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Het lekbul-letsin tlJordt uitgegeven onder
vemn_ oMeUjkheid van het LandeUjk
Energie Komitee en vel'sahijnt zonder
medetJ)Bl'king van de NCO.
Bet lekbulletin verschijnt minimaal 8
maal pel' jaar. Bet IJOrdt niet meer gra
t i s verstuurd aan alle energie-en ba
sisgroepen .
Een abbonnement kost nu f15~ - pel' jr.
Een groepsabbonnement kost 19, - per
exemplaar per jaar (1 0 of meer ex.per
groep) •
Bet LEK i s gevestigd op het Tweede We
teI'ingptantsoen 9, lOl? ZD,Amsterdam &
te bereiken onder teleroonnumner 020
221366.Postgiro hebben We ook ! en LJel
het voLgende nummer: 3567199 . Doe mee !
Wordt ook donateur, we hebben het hard
nodig !
Dit lekbulletin uJerd samengesteld door
Rene ~Proo8, Eu8 Menage~, Thea vld Moten,
Pieter Lammers,John Bontelee.meneen
van WISE en de arreetantençroep van
het LandeLijk overLeg D'waard gaat dioht .
AtLe foto '. (behal-ve op de aohtierpaqinal
zijn gemaakt door Rene ~ PToos. De lay-
out is gedaan door Eus Menage ".
Reakties zijn aUijd welkom.Stuur ze
maar naar bovenstaand adres.
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vacature
Bi j de Vereniging Milieudefensie is plaats
voor een stagiaire.Deze st agi ai re (bij
voorkeur een vrouw) gaat zich bezighouden
met het begeleiden en verder uitbouwen van
de kursus Plaatsel ijke Energieakt ie .Dit is
een kUrsus voor plaatseli jke energieaktie
groepen.Oe stagi ai re kan op zeer korte ter
mijn beginnen .Voor meer i nl i chti ngen.bel
met Mil ieudefensie : 020-221366 (vraag
naar Herman Verhagen of Georg Kreuzberg)
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AKTIE IN
DEN HAAG

INLEIDING

In 1982 zullen weer veel groepen in de
weer zijn voor een andere energiepolitiek.
Er komen karavanen met de bedoeling dis
kussie te stimuleren, informatie te ver
spreiden, er komen akties tegen het
dumpen van (oa.) het KEMAafval in de Oce
aan en op tal van andere manieren zal de
energiediskussie opnieuw gestimuleerd
worden.
1982 is ook het jaar waarin de BMD zich
zal afspelen, én het jaar waarin moet
blijken wat er terecht gaat komen van de
afspraken in de regering in mei of juni
een beslissing te nemen over de sluiting
van de twee kerncentrales.
In 1982 tenslotte, zal duidelijk moeten
worden welke richting de anti-kernenergie
beweging in moet slaan om haar aanhang te
vergroten en in daadwerkelijke resultaten
om te zetten.
Ook de LEKorganisaties zullen bij tal van
aktiviteiten betrokken zijn. Toch wordt
het belangrijk gevonden om tevens met een
gezamenlijke, grote aktie te komen, een
samenballing van de héle anti-kernenergie
beweging.
Om de diskussie over zoln aktiviteit op
gang te brengen volgt hieronder een voor
stel voor aktie in DEN HAAG, waarbij we
voorlopig als voorkeur de week van
8 tlm 12 JUNI hebben. Dit voorstel moet
ook in het LEK nog verder uitgediskussieerd
worden, en bovendien zullen de afzonderlij
ke organisaties in de aktievoorbereiding
zelfstandig optreden. Maar op 23 januari
willen we met zoveel mogelijk groepen en
organisaties een start maken van de voor
bereiding van een dergelijke aktieweek.
Het onderstaande stuk bevat ook voorstel
len over de doelstellingen van de aktie,
de begrenzingen waarbinnen de aktie plaats
zou moeten vinden, en de wijze waarop de
aktie voorbereid en uitgevoerd kan worden.
Dit zijn uiteraard zaken waarover op 23
januari, in eerste aanleg, gediskussieerd
kan worden.

Aktievergadering 23 januari 1982
Kargadoor, Oudegracht 36
Utrecht. Aanvang 11.00 uur.

WMR<J.1 AKTIE?

Er draaien nog steeds twee kerncentrales,
er mag in Almelo nog steeds en in toenemen
de mate Namibisch uranium verrijkt worden,
er wordt gemeenschapsgeld in de bodemloze
Kalkarput gegooid en er wordt doorgegaan
met het storten van radioaktief afval in
de oceanen. Bovendien wordt opnieuw aan
gedrongen op proefboringen in het Noorden
van Nederland, zonder zelfs maar op het
einde van de BMD te wachten. Telkens
weer worden er deelbeslissingen genomen
die het nederlandse kernenergiepark in
stand houden. De enige koncessie die nu
gedaan is, is het in leven roepen van een
kommissie die moet onderzoeken wat de kos
ten zijn van sluiting resp. openhouden
van de kerncentrales.
Het eindrapport van de kommissie Beek is
in mei dit jaar te verwachten. Te voor
spellen valt dat de uitkomst daarvan
één van de volgende is:
- er zitten nog hiaten in het onderzoek

(ener moet dus meer onderzoek gepleegd
worden) •

- gelegenheid tot openbare diskussie
(in de BMD) moet eerst geboden worden.

