genoeg. De "Barrier-and-Denial-Plans" 
vermelden dat de vijand bij zijn 
opmars "met alle denkbare middelen" 
tegengehouden moet worden. Een andere 
mogelijkheid daartoe langs de grens 
met de DDR zijn het Elbe-zij-kanaal 
en het LÜbeck-kanaal. In 1976 brak 
de dijk van het Elbe-zij-kanaal 
bij LÜneburg. Oorzaak was de beunha
zerij bij de aanleg. De Bundeswehr 
registreerde met argusogen de gevol
gen: het land stond 1.50m onder 
water. De militairen kwamen tot 
de konklusie dat zoveel water vijan
delijke pantservoertuigen beslissend 
tot staan zouden kunnen brengen, 
terwijl de hoogte van het water 
niet voldoende zou zijn voor amfibie
vaartuigen. "O nee," zegt de sluis
wachter van Witzeeze, "nooit zullen 
ze de sluizen van het kanaal open 
zetten, dat heeft zelfs Hitler niet 
gedaan toen de Amerikanen en de 
Russen kwamen. Springstofschachten 
zijn hier niet ••• " ·Daar is hij vast 
van overtuigd. Maar ze liggen lOm 
verderop en als die exploderen treedt 
het water uit het kanaal dat 30 
km lang is buiten zijn oevers en 
komt het land onder 3m hoog water 
te staan. De sluiswachter gelooft 
het tot op de dag van vandaag nog 
niet •••• 

In deze regio zijn er maar weinigen 
die het geloven. Alleen een paar 
vredesgroepen die de schrik kregen 
van de springstofschachten. Di~ 
begt;epen dat in het uiterste geval 
de hele landstreek in brand gezet 
zou worden en zou exploderen omdat 
de meeste springstofinstallaties 
zijn aangelegd in de onmiddellijke 
nabijheid van de dorpen. Blijkbaar 
gaat hier niet op wat door de Penta
gon strategen in een uitvoerige 
de "Fulda-Gap" werd aanbevolen, 
nl. plaatsen met meer dan 1000 inwo
ners te ontzien. 

In het Hertogdom Lauenberg geldt 
veel meer het dienstvoorschrift 
100/100 van het leger, waarin onder 
punt 2922 woordelijk staat: Het 
zwaartepunt van de plaatselijke 
verdediging moet daar gelegd worden 
waar het gevaar bestaat dat de vijand 
over brede wegen optrekt of via 
het open landelijke gebied snel 
en diep landinwaarts naar de dorpen 
oprukt. Vandaar dat hier de stellin
gen en versperringen met pantsersys
temen trapsgewijs worden versterkt :.J 
In de strijd om deze plaatsen moeten 
de troepen ook voorbereid zijn op 
verdediging in alle richtingen. 
Binnenkort wordt de noordelijke 
grensstreek langs de DDR daartoe 
met een volgende barrière naar het 
oosten afgegrendeld in de vorm van 
springstof-pijpleidingen die in 
de USA en in de Bondsrepubliek op 
hun seriesterkte Z1Jn getest. Het 
zijn geen echte pijpleidingen, maar 
wel meer dan 10 tot 20m lange buizen, 
die schuin in ae grona woroen geare
ven en, zo nodig, kunnen worden 
aangestoken. Springstofexperts bere

Maar wat gebeurd er als dit allemaal 
niet helpt? Wanneer alle versperrin
gen, hinderlagen en atomaire spring
schachten de vijand niet kunnen 
tegenhouden? Dan zal, .zoals al voor
zien is in de krisisplannen, de 
bevolking naar het afgelegen Jutland 
in Zuid Denemarken worden geëvakueerd. 
Dat heeft alles te maken met de 
"voorwaartse verdedigingsstrategie" 
van de NAVO. "Voorwaarts betekent 
niet de landstreek Lauenburg of 
!ie omgeving aan deze kant van de 
Duits-Duitse grens. "Voorwaarts 
is veel meer het grondgebied van 
de zogenaamde vijand , ergens ver 
over de grens in Meekienburg (DDR). 
Pao als het niet lukt de vijand 
- altijd nog volgens de militaire 
doktrine - diep in zijn eigen terri
torium te verslaan, als ook de eigen 
troepen zich moeten terug trekken, 
dan moeten die zich in de streek 
rond Lauenburg konsentreren. 
bevolking is dan uit veiligheidsover
wegingen al op transport gezet, 
een even groteske als tot chaos 
leidende maatregel waar niemand 
in gelooft en zeker niet diegenen 
die dit elke twee jaar bij de geldver 
slindende Wintex-Cimex oefening 
hebben moeten proberen. 

Een getuige: "Er moeten zo 1 n 158.000 
mensen over het Noord-Oostzeekanaal 
worden gezet en in Jutland op toeris
tencampings worden ondergebracht. 
Uitgerekend over het kanaal dat 
in zo'n geval het meest betwiste 
objekt in het noorden is. Tijdens 
de oefeningen is gebleken dat bij 
de verovering van het kanaal door 
de vijand de atoombom zal worden 
gebruikt. Dan is alles tussen Kiel 
en Ulm afgeschreven. En uitgerekend 
over dit kanaal moeten dan bijna 
160.000 mensen naar het noorden 
worden gebracht, terwijl tegelijker
tijd meer dan 40.000 militairen 
van de Bundeswehr, Engelsen en Denen 
hun stellingen moeten betrekken. 
Daarbij gaat men er vanuit dat er 
drie dagen vóór het uitbreken van 
de oorlog tijd is voor deze evakuatie 
wat belachelijk is natuurlijk. Ook 
denkt men dat al deze mensen niet 
per eigen vervoer zullen reizen, 
maar in alles wat daarvoor gevorderd 
is en wat wielen heeft, van bus 
tot veewagen. Het wordt nog belache
lijker; niet alleen mensen, maar 
ook alle grootvee-eenheden en vee
voer moeten naat het noorden wor
den afgevoerd. 
Een grootvee-eenheid bestaat uit 
één koe of vier varkens. 

Uit statistieken van de 
regio blijkt dat er bij elkaar zo 1 n 
60.637 runderen, 4900 paarden, 160000 
varkens en 400 kalkoenen zijn. Dat 
moet dan allemaal mee, voer inbegre
pen. 

In geval van oorlogsdreiging is 
bepaald dat de politie de dorpen 
doorzoekt en de inwoners in "gesloten 
voertuigen" drijft. Jaarlijks wordt 
geoefend hoe dat in het echt zal 
gaan. De realiteit is dat iedere 
oefening tot dusver voor een groot 
deel op "openlijk verzet van de 
plattelandsbevolking" stuitte. In 
"legeroefeningen-Duits" 
dat dat die bevolking dan eigenlijk, 
hetzij met wapengeweld in de voertui
gen gedreven, dan wel meteen neerge
schoten moet worden. Zo eenvoudig 
zal dat zijn. In het ernstigste 
geval •••• 

kenen een ontploffingsinslag met Artikel van Michael Preute, overgeno
stijlwandige explosie-kraters, waar men uit Konkret, Duits maandblad 
pantserwagens nauwelijks doorheen voor politiek en kultuur, 5 mei,l987. 
kunnen komen. Vertaald door Wil. 
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Maar ••• met het Nederlandse kapitaal 
ging het beter dan ooit. De kas
bank-en giro-saldi van de 250 groot
ste Nederlandse bedrijven stegen 
van 6,4 tot 13 miljard in de periode 
80-86, terwijl de schulden vrij 
constant bleven. Geinvesteerd werd 
er niet méér dan noodzakelijk en 
de winstcijfers spreken o.ok boekdelen. 
Die winsten worden echter nóch ge
bruikt om er arbeidsplaatsen mee 
te scheppen, nóçh worden ze afgeroomd 
door de overheid. Het grootste deel 
vindt emplooi in het buitenland, 
de kapitaalexport is groter dan 
ooit. Het blijkt dat 60% van het 
in het buitenland geinvesteerde 
Nederlandse kapitaal rechtstreeks 
afkomstig is van de winst die het 
Nederlandse moederbedrijf hier ge
maakt heeft (40% is afkomstig van 
de buitenlandse dochters). 

