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redaktioneel 
Sprookjes bestaan nog. In Gemert is er 
één werkelijkheid geworden. Gemert 
atoomvrij~ Een verslag van onze plaatse
lijke correspondente. Daar ga je echt 
van swingen. SWing ook mee op 9 april. 
Muziekfestival op Goede Vrijdag. Dan 
hangen wij de atoomlobby aan het kruis. 
Ons hebben ze gekruisigd in Dodewaard. 
Maar wij blijven op aarde om de AKB te 
dienen, om daardoor hier en na de maal
tijd vrij te zijn van radioaktieve stra
ling. Dat zal niet meevallen. Beëlzebub 
wil in Doel de vijfde kerncentrale neer
zetten. De duivel laat zich daar niet 
gemakkelijk uitdrijven. 

leerden genoeg in de Stuurgroep, capabe
le mensen, intelligent en deskundig op 
hun gebied. Maar praten tegen beter we
ten in. En straks de handen wassen in 
onschuld. 
Sommige bestuurders kunnen worden verge
leken met witgepleisterde graven, stin
kend en rottend van binnen. In Tilburg 
kunnen ze binnenkort het tegendeel be
wijzen in een tribunaal. 
Beste mensen, tenslotte nog dit. SOms 
kunnen ze ons z6 kwaad maken en tegelijk 
zo bedroefd. Hebt u dat ook wel eens? 
Voelt U wat we bedoelen? Sommige SC
plussers in ieder geval wel. 

Er is nog zoiets als een BMD. Schriftge-

"Allicht" is een uitgave van de Stichting Al· 
licht. Deze zet zich in voor een demokratisch, 
mens· en milieuvriendelijk energiebeleid. Geen 
"kernenergie of kolen" dus, maar doelmatiger 
gebruik van energie en zoveel mogelijk aan
wending van alternatieven als zon en wind. 

Daarom richt "Allicht" een kritisch oog op de 
energieproduèenten. Aan regiona~ ontwlkke· 
Jingen wordt In ruime mate aandacht besteed. 
Ingezonden artikelen of brieven kunnen door 
de redaktie worden bekort. Ondertekende arti· 
kelen geven niet noodzakelijk de mening van 
de redaktie weer. 

Brabant 

EK Bergen op Zoom, Postbus 248, 
4600 AE Bergen op Zoom, 01640-37664 
EK Roosendaal, Odiliadonk 34, 
4707 TK Roosendaal, 01650-41216 

Werkgroep Kernenergie, Darinkveld 13, 
4731 VK Oudenbosch, 01652-6685 

Zevenbergse Energie Groep, Melijn 19, 
4761 NM Zevenbergen, 01680-24295 

EK Breda, Zandbergplein 14, 
4818 NJ Breda, 076·146105 
SSK Zundert, Burg. Manderslaan 2, 
4881 EJ Zundert, 01696-4484 

André v.d. Velden, Lijsterhof 23, 
4921 VR Made, 01626·2465 

Energieburo de Knijpkat, Stationsstr. 15, 
5038 EB Tilburg, 013·351535 
Werkgroep Kalkar, Lieve Vrouweptein 8, 
5038 TS Tilburg, 013-357058 

Wereldwinkel Goirle, Molenstraat Sb, 
5051 LD Goirle, 013-345897 

Energiekommissie, Schoutstraat 23a, 
5121_ KA Rijen, 01612·4248 
Kernenergie Allicht Niet, Grotestraat 51, 
5151 JC Drunen, 04163-72254 

SSK Den Bosch, Postbus 1404, 
5200 BL 's-Hertogenbosch, 073·136308 

SSK Oss, Hooghuisstraat 23, 
5341 CD Oss, 04120·25673/47214 
SSK Schijndel, Oost Frieslandstraat 91, 
5482 GV Schijndel, 04104·74879 

Werkgroep Stop Atoomplannen Kempen, 
de Kranssen 37, 
5581 AG Waalre, 04904-4609 

SSK Eindhoven, Smalle Haven 1, 
5611 EH Eindhoven, 040-453299 

Energieburo, Bergstraat 10, 
5611 JZ Eindhoven, 040-443063 

Energiegroep Nuenen, Refelingse Erven 73, 
5672 TB Nuenen, 040-833544 
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adressen 
Wim de Boer, J. Hendrikxstraat 22, 
5684 XJ Best, 04998-73125 
Mariet de Swart, Zwin 29, 
5751 ZT Deurne, 04930-6057 

Brabantse Milieufederatie, Willem 11 str. 15a, 
5038 AB Tilburg, 013-356225 

PPR Brabant, Korvalseweg 43, 
5025 JB Tilburg, 013-384422 

PSP Brabant, Groenstraat 25, 
5021 EJ Tilburg, 013-357404 
CPN Brabant, Tweede Donk 14, 
5233 HR 's·Herto~enbosch, 073·410911 

Limburg 

Limburgs Energie Overleg, Mariastraat 13, 
6211 EP Maastricht, 043-50130 
WSA Weert, Bassin 10, 
6001 GZ Weert, 04950-33234 

EK Venray, Hubenhof 51, 
5801 TS Venray, 04780-80025 

SSK Venlo, Maasstraat 15, 
5944 CA Arcen, 04703-2358 
Energiegroep, Oranjestraat 9, 
5981 CA Panningen, 04760-4097 

REM, Postbus 523, 
6040 AM Roermond, 04750-18900· 

SSK Roermond, Roersingel 2b, 
6041 KX Roermond, 04750-12047 

SSK Zuid-Limburg, Postbus 780, 
6130 AT Sittard, 04490-24803 

Milieu Moet, Sterstraat 15, 
6161 TM Geleen, 04494-48687 

PSP Geleen, Nachtegaalstraat 48, 
6165 BJ Geleen, 04494-44177 

Agries Hana, Tentstraat 7, 
6291 BC Vaals, 04454-3603 

Toon de Jong, Laanderstraat 43, 
6411 VA Heerlen 

Druk: Stichting Kringloopdrukkerij "de. Werk· 
winkel", Tilburg. 