- of gewoon: het rapport geeft aan dat
sluiting te duur is.

De kommissie Beek zal de kerncentrales
niet sluiten en deze regering zal dat ook
niet zomaar doen. Daarom is het nodig dat
er zo hard en zo massaal mogelijk aktie
gevoerd blijft worden. De nederlandse
AKB is breder en sterker dan ooit. Sterker
ook dan in enig ander land. Het wordt de
hoogste tijd dat de kerncentrales écht
dicht gaan. Het is overduidelijk - daar is
geen BMD voor nodig - dat het overgrote
deel van de nederlandse bevolking geen
boodschap heeft aan kernenergie in wat voor
vorm dan ook.

______________________:t



DE AKTIL KONKREET

Ons voorstel is om, bijvoorbeeld van
8 tlm 12 juni, onze tenten op te slaan
op het MALIEVELD in DEN HAAG. Op dit kamp
kunnen allerlei aktiviteiten georganiseerd
worden, zoals de AKB dat al vaker gedaan
heeft. Het kamp heeft deels een zo open
mogelijk karakter, dwz. dat we zoveel moge
lijk stimuleren dat de Haagse bevolking
participeert. Het Malieveld dient als uit
valsbasis van een aantal gezamenlijke ak
ties en een groot aantal kleine al dan
niet prikkelende akties. Het past goed in
de aktie om voor en tijdens de week elders
in het land aktie te voeren, bijvoorbeeld
bij de KEMA in Arnhem. Wij hebben in Den
Haag konkreet een symbolische blokkade
van het Binnenhof op het oog, onder het
motto: het parlement heeft zich geïsoleerd
van de bevolking door de kerncentrales
open te houden.
De week wordt op zaterdag afgesloten met
een massale demonstratie.

WJV\R(fI DEN HAAG ?
In de AKB wordt reeds lang een diskussie
over de rol die het parlement al dan
niet speelt of zou moeten spelen.
Er is veel kritiek op de parlementaire
demokratie en vaststaat dat het niet
de vorm van demokratie is die de meeste
mensen in de AKB als ideaal zien.
De diskussie over de toekomstige
demokratische inrichting van onze
maatschappij en de manier waarop
de AKB daar nu al de invulling aan pro
beert te geven,moet verder gevoerd
worden. En dat zal ook zeker voor en
tijdens de aktie gebeuren.Meer nog
dan uit diskussies wordt die vorm ver
kregen door de akties zelf.
Ondertussen is het nog wel zo dat
er een parlement is,en dat het pa
rlement de macht heeft om de kern
centrales te sluiten. Zij zal er
toe gedwongen moeten worden,door
onze akties,om van die macht gebruik
te maken.Dit heeft niets met par
lementarisme te maken. Het heeft voor
al te maken met de erkenning van de
huidige machtsstrukturen. Er zijn in
Nederland een aantal machtscentra die
al dan niet gezamelijk besluiten over
de toepassing van kernenergie.
Een van die machtscentra is het parlement.
Het parlement is een van de plaatsen waar
wij aktie moeten voeren. Daarnaast kunnen
de akties ook duidelijk maken welke andere
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machtscentra er zijn in die stad. In Den
Haag bevinden zich tenslotte ook de kan
toren van Neratoom, EeN en de Stuurgroep
van de BMD.
Naast dat alles heeft Den Haag, en met
name het Malieveld, het voordeel dat het
erg goed bereikbaar is, zowel voor aktie
voerende als voor belangstellenden.

DOEL VAN DE AKTIE

Aanleiding voor de aktie is het uit
komen van het rapport van de komissie
Beek. Doel is om nogmaals heel duidelijk
te maken dat kernenergie in Nederland
onduldbaar is. Dat doel zou in de vorm
van een aantal eisen naar buiten gebracht
worden:
- Onmiddellijke sluiting van Borssele

en Dodewaard
- Beëindiging van Kalkar en UC Almelo
- Geen dumping van radio-aktief afval
- Geen geldverspillende en versluieren-

de BMD maar ontwikkeling van schone
energiebronnen

Als dat tegen die tijd nog speelt kan een
eis met betrekking tot de arrestanten van
de Dodewaard-81 aktie eveneens een centrale
rol spelen.
Die doelen kunnen we duidelijk maken door
de publiciteit rond de akties en door de
akties zelf die voor een deel een konfron
tatie zullen zijn met hen die geacht worden
om het parlement te vertegenwoordigen.

