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Kort geleden heeft de Russiese 
leider Gorbatsjov de wereld, de Ne
derlandse vredesbeweging inkluis, 
verrast met het voorstel om afzonder
lijke onderhandelingen met het Westen 
te openen over de zogenaamde middel
lange afstandsraketten. Dit voorstel 
heeft veel stof doen opwaaien - de 
kranten stonden plotseling bol van 
het optimisme, en veel vredesaktivis
ten/s worden nu geboeid door de vraag 
of plaatsing van kruisraketten via 
onderhandelingen in Genève wellicht 
toch nog voorkomen kan worden. Hoe 
moeten we de betekenis van het Rus
siese voorstel inschatten? En welke 
houding kan de vredesbeweging 't bes
te aannemen? 

Om te beginnen een waarschuwing 
voor misplaatst optimisme. Interna
tionale onderhandelingen hebben een 
heel lange geschiedenis. Zij hebben 
echter, zoals ook de grote Nederland
se vredesorganisaties in het verleden 
sterk benadrukten, nog nooit tot het 
doorbreken van de wapenwedloop ge
leid. Ofwel vormden de onderhandelin
gen een schouwspel waarmee het pu
bliek zoet gehouden werd, terwijl 
achter de schermen alsmaar meer ra
ketten, bommen en ander moordtuig op
gestapeld werd. Ofwel had het toneel
stuk een schijnbaar gelukkig einde 
- een overeenkomst - maar werd daar
mee de verdere uitbreiding van arse
nalen aan massavernietigingswapens 
gewettigd. 

Uit deze kritiese inschatting over 
de betekenis van internationale on
derhandelingen kwam ook het inzicht 
voort, dat alleen door eenzijdige 

een kentering in de (atoom-} 
wapenwedloop kan worden bereikt. Die 
opvatting is, zoals ieder zich zal 
herinneren, jarenlang gepropageerd 
door het Interkerkelijk Vredesberaad, 
middels zijn kampagne 1 Alle Kernwa
pens de Wereld Uit, te Beginnen uit 
Nederland',- een kam:~>agne die juist 
vanwege die principiële leus breed 
aansloeg. Ook toen de strijd zich 
ging toespitsen op kruisraketten ble
ven eenzijdige stappen aanvankelijk 
de inzet van de vredesorganisaties, 
die demonstraties en andere initia
tieven gezamenlijk gingen trekken. 
Indien we nu zouden berusten in on
derhandelingen zou dat hele perspek
tief - of wat er nog van over is! -
overboord worden gegooid. 

IIIJ;;eàlachteloos tot je ziek van 
e geestelijke passiviteit. 

met gedachten tot het malen aan 

je dat ook wel eens? Ik in ieder 
eval wel. Neem bv. maar 's wat er 

je heen gebeurt; plaatsing van 
kruisraketten, geldsmijterij bij de 
bouw in Woensdrecht, de onderdrukking 
in Nederland en daarbuiten. 
Geld verdienen door de wapenhandel 
over de ruggen van andere mensen. 
Godverdomme, wat kan ik me pissig ma
ken over die stompzinnige eeuwige oor. 
logszucht van de Heren van de Macht. 
Zij liegen en bedriegen om aan de 
macht tè komen of te blijven en om 
hun geldzucht te bevredigen. 
Zij hebben echt last van een kwaad
aardig soort gekte. 
Kwaad maak ik me ook om mensen die 
lekker gesetteld zijn en wel vinden 
dat het toch allemaal niet deugt,maar 
zich verhullen in passiviteit en van
achter hun kleuren t.v. kritiek uit
oefenen op het regeringsbeleid en nog 
de naiviteit hebben om te denken dat 

Bovendien - laten we ook dat niet 
vergeten - een eventuele terugtrek
king van kruisraketten en Pershings 
in 1989 of 1990 heeft natuurlijk op 
geen stukken na dezelfde betekenis 
als het tegenhouden van plaatsing van 
die krengen begin tachtiger jaren ge
had zou hebben. Destijds werden die 
atoomwapens gezien als een nieuwe, 
gevaarlijke ronde in de atoombewa
ning en ze vormden vooral daarom een 
speerpunt. Nu, anno 1987, wordt de 
wereld - naast uitbreiding van kon
ventionale wapens - opgezadeld met 
een nog waanzinniger, makaberder en 
eindeloos veel kostbaarder dreiging: 
de militarisering van de ruimte door 
middel van het hardnekkig gepushte 
StarWars-projekt. Wat gaat er onder
nomen worden om die ongekende ver
spilling van ekonomiese bronnen te 
voorkomen? 

Dat betekent echter niet, dat het 
Russiese voorstel waardeloos is. De 
Sovjet Unie heeft de afgelopen jaren 
meerdere initiatieven genomen, die 
op z'n minst duidelijk maken hoezeer 
't aan westerse zijde aan bereidheid 
ontbreekt om de bewapeningaspiraal 
te doorbreken. Het eenzijdig morato
rium op kernproeven was daar een dui
delijk voorbeeld van. De grote vraag 
is of Gorbatsjov alleen maar bezig 
is met publiciteitsstunts, of dat 
ekonomiese problemen de Sovjet Unie 
dwingen zijn oorlogsultgaven te mati
gen. Is Gorbatsjov inschikkelijk of 
slim? 

In ieder geval mogen we ons niet 
afhankelijk gaan stellen van de in
schikkelijkheid van een supermacht, 
maar moeten onze eigen vredeseisen 
blijven stellen. De Nederlandse vre
desbeweging kan zich absoluut niet 
permitteren om de uitkomst van topge
sprekken in Genève bij de televisie 
te gaan zitten afwachten. Zo'n hou
ding is in ieder geval funest! In 
plaats van valse hoop te koesteren 
zou de publiciteit rond Gorbatsjov's 
voorstel eerder aanleiding moeten zijn 
om het publiek op de harde feiten 
over toenemende oorlogsproduktie en 
verhoogd oorlogsgevaar te drukken, 
om onmiddellijke stopzetting van alle 
bouwwerkzaamheden in Woensdrecht te 
eisen, en om een aktieperspektief te 
ontwikkelen dat de Nederlandse bevol
king opnieuw inspireert - net als in 
de bloeiperiode van 1983/84 - tot 
breed én verdergaand verzet. 

stemvakje rood te maken. 
Maar die ook kritiek hebben op mensen 
die daadwerkelijk iets willen doen 
t~gen de plaatsing van kruisraketten 
in Woensdrecht of de apartheid in 
Zuid-Afrika. 
Kwaad word ik ook wel eens op mezelf 
als ik wegzak in deze konsumptiemaat
schappij, hangend voor mijn k.t.v. 
Ja, die heb ik zelf ook- en volge
stouwd word met die stompzinnige in
formatie, als ik niet vooruit te bran-

den ben en dan op 't eind van de 
avond nog de pretentie heb om me moe 
te voelen, ja,wel moe maar niet vol
daan. Als je begrijpt wat ik bedoel
Deze maatschappij is zo in elkaar 
gezet zoals de Heren van de Macht het 
willen, geef de mensen maar net ge
noeg van alles. 
Dan worden ze wel in slaap gesust, 
hebben we ook geen last en zaaien we 
nog wat verdeeldheid. 
Ik verdom het om hieraan mee te doen! 

Ben 
Wat vind jij er nou van?Reageer eens! 

kommentaar van de redaktie op het 
"Ik beken" van Rob in de Vredes

aktiekrant van jan./febr. '87 was 
voor mij aanleiding het volgende stuk 
te schrijven. 

Ik zou het een hele slechte zaak vin
den als de politie zelf kan gaan uit
maken welke wetten zij als goed of 
fout beschouwen. 
Om maar een simpel voorbeeld te ne
men: het plakken van affiesjas. Als 
ik affiesjes plak ivm de blokkade in 
Borssele vind ik dat de politie moet 
ingrijpen als ze me bezig zien. Het 
is natuurlijk heel aardig als een a
gent sympatiek ten opzichte van de 
inhoud staat en niet ingrijpt, maar 
waar de grens komt te liggen wordt 
dan wel erg vaag. Een andere agent 
staat misschien sympatiek ten opzich
te van een heel andere inhoud. Om het 
maar even in het extreme te trekken, 
bijv. 'weg met alle buitenlanders'. 
Ik zou heel kwaad worden als de poli
tie zo'n plakker zou laten lopen. Om 
dit soort situaties te voorkomen vind 
ik dat de politie altijd moet ingrii
pen als de wet wordt overtreden. En 
daarom zal ik ook de nodige medewer
king verlenen bij aanhoudingen. De 
rechter maakt dan wel uit hoe zwaar 
het delikt gestraft moet worden. Niet 
zozeer het handhaven van wetten is 
slecht als wel dat de wetten zelf 
soms slecht zijn. Een slechte wet 
vind ik die wet die het mogelijk 
maakt om kerncentrales te bouwen of 
kruisraketten te plaatsen of om au
to's te laten rijden. 

Het verstoren van de orde (blokkades, 
bezettingen, plakken van affiesjes) 
zou echt niet nodig moeten zijn. Dat 
het toch nodig is dat de orde ver
stoord wordt ligt aan het maken van 
onrechtvaardige wetten. Die vooral 
gunstig zijn voor een bepaalde ~liek 
en die deze maatschappij(l/3 rijk en 
2/3 wereld arm en honger) in stand 
houden. Schaf die wetten af en de po
litie verliest zijn/haar funktie. 
Joepie! 

Wat betreft die gevangenissen, ik 
denk dat de regering juist niet alle 
aktievoerders wil opsluiten. Want 
waarom heeft de overheid op 19 sept. 
bij Woensdrecht niet iedereen gear
resteerd? Omdat dat veel meer romp-
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slomp geeft dan het breken van blok
kades met paarden en knuppèls. 
Stel je eens voor; twaalfhonderd ak
tievoerders gearresteerd. Dat bete
kent 1200 verhoren, 1200 processen
verbaal, 1200 mensen opsluiten. Er 
is nu al een tekort aan cellen. En 
wat een publiciteit. Nederland sluit 
1200 mensen op. Dat is pas nieuws. 
En de kosten; gigantiest 
Nee, de regering wil niet iedereen 
in de gevangenis hebben. Ze zouden 
geen geld en tijd meer overhouden om 
kerncentrales te bouwen of kruisra
ketten te plaatsen. 
Des te meer mensen in de gevangenis 
zitten, des te eerder verandert de 
maatschappij. Eis opsluiting! 

Wetten zijn gemaakt om de bestaande 
orde te handhaven. Als je die orde 
wilt veranderen moet je je dus aan 
die wetten onttrekken. 
Wetten worden altijd en overal selek
tief toegepast. Rechterlijke macht 
en politieoptredens zijn hier een 
voorbeeld van. Daarom zijn wetten 
voor mij waardeloos en degenen die 
ze willen "handhaven" onderdrukkend 
bezig. 

Truke 

in nr. ik het grotendeels eens 
Er stond echter een passage in waar 
ik kriebelig van werd. Je schrijft 
dat het 19 september de eerste keer 
was dat mensen die lid waren van de 
klein linkse partijen aan een blokka
de meededen. 
Ik wil het nu niet over andere par
tijen hebben maar over mijn eigen 
klub; de PSP. 
Een paar gegevens; Tijdens de eerste 
grote munitietrein-blokkades in Gro
ningen (1980) waren er van de 400 
deelnemerssters zeker 100 PSP-leden. 
De Steungroep Woensdrecht uit Gro
ningen, die veel voor het Vredeaktie
kamp heeft gedaan, bestond uit ! PSP
erssters. 
We zijn met een grote groep leden 
naar de 1, 2 en 3 juni-blokkade ge
weest. voor de 5 mei blokkade van 
vorig jaar heeft de PSP in Groningen 
bussen geregeld en leden gemobili
seerd. Dat zelfde geldt voor de 19 
september aktie. 
Zo'n opsomming klinkt opschepperig; 
zo van, zie ons eens! En daar houdt 
ik helemaal niet van. Maar ik vind 
het ook vervelend als mensen alle 
partijen over een kam scheren zoals 
jij doet. Tot de volgende keer in 

Woensdrecht, 
Eveline 

KOLOFON 
De Vredesaktiekrant is een onafhanke
lijke krant en wil een spreekbuis zijn 
voor mensen en groepen aan de basis 
van de vredesbeweging om met name 
ideeën en initiatieven voor akties 
die verder gaan dan de wettelijk ge
oorloofde breder bekend te maken,~~ 
stimuleren en te bundelen. rf 
Heb je zin om mee te doen of zo nu 
en dan eens wat te schrijven laat dan 
eens wat van je horen. Tel.OZ0-865134 

~el. 020-865134 ik tM'O .. d aboaaee 



In nr.24 schreven we al uitgebreid 
wat Wintex/Cimex is. weet u al wat WINTEX- CIMEX is? 
Op 3 maart jl. werd begonnen met Win
tex/Cimex, een NAVO oefening die een 
keer in de 2 jaar wordt gehouden en 
waar ook hooggeplaatste burgers aan 
mee doen . Het civiele deel werd op 
10 maart beeindigd, het militaire op 
17 maart. Dit was de 9e keer dat de 
oefening gehouden werd. Dit jaar werd 
de oe.fening door heel wat akties in
geluid en begeleid. Van affiesjes 
plakken en gemeenteraadsleden benade
ren tot het volledig onklaar maken 
van bunkers en een zendmast die waar
schijnlijk een rol hadden moeten spe
len bij de oefening. 
Dankzij de akties weten nu weer meer 
mensen wat ftlintex/Cimex is en voor 
een deel is de oefening effektief ge
saboteerd. 
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Hieronder eerst nog wat nieuwe infor
matie over de oefening en dan een 
overzicht van de gevoerde akties en 
een paar aktieverslagen die uit Bluf! 
zij n overgenomen en i ngekort. 

'VOOR Ml:;Ef( tNFORMATI Ie.: MI NIS TERIE VAH OOilLOC, Iof t tfJO ?2.2.122. 

WIE DOET MEE? 
Door middel van telefoontjes met al
lerlei "autoriteiten" en nog meer ge
jatte dolcumenten is weer iets meer 
bekend geworden over de oefening die 
strikt geheim is. Het is zeker dat 
iedere keer een aantal gemeentes aan 
de oefening meedoen. Zo was dat in 
1985 bv . Nijmegen en dit keer Rotter
dam. Vrijwel zeker is dat dit jaar 
de gemeentes Arnhem, Nijmegen en Am
sterdam niet meededen. Aan iedere oe
fening doen een aantal kommissarissen 
van de koningin en burgemeesters mee. 
Het schijnt dat Lubbers in ' 85 ook 
heeft meegedaan en een paar dagen in 
een van de bunkers heeft doorgebracht 
Ook is zeker dat mensen van de PTT, 
de NS, en Rijkswaterstaat bij de oe
fening betrokken zijn. Over de rol 
van Rijkswaterstaat bij de civiele 
verdediging is meer bekend geworden 
doordat de aktiegroep "de 5e kolonne" 
in februari in een tijdelijke nood
bunker van Rijkswaterstaat-Fort Maars
seveen- heeft ingebroken en dokumen
ten meenam. Rijkswaterstaat stipJ>elt 
o-a. alle routes uit voor gevaarlijke 
militair e en civiele transporten (zij 
hebben alle gegevens over wegen, wa
terwegen, bruggen, knelpunten, e .d.). 
Rijkswaterstaat is ook opdrachtgever 
voor alle nieuwe wegen • . 
In Volkei en de Peel werden bv . 3 jaar 
geleden rondom de luchtbasis wegen 
verbreed door er zware betonnen fiets
paden langs te leggen . Nog een andere 
taak van RWS is om in een oorloga
situatie alle binnenschepen te vorde
ren voor transporten. Het beschermen 
van bruggen, sluizen e.d. is ook hun 
taak. 
Hoezo "de in Maaraseveen gestolen do
kumenten hebben niets met civiele 
verdediging te maken", zoals een mi
litaire woordvoerder na de aktie aan 
de pers vertelde? 

Een militaire instantie die in ieder 
geval bij Wintex/Cimex betrokken is 
is het Nationaal Territoriaal Comman
do dat in Gouda gehuisvest is. 

SCENARIO '87 --------

Woordvoerders van verschillende mi
nisteries hebben benadrukt dat de oe
fening en het scenario ervoor niets 
met de realiteit te maken hebben. 
Bijna allemaal bevestigden ze trou
wens ook dat het om een geheime oefe
ning ging en een enkeling meldde nog 
dat beBluitvormingsprocedures gete.st 
werden. 

CIVIELE VERDEDIGING ------

Civiele verdediging houdt in alle 
maatregelen die door civiele instan
ties genomen worden in tijden van· op
lopende (inter)nationale spanningen 
en in oorlogstijd. Het is het deel 
van de oorlogsvoering dat door bur
gers wordt uitgevoerd. Alle te nemen 
maatregelen zijn al uitgewerkt en 
staan genoteerd in geheime handboeken 
voor civiele verdediging en zogenaam
de "synchronisatie-schema's", uitge
werkt per sektor. Er zijn dus handboe
ken voor de PTl', de NS, de Omroep , 
~lkswaterstaat. 1>e synchronisatiesche
ma ' s moeten er voor zorgen dat in ie
dere fase van oplopende spanni.ng zo
als ze dat noemen, de maatregelen per 
sektor gelijktijdig uitgevoerd worden. 
Dankzij verschillende akties van anti
militaristiese groepen is er heel wat 
over deze schema's en maatregelen be
kend geworden. 

Op het moment dat door de autoritei
ten besloten wordt om een uitzonde
ringstoestand in te stellen (bv . bij 
oorlogsgevaar, maar ook bij toenemen
de binnenlandse spanningen) , krijgen 
militaire en burgerlijke overheden 
onbeperkte macht . Ze kunnen noodwet
ten instellen buiten. het parleme.nt 
om. Doel van die noodwetten is om al 
het verzet vanuit de bevolking effek
tief aan te pakken. D.m. v. noodwetten 
kunnen demonstraties en bijeenkomsten 
verboden worden , huiszoekingen ver
richt worden, interneringskampen in
gericht voor de talloze aktivisten 
die dan onmiddellijk worden opgepakt. 
Zoals bekend uit de CID -buit hebben 
ze al lijsten ge.maakt met daarop men
sen die dan opgepakt moeten worden. 
De media kunnen gecensureerd worden, 
90% van de telefoon-abonnees worden 
afgeslóten, giro- en bank rekeningen 
geblokkeerd, werklozen tewerkResteld, 
enz . , enz. Dit soort dingen wordt ge
oefend met Wintex/Cimex, op papier . 