Reclaktieadres: Postbus 8107, 5004 GC Til· 
burg. 
De redaMie Is telefonisch te bereiken onder 
de nummers 040-122819 en 013·351535. 
Een jaargang omvat minimaal zes nummers. 
Een abonnement kunt U nemen door storting 
van f7,50 (steunabonnement: f12,50; voor In· 
stellingen: f25,-) op gironummer 4208201 van 
penningmeester "Allicht" te Tilburg. 
Oplage: 750. 

Rogier Vossen, Holzstraat 44, 
6461 HP Kerkrade, 045-452183 

Energiegroep Mook, Lindeboom 29, 
6585 BC Mook, 08896-3257 

Zeeland 

E:nergie Komitee Zeeland, Postbus 208, 
4~0 AE Middelburg, 01184·78399 

Stop Borssele, Postbus 587, 
4330 AN Middelburg, 01180-35683 

Werkgroep Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen, 
Postbus 11, 
4564 ZG St.·Jansteen, 01142-433 

Overig 

Stichting Greenpeace Nederland, Damrak 83, 
1012 LN Amsterdam, 020-231843/238545 
Vereniging Milieudefensie, 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZO Amsterdam, 020-221366 

Landelijk Energie Komitee, 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZO Amsterdam, 020-221366 

Centrum voor Energiebesparing, 
Oude Delft 180, 
2611 HH Delft, 015·131260 

Energie Anders, Stationsweg 91, 
3151 HR Hoek van Holland, 01747·5242 

Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), 
Postbus 750, 
3500 AT Utrecht, 030-331328 

Aktie Strohalm, Oudegracht 42, 
3511 AR Utrecht, 030-314314 

Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 17, 
3511 KB Utrecht, 030·331328 

World lnformation Service on Energy (WISE) 
Blasiusstraat 90, 
1091 CW Amsterdam, 020-924264 

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS), 
Breughelstraat 31·33, 
2000 Antwerpen, 09 • 32 31 186592 
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Vijfde Doel-centrale staat op stapel 

Aktie rond Doel 
De Belqi•che elektriciteitsmaatschappijen hebben in febru 
ari een nieuw uitrustingaplan bij de reqerinq inqediend. 
Een derqelijk plan - het besch~ijft hoe de maatschappijen 
de stroomvoorziening in de komende jaren willen organise
ren - hadden ze ook in juni inqediend. Toen en nu vroegen 
ze twee nieuwe kerncentrales. Vo~iq jaar werd het plan 
afqewezen. Maar inmiddel.s heeft Belqië een nieuwe rege
ring. 

Berst verantwoordelijke voor 
enerqiezaken in het ka,binet Mar
tens-S is de Na&lse liberaal 
Etienne Knoops; hij is staatsse
cretaris voor enerqie onder de 
minister van Economische zaken. 
Deze KDoops heeft zich doen gel
den als een fervent voorstander 
van kernenergie. Voor hem zouden 
twee extra kerncentrales geen en
kel probleem zijn, maar hij kan 
niet aan de politieke realiteit 
voorbijqaan. In Belqii qeldt na.
melljk een nucleair lilOratorium in 
afwachting van het parlementair 
debat over enerqie, de Belgische 
teqenhanqer van onze maat$Chappe
lijke diskussie. Dit debat had al 
in 1979 qebouden moeten zijn, 
maar het is keer op keer uitqe
steld, op de maat van de req
r .ingsstruikelinqen. 
Knoopa wil aan deze impasse zeer 
radicaal een eind maken. Als het 
aan hem liqt, is het debat vcS6r 
Palien al afqerond. Hij h-ft een 
voorstel qemaakt voor het reqe
rinqsstandpunt. De belanqrijkste 
punten zijn: qeen bezwaar teqen 
kernenerqie, qeen bezwaar teqen 
heropeninq van Eurochamic en Bel
qii moet zijn aandeel in het Kal
karprojekt braaf blijven betalen . 
Voornaamste teqenstander van 
Knoopa binnen het kabinet is mi
nhter Mays.tadt, die o.a. het 
wtenschapsbeleid beheert. Deze 
minbter heeft heel andere ideeën 
over erierqiebeleid, hij ziet meer 
in het bevorderen van rationeel 
enerqieqebruik. Bij heeft een 
plan in<ledi.end, volqens welk er 
tot 1990 een bedraq van 5 m.Ujard 
qulden besteed wordt aan enerqie
besparinq in de industrie, met de 
nadruk op warmte-krach~linq 
(veel industrieën produceren voor 
hun processen warmte en stocaa' 
biemee kan elektriciteit worden 
opqewekt). 
Volqena Maystadt kan di.t plan 
rond 1990 de enerqie-invoer met 
3 mil:)ard 9Ulden per jaar teruq
dringen, -t een besparing van 
10• op het brandstofverbruik. Bet 
zou bovendien 30.000 blijvende 
arbeidsplaatsen scheppen. 
Dit plan staat haaks op het plan 
van Knoopa. zowel kernenergie als 
warmte-krachtkoppelinq dragen bij 
aan de basislast en niet aan het 
OPftllqen van pieken in bet ver-
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bruik. OIDdat de elektriciteitAf
name de laatste jaren nauwelijks 
meer qroeit, sluiten de twee 
plaqnen elkaar voorlopig uit. Pi
kant ia nog dat Maystadt's vijf 
miljard juist het bedrag is waar
voor men twee qrote kerncentrales 
kan bouwen. 