DE BEGRENZINGEN VAN DE AKTIE

Er zijn twee massale,meerdaagse akties
geweest bij Dodewaard, en een aantal
iets minder grote op tal van andere
plaatsen. We hebben daar veel ervaring
bij opgedaan. Die ervaringen moeten we
goed gebruiken om deze aktie (nog)beter
te laten verlopen.
Volgens ons is het noodzakelijk om doel
stellingen en begrenzingen van de aktie
van te voren helder en duidelijk vast
te stellen. Hier volgt een niet uitput
tend rijtje die te maken hebben met de
ervaringen van de afgelopen akties.
1. Welke afspraken we ook met elkaar
maken. het allerbelangrijkst is dat
iedereen zich verantwoordelijk voelt
voor het handhaven van die afspraken.
Dat betekent dat we van tevoren vast
stellen wat de kaders van de aktie zul
lenzijn. dat iedereen zich daar aan
houdt en anderen helpt zich daaraan te
houden. Binnen die begrenzingen is el
ke groep vrij te doen en te laten wat
ze wiL



2.Als we het doel van de aktie hebben
vastgesteld, moeten we onze aktie zo
inrichten dat er maximale garanties
zijn dat het doel verwezenlijkt wordt.
Dat lijkt een open deur intrappen,
maar dat is niet zo.
Een doelstelling bij de DGD aktie dit
najaar was duidelijk te maken dat
Dodewaard dicht moest,waarom Dodewaard
dicht moest en wat er niet deugt aan
de besluitvorming rond kernenergie.
Er is echter bijna alleen gepraat
over het politieoptreden, traangas,
arrestatieteams, ophitsing door de
burgermeester. Terecht, want dat op
treden was schandalig. Wij kunnen
er echter ten dele voor zorgen dat
het politieoptreden niet centraal
kán komen te staan. Naast de in-
vloed die de autoriteiten en de
rechtse media daarop hebben, kun-
nen we daar zelf 66k gedeeltelijk
invloed oe uitoefenen.Door de manier
waarop wiJ onze aktie uitvoeren en
door de manier waarop wij onze pu
bliciteit verzorgen. Dat betekent
dat er goed gekeken moet worden naar
wat er in Dodewaard gebeurde. Het
betekent dat we moeten kijken voor-
bij de morele veroordeling, hoe be
grijpelijk en noodzakelijk ook, en
we moeten komen tot een ~olitieke
beoordeling. Vragen als: oe voorspel
baar was het politiegeweld in Dode
waard, hoe onterecht dan ook? en: wat
heeft de wijze waarop wij onze aktie
uitgevoerd hebben daarmee te maken?
zullen eerlijk beantwoord moeten worden.
Wat ons betreft zijn de conclusies dat:
- de acties geweldloos moeten zijn
- er geen gebruik wordt gemaakt van ma-

terialen voor blokkadedoeleinden,
- we op belangrijke momenten een eenheid

zijn,gezamen1ijk optreden,
- we ons ten alle tijde aan de met el

kaar gemaakte afspraken houden,
- we flexibel en aktief zijn,
- we de geplande activiteiten op het

kamp (discussie,voor1ichting.cultu
reel programma enz.) ook daadwerke
lijk uitvoeren.

3.0m de inhoud van de actie te bewaken
moet er actualiteitswaarde zijn.Die ac
tualiteit kunnen we ten dele zelf ver
zorgen,maar er moet bij voorkeur ook
iets aan de hand zijn,iets te beslissen
zijn,in dit geval het rapport van de
commissie Beek.
Andere mogelijkheden zijn het al dan
niet voortzetten van de BMó,het geld
voor Kalkar.de dumpingen vanuit IJmui
den enz.

4.De actie moet niet één centraal ge
beuren zijn.In wezen is een grote cen
trale actie strijdig met dat wat leeft
binnen de AKB; regionale en plaatselijke
autonomie,basisdemocratie,gedecentrali
seerde energievoorziening etc.
Dat moet ook in de acties tot uiting
komen.Er moet een verband gelegd wor
den tussen de centrale acties en de
vele plaatselijke activiteiten die het
hele jaar door in het hele land plaats
vinden.
5.De actie moet verbredend werken. Dat
betekent aan de ene kant dat we dui
delijk maken dat het niet om kernener
gie alleen gaat,maar ook om de aardgas
prijsverhogingen,kolenprob1ematiek,al
ternatieven,kortom de energievoorziening
in zijn totaliteit.Aan de andere kant
om zoveel mogelijk mensen te bereiken
en te laten deelnemen.
Net als in Dodewaard kan de actie zo
georganiseerd worden dat er plaats is
voor iedereen.Verschillende activiteiten
die verschillen in politieke houding en
verschillen in de bereidheid tot per
soonlijke risico's tot uiting brengen.
De voorlichting,zowel direct als door
publiciteit,moet veel aandacht krijgen.
6.Iedereen die meedoet aan directe ac
ties die op een harde confrontatie kun
nen uitlopen,moet daar goed op voorbe
reid zijn,zoiets kan dergelijke confron
taties voorkomen of beperken.
Dat betekent oefening,training en goed
voorbespreken.

