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REDAXIOJ~E-EL
Zoals je ziet. is de Nieuwsbrief wat anders dan anders. We ·zijn- over
gestapt op een ander formaat, voornamelijk omdat dat goegkoper is.
En ik moet zeggen, persoonlijk vind ik ·het mooier zo. Hopenlijk
jullie ook, en belonen· ons met een abonnement. je.. Dat kunnen we goed
gebruiken.
In de laatste Splijtstop stond bij het bladen-overzicht te .lezen
dat je in de Nieuwsbrief geen achtergrond-artikelen hoefde te verwachten. Dat was tot dusverre inderdaad ook zo, maar in dit nummer
al een poging om dat euvel (?) te verhelpen, door een artikel over
kernenergie-objekten in de Euregio; over nieuwe repressie-maatregelen in West-Duitsland; etc.
Verblijd ons met interessante, belachelijke, ~erieuse, wetens~ar
dige, etc. kopy. De volgende Nieuwsbrief komt ongeveer eind januari
uit, dus als je info midden januari in het postvak van het land~lijk
sekretariaat beland, zit het snor. On het ons zo gemakkelijk mogelijk te maken (we zijn ook liever lui dan moe); 11il je de stukken
dan typen met een breedte van 1~,5 cm. Voor jou maakt het niets uit
(typen moet toch) en ons scheelt het een brok werk.
dirk

VERGADAT1\
10 Jan L.O. "Nooit meer Tsjernobyl11

Bor~seleDiC:ht!"

Strobalm, Oudegracht 42 Utrecht
L.O. Basisgroepen
12 uur Kotshuis, Sw~ers De Landastraat 73 Arnhem
Regio Oost
19.30 uur Kat~huis Arnhem

. 11

14

Ut.4r

agenda L.O.
12 uur

Kat~huis,

11 januari ARNHEM

Sweers De Landastrcat 73 in Arnhem

*1 - Mededelingen

*2 - Notulen
*3 - .,Nooit meer Tsjernobyl - Borssele Dicht": verslag
*4 - Diskussie Geweld/geweldloosheid; zie diskussiestuk van
Han in de Nieuwsbrief van sept/oktober.
*S - Diskussie over akties tegen bedrijven: zie diskussiestuk Oost en verslag andere regio's.
*6 - Wat verder ter tafel komt
*7 - Rondvraag

~J OTUL EN

L. 0.

BASISGROEPEN

Notulen landelijk overleg Basis·aroepen 9 november Wageningen.
Aanwezig waren mensen uit: Arnhem. Tiel, Nijme_gen, Steenwijk, Assen,
Deventer, Amsterdam, Ede, Vorstenbosch en Wageningen.
Kortom een bemoedigende opkomst.
Alle punten vermeld in de vorige Nieuwsbrief aijn behandeld.
1 - UCN: Door enorme onzekerbeid omtrent het al lan niet doorgaan
van het proces vanuit de V.N., valt hier nog weinig op te mobiliseren. Voorbereidingagroep heeft gekozen voor het maken van een draaiboek voor een mani & demo, wat uit de kast kan worden gehaald als
het proces doorgaat. Er hoeft dan niets.( •• ) meer bedacht te worden
en er wordt t~ehoopt op. die. manier genoeg tijd té hebben om er mee te
gaan werven.
* 2 - UCN-ui.tbr-eid:l:ng: behalve aktiViteiten die_ heel sterk gericht
zijn op de politiek (hoorzittingen. kamervragen) gebeurt bieromtrent
nog niet eQveel. Wel staat er ook een manifestatie ~P het programma,
voorlopi-ge datum 25 januari. georganiseerd .va~uit· de plaatselijke
UCN-Stop gro~.p. (Voor info: Hans Buitenweg 05496 - 727.38)
·
Op dit mome-nt zijn er al voorbereidende bouwwerkzaamheden bezig àp
het UCN-té:rrein.
Afgesproken is verder dat:basisgroepen gaan brainstormen.over afldere
akties rondom de uitbreidi~.
* 3 - Havelte: In Havelte is. de try-out van de maandeliJkse blokkade
prima verlopen~ 70 à 80 mensen die 2 uur ongestoord. konden blokkeren.
In eerste il\s1:antie 1 hek en later 2.
Gekeken wordt nog binnen de regio of deze aktie vaker maandeli'jks
zal plaats vinden. Vastgesteld wordt dat het de blokko in ·woed.sd'recht
niet biJt. maar· juist versterkt
4 - Woensdrecht: Bij maandelijkse blokkade vast patroon- van.mensen
oppakken en uren later weer· op straat ·lUkken. "Recidl.visten" worden
vervolgd en zitten vaak la~ger .Er wordt uitgeaotht of he-t :all~maal
juridie.s klopt wat er daar gebeurt.
* .5 - Reforger; vetschillende gröepen in o.:a. Amsterdam en Groningen zijn er mee bezig, vooral met het verzamelen van (meer) info.
Goed ~ou het zijn er een b-elangrijk '_Pun-t van te. maken voor anti··
.Pilit.ar.is.me volgend jaar. Informatieversprèiding is daarvoo·r. belangrijk en daar wordt ook aan getrokken.
Gezamenlijke massalere akties wordt nog voorzi:çht~·g op· gèreageerd
eerst maar proberen ervoor te zorgen dat veel ·plaatselijke groepen
erntee be2:ig gaan en 'Willen. BehaJ ve n"Oord . . . is ook zuid ... n.êderland
hiervoor belangrijk. Als. mensen· over Reforge-r "87 info· tegenkomen,
kan dat dan naar het secretariaat gestuurd wor-den. dan kan het vandaaruit verder verspreid worden. (zie ook artikel over Reforger).
* 6 - Secretariaat: functione·ert g.oed, maar de bemensing gaat wel
problemen opleveren. Zeker als Borssele-akt1e gaat lopen krijgt het
secretariaat een belangrijke, uitvoerende taak. Begin vnlgend jaar
moet het secretariaat ook 3 dagen per week open zijn. In ieder geval zullèn er mensen uit de verschillende taakgroepen moeten komen.

*

*

3

Drukte is wisselend. Soms is er niet veel of niets te doen, maar
betrou~baarheid is ·heel belangrijk. Iedereen moet er op kunnen rekenen dat ~r op de openingstijden ook echt mensen aanwezig zijn.
Financieen secretariaat; redelijk (nog) geen vaste inkomstent behalve nieuws-brief. Binnenkort subsidie van het F.M.E. te. verwachten.
Eenmalig, dus niet structureel. Boor potjes aan, maandelijks (deel
van) de winst van het éeth'uis. kraakcaféf etc.
* 7- Nieuwsbrief:± 40 abonnementen, veelmensen die hem wel willen
ontvangen hebben nog niet bet.aald. Gaan _over op ander formaat; A 5
(gevouwen A4), om kosten te· drukken!
Jammer ts dat de Nieuwsbrief vaak ·regionaal nieuws_, akties, e.d ••
mist doordat men vergeet het op te sturen .. Inspireer anderen, schrijf
overGktiviteiten!
* 8 - Folder: concept; tekst algemene folder ov.er Basisgroepen tegen
Kerngeweld &Militarisme gemaakt door jos. Bedoeling: meer bekendheid aan het fenomeen basi·sgroepen te geven, niet specifiek gericht
op een aktie, dus min of meer tijdloos. Bespreking tekst moet nog
gebeuren, tekst aanwezig op komend landelijk overleg.
Affiche: Algemeen met prikkelende, nieuwsgierig makende afbeelding
en tekst, met vermelding secretariaat en ruimte voor adres van
plaatselijke basisgroep. Doel ook aandacht en bekendheid. Ontwerpen
ter bespreking op volgend L.O. In ieder geval zijn er dan 2 ontwerpen toegezegd en verder hopen we op jullie eigen creatieve dadendrang.
Nog een belangrijk punt dat niet op de agenda stond is er besproken:
naar aanleiding van het stuk in de vorige nieuwsbrief over geweld/
geweldloosheid van Han Steenwijk, worJit volgend L.O. een uitgebreide,
en voorbereide diskussie gehouden.over geweld en dan toegespitst op
de vraag hoe akties te voeren tegen bedrijven.
Wat is de weg: publicitair. akties gericht op vergroten publieke
druk op bedrijven, of zeg je: je maakt een bedrijf (letterlijk) kapot als voorbeeld en dreigement naar andere bedrijven.
Behalve strategiese vragen kom je daarnfee ook op de geweldsvraag.
En omelat mensen het en belangrijk vinden om wat te doen met het stuk
van Han én diskussie over bedrijven-akties willen voeren (ook al
hebben SODIPiige groepen al duidelijk gekozen voor een bepa~lde lijn)
is min of meer besloten dit te combineren.
Daarvoor zou het wel fijn zijn, als groepen wat voorbereid hebben,
als eens. gepraat hebben over geweld/geen geweld tegen bedrijven.
't Liefst resulterend in stukken vantevoren gepubliceerd in de
Nieuwsbrief {anoniem waar nodig). Uberhaupt reacties op Han's stuk
(of andere., eigen diskussies) is leuk voor in dit blad.
Verhaaltjes. aktieverslagen, stukken uit kranten, etc - stuur bet
op naar het secretariaat.
Na de pauze kwam. Borssele aan de orde., maar dat kan je te.rug vinden
in een ander gedeelte van de Nieuwsbrief.

NOTULEN L.O.