u itrusti ngsplan 
Ondertussen komen de elektrici
teit.aatschappijen met hun plan 
·voor twee nieuwe kerncentrales, 
waarvan tWn vrijwel zeker in 
Doel. Dat zou dan Doel-5 worden 
(Doel-1 en 2 zijn al in bedrijf, 
Doel-3 gaat juist dezer daqen 
voor het ~st werken en Doel-4 
is nog in aanbouw) • Als de reqe
ring niet binnen twee IIIIUUI4en re
aqeert, is het plan autcaatisch 
qoedqekeurd. 
Er is overigens een goede kans 
dat de xamer er een st&kje voor 
steekt . Bet .afjakkeren van het 
enerqiedéba t, dat Knoopa in qe
daç:bten heeft, heeft bij veel ka
~~~~~trleden kwaad bloed gezet. Met 
name de socialisten, thans in de 
oppositie, lll&keQ z-ich sterk voor 
een zorqwldi.g voorbere4\ debat . 
Ook bij de christendemocratische 
PSC, Maystadts partij, stuit het 
plan op weerstand. 
Daarnaast ziet men bij vele maat
schappelijke qroeperinqen een 
kentering optreden in hun ideein 
over energie 1 men wendt zich meer 

en meer van de kernenerqie af. ZO 
heeft de vakbond IU3VV onlanqs eer 
plan voor het industriebeleid ge
prsenteerd, waarin rationeel 
enerqieqebruik nadrukkelijk als 
voorwaarde qenoemd wordt. Ook bi.j 
consumentenorqanisaties tekent 
zich deze wijziqinq van standpunt 
af. 

campagne 
De aktieqroepen, verenigd in de 
VAKS, zijn inmiddels qestart met 
een campagne teqen het uitrus
tinqsplan. Onderdeel hiervan is 
het verzamelen van handtekeninqer. 
onder een pet i tie, die voorwaar
den voor een verantwoord energie
beleid aangeeft. In deze petitie 
wordt het in gebruik nemen van de 
twee nieu- kerncentrales verwor
pen; verder wordt er qüi.st dat 
er werk gemaakt wordt van ratio
neel energiegebruik en wordt er 
voorqesteld de tarieven voor 
huishoudelijk qebruik te verlagen 
(de re<Jering wil juist de tarie
ven voor het grootverbruik verla
qen). 
Hooqtepunt van de campaqne wordt 
een massameeting die in april in 
Brusse1 zal plaatshebben; tijdens 
deze meeting zal iedere oppositie 
teqen het plan aan het woord kun
nen komen. Datum en proqr&llllla 
staan op di. t 1110111ent noq niet 
vast. Hou je op de hooqte~ 

Doel-3 kritisch 
Deze ontwikkelingen moqen ook in 
Nederland -1 eens wat meer aan
dacht krijgen. Op dit IDOIDent 
wordt Doel-3 kritisch - en dus 
onomkeerbaar radioAktief - en 
daaqt de schim van Doel-5 op. 
Uitgerekend op dit moment wordt 
bekendqemaakt dat het Belgisch
·Nederlandse overleq over een ge
meenschappelijk rampenplan voor 
Doel door de Belqen is afgebro
ken. Dit laat noq eens zien hoe 
nauw de qrenzen van de Brede 
Maatschappelijke Diskussie zijn. 

BL 
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Stuurg-roeplid Van de Klundert: 

''Ekonomie niet ter disk.ussie'' 
"Je zou angst natuurlijk ook kunnen verminderen doo~ het besluit te 
nemen nooit kerncentrales te bouwen". Aan het woord is professor van 
de Klundert. Als econoom maakt hij deel uit van de stuurgroep BMD. 
In februari had •allicht' een gesprek met hem. Voor van de Klundert 
is kernenergie niet persé noodzakelijk. Zowel tegen het Tilburgse 
Hogeschoolblad als tegen het Nieuwsblad van het Zuiden vertelt hij dat 
kolencentrales ook in de toekomstige energiebehoe.fte kunnen voorzien. 
Klinkt dit hoopvol? Voor tegenstanders van kernenergie misschien wel, 
maar op grote schaal toegepaste kolen-energie legt ook een groot 
beslag op ons milieu. 

De anti -kernenergiebeweging heeft een 
hoop losgemaakt. Zij heeft de bevolking 
gewezen op de gevaren van kernenergie 
en grote groepen tegen de gevaren ervan 
gemobiliseerd. Er is een dusdanige 
kracht vanuit gegaan, waardoor de over
heid zich genoodzaakt zag een BMD in te 
stellen. Ontegenzeggelijk met de be
doeling om met die diskussie de 
publieke mening weer op haar hand te 
krijgen. Ondanks dat is het nog maar 
de vraag of er voldoende kernenergie
voorstanders te vinden zijn. En als de 
overheid over een tijdje besluit om het 
aantal kerncentrales niet verder uit 
te breiden of sterker nog, besluit om 
de bestaande centrales te ontmantelen 
dan is dat een belangrijke overwinning 
voor de anti-kernenergiebeweging. 

toekomstplanning 

Toch is het probleem daarmee niet van 
de baan. Het gaat als het aan de stuur
groep ligt, allang niet meer om de 
vraag, wel of geen kernenergie. Van de 
Klundert: "We bedoelen de problematiek 
natuurlijk een st~ ruimer. Het gaat 
niet alleen om kernenergie, het gaat· 
om de gehele samenhang in energie
voorziening. Wat betekent het bijvoor
beeld als je minder kernenergie inzet, 
wat zit er vast aan alternatieven die 
je gebruikt, hoe hangt de problematiek 
van energiebesparing met alles samen?" 
In de planning over de toekomstige 
energievoorziening lijkt de stuurgroep 
BMD een belangrijke plaats in te nemen. 
Binnen de stuurgroep is een economische 
kommissie gevormd, onder leiding van 
Van de Klundert, die toekomstplaatjes 
(scenario's genaamd) gaat ontwikkelen 
over de energievoorziening, op basis 
van ideeên die in de BMD worden aan
gedragen. De grondslag van waaruit de 

4 

toekomstige plaatjes worden beoordeeld 
wordt bepaald door economische zaken 
door middel van het referentiescenario. 

referentiescenario 

Van de Klundert daarover: Economische 
zaken heeft het referentiescenario ge
maakt. Het is een technische exercitie. 