DE ORGANISATIE VAN DE AKTIE

De hamvraag: hoe organiseren we de actie,
op welke manier vindt de besluitvorming
plaats?
Een deel van de AKB heeft zich in basis
groepen georganiseerd,een ander deel is



georganiseerd in en vertegenwoordigd
door andere organisaties .
In het verleden werden demonstraties
centraal georganiseerd,meestal door het
LEK, al dan niet samen met andere lande
lijke organisaties.Dat was op den duur
niet bevredigend. Er ontstonden steeds
meer plaatselijke groepen met eigen
ideeën over aktievonmen en politieke
invull ing van de antikernenergiestrijd.
Deze groepen organiseerden zich vanaf
1980 in een basisdemokratiese struktuur,
met maximale autonomie voor de afzon
derlijke groepen.
De reeds bestaande organisaties,zoals mi
lieuverenigingen en politieke partijen
kwamen daar los van te staan.
Die tweedeling zal voortblijven bestaan ,
maar bi j de akties in Dodewaard en Arnhem
dit najaar is de samenwerking.hoewel moei
zaam,meer op gang gekomen.
Het gaat er nu om tot een samenwerkings
vorm te komen die enerzijds zoveel moge
lijk recht doet aan de verworvenheden
van de basisdemokratie en anderzi jds de
deelname van grote organisaties mogelijk
maakt. DAt betekent dat steeds gewerkt
moet worden naar zo breed mogel ijke over
eenstemming omdat anders al heel snel
minderheidsstandpunten blijven voortbe
staan waarvan het maar de vraag i s of
het in de aktie zêlf ook s lecht s door
een kleine minde rheid wordt gedragen.

SMNGEVAT

In dit diskussiestuk zitten verschill ende
punten voor de vergadering van de 23e en

dus ook voor groepen die hierover in eigen
kring willen praten :
- Is men het eens met de noodzaak van een

gezamenlijke aktie , op die plaats, op
dat tijdstip?

- Is men het eens met de vorm van aktie
zoals hierin voorgesteld? Welke uitbrei
ding kan daaraan gegeven worden?

- Is men het eens met de begrenzingen die
we geformuleerd hebben, met name die be
trekking hebben op het voorkomen van po
1iti eoptreden?

- Is het eens met de eisen, en daarmee met
de hoofdlijn voor de presentatie naar
buiten toe, van de aktie?

- Hoe kunnen we de besluitvorming over de
aktie nader afspreken en hoe organiseren
we de konkrete voorbereiding (aktiesek-
retariaat e.d.)1 Pieter LalTlT"le rs

John Hontelez

:8'- _



DE ARNHEMSE PROCESSEN

rechtspraak of rechts -spraak?
Op 10 en 11 december jongstleden stonden
er in Arnhem een aantal jonge mensen te
recht,de meesten op beschuldiging van
openbare geweldpleging.Deze strafbare han
delingen zouden zij gepleegd hebben tij
dens de voortijdig afgebroken aktieweek
in Dodewaard,september 1981.
Aangezien hun proces eigenlijk een poli
tiek proces is,hebben de arrestanten alle
maal gezamenlijk hun verklaringen opge
steld,wat inhoudt dat alle verklaringen
op dezelfde manier beginnen en op dezelfde
manier eindigen.Uit die verklaringen heb
ben we er willekeurig êên uitgekozen.
Laatste nieuws is trouwens dat de arres
tanten en een groot gedeelte van de pu-

blieke tribune uit protest de zaal verlie
ten toen bekend werd dat de officier van
justitie de vragen die gesteld zouden wor
den aan Feylbrief en Goldberg- die immers
als getuigen opgeroepen waren- dat die
vragen dus al van te voren doorgespeelt
waren aan bovengenoemde heren,die op deze
manier ruimschoots de tijd kregen om zich
voor te bereiden op dit proces.Dit is in
strijd met de nederlandse rechtsspraaknor
men en maakt nogmaals duidelijk dat het
toch een politiek proces is.

Rene~

OPZETVERKLARING VAN EEN ARRESTANT
Wij zijn opgepakt, omdat wij in Dode
waard waren van 19 tot 22 september.
Dit ontkennen wij niet en dat willen
wij ook niet ontkennen. Wij zijn er
trots op dat wij er geweest zijn en dat
we gedaan hebben wat we moesten doen.
Namelijk ons protest laten klinken te
gen kernenergie. Met heel ons lijf wil
len we ons inzetten om het ontij van
kernenergie en daarmee ook de politie
staat met fascistiese trekken te "keren.
Daarom waren wij daar. Wij zijn daarom
ook opgepakt, omdat de staat geen ver
zet tolereert die zij zelf niet inge
damd heeft. Ik zal uitleggen waarom wij
in Dodewaard waren. Strijd is noodzake
lijk om allerlei zaken af te dwingen.
Het stakingsrecht, het kiesrecht en het
recht op een bestaansminimum zijn bij
voorbeeld door strijd afgedwongen. Was
de strijd voor deze zaken ondemocratisch
in de ogen van de machthebbers van toen?
Jazeker, maar deze zogenaamde ondemocra
tische strijd heeft wel die zaken op
geleverl;i die nu kenmerkend zijn voor de
huidige democratie. Echter, heersende
wetten zijn vaak gebaseerd op normen en
waarden die achterhaald zijn. De heer
sende regels lopen vaak achter bij dat
gene dat er onder de mensen werkelijk