De ontwikkeling van het verzet tegen 
het krisisbeleid. 

Met uitzondering van een enkele, 
kortstondige beweging is er in de 
afgelopen 10 jaar geen sprake geweest 
van georganiseerd verzet dat de 
krisispolitiek als zodanig aan de 
kaak stelde. De parlementaristische 
koers van klein-links heeft hooguit 
tot verbaal verzet geleid, de vakbon
den bleven hooguit steken in het 
temperen van de bezuinigingswoede 
en het behouden van wat behouden 
kan worden en de buiten-parlementaire 
organisaties liepen zich stuk op. 
de eindeloze stroom van bezuini
gingsmaatregelen. De laatste groep 
holde van de ene aktie naar de ande
re, in het vooruitzicht dat er nog 
snel resultaten behaald konden worden 
in de verwachting dat men uit een 
eindeloos reservoir mensen kon mobi
liseren en nogal eens met het idee 
dat men wel steun kon verwachten 
uit de linkse politieke hoek. 

De uitzondering die wél de bezuini
gingspolitiek als zodanig aan de 
kaak stelde én daar een radikale 
verzetsvorm en-organisatie tegenover 
.stelde, was de Prinsjesdagbeweging 
van 1983. In dat jaar werden er 
in 17 steden akties gevoerd tegen 
de krisispolitiek: in Nijmegen een 
demonstratie van 2500 mensen en 
di verse prikakties, in Amsterdam, 
Wageningen en Groningen demonstraties 
van 4 á 500 mensen en kleinere bijeen 
komsten in andere steden. Met name 
de organisatievorm- los van de ge
vestigde politieke partijen en vakbon 
den- en de combinatie van openbaar 
aangekondigde, mobiliserende akties 
samen met prikakties en hit-en-run
akties, gaven een ongekende kracht 
aan de beweging. Door het waarborgen 
van een onafhankelijke organisatie
vorm- veeal gekoppeld aan akties 
die niet gericht zijn op het 'binnen
de-marges haalbare'- kan worden 
voorkomen dat sociaal-demokratiese 
elementen de beweging verkwanselen 
aan politiekebelangen. Helaas heeft 
het met het doortrekken van de bewe
ging na Prinsjesdag'83 niet zo for
tuinlijk mogen lopen en konden partij 
politieke twisten de zaak alsnog 
de nek omdraaien. 
In 1986. heeft het Krisiskomitee
Oost de draad weer opgepakt en de 
voorwaarden geschapen voor een nieuwe 
golf van akties. Ondanks de "vrijheid 
van de plaatselijke initiatieve 
was de organisat;ie van de campagne 
erg centralistisch opgezet. 

Horizontale verbanden tussen aktievoe 
rende groepen in de regio 1 s werden 
niet of weinig ontwikkeld. Hierdoor 
bleven de akties, in met name de 
kleinere steden, beperkt tot één 
enkele groep die een paar mensen 
op de been bracht. Dè masaliteit 
van het gebeuren (±. 24 akties in 
12 steden) kreeg daardoor pas achter
af waardering nadat men het in de 
(aktie-) pers gelezen had. 

!laar aanleiding van Prinsjesdag 186 
is gezocht naar bredere organisato
rische strukturen om (in z'n algemeen 

beid) het verzet tegen het krisisbe
leid verder te ontwikkelen en om 
(concreet) de voorbereidingen voor 
Prinsjesdag 187 te trekken •. Omdat 
vooralsnog een landelijke struktuur 
niet van de grond kwam, hebben we 
eerst in onze eigen regio het Radi
kaal Amsterdams Aktiegroepen Platform 
(RAAP) opgezet. In deze maandelijkse 
vergadering worden contacten gelegd 
tussen werklozengroepen, vrouwengroe
pen, etc., er wordt informatie uitge
wisseld, akties geanalyseerd en 
politieke discussies gevoerd. 
Het Amsterdams samenwerkingainitia
tief staat niet op zich zelf; het 
blijkt, ook uit het overzicht van 
de geplande akties en de voorberei
dingen voor Prinsjesdag, dat er 
ook in de verschillende regio 1 s 
van het land gewerkt wordt aan het 
opzetten van samenwerkingsverbanden 
en daaruit voortvloeiend, gezamenlij
ke aktiviteiten. Blijkbaar is er 
een besef dat individuele akties 
tegen individuele maatregelen zo 
goed als zinloos Z1Jn, hiervoor 
bestaat geen enkel politiek perspek
tief. Alleen door onderlinge afstem
ming van akties en aktiviteiten 
kunnen we politieke druk opbouwen. 
Dit vinden we dan ook een goede 
ontwikkeling en we hopen dat we 
na deze Prinsjesdag met recht kunnen 
spreken van een beweging tegen de 
krisispolitiek, want, na dit verhaal 
hoef je aan de noodzaak daarvan 
niet meer te twijfelen! 

Dit artikel en meer over Prinsjesdag 
kan je ook lezen in de Prinsjesdag
Aktiedagkrant, te bestellen door 
overmaking van f0.50 vlus f0,65 
porto op giro 4651135 tnv Alarm 
ovv krant., of telefonisch bij grotere 
aa11tallen 020-181816, of bij de 
regionale coÖrdinatiepunten. Voor 
aktie zie achterpagina. 

Hertstakties 
Wackersdorf 

Na heel wat diskussie heeft de Duitse 
Vredesbeweging zich achter de komende 
hertstakties tegen de bouw van de 
opwerkingsfabriek in Wackersdorf ge
schaard. Een groot aantal aktiegroe
pen uit alle hoeken zullen ieder hun 
eigen vorm en inhoud geven aan de 
aktiedriedaagse van 8 tot 10 oktobe~ 

Er wordt van alles georganiseerd;hin
derakties,fietstochten,manifestaties, 
wakes,blokkades,straatfeesten,straat
theater,rampenplanoefeningen,etc. 
Het geheel wordt op 10 oktober afge
sloten met een grote demonstratie. 
De Aktiedoelen waar alle deelnemende 
aktiegroepen zich achter hebben ge
schaard zijn: 
- de achterliggende struktuur waar 
de opwerkingsfabriek uit voortkomt 
blootleggen. 
- laten zien hoe het politieapparaat 
tot nu· toe heeft gewerkt. 
- de gevaren van de opwerkingsfabriek 
konkreet aantonen bv. door middel van 
de rampenplan oefeningen. 
- brede lagen van de bevolking tot 
verzet aanmoedigen. 
- verdergaande vormen van verzet aan
moedigen. 
- verdergaande vormen van verzet uit
oefenen. 
- lange termijn perspektieven voor 
verzet aangeven. 

uit Radi-aktiv juli '87 ( Beiers anti 
atoom tijdschrift ) 
voor verdere info:redaktie Radi-aktiv 
woensdagmiddag 17-19 uur 
tel: 09-49 911 288946 
of een greep uit een van de 80 tel. 
nrs. van groepen die zich aangesloten 
hebben: tel:09-49 9431 21658 
Erna Wallnhofer uit Schwandorf. 