Men heeft het referentiescenario door-

de kolencentrale bij Nijnegen, waar in
stallaties ter beperking van de luchtver
vuiling in gebruik zijn. (foto: W.Kersten) 
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getrokken van een andere technische 
exercitie die er al lag1 'De nederlandse 
economie tot 1985, een middellange 
termijnverkenning'. 
Dezè middellange termijnverkenning is 
een rekenmodel. Het is een stelsel van 
formules waarin ze geschatte cijfers 
over e~p~tontwikkeling, industriêle 
groei stoppen en daar komt dan iets uit. 
Als je bijvoorbeeld in het model de 
lonen laat dalen dan zullen in het model 
de winsten stijgen, de investeringen 
stijgen en het aantal arbeidsplaatsen 
toenemen. Behalve dat in werkelijkheid 
deze benadering niet klopt (is er al 
veel loon ingeleverd zonder dat dat 
werkgelegenheid.sverbetering ten gevolge 
heeft gehad), is deze benadering ook erg 
eenzijdig1 het winststreven en de be
langen van particuliere ondernemingen 
staan in het model centraal.. Daarmee 
komt een ander aspekt van de BMD om de 
hoek kijken. 

kapitalisme blijft 
Nu zal de kernenergielobby er alles aan 
doen om van de overheid een voor haar 
gunstig besluit te krijgen. Bij kritici 
van de BMD heerste altijd de gedachte 
dat de diskussie bedoeld was om de be
volking kernenergie aan te praten. Toch 
ligt het volgens mij inqewikkelder. 
Van de Klund.ert presenteert zich niet 
als echte voorstander van kernene.rgie. 
Wat hem betreft kunnen kolencentrales 
ook. Dit, en de scenario • s die de stuur
groep BMD ontwerpt onthullen waarom het 
in feite gaat: de toekomstige energie
voorziening van een hoogontwikkelde 
ka~italistische samenleving. Dit staat 
centraal en als de bevolking dan tegen 
kernenergie blijft, dat zoekt de stuur
groep wel naar andere oplossingen. 

Misschien is dat spijtig voor de econo
mische belangen die aan kernenergie 
gebonden zijn, maar het voortbestaan 
van de gehele kapitalistische produktie
wijze is natuurlijk ook voor hen be
langrijker. Daar ~omt bij dat aan nieuwe 
energievormen, zoals grootschalige wind
energie, kolencentrales etc . ook genoeg 
geld valt te verdienen. Van de Klundert 
beweert dat het Nederlandse bedrijfs
leven niet zo afhankelij~ is van kern
energie. Hij stelt dat als kolèn, olie 
of gas, kernenergie vervangen dit,voor 
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de bouw van transformatoren, turbines 
etc. niet uitmaakt. 

geen maatschappijdiskussie 

Als de overheid voor de keuze staat 
- daarvoor gesteld door de anti-kern
energiebeweging - : een positief 
besluit te nemen over kernenergie, met 
het risiko van geducht maatschappelijk 
protest dat haar beleid op langere 
termijn zou kunnen ontwrichten, of een 
negatief besluit over kernenergie te 
n~ en zij kiest voor kolencentrales 
een keuzè die een oplossing voor de 
energiebehoefte van het systeem is, 
èn de kans loopt veel minder verzet 
te ondervinden, dan kiest de overheid 
voor de laatste oplossing. 

.. 

lx>ten wachten op het lossen van de kolen 
voor de oentx"ale in Geertruidenberg 

les voor AKB 
Dit aspekt van de BMD heeft gevolgen 
voor de opstelling van de anti-kern
energiebeweging. Als de strijd zich 
in hoofdzaak bijft toespitsen op de 
vraag: wel of geen ke·rnenergie dan 
blijft de produktiestruktuur buiten 
schot. Maa.r het is uiteindelijk wel 
diezelfde produktiestruktuur die de 
ontwikk-eling van kernenergie heeft 
mogelijk gemaakt en een kernenergie
lobby hee·ft doen ontstaan. De huidige 
produktiewijze heeft op het punt van 
milieuverontreiniging, energie
verspilling en op andere punten als 
inkomstenpositie, tal van vervelende 
verrassingen in petto. Als dat onbe
sproken blij ft in de BMD en onvoldoende 
door de anti-kernenergiebeweging wordt 
aangedragen, dan wint de overheid 
uiteindelijk toch nog, zelfs als er 
besloten wordt geen kerncentrales te 
bouwen. 

Wim Snijder 
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Musici tegen kernenergie 

Swingen op 9 april 
Tien uur lang zal op 9 april in Utrecht een keur aan artiesten zijn mu
zikale protest tegen kernenergie laten horen. Met dit grootse benefiet
concert wil de anti-kernenergiebeweging zichzelf een stevige financiêle 
basis verschaffen. Dit geld zal vooral bestemd zijn voor groepen die 
bij het BM-potje van De Brauw buiten de boot vallen. 

Op 19 september '79 opende Jackson Brown 
in New York het vijfdaagse No Nukes-fes
tival met de woorden: "Gaan jullie bij 
de pakken neerzitten om de moordende 
energieproducenten met hun kernenergie 
over je heen te laten walsen?" "Nee ••• 
Neee • • • Neeee! " klonk het in koor van
uit het duizendkoppige publiek. Op 9 
april zal Jango Edwards deze vraag aan 
het Nederlandse publiek stellen. Het 
succes in Amerika zette het Landelijk 
Energie Komitee (LEK) aan het werk om 
een vergelijkbaar festival te organise
ren. 

aktiefonds 
Organisator René: "Wij hopen met dit mu
ziekfestival twee dingen te bereiken. Op 
de eerste plaats hopen we voldoende geld 
bij elkaar te brengen om een fonds op te 
kunnen richten. Dit fonds zal ter be
schikking komen van energiegroepen, voor 
initiatieven als tentoonstellingen, ak
ties en films. 
Verder hopen we met dit festival een 
groep jongeren te bereiken die niet naar 

