Spionage - Hoe de ultracentrifuge met medeweten van de
Nederlands overheid werd verkocht aan Pakistan....
Door Frits Veerman
We schrijven 1976. Ik werkte bij dhr. A Khan bij STORK/FDO
Amsterdam. Daar ontdekte ik dat er gespioneerd werd door dhr.
Khan. Ik meldde dit en mij werd vervolgens verteld dat ik mijn
mond moest houden, ik werd van mijn werk gestuurd, ontslagen,
gegijzeld door de overheid, geïntimideerd in het Bijlmerhuis van
Bewaring, achtervolgd door AIVD, letterlijk overal, ze wilden mij
kapot maken. Maar dat is niet gelukt.
En Stork, samen met de overheid, deed er alles aan om mijn
mond te snoeren ook dat is niet gelukt.
Maar de handel ging gewoon door, het Nederlandse bedrijfsleven leverde de staatsgeheimen
aan Pakistan met medeweten van de overheid, met als resultaat nu: atoombommen in China,
lran en, Noord Korea.
Het Nederlandse bedrijfsleven verkocht staatsgeheimen met medeweten van onze overheid.
Daardoor werd door onze overheid het non-proliferatieverdrag geschonden. Dat vond
niemand erg en er werd heel veel geld verdiend. Het vreemde is dat de bestuurders niet zijn
vervolgd. Zware strafbare feiten gepleegd en niet vervolgd, begrijpt u het?
Stork heeft FDO opgeheven, geliquideerd, daarna is een andere firma opgericht om zo alle
verbindingen en historie met FDO te verbreken.
Nadat dhr. Khan was gevlucht, ging de directie achter hem aan voor opdrachten en nog
gekker, er kwamen technische mensen uit Pakistan om getraind te worden in de omgang van
de UC. Maar dhr. Khan kwam ook zeer regelmatig via Brussel naar Nederland om zaken te
doen. Hij verbleef regelmatig bij de Marine in Den Helder, bij Stork, bij Delft Instruments, bij
Philips en vele andere bedrijven maar de overheid greep niet in, ondanks dat dhr. Khan bij
verstek veroordeeld was.
lk werd gegijzeld, achtervolgd overal door AIVD en meer om maar mijn mond dicht te houden
over de verkoop van de staatsgeheimen begrijpt u het?
Van mijn boek ‘Atoomspionage’ is een documentaire gemaakt en uitgezonden op TV, onder
de naam ‘Dossier weerwerk’ en opgeslagen bij Beeld en Geluid.
De Firma Frans Bromet zal over enige maanden een uitgebreide documentaire over de
spionageaffaire gereed hebben. Ook deze zal op de Nederlandse TV worden uitgezonden.