AKTIES -----------
Naast de boven al genoemde aktie in 
Maaraseveen zijn er nog een heel aan
tal andere akties gevoerd. Ongeveer 
3 weken voor de oefening waren de eer
ste akties. Om ervoor te zorgen dat 
de oefening nu eens niet stiekum ge
houden zou worden en ter inspiratie 
van andere aktiegroepen. In een geza
menlijke persverklaring werd iedereen 
die ervoor in aanmerking komt (PTTers 
NSers, Omroep, Rijkswaterstaat , bur-

In West Duitsland, waar de oefening gers en militairen) opgeroepen om 
ook gehouden is, is iets uitgelekt niet de bunkers in te gaan of, als 
ove.r het scenario van dit jaar. Deze ze het wel deden, ac;:hteraf de geheime 
keer ging het om interne spanningen scenario 1 s openbaar te maken . 
in het Oostblok veroorzaakt door Een overzicht van de akties: 
groeiende ekonomiese problemen en - Een zendma.st van het militaire straal 
technologiese achterstand . Om de aan- verbindinganet ASCON werd omgezaagd. 
dacht van de bevolking af te leiden (zie verslagje elders op de pagina.) 
van de onderlinge verdeeldheid beslui- - De bunker van de kommissaris van de 
t en de Oostblok leiders het Westen koningin van Zuid Holland in Noordwijk 
aan te vallen. De vs brengen dan troe- werd doorzocht, wat papieren veilig 
pen over naar de grens met Oost Duits gesteld en daa.rna volledig onder wa-
landen, vervolgens breken er gevechten ter gezet. (hiervan ook een verslagje) 
uit. Rond 10 maart wordt in het NAVO - Een civiele verdedigingabunker in Zoe-
hoofdkwartier overlegd over de inzet terwoude werd aan alle kanten dicht-
van kernwapens. gespoten met vloeibaar isolerend piep-
Inderdaad niet bepaald realisties dat schuim. Geen sleutelgat of ventilatie-
scenario . Of zouden ze nou echt zo kanaal dat nog open bleef. 
stom zijn om te geloven dat het Oost- - De bunker van de "Bewindvoering Ned . 
blok het Westen zou aanvallen om de Koopvaardij" bij Noordwijk werd totaal 
aandacht van de eigen bevolking af ver nield nadat de aktiegroep "Onkruit 
te leiden? goes Hollywood" er een speelfilmpje 

had gemaakt en dokumenten waren vei
lig gesteld. 

- In Amsterdam, Arnhem, Utrecht en Nij
megen werden valse brieven ve.rspreid 
onder de bevolking met de mededeling 
dat i.v.m. een oefening al het tele
foonverkeer tijdelijk geschorst zou 
worden . 

- PSP gemeenteraadsleden werden aange
schreven om vragen te stellen in hun 
eigen gemeenteraad of er aan Wintex 
werd meegedaan. 

- De heleidakamer van het "buro biezon
dere omstandigheden" in het Amsterdam 
se stadhuis werd bezet. In de 2 ruim
tes van dat buro zijn 75 telefoonlij
nen aanwezig, voor een groot deel van 
het overheidetelefoonnet dat alleen 
toegankelijk is voor "autoriteiten". 
De aktievoerders hadden telefoonnum
mers van bunkers e.n krisiscentra over 
het hele land en een handleiding voor 
het overheidetelefoonnet meegenemen 
en het was de bedoeling om door op 
te bellen zoveel mogelijk er achter 
te komen waar wel en waar niet aan 
Wintex/Cimex werd meegedaan. Helaas 
maakte de politie voortijdig een eind 
aan de bezetting. 20 aktievoerdsters 
en 3 journalisten werden gearresteerd • 

WEST DUITSLAND -------
- In West Duitsland werden op meer dan 

25 plaatsen aktie gevoerd. O.a. een 
blokkade van de toegangswegen .naar 
de regeringsbunker in Dernau. In ver
schillende plaatsen werden valse brie
·ven verspreid over telefoon afslui
tingen, het ophalen van jodium tablet
ten, het verzoek o.ai thuis te blijven 
het afhalen van bonnen e.d. 
Sommige steden hebben geweigerd aan 
de oefening aktief mee te doen . 

reforger 
De VS gaat er van uit dat een gewa
pend konflikt met het Warchau Pact 
op Europees grondgebied wordt uitge
vochten. Wanneer dit zover is moeten 
hun troepen overgevlogen en - gevaren 
worden. Dit moet elk jaar geoefend 
worden: de zgn . REFORGER- oefeningen. 
REturn of FORces to GERmany-terugkeer 
van troepen naar Duitsland . 

DE VOLGENDE OEFENING 

In augustus en september is het weer 
zo ver . Nederland dient dan als door
voerhaven en oefenterrein. 
In totaal komen er 30.000 Us-soldaten 
naar Europa. Een groot deel daarvan 
zal via Schiphol komen en met hun ma
terieel door Nederland naar W.Duits
land trekken. 
We hebben nog een half jaar om akties 
voor te bereiden . De akties en akti
viteiten van ''Is het oorlog op het 
IJ" van afgelopen najaar zijn hoopge
vend. Toen bracht de NAVO een vloot
bezoek aan Amsterdam aan het slot van 
de oefening ''Northern Wedding". Dui
zenden menBen deden mee aan een de
monstratie, honderden aan blokkades. 
Er kwam een diskussie op gang over 
het gebr uik door militairen van de 
Amsterdamse haven. 
In het volgende nummer van deze krant 
meer info . 

'VERBINDING VERBROKEN' 

In de bossen op de Archemerberg , 
tussen Ommen en Lemele, stond een 
militaire zendmast. Deze mast hoorde 
bij het militaire straalverbindings
.net in Nederland. het ASCON. 
Het wegvallen van één mast legt nog 
geen verbindingen lam, berichten kun
nen omgeleid worden, maar 1 t is wel 
een tikje tegen de achilleshiel van 
de Wintex/Cimex oefening. 

Deze mast, 40m hoog staal, wilden wij 
omver halen, maar we wisten natuurlijk 
ook niet hoe. 
Na lang nadenken besloten we het op 
onderstaande manier te doen. Maar be
denk dat de meeste masten niet zo 
vrij staan als deze en dat de details 
overal kunnen verschillen. Kijk goed 
en denk na voor je wat doet. 
De vier kabels die het meest uit de 
richting kwamen waar de wind vandaan 
kwam, zouden onze prooi worden . 
Aan de kant waar deze kabels vastza
ten begonnen. we aan de mast te zagen. 
Dit half inzagen dede.n we om een 
soort scharnier te kreëren, waar de 
mast zou moeten omknakken. 
Toen de kabels. 
We begonnen met de onderste kabel en 
werkten dan naar boven, omdat we bang 
waren dat als we eerst de bovenste 
kabel zouden losmaken de mast halver
wege om zou knakken . En hij moest 
tenslotte helemaal om. Bij de onder
ste drie konden we met enige moeite 
de harpjes losdraaien , bij de boven
ste lukte dit niet, Daarom hebben we 
die doorgezaagd . Toen hij bijna door
gezaagd was, knapte-ie af en viel met 
een doffe plof op de grond. Heel even 
was het stil maar toen begon er zacht 
iets te kraken en deden de acht over
gebleven kabels wat we hoopten. 
Heel langzaam trokken ze de mast van 
ons af , een film in slow- motion die 
je nooit meer vergeet, wat een gratie 
wat een elegantiel Het ballet van de 
stervende mast. 
Ondertussen knalden de schotels ka
pot, braken de elektriciteitskabels 
af en sprongen de vonken in het rond . 
En toen was ' t stil,het hele uit.zicht 
in één zachte klap kompleet veranderd 
Nog effe stonden we met open mond te 
kijken, verbaasd over dat het gelukt 
was, over de traagheid van de val en 
over het gebrek aan. lawaai. 
Maar toen was 't wegwezen . 

Aktiegroep 'Verbinding verbroken' 

EEN BUNKER VOL MET WATER 

De bunker bij Noordwijk die 4 jaar gele 
den ook bezocht is en waar toen o.a. 
de Wintex/Cimex scenario's van 1 81 
uit gejat zijn. 
Daar stonden we dan in de duinen . We 
knipten vrij gemakkelijk een gat in het 
hek en de eerste ging kijken of de 
nooduitgang nog toegangkeiijk was . 
De schacht was nog open . Daarna met 
elkaar het terrein op .Een mooie nacht, 
een maan met een kring erom.Voor ver
schillende soorten watarakties hadden 
we spullen bij ons. Waterslangen voor 
als we niet binnen zouden kunnen ko
men en chemiese stofjes om de lucht
filters mee te bewerken. Gelukkig kwa
men we vrij gemakkelijk binnen, het 
snijden ging snel en met weinig lawaai. 
Opeens stonden we in een ondergrondse 
kantine, de afwas was net gedaan. 
We liepen de ruimtes in voor het 
eventuele alarm. Daarna hebben we ons 
enige tijd in de duinen terugge
trokken. Er kwam niks geen reaktie. 
De bunker heeft twee verdiepingen met 
slaapr uimtes, wc 1 s, douches , telex
ruimtes, telefoon-en verbindingsruim
tes, een ruimte om je te ontdoen van 
radio- aktieve kleren , enorme kaarten 
aan de wand, hoe beheers ik het land. 

Na een uur in de b\Ulker te zijn ge
weest wilde ik wel weer bovengronds. 
De anderen kregen er maar geen genoeg 
van.Toen maar een paar kranen openge
zet, stortbakken losgekoppeld en lei
dingen weggeslagen . En ja hoor: een 
enorme waterval. Ik werd bang voor 
kortsluiting met al dat elektra. 
Vlug met z'n allen naar beneden naar 
de nooduitgang en daar ook nog alles 
opengezet . En bepakt m.et 6m papier 
door de schacht naar boven geklommen. 
Spannend of we boven niet opgewacht 
werden . Ook dat niet. Het zand rond 
het luik aangeharkt en toe.n naar de 
auto's. En maar hopen dat er vannacht 
nog meer akties gelukt zijn. 

'Waterschade' 



BIVAK-PLANNEN VAN DIT JAAR 

Het BIVAK vindt, volgens een van de 
sekretariaatsmedewerkers, dat door 
de nieuwe ontwapeningavoorstellen van 
Gorbatsjov en de positieve reekties 
van Reagan daarop de kans er nu weer 
is om de kruisraketten buiten Neder
land te houden, en dat deze kans nu 
zelfs groter is dan v66r het plaat
singsbesluit. 
Omdat het politieke klimaat nu gun
stig is moet er extra druk op de Ne
derlandse regering worden uitgeoefend 
om te stoppen met de bouw in Woens
drecht. De Nederlandse regering moet 
stappen nemen om druk uit te oefenen 
op de VS om de kruisraketten terug 
te trekken en om te voorkomen dat er 
weer allerlei nieuwe truukjes 
gebruikt worden . (Maar waarom zouden 
ze die truukjes nu niet gebruiken, 
terwijl ze dat op het hoogtepunt van 
het verzet tegen de kruisraketten 
toch ook hebben kunnen doen?) 

Om druk op de Nederlandse regering 
te blijven uitoefenen worden er door 
BIVAK de komende maanden plaatselijke 
akties naar bedrijven en gemeentes 
gevoerd. Daarbij zal onder andere ge
bruik worden gemaakt van de nieuwe 
Speurgroep-lijst van besmette bedrij
ven. Eis bij deze akties is dat de 
gemeentebestuten zich uitspreken. over 
het feit dat de bouw in Woensdrecht 
nu gestopt moet worden en dat ze dat 
aan de regering laten weten . Ook be
drijven zullen aangespoord worden te 
stoppen met de bouw. In Wageningen 
hebben B & W al een dergelijk verzoek 
aan de Nederlandse regering gericht. 
Tot nu toe zijn er in Wageningen, Am
sterdam, Rotterdam en Nijmegen demon
straties geweest met deze eis tot een 
I BOUWSTOP I • 

Wat betreft de landelijke aktie-plan
nen voor de nabije toekomst: Op 27 
juni - dag die door BIVAK tot anti
kernwapendag is uitgeroepen - zullen 
er demonstraties, omsingeliD.gen, 
blokkades, e.d., gehouden worden bij 
de kernwapenbases in Havelterberg, 
't Harde , Soesterberg, Volkel en 
Woensdrecht. Deze akties worden door 
de plaatselijke en regionale groepen 
zelf ingevuld. Ter ondersteuning is 
een projektgroep ingesteld om plannen 
uit te wisselen. 

tleiiiOIIII,ttt/e 
Dan wordt op 31 oktober een demon
stratie in Den Haag georganiseerd on
der het motto ' wij komen terug op 
onze handtekening'.Verder wordt de 
inzet van de demo 'stop de kernproe-
ven en stop starwars'. · 
In december of januari zal een inter
nationale konferentie gehouden worden 
om te kijken hoever bet met de ont
manteling van de kruisraketten en 
pershings is en om ervaringen u.it te 
wisselen en te praten over toekomst
plannen. Naast West Europese landen 
zullen er hopenlijk deel.nemers uit 
de DDR en Tsjechoslowakije zijn. 
Wat betreft het Invliegplan - het 
hangt ook van d.e onderhandelingen af 
of ze dat verder gaan uitwerken. 
Een zwak punt van de BIVAK-planoen 
is, dat ze al hun akties nu aan de 
onderhandelingen ophangen,- iets wat 
zelfs 't IKV en het KKN in het verle
den niet deden. BIVAK vindt de kans 
om kruisraketten buiten de deur te 
houden nu groter dan ooit zelfs. 

Hier was het bunkerVAK • • •••••• 
Zo proberen ze onze geschiedenis weg 
te wissen. 

Het Haags Vredesplatform (RVP) heeft 
een uitgebreid verslag gemaakt van 
zijn Doe-Niet- Mee aktiviteiten. Hier 
volgt een korte samenvatting: 

Deze aktiviteiten waren/zijn: het 
schrijven van brieven naar bedrijven 
(daar zijn ze intussen mee opgehouden 
want er werd nauwelijks opgerea
geerd); posten en pieketen bij bedrij
ven en bouwputten en daar pamfletten 
verspreiden (Bouwvakkers reageren in 
het algemeen weinig enthousiast, 'De 
hoge heren gaan toch hun gang, wij 
tellen helemaal niet mee'); propagan
da maken onder bewoners om geen op
drachten te geven aan besmette bedrij
ven (In bewonersorganisaties in de 
wijke.n is de diskussie volop aan de 
gang); en druk uitoefenen op de ge
mee.nteraad om Woensdrecht-bedrijven 
te boykotten . 

In september 1986 is een motie van 
Links Den Haag aangenomen, waarin 
bedrijven worden opgeroepen niet mee 
te doen aan Woensdrecht. Het is dus 
geen boykot-motie . 

Tenslotte is het HVP druk doende ge
weest om de keuze van een ontwerp 
voor een nieuw stadhuis te beÏnvloe
den. Drie van de vijf ontwerpen zijn 
gemaakt door Woensdrecht- bedrijven! 
Onder andere door middel van stand
werk en het geven van adviezen aan 
het publiek, dat meedeed aan een ge
meentelijke enquête over de vraag 
welk ontwerp gekozen zou moeten wor
de.n. Ook nam een HVP-spreker via een 
geweldloze coup de opening ovElr van 
een duur symposium, dat door de ge
meente georganiseerd was, en las een 
lijst voor van Woensdrechtbedrijven. 

De jurie die advies moest uitbrengen 
aan de gemeente koos in januari in
derdaad voor een ontwerp gemaakt door 
een (voor zover bekend) niet-Woens
drecht-bouwer, Rem Koolhaasvan Multi
vastgoed BV. Inmiddels heeft ook de 
Haagse AABN zich bij de stadhuis-ont
werp-aktie gevoegd, omdat één van de 
ontwerpers, Helmut Jahn van Wilma 
Vastgoed BV, in Zuid-Afrika heeft ge
bouwd. De AABN-Den Haag steunt ook 
de eis 'Geen Opdrachten aan Woens
drecht-Bouwers'. 

zwo/Ie 

kunoen krijgen. Het bewijs zou een 
tang zijn, met een stukje koperdraad 
erin, met de uitspraak van Mariet er
als bewijs bij dat ze die wel eens 
gebruikte • •• 
Tenslotte werd ze verdacht van dief
stal van 'n M.E.broek. Volgens de ad
vokate had ze die van iemand gekregen 
De eis tegen haar was 800 gulden en 
zes weken voorwaardelijk. Meri, de 
derde persoon die ' s ochtends voor
kwam, kreeg 500 galden en een maand 
voorwaardelijk. De overige vijf kre
gen alle1188l 300 gulden en 10 dagen 
voorwaardelijk wegens blokkeren. 
uitslag is op woensdag 18 maart . 

Hans kon4igde , net als anderen trou
wens, aan door te zullen gaan met 
blokkeren. Waarop de meeste toeschou
wers de publieke tribune verlieten, 
en naar Woensdrecht gingen. Daar zijn 
ze met een auto de basis opgereden, 
en hebben een tijd geblokkeerd, onder 
het genot van de muziek van de Fanfa
re van de Eeuwigdurende Bijstand. 

V era 

In Zwolle is de Doe-Niet-Mee-groep 1--------------------
al druk bezig geweest met akties naar 
bedrijven toe. Brieven en Nieuwjaars
kaarten werden naar bedrijven toe ge
stuurd met het (voorzichtig gestelde) 
verzoek om de betrokkenheid van het 
bedrijf bij de bouw in Woensdrecht 
opnieuw in overweging te nemen. Begin 
januari brachten leden van de Doe
Niet-Mee-groep bovendien een bezoek 
aan de direkteur van Schrale' s Beton, 
dat 100 procent in handen is van de 
HBG (Hollandse Betongroep) . Via doch
ter Nederhorst BV werkt HBG mee aan 
de bouw. De direkteur van Schrale' s 
Beton beloofde de open brief en nieuw 
jaarskaarten naar het hoofdkantoor 
van de HBG te sturen. In februari 
vraagt Doe-Niet-Mee Zwolle hem in een 
brief of en hoe er door het hoofdkan
toor is gereageerd, maar tot nu toe 
hebben ze daar nog geen antwoord op. 

/IIIICES 
Op 6 maart jongstleden vonden in de 
rechtbank te Breda de processen tegen 
Woensdrecht-aktivisten/s plaats. Er 
waren 19 mensen gedagvaard (vrij wil
lekeurig), de meesten omdat ze mee 
hadden gedaan aan de blokkades op de 
eerste maandag van de maand bij de 
hoofdpoort van de basis. Op die zesde 
maart kwamen 8 mensen voor, de ande
ren waren er niet. 
De zestigtal mensen die op de publie
ke tribune, een glazen kooi, wilden 
gaan zitten, werden uitgebreid ge
fouilleerd. Zelfs een pen mocht je 
niet meenemen. Later op de dag konden 
we overigens zo doorlopen. 

Gerri t moest voorkomen wegens hekken 
knippen en blokkeren. De eis was 500 
gulden voorwaardelijk, met een proef
tijd van twee jaar. Gerrit, hoorde 
ik zonet (15/3 - 12.00), zit nu ook 
weer vijf dagen vast, omdat hij sinds 
de rechtszaak elke dag heeft geknipt. 
Opsluiting was de enige manier om hem 
daarvan te weerhouden . 

Mariet werd veroordeeld wegens het 
voorop rijden in de Bonk-wegblokkade 
van 5 mei, '86, toen ze in haar auto 
voorop reed. Volgens de advokate, Ma
rianne Boelema, omdat die zo'n opval
lende kleur had, volgens de officier 
omdat zij weer zo nodig voorop moest . 
Deze officier van justitie was rond
uit sexisties en maakte veel insinue
rende opmerkingen. Hij zei dat, als 
er toch eens mist was geweest, dat 
heel gevaarlijk zou zijn . Ze had 8 
jaar voor haar misdrijf kunnen krij
gen. Hierop antwoordde de advokate, 
dat het een stralende dag was, en dat 
juist de politie ervoor had gezorgd 
dat de hele stoet stil kwam te staan, 
in plaats van hem langzaam te laten 
rijden, wat de bedoeling van de akti
visten/s was. Het was verder wel erg 
merkw~dig dat de persoon die naast 
Mariet reed en ook gearresteerd was, 
vrijgesteld was van vervolging voor 
zo'n zwaar misdrijf ••••• 
Voorts werd Mariet gevraagd of ze ook 
aktief was geweest i.n Comi.so en Hut
langen (zoals een echte terroriste 
betaamt • • • • ) • Er werd haar ook het 
onklaar maken van de landingslichten 
op de basis ten laste gelegd, waar 
ze ook weer etteli.jke jaren voor zou 

Mariet is sinds een jaar of 8 aktief 
in de vredesbeweging, eigenlijk sinds 
haar scheiding, vertelt ze. Het begon 
met demonstreren, maar daar bleef het 
niet bij. Ze heeft aan heel wat blok
kades en andere akties in Woensdrecht 
meegedaan, woonde regelmatig op het 
kamp en werd een paar maanden gel.eden 
nog 11 dagen in de marechausseekazer
ne i n Putten vastgehouden, op de on
terechte aanklacht van diefstal dan 
wel heling van een M.E. broe.k. Onder 
andere daarvoor moest ze onlangs in 
Breda voorkomen, op dezelfde dag als 
nog een heel aantal anderen uit Woens 
drecht. Voor een verslag over dat 
proces zie elders op deze pagina . In 
december/januari zat ze een maand in 
de cel in Italië, waar ze een tijd 
op het vrouwenkamp in Comiso woonde. 
ze vertelde ons haar belevenissen na 
de afgelopen maandelij kse blokkade 
in Woensdrecht. 