u 



DE \>E POL\j.EQ VAN TSJERNOBYL Zeven van elke acht Nederlanders 
zijn tegen de bouw van nieuwe kern
centrales. Na Tsjernobyl is de radio
aktiviteit weer bovenaan komen te 
staan op de lijst van ongewenste 
ontwikkelingen. Toch blijkt het 
telkens weer mogelijk om uit die 
achtsten een Nederlandse regering 
te vormen. Uitbreiding van het aantal 
kerncentrales lijkt niet weg te 
bannen van de kabinetsagenda. Maar 
de firma Lubbers en co. heeft nog 
net genoeg maatschappelijke feeling 
om in te zien dat ze het agendapunt 
beter kan uitstellen tot eind 1988. 
De atoomlobby wordt er echter moede
loos van. Van Erpen Royaards, direk
teur van de Dodewaard centrale, 
in augustus 1986: "We hebben de 
centrale in Dodewaard gebouwd in 
de veronderstelling dat we daarmee· 
een nieuwe ontwikkeling in de t€chno
logie en de elektticiteitsvoorziening 
inluidden én daar was toch al tien, 
vijftien jaar vertraging in gekomen. 
En nu zou er eindelijk iets van 
terecht komen en op het laatste 
moment gaat je verwachtingspatroon 
in duigen." 
Het lijkt allemaal alweer zo lang 
geleden. De doorgedraaide spinazie, 
de lege weilanden en de rijen elkaar 
verdringende deskundigen die beweer
den dat het hier niet' zo'n vaart 
zou lopen. Intussen zat de schrik 
er bij de bevolking goed in, Doorge
winterde rnakrobieten sloegen blik
groente in. Anti-apartheids aktivis
ten kochten. Zuid Afrikaanse vruchten 
in plaats van Griekse, Tsjernobyl 
heeft zich met één klap een positie 
in de Nederlandse samenleving verwor
ven en lijkt die voorlopig ook niet 
meer te zullen afstaan. Een Duitse 
trein met radioaktief melkpoeder 
en de kranten schrijven er een week 
lang over. Ieder lekje van een kern
centrale aan de Franse of Belgiese 
Maas bevuilt het toch al niet meer 
smetteloze blazoen van de atoomlobby. 
Alleen al in Nederland zijn minimaal 
100 doden en 250 ernstige afwijkingen 
bij pasgeborenen extra te verwach
ten en daar hoor je niemend over, 
Eigenlijk zouden de slachtoffers 
van Tsjernobyl herkenbaar moeten 
zijn - blauwe huiduitslag of zoiets 

dan kon het dossier kerncentra
les tenminste definitief gesloten 
worden. 

HOT SPOTS. 

Maar eigenlijk is Nederland nog 
behoorlijk gespaard gebleven van 
de gevolgen van Tsjernobyl. Een 
rondreis door Europa langs de zwaarst 
getroffen gebieden geeft pas een 
echt beeld van de omvang van de 
ramp. 
Een paar van deze zogenaamde "hot 
spots" liggen in Lapland. Dit prach
tige gebied is in één nacht veranderd 
in een griezelige radioaktief besmet
te streek. De inwoners van deze 
hot spots zullen per jaar ongeveer 
een rem extra oplopen aan straling 
van buitenaf, tweemaal zoveel als 
volgens de norm is toegestaan. Daar
bovenop komt nog de radioaktiviteit 
die men via het voedsel naar binnen 
krijgt, Niet alleen de mensen zijn 
getroffen. De rendieren in Lapland 
hebben enorme hoeveelheden radioak
tief cesium opgenomen. De oorzaak 
hiervan .is dat rendiermos, de voor
naamste bron van voedsel voor rendie
ren, haar voedingsstoffen niet uit 
de bodem haalt, maar uit de lucht 
en de regen. Daardoor is in dit 
mos enorm veel cesium opgehoopt. 
Het is 'niet te voorspellen hoe lang 
dit nog zo zal blijven. Rendiermos 
groeit zeer langzaam. Het duurt 
jaren voordat het zichzelf heeft 
vernieuwd. Het zal daarom ook jaren 
duren voordat de radioaktiviteit 
uit het mos, en daarmee uit de ren
dieren voldoende is verdwenen. De 
schattingen lopen uiteen van 7 tot 
30 jaar, De rendierbouderij vormt 
het belangrijkste middel van bestaan 
van de Samen - zo noemen de bewoners 
van Lapland zich. Het is zowel hun 
belangrijkste voedsel als bron van 
inkomsten. Tijdens de herfstslacht 
in 1986 werd in de meeste getroffen 
streken vrijwel al het rendiervlees 
voor konsumptie afgekeurd, In ver
schillende gevallen bevatte het 
vlees honderd maal zoveel cesium 
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~!s N~~!::n~e::ri~~rmve~~~e;~~~:si:~~; ook meer er~stige afwijkingen bij tand ~:~;:.:::::•- ::••eh<• '""h<o:,:~:: .. 
de norm met een faktor 10, maar pasgeboren kinderen voor (er z~Jn 
dat heeft alleen een averechts effekt geruchten dat zo'n toename van afwij-
gehad, Het vlees komt nu wel op kingen ook bij Nederlandse babies 
de markt de vergoeding van de gekonstateerd is. Het probleem blijft 
overheid voor afgekeurd vlees vervalt dat er nooit een oorzaak-gevolg-
dus - , maar de markt is volledig bewijs te leveren is.) 
ingestort. Geen Noor vertrouwt het 
rendiervlees nog. Alleen de Samen 
zijn gedwongen rendiervlees te blijven 
eten, Zij kunnen niet anders. De 
voorzitter van de Noorse Samenbond 
verwoordt het trieste lot van zijn 
volk: "Wij hebben gevochten voor 
het behoud van de natuur. We menen 
dat we gezond leven en in een goede 
verhouding tot de natuur, terwijl 
anderen met hun speelgoed spelen: 
kernenergie en kernwapens." 

Een andere hot spot is de plaats 
Como in Italië. Daar viel in korte 
tijd 50 mm regen. Alle straten en 
pleinen moesten twee keer per dag 
schoongespoten worden. Zwangere 
vrouwen moesten buiten de gebieden 
met de hoogste straling blijven. 
Kinderen mochten maximaal 3 uur 
per dag buiten spelen. Rond Como 
bevinden zich de grootste konijnen
fokkerijen van Europa, Het vlees 
van deze konijnen bevatte te snel 
al veel radioaktiviteit, Op last 
van de overheid werden tienduizenden 
konijnen die besmet hooi hadden 
geget€)n, gedood. 

RUSSIESE COCA COLA 

Na de Soviet Unie is ·Polen het meest 
getroffen. Binnen 24 uur na de explo
sie werden grote delen van het land 
ernstig besmet. Het duurde echter 
nog ruim een dag voordat de officiële 
stralingsmeters voor het eerst uit
sloegen. Tijdens het weekeinde was 
deze apparatuur zeker niet ingescha
keld. Maandagavond 28 april stelde 
de Poolse regering een staatskommis
sie in die alle aktiviteiten moest 
koÖrdineren. Tegelijkertijd kwam 
de eerste voorlichtïng op gang. 
De mensen reageerden ongelovig. 
Niemand zag of rook enig verschil 
met de week daarvoor. Polen zijn 
bovendien, na jarenlange ervaringen 
niet geneigd berichten van de over
heid zomaar voor waar aan te nemen. 
Dat het onheil uit het gehate Rusland 
zou komen sprak nog het meest ten 
voordele van de berichten. 
De staatskommissie kwam met adviezen 
waar het in Westerse landen veelal 
verplichtingen waren: de koeien 
op stal, verse groenten eerst wassen, 
kinderen niet in de zandbak. De 
meest opvallende maatregel was het 
verstrekken van jodiumtabletten 
(door de Polen Russiese Coca Cola 
genoemd) aan kinderen. Achteraf 
bleek het jodium: niet alleen veel 
te laat, maar ook in een verkeerde 
vorm toegediend. In een vorm waarin 
het nauwelijks door het lichaam 
wordt opgenomen en dus geen effekt 
heeft. 

