Dinsdag 6 augustus 2019

Abhörzentrum
Dieses Abhörzentrum gehört das deutsch-niederländische Armeekorps das ihre Hauptsitz
in Münster hat und hier bei Eibergen in Holterbroek einen nebensitz. Gerade am deutschniederländischen Grenze. Dorthinten liegt Zwillbrock.
Dieses Antennenpark gehörte damals nur die niederländischen Nachrichtendienst und
während den Kalten Krieg wurde hier ganz spezifischer und wichtiger Informationen
versammelt über die Armeegruppen hinten den Eisernen Vorhang. In August 1991 wurde
hier in Eibergen den Coupe-versuche innerhalb der russischen Armee gegen den
damaligen Sowjetpräsident Gorbatschow entdeckt.
Diese spezifische Informationen stehen nicht nur die niederländischen Armee und
Nachrichtendienst zur Verfügung aber sind für ihnen ein wichtiger Tauschmittel in dem
Handelsverkehr mit ander Nachrichtendiensten. Ich gebe dich Informationen und
bekomme dafür Informationen von dir zurück, so ist die Regel im internationalen Verkehr
zwischen den Nachrichtendienst.
Was macht dies dann so spezifisch? Mit diese Antennen kann man das sogenannte
Hochfrekwenter Radioverkehr aus den ether hinaus interceptieren. Die Hochfrekwenter
Radiowellen sind sehr beliept von Radio-Amatöre und -Piraten aber auch von Armeeen
und sogenannte Terroristen.
Terroristen nützen keine Satelliet-telephons vor Kommunikation, aber Portofone, eine
Walkie-Talkie oder eine Feld-radio. Und diesen nüzten alle die Hochfrekwente
Radiowellen die hier in Eibergen aus der ether gefangen worden kann.
Während grosze Signal Intelligent staten wie die Vereinigten Staten und Gross
Brittanniën ihre Nachrichtenzenten van diesen Radio-signalen nacht Satelliet-telephons
verlegten, und Radio-kommunikation als Kommunikation aus der Vergangenheit sahen,
blieb dieses zentum in Eibergen das Radioverkehr aus der ether fangen.
Und diese “veralterte” / out-dated Interception war sehr wichtig während den
Afghanistankreig, weil die Taliban noch immer mit Radio-wellen kommunizierte die die
Amerikanen und Britten nicht interzeptieren könnten aber hier die Niederländer in
Eibergen doch.
Mit Amerikanischen Geld ist dieses Park dann modernisiert worden und die Nïederlanden
traten zu zu den Five Eyes Community, die Intelligence Elite von USA, Gross Brittannien,
Kanada, Australien und Neu-Zeeland. Das heist, so lange die Niederlanden sich auch
militarisch in Afghanistan einmisschten, so bis 2010.

Hiroshima-herdenking
Het is vandaag precies 74 jaar geleden dat de eerst atoombom uit de
wereldgeschiedenis, “Little Boy” genaamd, geworpen werd op de Japanse stad
Hiroshima. De bom viel op 6 augustus 1945 om kwart over acht ’s ochtends lokale tijd.
Binnen één seconde na de ontploffing was door de enorme drukgolf 80% van de
binnenstad van Hiroshima compleet verwoest en door de enorme hitte van de
ontploffing waren binnen een straal van tien kilometer overal branden ontstaan. 70.000
van de 76.000 gebouwen van de stad werden geheel of gedeeltelijk verwoest.
De vuurstorm verwoestte elf vierkante kilometer van de stad Hiroshima en de
buitenwijken en leidde tot de karakteristieke atoompaddenstoel van 13 kilometer hoog.
Het radioactieve materiaal van deze paddenstoel sloeg 20 minuten later als fall out neer
op de wijdere omgeving van Hiroshima.
70.000 tot 80.000 burgers van Hiroshima waren meteen dood als gevolg van de enorme
hitte en de enorme drukgolf waar geen mens tegen bestand is. Sommigen verdampten
letterlijk. Als gevolg van de radioactieve straling kwamen daar in de weken en maanden
na deze augustusdag nog volgens uiteenlopende schattingen in 1945 nog 10.000 tot
100.000 dodelijke slachtoffers bij. Tot op de dag van vandaag sterven mensen in
Hiroshima nog als direct gevolg van opgelopen straling van deze atoombom van 74 jaar
geleden.
Overlevenden van de atoombom worden in het Japans Hibakusha’s genoemd en één van
hen, Setsuko Nakamura Thurlow, die ook heel erg betrokken is geweest bij de
internationale campagne om op 7 juli 2017 tot het verbod op kernwapens te komen,
mocht op 10 december 2017 in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen die
aan deze campagne was gewijd.
Ik zei net: de bom viel. Maar de bom viel niet. Hij werd geworpen. Vanuit een B-29
Superfortress bommenwerper. De piloot, Paul Warfield Tibbets, had dit vliegtuig naar zijn
moeder, Enola Gay, genoemd. “Little Boy” werd van tien kilometer hoogte vanuit deze
bommenwerper op Hiroshima geworpen, waarop het vliegtuig een scherpe draai maakte
om zo ver mogelijk van de voorziene explosieplek verwijderd te kunnen zijn.
Slechts 45 seconden nadat de bom was afgeworpen komt hij tot explosie. Piloot Tibbets
zit met de rug naar de explosie maar ziet de hemel voor zich oplichten en proeft de
smaak van lood in zijn mond. 40 seconden later, terwijl het vliegtuig al bijna 15 kilometer
van de plek des onheils verwijderd is, wordt het ingehaald door de drukgolf en wordt de
bemanning krachtig heen en weer geschud.
Van Paul Tibbets is het volgende citaat: “Als piloot van een bommenwerper wordt van
mij verwacht dat ik een doel vernietig. Ik ben niet ingehuurd om morele vragen rond het
afwerpen van die bom te stellen of te beantwoorden. Ik ben ingehuurd om een bom te
werpen en dat zo goed mogelijk te doen. Er is dan opzicht geen verschil tussen het