Haar verblijfsvergunning in Italië 
werd niet verlengd. Ze moest het land 
uit. om zichzel.f dan maar het land 
ui t te laten zetten besloot ze met 
een paar anderen een aktie te doen, 
slapen voor de poort van de militaire 
basis waar die nacht hoogst waar
schijnlijk het kruisraketten-konvooi 
naar buiten zou rijden. zo zouden de 
de boel in de gaten houden. Mariet 
was er vast van overtuigd dat ze de 
volgende dag in Nederland zou zijn. 
Maar het liep anders. "ZOdra ik en 
de anderen bij de poort van de basis 
gingen liggen werden we weggehaald 
door de politie en ik werd met loeien 
de sirenes meegenomen naar het poli
tieburo. Meteen de volgende dag moest 
ik terechtstaan. Ik kreeg bij het 
proces een militair als tolk. Deze 
verzekerde me ook nog dat ik het land 
uitgezet zou worden. Op een gegeven 
moment bleek het proces afgelopen te 
zi jn, iedereen vertrok. Ik vroeg mijn 
tolk wat er nou besloten was. "Ja 
sorry, je hebt een maand gevangenis
s t raf. Verder kan ik niets meer voor 
je doen", zei hij en verdween. 
Daar sta j e dan, dat was wel even een 
klap. Maar alles bij elkaar heb ik 
het prima 'lfolgehouden en er het beste 
van weten te maken. Oe behandeling 
in de gevangenis viel voor mij wel 
mee. Wel werd me meteen verteld dat 
ik mee moest werken aan een Aids on
derzoek, maar toen ik me daar heftig 
tegen verzette, hebben ze dat verder 
laten zitten. De andere gevangenen 
vond ik wel heel onderdanig, maar die 
hadden dan ook allemaal al tijden in 
de isoleercel doorgebracht. 
24 uur in het donker. Je moet er gil
len en tegen de deur schoppen om door 
de bewa.kers gehoord t e worden als je 
bv. naar de wc moest. Dan maar hopen 
dat ze nog eens reageren. 

Dagelijks werd ik samen met de andere 
7 vrouwelijke gevangenen gelucht in 
de zon op een binnenplaatsje. Een van 
de vrouwen moest 8 jaar zitten, enkel 
en alleen vanwege het feit dat ze 
ooit lid was geweest van de Rode Bri-
gade. vervolg op pag.S 



vervolg van pag.4 
Ik bedacht ook van alles o.m me 

bezig te houden en me te laten horen. 
Ik had bv. een pas gebreid truitje 
uitgehaald en maakte met de wol iede
re dag een spinneweb in de tralies . 
De bewakers vonden dat kennelijk niet 
leuk, want iedere dag haalden ze het 
weer weg. Ragnatella, de naam van het 
vrouwenkamp i n COmiso , betekent web. 
Vanda.ar. 
Hoewel Mariet, zodra ze in de gevan
genis was gekomen, hoger beroep had 
aangevraagd bij de directie, kreeg 
ze nooit een advocaat te zien en ver
der hoorde ze er ook niets meer van. 
Als ze geen vredesaktiviste zou zijn 
geweest zou ze de dag na haar arres
tatie zeker weer terug in Nederland 
zijn geweest. Nu werd ze pas na een 
maand in de gevangenis gedeporteerd 
"Vanuit de gevangenis werd ik in een 
politieauto naar het vliegveld ge
bracht. Weer met loeiende sirenes. 
Op het vliegveld mocht ik niet naar 
de wc, dat mocht pas toen ik i n het 
vliegtuig zat, met de knie van de be
waakster tussen de deqr, want je weet 
maar nooit, die vredesaktivisten zijn 
geváárlijk . . . . In Rome overstappen. 
Een politieauto werd tot voor de trap 
van het vliegtuig gereden, twee mili
tairen met geweer aan weerskanten 
van de trap en daar werd ik tussen
door gel oosd, de politieauto in. 
Ook de polit ie daar heeft de wildste 
fantasi een over vredesaktivisten . 
Want hun gedrag valt toch niet enkel 
en alleen te verkl aren uit het feit 
dat Mariet eens eerder een stempeltje 
afkomstig ui t een poli tieburo bij toe 
val in haar zak bleek te hebben toen 
ze onderweg naar het vrouwenhuisje 
in Comiso door de politie gefouil
leerd werd. (Het was daar heel "nor
maal" om onderweg aangehouden en ge
fouilleerd te worden) 
Voor dat stempeltje was ze bove.ndien 
vrijgesproken. 
Op onze vraag of ze na al deze erva
ringen onderhand niet zoiets had van 
nou ik stop er maar mee, zegt ze:"nee 
dat toch niet. Ik word er juist ster
ker door . Het is zeker niet zo dat 
ik me niet verzet, natuurlijk wel. 
Het is wel moeilijk geweest voor mijn 
twee dochters. I k heb ze wel moeten 
beloven iets voorzichtiger te zijn, 
maar natuurlijk ga ik door. 
Soms ben ik wel even bang, zoals vo
rige week toen ik hier onderweg van 
het takkenVAK naar het vrouwenkamp 
bedreigd ben door een paar lb-ers 
( lb=luchtmachtbewaking). Op een be
paald stuk moet je over een muurtje 
lopen, pal langs het hek van de basis 
Een lb-er begon ineens heel hard te
gen het hek te trappen. Ik kreeg een 
tra~ tegen mijn knie en in mijn buik 
Ze schreeuwden: "vuile rooie teef, je 
bent er de vorige keer goed mee weg
gekomen, maar vannacht pakken we je." 
Ze spuugden ook op me. Ik ben toen 
eerst maar naar het takkenVAK gegaan 
want ik was er wel wat overstuur van. 
Na een tijdje ben ik toch op bet vrou 
wenkamp gaan slapen. Nou ja, van echt 
slapen kwam het niet zo, iedere keer 
weer wakker, je ligt t och niet rusti~· 

VERKLARING VAN WOENSDRECHT-AITIVIST 
GBRRIT TIJDENS HET PROCES IN BREDA 

"Vernieling van militair materieel" 
positieve arbeid of een misdrijf? 

De keuze om tot positieve werkzaam
heden (vernieling) op de basis over 
te gaan is een stap , die door veel 
mensen niet direkt begrepen zal wor
den. 

In discussies komt regelmatig naar 
voren dat mijn positieve werkzaamhe
den gewelddadige handelingen zouden 
zijn. Dat het Openbaar Ministerie 
baat heeft bij een dergelijke inter
pretatie valt te begrijpen. Het moet 
zich indekken tegen de nodige kritiek 
en voelt zich vervolgens gerechtvaar
digd geweld in onze richting te ge
bruiken Maar ook in de samenleving, 
.met name de media, gaat men weinig 
genuanceerd met het begrip geweld om. 
Geweld zie ik uitsluitend in relatie 
tot personen . Twee bekende voorbeel
den zijn 1) het fysieke geweld(slaan) 
2) psychisch geweld (schelden). Maar 
ook het scheppen yan een angstsfeer 
door bijvoorbeeld een bommelding, een 
bedreiging , etc . is geweld • In de 
richti.ng van de ander wordt iets ne
gatiefs aan de wereld toegevoegd. 
Hooi is het wanneer iemand , die ge
weld over zich heen krijgt, daar geen 
geweld tegenover stelt. In mijn ogen 
de en.ige manier om langzau uit de 
geweldspiraal te geraken. 

Kijken we naar het materiële, dat 
door menselijk kunnen wordt of wérd 
voortgebracht, dan kunnen we daar op
n.ieuw dezelfde vraag op loslaten. 
Wat wordt of werd hier aan de wereld 
toegevoegd? 
Wapens vind ik een negatieve toevoe
ging aan de wereld. Ze zijn een ver
spilling van menselijke energie, 
grondstoffen en dragen vernietiging 
in zich. Ze spruiten voort uit mense
lijk denken dat in hoge mate onbe
schaafd, gewelddadig en absurd is. 
Wat in Woensdrecht aan de Wereld 
wordt toegevoegd is het topje van 
menselijke waanzin. Tegenover dit ne
gatieve dat zich 1n Woensdrecht mani
festeert kan ik iets positiefs stel
len. Ik kan overgaan tot positieve 
werkzaamheden, die maken dat het ne
gatieve geleidelijk wórdt afgebroken. 

Vorig jaar was dit nog het zweefvlieg 
-veld. 

Aangezien de tegenpartij veel sneller 
kan bouwen , dan dat ik positieve werk 
zaamheden kan leveren, blijft deze 
aktiviteit voorlopig beperkt tot een 
knabbelen aan. Gebruik ikzelf geen 
geweld in de richting van de ander , 
de praktijk is dat de staat wel ge
weld in mijn richting gebruikt. 
Daarbij beroept men zich op het feit 
dat het hier gaat om een demokra
tisch genomen beslissing. En dat 
brengt ons bij het tweede argument. 

Wat opvalt is dat dit argument als 
dogma wordt gehanteerd. Een verder 
gesprek is moeizaam of niet mogelijk. 
J8DIIler, want het is fascinerend om 
hand in hand, vanuit verschillende 
gezichtspunten de wereld in ogen
schouw te nemen. 
Vergelijken we de Nederlandse situa
tie met die 1n veel andere landen, 
dan zijn we niet slecht af. Veel pro
blemen zijn binnen de stelsel van 
regels tot oploss.ing of compromis te 
brengen. Tegengestelde meningen wor
den getolereerd en zelfs als waarde
vol gezien, mits dit protest zich op 
de uitgestippelde paden blijft bewe
gen. En dat is helaas in deze situa
tie niet meer mogelijk. 
Persoonlijke keuzes hebben gemaakt 
dat ik me inzet voor een meer vreed
zame wereld, voor hogere waarden. Dit 
maakt een botsing met tegengestelde 
belangen en de staat die de.ze belan
gen behartigt, onvermijdelijk, 
In deze konfrontatie, die nu meer dan 
drie jaar duurt, is het mijn persoon
lijk streven af te zien van geweld 
en mezelf en anderen te oefenen in 
hogere waarden, in een aeer vreedzame 
omgang met elkaar. De staat zal pro
beren om zich als vreedzaam en wel
denke.nd te manifesteren, maar in hoe
verre zij dat is kunnen we het beste 
aan haar daden meten. De regelmatige 
ontruiming van mijn leefplaats wordt 
wel gebagatelliseerd, maar is en 
blijft terreur. De volgende stap die 
we kunnen verwachten is een toename 
van de hoeveelheid celstraf. 

Een volgend argument dat regelmatig 
gebruikt wordt is dat mijn aktivitei
ten de gemeenschap geld kosten. In 
eê~ samenleving waarin aan het mate
riele en vooral het geld zeer veel 
waarde wordt gehecht is dit een ge
voelig punt. Geld is essentieel in 
de kringloop tussen vraag en aanbod. 

Nu loopt de mate waarin iemand beslag 
weet te leggen op een hoeveelbeid 
geld uit deze kringloop niet parallel 
met zinvolle aktiviteiten die aan een 
samenleving worden toegevoegd. Hoe 
moet ik bijvoorbeeld aankijken tegen 
een speculant, een wapenfabrikant, 
een medisch special.ist, etc. Heel wat 
mensen zijn in mijn ogen op een n.iet 
al te positieve manier bezig ofwel 
voegen zelfs iets negatiefs toe aan 
de samenleving. 

IJewtlpenlng 
oorlog 

Waar ik me zorgen over maak is de be
wapening en de vele oorlogen in de 
wereld. Bewapening en oorlog zijn 

, echter uiterlijke verschijnselen van 
iets dat dieper zit. In Woensdrecht 
verzet ik me tegen de plaatsi.ng van 
kernwapens, maar zie ik zeer goed in 
dat ik me ook moet keren tegen die 
ontwikkelingen, die aan de bewapening 
en de oorlogen ten grondsl ag liggen. 
Onze manier van leven en denken, voor 
al met betrekking tot het ekonomisch 
gebeuren, maakt dat tegenstellingen 
in de wereld zijn ontstaan en dat de
ze zich verder verscherpen . 
Wat centraal staat is het me.nselijk 
egoisme. Dit wordt als de grote drijf 
veer verheerlijkt en aangemoedigd. 
Gezond ondernemerschap, concurentie, 
vrijhandel zijn de termen, Deze eko
nomische ontwikkeli.ng kent belangrij
ke schaduwzijden en draagt een grote 
mate van instabiliteit in zich. Bij 
een ekonomische krisis neemt de kans 
op meer oorlog zeer snel toe . Als be
langrijke schaduwzijden kennen we het 
milieu-en het derde wereldprobleem. 
Schandalig is het dat mijn leefomge
ving heel la~gzaam steeds meer ver
vuild wordt. Niet alleen in de Noord
zee lijden vissen aan tumoren (30 à 
40% 1n sommige gebieden). In mijn 
kennissenkring ken ik twee jonge men
sen van rond de twintig , die eveneens 
last hebben van tumoren. 

En waar wringt de schoen. De privaat
ekonomische belangen van een bedrijf, 
de concurrentiepositie wegen veel 
zwaarder dan het milieu. 
Jarenlang heb ik me met de derde we
reldproblematiek bezig gehouden. 
Diepe indruk hebben enkele reizen 
naar India en Bangladesh gemaakt. 
Je wordt direkt gekonfronteerd met 
de schaduwzijde van onze westerse 
welvaart, de absurde uitvloeisels van 
een belangrijk deel van onze welden
kendbeid. Ru.im twee eeuwen westerse 
invloed en ontsluiting van gebieden 
voor de heilzame werking van het 
vrije marktmechanisme hebben gemaakt 
dat enorm veel mensen er verder op 
achteruit zijn gegaan. Maar dat wil
len we veelal niet zien. Veel liever 
benadrukken we een probleem als be
volkingsgroei en zien we bet• derde 
wereldprobleem als een natuurramp, 
zoals in de d.ierenwereld ook wel eens 
voorkomt en waarbij ve.le dieren ster
ven. Zouden we deze redeneert.rant 
volgen dan is het nazidom ook niet 
meer dan een natuurramp geweest. Der
gelijke redeneringen zijn al te ge
makkelijk. Wat aan deze ellende ten 
grondslag ligt is menselijk denken 1 
menselijk keuzes en menselijk hande
len. Ben individu wil zijn/haar in
vloed uitbreiden, is egoistisch. Waar 
ligt nu de grens ter beteugeling van 
deze drang. Deze wordt gegeven door 
de ander. 

De ander konfronteert iemand met een 
wereld van armoede en ellende en 
stelt de manier waarop iemand in de 
ze wereld bezig is ter discuss.ie. De 
ander doet een beroep op rechtvaardig 
beid en goedheid. Wat indruk maakte 
tijdens reizen naar India en Bangla
desh zijn ontmoetingen met deze an
deren; venters, bedelaa.rs en kleine 
kinderen in lompen gehuld. Zij zijn 
het, die mensen wijzen op hun morele 
verplichtingen in deze wereld. Aan 
deze verplichtingen kan vorm gegeven 
worden door het maken van andere keu
zes , anders te handelen. Mijn keuzes 
hebben gemaakt dat ik momenteel bezig 
ben met positieve werkzaamheden en 
mijn handelen wijst anderen op hun 
verantwoordelijkhe.id en stelt ze op 
hun beurt voor keuzes. 
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NOOIT MEER TSJERNOBYJ 

Het was zaterdagmorgen 26 april 1986, 
toen er in de vierde kernreaktor bij 
het Russische plaatsje Tsjernobyl,een 
wolk waterstof in aanraking kwam met 
een wolk zuurstof. De explosie als 
g~volg hiervan, was in kracht 2000 
keer zo sterk als de atoombom op Hi
roshima. 
De radioaktiviteit die door dit onge
luk vrijkwam, werd als eerste gemeten 
in Zweden, alwaar verontruste deskun
digen, gezien de sterkte van de stra
ling, aanvankelijk dachten dat er 
iets aan de hand was met 66n van hun 
eigen centrales. Pas toen zij open
lijk de konklusie trokken dat de 
stralingsgolf uit de Sovjet Unie af
komstig moest zijn, gaven de Sovjet
autoriteiten toe dat er een ongeluk 
was gebeurd in 66n van de centrales 
bij Tsjernobyl. Zij verklaarden dat 
bij dit ongeval enkele mensen gewond 
waren geraakt, en dat de toestand 
verder onder kontrole was. Dat dit 
neel'kwam op een verdraaiing van de 
werkelijkheid bleek enige dagen la
ter,toen de reaktor nog steeds brand
de, bluspogingen mislukten, en delen 
van de omgeving noodgedwongen werden 
geëvacueerd. 
Groot was de kritiek uit het westen 
op de geslotenheid van de Russen wat 
betreft 't verstrekken van informatie 
over de aard, en vooral over de om
vang van de ramp. Dat het aan deze 
zijde van het ijzeren gordijn met de 
informatievoorziening niet veel betei 
gesteld is, bleek ruim een maand la
ter. Toen ontdekten journalisten dat 
op 31 maart, en maand dus v66r de 
Tsjernobyl-ramp, een ontploffing in 
een Engelse kerncentrale had plaats
gevonden. Hierbij kwam een wolk van 
ongeveer 50 kilo radio-aktief gas 
vrij. Eveneens bereikten nauwelijks 
mededelingen de buitenwacht over het 
ongeluk in de opwerkingsfabriek bij 
het Franse La Hague, op 21 mei van 
datzelfde jaar. 

Hoelang 
kunnen we 

hiennee 
nog 

ongestraft 
doorgaan? 