Ook het Zuidduitse Beieren bleef 
niet gespaard. Nog steeds kunnen 
sommige boeren hun landbouwgronden 
niet gebruiken en worden er opvallend 
veel dubbelkoppige of anderszins 
mismaakte kalveren geboren, Er komen 

GEVOLGEN VOOR MENS EN MILIEU 

Het vlakbij de centrale gelegen 
Pripyat is nog steeds een spookstad. 
Van de 135.000 ·Russiese evakuées 
zullen er velen vrijwel zeker nooit 
meer kunnen terugkeren. Deskundigen 
schatten dat er onder hen 320 kanker
gevallen met dodelijke afloop zullen 
voorkomen, En dat zijn de voorzichti
ge schattingen. De Russen kwamen 
zelf voor West Rusland uit op 42.000 
slachtoffers, terwijl sommige experts 
het totaal voor Europa op een miljoen 
ramen. Bijgaande tabel geeft een 
overzicht van de gevolgen in de 
verschillende Europese landen, met 
de schattingen van de Russen en 
de WHO (Wereld Gezondheids Organisa
tie), respektievelijk de Amerikaanse 
kritiese radiobioloog John W. Gofman. 
Heeft iedere deskundige zijn verhaal
tje klaarliggen als het om aantallen 
slachtoffers gaat, zodra het milieu 
ter sprake komt verstommen ze bijna 
allemaal. Er ·is wat gespekuleerd 
over veranderingen in ecosystemen: 
soorten die het moeilijk krijgen, 
andere soorten die na eventuele 
mutaties de overhand nemen, maar 
misschien bij een volgende ramp 
weggevaagd worden. Men weet er gewoon 
nauwelijks iets van. Er is al grote 
onduidelijkheid over wat er gebeurt 
met het neergeslagen cesium. In 
welke mate regent het weg in de 
bodem? Hoeveel komt alsnog via de 
planten "terug"? Dus voor het milieu 
is het voorlopig echt afwachten 
wat de gevolgen zijn en er maar 
het beste van hopen. 

Joep Engels 
Sible SchÖne 

(medewerkers van Milieudefensie) 

AUTORIJDEN GEVAARLIJKER 
IN EEN KERNCENTRALE? 
MAAR! 

DAN WERKEN 
VERGEET HET 

Van een abonnee kregen we een artikel 
uit het Hengelo's Dagblad van 20 
juni 1987 opgestuurd. Het is het 
relaas van een pijpfitter die twee 
maal een karwei opknapte in de kern
centrale van Dodewaard. ln totaal 
werkte hij er een maand, Sinds enkele 
maanden na z~Jn laatste klus in 
1982 leidt hij aan geheugenverlies, 
pijn in de gewrichten, buikklachten, 
hevige transpiratie en voortdurend 
een zwaar gevoel in z~Jn hoofd, 
De dokter heeft al tijd van de hand 
gewezen dat hij aan stralingsziekte 
zou leiden. Sinds hij in een boek 
van Rudie Kagie de ziektegeschiedenis 
van 2 buitenlandse schoonmakers 
in de Dodewaard centrale heeft gele
zen weet hij wel beter en begrijpt 
hij wat de oorzaak van zijn ziekte 
is. 
Ten onrechte heeft hij indertijd 
verondersteld dat het met hun veilig
heid tijdens de werkzaamheden wel 
goed geregeld zou zijn. Hen werd 
verteld dat werken in een kerncentra
le minder gevaarlijk is dan met 
een auto de weg opgaan.. Ze werden 
voortdurend gekontroleerd op radioak
tieve straling. Soms moesten ze 
vanwege de hoge straling in een 
strak werkschema werken. 10 minuten 
werken, 10 minuten pauze in een 
minder radioaktief deel van de werk
hal • Ze hadden beschermende kleding 
en bij het verlaten van de werkhal 
werd gemeten of je radioaktieve 
deeltjes op je lichaam had. Zo ja, 
dan moest je net zo lang douchen 
totdat de meters niet meer uitsloe•. 
gen. Er was ook gezegd dat ze nooit 
méér straling zouden oplopen dan 
de maximum norm. Maar de norm voor 
werkers is 5 duizend milirem per 
jaar, terwijl voor de rest van de 
bevolking een norm van 5 honderd 
milirem geldt. 

Rusland (J.leëvakueerd} 
\\est Rusland 
lUW 
Polen 
ltal iP 
Tl-ijedlo-Sio\r.'ak i je 
IJ!)R 
Ztoit:;erland 
Engeland 
llongarije 
Zweden 
Fr·ankri ik 
Roe01en i~ 
Finland 
:-.:ede•· land 
.Joeg a:·! I a,· ie 
Belgie 
lleneMar·ken 
:-.:oon:egen 
n,·e•·ige 

Tutaal 

OPMERKINGEN: 

0,11') 
7S 
60 
40 
;1 
20 
16 
7 

;6 
10 
H,; 

;1 
20 
; 

14 
20 
10 
; 
4 

liK 

;97,6 

120 
(),000 
1.01!0 

""" ()'}() 

11'>0 
25b 
224 
112 
100 

''" ;3 
40 
40 
2H 
20 
20 
; 
4 

10.166 

411.060 
Js0.400 
72.1ii0 
12.4')0 
6.12; 

26.110 
11.640 
27.760 
1.'30') 

11.410 
24.~0 

114.700 
9.0fKI 
1.106 

12.450 
};1 
')i2 

2.6;; 
'59 .. 200 

970.000 

1. De schattingen van de WHO z~Jn ge
baseerd op besmetting in het jaar na 
Tsjernobyl. Als je de totale extra 
dosis meetelt kom je ongeveer vier
maal zo hoog uit in de schatting. 
2. In de gegevens van Gofman zijn ook 
de niet-fatale kankergevallen opge
nomen; een ongeveer evengrote groep 
als de fatale. 
3. Belangrijke landen die niet in de 
WHO-lijst voorkomen: Oostenrijk, bul
garije en Turkije. 

Twee nieuwe brochures over de gevol
gen van Tsjernobyl zijn onlangs 
verschenen; 
-"Tsjernobyl. 

Een ramp voor Nederland?. 
en 
.-"De cesiumsluiter van Tsjernobyl, 
cesiumneerslas en stralingsbelasting 
in Europa". 

In de tweede brochure wordt duidelijk 
uitgelegd wat cesium- en cesiumbe
smetting is en worden de gevolgen 
die deze neerslall heeft voor de 
gezondheid -zowel voor bewoners 
àls bezoekers van verschillende 
streken in Europa beschreven. 
De eerste brochure "beperkt" zich 
tot de gevolgen voot Nederland van 
de ramp in Tsjernobyl. 
Er wordt besproken wat de effekten 
van radio-aktieve straling op de 
mens zijn. 
Dan worden in grote lijnen de gebeur
tenissen van mei '86 met betrekking 
tot de ramp geschetst. 
Aangegeven wordt ook waar en hoeveel 
radioaktiviteit hier terecht kwam. 
Tenslotte wordt geschreven over de 
eigenlijke gevolgen van de ramp voor 
Nederland; .hoeveel straling hebben 
we opgelopen en wat betekent dat voor 
de bevolking. 
De tweede brochure is te bestellen 
bij de Natuurkundewinkel van de 
Rijksuniversiteit Groningen 
Schrijf: Natuurkundewinkel, 
borgh 18, 9747 AG Groningen. 
Of bel: 050-634867. 