leeft. Vandaar dat mensen aktie voeren
en strijd leveren, opdat het parlement
haar wetgeving baseert op de verande
rende normen en waarden. Soms luistert
het parlement. Vaak ook verminkt ze de
werkelijke belangen van de mensen door
een ondeugdelijke wetgeving, zoals bij
de abortuswet en de leegstandswet. Ver
zet is dus noodzakelijk. Tien jaar bui
tenparlementair verzet zijn niet voor
niets geweest. Want als we de meerder
heid van het parlement, zogenaamd de
wil van de meerderheid van de neder
landse bevolking vertegenwoordigend,
haar gang laten gaan in het nemen van
zogenaamde democratische beslissingen,
dan hadden we er binnenkort drie kern
centrales bijgehad; en stond het voort
bestaan van Dodewaard, Borsele, Almelo,
Petten, Amsterdam en de kernreaktor in
Delft niet ter diskussie. Maar goed dat
er een anti-kernenergiebeweging is die
aktie voert en strijd levert, ook voor
de mensen die onze tegenstanders zijn.
Er zijn inmiddels zoveel feiten bekend
geworden over kerncentrales. Feiten o
ver de zogenaamde energiecrisis. Midde
len om het energievraagstuk op een goe
de, dat wil zeggen op een voor iedereen
akseptabele manier in de juiste banen
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te leiden. Feiten over de kosten en ge
varen van kernenergie••• • Wij vinden dat
het huidige beleid van de nederlandse
regering en het parlement anders moet.
Aan de ene kant ondersteunt de regering
de buitenparlementaire macht van de a
toommaffia, die akt ie voert in de vorm
van drogredeneringen, het achterhouden
van informatie en het verstrekken van
gebrekkige en foutieve informatie . Aan
de andere kant weigert de regeri ng te
luisteren naar de buitenparlementaire
aktievormen van de AKS, die haar aktie
vorm ki est in wezenlij ke argumenten,
zo volledig mogel i jke i nformat ie en de
inzet van mensen in plaats van drogre
deneringen en kapit aal ( tegenwoordig
noemt men dat werkgelegenheid ). Het
moet nu ei ndeli j k maar eens anders . Wij
vinden dat die kerncentrales dicht moe
ten (om daar maar eens mee te beginnen)
en de meerderheid van de nederlandse be
vol king vindt dat met ons. In nederland
heeft het ant i -kernenergiestandpunt de
meerderheid. in het parlement heeft de
atoommaffia de meerderheid . Het parle
ment is echter een slak met een st ruis
vogelkop. Zij durft niet de st appen te
nemen die zij naar onze mening moet ne
men . Zi j durft niet de stappen te onder
nemen di e ze onder de druk van de feiten
zou moeten nemen. Het parlement zit vast
geroest en wil geen beslissingen nemen
die werkelij k in het belang zi jn van het
nederlandse volk en van andere volken .
Ous moeten we een besli ssing forceren,
desnoods met ons eigen lijf. Ei sen van
ons kl inken wel door in de verkiezings 
programmals van sommige partijen . Maar
als deze parti jen,regeergeil al s ze zijn ,
mogen regeren, dan bli j ken die verki e
zi ngsprogramma's vol te staan met holle
beloftes. WE behouden daarom het recht
om kei hard st ri j d te leveren om onze ge
rechtvaardigde en terechte ei sen inge
willigd te kr i j gen. Vreemd genoeg luis
t ert het parlement nog steeds niet naar
onze massale demonstraties . Daarom wor
den we wel gedwongen om andere aktie
vormen te kiezen . We hebben gekozen voor
demonstreren met ons eigen lichaam. Een
aktievorm die meer is dan een demonstra
tie, namelijk een blokkade. Een blokkade
i s een aktievorm met eigen spelregels
Dat wil zeggen: zonder geweld, zonde r
vuurwapens, zonder benzinebommen, zon
der knuppel s , zonder heli kopters en zon
der infiltranten of huurlingen. Onze ei
gen regels waarvan jullie zeggen dat ze
de democratie aantasten, omdat ze de
heersende spelregels overtreden. Tegen
over een politiek van voldongen feiten
plaatsen wij onze vormen van openbare
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aktie met onze spelregels : een zitblok
kade en een atoomdorp. Onze keus is
hierop gevallen om duidelijk aan te to
nen dat het ons menens is . Tegenover
jullie regels stellen wij onze eigen
regels. Jullie geven geen openheid. jul
lie zijn stiekem en bestrijden de anti
kernenergiestrijders als een dief in de
nacht. In Dodewaard was het stiekemheid
en willekeur wat de klok sloeg. Dit te
genover onze openbaar aangekondigde en
openlijke blokkade. Jullie bedienen je
zelf van kri mi nal i seri ng en van terreur
door stillen . Wij hanteren een geweldlo
ze opzet. Jullie bouwden in 1980 een ef
fectieve blokkade met een prikkeldraad
versperring. Wij richtten bouwsel s op
als bescherming tegen weer en wind en
wild rondri jdende ME-busjes . Ondanks jul
lie spelregel s kregen wi j toch de gele
genheid om materiaal ~e te nemen en
mochten wij met jullie stilzwi jgende toe
stemming jullie regels overtreden. In
jull ie inconsequentie mocht het enkele
ogenbl i kken later toch weer niet en veeg
de de ME op hardhandige wijze de weg
schoon. Wi j vechten tegen de door jul
lie opgestelde st ral i ngsnormen die be
lachel ijk hoog en aanvechtbaar zi j n. Wi j
doen ervaringen op met lage stralings
doses en weten hoe desastreus de gevol
gen daarvan kunnen zijn . Jullie willen
een zeker risi co aanvaarden, want vol
gens j ul l i e is er geen of onvoldoende
bewijs van gevaar. Wij aksepteren geen
enkel risico, want er i s geen bewijs
van veiligheid . Integendeel . Jullie ver
schuilen je achter deskundigheid van
technologie . Wij zeggen dat die techniek