''NOOIT MEER TSJ.ERNOBYL
BORSSELE
DICHT!
''
Notulen "NOOIT MEER TSJERNOBYL - BORSSELE DICHT-1 "· 1-3 dec.

1986.

Agenda:. 1. Aanwezigen
2·.. Notulen vorige keer
3. Verslag taakgroepen
4. Verslag regio's
S. Gesprek met burgemeester Bors$ele
6. Verslag LPTK 6 dec.ernber.

7. Diskussie LPTK voorstel

Financieën
_Volgend gesprek·burgemester
Mobilisatie
·
Publiciteitsakties
12. Rond:v.raag
*1 - Aanwe~~g ~ Hans Haarlem/50+ Ronald. Nijmegen/PS.P, Peer Amsterdam/
basisgroep, Joop Tiel/basisgroep:, Ton Zaltbommel/50+, · S·imon Utrecht/
Strohalm, Wim Wageningen/basisgroep/. Fred·.Arnhem-/basisgroep·, Dirk
Ede/basisgroep, .Jós Nijmegen/basisgroep, Annemarie Arnhem/basisgroep,
Jon Amsterdam/AtoOmvrijstaat, Ab Vorden/50+, _Volkert Nijmegen/
steekvlam, Fred Amsterdam/basisgroep, Loeky Utrecht/Strohalm, Cerla
Wageningen/basisgroep.
*2 - Vorige notulen: er is nog geen contact opgenomen met de Belgiese akb. Andere opmerkingen komen bij de taakgroepen terug.
:>~3 - Verslag taakgroepen~
A-blokkadeploeg: Anj.t ,~;~;.~terdam, John !;.;;;:.~en, Dirk Ed-e-. Tneo
,,
.
•
•
. , . . t.•
... ,
d .
'
1
.oï:·::.ccn:•o::;,:,.:.(1, .~ .::.m rJ,Ggenu,gen, ~·:re e:r1<que t\m;;;teraura
Er is gepraat over: blokkadeschema; ho~ .blokkeren:. wie welke poort;
kommunikatie/overleggen tijdens blokkade;·- kontakten met de overheden; kontakten met plaatselijke groepen en bevolking; i>pvang van
nieuwkomersters; kontakt met personeel; schema personeelswisseling
proberen te achterhalen; maken van plattegronden; handboek deels
maken; alternatieven verzinnen voor het geval we de poort.en nie.t
kunnen blokkeren; de financieën.
Blokkadeschema: 28 uur opgedeeld in 2 x 6.uur, 2 x ~ u.ur {'s nachts)
en eindigen met 6 uur. ~s Nachts moet er goed voor.de mensen op de
blokkades gezorgd worden: eten en amusement.
Ook is er in dete taakgroep gepraat over het op 1 terrein liggen van
de kolen- en kerncentrale. het is niet te scheiden tijdens de aktie.
Hoe brengen we dit naar buiten. Deze taakgroep organiseert ook de
demonstratie.
In april worden normaal gesproken de spliJtst·ofstaven gewisse-ld- Er
wordt uitgezocht wanneer e.n hoeveel personeel er dan is.
B-Pers & Publiciteitsgro.r:!p: Peer, F,..ed. Lex, Fred'rique, Jon,
8.
9.
10.
11.

l

Doeke (allen Amsterdam'), Fred Arnhem, Dirk Ede, Jos Nijmegen, Volkert
Nijmegen, Carla Wageningen.
Perskonferentie: weinig journalisten (3). wel stukken in Trouw, Waarheid en aan-tal regionale kranten (GraafschaP'bode, Tielse Krant en
Prov. Zeeuwse Courant). Volkskrant komt nog met een stuk. Er :J.s een
interview met de NOS (zou al uitgezQnden zijn, heeft iemand het
gehoord?) en met de Waarheid (over geschiedenis akb, en deze aktie,
wordt nog gepubliceerd) geweest. planning taakgroep: begin januari
affiche, kettingbrief en folder klaar voor verspr~iding en daarvoor
al artikelen in aktiebladen. Er zijn al 2000 folders gedrukt en grotendeels verspreid.
Het aanbieden van het ultimatum gaat nogal moeilijk, de minister van
EZ heeft geen tijd voor ons en de voorzitter van de vaste kamerkommissie voor EZ pakt geen ultimatum aan, alleen petities,. M~ .bedenkt
de taakgr~èp wat anders.
C-Kampgroep: Ab Vorden, Joop Tiel, Annemar~e. Henk,. jan, Marja (allen Arnhem), Riet Rheden, Fred Amsterdam; Antoine· Wychen. Hans
Haarlem en Ronald Nijmegen.
·Er wordt achter groepen en sprekeraters áangegaan. Groep is onderverdeeld in kamp-, manifestatie-, techniek- en kultuurgroep. Er ·ts
een overzicht van het openbaar vervoer rond Goes bij Ab. Rampenplan
wordt verteld over de aktie, nog niet gevraagd.
D-Financieële groep: Annemarie Arnhem (penningen), Fred Arnhem (voorzitter), .Joop Tiel (sektetaris). Peer Amsterdam, Antoine
(volgens Joop) en Wim Wageningen {misschien).
Stichting "Nooit meer Tsjernobyl" wordt 29 december opgericht,. wordt
een gironummer voor aangevraagd. Een girorekening kan officieel pas
als d~ stichting bij de kamer van koophandel ingeschreven staat,
daar moet dus haast achter gezet worden. Wachten met kettingbrief,
affiche en grote oplage folder tot echte gironr er is. De kettingbrief wordt gemaakt door mensen uit Arnhem met als doelen: mensen
oproepen naar de Borsselê-aktie te gaan en geld binnenkrijgen (verzoek om minstens f 1,- over te maken).
Begrotingen van Pers & Publicitei.tsgroep en Kampgroep zijn er. Bonnen moeten nog ingeleverd worden.
Geld van het fonds (milieuvriendelijk energiebeleid) voor het sekre~
tariaat is afgelopen week overgemaakt, Voor Borssele-Dichtf komt het
volgende week. Er vordt f 1000,- van Atoomvrijstaat geleend. Er is
verder nog geen geld.
E-Sekretariaatgroep: Dirk, Peer •. Jos Apeldoorn, Harion Lienden, Marie-José, Barry. Hermien (Arnhem) Anja Amsterdam, Ab, Carla.
Het idee is om in januari 3 middagen per week open te zijn en per
half of eind maart 4 of 5~ Taken: telefoon, post en verzending.
Er zou een verslag van de taakgroepen en contactpersonen moeten
zijn op het sekretariaat.
*4 - Regio'·s:
Regio Oost: bestaat al lang, niets ni.euws te melden
Regio Zuid: nog niet vergaderd sinds vorige keer
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Regio Wé.st: 1 keer vergaderd~ weinig groepen-, lN'el afzeggingen vàn
"nieuwe1t groepen,
Regio Noord~ is niemand. van. Telefoontje van iemand uit Noord-Laren
geweest, zijn enthousiast, willen mobiliseren, vergaderingen bezoeken is echter moeili.jk.
50-t-: problemen met kamperen, misschien 's nachts naat jeugdherberg

in Bergen op Zoom.
MilieufederatiéS! benaderd om het ultimatum te ordertekeuen, wachten
LPTK-houding af. Brabant wil evt. wel aan mobilisatie
meehelpen. Vrij onduidelijk.
Er gaan folders mee met de trein als Riet Franken (dte wegens defensiebelastingweigeren vast komt te zitten) van Utrec.ht.naat ·Maa~tric.ht
reist, er staan -op de station onderweg veel .mensen om te zwaaien.
Kijk, zonna-energie is tegen het svs·
t.eem van- de Vrije Onderneming I Want
niemand kan de zon bezittent De
oliemaatschappijen niet! Het e~ek·
triciteitahedrijf niet! Zelfs niet de ban·
kenl Oan betaalt man NAUWELIJKS
meer om het huis te verwarmani

:o..-H·"~~
en~M"gie komt

Hemel,

vast. van de
•...,...,,,..,..MUNfSTENl

i
*5 - Gesprek met de burgemeester: De heer Vd Heuvel (was alleen)
heeft een gesprek met Peer, Dirk, Fred en Lex gevoerd. Hij is er al
lang burgemeester (BAN-a"ktie '80) en wilde veel over geweldloosheid
van de aktie· weten.· Van onze kant voor-al over een kam-pplaats gepraat. Hij gaat nu overleggen met politie, PZEM en Havenschap. 14 december wordt ·er naar hem gebeld voor nieuwe afspraak.
*6 - LPTK-vergadering van 6 december: Enige agendapunt ~s de Borssele-akt"ie. Geprobeerd werd om op 1 lijn te komen vó6r bv • .over loskoppeling van de demonstratie te gaan praten. Het voorstel wat van
het LPTK komt is om praten over de lengteduur van de blokkade als
er ernstige moeilijkheden te verwachten zijn- mogelijk te houden. De
aanwezige Zeeuwen zagen met deze toevoeging d.e aktie wel zitten en
praten er 5 januari over met de rest van het platform over. Als zij
en wij het eens worden doen ook Milieudefensie en de rest van het