Ni jen-

De eerste brochure is te bestellen 
door het· overmaken van f5,- op post-

gironummer 826171 ten name van Rijks
universiteit Groningen onder vermel
ding van 310009 "Tsjernobyl". 



WAPENHANDEL 
MILITAIRE EXPORT DOOR ISRAEL 
DE STAAT ISRAËL IS DE LAATSTE TIJD AF EN TOE TERLOOPS IN OP
SPRAAK, DE ENE KEER GAAT HET OM REPRESSIE TEGEN PALESTIJNEN, 
DAN WEER GAAT HET OVER NAUWE BANDEN MET HET ZUIDAFRIKAANSE 
REGIME, EÉN DING IS ZEKER: IN ALLE KONFLIKTEN EN BRANDHAAR
DEN IN EN ROND HET MIDDEN OOSTEN VALT VROEG OF LAAT DE NAAM 
ISRAËL., EN NIET ALLEEN DAAR: TOT IN MIDDEN AMERIKA EN ZUID 
AZIË ZIJN ISRAËLISCHE 'ADVISEURS' EN 'ZAKENLIEDEN' AKTIEF: 
WAPENHANDEL, MILITAIRE TRAININGEN OF HUURLINGENAKTIVITEITEN, 
VRIJWEL NOOIT KOMT HET NAAR BUITEN -DE AMERIKAANSE PRO-ISRA
ËL LOBBY IS MACHTIG- MAAR ISRAËL HEEFT ZICH ONTWIKKELD TOT 
ÉÉN DER GROOTSTE MILITAIRE LEVERANCIERS TER WERELD, EN WEL 
VOORNAMELIJK VAN DE TECHNOLOGIE DER SMERIGE TRUUKJES: OP
STANDBESTRIJDING, GEHEIME OPERATIES, FOLTER- EN MOORDTECH
NIEKEN, ERG HANDIG DUS VOOR KAPITAALKRACHTIGE DIKTATORS OF 
ANDERE ONDERDRUKKERS, HIERONDER VOLGT IN HET KORT EEN OVER
ZICHT EN ENKELE ACHTERGRONDEN OVER ISRAËL ALS WAPENHANDELAAR, 

militair, nu werkzaam bij vliegtuig
fabriek Northrop, zich ontvallen dat 
"de stelling dat 20% van de Israëli
sche luchtmacht in staat is de gehele 
bovenzeese Sovjetvloot in het ooste
lijke Middellandse Zeegebied te ver-

nietigen, in essentie juist is". Of, 
om met de Amerikaanse vice-president 
George Bush te spreken: "Israël is 
onze bondgenoot in elke betekenis van 
het woord." En zo moet de huidige po
sitie van Israël dan ook gezien wor
den: als een doorgaans uitstekend ge
informeerde, en ideologisch toegewij
de waakhond in een uiterst explosieve 
resio. Dat juist die positie van Is
rael de stabiliteit in de regio on
dermijnt moge duidelijk zijn. 

'GEEN BEPERKINGEN' 
Vooral sinds de machtsovername. door 
Khomeiny in Iran, en het aantreden 
van de regering Reagan in de VS kort 
daarna, is Israël' s bemoeienis aan 
de diverse oorlogsfronten drastisch 
toegenomen. In heden en verleden zijn 
Israëlische militaire 'adviseurs' be
trokken (geweest) bij trainingen en 
kursussen opstandbestrijding voor le
ger, poli tie en/ of veiligheidsdiens
ten van landen als Liberia, Niger, 
Senegal, Tanzania, Zaire, Costa Rica, 
El Salvador, Panama, Ethiopië, Tchad, 
Sri Lanka, Rhodesië, enz. De Israëli
sche dissident I. Shahak schreef in 
1981: "Een bizonder belangrijk export 

Op 1 april 1987 had een speciale kom
missie van het Amerikaanse Congres 
een 'verrassing' in petto voor de 
staat Israël. Die hield· in, dat dat 
land één der hoogste posities innam 
op de lijst van wapenleveranciers 
voor het apartheidsregiem in Zuid 
Afrika. En hoewel ook landen als Ita
lië, Frankrijk; de Bondsrepubliek en 
Nederland op de lijst van het State 
Department voorkwamen, bleek Israël 
de enige te zijn die zich al op voor
hand tegen de negatieve publiciteit 
had ingedekt. Immers, op 18 maart had 
het Israëlische kabinet bekend ge
maakt dat er geen nieuwe wapenkon
tra\ten met Zuid Afrika gesloten zou
den worden, en dat slechts de oude, 
reeds lopende kontrakten afgewerkt 
zouden worden. 'Afbouwen van de mili
taire export naar Zuid Afrika' , zo 
werd dat genoemd. Wijselijk verzweeg 
het kabinet overigens, dat· hun mi
nister van defensie, Yitzhak Rabin, 
in januari van dit jaar, tijdens een 
officiëel bezoek aan Pretoria, een 
aantal militaire kontrakten met het 
apartheidsregime tekende, die tot ver 
in de 21e eeuw door moeten lopen. Van 
een aantal oudere kontrakten is be
kend, dat ze nog lopen tot ver in de 
jaren 190. 

BUILT IN ISRAEL. 

Israël ontvangt jaarlijks 1,8 miljard 
dollar aan militaire steun van de 
Verenigde Staten. Voor Israel zit het 
probleem van de 'zwarte lijst' van 
wapenleveranciers aan Zuid Afrika hem 
hier in, dat het Amerikaanse Congres 
wil dat verdere hulp aan landen die 
op die lijst staan, wordt stopgezet. 
En dat geldt ook voor bondgenoten I 
Israël ontvangt ongeveer één derde 
van het totale budget van de Ameri
kaanse buitenlandse hulp (Foreign Aid 
Fund), dus er staat nogal wat op het 
het· spel. In dat licht moet dan ook 
de verklaring aangaande de 'afbouw' 
van militaire kont(r)akten met Zuid 
Afrika gezien worden: veiligstellen 
van de onverminderde voortzetting van 
de Amerikaanse hulp, door de voort
gaande wapenhandel en technologie
uitwisseling tussen Pretoria en Jeru
zalem verder te versluieren. 

ZUID AFRIKA 
De Israël-Zuid Afrika konnekties is 
er slechts één van de velen. Het is 
niet voor niets dat Israël zo'n enorm 
bedrag aan Amerikaanse hulp opstrijkt. 
Dat heeft niet alleen te maken met 
de strategische positie die Israël 
in het Middèn Oosten inneemt, maar 
zeker ook met het feit dat het land 
zich al sinds haar oprichting in 1947 
liet kennen als veruit de meest be
trouwbare bondgenoot van de Verenigde 
Staten in deze regio. Vooral de afge
lopen 20 jaar hebben de Israëli's 
zich gespecialiseerd in het opknappen 
van de smerige karweitjes waar het 
'Vrije Westen' liever haar vingers 
niet aan brandt. Reeds in 1969 rap
porteerde de Africa Research Group, 
die de politiek in Kongo (Zaire) on
derzocht: "De meest direkte en effek
tieve dienstverlening van Israël aan 
het imperialisme vindt plaats door 
militaire training en training van 
inlichtingendiensten in Afrika. Een 
groot aantal trainingsprogramma's 
helpt Afrikaanse staten, vaak in het 
geheim, bij het opzetten van eenheden 
voor opstandbestrijdihg en bij het 
ontwikkelen van technieken om het 
neo-kolonialistische bewind te be
schermen tegen omverwerping door de 
eigen bevolking." En in juli vorig 
jaar liet een hoge Amerikaanse ex-

BRED IN BATTLE. 