werpen van een atoombom, van een 100-ponder of het afschieten van een geweer.
Morele vragen moet je niet stellen in een oorlog.”
In 1975 zei hij tijdens een interview: “Ik ben er trots op (….) en slaap elke nacht goed.” En
in 2005: “Toen ik gevraagd werd wist ik dat dit een emotioneel gebeuren zou gaan
worden, maar dat we onze gevoelens moesten wegstoppen. We wisten dat er links en
rechts doden zouden vallen. Maar mijn motief was om het werk goed te doen zodat we
het doden zo snel mogelijk zouden kunnen laten stoppen.”
In 1976 speelde hij mee in een reconstructie van het bombardement tijdens een
luchtmachtshow in Texas, waarvoor de Amerikaanse regering vervolgens haar excuses
aan Japan aan moest bieden. Toen in 1995 “zijn” vliegtuig geëxposeerd werd op een
bijeenkomst waar het bombardement werd herdacht, met de nadruk op de slachtoffers
ervan, noemde hij dat op zijn beurt een grote belediging.
Het is misschien ook niet Paul Tibbets die we verantwoordelijk moeten houden voor het
afwerpen van de atoombom, maar de toenmalige Amerikaanse president Harry Truman.
Feitelijk ligt om zijn ambtsopvolgers de verantwoordelijkheid om de wereld ook weer te
bevrijden van de gesel van het atoomwapen.
De verantwoordelijkheid wordt door de huidige Amerikaanse president niet genomen.
Sterker nog: hij heeft VN-lidstaten onder druk gezet in 2017 tegen het desondanks toch
aangenomen VN Verbod op Kernwapens te stemmen en heeft het INF-verdrag met
Rusland opgezegd.
Daarmee is afgelopen vrijdag 2 augustus definitief een einde gekomen aan de beperking
die Amerika en Rusland zichzelf hadden opgelegd geen kernraketten voor de middellange
afstand te plaatsen. Met een bereik van 500 tot 5000 kilometer zijn dat raketten die toen
en ook nu weer vooral in Europa geplaatst dreigen te worden!
De atoombom op Hiroshima werd echter – net als die op Nagasaki – niet met een
kernraket afgeschoten maar vanuit een vliegtuig geworpen. En atoombommen die vanuit
een vliegtuig geworpen zouden worden, vielen al niet onder het INF-verdrag.
Al die tijd hebben daarom kernwapens opgeslagen gelegen op Europese
luchtmachtbases, zoals Volkel in Nederland en Büchel in Duitsland. Amerikaanse
atoombommen om vanuit Nederlandse en Duitse bommenwerpers, met Nederlandse en
Duitse bemanningen afgeworpen te worden waardoor Nederland en Duitsland feitelijk
ook een soort kernwapenstaten zijn en een verantwoordelijkheid dragen.
In plaats van ook deze atoombommen af te schaffen, zoals we als Nederlandse en Duitse
vredesbeweging jarenlang geëist hebben, heeft president Trump aangekondigd deze te
willen “moderniseren”. Volgens onze minister Stef Blok kan dat wel een voordeel
hebben; kunnen die bommen een stuk preciezer worden.
De atoombom op Hiroshima kwam vandaag precies 74 jaar geleden op 250 meter afstand
tot ontploffing van het eigenlijke doelwit. 250 meter. Alsof het wat had uitgemaakt dat
de bom niet hier op de Oude Markt tot ontploffing was gekomen, maar 250 meter
verderop. Hoe precies wil je het hebben?
Om kwart over acht kwam de atoombom op Hiroshima tot ontploffing. Om kwart over
vijf vanmiddag houden wij een die in. Daarmee verbeelden we wat 74 jaar geleden in

Hiroshima gebeurde en wat ook hier zou kunnen gebeuren. Om der herinnering aan
Hiroshima levend te houden, maar ook als waarschuwing en als protest.