LPTK mee. Vooral vertrouwen in elkaar is hierbij belangrijk en ook
dat wij laten merken dat wij niet willen dat de aktie uit de hand
loopt en begrijpen dat zij dan met de rotzooi blijven zitten.
Er is een krantebaricht in de Prov. Zeeuwse Courant verschenen over
de aktie met daarin dat het Zeeuws platform tegen kernenergie niet
meedoet, dit lllàakte indruk op hen.
*7 - Diskussie over LPTK voorstel: Het gehele Zeeuws Platform moet
er nu met elkaar over praten, het benaderen van afzonderlijke groepen wordt niet slim/netjes gevonden.
Als we langer dan 20 uur (natte vinger werk) blokkeren kunnen ze de
ploegen niet huisvesten en zouden er eerder problemen komen.
Het voorstel is misschien het probleem opschuiven, maar het wordt
wel belangrijk gevonden dat ze meedoen, bovendien. is het moeilijker
je in een· laat stadium terug te trekken. Ernstige moeilijkheden
zijn (volgens het LPTK?) als van te voren mocht blijken dat de overheid traangast honden of knuppels bij. ontrui~ingen zou gebruiken.
Na wikken en wegen wordt onze formulering: •De tlokXade ~ 28 ~,
UJO;;.di. na IJlVt..loop van. lijd ( * 1) du-i.de.tijlc, drd 211. tVUid.i.ge fM.O~
on:L!,teuut mei. 4-e.i.A..d.lun.g tot de 28-Uil-i..g~-U.o/dc.ade, dan. o..utaat cl.€.
mogilijkhe.i.tl. om te zaJcJc.en. nvd. fud. aani..a..l UA.M Uok.ke.lwl. ot om CU"ti::.e.~ ma~gelen te tAet~·. (*1 = niet bij de eerste kik van de
burgemeester). Over alles valt steeds te praten op het overleg.
De houding van de burgernester kan (in het ·begin) hard zijn, terwijl
er tijdens de aktie niets gebeurt, we moeten dus niet te gauw toegeven. Als de Zeeuwen dit voorstel ook zien zitten, komen ze op het
volgend overleg, misschien ook andere groepen van het LPTK. 5 Januari is er vergadering van Zeeuws Platform. Dirk, Peer en Fred gaan
daar' heen" terwijl jon de formulering doorbelt.
*8 - Financieën:
A-Kettingbrief, mensen uit Arnhem starten ermee, proberen zo
veel mogelijk circuits te bereiken. And~re ideeën om het te verspreiden: ledenbestanden van 'IDee-organiserende clubs; il) het PSPblad; via Strohalm naar linkse boekhandeJ.s en wereldwinkels; kan
met Stopkont(r)akt mee in febr.; evt. bestand van het FME; ev~.
adressenbestand van Kettingaktie tegen kernreaktie. Wordt nagevraagd bij betrokken mensen.
B-Fondswerving
-Fonds Milieuvriendelijk Energiebeleid: er komt een Tsjetnobyl•magazine (oplage 15000) in maart, waarin (als LPTK dan meedoet) de aktie
aangekondigd kan worden. Binnenkort gaan de akseptgiro's voor '87 de
deur uit, wordt veel geld. van verwacht.
Het fonds komt in jan. bij 1elkaar, LPTK in febr., er komt dus pas
laat geld uit deze ho·ek.
- KKN gaat al hun geld (heel veel) overheve-len. Joop houdt dit in
de gaten
- oproepen om geld in bladen als Bluf en Allicht
-· kollektes (fred probeert dit in Amsterdam)
- buskaravaan: met een bus langs een aantal steden trekken en d·aar
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iets organiseren. Levert veel publiciteit en -waarschijnlijk g,eld op"
Idee om van Rijnmond naar Antwerpen te gaan. is al een bus met
chauffeurs beschikbaar,. kan heel goedkoop. Kost wel· veel t·ijd en
energie.
- aangesloten organisaties schrij:ven ónt geld·. en ze erb'ij betrekken
- steunfonds: elke maand ( Sx) f ,2,- stor·ten
~ met ·de emmer .r:ond op kamp en demonstr~tiè
- eten en drinken op kamp iets duurder maken dan kostprijs
- Kraakesfe's (Vrankrijk bv) om geld vragent benefietfeesten of -konserten organiseren (plaahselijk)
·
C-Gironummer op materiaal: tijdstip verzenden kan niet later
dan 16 januari, als nieuwe gironr er dan nog niet is. gebruiken we
dat van het sekretariaat.
D-Reiskosten: Besloten is dat in principe iedereen zelf de
eigen rèiskosten betaald en alleen reisjes voor de voorbere.iding van
de aktie vergoed worden (zoals gesprek burgemeester, Zeeuws Platf.
etc.) Er wordt verwacht dat er naar zulke dingen zQ e·fficiënt mogelijk aantal mens.en gaan. Het is al tijd een keuze, als er weinig geld
is. waaraan je het uitgeeft; aan reiskosten of bv aan publiciteit.
E/Financieël verslag: voor elke vergadering (landelijk) wordt
1
zo n verslag gemaakt •. En in de financieële groep worden mensen uit
and·ere aangesloten organisaties gevraagd.

liever
warboofd

dan
atoomkop

*9 - Volgend verslag burgemeester: het is handig als steeds dezelfde
mensen dit doen, aangevuld met Zeeuwen. Peer, Fred en Dirk willen er
mee verder, zodat het een taak vàn de Pers & Publiciteitsgroep wordt.
Het volgende gesprek gaat waarschijnlijk over wat er uit de overleggen met politie, PZEM en Havenschap is gekomen en over een kampterrein; aanhoren en proberen een goed terrein te krijgen. Het gesprek
is (wordt geprobeerd) vlak na het volgend L.O.
Het.materiaal is de 16de klaar, handigste vergade,f.datum is 17 jan.,
maar dan is er een BONK~weekend en we willen hen ook graag op onze
vergaderingen zien. Dus vergadering 10 jan en gesprek in week ·erna.
Joo'(i en Jos vragen of er mensen van BONK de !Ode willen komen en
(du$?)
meedraaien in taakgroepen .
. .....
*10 - Mobilisatie: Internationaal is 1 jaar na Tsjernobyl van de zomer door de rood-groene frakties besloten te herdenken, gezamenlijk
komt er een manifest.
-België: we sturen eerst veel informatiemateriaal en daarna mensen,
als de belgen dat willen, naar info-avonden.
- Duitsland: binnenkort een aantal vergadering waarnaartoe materiaal
meegenomen wordt of gestuurd.
De folder wordt vertaald door Ronald en rondgestuurd.

andere nederlandse organisaties:
* Quakers; Ab benadert hen
*Bivak: Joop en Jon benaderen hen
*Vrouwen voor Vrede: in LPTK, vnJ positief t.o.v .. aktie
* Ver. v Behoud van de Waddenzee: Jon belt
*PvdA: in LPTK, ws. han- en spandiensten zoals 'rief naar Don
(van de PZEM)
*andere (linkse) politieke partijen: Ronald gaat naar milieuberaad in januari en benadert hen dan
*Centrum voor Energiebesparing: Ronald polst.

*11 - Pub1iciteitsakties: in de aanlooptijd veel akties doen oin bekendheid en foto's in de krant te krijgen. Ideeën: iets bij Russiese
ambassade en in aantal hoge torens in verschillende steden spandoeken
hangen o.p dezelfde dag. Volgende keer uit:gewerkte plannen.
*12 - Rondvraag: Ronald wil graag dat de taakgroepen verslagen op papier maken en dat ook andere plannen op papiér komen en rongedeeld.
Volgende

vergaderin~:

zaterdag 10 januari om 11 uur
Strohalm. Oudegracht 42, Utrecht

en de groeten van mij.
Carla
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Oe afgelopen regio-oost vergadering heboen wij, zoals afgasproken op het landelijk overleg, gepraat over het voeten van
akties bij oedrijven·. Dit verhaal is oe neerslag van deze disc.ussie. Een discussie waarin v.e.el meningen en. ideeën naar vo·ren
kwamen. Dit verhaal praeeert de grote lijnen weer te geven.
Een relatief nieuwe aktievorm.
het voeren .van akties bij bedrijven is een tamelijk nieuw
èktiemiodal dat op dit moment vooral wordt. gebruikt als oneerdeel
van de akties tegen dé kruisraketten. ln onzB kspitalistiese
~aat~chappij komt .~teeds meér macht bij het bedrijfsleven te
liggen. Het is belangrijk om dat te oneerkennen en de strategie
gaaropaante p.assen. Dat 1.1il zeggen dat akties niet .in de eerste
plaats gericht m~eten zijn op het parlement, maar ~ericnt op die
plaatsen waar de macht ligt en de atoomlobby plaatsvindt: het
bedrijfsleven.
Hkties gericht op oedrijven kunnen oorzaak zijn van een verbreding van het verzet •. Daarom prooeert men om werKnemers aan te
spreken in hun verantwoordelijkneid, maar ook om op &llJrlei
maniéren in de oekendneid te orengen welke eedrijven in weensdracht werken en tevens om deze bedrijven aan te pakken met
dirakte aktie.
Bij deze relatief nieuwe aktievorm blijkt opnieuw dat het
bewustworden van mensen een langzaam proc~s is en dat we niet te
snel en te veel resultaten van deze aktievorm kunnen verwachten.