Terwijl de Tsjernobyl-centrale nog 
volop brandde, werden in Nederland 
in alle haast deskundigen aangesleept 
om voor de televisiekamera's te ver
klaren dat dergelijke ongelukken met 
onze centrales niet kunnen gebeuren. 
De Nederlandse kerncentrales zouden 
voorzien zijn van een betonnen vei
ligheidsomhulsel, waarbij het onmoge
lijk is dat door de kracht van de ex
plosie het dak zou worden weggeslin
gerd, zoals in Tsjernobyl gebeurde. 
Vanuit de milieu- en anti-kernener
giebeweging werd echter al snel dui
delijk gemaakt dat Borssele inderdaad 
een dergelijke veiligheideomhulling 
heeft, maar de centrale in Dodewaard 
niet. Deze zou dus in dat opzicht he
lemaal niet afwijken van de Tsjerno
byl-reaktor. 
Vervolgens kwam er een andere deskun
dige aan het woord, die verklaarde 
dat het maar goed was dat de Russi
sche kernreaktor geen betonnen vei
ligheideomhulling heeft. Omdat door 
de explosie het dak eraf vloog, kon 
de reaktorkern tenminste 1 gewoon' 
uitbranden. Anders zou er gegaran
deerd een 'melt-down' zijn opgetre
den, waarbij de oververhitte reaktor
kern de grond in smelt om, aldaar in 
aanraking komend met het grondwater, 
de verschrikkelijkste gevolgen aan 
te richten. 
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Mogen we nu wel of niet blij zijn met 
de veiligheideomhulling van Borssele? 
Intussen draaide de wind naar het 
oosten en sloegen de radio-aktieve 
stoffen neer in West-Europa. In de 
Duitse Bondsrepubliek laaide de pa
niek hoog op, mede omdat elke deel
staat weer andere mededelingen deed 
over de hoeveelheden gemeten radio
aktiviteit. Als je door het gras had 
gelopen mocht je niet meer bij iemand 
binnenkomen zonder eerst je schoenen 
buiten uitgedaan te hebben. 
Volgens de staf van het speciaal op
gerichte krisiscentrum van het minis
terie van WVC, was het in Nederland 
allemaal niet zo erg als in Duitslan~. 
Wij liggen immers wel honderd kilome
ter westelijker. Alleen cesium en jo
dium in de lucht. Een paar dagen de 
koeien op stal en geen spinazie in 
de winkel, verder niks loos. Maar wat 
bedoelde die deskundige van het kri
sisteam toen hij stelde dat er geen 
plutonium in de lucht was gemeten. 
Zat er geen plutonium in de lucht, 
of werden er geen metingen naar ver
richt? 
Terwijl in Duitsland de beer losbrak, 
bleef in Nederland de reaktie van de 
anti-kernenergiebeweging lauw. Vlak 
voor de verkiezingen haastte de re
gering zich te zeggen dat de bestaan
de plannen voor nieuwe kerncentrales 
uitgesteld moeten worden tot er meer 
duidelijkheid is over de toedracht 
en de gevolgen van de Tsjernobyl-ramp 

Tot na de verkiezingen dus, als de 
gemoederen weer een beetje bedaard 
zijn. 
Op 26 april aanstaande is dit alles 
66n jaar geleden. Inmiddels staan er 
treinwagons met radio-aktieve melk
poeder stil op de rails, zijn de pad
destoelen in de bossen licht radio
aktief en worden zuivelprodukten uit 
de E.G. in derde wereldlanden gewei
gerd. Griekse druiven kun je maar be
ter niet eten, om van Russische ho
ning nog maar te zwijgen. 
Omdat we niet mogen vergeten wat er 
op 26 april 1986 is gebeurd, en omdat 
we een signaal moeten afgeven dat er 
in 1988 niet mag worden besloten tot 
de bouw van nieuwe kerncentrales, dat 
het juist de hoogste tijd is de be
staande centrales te sluiten, roepen 
we iedereen op in het weekend van 24, 
25 en 26 april naar de kerncentrale 
in Borssele te komen voor drie dagen 
aktie: blokkades, demonstratie, mani
festatie, en een aktiekamp. 

EEN ULTIMATUM AAN DE REGERING 

Bij het lanceren van de akties in 
Borssele werd aan regering en tweede 
kamer een ondubbelzinnig ultimatum 
gesteld. 
Het comit6 'Nooit meer Tsjernobyl: 
Borssele dicht' , wil Tsjernobyl 66n 
jaat na de ramp op een gepaste manier 
herdenken. Er zijn twee mogelijkheden 
: 'Als de kerncentrales van Dodewaard 
en Borssele niet voor 1 april 1987 
gesloten zijn, zullen we overgaan tot 
het blokkeren van alle toegangspoor
ten naar de kerncentrale in Borssele 
voor 28 uur. Daarnaast komt een de
monstratie/manifestatie waarop onze 
inhoudelijke argumenten nog weer eens 
duidelijk zullen worden gemaakt. 
Als de kerncentrales Borssele en Do
dewaard wèl voor 1 april 1987 geslo
ten zijn, zal de blokkade komen te 
vervallen en zullen op 26 april 1987, 
precies een jaar na het begin van de 
ramp in Tsjernobyl, de slachtoffers 
daarvan (en van kernenergie ill het 
algemeen) worden herdacht op een ma
nifestatieve bijeenkomst. 
Aan u de keus.' 
Het ultimatum is inmiddels netjes aan 
de deur van minister de Korte van 
Economische Zaken gespijkerd. 

DE GEEST VAN TSJERNOBYL BE
ZOEKT BORSSELE 

Als voorproefje op de akties in april 
werd de kolen- en kerncentrale in 
Borssele zondagochtend 21 december 
jongsleden bezocht door de Geest van 
Tsjernobyl. Veertig mensen zagen bij 
het aanbreken van de dag kans twee 
punten van de kolencentrale en de 
koelwaterinlaat van de kerncentrale 
te bezetten. Om op het terrein te ko
men werden ladders tegen de hekken 
geplaatst. Deze ladders werden meteen 
na het gebruik weer verwijderd door 
de buiten het terrein opererende 
grondploeg.Zokwam he.t dat de beveili
gingsdienst van de PZEM (Zeeuwse 
Elektriciteitsmaatschappij) en re
chercheurs zich op het hoofd stonden 
te krabben, zich afvragend hoe de be
zetter/eters nou toch op het terrein 
waren gekomen. Ze vonden nergens spo
ren! 
Schrijnender voor hen leek echter het 
probleem hoe de aktievoerders/sters 
weer van het terrein af te krijgen. 
Sommigen zaten heel hoog boven in de 
kolencentrale, wapperend met anti
kernenergiespand~eken. Op de koelwa
terinlaat zaten ze met z'n dertigen, 
en dat was geen partij voor de zes 
brave dienstkloppers die het politie
buro Heinkenszand op dat tijdstip had 
weten op te hoesten. De bezettinga
ploeg op de koelwaterinlaat had over
igens zonder moeite de koelwaterpom
pen van de kerncentrale kunnen uit
schakelen. Dat ze dit niet gedaan 
hebben moet PvdA-gedeputeerde Don, 
bestuurslid van de PZEM, een pak van 
he~ hart zijn geweest, hoewel hij 
zich haastte tegen de pe.rs te verkla
ren dat de aktievoerdersIsters niet 
op het terrein waren geweest en geen 
enkele belemmering voor de kerncen
trale hadden betekend. 
Hoe dan ook, de Geest van Tsjernobyl 
ging na vier uur bezetten weer weg 
zoals ze ook gekomen was: uit eigen 
beweging, nagekeken door opgeluchte 
politieagenten, bewakers en PZEM
funktionarissen. 

DE IAEA OP INSPEKTIE 

Ontbrekende gebruiksaanwijzingen,kon
trolelampjes die niet werken, te wei
nig personeel in de regelkamer,slech
te luchtverversingsmogelijkheden, on
voldoende voorzieningen om vrijgeko
men radio-aktiviteit te meten, nood
stroomgeneratoren met te weinig brand
stof, en verouderde tekeningen. Een 
greep uit de konklusfes die een groep 
deskundigen van het Internationaal 
Atoom-agentschap IAEA trokken bij een 
inspektietocht door de kerncentrale 
Borssele. Deze veiligheidestudie werd 
uitgevoerd naar aanleiding van de 
kernramp in Tsjernobyl. Dodewaard 
komt nog aan de beurt. 
Borssele geldt als é6n van de 'best' 
draaiende kerncentrales ter wereld. 
Toch kregen met name het onderdeel 
veiligheidsvoorzieningen en het on
derdeel toezicht een onvoldoende. En 
dat uit een hoek die zich helemaal 
niet zo kritisch wenst op te stellen 
ten opzichte van kernenergie. 
Na de openbaarmaking van het rapport 
in januari van dit jaar, had de PZEM 
opeens 30 vakatures open voor kern
centrale-personeel. Met een ongeveer 
even grote groep togen anti-kernener
gie aktievoerders/sters erheen, uit
gerust met nieuwe kontrolelampjes 
(kerstboomverlichting!), batterijen, 
betere dokumentatie (boekje 'daarom 
geen kernenergie'), stralingspakken, 
gasmaskers etc. 
De sollicitatieprocedure was kort: 
toen de groep over de dijk de kern
centrale naderde, werden de hekken 
in ijltempo hermetisch gesloten. Ze 
zijn allen afgewezen. 
Vanwege de jaarlijkse splijtstofsta
venwisseling werd de kerncentrale 
een aantal weken stilgelegd. Dat ge
beurde dit jaar vervroegd, omdat dan 
meteen enkele 'verbeteringen', voort
vloeiend uit het IAEA-onderzoek kon
den worden doorgevoerd. In de tweede 
kamer stelden de linkse oppositiepar
tijen dat de kerncentrale pas weer 
zou kunnen gaan draaien als alle nood-

zakelijke verbeteringen zouden zijn 
doorgevoerd. De regeringsfrakties 
daarentegen oordelen dat de centrale 
o~· tijdens de reorganisatie kan door· 
draaien, en zij hebben het nu eenmaal 
voor het zeggen.De kerncentrale Bors
sele is dus binnen enkele weken weer 
live te ontvangen op de elektrici
teitskabel. 

DE COVRA DENKT HET AFVALPRo
BLEEM OPGELOST TE HEBBEN 

Hoewel de plannen voor nieuwe kern
centrales volgend jaar pas uit de ijs
kast mogen, gaan de voorbereidingen 
voor de opslag van radio-aktief afval 
in Borssele gewoon door. De COVRA 
(Centrale Organisatie Voor Radio-ak
tief Afval) heeft haar oog laten val
len op het PZEM-terrein vlakbij de 
kerncentrale. Stralingeresten uit 
ziekenhuizen en bedrijven, alsmede 
afval uit de beide Nederlandse kern
centrales zullen hier worden verwerkt, 
ingepakt, en voor een periode van 50 
tot 100 jaar opgeslagen. 
De COVRA doet over dit alles zeer 
luchtig, en stelt dat een dergelijke 
tijdelijke opslag nauwelijks risiko's 
met zich meebrengt. Milieu-organisa
ties hebben inmiddels scherpe kritiek 
geuit op de COVRA-rapporten omtrent 
de opslag van radio-aktief afval. De 
tekortkomingen van de COVRA-studies 
zijn volgens hen de volgende. 
De COVRA acht geen transportongeval
len met hoog-radio-aktief afval moge
lijk die gevaar voor besmetting mee
brengen. Deze mening wordt bepaald 
niet alom gedeeld. Het Amerikaanse 
Ministerie van Energie vindt bijvoor
beeld dat dit gevaar wel degelijk be
staat. Volgens deze instantie kunnen 
bij transportongevallen omwonenden 
stralingsdoses oplopen van 0.6 tot 
130 rem. In Nederland is de maximaal 
aanvaardbare dosis 0.5 rem per jaar! 
De COVRA is van plan het opgeslagen 
afval te koelen met lucht. Geen woord 
echter rept zij over de skepcis die 
hieromtrent in de Verenigde Staten 
bestaat. De verpakkingen gaan bij 
luchtkoeling namelijk snel roesten. 

Afval-opslagmethoden die de COVRA wil 
hanteren zijn in 1985 door het West
Duitse gerechtshof in LÜneburg verbo
den omdat er nog teveel onzekerheid 
bestond over de deugdelijkheid van 
de verpakkingen. 
Een ander kritiekpunt is dat de maxi
maal toelaatbare dosis radio-aktieve 
uitstoot van de afvalopslag afgestemd 
is op mannelijke werknemers. De COVRA 
besteedt geen aandacht aan het feit 
dat bijvoorbeeld kinderen in Borssele 
voor een bepaalde hoeveelheid pluto
nium duizend maal gevoeliger zijn dan 
volwassen mannen. 
Welke opslagtechniek er ook gekozen 
wordt, als een paal boven water staat 
dat het probleem van het radio-aktie
ve afval met een tijdelijke opslag 
niet opgelost is. Het moet tiendui
zenden jaren uit het milieu blijven. 
Voor dit probleem bestaat geen oplos
sing. De enige zinvolle remedie is 
onmiddelijke stopzetting van de ont
wikkeling en toepassing van kernener
gie. 



Vrijdag 24 april: opbouw van het ak
tiekamp nabij de kerncentrale. 
Zaterdag 25 april: o• 10 uur start 
van de 28 uur durende blokkade. Er 
zijn gezien het grote aantal toegangs
poorten zo'n 13 blokkadepunten nodig. 
Er zal in ploegen word.en geblokkeerd, 
en de poorten worden verdeeld naar 
regio. 
Het blokkadeschema voor 25 april: 
10.00-·16.00 uur, eerste ploeg; 16.00-
22.00 uur, tweede ploeg. 
Vóor 26 april: 22.00 (25 apr.)-03.00 
uur, derde ploeg; 03.00-08.00 uur, 
vierde ploeg; 08.00-14.00 uur,vijfde 
ploeg. 
E6n van de te blokkeren poorten zal 
vrouwenpoort worden. Ook een gedeelte 
van het kamp zal alleen voor vrouwen 
zijn. 
J)emonstratie zondag 26 april: deze 
zal de blokkades ophalen, en begint 
011 12.00 uur. Definitief startpunt 
is nog niet bekend. 
Manifestatie zondag 26 april: deze 
begint 011 14.30 uur en wordt gehouden 
op het kamp. 
Vanaf begin april zal er een aktie
handboek te verkrijgen zijn 11et ~~eer 
en gedetailleerdere informatie over 
de aktie. 

Doe mee. Stort gul en onbeheerst op 
giro 2272206 t.n.v. Nooit meer Tsjer
nobyl, Arnhem. Organiseer samen met 
anderen een informatie-avond in jouw 
stad of dorp, of bestel affiches en 
folders. Er is een landelijk sekreta
riaat voor informatie en verdere hulp. 
Geopend 1188ndag, dinsdag en vrijdag 
van 14.00 tot 17.00 uur. Adres: 
Sweerts de Landassuaat 73, Arnhem 
tel. 08.5 -:- 514$357 

Aan de aktie Nooit ineer Tsjernobyl, 
Borssele Dicht doen mee: basisgroepen 

· tegen kerngeweld en llilitarisme; 50+ 
tegen kerngeweld; BONI; PSP; CPN; SAP; 
Tegengas; Vrouwen voor Vrede Amster
dam; Stop Borssele; Stichting Atoom
vrijstaat; Strohala; IOÖrdinatiegroep 
Weiger Atoomstroom; Vereniging Milieu
defensie.. 

Een aantal vrouwen hebben bet initia
tief senoaen <*· een aparte vr.ouwea
blokkade en vrouwen-rut.te te orsani
seren. He~ idee 1s a. een van de 13 
poorten alleen ~ret vrouwen te bloldce
ren. Hoe laas zal afhansen van boe
veel vrouwen er zijn. 
Er zal op bet tentenkalrp een srote 
vrouwen tent zijn waarin naast even
tuele slaaprui.Jtte .agelijkheid 1s 
voor seea.enlijke aktiviteiten. Daar
bij 1s er nog plek Oli je e1gen tentje 
op te zetten. Helaas is bet niet .a
gelijk a. voor eparte kook-, •as- en 
toilet selegenbeid te zorsen. Dit zal 
dus sezaaenl1jk ~ret de rest van het 
Ica.p djn. 
Heb je dn 011 aee te orsaniseren, 
schrl/f dan naar vrouwengroep Borssele 
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VAN DE HEREN VAN BORSSELE TOT 
NUCLEAIR TIJDPERK. 

Borssele behoort tot Nederlands groot
ste plattelandsgemeenten. Het omvat 
maar liefst 15 dorpskernen, waarvan 
namen als 's-Heerenhoek, 'a-Heer Abta
kerke, Heinkenszand, Iwadendauae en 
Boedekenskerke tot de verbeelding 
spreken. Zij' verwijzen alle naar een 
veelbewogen verleden. 
Rond het begin van de jaartelling, 
toen er nog overwegend Alpiene volken, 
waaronder de Ielten, in West-Europa 
rondliepen, vielen de Geriii8Den onze 
streken binnen. De Alpiene volken 
1110esten vluchten, en trokken zich te
rug op •oeUijk begaanbare streken: 
Bretagne • Wales, Schotland en Zeeland. 
Daar komt de Yerre bloedverwantschap 
vandaan die de autochtone Zeeuw heeft 
met de Ielten. 
Moeilijk begaanbaar moet Zeeland in
derdaad geweest zijn in die tijd. 
Het bestond uit een wirwar van eiland
jes, omsloten door zee, rivierarmen 
en kreken. Op de drooggevallen schor
ren werd de landbouw bedreven. ·Moei
zaam, want na vrijwel elke forse 
springvloed kon men weer overnieuw 
beginnen. Zeeland werd in deze perio
de beheerd als een soort kolonie door 
abdijen en edelen die zelf vaak hon
derd kilometer ver het binnenland in 
woonden . 

NOOIT MEERJ 
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gang, met als gevolg grotere en effi

Enkele eeuwen latet, in de tijd dat 
de scheepvaart bèt middel van vervoe.r 
was, werd de Zeeuwse archipel een 
twistgebied vanwege. haar strategische 
ligging as~ de toegangspoorten van 
Vlaanderen (Antwerpen!) en Holland. 
In deze voortdurende ~trijd liet ook 
de plaatselijke lagere adel zich niet 
onbetuigd. Zo'n zevenhonderd jaar ge
leden was het geslacht van Borssele 
berucht, en ·heerste over half Zuid
Beveland. 
De strategische ligging voor de 
scheepvaart zorgde ervoor dat Zeeland 
in de 16de en 17de eeuw opkwam als 
handelsgebied. Goederenvervoer tusse.n 
Engeland, de Nederlanden ~n het Duit
se rijk, verliep veelal via de steden 
Zierikzee, Veere, Middelburg, Goes 
en Vlissingen. Met de opkomst van 
deze handelscentra ver~derde de 
macht van de laag- adellijke families. 
Vergeet de Van Borsselens·, ze gingen 
roemloos ten onder. Voor hen in de 
plaats ontstond er in de steden een 
nieuwe machthebbende klasse van ge
goede burgerij en handelslieden. Hier 
mee drong het vroeg-kapitalisme door 
in Zeeland. In die tijd ook, sloeg 
de calvinistische geloofsleer goed 
aan. Gereformeerden zijn tot op de 
dag van vandaag sterk vertegenwoor
digd op de Zeeuwse eUanden. Ruim 40 
procent van de bevolking van het dorp 
Borssele belijdt deze geloofsovertui
ging. 
Toen de handel in verval raakte, viel 
Zeeland terug op haar agrarische ak
tiviteiten. Met ·name het Zeeuwse 
'binnenland' ontwikkelde zich als een 
gesloten boerengemeenschap. De calvi
nistische moraal van een godvruchtig 
en hardwerkend leven hielp, in kom
binatie met de gunstige bodem-omstan
digheden, deze provincie uitgroeien 
tot é6n van de belangrijkste akker
bouwgebieden van Nederland. Gezien 
de gelsoleerde ligging van de meeste 
eilanden drongen nieuwe ontwikkelin
gen van de vaste wal langzaam door 
in het Zeeuwse plattelandsleven. Aan 
bet eind van de vorige eeuw echter 
raakte Zeeland betrokken in belang
rijke ontwikkelingen. Met de toename 
van. vervoeraaogelijkheden door de 
opkomst van de trein, de sto011tram 
en wat later ook de auto, kwam voor 
de eilanden in de Zeeuwse delta het 
ontsluitingaproces op gang. In 1868 
werd de spoorlijn Roosendaal-Goes ge
opend, de eerste vastè oeververbin
ding. Vanaf dat moment werden er in 
hoog tempo kanalen gegraven, tram
en treinlijnen aangelegd en e.ilanden 
door middel van droogleggingen met 
elkaar verbonden. 
Dit alles liet de Zeeuwse gemeenschap 
niet onberoerd . Toen in 1923 het plan 
rees het eiland Tholen liet het vaste 
land te verbinden door middel van een 
brug, was een serieus bezwaar de 
vrees dat de zondaren van de vaste 
wal de zondagsheiliging in gevaar 
zouden komen brengen als' ze niet 
meer eerst een fikse kou hoefden te 
riskeren tijdens de overtocht met de 

·open pont. 
~aar aan~etd1ng van de watersnoodramp 
van 1953, werd in 1958 een begin ge
maakt met de aanleg van de Delta-wer
ken. Dit versnelde Zeelands ontslui
ting aanzienlijk. Er werden bruggen 
en -d8JIIIIell met autowegen gebouwd. En 
omdat in de daarop volgende 60-er 
jaren voor veel mensen de ·auto een 
financieel baalbaar vervoerSIIIiddel 
werd, kwam met name in de zomermaan
den de toeristenstroom van de Rand
st.ad richting Zeeland op gang. De 
'vreemde' invloeden die dit met zich 
meebracht. deden zich schoksgewijs 
gelden in de Zeeuwse samenleving, 
want het toeriSIIle koncentreerde zich 
op een aantal plaatsen. Zo kon het 
voorkomen dat in dorpen aan zee de 
disco en flipporkast. hun intrede de
den, terwijl .een aantal kilometers 
het 'binnenland'· in, de mensen in 
klederdracht liepen. 