niet waardevrij is, omdat zij ervoor
zorgt dat uit kernprogramma 's atoombom
men gemaakt kunnen worden. Uit naam van
waardevrije wetenschap wordt ons milieu
vervuild en worden er mensen op straat
gegooid . Wij zijn onze eigen deskundigen .
Wij vinden dat iedereen deskundig is op
het gebied van haar of zijn gevoelens en
daarmee recht van spreken heeft en recht
op aktie en verzet. Jullie komen na
tien jaar aktie en diskussie met een
zogenaamde Brede Maatschappelijke Dis
cussie, die van bovenaf wordt opgezet
en geleid, die enonm gecentraliseerd is,
die werkt met samenvatt ingen en ver
minkingen van oorspronkelijke st and
punten . Wij voeren al jaren lang een
discussie . Wij vinden al jaren dat de
meningen duideli jk liggen. Jullie han
teren bij de discussie een ongelijke
behandeling van de verschillende groe
peringen. Vooral groepen die tijd, geld
en menskracht kunnen vri jmaken hebben
kansen om mee te draaien in de BMD. En
instanties die jullie manier van den-
ken willen en kunnen volgen . Wij willen
daarentegen op onze eigen manier zoveel
mogelijk mensen betrekken bij de dis
kussie en aktie met de mogelijkheid om
op je eigen manier bezig te zijn. Daa
rom heeft de AKB een buitenparlementair
karakter. Inderdaad wij tasten de legi
timiteit van de huidige bes1uitvonming
aan en knabbelen aan beslissingen . Daa
rom laat de justitie zich gebruiken en
wil ons krimina1i seren. Wij staan voor
een werkelij ke democratisering, en niet
alleen van het energiebeleid . De BMD is
alleen maar een argument om akties te
breken en feiten te versimpelen. Niet de
Brauw maar wij hebben duidelijk gemaakt
dat er gekozen moet worden . En dat is
geen keus voor ongebreidelde energie
verspilling. De Brauw laat de grootste
energieverspillers buiten schot en kwijlt
over koken, was sen en strijken . Wij heb
ben een keuze gemaakt omdat wij bezorgd
zijn voor onze kinderen en omdat wij be
zorgd zijn voor ons mi lieu . En dan bli jf
je niet stil staan bij die simpele rede
nering kolen of kernenergie. De mogeli jk
heden hoe het anders zou kunnen zijn door
de AKB al vol doende aangetoond . Dm voor
deze dingen te vechten stonden wij in Do
dewaard. Daar stond ik nietsvenmoedend
tegen een lantaarnpaal . Daarom werd ik
door twee huurlingen gearresteerd, nadat
ik hen had horen zeggen: "nu, dan pakken
we die maar", Ik st a hier omdat huurling
en van de overheid mij beschuldigd hebben
van het gooien van een steen . Ik ontken
dit want ik heb dit niet gedaan . Ook als
ik dit wel gedaan zou hebben, iets waar·

toe i k mi jzelf in geen enkele omstandig
heid toe zie komen, dan nog zou i k mij
niet schuldig voelen . Want door het grove
optreden en door het vertellen van gore
leugens worden bepaalde manieren van ver
zet gerechtvaard igd. Door ons hier voor
de rechters te laten staan wordt het ver
zet van de hele anti-kernenergiebeweging
aangeklaagd. Daarom wil de overheid ons
koste wat het kost achter de tralies zet
ten. Dat doet zij door aanvullende signa
lementen te schrijven, nadat ik gezegd
had dat mijn signalement niet klopte.
Dat doet zij door verklaringen van mede
aktievoerders te negeren, die verklaren
dat i k nooit met een steen zou gooien.
Dat doet zij door verklaringen in het
gerechterlijk vooronderzoek van de twee
huurlingen naar el kaar toe te praten en
vervolgens de tegenstrijdigheid opzij te
schui ven. Dat doet zij door zogenaamd be
edigde verklaringen van huurlingen bij
voorbaat te geloven. Dat doet zij in al
le andere zaken die in dit proces naar
voren komen. Wie is hier nu eigenlijk
de midadiger? Wie is hier nu eigenl ijk
democraties en ondemocraties? Zi jn wij
dan ondemocraties omdat wij op de grond
gaan zitten voor een kerncentrale en
bouwsels maken om ons te beschermen tegen
weer en wind en politie? Als wij op onze
eigen manier op willen komen voor onze
eisen , als er niet naar ons gelui sterd
wordt en als we genegeerd worden zijn
wij dan ondemocraties? Het zijn de a
toomlobby , de overheid, het Openbaar Mi
nisterie, minister van Thijn met zijn
Il akt i epart i j ", de mobiele eenheid, de
sti llen, de GBO, "burqervader " Goldberg
en ordehandhaver Feylbrief die vervolgd
moeten worden. De zaak wordt omgedraaid
want niet de AKS , maar de veroorzakers
en beschermers van de nucleaire ellende
moeten terecht staan.