Fast Attack Craft 
trom lsrael Shipyards 

ZUID AFRIKA. Een al jarenlang durende 
uitwisseling van militaire technolo
gie heeft beide partners geen wind
eieren gelegd. Zuid Afrika heeft, met 
behulp van voornamelijk Israëlische 
adviseurs, en komplete eigen wapen
industrie uit de grond gestampt. De 
nationale Zuidafrikaanse vliegtuig
industrie is een geavanceerde kopie 
van de Israëlische (bouwt helikopters 
en vliegtuigen). De Zuidafrikaanse 
tanks en gepantserde personeelavoer
tuigen van de politie zijn afgeleid 
van Israelische ontwerpen. De Zuid
afrikaanse geheime dienst is een aan
gepaste kopie van de Israëlische MOS
SAD. Israëlische specialisten trainen 
de Zuidafrikaanse politie in de 
strijd tegen het ANC en de SWAPO in 
Namibië. (De regelmatige raids van 
Zuidafrikaanse commando's op doelen 
in buurlanden zijn regelrechte kopiën 
van Israëlische vergeldingsakties in 
Libanon). In de geheime Israëlische 
atoombommenfabriek in Dimona worden 
Zuidafrikaanse wetenschappers opge
leid, en er zijn plannen om een test
baan voor (nukleaire) raketten te 
bouwen op het eiland Marion, in het 
zuiden van de Atlantische Oceaan. Er 
gaan hardnekkige geruchten dat begin 
jaren 180 minstens één Israëlisch
Zuidafrikaanse kernproef plaats heeft 
gevonden. De totale ·handel van Israël 
met Zuid Afrika bedroeg in 1986 tus
sen de 400 en 800 miljoen dollar; on
bekend is het preciese militaire aan
deel daarin, maar het moet aanzien
lijk zijn. 
TRAININGEN. In meer dan tien landen 
verzorgden Israëlische specialisten 
de training van veiligheidsdiensten 
en nationale garde. In 1963 al worden 
243 Kongolese (nu: Zairese) parachu
tisten, waaronder de huidige presi
dent M~boetoe, voor training naar Is
raël gestuurd. In maart 1968 beginnen 
Israëlische adviseurs met de training 
van het Eerste Para-Commando Batal
jon, het centrale onderdeel van de 
Kongolese strijdkrachten. En nog in 
1983 zijn afspraken gemaakt over hulp 
van Israël aan Zaire voor de nationa
le veiligheid in de provincie Shaba 

en voor het opzetten van een presi
dentiële garde voor Moboetoe. 
In Oeganda heeft Israël -samen met 
de Britten- Idi Amin aan de macht ge
holpen. Amin heeft een militaire op
leiding in Israël gehad. 
In Ethiopië zorgde Israël voor de 
training van de binnenlandse veilig
heidsdienst; eerst voor Haile Selas
sie, later ook voor de huidige macht
hebbers. De persoonlijke garde van 
de sterke man van Ethiopië, Mengistu 
Haile Mariam, is door Israëlische of
ficieren getraind. Deze garde is ver
antwoordelijk voor de bloedige zuive
ringen in de hoofdstad Addis Abeba 
in 1977. 
In Sri Lanka zijn vanaf 1982 Israëli
sche veiligheidsadviseurs aktief bij 
het trainen van het nationale leger 
in de strijd tegen opstandige Tamils. 
Minstens éénmaal zijn in Zuid Afrika 
gebouwde gevechtsvoertuigen (150 
stuks) via Israël aan Sri Lanka gele
verd. 
HUURLINGEN. Voor de karweitjes waar 
écht geen enkele regering z'n vingers 
aan wil branden. In Israël zijn di
verse partikuliere 'beveiligingsbe
drijven' aktief, die hun dienstverle
ning s.peciaal richten op bescherming 
van de elite in spanningsgebieden. 
Het gaat daarbij om materiaal, speci
alisten, speciaal getraind personeel 
en 'gewone' bodyguards. Over hun ak
tiviteiten is weinig bekend, maar 
alarmerend genoeg is de uitspraak van 
Haim Sharvit, oprichter van één zo'n 
bedrijf: "Ik bemoei me niet met hun 
politiek. Als ze iemand dood willen 
hebben, laat ze het dan maar onder 
elkaar regelen. Ik laat me betalen 
om hen te leren hoe ze moeten schie
ten, moorden en overleven. Dat doe 
ik. En ik doe het zo goed mogelijk, 
zonder er zelf bij betrokken te ra
ken. Wij Israëli's hebben een goede 
reputatie als professionele veilig
heidsagenten. Een goede reputatie is 
bij dit soort zaken erg belangrijk." 
Het bedrijf van Sharvit heeft als 
grootste klant de 'president' van het 
Zuidafrikaanse thuisland Ciskei. Per
soneelsbestand: 300. 

arikel van Israël vormen de zg. 'an
ti-terreur' specialisten. Zij zijn 
in werkelijkheid experts in martelen, 
vooral in zeer gespecialiseerde me
thoden aoals het veroorzaken van een 
maximum aan pijn zonder te doden. De 
Israëlische 'specialisten' laten zich 
vaak misprijzend uit over de 'plaat
selijke folteraars', omdat ze te 
'emotioneel' zijn en dus 1 te snel' 
en volgens hen 'onnodig doden' • In 
Guatemala trainen Israëlische experts 
folteraars. Het trainingscentrum daar 
is een voorbeeld geworden, ook voor 
andere landen. Al enige tijd is be
kend dat veiligheidsagenten uit El 
Salvador in Guatemala worden getraind, 
en er zijn inlichtingen die erop wij
zen dat ook Honduras, Haiti en Boli
via leden van hun strijdkrachten stu
ren om te delen in het profijt." Deze 
door Israël op grote schaal geëxpor
teerde kennis is uiteraard opgedaan 
aan het 'eigen' front: de onderdruk
king van dat andere volk dat aanspra
k~n maakt op het Israëlische grondge-
bied: de Palestijnen. 
Als je Palestijnen vraagt naar de wa
re aard van het Israëlische regiem, 
dan is het antwoord vaak: "Apartheid". 
Haar rigide en onverzettelijke op
stelling ten aanzien van de Palestij
nen heeft Israël in het Midden Oosten 
van meet af aan in een geisoleerde 
positie gebracht. Israël leeft feite
lijk op konstante voet van (bijna) 
oorlog met één of meer buurlanden en 
de PLO. Anders gezegd: de Israëlische 
ekonomie is feitelijk een oorlogeeko
nomie. Daarbinnen geldt, dat de wa
penindustrie van vitaal belang is 
voor de ekonomie (export!). en de nat
ionale veiligheid. Israél hanteert 
geen enkele beperking bij de verkoop 
van wapens. Er wordt bij de wapenex
port bij voorkeur seleverd aan andere 
internationaal geisoleerde regimes: 
die kunnen vrijwel nergens anders te
recht, en betalen dus graag iets meer. 
Het is niet voor niets dat de Ameri
kaanse wapenleveranties aan Iran, via 
Israël liepen:. Er gaan zelfs geruch
ten dat Israelische geheime-dienst
mensen de hele Iran-Contra affaire 
bedacht hebben, en dat het allemaal 
perfekt liep totdat die stomme Ameri
kanen in de personen van Oliver North 
en Robert McFarlane persoonlijk naar 
Teheran kwamen om de onderhandelingen 
over te nemen. Er wordt overigens ge
fluisterd dat er nog steeds Ameri
kaanse wapens via Israël naar Iran 
verdwijnen, zij het via andere, n6g 
meer verborgen routes. Het is verwor
den tot een vicieuze cirkel: wie wa
pens wil blijven verkopen moet zorgen 
dat die wapens ook gebruikt blijven 
worden, anders zakt de omzet in. Is
raël levert een totaalpakket: wapens, 
technologie en lessen in gébruik van 
beiden. Voeg daarbij het totaal ont
breken van skrupules van de zijde van 
de leverancier, en het nut van Israël 
als 'opper-wespennestenverdelger' is 
duidelijk. 