TS 

ciëntere boerenbedrijven. Het ontslag 
van arbeidskrachten in de landbouw 
als uitvloeisel hiervan, deed veel 
ex-landarbeiders uit Zeeland wegtrek
ken. Niettegenstaande de daling van 
het aantal arbéidskrachten in dé land,.. 
bouw, .aakte de industrie in de jaren 
'60 ee.n enorme groei door. Ter ont
lasting van de buiten proporties 
groeiende industriële en bevolkinga
koncentratie in de BUropoort en Rot
terdam, besloot de toenmalige rege
ring de industrie- en havenaktivitei
ten beter te spreiden over Nederland. 
De aanleg van de Eemshaven. de in
dustriehàve.ns van Hoerdijk en Terneu-
zen en het Sloe-industrie- en haven
gebied tussen Vlissingen en Borssele 
waren hie~van het_gevolg. Vroe_ger of 
later zouden ze .al.lemaal (op· Terneu-
zen na) kandidaat worden voor de ves
tiging van een kerncentrale. 

·vergroting van de havenaktiviteiten 
en het aantrekken van industrie naar 
het Sloegebied moest de leegloop van 
Zeeland keren en arbeidskrachten uit 
de landbouw opvangen. Waar de Eemsha
ven en Moerdijk hopeloos in faalden, 
slaagde het industrie- en havenschap 
van Vlissingen redelijk. Scheepswerf 
'de S'chelde' was l!én van de eerste 
vestiginge.n op het nieuwe Sloegebied, 
al gauw gevolgd door de alwain.iuqi
gant Pl!chiney. Dit Franse bedrijf 
bracht heel wat arbeidsplaatsen mee 
voor laaggeschoolde werknemers. Om 
de vestiging van dit energieverslin
dende bedrijf in het Sloegebied aan
trekkelijk te maken, werd in 1969, 
omwille van de goedkope elekt.riciteit 
die dit voor de Péchiney zou beteke
nen, begonnen met de bouw van de kern
centrale Borssele in de zuidwest-hoek 
van het industrieterrein, on.geveer 
3 kilometer van het gelijknamige dorp 
je. 
Veel Zeeuwse ex-landarbeiders vonden 
werk in de havens en fabrieke.n aan 
de Sloe. Maar ook de arbeidskrachten 
uit andere delen van Nederland vonden 
hun weg naar Zuid-Bevelend. Om de 
toeloop van mensen op te vangen wer
den er rondom het industriegebied een 
aantal groeikernen aangewezen. In de 
gemeente Borssele zagen de dorpen 
Heinkeuszand en s'Gravenpolder tussen 
1970 en 1980 hun inwoneraantal ver
dubbelen. Naast de autochtone bevol
king kwa11 hier een grote groep 'im
port' te wonen. Borssele kende, even
als de meeste andere dorpjes· in de 
gemeente vrijwel geen bevolkingsaan
was in die tijd. Ze bleven overwegend 
agrarisch en er vond weinig instro
lDing plaats van .enaen van buiten de 
streek. 

De koiiBt van de kerncentrale binnen 
de gemeentegrenzen schijnt Borssele 
financieel geen windeieren te hebben 
gelegd. Admi.Distratieve inspanningen 
rond de bouwvergunningen van deze 
centrale moeten, cle gemeente tussen 
de 3,5 en 5 ton opgeleverd te hebben. 

·Men zegt dat dit geld onder andere 
besteed is aan de bouw van een nieuw 
dorpshuis en een nieuwe sportzaal in 
het dorp Borssele. Een eventuele 
tweede kerncentrale zou binnen enkele 
jaren voor bijna een miljoen gulden 
aan leges en belastingen in het laat
je brengen. 
Intussen lijken de meeste inwoners/ 
sters van Borssele zich weinig aan 
te trekken van alle rumour over kern
energie. Dagelijkse besl0111118I'ingen 
nemen een veel belangrijker plaats 
in . 

P. S. VOOR OE BAND~ VAN BORSSELE MET 
OE PROOOKTIE VAN ATOOMWAPENS ZIE VRE
.DESAKT1EKRANT NR. 21 ('ORDER NEERLANDS 
PARAPLU - Deel 2) 
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ges pre e speurgroep woen recht 
Kun je kort uitleqqen hoe de speur
groep is ontstaan? 

Binnenkort kan waarschijnlijk het 
tweede cluster van ondernemers aan 
de slag, want de zogenaamde 'utili

Hans: 'Toen het bouwverkeer naar teitswerkzaamheden' als bouw van een 
Woensdrecht begon werd eest hapsnap ziekenhuis of school zijn anderssoor-

Dat zijn allemaal voorbeelden van 
jullie korrespondentie met besmette 
bedrijven, van schrijverij, maar hoe 
zit het met de aktie?? 

informatie verzameld, mensen gingen l:ig dan wat tot nu toe aan de orde 'De Speurgroep is een researchinsti-
posten bij poorten van de basis en was. Ik heb dat zelf gezien tijdens tuut, wij zeggen:' Doet wat Gij Goed 
probeerden erachter te komen, wie er het posten bij de basis, ons liefde- Vindt'. Dat kan zijn het houden van 
precies bij de bouw betrokken zijn. werk- oud-papier. In bepaalde perio- picketlines, of. gesprekken met onder-
De achterliggende reden voor die den zag je kontinu dezelfde bedrijven, nemingaraden of direktie, maar het 
zelfwerkzaamheid was het feit, dat dat begint nu te veranderen. De be- kunnen z 1Jn richting gemeentes die 
defensie weigerde inzicht te geven drijven die gespecialiseerd zijn in positief kunnen diskrimineren. Het 
in de opdrachten en geheim hield, aan grondwerkzaamheden zie je nu niet hele skala moet ertoe leiden dat ze 
welke bedrijven die opdrachten werden meer.' er niet happig op zijn.' 
verleend. OP 'n gegeven moment moest Hoe staat het met de grote landelijke 'Een twintigtal bedrijven heeft in-
er een struktuur komen in ons speur- ondernemers, die eerder, in de Speur- tussen gereageerd. Voorheen was het 
werk. Toen zijn mensen van Atoomvrij- krant (zie bijlage Vredesaktiekrant een gesloten front. Nu zoeken ze uit-
staat, de kampjes, Bonk, Bivak en Nr. 22) speciaal zijn belicht? vluchten. Regionaal heeft er veel 
Amok, bij elkaar gaan zitten om het ever de bedrijven in de kranten ge-

'Laat ik nog twee voorbeelden noemen 
van het effekt van ons werk. De Zus
ters van de Liefde hebben ons ruime 
financiële steun gegeven. Toen zij 
zagen dat Kok in Êde, een groothandel 
in de horeca, op onze lijst voorkwam, 
hebben ze aan die onderneming geschre
ven leveranties aan de basis niet te 
kunnen rijmen met de eigen doelstel
lingen. ze hebben gedreigd dat door 
die leveranties de relatie met de 
kongregatie op het spel wordt gezet. 
Een andere groepering werd een prijs 
van de Heidemij toegekend. Men heeft 
tijens de uitreiking middels spandoe
ken kenbaar gemaakt dat het geld in 
het steunfonds voor burgerlijke onge
hoorzaamheid gestort zou worden. De 
bedrijven hebben liever niet dat ze 
zo in de picture komen' 

systematieser aan te pakken. OP dit Bouwbedrijf Beymans is niet meer staan. Klanten gaan bellen naar be-
moment bestaat de speurgroep uit 6 gesignaleerd, dat was met name be- drijven en -de ondernemers krijgen • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
à 1 mensen, die eens per maand bij trokken bij de vernieuwing van de angst, hoe komen we in de pers?! Het • • • • • • • • • • • 
elkaar komen. Elke maandag van 12 tot startbaan. De Heidemij daarentegen feit dat het bedrijf in de picture • • • • • • • • • • • • • • 
4 uu7 's mid~ags worden tips en nieu- is nog regelmatig gesignaleerd. Wat komt te staan vinden ze helemaal niet • • • 
we 1n:~rmat1e geordend, en worden betreft de grootste bouwondernemers leuk.' • 
Speurl1JSten verzonden. Ballast Nedam is bij mijn weten • 

.::Mti~~ËNSIJ.R&:G8:t::::Jt:e:a8eN:W:t::~t~~~:~N:rMJ.E8:~::::::::· . . . . . . . . - - - - - -. . . . . . . 
•Onlangs is de tweede speurlijst uit- niet meer gesignaleerdi Kemper Beton, 

gekomen. Wat is daar zoal nieuw aan? een onderdeel van Bredero, heeft op 
Wat zijn de markant punten in verge- een aanschrijven van de Speurgroep 
lijking met de situatie vorig jaar gereageerd en bevestigd dat men bezig 
toen de eerste speurlijst uitkwam? was met montage van een hangar op het 

De speurgroep heeft over een groot 
aantal bedrijven achtergrondinforma
tie. Als je geïnteresseerd bent 
deze informatie over een bepaald 
drijf, bel dan even op een 

' Op de eerste plaats het feit, dat 
er een enorme hoeveelheid onderaanne
mers en transportbedrijven ingescha
keld wordt. We hadden gehoopt dat je 
een aantal grote bouwbedrijven zou 
kunnen traceren. Er zijn wel enkele 
dochters van bouwbedrijven als de HBG 
(Hollandse Betongroep) gesignaleerd, 
maar de bulk is. uit het westen van 
Brabant Breda, Zevenbergen enz. 
Het Z1Jn bijna allemaal kleinere 
zelfstandige bedrijven, die kennelijk 
onderhands zi.jn aangeschreven door 
Defensie, vanwege eerdere 'betrou
bare ervaringen'. Onderhands betekent 
dat er niet openlijk kan worden inge
tekend, dat er niets gepubliceerd 
wordt in CObouw (krant van de bouwon
dernemers). Een geselekteerd aantal 
bedrijven is kennelijk aangeschreven. 

Maar heeft de minister vorig jaar, 
toen de bouwwerkzaamheden begonnen, 
niet zelf gezegd dat aan enkele grote 
ondernemers opdrachten waren ver
leend? 

'Kamerleden hebben daar toen ophelde
ring over gevraagd, maar werden met 
een kluitje in het riet gestuurd. 
Inmiddels is de eerst fase achter de 
rug, die van de grondwerkzaamheden, 
van het bouwrijp maken van het ter
rein. De silo's voor de kruisraketten 
zijn in aanbouw, en ook met de bouw 
van scholen, onderkomens en een kerk
je is men op een aantal punten al ge
vorderd. Zelfs gedetailleerde teke
ningen voor cl.en supermarkt en de wo
ningen zijn allang klaar~ 
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Fokkerterreini en verder is eind au
gustus eenmaal het bedrijf Nederhorst 
gesignaleerd, een dochter van de Hol
landse Betongroep, maar het blijft 
onduidelijk in hoeverre Woensdrecht 
echt interessant is voor de HBG. Het 
is denkbaar dat men achter de scher
men bouwwerkzaamheden koördineert.' 

Stel, een vredesgroep vraagt een 
speurlijst bij jullie aan. Wat voor 
aktiemogelijkheden biedt zo'n lijst 
nu? 

' Je kan er verschrikkelijk veel mee 
doen. We hebben de speurlijst zo ruim 
mogelijk verspreid, zo'n 800 exempla
ren zijn er uitgezet. We hebben een 
twintigtal reakties van bedrijven ge
had, daar gaan we iets extra's mee 
doen. Fokker Special Products bijvoor 
beeld heeft in reaktie op een schrij
ven van Vrouwen voor Vrede in Hoge
veen ontkend mee te werken aan de 
bouw van de rakettenbasis. De Heide
mij daarentegen bevestigt in zijn 
brief zijn betrokkenheid duidelijk~ 
onder het mom dat het besluit tot 
plaatsing 'op demokratiese wijze is 
genomen'. Van Hees schrijft:'we krij
gen regelmatig aanbiedingen van De
fensie'. Ze geven toe dat ze de om
heining van de vliegbasis hebben ge
maakt, maar datzou niets met de 
plaatsing van kruisraketten te maken 
hebben. Drie ontkenningen hebbeh ge
resulteerd in het afvoeren van de 
lijst'. 

middag naar het sekretariaat. Wil je 
weten of een bepaald bedrijf soms een 
dochter of nevenvestiging bij jou in 
de buurt heeft; of ze betrokken 
bij de sociale woningbouw; 
ties bestan met de 

RLKEI'l EIY NUKEfl 
De afgelopen maanden zijn er herhaàl
delijk berichten in de Nederlandse 
kranten verschenen over politieke 
twisten tussen sociaal-demokraten en 
Groenen in de Duitse deelstaat Hes
sen. Die hielden zoals vermeld ver
band met uitbreiding van een atoom
centt-urn genaamd Alkem. Maar overigens 
is maar spaarzame informatie gegeven 
over de feitelijke achtergronden van 
de hoog opgelopen politieke twisten. 
Vandaar hieronder wat gegevens, die 
bevestigen dat de twisten inderdaad 
over 
gaan. 

een levensbelangrijke kwestie 

Histories gezien zijn de namen van 
beide instellingen verbonden/ver
vlochten met notoire monopoliebedrij
ven. Nukem is voortgekomen uit Degus
sa, detak van I.G. Farben d1e uraniUm 
leverde voor het onderzoek van de 
Duitse fascisten naar atoombommen • 

.. ---------• I.G. Farben is zoals bekend nauw be
trokken geweest bij de opkomst van 
het Nazi-Rijk. Aan de wieg van Alkem 
daarentegen heeft het Amerikaanse 
concern Dow Chemieals gestaan, dat 
1naar verluidt zijn atomaire kennis 
verwierf bij de bouw van atoombomroe 

ALKEM vormt samen met NUKEM onderdeel 
van een giganties nukleair komplex 
nabij de stad Hanau, dat bestempeld 
is als 'grootste opeenhoping van de 
atoomindustrie in West -Europa'. Bei
de bedrijven produceren brandstofele
menten - Nukem verrijkt uranium (in
klusief uranium met een verrijkings
graad die het geschikt maakt voor mi
litair gebruik) voor onderzoeks en 
testreaktoreni en Alkem plutonium
houdende brandstofstaven voor kweek
raaktoren en lichtwaterreaktoren. (oOk 
hier is militaire toepassing een reë-

of Zuid-Afrika: 

voor Hiroshima en Nagasaki. Dow Che
mieals is, tussen haakjes, ook een 
heel belangrijke leverancier geweest 
voor de Amerikaanse agressieoorlog 
in Vietnam. Tegenwoordig is de Kraft
werk- Union (KWU- onderdeel van het 
Siemens-concern) de voornaamste be
langhebbende in Alkem, volgens een 
brochure die de Duitse Groenen on
langs uitgaven over de plannen tot 
uitbreiding van de nukleaire indus
trie in Hanau. 
In deze brochure (*) worden harde 

gegevens geciteerd, die onderstrepen 
van hoeveel gewicht Alkem is voor de 
bouw van een Duitse plutoniumekonomie 
Zo is het de enige Duitse onderneming 
waar plutonium wordtbewerkt. Wat be
treft de herkomst: Alkem krijgt de 
meeste van zijn plutonium uit La Ha
gue (Frankrijk) en Windscale (Enge
land) . En wat de bestemming 
aangaat: voor de kweekreaktor Kalkar 
had Alkem tot aan september '83 al 
12 duizend brandstofelementen gele
verd, wat 59% van de totale. opdrach
ten inhoudt.In .de 20 jaar van zijn 
bestaan heeft Alkem zo'n 2000 kilo 
plutonium verwerkt; als de uitbrei
ding van Alkem doorgaat, zal men die
zelfde hoeveelheid elk jaar kunnen 
bewerken! En volgens de Hessense 
Groenen heeft de plutoniumfabriek 'op 
technologiese gronden doorlopend en 
bijna uitsluitend met materiaal te 
maken dat militair (waffenfähig) is'. 
Kortom, Alkem is samenmet andere nu
kleaire instellingen in Hanau van le
vensbelang voor de Duitse atoomindus
trie. Naast de kweekreaktor in Kalkar 
en de opwerkingsfabriek in Wackers
dorf is het een der hoofdschakels in 
de opbouw van een plutoniumekonomie 
Bovendien wordt Alkem grotendeels be
heerst door een concern (Siemens) dat 
enorme winstbelangen in militaire 
produktie heeft. (**l. Niet toevallig 
dus dat dedreigende uitbreiding van 
dit komplex- plannen zijn er om de 
produktiekapaciteit van plutonium op 
te voeren tot 14 maal het huidig~ ni
vo- een breekpunt in de politiek 
de Duitse deelstaat Hessen is. 
is uiting van weerstand tegen 
sterk toenemende dat 
Duitsland zijn 



DE UITVOERDERS 
NAARMATE DE AMERIKAANSE WAPENLEVERANTIES AAN IRAN MEER VAN HUN GEHEI
MEN PRIJSGEVEN, WORDT WEER EENS DUIDELIJK DAT DE ACHTERLIGGENDE STRUK
TUREN WEER DEZELFDE ZIJN ALS BIJ ALLERLEI ANDERE ILLEGALE OPERATIES 
VAN DB GEHEIME DIENST. STEEDS WORDT WEER GEBRUIX GEMAAKT VAN EEN NET
WERK VAN AVONTURIERS, HUURLINGEN EN (EX-)GEHEIM AGENTEN DIE KLAAR 
STAAN OM HET VUILE WERK OP TE KNAPPEN. DIT ARTIKEL POOGT EEN TIPJE OP 
TE LICJITEN VAN DE SLUIER DIE HANGT OVER HET BEWUST DOOR REGERINGEN IN 
STAND GEHOUDEN 'GRIJZE CIRIUIT ' : DB SEMI-LEGALE, PARTIXULIERE WAPEN
HANDELAARS EN -HAX.ELAARS. 

STRUKTUREN ACHTER IRANGATE 

Illegale en/of door parlementen afge
keurde operaties hebben de nare bij
komstigheid dat ze niet langs de ge
bruikelijke kanalen kunnen plaatsvin
den. Vooral bij wapentransakties is 
de kontrole tamelijk strikt . Globaal 
kun je zeggen dat iedere wapenzending 
ter wereld begeleid moet worden door 
een zg. ' eindgebruikers-verklaring' , 
een EUC (van End Users Certificate). 
Zo'n EOC is eën dokument , dat afkom
stig is van de regering van het ont
vangende land, en bevat een gedetail
leerde opgave van de i nhoud van het 
begeleidende transport. EUC ' s zijn 
aan strenge internationale regelge
ving onderworpen, maar zoals alle 
felbegeerde dokurnenten kunnen ze ver
valst worden . Een vals EUC is niet 
alleen de eerste stap die gezet moet 
worden bij de uitvoering van illegale 
wapentransporten; het is onontbeer
lijk. En voor het bemachtigen van een 
vervalsing moet men, zoals altijd, 
bij de experts zijn. In dit geval 
zijn dat de partikuliere 'arms bro
kers', makelaars in wapentuig. 