DODEWAARD GAAT DICHT ::: ::::
_____________________9'
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\4JEST Du ITSLAND
WEER HELEMAAL OP DE ATOOMTOER

Begin november heeft de West-duitse rege
ring de richtlijnen voor het toekomstige
energieprogramma vastgesteld. Het belang
rijkste programmapunt is de bouw van twee
kerncentrales per jaar (elk met een capa
citeit van 1200 MW), te beginnen in 1982.
Daardoor zou tot 1995 het aandeel van a
toomstroom in de primaire energie ver
hoogd worden van 4 tot 17%. De industrie,
die de cijfers voor deze beslissing ver
schafte, rekent op een verdubbeling van
het stroomgebruik tot 1995, een verdubbe
ling die o.a. tot stand moet komen door
uitbreiding van de markt voor electrische
warmtepompen ten behoeve van van ruimte
verwarming. Veelzeggend is dat een ca
paciteit van 40.000 MW bruto gepland is
terwijl er netto slechts 17.000 MW nodig
is. Het vertrouwen in kerncentrales is
zeker gering.

Om de bouw van verdere atoomcentrales
te vergemakkelijken, werd door de rege
ringscommissie half oktober al een program
ma van tien punten aangenomen; het voor
naamste punt hiervan is de standarisering
van de bouw, de z.g. "Bau1inie 180".
Er zou dan nog maar één procedure nodig
zijn om vergunningen aan te vragen voor
identieke centrales op verschillende bouw
plaatsen: Kerncentrales aan de lopende
band dus. Het Freiburger Oko-Institut
zegt hierover: in fiete is standarisering
niet mogelijk; alle centrales verschillen,
wat de veiligheids-technische kanten be
treft. In de procedure van de vergunnings
aanvrage kunnen de burgers worden weer
eens beknot en economische motieven geven
de doorslag.

Wat zegt de duitse regering over het afval
probleem? Volgens de duitse atoomwet moet
-om verdere uitbouw van het kernprogramma
mogelijk te maken- de z.g. "Entsorgung"
veiliggesteld zijn. In het op 10 oktober
verschenen bericht over deze materie wor
den de zaken zeer optimistisch voorge
steld: problemen of zorgen zijn er niet
meer of worden binnenkort opgeheven:
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Zo zou de definitieve opslag van hoog
radioaktief afval veilig uit te voeren
zijn, terwijl volgens SPD-afgevaardigde
Schäfer, voorzitter van de enquête-com
issie "Kernenergie in de toekomst", dit
probleem nog nergens ter wereld opgelost
is.
Het bericht verzwijgt dat de vergunning
voor een tussenopslagplaats in Ahaus ge
bonden is aan de aanwezigheid van de aan
wezigheid van een eind opslagplaats; dat,
volgens de rechtbank te Stade, de vergun
ningsprocedure voor een tussenopslag te
Gorleben op onrechtmatige wijze heeft
plaats gehad.
De regering geeft toe dat zij de recente
ontwikkelingen bij het verlenen of afwij
zen van vergunningen voor compactopslag
nauwlettend volgt (compactopslag is niets
anders dan tussenopslag in de kerncentra
le van bestraalde brandstofstaven).
De administratieve rechtbank te Darmstadt
heeft na grondig onderzoek compactopslag
bij Biblis verboden, als strijdig met de
atoomwet. De Beierse administratieve rech
ter heeft "om redenen van openbaar belang"
een vergunning tot compactopslag in Ohu
gegeven.
Het Biblis vonnis zal op zijn vroegst vol
gend jaar in Kassel in hoger beroep behan
deld worden; het gaat dan niet alleen om
de zaak Biblis, maar om compact opslag
in het algemeen. Als in Kassel het von
nis van de rechtbank te Darmstadt beves
tigd wordt, zal dat verstrekkende gevol
gen voor de atoomlobby hebben.
Hoewel de bouw van een opwerkingsfabriek
in Diemelstadt-Volkmarsen niet kan door
gaan, wordt in het "Bericht" over de op
richting van een dergelijke fabriek in
West-Duitsland positief geoordeeld: Hes
sen b.v. zou voor de volgende zomer een
nieuwe standplaats aanwijzen, terwijl
ook Nedersaksen en Beieren in principe
bereid zouden zijn bouwplaatsen in hun
landen aan te wijzen.