In onze regio hebban we een aantal akties bij bedrijven gedaan.
Die nebben we ge~valueerd en we heoben geprobeerd te bedenken
hoe we er mee verder willen.
Doel en middelen; wat we hsoben gedaan.
Er is een oepaalde opbouw te ontwikkelen die je Kun~ ~algen OlJ
het voeren van akties bij oedrijven. Een opbouw die bestaat uit
een reeks van aktiea, te beginnen bij het senrijven van brieven,
laggen van kontakten en het uitdelen van pamfletten. Via posten
•et spandokent het voor de deur gaan liggen en oezettingsaKties
eindlgt deze opoouw bij ~ladakties, jatakties of nog andere en
geheimere ákties, gericht op het onder economiese druk zetten van
het bedrijf op zo'n manier dat het de "besmette"aktiviteiten
opgeeft.
het lijkt er sterk op dat de akties aan het begin van deze
reeks - meer gericht op aansluiting zoeken oij de arbeiders en die aan het einde ervan - net via allerlei aKties onder economiese druk z~tte~ van het b~drijf - elkaar uitsluiten. ·
In onze regia zijn we tot nog toe voornamelijk bezig geweest
met akties van het begin van deze reeks. Er is een avond belegd
voor werknemers van de Heidemij (waar overigens niemano verscheen).
Er zijn brieven verstuurd naar verschillende besmette bedrijven.
Er is een bezettingsaktie geweest met pamfletten en spandoeKen en

We hebben meerdere malen gepost bij de Heidemij.
Hèt effekt van dez~ aktie6 moéten ~~ niet onderschatten. Het
is een nieuwe aktievorm d~e aanvankelijk aardig wat publiciteit
kreeg. Bovendien werden werknemer& b~reikt die nog nieta wisten
van ~e betrokkenheid van hun bedrijf bij de bouw van ~oensdrecht.
Er ~erden discussies aangezwengeld. ~allicht krijgt het bedrijf
een ~at slechter imago bij gewone burger~ en potentlila opdrachtgevers (gemeenten) omdat bekend wordt dat ze voor het milîtarisme werken. Maar meer moeten we hier niet van verwachten.
Bedrijven zijn best wel gevoelig voor deze akties (denk bijvoorbeeld aan de re•ktie van het U~O), maar we moeten het effekt odk
!'liet overschat ten .• Wie weet hadden bepaalo·e bedrijven u el hee 1
wat meer akties en ooK verdergaande akties verwacht.
Door onze akties zullen ze niet beslissen om te stoppen in
Woensdrecht. Oe voorlichter van de Heidemij doet moeite om
aardig t~ blijven en probeert ons in te palmen met een bakje
koffie. ~et nieuwe is er na-vanaf~ Hoe moeten we nu verd~r?
Hoe nu verder?
Het is ouidelijk óat wij het voeren van akties bij bedrijven een
belangrijk onderdeal vinden van de aktiemogelijkheden die er zijn.
Maar over de vraag hoe w~ er nu verder mee willen waren de meningen nogal veraeela. 5oiD~igen wilden stug doorgaan met het zich
richten op overreding van de werknem·ers .. Se\o,.llstworc:Hng v·an mensen 'komt immet·s slec.nts heel langzaam tot. stand. tue moeten ons
niet te snel gewonnen geven. Doot regelmatige aktie kun je
kracht ontwikKelen. Anderen vonden da.t dat nu niim·schoots gebeurd was en dat het tijd wordt voor verder~a~nde akties. Oe
werknemers zijn toch zelf ~mansu genoeg; als ze niet z~lf i~ts
organiseren, wat moetsn wij dan nog? Lij hebben een betaalde
baan en blijkoaar staan ze daarvoor.
Er waren heel wat ideein voor akties. Een basisgro~p uit
Arnhem heeft esn brochure geschreven over de Heide~ij en wil die
met een aktie in de puoliciteit brengen. Maar ook voor ludieke.
of Greenpeace-achtige akties en voor verdergaande akties zijn er
idee~n. Moeten we bedrijven aanpakk~n die nog in ~oensdrecht
moeten oeginnen, zoals V&O?
·
Slot.
11et oleek dus dat, verdeeld over de verschillende mensen en
groèpen, er zeker enthousiasme is voor hét v~eren van akties
tegen beorijven. Een aantal zullen zich aansluiten bij de aktieestafette die de BO~K-ç:oepen willen organiseren. Anderen zullen voor geheime akties kiezen. 11et is belangrijk dat we elkaar
binnen onze regio hiervan op de hoogte houden ZGdat we elkaar
niet in de wielen rijden. Maar het zou ook goed zijn om eens
een keer een grote flitsende aktie te doen.
Discussiepunten.
- wat kun je bereiken met de ~erscbillende aktiemogelijkheden
bij bedrijven. Met n~me met aan de ene kant akties gericht

11.

op aansluiting zoeken bij de LJerknemers er; aan de andere
kant akties gericht op het financieel benadelen van net bedrijf.
·
-- Sluiten de tLJee bovenstaanoe strategiän alkaar uit en wat
doen we daarmee7 Een bedrijf hoeft immers niet kapot gema~Kt
te worden, maar m~et alleen onder economiesa druk gezet woroen om de "besm~tte" aktiviteit op. te geven~ Kkties - en deels
ook dirakte akties-- kunnen gericht zijn op aan~luiten bij
convet~ie, anoere produktie en arbeiders zelfbestuur.
Doen we mee met de BONK-estafette?
l$ het belangrijk en zinvol om bedrijven die nog in ~eens
dracht mo~ten beginnen nu alvast aan te paKken? Loals ~&U.

-- Moet bij ieder bedrijt de opbouw die er in de .rr~s van de verschillende aktievormen te vinden i~ ook s~eeds ge~olgd ~orden
of kunnen we ook direkt eeginnen met akties gericht op net
onder economiese druk zetten van het bedrijf?
Gerrit, Renkum, 25 nov. 1966.
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Blokkade als herdenki

~s~;D~Vffllaggevm
meer Tsjernob- IHet

'Nooit
van plan op 26 Y ·~ssele dicht• is
toegangspoe apnl volgend jaar alle
trale in Brxsse'J:':o:;~ dp kern.cen.
keren. Het comit"'"' ...
uur te blok.
...aarschuwt
mi.
comité

8

.

;~~~~ !::ooortre van

ureau
Hei~kenszand op
· actJes berekend

ng Tsjernobyl

HEINKENS~AND- Hei nieuwe
ra>:onbureau van de rijkspoJitie in
Hemkenszand (gemeente Borsele)
heeft een grotere capaciteit dan in
~en dergelijke plaats gebruikelijk

economische

Borssele en ,.._.:,als de ce~trales van
april geslott>;uweowr:Aard ruet vóór 1

..~n.

IS.

Do!! van d.... ....
,.~.,·...... t's ..,.,.
.. ~
kerncentrale in het R ramp in de
USSlSChe

D!tt ~omt doordat met de bouw rekentn~ ls gehouden met even.tuele árrestahes bJJ acties tegen de kernc:en·

Tsjer.

trale. Borsele kan . zijn mannetóe

Trouw 3 december 1986

"!aan. D~t.zei ~istér Korthals Alt~s

va,n J.Ustl.he gisteren bij de opening
van het nteuwe bureau .
. De cellenaccommodatie in het
~'lle.uwe.bureau. heeft ook een functie
m de reg1onale opvang van ddm·

;;Doit meer Tsjemob)'l • &M~seli!!

btht! Ondet dil motta wil hel
;. -!ijkruomiltfl c:omitt 1 jaar na
·· ,jemoby! de kement-rrieun·.•le in &rueie gedurende U
ur blokkeren. Op 25 ~~; 26 april
<'We! een men..,lijkl!, efft!ctie-ve,
·..w.r geweldlozi' 1le1ea di' IMii'""~ tot de tten~s<ale onmogelijk
mak""· Na afloop, :tondag Z&
• 'i: ril, î~ i'r op ftD U:rrein bij de
e~t•trale tton m11nifestatill letgen
"~troCDl!Jll:ii<.

. ;~OONA!.OVA.NDOOAN
-----~

;..'·t>t (omitë, waarin ondenni!'E"r de
""'isgroepen t?gen kem~n~rg,. en
,-... litarisrne' Bonk en so· legen kern·
~n~rg11~ a;cb v~r~nigd hebbt'n, eist
s.•itmg van alle hmcentta!t'$ in
'< •.-derland. Htt \lit>tol ~an d~ bouw
van meuwe- kernCentrales na deo
··"'P in Tsjemobyl i> ni~l genoeg.
; · t>\ com•l~ vnoest dat w~nn..,r Tswr.- c.. hyl weer vergeten '"' de plannen
weer uit d" la worden Mehaald. !lorsselt> ts aang.,wezer. als een van de

'Nooitmeer Tsjerriobyl- Borssele dicht!'

Basisgroepe.~

gaan
kerncentrale in
april blokkeren

plaatse-h waar t-ventdeel een nie-uwe
l«!mcèntral~ kan komen, onder m""r
omdat dur wein;g bestuurlijke
we...rstand bèStaat tegen een nieuw~

centrale-.
Maar ~r ~ijn mwr redenen om
Borssele te blokkeren. Borsselt> is
Nederlar.ds grootste. ·kerncentrale
met e<>n vermogen van 460 m~ga
"''att, dat l!èhtt-r voor bN grootste
dod ar~ won:!t door de l"rarrss!'
lllurninl
. . I Nchiney. Péch.in"y ~~ndien b~langen in d"
spüjtstofsta\lenlab<1cage ~n indirect

in de opwerking van georuikte
brandstolstsven. Hovendie., staat
Borssele duideiijk Jin vcrba:>d mei
f'ranknjks kemwa~npotf'nlil!t!! in
La lbgt~edoor het plutonium dat uit
de splijlsto!sl411en vnn Borssele
wordt gphaald en door rned,;we:king
aan de snelle kweekreactor Su~r •
Fenix.
Borssele is daarnaast van belang
voor d<' . toclc.omstplann~n van de
atoomlobby. Ni<•t alleen omdat ht>! is
aangewezen als mogelijk~ vesti·
gingspiaais ~oor een nif!uW<' kern•

llèntrale, maar ook 15 het de aange-en ploalS voor de !.ijdeUjke, vijf·
~· 1Dl r,oo~rdjlllige, · opslag van
rWdicacl.tef afval.