demonstraties gaan. Met een complete in
formatiemarkt van de energiebeweging ho
pen we de belangstelling en sympathie van 
deze IJlensen te winnen." 

Voorlopig hebben de volgende artiesten 
hun medewerking aan het festival toege
zegd: Ian Dury en Black Uhru, UB 40, The 
Sound, John Watts (ex Fischer Z), The 
Cure, Ideal (een Duitse band), Orbanus 
van Anus, Freek de Jonge, Doe Maar, Druk
werk, Dave Edmunds en The Clash. Jango 
Edwards zal het programma aan elkaar 
breien. 
De N.S. geven op vertoon van de toegangs
kaart 20% reduktie op de trein naar 
Utrecht. 
Bet concert begint rond 13.00 uur in de 
Prinses-Irenehal op het Jaarbeurscomplex. 
Vanaf 10.00 uur is de informatiemarkt 
open. 
Toegangskaarten worden verkçcht bij een 
aantal energiegroepen en platenzaken. 
Men kan ook telefonisch reserveren onder 
nummer 020-713765. 

JvdA 

50-plussers tegen ker.ngeweld . . J 
[ solidair met jongeren · · 

. voor geweldloze aktie 
50-plussers, kom uit je stoel en ga de 
straat op! 
Waarom? 
Omdat tot nu toe jongeren er bijna al
leen voor stonden, te strijden voor een 
land en een wereld van vrede en veilig
heid.+ 
De 50 -ers hebben deze wereld gemaakt, 
hebben kerncentrales gebouwd en de atoom
bom ontworpen en dachten die wel te be
heersen. 
we hebben kinderen op de wereld gebracht. 
Onze kleinkinderen groeien op met over 
hen heen het gevaar van oorlog en ver
nietiging. Eén verkeerde hand op de knop 
en de bom ontploft, miljoenen mensen 
worden vernietigd. 
Jonge mensen begonnen zich te verzetten. 
Zij kiezen voor een vredige wereld, zon-
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der dreiging. In alle landen van Europa 
demonstreren ze, met tien-, met honderd
dui:r:enden. 
Wij 50+-ers uit het hele land demonstre
ren met hen mee om deze wereld te veran
deren en te bevrijden van geweld. 
Wij nodigen U uit om met ons mee te wer
ken. 
Wij houden regelmatig landelijke bijeen
komsten. Voor meer informatie de navol
gende adressen: 
voor Brabant en Limburg: Freek en Jet 
Aldenkamp, Helmond, 04920-34809; 
Landelijk: Benny Knuttel, Amersfoort, 
033-31863; 
Voor bijdragen: postgiro 4295032 t.n.v. 
w. van Pesch, Veldweg 82, Koekange. 

Freek en Jet Aldenkamp 
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Weer minder ruimte voor kernwapens 

Gemert Atoomvrij 
Als het een beetje mee~it, kunnen er over een jaar of tien in Nederland 
nergens meer atoomwapens worden opgeslagen. Steeds meer gemeentes be
sluiten om hun gebied tot "atoomvrije zone", verboden gebied voor kern
wapens te verklaren. In december werd ook Gemert deel van het atoomvrije 
gebied. 

Volkei 
Gemert ligt vlak bij de vliegbasis Vol
kel, waarvan bekend is dat er atoomkop
pen liggen. Mocht er een aanval op Vol
kel gepleeqd worden, dan zou dit ook 
voor de Gemertse bevolking dramatische 
gevolgen hebben. In 1979 nam de gemeen
teraad al een motie aan, waarin de rege
ring gevraagd werd de kernwapens uit 
Volkel te verwijderen. Er kwamen echter 
maar weinig raakties op dit besluit. 

Mol 
Gemert is ook aangesloten bij het 
Streekorgaan Stadsgewest Helmond, waar 
men al enkele jaren de•ontwikkeling in 
Mol met zorg gadeslaat. De gemeente 
Mierlo sprak zich hier als eerste uit 
tegen heropening van Eurochemie. De 
kwestie kwam ook in Gemert ter sprake, 
maar werd vooruitgeschoven, omdat de 
raad eerst de Brede Maatschappelijke 
Diskussie wilde afwachten. En nu maar 
hopen dat Eurochemie in de BMD ook ter 
sprake komt! 

atoomvrije zone 
Meer succes h~d de aktie voor een atoom
vrije zone, waarbij men het eigen gi['ond
gebied atoomvrij verklaart. Bet idee 
hiervoor ontstond in de zomer van 1981 
bij de Werkgroep Gemeentepolitiek, de 
partij met de meeste stemmen in de ge
meenteraad. De Werkgroep wachtte tot de
cember om de motie in de raad te bren
gen. In december werd namelijk de begro
ting opgesteld, waarbij alle frakties 
aangeven welk beleid ze willen gaan voe
ren. De ervaring had geleerd dat dit de 
beste gelegenheid is om een dergelijke 
kwestie aan de orde te stellen. 
Voor de raadsvergadering van 18 december 
werd de motie ingediend. Daarin werd be
zorgdheid over de bewapeningswedloop 
ui tgesproke.n en de wil om met alle wet
telijke middelen het opslaan en vervoer 
van kernwapens tegen te gaan. 
De motie we.rd . uiteindelijk met 9 tegen 6 
stemmen aangenomen 1 sommige v66rstemmers 
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hadden er echter noq duidelijk moeite 
mee om zich voor eenzijdige stappen uit 
te spreken. 

Is3en van de ·Werkgroep Gemeentepolitiek 
in aktie. (foto: J. v.d. V~} 

verbodsborden 
Om het raadsbesluit kracht bij te zetten 
plaatste de Werkgroep Gemeentepolitiek 
langs alle invalswegen naar Gemert het 
bord "Gemert, atoomvrije zone" . De bor
den was maar een kort leven beschore.n; 
ze werden al na drie uur door de politie 
weggehaald. Er is nu een affiche gemaakt 
waarop het gemeentebord en een verbods
bord met een kernwapen; dit affiche 
siert al vele ramen in Gemert. Toch 
broeit men eY nog op hoe de borden gele
galiseerd kunnen worden; de borden met 
"denk aan onze kinderen" kunnen er im
mers wêl staan. 

Tot slot de volgende suggesties van de 
Werkgroep voor mensen die in andere ge