MASTERMIND KASHOGGl 

Het zijn de 'glamour boys' van de in
dustrie. Ze leveren militaire uitrus
ting aan de heetste plekken op aarde, 
en het maakt ze niets uit wie de ko
pers zijn. Eén van hen, Michael Kokin 
van Sherwood International Export 
Corp. in Los Angeles pochte onlangs 
in het tijdschrift Fortune: "Laat 
tienduizend naakte soldaten uitmar
cheren, en ik rust ze binnen een dag 
uit met kleding, wapens, voertuigen, 
helikopters, mortieren, en zelfs mo
biele wasserijen en keukens". Mannen 
als Kokin zeggen natuurlijk allemaal 
dat ze zich alleen bezighouden met 
het 'witte', legale cirku~t. Volgens 
Robert Brenner, direkteur van een 
kleine wapenfirma in Los Angeles: 
"Iedereen die zegt dat hij wapens 
vervoert voor de CIA is óf een stom
meling (omdat hij het toegeeft), óf 
een opschepper". Onderling is men 
echter uitstekend op dè hoogte van 
elkaars reilen en zeilen: "Het is ge
makkeli jk te zien. Het zijn de jong
ens die het grote geld maken". 
Hoezeer dat klopt bleek onlangs weer 
uit het rapport van de Kommissie Tow
er, die de Israël- Iran- Contra's kon
nektie onderzoekt. ' Hastermind' en 
initiatiefnemer van de hele ope.ratie 
is de (invloed-)ri j kste arms-broker 
ter wereld: de Saudische Adnan Kas
hoggi (52). Kashoggi is al bijna-eën 
hele generatie lang de ongekroonde 
koning van het door regeringen ge
doogde (lees: in stand gehouden) 
'gri j ze' cirkuit. In dit schemerge
bied tussen tussen legaal en illegaal 
hebben de afdelingen 'Smerige Karwei
tjes ' van de geheime diensten hun 
strukturen gebouwd. 
Kashoqgi vliegt de hele wereld af, 
waarbij hij diplomatie bedrijft en 
zaken doet tegelijk. Hi j staat bekend 
om zijn zucht naar intr iges en grof 
geld verdienen . Hij behoort tot de 
intimi van de Saudische koninkl ijke 
familie en de sultan van Brunei. Hij 
staat op uitstekende voet met presi
denten en koningen, en heeft ontelba
re kontakten met geheime diensten 
over de gehele wereld. Hij is Midden 
Oosten-agent (geweest) voor minstens 

twee e.norme Amerikaanse militaire 
koncerns: Lock.heed en Northrop (net 
als prins Bernhard dat voor Nederland 
was .•. ) • Van het eerstgenoemde kon
cern toucheerde Kashoggi aantoonbaar 
106 miljoen dollar aan • kommissies • ; 
van Northrop ontving hij minstens 54 
miljoen. In 1972 spekte hij, tegen 
alle wetten in, het herverkiezinga
fonds van Richard Ni xon met één mil
joen dollar. Tevens was hij degene 
die de VS overhaalde om wapens aan 
Iran te gaan leveren, in ruil voor 
betere kontakten met 'gematigde 
krachten' in dat land. Eventuele 
vrijlating van Amerikaanse gijzelaars 
in Beiroet werd de Amerikanen daarbij 
als bijkomende kluif voorgehouden . 
Kort gezegd: Kashoggi is dé draai
schijf waarlangs geheime operaties 
in het Midden Oosten en Zuidwest Azïe 
lopen. ln die regio kun je eenvoudig
weg niet om hem heen. Het aan het 
licht komen van de Israël- Iran opera
tie is overigens niet te wijten aan 
fouten van Kashoggi, maar aan t otaal 
verkeerde i .nschattingen en blunders 
van de Amerikaanse opdrachtgevers, 
de Nationale Veiligheidsraad. 

DE HAKIM/SECORD KONNEKTIE 

Er zijn maar weinig wapenhandelaars 
die, zoals hierboven geciteerde Ko
lcin, pakhuizen vol wapens en mi
litaire uitrusting bezitten. Verreweg 
de meesten zijn makelaars (brokers) ; 
tussenpersoon/ agent (lees: stroman/ 
zaakwaarnemer) . Zij bemiddelen 'al
leen maar • tussen leverancier en op
drachtgever, regelen de kontakten, 
de zakelijke besprekingen, en vaak 
het transport en de afwikkeling. Kas
hoggi is de grootste , maar zo langza
merhand beginnen dt> opvolgers zich 
te profileren. De onthullingen rond 
Irangate werpen bijvoorbeeld een gP
heel nieuw licht op de Hakim/Secord 
konnektie. Albert Ha kim is een tot 
Amerikaan genaturaliseerde Iraniër 
die al jaren in wapens handelt. Hi j 
is oprichter van Stanford Technolo
gies, e en partikulie~e wapenfirma. 
De huidige president-direkteur daar
van is Richard V. Secord , voormalig 
generaal en onderminister van defen
sie. In de jaren ' 70 was Secord chef 
van de 'Milit ary Assistance Group' 
in het Iran van de sjah. In die jaren 
werd Hakim bij hem geïntroduceerd 
door voormalig CIA-agent Edwin Wil
son, die momenteel in de VS in de ge
vangenis zit. Hakim was toen Midden 
Oosten-vertegenwoordiger voor Hewlett 
Packard 1 The Olin Company en enkele 
andere Amerikaanse multinationals . 
Secord wordt er van beschuldigd dat 
hij via het Pentagon tPgen kostprijs 
vliegtuigen en wapens heeft betrokken 
die via Hakim tegen veel hogere prij
zen hun weg vonden naar di verse lan
den in het Midden Oosten. Ha kim en 
Secord pakten ieder hun deel van de 
winst 1 en de rest verdween naar een 
geheime bankrekening waarmee wapen
aankopen van de voormalige Nicaragu
aanse diktator Anastasio Somoza wer
den gefinancierd. In 1983, toen Wil
son tot 52 jaar gevangenisstraf werd 
veroordeeld wegens wapenleveranties 
aan Khadaffi, ging Secord met ver
vroegd pensioen als regeringsfunktio
naris en werd direkteur van Hakim • s 
bedrijf Stanford Technologies . Er 

z~Jn zeer sterke aanwijzingen dat het 
tweetal betrokken was bij leveranties 
aan de Nicaraguaanse Contra's. ZO ko
ordineerde Secord de vluchten van 
Southern Air Transport, de lucht
vaartmaatsc.happij die voor de CIA wa
pentransporten naar Midden Amerika 
verzorgde. Ook werd bekend dat South
ern Air Transport een 'verborgen 
dochter' is van de Suid Afrikaanse 
Lugdiens. Ook verkocht het tweetal 
wapens aan rran via de bovengenoemde 
'Pentagon-konstruktie '. Ze hebben 
waarschijnlijk een gedeelte van de 
winst doorgesluisd naar de Contra's, 
via banken in Zwitserland en de Kaai
man Eilanden (elke zichzelf respekte
rende Zwitserse bank heeft een fili
aal op de Kaaiman Eilanden) . Secord's 
advokaat ontkent vooralsnog alles . 
Hakim is inmiddels door de onder
zoekskommissies van het Amerikaanse 
Congres gedeeltelijk vrijgesteld van 
rechtsvervolging, zodat hij over zijn 
rol in Irangate ondervraagd kan wor
den. Tot dan levert ook Rakim: "Geen 
kommentaar . •• " 

VRIJBUITERS EN KALASHNIKOVS 

En zo lopen er meer vrijbuiters rond. 
Zoals Samuel Cummings, een in de vs 
geboren Brit en voormalig CIA-agent. 
Specialiteit: scherpschuttersgeweren 
en Chinese kopiën van Russische mit
railleurs en granaatwerpers. Hobby: 
sportgeweren. (Voormalige) klanten: 
ex-diktators Somoza, Batista en Tru
jillo van resp. Nicaragua, Cuba en 
de Dominicaanse Republiek. Of Sarkis 
Soghanalian, een Libanees die presi
dent-direkteur is van Uni ted Indus
tries met vestigingen in Miami , Bei
roet, Madrid, Genève en Bagdad (lees: 
VS, Libanon , Zwitserland, Irak; of 
vice versa). Hij verkocht Argentinië 
de Exocet-raketten die drie Britse 
marineschepen tot zinken brachten in 
de Palkland-oorlog. Leverde gratis 
wdpens aan voormalig Contra-leider 
Eden Pastora: "Because I like the 
guy". Vaste klanten: Irak en de 
christelijke milities in Libanon. Of 
relatieve nieuwkomer David Duncan, 
voormalig CIA-agent en eigenä"aLVan 
de 1500 Kalashnikov-geweren en 1500 
anti-tankwapens die de Panamese rege
ring in augustus 1986 onderschepte. 
De geadresseerde is nooit bekend ge
worden. Duncan heeft een eigen lucht
lijn voor wapentransporten naar de 
Contra's. 
En niet alleen vanuit de VS zijn der
gelijke strukturen opgezet. West- én 
Oost Europa doen stevig mee. De Oost
bloklanden - inklusief de USSR- leve
ren gretig hun militaire 'overschot
ten' aan westerse opkopers: als ze 
maar met westerse valuta betalen. De 
Volksrepubliek China bouwt speciaal 
voor de export Russische Kalashnikovs 
na . De CIA koopt gretig, want Russi
sche wapentypes zijn moeilijker naar 
de VS terug te traceren . Van westerse 
handel in oostblokwapens is bijvoor
beeld de Westduitse zakenman Ernst 
Werner Glatt steenrijk geworden. Hij 
leverde Kalashnikovs aan het Afgha.an
se verzet én aan de Contra's. Bizar: 
Rusland levert via via Russische ge
weren aan strijders die op Russische 
soldaten -of 'bondgenoten', de sandi
nisten- schieten! 
En er is meer uitgelekt. Een Deense 
reder die wapens naar Zuid Afrika 
vervoert. Een Belgisch vliegtuig vol 
Portugese wapens op weg naar brand
haard Sri Lanka wordt onder~chept in 
Zaire (1985) . Meestal blijft het bij 
éénmali ge kranteber ichten 1 soms val
len er boetes of gevangenisstraffen. 
De achterliggende st.rukturen worden 
echter nooit aangetast! 

HET EIGEN LAND 

Tenslotte: terug naar eigen land. In 
Nederland zijn geen echte grote, be
ruchte arms brokers . Toch gebeuren 
er vreemde dingen. Hollandsche ~
naal Apparaten werd onlangs veroor
deeld wegens illegale levering van 
militaire optische apparatuur aan 
Iran (HSA is een 100\ Philips-doch
ter). De Arnhemse handelsonderneming 
Helchemie is veroordeeld wegens l eve
ring van grondstoffen voor het maken 

van giftige strijdgassen, die volgens 
alle internationale verdragen verbo
den zijn. Helchemie sprak van ' on
schuldige onkruidverdelgers'. Opti 
sche industrie Oldelft (voorheen: De 
Oude Delft) leverde nachtzichtappara
tuur aan Irak, en het Naardense Mui
den Chemie leverde vermoedelijk hon
derden tonnen explosieven aan Iran, 
en moet zich daarvoor binnenkort voor 
de rechter verantwoorden. 
In de zaak tegen HSA erkende de offi
cier van justitie de fraudegevoelig
heid van het wapenexport-systeem: 
"Door een paar valse fakturen te tik
ken kunnen bedrijven zo illegaal ex
porteren". En niet alleen fakturen 
kunnen vervalst worden. De direkteur 
van munitiefabriek Oe Kruithoorn: "Ik 
weet dat er in sommige Afrikaanse 
landen eindgebruikers-verklaringen 
te koop zijn bij de plaatselijke 
overheid" . Een hoge ambtenaar bij het 
ministerie van ekonomische zaken zei 
het zo: "We gaan er in principe van 
uit dat buitenlandse overheden te 
vertrouwen zijn, maar ik vermoed wel 
dat in sommige landen generaals om 
te kopen zijn voor het zetten van een 
handtekening onde.r een vals EUC. 
( ••• ) En de douane moet maar vertrouw
en en hopen dat Philips ons niet zal 
belazeren • • • " 

VAN DELIT VIA BREMEN NAAR TEHERAN 

En ook in Nederland zijn specialisti
sche karweitjes het werk van specia
listen. Arms brokers; en een paar 
mi ddelgrote zijn ook hier aktief. Zo
als Haarlemmer Frans D.. De laatste 
keer dat zijn naam opdook was in het 
proces tegen Slavenburg's Bank in 
1983. Onthuld werd dat 0 . in 1975 be
middeld had voor een zending hand
vuurwapens vanuit India, vi a zi j n 
Duitse brievenbusfirma Universal 
Treuhand GmbR aan de Libische rege
ring. Kommissie voor D.: vier mil
joen dollar. In 1981 en '82 was hij 
broker bij levering van optische ap
paratuur aan Irak: tien maal voor Ol
delft en zestien keer voor Philips 
Bremen. Totale waarde van de order: 
70 miljoen D-Mark. 
Een andere Nederlandse arms broker 
in de 46-jari ge J.N. uit Hendrik Ido 
Ambacht. Enkele weken terug werd hij 
in de vs gearresteerd, verdacht van 
de illegale uitvoer van het ultra
geheime handboek voor de Amerikaanse 
Mark-48 torpedo, dat hij onder andere 
had willen verkopen aan China. N. af
ficheert zich als "handelaar in wa
pens en munitie en daamee verband 
houdende zaken ( ... )in (o.a.) wester
se- en Oosteuropese landen, de Volks
republiek China, Taiwan, het Midden 
Oosten en Iran". Oe politie trof in 
zijn bagage een katalogus met mortie
ren en generatoren, en dokurnenten die 
betrekking hebben op tranaakties ter 
waarde van honderden miljoenen dol
lars. 
En om af te sluiten enkele citaten 
van de inmiddels afgehaakte broker 
Egbert !.:_ uit Amsterdam. Bij woonde 
als assistent van een Nederlandse 
broker besprekingen bij in Engeland, 
West-Duitsland, Zwitserland en Neder
land over leveranties aan Iran, Zuid 
Afrika, Bulgarije en India. Hij ont
moette een als geheim agent aangedui
de Marokkaan uit New York die schepen 
vol wapens naar Zuid Afrika wilde 
transporteren, en het voormalig hoofd 
van de Britse geheime dienst die ook 
als tussenhandelaar optrad. "Wij za
ten in Hamburg bij Duitsers die han
delden in alkohol, jeans of schoenen 
en die begonnen ineens te praten over 
wapens. ( .. . ) Iemand zei: "Ik heb een 
klant". Dan was de vraag: is het le
verbaar? En 24 uur later wist men 
dat . De bedragen die daa.rbi j genoemd 
waren variëren vaan 100.000 t ot 
tientallen miljoenen dollars". 
En nadat T. eruit gestapt was: "Ik 
ben noq wel bedreigd, maar toen heb 
ik gedreigd de stapels telexen die 
ik noq had openbaar te maken waarna 
ik nooit meer iets heb gehoord .... " 

VOORNAAMSTE BRONNêN: 
Fortune Magazine dd . 16-2-1987; 
NRC/Handelsblad dd. 7 en 10-3-1987 



op 
a f s t 

Diskussie over aktievormen. 

We wilden eens de mening van buiten
staanders , mensen 'uit het publiek', 
in de vredesaktiekrant naar voren la
ten komen. Hoe kijken zij aan tegen 
akties waarover ze in de kranten le
zen? We kozen voor een diskusie over 
akties tegen Nederlandse bedr ijven 
die in Zuid Afrika investeren.Deze 
hebben na de laatste Makro- brand nog
al in de belangstelling gestaan. De 
diskussie hierover is ook van belang 
voor de vredesbeweging die zich voor
al bezig houdt met (akties tegen be
drijven die bouwen in) Woensdrecbt. 
We vinden het belangrijk te weten 
wat andere mensen , die zeggen ook 
tegen apartheid en tegen kruisraket
ten te zijn , vinden van akties die 
gevoerd worden. Niet om onze doelen 
en radikaliteit in te leveren en al
lerlei akties maar niet te doen, maar 
om te weten hoe(veel) deze problemen 
bij andere mensen leven, hoe ze gein
formeerd zijn, wat ze ermee doen en 
in hoeverre we op hun steun kunne.n 
rekenen. 
Een paar mensen van de vredesaktie
krant hebben gepraat met Barry, een 
agent van een verzekeringsmaatschap
pij en Hans, die een administratieve 
baan heeft bij een bank. Geen van 
beiden zijn lid van een aktiegroep 
of een politieke partij . 

Eerlijk gezegd zijn we wat geschrok
ken van de diskussie . Niet van het 
feit dat ze akties, die ook in de me
d.ia het stempel gewelddadig of terra
risties opgeplakt krijgen ronduit 
veroordelen. Akties waarbij overigens 
nog nooit iemand gewond of gedood is 
door toedoen van aktievoerders . 
Wel van argumenten die ze daar bij ge
bruiken, of juist het totaal ontbre
ken van argumenten. 