OP zaterd•goohtend 26 april ge.
was. or
tiendûi·
zeixl jsc:r 101.1 g"beuren. 1 uur 23
ut•n ?.n 40 ~~conden na rnidder·
nil. hl ontploHe · """. kernçentral".
U "'"l de Rus•en het niet graag
t· even, werd het ongeluk prim.Ur

beo~rde t1ai wat onmogelijk
~r ~ezegd maar e.ns in d•

.
!

veroorz.F;t~.kt

door

~en

mensf'lijke

fotil.

Ver;·olgena werd in het Wc•ten
ged)<'p<!<n dat TsJemobyl ge..n tw.ede
veilig~eidsomhulsel had. Dat wordt
door Fred~riqut> Sohup~nlianer v•n
de basisgr<>t'~n tegengesprok~r..
Ook zou net gaan om een type r•;octollltt&liel) dat niet in het Westen in
gelruik is. Ook niet waar, onderml!t!r
de ~ntn•le in Henford (VS) i& \'a" !lit
type. Wat in Tsjempbyl gebeurd i.s.
kan ook in Doó~waard en Borssele
plaatsvinden, st~lt het comité daar·

afgelopen jaar Vpel van deze ongelu!tk~~ hebben niet eens de pers
gehaald, hoen~l f!r Vt't"Lwe-gen 1.l.fn is
onb~l!•r;d. Het bogint mèt he! openbarsten van t.'en tank n\{>'t uranium•
h•xa!luorid" >n een uraniumf•brifk ·
in Oklanoma (VSi op 6 januari. l
dcd•, 8 gewonden. All<'lfn al in januad vinden nog zeven van dit t-oort~
onl(•luklt•n p!aalS. O"k Sdlatteld,
~o"r"""n Windn·ale, komt regelma·
tig op .:l• lijs! v<m. In januQro "'"IJt
""'' Bri!.$i knlnt <lat de O';J'Io-.rl<in;lsfabri.Pk, deo gTocAste ter were,.i, bijna
een hlllv~ tan uraniwn in de lerw Zee
heef\ godumpt.

E~n week later Hn {li~uw '_ind"'
den!'. Er onlonapt etn wotk rad toactiet gas. Ook i'Ju Wf!*~J: ,.geen_ geva~
voor omwonenden". In dr maattd
februari komt de opwerkingsfabriek
nog drie maal op de liJS! voor.
Kemen~rgie blijkt niet v!'ilig t~
zijn. maor voor de tt>;~enstandel'$ va.~~
k~menergie h"<'ll de Noderlandse
reg1·:ing gt't'n oor. Op .ren schriJven
va!l het comité ~an hf:9t mmisterieom.
JJ<,ze condustr lijkt allrszins ge- . van E>corwmis('hr zakf'n, laat mf'n
weten:
.,Dit" minister 'h@"elt e-c-hter
J:«IItvoardigd wann<:er men kijkt
naar de hjsl met ong.,lukken van het gnn Hjd besehikbaar".

ii'!llè1'~ittl>''"'>'>i::1i'{•ih',·'>r;.;,,:t;';r,;1C':;r · ;:;~~'; :;:~~'i1'''.i:'f:;li"'_~~1\t(~~~--~l ot"''"'''"_..__"_ ...... " ....,....,.....,..,..........,.,...,..,._....._._______._~v··" ····
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'.Rob Sljmons

IS decëmber 1J88
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Het Internationaal Atoomagentschap is ·vernietigend over de

twijfelachtige totEta.n.J! ~~an het beveiligingssysteem'
Gebruiksaanwijzingen; die ontbreken, evenals
gasmaskers, teke:ningen die verouderd blijken, een
falende luchtverversL.ïg, te weinig apparatuur om
vrijkomende radiçactiviteit te meten, en bovenal:
het ontbreken van een rampenplan. Van 6 tot 24 ok~
tober kwa.r.nen tien _deskundigen v"l.n het Internationale Atoornagentschap jn Wenan (IAEA) even langs
in Borssele: na Tsjernóbyl wHde de Ne{lerlandse regering de zaait g:rondig·uitgezocht hebben. Het rapport is klaar, én vernietigend. En: geheim. Volgens
de spelregels kan alleen h~t. kabinet dat laatste op·
hef en. Dat moet maar snel gebenren.
de

rapporten over

controlerondes

bleek eveneens onvolledig gedocument~rd.

steeds volg~ns de. IAEA-inspe~:tie, 'deze .reservevoorre.denlucht niet gecontroleerd te zijn, en waren er geen mas.
kers beschikbaar voot' bij die !lessen'.
De· beschouV~ing over de •veilighetdstoestand' binnen de centrale be·
gint ook al weer met lof: de zaken zijn
in het algemeen schoon, op orde er. in

Volgens de Inspecteurs van de IAEA
was. de regelzaal ook nog gevaarlijk onderbezet. Drie gekwalificeerde krachten, inclusief de waehtchef, is <op z'n
mJnst één minder dan wat bij aJUtere
centraleS normaal i&. Dl\t tekort wordt goede 11taat van !ml!e'Tl:oud. He!áás:
bij:oonder nijpend als een operator blj ultz<,ndering vormden de· veillgheië.seen ongeluk uitgeschakeld zou raken voorzienlngcn: dle ve~keerden soms in
(als gevolg van verwonding, h.artaan.
staat.van aftalceling.
val of stre,ss bijvoorbeeld). Bovendien Cruciaal bij een groter engeluk zijn
is er geen passend toezicht als. de chef nood3troo·mgnt(Jf'Utoren: als die niet
van de wacht elders in de centrale zljn snel en feU!oos elektriciteit gaan levetaken moet Uitoefenen.'
.ren w'ordt de ramp onoverzie!t~~. De
Oe tegelzaal is de enige plaats waar de V.EA-inspecteurs con~eerd~n dat
'noodstop'· van de reactor in gang gezet 'het branóstofnlvea.u van ûe_dieselgenerator beneden het rruntmum-vei!Jg.
kan worden. Die ruimte moet bij ongelukken zeer goed beschermd Zljn tegen
hetdspeU' was. BiJ nav·ra;:a.g bleek dat
'rook, giftige dampen en radloactieve operators dat manco al twee keer .eel"'pssen'. Het IAEA-teem vroeg aan der hàdden gerapr~rteercl - maar er
operators. wachtchefs en andere techwas nlete aeàl gada.an.
nici naar het systeem van a.ircond1Uo- In de kast .met regelappara~uur van de
J#ng van de regel~al. Geen· van hen k!~diesel trof het Weettse t~m •ver.
kf)ll beschrijven hoe de luehtrelnlglng sc~Ulende losgemaaltte ve,.b1n<:lngen
Hll calamiteiten zoo. wer!ten. Per~oneel en een elektrische omlegt(>ng. De vervan de regelzaal en de meest betrok- and~ringen ln de bed""S.dtng waren niet
ken techntcus 'lieten vero~1derde telr.e- vastgelegd en venenige vi'mw.derlnJ in
ntngen zien om het systeem uit te leg- dtt bevemgl.ngssy,!lte.<!m wa.s 'niebl be·
gen. Noch correcte tekeniqgen noch kend'. Bij een a.n(:are bavemgtng ble·
een gebrulk:;aanwljzing voor het ken vee.l controle!atnpj~s niet te branSfsteem waren beschiltb&ar hoewel het den; daardoor leek het o! ve.rsc~lilleucle
systeem al in 1982 geïnstalleerd was' . ·onderd~len buiten bed-r!.if waren.
Bij talende luchtverversing in de regel· Waarschijnlijk kapotte lanlpje,;, Het d&
zaal zljn· gasflessen met samenge- betrokken technicWJ weten; (Ie· ·chef
perste tucht beschlkba&l'. En reserve- blee~ niet op de hoogte van de:>:e 'dts.cu:
&"'Sflessen - maar dle •werd~r. aange· tabele· toestand van dit be\"c1lln~s
troffen buiten de regelzM.l en op een sysU,em •. TWaalf dagen na. de eerste
andere verdieping; de operators moe· waarneming öleek er no?; steeds niets
ten dus hun regelknoppen verlaten om· verbeterd.
lucht te halen. Bo\·endten bleken', noP,
Volgens de iAÉ.:\ is het ma.!lagement