meenten aan de gang willen: maak zoveel 
mogelijk publiciteit en probeer alle mo
gelijke groepen mee te krijgen, met name 
ook kerken en jeugd- en jongerenorgani
saties. 

Annemieke Krol 
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Anti-kernenergiebeweging na winsterslaap 

Akties in 1982 
Sinds Dodewaard 1981 (blokkade, aktieweek, demonstratie) heeft de anti
kernenergiebeweging (AKB) zich nauwelijks meer naar buiten toe gemani
festeerd. De processen tegen Dodewaard-demonstranten, diskussies over 
gebruik van chemisch gas "in vredestijd" en de strubbelingen rond de 
Brede Maatschappelijke diskussie bepaalden de aandacht in herfst en win
ter. Voor het stilleggen van Dodewaard en Borssele zijn nieuwe akties 
meer dan noodzakelijk. Tijdens een "landelijk" overleg van basisgroepen, 
stroomgroepen en energiekomitees werden enkele aktie-voorstellen moeizaam 
doorgelicht. Voor juni en september wordt een landelijke aktie-kampanje 
voorbereid. 

strategie 
Binnen de AKB bestaat er geen twijfel 
over de eis dat alle kernenerçie-akti
viteiten in dit land ên daarbuiten ge
staakt dienen te ~orden. 
Echter, bij de invulling van de wijze 
waarop die eis ingewilligd moet worden, 
duiken verschillende visies en benade
ringen op die ogenschijnlijk strijdig 
met elkaar zijn. Oe basisgroepen "Dode
waard gaat dicht" pleiten voor voort
zetting van de Dodewaard-aktie 1981: 
"ook al leidde de aktieweek niet tot 
sluiting van Dodewaard, toch moet je 
die weg blijven volgen en steeds grotere 
druk uitoefenen". 
Andere groepen zien 'Dodewaard' niet 
als direkt aktie-punt, getuige de geweld
dadige gebeurtenissen in september '81. 
"Je mag niet praten in termen van stap
jes terug, als je een andere strategie 
wilt volgen. Een landelijke kampanje 
geldt net zo goed als waarschuwingssig
naal aan het parlement". 
Tijdens de diskussies over de te volgen 
strategie ontstaat een tumultueuze sfeer, 
waarin een wederzijds stukje wantrouwen 
wordt weerspiegeld. Het blijkt niet een
voudig om uit de lappendeken van visies 
en opstellingen ~~n lijn op te pakken, 
die moet dienen als leidraad voor toe
komstige aktiviteiten van de AKB. 

energieverspilling 

De onderlinge diskussies over de te vol
gen strategie kost enorm veel energie 
en roept tevens irritaties op. Daarbij 
bestaat het gevaar dat nieuwe energie
komitees zich terugtrekken omdat ze de 
achterliggende oorzaken van 'wantrouwen' 
en 'tegenstellingen' binnen de AKB niet 
kennen. De vermeende "eenheid" van de 
Beweging is soms ver te zoeken. 
Het grootste gevaar schuilt in het feit 
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dat een verbrokkelde AKB precies datgene 
is waar de atoomlobby op hoopt: terwijl 
de bekvechtende aktievoerders hun onder
linge geschillen uitpluizen, draaft 
de atoommachine ongehinderd verder. 
Ondanks de schijnbare tegenstellingen 
mag ons land rekenen op een 'zomer
offensief' waari~ alle energie gestoken 
moet worden. 

druk op de ketel 
Een permanente aktie tegen kernenergie 
ên voor een ander energiebeleid, moet 
de druk op de ketel vergroten. Twee po
litieke partijen (PvdA en D'66) riepen 
in de verkiezingsstrijd zich sterk te 
zullen inzetten voor sluiting van Dode
waard en Borssele. Deze beloften dreigen 
het onderspit te delven in het "nieuwe 
realisme", waarin alleen kosten en op
brengsten schijnen te tellen. 
De Brede Maatschappelijke Diskussie, be-· 
doeld om de 'druk van de ketel' te ver
minderen, dreigt ook een centenkwestie 
te worden waarbij de atoomlobby (in di
verse gedaantes) de grootste subsidies 
binnenhaalt voor "informatiedoeleinden". 

Ook op plaatselijk nivo kan de druk 
worden vergroot: Giroblauw-aktie en 
anti-gasprijsverhogings-akties kunnen 
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worden ingezet om de druk op gemeentes 
en provincies te vergroten. 
Om een gezamelijke vuist te maken worden 
de klokken gelijk gezet •••• 

voorlopige aktie-opzet 
In Utrecht is een voorlopige aktie-opzet 
aangenomen, die in een kleinere werk
groep nader wordt ingevuld. 

In de maanden juni en september wordt 
een landelijke kampanje gevoerd, op 
plaatselijke en regionale schaal. 
De start van de totale kampanje, begin 
juni, zal een nationaal tintje krijgen. 
Onder het motto van een aantal 'centrale 
eisen' ("Nederland Atoomvrij", "Onmid
dellijke sluiting Dodewaard en Borsse~e", 
"Beeindiging van Kalkar en UCN Almelo", 
"Geen dumping radioaktief afval", enz.) 
zullen de-centrale aktiviteiten worden 
uitgevoerd in het hele land. Een aantal 
aktiviteiten kunnen landelijk zijn, zo
als Giroblauw-aktie, gasprijsverhoging: 
andere thema's kunnen regionaal worden 
benadrukt. voor Zuid-Nederland valt te 
denken aan de volgende 'verdeling': 
Zeeland (Borssele, Doel), Brabant (Mol, 
stadsverwarming). 
Ter afsluiting van de totale kampanje, 
in september, wordt een grootse lande
lijke manifestatie/demonstratie voor
bereid, op een nader te bepalen plaats. 
Den Haag (met parlement, Ministerie van 
Ekonomische Zaken, kantoor BMD, Nera
toom, ECN, enz.) lijkt hoge ogen te 
gooien als plaats voor demonstratie. 
Niettemin zijn er nog alternatieven 
mogelijk. 
Ter ondersteuning van de kampanje wordt 
een energiekrant uitgebracht, waarin zo