WAAKHONDEN 
Na de val van de Sjah in Iran (novem
ber '79) veranderde de Amerikaanse 
doktrine voor 'South West Asia' (Ame
rikaans jargon voor het gebied tussen 
Kenia en Pakistan ••• ) drastisch. De 
Verenigde Staten weigerden nog langer 
om al te veel vertrouwen te stellen 
in de zogenaamde 'waakhonden' of 
'bondgenoten'. In 1980 stelde presi
dént Carter dat het gebied 'van vi
taal belang' is voor de VS, en dat 
het 'door geen enkele macht' gekon
troleerd mag worden. Behalve door 
Amerikanen dus, en daarbij is een 
netwerk van regionale steunpunten van 
groot belang. Israël moet, met haar 
uiterst strategische ligging in het 
hart van het Midden Oosten, gezien 
worden als het belangrijkste Ameri
kaanse steunpunt in de regio, belang
rijker dan Saudie-Arabië of Koeweit. 
Belangrijk is natuurlijk wel dat de 
Amerikanen hun vazal met handen en 
voeten aan zich binden, en dat ver
klaart de reusachtige hulpprogramma's 
die Israël van de Verenigde Staten 
ontvangt. Want feitelijk is het na
tuurlijk volkomen bezopen dat een 
land, wat zelf voor 1,8 miljard dol
lar aan wapenhulp krijgt, ook nog 
eens tot de vijf grootste exporteurs 
van wapens en militaire technologie 
ter wereld gerekend kan worden ••• 

Info: diverse publikaties van het Ne
derlands Palestina Komitee, Postbus 
10520, 1001 EM Amsterdam. 

I&· 



augustus 
21-24 Internationale Dienstweiger 

Bi j eenkomst jn het Woodbroo-
kershu is i.n Barchem. Georgani
seerd door VD, ondersteund door 
o .a. de WRI. 
Informatie en aanmelding bij 
VD, telefoon: 020-680999 . 

23-28 Internationaal congres van ver
loskundigen , Deo Haag . NVMP
en !VVV-vrouwen willen met een 
stand gaan staan om informatie 
te geven over de gevolgen van 
atoomproeven . 
Info : An Mercx, telefoon : 
03405-62880 . 

5 Samenwerkingsverband Stop de 

9 

7-19 

Neutronenbom/Stop de Kernwapen
wedloop organiseert naar aan
leiding van haar tienjar ig be
staan een manifestatie onder 
het motto "Geef vrede de ruim
tei' op het Jonas Daniël Meyer
plein in A' dam van 11.00 tot 
17.00 uur. 
Tevens is er in de Mozes en Aä
ronkerk , A' dam van 5 tot 12 
seRt . een tentoonstelling onder 
hetzelfde motto . Openingstij-
den: 11 .00 tot 17.00 uur. 
\verkgroep Vredesonderwijs Nij
megen . Leermiddelenmark t als 
voorbereiding op de vredesweek 
en de "honger-hoeft-niet "week . 
Koplinghuis Nijmegen . Info : te-
lefoon : 080-513074 •. 
Internationale Olaf Palme Vre
desmars met als motto: Op weg 
naar een Europa zonder atoomwa
pens . 
Start i n \,lenen . Route voer t via 
Tsjecho-Slowakije en Oost
Duitsland naar lvest-Du ilsland . 
(nli chtingen en aanmelding Ak
tionsbÜro Olof PaJme Pcace 
March , Stralsunderweg 50 , 5300 
Bonn l, Duitsland . 

15 Prinsjesdag akties 
19 Stop Centrum Dernokraten 

(zie elders op deze pagina) 
5, 19 sept . Drie kursusdagen met 

en als thema "Opvoeding in geweld-
3 okt. loos perspektief." 

Kosten f60 ,- voor de drie da
gen . Opgeven/info : Werkgemeen
schap voor geweldloze verande
ring , Looiersdreef 702, Apel
doorn, telefoon : 055-335930 . 

26 Strategiedag voor de anti-kern
energiebeweging . 10.00-17. 00u 
in RASA, Pauwstr .13 , Utrecht . 
Info. Milieudefensie, Damrak 26, 
Amsterdam. tel. 020-221366 

26 13.00 uur , Den Haag 
Bij de Amerikaanse ambassade 
wordt verzameld met het vredes
lint, om dit te spannen naar 
de Russische ambassade . 
Inlichtingen hoe een stukje 
lint te maken en oj}~aven voor 
12 september bij ~ia Schraa, 
Mu ltatulilaan 22 , Hilversum. 
Telefoon: 035-17657 . 

oktober 
31 Den Haag, demonstraLie . Aan de 

vooravond van 1 nov. , als het 
t wee jaar geleden zal zijn , dat 
het plaatsingsbesluit , tegen 
de zin van bijna 4 miljoen Ne
derlanders in , genomen, werd , 
derlanders in, genomen werd , 
willen we massaal terugkomen 
in Den Raag . Die 4 miljoen 
handtekeningen zijn niet zomaar 
gep laatst . We eisen meer dan 
een opsJagplaaLs in de kelders 
van het Bj nnenhof. Po I i ti ek Den 
Haag moeL om . 
Info: Bivak Amsterdam, telefoon 
020-249712 , of postbus 11489, 
1001 CL A 'dam. 

prinsjesdag a kt i es 
Amsterdam: 
- Het commltee "Borg voor de zorg" viert op 15-9 haar verjaardag met een 

manifestatie . 
- liet JAC gaaL een alternatieve troon bouwen en rondslepen door de binnenstad 

een troonrede wordt vo01 ge le~en Legen heL jeugdwerkgarantiep I an en de 
afschaffing van hel minimumjeugdloon voor 15 Lol 17 jarigen . 
's avonds een gezamelijke afsJuiLende demonstratie en manifestatie . 

Den bosch : 
-Manifestatie in de "Boulevard" in de Snellestraat, met anti- krisispolitiek, 

zang , muziek, sprekers en stands . aanvang 20 .00 uur . 
Eindhoven : 
- Tandenborslelaklie tegen heL feit dat de Landartskosten uit het ziekenfonds 

pakket verdwijnen. 
Gouda : 
- Plakaktie , plos (verrassing) . 
Groningen : 
- Uitkeringsgerechtigdengroep "Het gebrek" houdt een aktievi.erdaagse : vrijdag 

11~9 armoezaaiersdag ; goedkope maaltijden , bedelakties , krisismodeshow , 
video's etc.; zada 12-9 infomarkt plus sprekers . zoda 13-9 aktieverga 
4 uur Poststr. 11a . dida 15-Y aktiedag plus evt . popconc . Poisen Girls . 

Leiden: 
- Jongerenbe,.•eging FNV gaan grote vliegers met leuzen bouwen . 
Rotterdam: 
- diverse groepen : demo en manifestatie . 
Diverse plaatsen: 
- akties in de gezinszorg . 