De kerncentrale van Borssele is
een vah de best draaiende te·r wereld. Toch. zijn een aantal veilig·
heidsvóorzieningen emstig verwaarloosd. Tien experts van het in·
ternationaal Atoombureau IAEA
in Wenen troffen bij een mspectie
in oktober dit jaar onverklaarbaar
losse draden, noodstroómgenetatoren met chronisch ~ weinig
brandstof. een regelzaal met te
weinig mankracht en falende voorzieningen voor calamiteiten. Volgens het geheime lAEA-rapport is
ook de rampenplanning buiten· de
centrale totaal onvoldoende.
Na de ramp in Tsjernobyl vroeg de Ne·
derlaridse ~gering aan het internationale atoombureau IAEA om een onafhankelijke velligheldsstudie va.ri de
ktlrncentrale in Borssele. Van 6 tot 24
oktober
bezochten tien
IAEAdeskundigen - samen goed voor 'meer
dan 150 jaarnucleaire ervaring' schrijven ze zelf- de zeeuwse centrale. Een
'goed ontworpen reactor', constateerde het team, 'bediend door een goed gekwalificeerde en toegeWijde staf met
een uitstekende houding ten opzichte
van de veiligheid'. Zo'n prijzende inleiding .is de springplank naar forse kritiek~ Die volgt ook: de 'zelfvoldoening'
over de ·prestaties van Borssele leidt
tot laksheid bij het toezicht. Van negen
'checklists' in de regel:r.aal - het ze.
nuwcentrnm van de kernreactor- bleken er vier incomp)e.et 'R'..en derde van

van :aorssele achtergebleven in mode:n 'kwalltP.itsbebeer' - bi.jvoorbeèld
technieken vcor het systematisch me·
bm en verbèteren van de prea~s
persone.el. l~aliteit ·1s ook ti!' be~
::elken do.or het gebr.lik van u.ttsloltend
·•geconb-oléerde documentatie' v:ooJ!'
vera.ndert..qg, onderhoud en: het. in be·
:$ijf houden van de· centrále~ Dat is
mlnder e<'!n open deU:r d~ ~et Ujkt. Op
muren; echter pijjlen, in elektrtc:lteitskasten door de hele cenq;ale.heen' trof.
fen de inspeeteUI"$ na:m.ëHj~ ongeeon.
troleerde teke:ningen. •vele fuonden te·
kens en gegeven& die er met de haild
btjg'e_:;;chrev:~n war·eo. W'!lt sug;gereen
dat lret. onLler~oud· en in bèdrijf hOUden
p!aa.tsvin.i:!:t. volg~ns. ongeeontróleérde
techmeken en tel:aningen. •
De regel,..a.alls niet berekend op grotere kernram~n. De afdeling oehemie
ook niet, vc-.•ger..s de IAEJ.. Daar. moet
mer, conti:'ole:ren hoe sterk de radioac•
ti!!lve beamtttting hl en direct rondom
de reactor Is. Maar er zijn •ge&ta rege·

,.àn

Ungen voor h<~t nef"!,en van·monster.t
tinder ornstanC:~g~~eden zoala die· :ricA
na een (i.ngt;?-::.'; vogrdoen, noch voor
'rans.r.{•;·t en. n......aZttaes oon dat

monster.' Datzelfde. gèldt vo:or
monstername In het 'ccmt!tin.ment', de
in principe luel;ltdichte veiUgheidsomhu)ling ro;:-.d ~e reaètor, dat laatste zal,.
meidt het IAt~~A. de~e maand verbetenm. Ve1:der bePchlkt ·sorssei' over te
dra.'~tl:b~rc meeta.p::Jarateon voor
r<:~.dioactiv\leit om oo!t buiten het 'be·

we'l'\'g

schermde gebied• de bli een ongeluk
vrijgeltomen radtoa,ctteve stoffen te
kunnen 'meten.
Am de rampenplanning dP-ugt volgens
het IAEA-team bijna nlets.

• Er bestaan wel wat deelplannen,
maar er is geen enkel document dat
'een overzicht geeft van verantwoordelijkheden, organisatie en verbindingen
van alle betrokkenen, zowel op het terrein .(van de centralel abqiaarbuiten'.
• Niet dè centrale overheid· maar de
kerncentrale ·moet de eerste schatting.
maken van de radloactltieve wolk. bij
eèn ongeluk en de gevaren daarvan.
Dat kan uren schelen. Voor zover de
overheid bij de ramp betrokken is,
moet er vooraf duidelijk zijn V/elk ministerie de coördinatie doet.
o ·Er is nog nooit een rar.-1p-oefening gehouden waarbij gemeente, provincie
en rijksoverheid b~keken of hun -plannen in elkaar pasten.
Vlal<. na het vertrek. van de IAEA·
inspecteurs liet de Provinciale Zeeuw·
Be Energie Maatschappij (PZEM) we·
ten dat de aanbevelingen van de ex·
perts bij voorbaat opgevolgd· .zouden
worden. Mondeling was de PZEM al
duidelijk gemaakt dat de personele be.zetting van de regelzaal moest worden
uitgebreid! dat werd beloofd. Ook op
~ndere punten, een modern kwali·
t~itszorg-systeem , betere 'organisatie
en verdeling van mankracht' en 'nade·
re verbeteringen' bij •zaken als training en documentatiebeheer': de
PZEM conformeerde zich bij voorbaat
~ de IAEA·.rapporta.ge .

. . o. .
~

;

~:

Wat gaat Borssele doen met de luchtzuivering van de regelzaal, den mco's
aan de generatoren voor noodstroom
en aan de mogelijkheid tot het nemen
van monsters na een ongeluk?
De woordvoerder van de PZEM reageert verbaasd: er is hem nóg geen en·kel rapport bekend. Die absolute ontkerui1ng handhaaft hij ook na een interne rondvraag in Zeeland. en bij 'de
KCB•, (geen geheime dienst maar de
afkorting voor Kerncentrale Borssele ).
De IAEA 1n Wenen verschaft geen verificatie, zelfs niet over het moment van
versturen van rapporten. De IAEA·
woordvoerder:· 'Wij bevestigen noch
ontkennen iets. De rapporten en alle
gegevens daaromheen zijn vertrouwelijk. '8et is aan· de regeringen die opdracht geven voor dit soort entierzoek
om te besluiten tot openbaarmaking.
De betrokkenen krijgen eerst de
concept-tekst, en publlceren pas á.ls er
overeenstemming over een definitieve
versie is. •
Hoe lang duurt het gewoonlijk voor een
cohcept-tekst. verzonden wordt?
'Een paar weken tot een paar maan·
den.'
Het bezoek aan Borssele was al twee
maanden geleden. zou er da.'1 nog geen
concept naar Nederland verzonden
zijn?
'Het zou me verbazen,
ROBSIJMONS

katholiets~

universiteit
nijmegen
Nl)-megen, 21 oktober- 1986.

Hijaeesa r•pport met vertragins in

opeobaarhei~:

UIMCENTIALE BORSSELE B1Wt WEERSTAND KlRlSTER.IE VAJI EZ TEC!R JCOKST

PSCHINBY
Zeeuvse bestuurderen blijken aanvankelijk gekant te Z1Jn geweest tegen
de komst va.n aluminiumfabrikant Péehiney, maar het niet volnken van
het industrieterrein aan het Sloe maakte hen tot de felste
pleitbe%orgers van dit bedrijf. llun pleidooi voor een kernce'l'ttrde in
Borssele voor de stroomlevering aan Péchiney, brak het verzet van het
ministerie van economische zaken tegen de komst van deze
alumîniumgigant. hoewel EZ één aluminiumproducent in Nederland
voldoende vond. Dat was Hoogovensdochter Aldel in Delfzijl. Tot drie
keer toe had het departement Péchiney uit Nederland geweerd. Eerst uit
Delfzijl en tweemaal uit Vlissingen.
Het uitzicht op kernenergie verleidde EZ echter tot een vijf jaar
geheim gebleven subsidie aan Péchiney van 55 miljoen gulden, terwijl
het ministede officieel nog steeds alleen Aldel steunde.
Dit blijkt uit een dezer dagen gepubli-ceerd ondenoek van het
Ceografisc:b en Planologisch Il'IStituut van de Katholieke Universiteit
Nijmegen ("Zeehavenindustrie-beleid voor Zeeland"). Het onder~oek "'erd
ruim een jaar geleden afgerond, maar op verzoek van het ministerie nog
niet eerder aan de openbaarheid prijsgegeven. Volgens de samensteller
van het rapport, drs. Stef Weijers (thans werkzaam bij TNO in
Apeldoorn, ten tijde van het onderzoek verbonden aan bet genoemde
Nijmeegse instituut), betwistte het ministerie overigens niet de
juistheid van de uit haar archief opgespeurde gegevens.
Verder hebb«n volgens het rapport van dr&. Weijers) bedrijven als
Péchiney, Dow Chemic:al en Hoechst geprofiteerd van het Deltaplan.
Miljoenen konden zij besparen bij de aankoop van grond voor vestiging
of u1tbreiding van hun bedrijf. Met gelden van de Deltawerken werden
for$e voorwerkeq voor de aanleg van haven- en indtistri~terrein
gefinancierd. Dit drukte de grondprijtt aantien I ijk. Dat scheelde
bijvoorbeeld 6 miljoen gulden bij de uitbreiding van Dow Chemic:al
(Terneuzen).
Door de komst van dit soort ondernemingen naar Zeeland, ver~ndarde het
aanzien van deze provincie in de jare~ 1955-1965 sterk, zonder dat dit
tot grote b~stuurlijke conflicten leidde.
Alt a·lgemene conclusie verbindt du. Weijers aan z~jn studie, dat het:
overheidsbeleid wel degelijk invloe.d kan hebben op de industriële
ootwikkeling van een regio. Hij geeft enerzijds talloze voorbéeld~n
van hoe bedrijven lokale) regionale en nationale overheden schaakmat
zetten. Anderzijds toont hij hoe ambtenaren e-r nog beter dan de
bedrijvtn zelf in slagen de regels in het voordeel van de laàtste uit
te !eggen, a)s de komst of uitbreiding van een bedrijf in het
ov~rheidsbeleid past. Is dat laátste niet het geval, dan blijken zij
e.en bedrijf flink te kunnen dwarsbomen.
Persexemplaren van bet rapport uzeebaveniodustrie-beleid voor Zeelaud"
kuunen vorden verkregen via het 8ure•u P~rs en Voorliehting (zolang de
voorraad. strekt): 080-512.2.30/512771. De tuteur van het rapport, du.
Stef Weijers, is tijd<Jn& itat'!tOO!'U·ren b~-.: ilti'uuu· lrij "!WQ-<'.&"nelq:of"r!'l~
n~c-7-J~l·
~-. 2~
~
).
. J J ,J_.Jq.•+ (•
t:.,\l •. V. woens~.z."lj;
_ o k tover