wel de centrale thema's als de regionale 
aktiviteiten worden verduidelijkt. 

Voor de begeleiding van het zomeroffen
sief wordt een gemeenschappelijk pers
beleid uitgestippeld. 
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Deze en andere zaken komen terug op een 
volgende bijeenkomst van het landelijk 
overleg: zaterdag 20 MAART a.s. (begin 
van de lente!), 11.00 uur in Kargadoor, 
OUde Gracht 36, Utrecht. 

aanloop 
Een aantal dunne lijntjes zijn uitgezet. 
Veel zaken staan nog ter diskussie of 
moeten nog overeind worden gezet. 
Het is belangrijk dat plaatselijke en 
regionale groepen (energiekomitees, 
stroomgroepen, basisgroepen, milieu
groepen) meewerken aan de invulling van 
de regionale thema's. 
Met name de aktie 11GIROBLAUW" dient ak
tievere impulsen te krijgen. 
!~n ding· is overduidelijk: Dodewaard en 
Borssele moeten dicht, liefst nog dit 
jaar ••••• 

Inlichtingen 

Voor groepen of mensen die daadwerkelijk 
willen meewerken aan deze landelijke 
kampanje wordt verwezen naar de volgende 
informatie-adressen: 
• Giroblauw, Aktie Strohalm, OUde Gracht 

42, 3511 AR Utrecht, tel: 030-314314 
• Afval (maandblad van en voor de 

basisgroepen), Postbus 1053, 
1000 BB Amsterdam, tel: 020-851609 

• Landelijk Energie Komite (LEK), 
Tweede Weteringsplantsoen 9, 
1017 ZD Amsterdam, tel: 020-221366 

allicht 
vraagt: 

MI!':IDlERK (~)ERS, 

voor schrijf
typ
lay-out
vouw-
en ander werk. 

vereisten: 

WK 

voldoende energie. 

vele. handen 
maken licht werk! 
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Nieuws van Giroblauw 

Geen piek voor atoomelektriek 
Zaterdag 13 februari was er in Utrecht 
bij Aktie Strohalm een landelijke Giro
blauw-vergadering, om na te gaan hoe de 
~tie in het land verloopt. Hierbij kwam 
wel naar voren dat er een lange adem no
dig is om de Giroblauw-aktie vol te hou
den; zolang het energiebedrijf niet rea
geert, levert de aktie weinig konkrete 
resultaten op. 

weigeren 

Tevens is er gepraat over de weigerings
aktie, waar in enkele plaatsen mee be
gonnen is. Hierbij wordt een deel van de 
energierekening helemaal niet betaald. 
Vooral in Friesland zijn ze al ver ge
vorderd met het weigeren. Daar zijn al 
ongeveer 600 mensen, die 2,7% van hun 
elektriciteitsrekening niet betalen. 
Een half jaar geleden begon de familie 
Kuiper hiermee. Zij werden afgesloten, 
waarna ze een proces tegen de Friese 
energiebedrijven aanspanden. Hierin is 
tot op dit moment geen uitspraak gedaan; 
wel zijn ze, hangende het proces, weer 
aangesloten. 

Verder zijn er twee mensen in Deventer 
die al vanaf januari 1981 2,7% van hun 
elektriciteitsrekening niet betalen. 
Hierop is door de gemeente nog steeds 
niet gereageerd. 

Tilburg 

In Tilburg is er ook een groep begonnen 
met weigeren. Hier wordt het symbolische 
bedrag van 1 piek niet betaald. Deze 
gulden wordt op een speciale rekening 
gestort, die vrijgegeven wordt op het 
moment dat de gemeente zich aktief tegen 
kernenergie opstelt. Aangezien er (nog) 
niet massaal is overgegaan tot afslui
ting, zou het kunnen zijn dat het op een 
juridisch steekspel uitdraait. 
Daarom is er op,de landelijke vergade
ring afgesproken met beide akties door 
te gaan, zowel met het gescheiden beta
len als met het weigeren. 
Wil je informatie over deze akties, dan 
kun je wel bij je plaatselijke stroom
groep terecht. 

Jan Meys 

Overheid over laatste Dodewaard-aktie 

ME vrijgesproken 
"Dinsdag 22 september. weinig nensen denken er nog aan dat we an 20.00 uur weg nee
ten zijn. Dat was het ultimatum van de knokploeg. we zijn toch aan het opbreken! On 
19.30 rijdt een politiebusje langs. Via de negafoon maakt het bekend, dat er die 
avond een bijeenkomst voor de bevolking is waar de burgeneester zal spreken. Dan 
trekt de politie zich terug. Een bende van 250 mensen wacht: "over een kwartier no
gen we het terrein op", van de burgeneester en de politie, dat \'lieten ze. we besef
fen dat het ernst is, ze zullen ons kelten verjagen •••• " 

De overheid heeft een'zakelijk en ob
jektief' rapport over de gebeurtenissen 
rond het afgelopen tentenkamp in Dode
waard gemaakt. Over het grimmige ver
loop van de aktie wordt vastgesteld, dat 
het aktiemodel "basisdemokratie" hier 
oorzaak voor was. Daarbij kwam de politie 
handen en middelen tekort om alle straf
bare feiten te vervolgen. 
Het 'recht' heeft haar beloop gevonden: 
drie maanden onvoorwaardelijk, geldboetes 
en één vrijspraak voor de 22 demonstran
ten die er door STILLEN werden uitgepikt. 
Géén veroordeling van de terreur door 
Radio Werken Nederland (Stem der Zwijgen
de Meerderheid), Constructief Jong Neder-
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land en het Oud Strijders Legioen. 
Géén afkeuring van het beleid burge- ge
meester Goldberg en het misplaatste Be
vrijdingsfeest dat hij de buurtbewoners 
aanbood. 
Géén woord over het internationaal ver
boden CS-gas. De diskussie laait hoog op 
over het vertoon van pornofilms aan re
laxende ME-ers. Maar dit mistgordijn kan 
de samenwerking tussen atoomlobby, over
heid en rechtse groepen niet versluieren. 
De mensen rond de kerncentrale in Dode
waard leven nu in ATOOMSTAAT. Daar wordt 
voor je gedacht, dus houd je mond. 

JvdA 