Kwaad waren we ook achteraf . We wer
den weer eens met onze neus gedrukt 
op het feit dat zoveel mensen zo ont
zettend weinig doordenken en niet tot 
zich door (willen) laten dringen wat 
voor wreedheden regeringen, bedrij
ven, bedrijven etc. iedere dag , over
al op de wereld uithalen. Maar dat 
deze zelfde mensen wel direkt met hun 
oordeel klaar staan als hier mensen 
, die zich zorgen maken over al dat 
onrecht, een aktie doen waarbij be
zittingen van degenen die medeplich
tig zijn aan dit onrecht, beschadigd 
of ver.nield worden. ( Deze zin moet 
wellicht 2 maal gelezen worden) 
En ook waren we kwaad over hoe te pas 
en te onpas het argument van 'de de
mokratie ' wordt gebruikt. 
Al het gebeuzel van politici over de
mokratie wordt klakkeloos over geno
men . Het is triest dit voor de zo
veelste keer te moeten konstateren 
en je te realiseren dat dat wel de 
manie.r is waarop de JDeerderheid van 
de bevolking reageert. 
Ter illustratie een bloemlezing uit 
de diskussie die we voerden. 
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a n d.!! 
OVER ZUID AFRIKA 

Hans: • Ik geloof dat ze geleidélijk 
aan het land een ander bestuur zoude,n 
moeten geven. Ze kunnen niet eeuw:tg 
blijven vasthouden aan die apartheid. 
••• Als er niets gebeurt vrees ik dat 
er een burgeroorlog zal ontstaan,mis
schien binnen 5 jaar.• 
Jenneke: •Haar die burgeroorlog is 
er allang. • 
Hans: •Ja, die strijd is al 30 jaar 
aan de gang maar een echte burgeroor
log is het nog steeds niet,die onder
drukken ze nog steeds . • • Het zal ge
leidelijk moeten veranderen, anders 
krijg je chaos en daar is niemand bij 
gebaat . • 
Jenneke: • Jij zegt wel geleidelijk 
veranderen, maar ondertussen worden 
daar wel iedere dag zoveel mensen 
vermoord en gewond. Ook worden ze in 
thuislanden gezet, geisoleerd van hun 
families , de meeste zwarten hebben 
geen werk, geen eten . Hoe rekbaar is 
het begrip geleidelijk en wat doe je 
met bet feit dat er duidelijk een po
litieke onwil is om het regiem in 
Zuid Afrika de duimschroeven aan te 
draaien? 
Hahs• •Ik geloof dat dat ook aan het 
Veranderen is, zeker in Europa. Vori
ge week heb ik gelezen dat Zweden bv. 
daadwerkelijk een hoykot wi l gaan 
doorvoeren • • • En ook vorig jaar heeft 
het Amerikaanse congres een wet aan
genomen tegen president Reagan. Dat 
vind ik toch wel dingen die belangriJk 
zijn.• 

Barrr: •Ik denk inderdaad wel dat er 
meer politieke druk zou moeten komen. 
Als ze nou eens beginnen in dit land 
allemaal op de juiste partijen te 
stemmen dan zijn we al een eind ver
der. Ik denk dat dat bet enige is om 
het publiek te mobiliseren, om dat 
soort dingen te wijzigen . Ik denk dat 
dat de enige weg is in een demokra
tie, en dit is toch duidelijk een de
mokratie. • 
Jenneke: •voor mij is bet steeds meer 
de vraag of dit een demokratie is. 
Als je bv. kijkt naar hoe het kruis
raketten besluit is genomen, terwijl 
de meerderheid van de bevolking er 
tegen is. • 
Barry: •Het is toch e~n demokraties 
besluit geweest, hoezeer ik bet er 
ook mee oneens ben. Haar wij hebben 
toch met z'n allen dat parlement ge
kozen . • 

ONDEMOKRA TIES? 

f!!!m.: • lt'at was je eerste gedachte bij 
allerlei Zuid Afrika akties, bv.Malçro 
branden, Shell boykot, konsumentenak
ties, enz.?" 
Barry: •Ik denk dat bet ondemokratie
se akties zijn ,die branden. Dat soort 
akties bre11gen de demokratie in ge
vaar, want verzekeringsmaatschappijen 
moeten dat uitkeren en dat wordt over 
onze hoofden verhaald. Onze premies 
gaan omhoog, we betalen bet met z'n 
allen en ik denk niet dat dat een 
goeie zaak is . • 
Jenneke: "Haar wat beeft dat met de
mokratie te maken? Dat heeft meer met 
winstpricipes te maken.• 
Barry: Dat .beeft wel degelijk met de
mokratie te maken. Ik vind dat dat 
soort dingen niet kunnen. Je gaat 
schade aanrichten aan de hele samen
leving, dat is duidelijk.• 
Edith: Nou~ dat is niet zo duidelijk 
~ die verzekeringsmaatschappijen 
sluizen een heleboel geld naar bet 
buitenland om bier de belasting te 
ontduiken, ·ze konkureren elkaar kapot 
en premies gaan omhoog. Dat kost jou 
toch ook geld als hier belasting ont
doken wordt. Is dat dan demokraties? • 
Hans : •Nee, dat is gewoon zaken doen~ 

Editb : •Als het zo mocht zijn dat llliJn 
premies 5% omhoog gaan vanwege die 
branden en er wordt echt iets mee be
reikt in Zuid Afrika, dan heb ik daar 
graag iets voor over, maar ik geloof 
niet dat dat zo is.• 
Hans: • •• • maar bet zal een stuk moei
!ijker worden om handel te drijven 
met Zuid Afrika , maar het heeft tijd 
nodig. • 
Edith: •Maar boe lang dan?• 
Ben: •Hoeveel mensen moeten daar dan 
nog dood gaan?• 
Hans: •Er zullen daar ongetwijfeld 
nog heel wat mensen dood gaan, dat 
zonder meer, dat hou je toch.• 
Ben: •Haar daar kan je toch geen vrede 
mee hebben?• 
Hans: •Nee ik zeg niet dat ik er vrede 
"'ii1ëë" heb, daar heb ik het helemal 
niet over • maar bet zal nog wel lan
ger doorgaan,t''is triest . • 
Jenneke:•Ik vind dat wij dat bier ook 
zo makkelijk kunnen zeggen, wij zit
ten hier rustig in ons huisje, hebben 
ons eigen leventje.• 
Barry: •Maar boe denk jij er dan over. 
Jenneke: "Die branden enzo kan je wel 
heel makkelijk veroordelen, maar het 
zijn denk ik wel mensen die zich heel 
erg kwaad maken over wat er daar ge
beurd, voelen zich heel erg betrokken 
en als je ziet dat die boykotmaatre
gelen allemaal niets uithalen. Hensen 
uit Zuid Afrika zelf heb ik ook boren 
zeggen dat die zich juist gesteund 
voelen door dat soort aleties, omdat 
die ·echt effekt hebben. Bedrijven trek· 
ken zich terug en kunnen niet zo mak
kelijk meer iets doen in Zuid Afrika. 
Naast konsumentenboykots hoor, want 
het is ook belangrijk dat er een gro
te massa op de been gebracht wordt 
tegen het apartheidssysteem. Dat 
steeds meer mensen weten wat er daar 
gebeurt. Ik wil niet ze88en dat het 
een goed is en het ander slecht . Ik 
denk dat bet elkaar versterkt. • 
Hans: •rk denk niet dat je de akties 
bij' elkaar kunt vegen. Branden , nee 
dat hoort niet, dat kan eskaleren. 
Kijk, a.ls het in Chili zou gebeuren 
dan zou ik zeggen, ja , dan zou ik het 
er mee eens zijn omdat er daar een 
diktatuur is. 
Barry: •Dat is in Zuid Afrika natuur
lijk ook. • 
Jenneke: •Als de Makro in Zuid Afrika 
in de fik zou gaan zou je dat dus wel 
goed .hebben gevonden?• 
Hans: • Al het geweld keur ik af, maar 
dan kan ik het me wel voorstellen.• 
Barry: "Als ze een Makro daar laten 
afbranden, daar heb ik geen moeite 
mee. • 

OVER BOYKOlTEN 

Jenneke:•wat vinden jullie van het 
boykotten van bedrijven?• 
Barry en Hans : •Dat is prima.• 
Ben: •Doen jullie daar ook aan mee? • 
Barry: •Zeker. Die grote demonstratie 
in den Haag , daar ben ik zelf niet 
heen geweest, maar mijn vrouw en kin
deren wel • Hier in Amsterdam ben ik 
wel geweest. Demokratiese akties,daar 
sta ik hélemaal achter . • 
Jenneke: •Haar zo'n boykot van Shell 
daar zijn ze bv. al jaren mee bezig 
en Sbell zit nog steeds in Zuid Afri
ka en blijft het systeem daar draaien 
Voor mij is het wel een dilemma, want 
zo'n fik in de Hekro heeft wel tot 
gevolg gehad dat de SHV uit Z.Afrika 
is vertrokken . 
!i!!!J§_: •Ik geloof wel dat steeds meer 
mensen aan zo' boykot mee gaan doen. 
De winst bij She.ll is ook aan het zak 
ken. dat heeft ook te maken met Zuid 
Afrika. Die is toch met één miljard 
naar beneden gegaan. • 

Jenneke:•wat voel je nou zelf bij wat 
er allemaal in Zuid Afrika gebeurt~ 
Bij mij roept dat enorme woede op en 
een gevoel van er moet wat veranderen 
Barry:•Bij mij ook. Trouwens bedriJven 
bekladden mag van mij ook nog hoor. 
Daar beb ik niet zoveel .moeite mee. 
Kladden ·vind ik geen geweld, vernie
len wel . • 
Hans: •Haar niet dat soort dingen waar• 
bij mensen onschuldig gedood kunnen 
worden. Dat is niet gebeurt , maar het 
had gekund. • 
Edith : •In Zuid Afrika gebeurt dat da
gelijks. • 
Hans: •Nee, dat is anders. • 
Edith:•Ik snap niet wat daar anders 
aan is.• 
Hans: •Een mens is een mens ja, maar 
dat soort aleties vind ik in de krimi
nele sfeer liggen. Het heeft wel ef
fekt, dat is een ander punt. • 

BEL SHELL UIT ZUID AFRIKA 

Het komitee Zuidelijk Afrika organi
seerde vorig jaar een telefonische 
protestdag tegen de steun van Shell 
aan apartheid, door de leveranties 
van Shell aan het Zuid Afrikaanse le
ger en de politie. 
Uit personeelsbladen van de Shell 
bleek dat de dag een sukses was. 
Op 20 maart (aan de vooravond van de 
Sharpville-berdenking) en op 10 april 
worden weer bel-dagen gehouden . 
Bel dan het internationaal hoofdkan
toor in Den Haag, 070- 779111, of het 
Nederlandse i n Rotterdam, 010-
4696911 en stil lastige vragen . 
Op 21 maart en 21 april worden er 
wee.r aktiedagen gehouden tegen Shell. 
Voorlopig iedere maand . Voor meer in
format i e: kom. Zuidelijk Afika . 

020-237335 

NEDERLANDSE BEDRIJVEN IN ZUID AFRIKA 

AKZO 
ABN 
HOLLAND INTERNATIONAL geen reizen meer 
maar mogelijk andere investeringen 
VAN BERKEL PATENT 
BOLS 
GRASSO 
HUNTER DOUGLAS 
IHC 
INTERNATIO MULLER 
KLM 
VAN LEER ook vermoedens dat ze inves
teren voor het leger 
NED.WYD 
NIJVERDAL TEN GATE 
O.C.VAN DER GRINTEN 
PAKHOED 
PHILIPS ook leveranties aan het leger 
SHELL idem 
UNILEVER vermoedens van leveranties 
aan het leger. 

ÉÉN VOORBEELD 

De 1 Koninklij ke Emballage Industrie 
Van Leer B.V.' heeft honderd fabrie
ken verspreid over 32 landen en heeft 
in totaal 14.000 m.ensen in dienst, 
een omzet van 3 .15 miljard en in '85 
een winst van 75 mil joen. 
In Zuid Afrika heeft van Leer 14 fa
brieken met een kleine 2000 werkne
ers. Ze maken vaten, sanitair en zon
neboilers. Een aantal van hun vesti
gingen zijn in thuislanden, waar de 
lonen lager liggen. Daarmee steunt 
van Leer aktief de thuislandenpoli
tiek. Maar winst gaat boven alles zo
als blijkt uit de volgende uitspraak, 
vàn Van Leer: 

'Hoewel de onderneming niet in kan 
stemmen met de politieke complicaties 
van decent ralisatie maken de winsten 
het de moeite waard . We zijn bereid 
wat gekrakeel te aanvaarden vanwege 
deze steun • 1 

e van Leer Foundat.ion mag dat dan 
eker weer allemaal goedmaken met 
ijn projekten voor "achtergebleven" 
inderen. 



_De Schuld van het Militarisme 
~~~~~~~~~-~~~~~~----~ 

Wat is het verband tussen de toe
nemende militarisering van de Ameri
~aanse ekonomie en de toenemende ver
arming in de wereld? Dat is één van 
de schakels die ontbreken in het boek 
'STARWARS' van Berloznik en De Boose
re, dat eerder in deze rubriek van 
de Vredesaktiekrant (zie nr.22) be
sproken is. In dit boek wordt wel in
gegaan op de ontzaglijk grote invloed 
van Pentagon-leveranciers op het be
leid van de Amerikaanse regering, 
maar niet op de konsekwenties die dit 
heeft voor de wereldekonomie. Wat is 
het effekt van de alsmaar stijgende 
Amerikaanse oorlogeuitgaven op andere 
landen, met name in de Derde Wereld? 

Die vraag is extra aktueel, nu de 
angst dat de wereld-ekonomie in el
kaar dondert voortduurt. Een paar 
jaar geleden al werd de internationa
le financiële wereld vergeleken met 
een dolgedraaide karoussel. Sommige 
ekonomen vroegen zich toen reeds af 
hoe een 'krach' ('t instorten van de 
koersen op de effektenbeurs) nog kon 
worden voorkomen, en direkteuren van 
centrale banken spraken openlijk hun 
ongerustheid uit. Recentelijk is de 
diskussie over een ineenstorting op
nieuw opgelaaid, mede naar aanleiding 
van het bijna-paniek, herhaaldelijk, 
op de New Yorkse effektenbeurs. Op
nieuw worden de schommelingen op de 
beurzen en de ongeremde spekulatie
praktijken vergeleken met wat zich 
in de tweede helft van de twintiger 
jaren, aan de vooravond van de we
reldkrisis, voordeed. 

Onderstaand opnieuw ( 1) aandacht 
voor het verband tussen het Amerikaan
se militaire en monetaire beleid 
enerzijds, en de wereldekonomie an
derzijds. Hoe precies worden fondsen 
die voor verbetering van de welvaart 
zouden kunnen worden aangewend, ove~ 
geheveld naar het militarisme? Een 
poging de ekonollliese mechanismen en 
hun militaire achtergrond uit te leg
gen. -· -· -· -·-

FINANCIELE 
EN NUKLEAIRE POKERSPELEN 

Laten we om te beginnen een recent 
artikel onder de loep nemen van re
dakteur Kees Caljé van het NRC-Han
delsblad, - de nette krant van Neer
lands' politieke en ekonomiese elite. 
In dit artikel, getiteld 'Steeds Snel~ 
ler Draaiende Carrousel', worden de 
problemen van de wereldekonomie te
ruggebracht tot één enkel oppervlakte• 
verschijnsel: dat van de krankzinnige 
spekulatiepraktijken op de effekten
beurzen. Ongetwijfeld is waar, dat 
er mede als gevolg van de opkomst van 
de komputer-technologie, als gekken 
gehandeld wordt in waardepapieren. 
In cijfers uitgedrukt: de omzet van 
schuldpapieren op de Londense Euro
dollarmarkt bedraagt minstens 25 maal 
die van de wereldmarkt in goederen 
en diensten. Spekuleren is kennelijk 
vele, vele malen lukratiever dan 'nor~ 
maal' handelen. 

De manier waarop er in het inter
nationale geldverkeer gepokerd wordt 
doet sterk denken aan het n1,Ildeaire 
poker van de grootmachten, met name 
de Verenigde Staten. In beide geval
len wordt er gedobbeld om de levens 
van tientallen miljoenen mensen, die 
leven op de rand van de hongerdood 
en/of nukleaire vernietiging. Maar 
hoewel Caljé iets van de financiële 
pokerspelen zichtbaar maakt, negeert 
hij wat verreweg het grofste gokspel 
is, te weten de schuldenpolitiek van 
de Amerikaanse regering (zie onder). 
Als de geldzucht van spekulanten maar 
ingetoomd wordt, komt alles wel weer 
goed. 

Een stuk dichter bij de werkelijk
heid komt de journalist Roel Janssen, 
die voor het NRC-Handelsblad de fina&• 
ciële pokerspelen van westerse rege- I 

ringen op de voet volgt. Ten tijde 1 

van de recente wereldtop van de G-5 
(de VS, Japan, West-Duitsland, Enge
land en Frankrijk) is hij ingegaan 1 

op het Amerikaanse voorstel tot het 1 

instellen van 1 zones 1 voor wissel- 1 

koersen, om een vrije val van de dol- 1 
lar te voorkomen. Tot op zekere hoog
te doorziet de journalist wat voor I 

roofzucht er met dit Amerikaanse plan 
is gemoeid, namelijk: het zekt:.stel- 1 
len van de kapitaal-import naar de 
Vsl •ook voor de Verenigde Staten is 1 

een nog lagere dollar riskant. Euro- I 

pese en vooral Japanse beleggers zou- 1 
den niet langer bereid zijn om nog 

1 
in de VS te investeren. DE AMERIKAAN
SE REGERING ZOU DAN GROTE PROBLEMEN 
KRIJGEN MET DE FINANCIERING VAN HET I 

BEGROTINGSTEKORT EN DE RENTE DRASTIES 1 

MOETEN VERHOGEN. • 

I 

Inderdaad - het centrale en onont- I 

koombare probleem is, zoals Roel Jans- 1 
sen stelt, het begrotingstekort van 1 

de Verenigde Staten, dat nu een jaar
lijkse omvang van zo'n 230 miljard 
dollar bedraagt. Zoals al herhaalde
lijk in de Vredesaktiekrant betoogd 
(1) heeft de regering-Reagen erop 
toegezien dat niet primair de Ameri- 1 
kaanse belastingbetaler, maar het 1 
buitenland voor die tekorten moet 
bloeden. Door de rentestanden in de 
VS op te drijven heeft men op grote 
schaal overal uit de wereld geld weg
gezogen. Honderden miljarden dollars 
zijn er door Japanse en andere bui
tenlandse geldschieters al gestoken 
in schuldpapieren van de Amerikaanse 
regering! (2) 

Maar ook in deze beschouwing wordt 1 

verzuimd het verband bloot te leggen 
tussen de financiële pokerspelen van 1 

de regering-Reagen enerzijds, en zijn 1 
militaire anderzijds. Immers, het be- 1 
grotingaprobleem is geen probleem 
waar de havikken in Washington mach
teloos tegenover staan, maar is uit
sluitend het resultaat van een bewust 
oorlogszuchtig beleid, aangezien het 
direkt verband houdt met het opvoeren 
van de militaire uitgaven. Ze zijn 
sinds het aan de macht komen van Rea
~an bijna verdrievoudigd. Amerikaanse 
volksvertegenwoordigers' hebben 
~inds kort wel de neiging om te gaan 
knabbelen aan deze militaire beste
dingen, maar zij doen dat in de mar
ges van een bedrag dat schommelt om 
de 300 miljard dollar per jaar. Het 
zijn déze, volstrekt nutteloze uitga
ven voor de produktie van oorlogstuig 
die een kettingreaktie overal in de 
wereld veroorzaken; hierom in de eer
ste plaats draaien de huidige proble
men van de wereldekonomie. 

AMERIKAANSE RENTESTANDEN 
EN DE DERDE WERELD 

Om dat te verduidelijken kunnen 
we verwijzen naar de schuldenlast van 
de Derde Wereld. Dat vraagstuk staat 
weer sterk onder de aandacht nu Bra
zilië, dat gebukt gaat onder de al-

Ierzwaarste last, Z1Jn rentebetalin
gen op schulden eenzijdig heeft opge
schort. De omvang van de totale 
schuld der Derde Wereld, primair ver
oorzaakt door de winstzucht van Wes
terse bankiers, wordt momenteel be
raamd op 1 biljoen dollar. Terugbeta
ling moet geschieden uit opbrengsten 
als de export, maar dat wordt gelei
delijk aan onmogelijk. Sommige Derde 
Wereldlanden gebruiken alleen al om 
de ~ op hun schuld te betalen 50% 
van hun export. 

Nu wordt het schuldenvraagstuk nog 
verergerd door het Amerikaanse mili
taire beleid. Uiteraard zijn het al
lemaal indirèkte effekten, en de sa
menhang met de oorlogeuitgaven is 
voor een leek nauwelijks zichtbaar. 
De truc zit hem in de rentestanden 
in de Vs, die zoals gezegd opgedreven 
zijn doordat de regering-Reagan als
maar geld leent om zijn militaire 
speelgoed te kopen. Er zijn tenminste 
drie aspekten. Ten eerste: de stij
ging van de rentestanden verhoogt de 
terugbetalingskasten van leningen die 
eerder door de Derde Wereld gesloten 
zijn. Zoals het Franse blad Le Monde 
Diplomatique vorig jaar benadrukte: 
•vanaf de herfst van 1979 zijn de 
rentestanden binnen het tijdsbestek 
van 18 maanden verdubbeld. Daardoor 
zijn nog eens miljarden toegevoegd 
aan de afschrijvingskasten op lenin
gen van staten in de periferie (van 
de wereldekonomie).• (3) 

Ten tweede - de hoge rentestanden 
hebben er mede voor gezorgd dat de 
Amerikaanse dollar jarenlang was 
overgewaardeerd" wederom ten koste 
van de Derde Wereld. Dat is één van 
de punten die worden aangesneden door 
de Cubaanse leider Fidel Castro, die 
een nele serie berekeningen heeft ge
maakt om de absurditeit van de Derde 
Wereldschulden aan de kaak te stel
len en om het Westen tot een ombui
ging in beleid te manen. In één van 
zijn interviews komt hij tot de slot
som dat, bij een konservatieve schat
ting, Latijns Amerika in 1984 alleen 
al 'onrechtmatig beroofd' is van 5 
miljard dollar door de overwaardering 
van de Amerikaanse doilar.(4) 

En ten derde wordt - net als in 
het geval van Japan en West-Europa 
- de kapitaalvlucht uit de Derde We
reld door de hoge rentestanden aange
moedigd. Ook geldschieters in de Der
de Wereld zien hun kans schoon zich 
razendsnel te verrijken. Volgens een 
vaak geciteerd rapport van het Ameri
kaanse bankbedrijf de Morgan Guaran
tee Trust zijn het afgelopen decen
nium meer dan 200 miljard dollar weg
gestroomd uit de voornaamste 18 schul• 
denlanden van de Derde Wereld, en on
getwijfeld is ook deze berekening aan 
de lage kant. Le Monde Diplomatique 
doet de alarmerende konstatering dat 
de Derde Wereldlanden in 1981 •voor 
het eerst in hun na-oorlogse geschie
denis ~ exporteurs van kapitaal 
naar de landen van het noorden • ge
worden zijn, en vergelijkt die stroom 
gelds met de Marshallhulp waarmee de 
VS ooit Westeuropa 'hielp'! Zo tapt 
het Amerikaanse militarisme vrolijk 
uit het vat van armoede om nutteloze 
en gevaarlijke produkten als raketten 
en bommen te produceren. 

DE VERENIGDE STATEN 
ALS SCHULDENLAND 

Wat is nu het effekt van al die geld
stromen op de kredietwaardigheid van 
de Verenigde Staten zelf? De VS is 
zo-wie-zo een schuldenland doordat 
de dollar het belangrijkste betaal
middel in het internationale geldver
keer is.Maar daarnaast heeft het Ame
rikaanse militarisme inmiddels ge
zorgd voor een enorme eskalatie van 
het Amerikaanse schuldenvraagstuk. 
Met name sinds 1985 is de toestand 
kritiek. Aan het eind van dat jaar 
werd de regeringsschuld zo groot dat 

men tegen het kredietplafond (het ma
ximale bedrag dat de regering wette
lijk mag lenen) stootte. Plotsklaps 
moest het plafond worden verhoogd met 
het onvoorstelbare bedrag van 200 mil
jard dollar - tot het nog duizeling
wekkender bedrag van 2000 mil iard! , 
alleen om te voorkomen dat de VS fail· 
liet zou gaan. 

Bovendien - mede door de voortdu
rende import van kapitaal ter finen
eiring van de regeringsleningen is 
de Verenigde Staten een netto schul
denland geworden ten opzichte van de 
rest van de wereld. Hier gaat het dus 
niet om de schuld van de regering te
genover al zijn krediteurs (in binnen 
en buitenland), maar om hetzelfde 
soort staatsschuld als waar de Derde 
Wereld tegenaan hikt. Eind 185 be
droeg deze schuld naar verluidt 107 
miljard dollar, wat betekende dat de 
VS in één klap het meest verschuldig
de land ter wereld werden • nog meer 
in het krijt dan Latijns--Amerikaanse 
landen als Br~zilië en Mexico die bo
venaan de ranglijst van Derde We
relddebiteuren staan. 

En zo tekent zich de omvang af van 
een ware wereldramp. Produktie van 
oorlogstuig is per definitie nuttelo
ze produktie, zij dient niet ter ver
groting van het maatschappelijk wel
zijn, maar trekt daar een zware wis
sel op. Wapenuitgaven gaan steeds ten 
koste van de oplossing van het honger 
probleem, het is en blijft een schan
daal. Maar je gaat helemaal koken van 
woede als je probeert de mechanismen 
te analyseren, waarmee de regering
Reagen zijn gestegen oorlogeuitgaven 
de afgelopen 7 jaar bekostigd heeft. 
Want het bizondere, het kriminele en 
tragiese van de huidige Amerikaanse 
oorlogsproduktie is, dat zijn verhoog
de kosten op de rest van de wereld 
afgewenteld worden, zelfs op de lij
dende bevolking van de Derde Wereld; 
- en dat het schuldenvraagstuk van 
de VS • dat zo in het leven geroepen 
is, de wereld dreigt te storten in 
een nog veel grotere chaos dan er nu 
al is. 

-· -· -· -·-Voetnoten: 

(1) zie voor het verband tussen 
het Amerikaanse begrotingstekort, 
rentestanden en de import van buiten
lands kapitaal, het hoofdpagina-arti
kel in Vredesaktiekrant nr.14; en 
verder hoofdstuk 3 uit de brochure 
'WAAROM STARWARS? - De Nederlandse 
Betrokkenheid bij de Amerikaanse Oor
logsekonomie' (uitgave Vredesaktie
krant, september 1985) 

{2) zie voor de Japanse beleggin
gen in Amerikaanse schuldpapieren 
dezelfde rubriek (Militarisme-Ekono
mie) in Vredesaktiekrant nr.20) 

{3) zie J.Cavanagh, F.Clairmonte, 
"240 Milliards de Dollars, et Sans 
Intérêts • • .Comment Le Tiers-Monde 
Finance Les Pays Riches'; in De Groe
ne Amsterdammer van 11 maart jongst
leden schrijft JanJoost Teunissen, 
•Die leningen (i.e. aan de Derde We
reld) hadden niet een vaste, maar ~
riabele rente. Toen de Verenigde Sta-
ten de rente omhöog dreven, ging de 
rente op reeds verstrekte leningen 
dan ook drasties omhoog en moest er 
steeds meer geleend worden om de ren
te te kunnen betalen• (zie zijn arti
kel 'Schuldenkrisis Arme Landen: Made 
in USA') 

(4) zie de tekst van een interview 
met twee Amerikaanse Congresleden (J. 
Elliot en M.Dymally), gepubliceerd 
door de Cubaanse uitgeverij Editara 
Politica onder de titel 'If a Solu
tion Isn' t Found for the Er.onolllic Cri
sis Theré Are Going to be Widespread 
Revolutiondry Outbreaks' (Havana, 
1985) 11 