REFORGER
Volgend jaar in september wordt. er door de NAVO weer een Reforgeroefening gehouden (REturn of te FORces to GERmany).
Er wordt gekeken hoe snel·n:ieuw kanonnenvlees aangevoerd kan wQrden
vanuit o,~a •. de U.S.A •• Engeland en Canada.
Deze oéÏening is tweejaarlijks. In '87 is de oefening ongeveer twee
keer zogroot van opzet als "normaal". Dit keer doen er 30.000 militairen aan'·mee.
De helft daarvan vliegt rechtstre~ks door naar Duitsland. De andere
helft (15,000 dus) landen op Schiphol. Daarvan gaan er 5000 naar
Rotterdam om het daar p$r boot. gearriveerde groot materieel op .te
halen. Sooo vliegen, na ·.de soep, door naar· Duitsland en de laatste
5000 gaan naar de depots in het noorden van het land ·(o.a. Coevorden en. Ter Apel) en waarschijnlijk ook naar depots in Limburg. Met
de spulletjes gaan ze dan Spelen. in Duitsland en later .brengen ze
de rommel weer terug naar Nederland~
Fijn.hé?
Nu zijn er eigenlijk altijd wel
akties gewees~ ·tegen Reforger, de
ene keer· wat meer als.de andere en
het hing ook altijd af van plaatselijk initiatief.
Nou leek het een aantal mensen zo ~: ..
leuk als we volgend jaar een be- ~·~~ .•.•
hoorlijk an.ti-militaristies
item
t·.:·:r.\:·.
.
.
v~n deze gigantiese. oe~ening zou- ';~ft'•:::
den kunnen maken. Op dJ.t moment
;t···: ::
zijn er in een aantal steden al men--.::•::
·
\tt' ••
sen mee bezig.
.:..
Vanuit Amsterdam komt het idee om begin •1
volgend jaar (in januari komt: er ook meer
info vrij over de. oefening} een keer hij e~~
kaar te gaan zitten met de verschillende groepen/steden. Vooral·
voorlopig om info. uit te wiss·elen .. Daar kan ook gekeken worden naar
de (on)mogelijkheid om er bv. landelijk mee aan de slag te gaan.
Over die bijeenkomst komt nog bericht.
Voor de duidelijkheid: het is NIET de bedoeling een groot landelijk
gecoÖrdineerde· structuur voor akties te maken .•
In september (Is het oorlog op net IJ?) is het in Amsterdam aelukt
met zeer verschillende groepen zonder verketteringen. en alle.rlei
ide~logiese ruzies een kracht te ontwikkelen, waaruit veél verschillend~ akties zijn gekomen~
Misschien kan zo iets weer, maar dan interstedelijk.· ••• ?
Contactadres voor Amsterdam is voorlopig: Posthus·S76
1000 AN Amsterdam
t.n.V.: de uitlaa.t.

,,... ,...

Voor informatie over de oefening zelf is Af.iOK het beste •
.#\ 1"'1

.. ·., ..,..

EUREGIO
Op het laatste landelijk overleg kwam de Euregio ter sprake·. Omdat
niet iedereen weet wat dat is en wat daar aan de hand is, werd er
gevraagd of in de nieuwsbrief wat meer achtergrond informatie gegeven kon worden. Bij deze.
De Euregio is een overleg van Nederlandse en West-Duitse anti-kernenergie groepen uit het grensgebied rond Almelo en (in de BRD)
MÜnster en Emsland. De Nederlandse betrokkenheid bij dit overleg is
over het algemeen klein geweest, maar de laatste maanden is daar
v:erandering in gekomen.
Hieronder een overzicht van ~e kernenergie-objekten in die regio.

ALMELO
Almelo: Dat weten we natuurlijk allemaal al wel; een verrijkingsfabriek die flink uitgebreid gaat worden!

AHA US
~haus:

In het plaatsje Ahaus moet een BEZ komen •. Een BEZ is een
~renn!_lementen ~wischenlager. Dit idee van een tussenopslag voor
brandstofelementen is vrij, nie.uw {± 10 jaar) en leeft dan ook nog
voornamelijk in de BRD. ·
Omdat de opwerking van gebruikte brandstofstaven niet echt lekker
loopt, worden de meeste elementen opgeslagen bij de kerncentrales
zelf en blijven daar lang liggen. Dit gebeurt ook i.n Dodewaard en
Borssele. Omdat daar stee.ds minder ruimte voor is. leggen z~ ze
wat dichter bij elkaar en noemt het vervolgens de 'compact-opslag'
Vooral bij Doöewaard heeft dat in het verleden tot nogal wat opschudding gezorgd: teveel staven ~n de koelbassins, snel de vergunning veranderen. etc.
In de BRD groeit de voorraad bestraalde brandstofelementen ook
fors aan, omdat de doorstroming naar de opwerkingsfabriek niet wil
vlotten en omdat de andere, minder geliefde. oplossing, eindopslag (in de BRD in Gorleben) ook niet echt lekker loopt. Daardoor
is men in Ahaus bang dat tussenopslag·makkelijk over kan gaan in
eindop:Jlag.
Eind jaren '70 kwam men met het idee van de tussenopslag op de
proppen. De .brandstofsta~en moeten toch een paar jaar opgeslagen
worden voordat ze of opgewerkt of in Gorleben opgeslagen kunnen
worden. Dat werd dus Ahaus. In '83 had de BEZ moeten gaan funktioneren met een.capaciteit van 1500 ton. In alle aanvragen werd als
máni~r van opsl~g de zgn. •natte~opslag• genoemd. In .het water dus
net als in de koelbassins van de kerncentrales. Stromend water dat
dan de warmte afvoert. Tot opeend duidelijk werd dat men overstapte
naat droge-opslag; gewoon de container$ ergens in een schuur zetten
en de lucht moet dan voor de warmte afvoer zorgen. Met deze methode
is nog nergens ervaring. Het zorgde allemaal voor veel vertraging
en pas op lioktober 1 84 is door de stad Ahaus een bouvvergunning

afgegeven. De bedrijven die het BEZ bouwden~ hebben hiervoor flink
in de geldbuidel. geJ:ast: Ahaus kreeg een miljoen DM per jaar.
Ook de deelstaatrege.ring speelde voor si.nterkl~as: gratis doortrekken van de waterleiding naar een. nie.u:w:e...wijk; een eigen afslag
en stuk snelweg naar de diehts "bijzijnde autobahn; de vestiging in
Ahaus van een overheidsinstelling; etc.
Maar op 4 juni '85 k"\rlam he·i: gen!chtshof van Miin·ster tot een bouwverbod. omdat het industrie-terrein waar de bouwwerkzaamheden onder-tussen al gestart ·wàren, bestemd ia voor g-ewonè-indust-rie volgens
de bestemmingsplannen en een tussenopsla-g ·van bestraalde brandstofstaven moeilijk gewone industri~ genoemd kan woTd~n.
Aangezien het in de vergunnings-aanvraag ·alleen gaat o~er het opslaan van elementen u.it de lichtwater-reaktoren. is er ook e~n
poging gedaan om tot een verbod ·te komen voor opsl~g van brandstof uit andere ·typen reaktoren. Dat lukte echter niet, omdat volgens de rechter daar helemaal geen plannen voor waren~ hij had het
zelf nog eens nagevraagd aan de BZA (Brennelemten Zwischenlager
Ahaus), het bedrijf dat de vergunning had aangevraagd. De BZA. (een
volle dochter van D\\JK .: Deutsche Gesellachaft fÜr Wiederaufberei..,..
tung von Kernbrennstoffen -bouwt ook Vackersd~rf), was-hiermee zeer
slim geweest: ze vroegen gewoon een nieuwe bouwvergunning aan voor
de opslag van brandstofkogeltjes uit de. THTR in Hamm. Ach, ze hadden de rechter belogen, maar een kniesoor die daar op let. Op 14
mei 1 86 werd die nieuwe bouw-vergunning door Ahaus verleend·. Een
maand later .ging men met de bouw verder. Maar op 11 _juli besloot
het gerechtshof in MÜnster opnieuw tot een bouwverbod.
Op 2 augustus-zei Johännes·Rau (de grote roerganger van de SPD. en
anti-=kerne-ne·rgie bij uitstek volgens hemzelf vlak na Tsjernobyl),
dat het BEZ wat hem betrof, gebouwd mag worden.
Door allerlei rechtszaken diè nu·nog lopen (hogere beroepen enzo)
kan het nog·wel een paar jaar duren, maar àls het tegenzit zou dat
ook veel korter kunnen 'Zijn, voordat ·zeker is of de bouw van de
tussenopslag in Ahaus \rerder ka"n gaan.