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Tilburgs energietribunaal '82 
Verkiezingen worden gekenmerkt door mooie beloften. Iedere partij zet z'n 
beste beentje voor in de wedloop naar de gunsten van de kiezers. Geen onder
werp wordt vergeten, alles heeft de aandacht. Centraal staan de drie w-s: 
Werkgelegenheid, Welzijn en Welvaart. 
Een onderwerp als "energie" krijgt zijn invulling binnen dit aandachtsveld. 
Het maatschappelijk belang van een energiebeleid wordt algemeen onderkend; 
maar vier jaar gemeentepolitiek hebben aangetoond dat energie niet meer is 
dan een modern ondergeschoven kindje. Alleen met de verkiezingen dient dit 
wat opgepoetst te worden. 
De werkgroep Kalkar Tilburg klaagt het gemeentelijk energiebeleid aan. 
Op 27 april a.s. worden de partijen uit de gemeenteraad ter verantwoording 
geroepen voor het ontbreken van een energiepolitiek. Zij waren niet in 
staat het gemeentelijk energiebeleid een nieuwe koers in te sturen. De ge
meente danst nog steeds naar de pijpen van de energiemonopolies van lande
lijke overheid, PNEM/KEMA en Gasunie. 
In het Tilburgs Energie Tribunaal '82 staan drie thema's centraal: 

Energie en werkgelegenheid: Besparingsmaatregelen en alternatieve ener
giebronnen zijn de instrumenten om meer werkgelegenheid te scheppen. 
Hoewel de mensen om dit te uit te voeren staan te trappelen, maakt de 
gemeente Tilburg nog steeds geen aansta~te. 
Energie en Portemonnaie: Twee voorbeelden - de aanleg van stads/wijk
verwarming, en het akkoord met de gasprijsverhoging- maken energie 
tot de melkkoe voor de slechte ekonomiese situatie. 
Géén ander ekonomies beleid, maar schrapen van de "kale kip". 
Energie en Gezondheid: De giro-blauw-weiger-aktie en de akties voor 
een atoomvrije zone eisen van Tilburg NEE zegt tegen kernenergie. 
Wanneer gebeurt dat eens? 

Drie aanklagers (onafhankelijk van de werkgroep) zullen de verschillende 
politieke partijen hierover danig aan de tand voelen. De partijen zitten 
als getuigen op het bankje. Het aanwezige publiek (de jury) en de speciaal 
uitgenodigde belangengroepen zoals bejaarden, windmolenbouwers en atoom
ströomweigeraars zullen het oordeel over het energiebeleid vellen. 
Mr. A Brenninckmeier zal als rechter de mist rond dit onderwerp proberen 
weg te nemen. 
Niet dat hiermee een nieuwe politiek zijn intrede zal doen, maar de feiten 
kunnen hiermee wel op tafel gebracht worden. Alleen met mooie beloften 
kom je er niet, dat zal de inzet van het tribunaal zijn. 

Plaats: KWJ-aktiezaal, KOrte Tuinstraat 7, Tilburg 
Aanvang: 20.00 uur, 27 april 1982 
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Aktie in Veldhoven 

Om de aandacht voor Mol niet te la
ten verslappen, organiseert de Werk
groep Stop Atoomplannen Kempen op 
tweede Paasdag ( 12 april) een mani
festatie in en rond het Veldhovense 
buurthuis van d'Ekker. 
Er is daar dan o.a. een informatie
markt waarin de alternatieve ener
gie in het zonnetje gezet wordt. 
HOogtepunt van de dag wordt de ver
branding van een zelfgebouwde kern
centrale. Duidelijker kan men niet 
laten zien wat er met de kerncen
trales moet gebeuren! 

Nieuwe Boekwinkel in Sittard 

Sinds januari is in Sittard de al
ternatieve boekhandel Katastrofe 
gevestigd. Dit is een onderdeel van 
de veelzijdige aktiewerkgemeenschap 
KOllektief Rampenplan, welke (al 
veel langer) bezig is met voorlich
ting en daadwerkelijke uitvoering 
op het gebied van energie, milieu 
voeding enz. Adres: Putstraat 22 
6131 HL Sittard, tel. 04490-24803 

brandstof 
signalen over energie 

Projektgroep Brede Maatschappelijke 
Diskussie i.o. 

Ter voorbereiding op de Brede maat
schappelijke Diskussie is deze 
groep artikelen en andere publika
ties over het onderwerp energie 
gaan verzamelen. In het eerste 
verslag aan de Stuurgroep van de 
BMD worden een groot aantal uit
stekende argumenten, overwegingen 
en mogelijke zaken onder de aan
dacht gebracht, welke horen bij 
een verantwoord energiebeleid • 
Voor ingewijden in de (anti-kern) 
energieproblematiek veel bekende 
stof. Toch aan te bevelen, omdat 
alles nog eens duidelijk op een 
rijtje wordt gezet. Zeer zeker 
aan te bevelen voor diegenen, die 
op dit gebied (bij)scholing kun
nen gebruiken. In het najaar van 
1982 komt het volgende verslag uit. 
Voor inlichtingen: 
Projektgroep BMD 
Postbus 1272 
9701 BG Groningen 

"Noordzee Energie", is de titel van 
een nieuw boek over de olie in de 
noordzee. In het boek wordt bespro
ken welke risico's het een en ander 
met zich mee brengt. 
Uitgebreid wordt getoond op welke 
punten de mijnwetgeving tekort 
schiet in de bescherming van het 
zeemilieu. Goed leesbaar en zeer 
geschikt voor het gebruik op bijv. 
scholen. (128 pp. ill. tabn. Unie
boek bv Bussum, 1981, f 29,50 
ISBN 90-228-1860-8) 
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Lustrum Kleine Aarde 

Al tien jaar lang geeft DKA kursus
sen, waardoor een bijdrage wordt ge
leverd aan de oplossing van de hui
dige milieuproblemert. Het programma 
voor de eerste helft van 1982 is te 
bestellen bij: DKA Kursusgroep, 
Postbus 151, 5280 AD Boxtel 
(postzegel 55 ct. bijsluiten). 
Telefonische informatie dagelijks 
van 10.00 - 12.30 uur 04116-76901 
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