~~~~~~J§§s~~====~~================~~~~~--==--~~!1.-•rr~.-.._~~~--~----------~~~~==~~====~~~~~~~~~~~~~~~~=====-==;; 



19 maart : Vrouwen voor Vrede . Een 
themadag over geweldloze weerbaarheid 
Van 10 .00 - 12.30 uur of van 20 .00 
tot 22 . 00 uur . 
Hugo de Grootstraat 7 , Amsterdam. 
Tel. 845790. 

De Vereniging Vredesopvoeding en Anti 
militarisme krijgt veel aanvragen van 
scholen (vooral Havo en beroepsonder-
ijs) om voorlichting te geven over 
ienstweigering, alternatieve verde
iging en anti-militarisme. 

Daarom zijn er nieuwe voorlichters/ 
sters nodig. 
Voor hen ls er donderdag 19 maart een 
informatie-avond van 20-21 uur . 
Oranje Nasaulaan 51, Amsterdam. 
Tel. 020-736869, Regins LigLenberg . 

20 m~ ' L Ts maar hoe je het be
kijkt' . Symposlmn over oorlogs en 
vredesnieuws . Kontakt der Kontinenten 
inlichtingen: 030-316925. 

Vorminsweekend 'Geloof en Geweld' 
20 en 21 maan. 
Organisatie: Kerk en Vrede, Utrechtse 
weg 159, 3818 Hl> Amersfoort, tel: 
033-10445. 
(v rijdag 20 maart 19 .00 lot zaterdag 
21 maart 17.00). 
laats: Kontakt tier Konl.ancnten, 

Amersfoortsestraat 20, Socstcrherg . 
Kontaktpersoon: ~1tche 1 Hoekstra en 
llarry Zelde:nrust;, bere ik baar bij het 
secretariaat vun Kerk en Vrede . 

No Nukes Filmcyclus. 

Filmhuis - Poelestraat ~0 - Groningen 
Aanvang 23.30 uur . 

20 en 21 maan Dr .St rangelove 
27 en 28 manrt Silkwood 
3 en 4 apr1l Thc China Syndrom 

21 maart : Driedaagse vastenaktie bij 
de hoofdpoort: in I.Joensdrecht om het 
begin van de lente te vieren . ln
lichtingen Niek , Dorpsstr . 11 , 4634111 
ll'oensdrecht . 

21 maart: 1987 Oorlog 1n Roosendaal? 
Om de vijf ja~r houdt het - in Roosen 
daal gelegerde- korps Commandotroepen 
een gr ote reÜnie . Daarbij hoort een 
militaire parade meL marsmuziek . 
Wie het daar niet mee eens is kan ook 
zijn stem laten horen . Kontaktadres 
René Schuurman, A~urietdijk 159 
4606 BR Roosendaal. Tel.Ol650-35536 . 

21 maart · Herdenking kardinaal Romero 
hema : Tegen de moord op de volkeren 

van Midden-Amerika . 
ijd: 10. 30 uur . Kei?.ersgracht 566, 

Amsterdam. 
~rganisatie o .a . Solidaridad, Nicara

ua kom . Guatemala kom . Pax Christi ; 
erk en Vrede enz . 

3 maart · Studiekonferentie BIVAK. 
nfo 020-249712 

maart: llerdenkingsavond van de 
harpeville-demonstraties in 1960. 

Koperen Knoop , Van Limburg Stirum
traat 19, Amsterdam ~anvang 20 uur , 
rganisatie: Comité Redt cle Sharpe
ille Zes, Vrijheiels journaal , A2ania 
omitee en Cineclub Vrijheidsfilms. 

12 

VOOR NADERE INFORMATIE: BEL 01646-
5183 

VOOR DE BIVAK-AKTI~;s ZIE PAGINA 4 

24 maart . Waar werden en worden kern
proeven gedaan? Wat betekent dat voor 
de bevolking, sociaal en economisch? 
Speciale aandacht voor het Pacific 
gebied (Stille Zuidzee) , Polynesië 
en de rol van Frankrijk in o .a . rle 
kernproeven bij Mururoa . 
Inleidster ; Madeleen llc 1 mer , coÖrcli
nat. Pacificwcrkgroep , wcrk...:aam hij 
Greenpeace en de ICCO ( Interkerkelij
ke coÖrdinaLi eci e . on1 ,,.; kke 1 i ngspro
jekten) . 

27 maart Forumdiscussie inzake de ver 
gelijking van ootwikkeling van pro
gressieve bewegingen in Europa en de 
Filippijnen . Deelname van José Na ria 
Sison (speelde een grote rol in de 
onder~rondse communistische parli ) , 
Constant Vecht , !na Brouwer , Ton Reg
tien en Roel van Duyn. 
'la ll uur "~1 v .Groove and the City 
Soul Band" . 
D' Witte Leli , le Const . lluygensstr.20 
Amsterdam , aanvang 20 uur, entree 
f 5.- , opbrengst naar een aangepaste 
technologie projekt op Cebu. 

28 maart ; Symposium Stop de N-bom : 
Europees defensie-initiatlef of ont
wapenings-inittaLLe[? Info 020-180606 

31 maart.Wat kan de rol zijn van de 
\'erenigde ~aties om een eind te maken 
nan de kernproeven? Wat is hf>t stand
punt van de Nederlandse regering en 
handelt zij daarnaar? Kunnen organi
saties als de WILPF (\,'omen' s Interna
tional Leaque for Peace and Freedom) 
invloed uit oefenen? \~elke beinvloe
dingsmogelijkheden heb je als indivi
duele vrouw? 
Inleidster : Babs Brusewitz, Vrouwen 
tegen Kernwapens , werkgroep Overheid 
en Politiek . 

april : pu 
afkondiging van de Borssele-blokkade . 
Voor informacie : bel 085-514957 (op 
dinsdag en vrijdag van 14.00-17 .00 

7 april . Roe kunnen mensen/groepen 
invloed uitoefenen , jujst op de bui
tenland-en defensiepolitiek van par
lement en regering? Ook voor wat be
treft kernproeven? WaL kunnen vrouwen 
zelf doen om veranderingen Le bevor
deren, te venmellen? 1 s daarvoor 
' macht' nodig? En hoe kunnen we &laar-I aan bouwen? 

Inleidster Ina Brouwer, voorzitster 
van de '24 ok Lober groep' , die ge
richt is op internatLonale akties te
gen kernproeven in Oost en \,'est. 

8 t/m 13 april gaan in florennes 
(Belgie) de TRANS[TDAGES van start . 
Deze dagen zijn internat !on ale, ge
weldloze verzetsd~~en tegen de atoom
rakett~n in Belgie . Het is de bedoe
ling dat er een kamp komt,waarvan de 
Florenade het centrum zal zijn . Van
uit dat kamp willen we verschillende 
akties ondernemen . We rekenen op gro
te internationale steun! 
Voor meer informatie over deze trans
nationale aktiezesdaagse kun je te
rechtop het volgende adres: TRANSIT:: 
DAGEN Bylokevest 151 , 9000 Gent Relgie 

9 april ; Om 20 . 00 uur wordt de Vredes 
winkel na een opknapbeurt heropend. 
Daar werkt de vredeswinkel samen meL 
de werkgroep vredesonderwijs TiJ burg 
en het M.L. Kingcentrum voor geweld
loze sociale verandering. 
Gasthuisring 71 Tilburg . Tel. 013-
368809 . 

11 april:Train1ng nuttig voor Borsele 
10.00- 17.00 uur . llugo de Grootstr. 
7 , Amsterdam. Tel.845790. 

Vl.A.'I-FESTIVAL. 
De vereniging Latijns-Amerika Man i
festaties organiseert op zondag 12 
april het zevende Latijns Amerika 
festival in het muziekcentrum Vreden
burg te Utrecht . 
Er zijn vele muziekgroepen ui tgeno
digd . Verder treden op : 
Centurion , mime speler uiL Cu ha . 
Roef Langendijk v . theat .groep Beroerd 
Ook zal er een forumdiscussie plaats· 
vinden over het thema: Verdw i jn in gen 
en Berechting . De discussie zal wor
den ingeleid door Eduardo Galeano. 

14 april . \vaarom lezen we zo we in lg 
in de krant over vredesakti.vitciten? 
Hoe vergroten we de publiciteit hier
over? Hoe maken we zo goed mogelijk 
gebruik van de media? 
Inleidster : 'tarianne van Ophuysen , 
free-lance journaliste en aktJ.epers
medewerkster . 

PLAATS: Cbrechtstraat 43 te Utrecht. 
(vanaf Utrecht C.S. binnen een kwar
Lier te bereiken met bus 9 richting 
Overvecht, halte hoek Biltstraat; of 
bus 4 richting Pr .llendriklaan , holte 
Kruisstraat) . 
Tijd; 's ochtends 9 .30 - 12.00 

' s avonds 19.30- 22 .00 . 
Kosten; f 2,50 per keer (reduktie is 
mogelijk) . 

24 april : Herdenking bevrijding Ra
vensbruck . Om 12 .00 uur bij het Ra
vensbrÜck monument , 'luseumplein 
Amsterdam. 

24 t/m 26 april : Demonstratie c . q . 
blokkades , en manifestatie Borssele 
dicht. Info: d~nsdag en vrijdag 
14.00-17 .00 uur tel .085-514957 . 

",, 
12 mei; FIL.'! liet is de aarde die huilt 
Inhoud : In deze videofilm wordt van
uit nieuwe ge?.1chtspunten, met name 
vanuit die van de Hopi-Indianen, naar 
de westerse kultuur gekeken. Eén van 
de leden van de groep, die deze ftlm 

, maakte, zal aanwezig zijn om toelich
ting te geven. 
Plaats : Cbrechtstraat 43, Utrecht . 
Vanaf CS bus 9 richting Overvecht. 
Tijd : 19 . 30 uur. 
Informatie en opgave: VtK 030-714987. 

1 
Kosten:2 , 50 (wellicht zullen we ook 
nog om een een vrijwill i.ge bijdrage 
moeten vragen) . 
27 mei;"The Gates of Greenham Common" 
Met elkaar luisteren naar en praLen 
over de grammofoonplaten 'liet Vredes
oratorium' , gecomponeerd door Tony 
Biggin, uitgevoerd door het Quakers 
Festivalkoor en het London Philharmo
nic Orchestre. Het werk is een mu7.i
kale tocht lan~s de 8 toegangshekken 
van de militaire basis en vertelt het 
verhaal van het ontstaan en de ont
W1kkeling van het vrouwenvredeskamp. 
Zeer aanbevolen. 
Plaats: Obrechtstraat 43, Utrecht . 
Tijd: 19.30 uur. lnf.en opgave 030-
Tijd: 19. 30 uur. Informatie en opgave 
030-714987 . 

16 juni: Laatste Campagnedag TVVV 
(IHLPF): protest tegen de kernproevt n 
11 .00 uur "Malieveld Den llaag. In 
lichlingen 030-761545 . 

Iedere eerste donderdag ~ de maand 
,·an 18.30 tot 19 . 30 uur organiseren 
heL VCN distri kt \msterdam en de CJB 
Amsterdam een pi cket-line voor het 
\merikannse consulaat op het 'luseum
pl~in. Ditzelfde gebeurt op dezelfde 
dag ook in Brussel , i'ladrid, Mexico
stad en ~lanngua . Reeds 24 orgnnisa
t.ies onderschreven uc volgende leu n 

IJS.\ : har.rlen af van :-licarn u , 
Stop USA agressie in Latijn:s-Amenku; 
Internationale solidariteit met het 
volk van Nicaragua; 
Leve heL Sandinistisch Front FSLN; 

1 
Lubbers: protesteer tegen minachting 
USA voor internationaal recht. 
lol . 020-622374. 

GEEN GEVAAR VOOR DE VOLKSCEZONI>HEIO 
Is de naam van een hrochurP waar 'ln 
zes arL.ikelen over kernenergie zijn 
opgenomen . Ze gaan resp. over de SEP 
Kalkar, opwerking, radlo-akcief~fval , 
ongelukken met kernenergie i n 1986 
en de gevolgen van Tsjernob)'l. 
Vijf verschenen reeds eerder 1n Bluf 
1 en o nummer. 
40 pagina's , prijs f 5.-

CONTADORA-BOEK. 

Nieuw verkrijgbaar bij het Nicaraqua 
Komitee Amsterdam: "Een koekoeksjong 
in het arendsnest" liet: Contadora
intitiatief in het kruisvuur van in
ternationale belangen onder Redaktie 
van v.d . Tempel en anderen. Een uit
voerige beschriJving van de geschLe
denis en de huidige ontwikkelingen 
rond dit vredesinitiatief. Pr.f30,
POST IN DE BAK 
Een beroep doen op de Wet Gewet~nsbe
zwaren MilHaire Dienst mag. ~lil i
taire tl Lenst weigeren mag niet. 
Dienstweigeraars worden opgesloten 
in een gevangeniscel. ~og sLeeds! 
Een brief betekent dan veel. Bedenk 
wel dat niet alle totaalweigeraars 
prijs stellen op zomaar een kaart.je. 
Vergeet geen postzegel voor antwoord 
bij te sluiten. '!omen teel zit: ten vast 
Ron Zantvoort (26 april) p/a HvB2 
Harmenjansweg 4, Haarlem. 
Marco GrÜnbauer (5 mei) p/a BvB De 
Weg Wenckenbachweg 48, ~msterdam. 

Et\Oin van Krim en J..a .. 1.!.!.ni) ....J.!Ia RvB 

~;··~~~~ ~;::i··~·,~:"~11 
Almelo. of"1) 

Rik van a. JU 1. '1J7)7.7a v ,;J· 
menjanswe414, llaa i'!'é'&. Cl.. OI 
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