•.• en verder wordt er nog druk vergaderd in de volgende steden : Zwolle , 
Enschede, Elsloo , Borculo, Breda , Blei swijk , Arnhem , Amersfoort en Alkmaar 
Zuid-Limburg , Den Haag , \~ageningen, Utrecht, Nijmegen, Steen1.•ijk, Heerlen, 

De Grote Landelijke Demonstratie en Manifestatie is op zaterdag 19/9 in 
Den Haag, 14 .00 uur ~~lieveld . 

Voor bussen naa.r Deo Haag : regionale coÖrdinatiepunten : 
Zwolle : JAC , van Nagelstraat 4 , tel :038-226333 
Den Bosch Papenhulst 26, tel :073-136921 
Rotterdam: Gorverstraat 27a, te] :010-4256387 & Subga tel :4862836 
Den Haag: Buitenom 216, te1 :070-806936 
Arnhem: Hotel Bosch , Apeldoornsestraat 4 , tel :085-421636 
Weert : Het Ontzet , Hegstraat 4 , tel :04950- 33998 
Nijmegen : Grote Broek, van Broekhuizenstraat 46 , tel :080-240245 
Krommenie : De grote lveiver , weiver 37 , tel :075-214259 
Groningen : Het Gebrek , Oude Bateringenstraat lOa , te1 :050-423991 

En vergeet niet je akties op Prjnsjesdag zelf te melden bij heL perscentrum 
in Amsterdam: 020-181816 . 

De Centrum Dernokraten willen op 
19 september as . in Haarlem demon
streren onder het motto ' Demokratie 
is vrijheid voor i edereen, ook voor 
centrum demokraten.' Tijdens de 
demonstratie van de C.D. willen 
zij pamfletten en ander pr opaganda 
materiaal uitdelen . In deze propagan
da is onder meer te lezen wat de 
C.D. zelf onder vrijheid voor ieder
een verstaat . Zo willen zij dat 
oa buitenlanders maar moeten oprotten 
en willen ze een multiraciale samen
leving tegengaan. In no . 34 van 
de maand mei • 87 van het blad AFDRUK 
staat een artikel 'Eurofascisten 
bijeen ' , waarin wordt gemeld dat , 
hoewel C.D. niet aanwezig , Nederlan
ders daar C.D. affiches en dito 
propaganda uitdeelden . Konklusie : 
een extra bevestiging van het reeds 
bekende feit dat de C.D. fasciaties 
is . 
Onze burgermoeder heeft de door 
de C.D . geplande demons t rat ie verbo
den . Dit niet omdat zij tegen de 
C.D. is , maar om de openbare orde 
niet te laten verstoren . Zij beroept 
zich hierbij hierop door te zeggen 
dat aktiviteiten van de C. D. in 
andere gemeenten tot grote problemen 
hebben geleid . 

Amsterdam: 
- voor inlichtingen tel . 020-649395 

Reaktie van de C.D. hier op is da t 
Z1J ondanks een verbod toch hun 
demonstratie door will~n zetten . 
Zij zullen zich hiertoe verzamelen 
om 9. 30 op het stationsplein en 
dan i n optocht naar de grote markt 
vertrekken . Daar aangekomen w1llen 
zij een petitie aanbieden waarin 
het verzoek tot vrije vergaderruimte 
in openbare gelegenheden in Haarlem. 
Iets waarvoor de gemeente geen toe
stemming voor wil geven . 
Naar zeggen van de C.D. kunnen we 
rekenen op enkele honderden demon
stranten. 

HITD (Haarlem Tegen Fascisme en 
Discriminatie) heef t reeds op 6 
augustus jl . , middels uitnodigingen 
aan vele aktieve groepen binnen 
Haarlem, een overleg doen plaatsvin
den . Hieruit is gekomen , dat we 
een aktie met een landelijk karakter 
moeten organiseren om zodoende mas
saal ons protest t e uiten tegen 
deze fascisten . 
Het is de bedoeling dat de C.D. 
niet vanaf het stationsplein de 
stad in kan , dus denk er zelf over 
wat voor soort aktiemiddel je hiertoe 
wilt gebruiken. 
Bellen: 023- 313429 
Schrij ven: Anti Fascisten Haarlem, 

Postbus 934 Haarlem. 

akties 

vanaf 13-8-1987 Elke donderdagavond een 
DE v . Ostadestraat 233b vanaf 18 .00 uur . 

ANTI-MILITARISTISCHE PARADE VANAF 

- 26-8-87 Info-avond over reforger in café "VRANKRIJK" om 21 .00 uur in de 
Spuistraat 216, met video . 

- 29-8-87 FIETS-DEMONSTRATIE met vooraf MANIFESTATIE op het beursplein vanaf 
11.00 uur en om 13 .00 uur vertrek fietsdemo richting Schiphol-Oost . 

Haarlem: 
- 29-8-1987 FIETSDEMO naar Schiphol en aansluitend MANIFESTATIE 

inl. tel. 023-323792 

Eindhoven: 
19-9-1987 SLOT MANIFESTATIE in de tent van de nieuwe scene , naast de Stad
schouwburg van 11 .00 tot 17 .00 uur . Inl . vredeswinkel tel. 040 - 444 707 

Rotterdam: 
- voor inl. tel.010-4118824 (Bernard) of 010-4254537 
- Bij aankomst VLOOT, elke dag een PICKET-LINE bij de ingangen van Q.D. en 

E.C.T . De eerste dag heeft een demonstratief begin . 
- 25-8-1987 Omsingeling MTMC in Capelle a/d IJssel van 14. 00 tot 16.00 uur 

Verzameld wordt op het metrostation ALEXANDER vertrektijd is om 14 .00 uur 
30- 8-87 : MANIFESTATIE , in de sociale ~akademie , Nieuwstraat 15 , Rotterdam 
centrum van 11.30 tot 18.00 

Groningen : 
- Er trekt een karavaan mobiele anti-militaristen rond die pamfletten zullen 

uitdelen o .a . rondom de depots in Vriezenveen , Coevorden en ter Apel en die 
zal proberen met de colonnes mee te rijden , 

Brunssum: 
- Er komt een klein internationaal vredeskampje 500 meter van het AFCENT 

HOOFDKWARTIER? op de gemeente-camping Brunssum bij de Zeekoeien . 
- informatie : Vredesburo Heerlen tel.045-722800 of Rampenplan 04490-24803 . 

Woensdrecnt: 
- voor inlicht i ngen tel . 01646- 15183 
- Wegens het 700-jarig bestaan van Bergen op Zoom, vergoedt de Ned . Spoorwegen 

in de periode 27-8 t/m 6-9 op dát station , je terugreis op vertoon van je 
heenreis- kaartje. 

Voor meer inlichtingen betr. akties het Landelijk Sekretariaat , Esdoorn
- straat 14 , 3551 AJ , Utrecht. tel . 030-442122. 

LANDELIJKE AKTIES: 

- Noodrem Akties; als protest tegen de Ned . Spoorwegen, die voor het REFORGER
transport per trein , hun medewerking geven . 

- PAMFLE'ITEN-STENCILS; in verschillende steden z · ·~-;tencils gemaakt om äaiq) 
het publiek uit te delen . Ook is er een stenci gel!i~~lh · n !A" E."'&el •/r.pr . 
de Amerikanen . -~~ 

- AFICHES: Overal in het land worden duizenden ant reforger afit hes ~ep 
REFORGER- EXPRES KRANT: (zie bijlage) Er zijn 40 .0 exemplar~n van v.er s eid 
in het land en een groot gedeelte is ook in Rotter. hul~ •aàn°hörs 've ~Jreid 
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