De duitse regering is dol blij dat het
franse parlement op 7 oktober ook het pro-



gramma voor de uitbreiding en exploitatie
van de opwerkingsfabriek in La Hague aan
genomen heeft. De duitse kerncentrales
zijn met de franse opwerkingsmij Cogema
het volgende overeen gekomen: Cogema zal
tot 1990 2141-ton brandstofstaven opwer
ken; de duitse atoomindustrie zal 1/3
bijdragen aan de uitbreidingskosten van
La Hague. Voor deze transakties zal de
Bondsrepubliek in totaal 9,5 miljard
mark op tafel moeten leggen.
Maar kunnen dergelijke hoeveelheden in
derdaad opgewerkt worden? De CFDT (de
franse socialistische vakbond) stelt in
een publikatie van januari 181 vast, dat
sinds 1974 nauwelijs 350 ton opgewerkt is
en van 1 jan. tot 1 nov. 1981 slechts 78
ton.
Cogema beweert dat de nieuwe fabriek in
1985/1986 in bedrijfgenomen kan worden,
maar deskundigen gaan er vanuit dat men
voor de bouwen installatie 8 jaar en twee
proefjaren moet rekenen, zodat de fabriek
pas in 1991 kan gaan draaien.
Volgens alle afgesloten contrakten zal tot
1990 + 13.000 ton naar La Hague gebracht
worden. Zelfs bij de zeer optimistische
veronderstelling dat in het vervolg jaar
lijks 200 ton opgewerkt kan worden,blijft
er nog 11.000 ton onopgewerkte brandstof
liggen.Het ligt in de bedoeling tot
1987 drie brandstofbekkens van 2000 ton
elk te bouwen in La Hague.Wat met de res-

terende 5000 ton gebeuren moet weet nie
mand.

Het is bekend dat bij overmacht (brand,
revolutie, ernstige storingen enz.) de
Cogema contraktueel het recht heeft brand
stof elementen te weigeren. Maar ook als
alles "normaal " gaat zijn er problemen:
het afval dat teruggenomen moet worden,
voldoet niet aan de duitse normen; een
veilige eindopslag is er niet: Hoewel de
geschiktheid van de zoutkoepels te Gorle
ben niet bewezen is, wil de regering er
toch een mijn aanleggen voor de opslag van
hoog-radioaktief afval.

Het IIEntsorgungsbericht ll laat dus vele
vragen open, maar in de conclusie wordt
het afvalprobleem voor de duitse kerncen
trales als opgelost beschouwd. Deze stel
ling vormt de basis voor de uitvoering van
het nieuwe energieprogramma.

Overal waar nieuwe centrales gepland zijn
brengen de Burgerinitiatieven hun bezwa
ren naar voren.
Het woord is nu aan de rechtbanken~

Namens WISE-Nederland.
Contact: Oko-Institut
Schönauerstr. 3, 7800 Freiburg,
West-Duitsland.
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HET LEK- BULLETIN , WAT NU? 

1982.Een nieuw jaar~een nieuw begin,ook 
voor het Lekbulletin.In voorgaande jaren 
konden wij zeker zijn van een subsidie 
door de N.C.O.,de Nederlandse Commissie 
voor Ontwikkelingssamenwerking.Die sub
sidie stelde ons in staat dit blad te 
drukken en om - wat wij belangrijk vinden
het gratis toe te sturen aan allerlei 
groepen in den lande die zich bezig houden 
met de strijd voor alternatieve energie en 
tegen kernenergie. 
Helaas,de NCO heeft de subsidie stopgezet, 
waarschijnlijk onder invloed van druk van 
buitenaf.Dat dit voor ons een zware klap 
was hoeft geen betoog.Het Leksecretariaat 
zal een van de medewerkers moeten missen, 
zijn part-time salaris werd ook door de 
NCO-subsidie betaald. 
Een zwaardere klap echter was het voor het 
Lekbulletin.Er gingen,direkt na het bekend 
worden van het nieuws,stemmen op om maar 
met het bulletin te stoppen,maar op de Lek
vergadering van 30 november jongsleden werd 
besloten dat het Lekbulletin blijft ver -
schijnen,maar dan moet het wel zichzelf 
kunnen bedruipen.De klubs die in het LEK 
zitten-op het moment zijn dit de Vereniging 
Milieu Defensie,Aktie Strohalm,Vereniging 
van Wetenschappe 1 i jke Werkers, NI VON ,JS, PPR, 
PSP,CPN,IKB en het Energie Komitee Zeeland
zijn met z'n allen waarschijnlijk net finan-
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cieel krachtig genoeg om het sekretariaat 
te kunnen laten voortbestaan,maar het Lek
bulletin erbij zou een te grote financiële 
last worden. 
Konkreet houdt dit in dat de prijs omhoog 
moet en dat we het helaas niet meer gratis 
toe kunnen sturen aan al diegenen,bij wie 
we dat voorheen wel deden. 
In beginsel voelden wij ook wel wat voor 
een idee dat geopperd werd door de heer M. 
Geertsema(geen lid van de redaktie !),maar 
dat stuitte op een aantal praktiese bezwa
ren,zodat we het jammer genoeg moesten la
ten schieten . 
Daarna kwamen we tot het volgende voorstel 
Medio februari zal er bij iedere abonnee 
een acceptgirokaart in de brievenbus vallen 
met daarop de nieuwe abonnementsprijs,te 
weten !15,-. 
De nieuwe losse nummerprijs zal !2,50 bedra
gen.Daar staat dan wel weer tegenover dat 
het Lekbulletin in het komend jaar in plaats 
van minimaal 6 keer per jaar nu minimaal 8 
keer per jaar zal verschijnen,en naar alle 
waarschijnlijkheid nog vaker ! 
We hopen dat jullie,de mensen die de AKS
strijd voeren,de mensen die dit blad lezen, 
er begrip voor hebben dat we dit doen moe
ten . 
Een aktief 1982 toegewenst 

De redactie. 
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