LINGEN

Lingen: Hoewel iedereen in 1976 vertelde en dacht dat er een opwe.rkingsfabriek in Lingen zou komen, werd in februari '77 duidelijk
dat het ging om een fabri.ek waar splijtstofstaven gemaakt worden.
Toen kreeg Exxon Nuc.lear na.mc:!lijk toestemmiqg van de deelstaat Nedersaksen. Kosten 40 miljoen DM. Op 19-1.-' 79 werd de fabriek in
bedrijf gesteld. Volgend jaar zal die verder uitgebreid. worden. Er
gaan ook hardnekkige geruchten dat de nucleaire onderzoeks-industrie, die nu nog voornamelijk in 3 plaatsen geconcentreerd is (JÜlich, Karlsruhe en Hanau). zich langzamerhand uit Hanau terugtrekt
door de sroene minister van milieu daar (joska Leinen) en zich zal
verplaatsen naar Lingen.
Verder is er in Lingen een stilgelegde kerncentrale die van '68 tot
'77 in gebruik is geweest. De 268 MeW centrale werd eind '85 o.fficiëel gesloten. Besloten werd om die centrale over 25 jaar af te

1.1

breken. Kosten tot de afbraak werden geschat op 130 miljoen DM. De
centrale heeft een lange lijst: van storingen, noodst'O'pS, heeft in
'74 helemaal niet gewerkt, en lozingen. Een rapport van het Instituut voor Biologische veiligheid uit Bremen ('78) maakt duidelijk
dat er in de omgeving van de centrale en de hoofdwindrichting vanaf
de centrale een flinke stijging van het aantal leukemie en andere
kankersoorten valt waar te nemen.
In 1980 werd begonnen met de bouw van een 1300 MeW kerncentrale die
in '88 in bedrijf moet komen en waarvan de bouw wonderwel op schema
loopt. Op 25 oktober van dit jaar was er een demonstratie van 5000
mensen tegen de atoomobjekten.
Ook wordt in de omgeving van Lingen een giganties stuwmeer aangelegd
omdat er plannen zijn om bij Meppen en Geeste (in de onmiddellijke
omgeving) nog 2 kerncentrales te bouwen. Dat stuwmeer moet dan garanderen dat er ten all~n ,tijde gen~eg koelwater aanwezig is.

GRONAU

.Gronau: Verrijkingsfabriek met een capaciteit van momenteel ± 100
ton SWU ·(Separate Work Units = scheidingsarbeid) per jaar. Begin
juni '85 is door de deelstaat Noordrijn-Westfalen de bedrijfsvergunning afgegeven en op 15 augustus van dat jaar begonnen de centrifuges·voor het eerst te draaien. ~p 12 juni van dit jaar (86)
werd de fabriek officieel geopend: 300 demonstranten en 400 ME'ers
waren daar bij aanwezig.
Het is de bedoeling om de fabriek fasegewijs uit te breiden. Zo
wordt er in de lente van '87 begonnen met de bouw van 3 nieuwe
scbeidingshalien, waarmee de capaciteit midden '88 op 400 ton
SWU per jaar komt. In de jaren '90 moet de fabriek een capaciteit
van 1000 tor. SW per jaar hebben. Om een idee te krijgen hoeveel
dat. eigenli1k is: een kerneertrele van 1000 MeW heeft per jaar ongeveer 130 ton SWU nodig.
Tot de verrijkingsfabriek in Gronau werd besloten (door de West-

Duitse Urenco partner Uranit), omdat Nederland erg lasti-g deed over
de levering van verrijkt uranium aan Braziliê.(zie krante-artikel)
Hoewel de toenmalige UCN-directeur Van de Boogaardt. veel ·sta·mpei
maakte over die plannen, en het volgens hem zelfs contractueel verboden is om een verrijkingsfabriek op West-Duitse bodem te bouwen,
liep ook dat weer met een sisser af. Van Aardenne. to-en ook al mi...
nister van Economische Zaken was dolgelukkig met de plannen en
misleidde ook bij die gelegenheid maar weer eens de Tweede Kamer.

KRITIEK OP NEDERLAND

CDU eist haast
met UC-fahriek

Tot zover. Na.tuurlijk is er .over Gronau , Ahaus en Lingen nog veel

meer te vertellen, maar als je meer. wilt weten, kom j'e maar een
keertj.e zoeken in het kernenergie-archief.
Kernenergie Archief Ede
elke donderdag 13-21 uur
Stephensoustraat 15
08380- 21414

ONZE BUREN RECHTS
Na Tsjernobyl was het verzet tegen kernenergie in 'West-Dt:litsland
enorm én erg gevariëerd. Aan de ene kant veel wetenschappelij~ onderbouwde informatie over stral±ng(-snormen), onafhankelijke metingen van radio-aktieve stoffen waaruit bleek dat de autoriteiten
en cijfers veel te laag hielden; anderzijds zeer harde BÜrgerkriegsänliche auseinanderzetsungen' met de politie, maar vooral
veel sabotage-daden; aanslagen op bedrijven met belangens in de
kernenergie-industrie en er vielen nogal wat hoogspanningsmasten
om.
De staat reageerde furieus: méér politie, betere bewapening (o.a.
gummikogels en een nieuwe. veel krachtiger waterwerper), nieuwe
strategieën (troepen via helikopters van achteren aan laten vallen),
massale arrestaties (in Hamburg in 1 keer ruim 500, in Wackersdorf
in to~aal al over de 10.000!), het vetbieden van demonstraties, 't
aanscherpen van het demonstratie-recht.. etc.
Hierin loopt het beieren van P.J. Strauss VO'(}rop .. De Oberpfalz (de
streek rond Wackersdorf) is continu bezet gebied door de hoeveelheid politie {dit is ook in de streek rond Gorleben zo) en het tot
verboden-gebied verklaren van een gebied rond de bouwplaats van de
opwerkingsfabriek zijn daar voorbeelden van. Maar er is nu weer
een nieuwe fase ingetreden.
Hoewel het inbeslagnemen en het verbieden van alternatieve bladen
in West-Duitsland niet echt ongewoon is (denk maar aan Radikal,
Knastblatt. Atom, etc.) is er nu toch wat anders aan de hand.
Het beierse anti-kernenergieblad Radi-Aktiv is daar het slachtoffer van. Nadat deze zomer nr. 8 al woas verboden, is nu nr. 10
in beslag genomen. Niet omdat er in opgeroepen werd tot het
'plegen van strafbare handelingen', maar omdat de intentie van het
geschrevene zo zou zijn! Hierbij beroept men zich niet op artikel
129 (:zoals gebruikelijk), maar op § 130 van het duitse wetboek van
strafrecht. Ook bij dit artikel gaat het om het oproepen tot het
plegen van strafbare handelingen, maar het vreemde is dat dit artikel niet meer van kracht is! Men wil het wel graag terug, maar zo
ver is het nog lang niet (en hopenlijk komt het ook nooit zo ver).
Toen die nog wel geldig was, is die eens door het Bundesgerichtshof met de volgende woorden geinterpreteerd: •Bei ~ B€U~i~g
( • •• ) dL6 Inlta.I.L6 de4 S cJvU.tf. 4.i,nd dolz.e/L auclt ~ol.cluè. gerkJnk.en.. zu
A..tvûi..wi..chU9en., d.i..e t:~vr. vtVv.JûuuL.igll; UA/lA Mkenn.t, J.J~t we.nn
~.u. ruvt. ZJ.û.i..6c.luul de.n.. ä,i..h.n. zu. WUL -tJ.bld•. Dit houdt in dat elke
krachtige veroordeling van het kernenergie beleid verboden kan
worden. erzouimmers eens op uit gemaakt kunnen worden dat er iets
tegen gedaan moet worden.
Nog een zeer gevaarlijke ontwikkeling is 't volgende: van 28 tot
en met ·30 wo;,.ember was er in Regensburg een BuKo(Bundes KonfeHnz)
van de akb ~epland. 'Gepland', want die hele vergadering (een
soort landelijk overleg dus) werd verboden. Verboden omdat er wel
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Wi •o·era-urarbei'tllb& voo Kernbrenns to-f t-en tol g_enden

l:.

D-i~e À-bhältuna -.4-er "B.undeskonternez der AN1l-AKW~B·ewesuna 19$6:•

i.ri Resensb-ûr:a vo.m 2.8-. · b:iS 3.0. n ~ l-986 wi,rd \Ier-boten. Das Ver-bot.
silt t'Or 'sifrt.'t'lt.ohe Bestantiteil'e die.ser Bundeskonferenz.. nämHch.
ins.beAondere
- Auftaktver.an~J;altul')g am. ~8. 1 L l986, 19. 00 Uhr,

...: uaitanz der Herl:istaktionen•• am. 28. 11. 19.1l6, 20.30 Ul'!r,

• :B.Hdi.ln& de-r Arbeit.sgrup.pen 1m ,p.lt;~uro.
- u:Rie.seo;..f'est lll-it Vier Live-Crüppen
.-.... Be5,pïre-.choog d.er zuküof.t·igen.
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9. 30

Uhr,

am 29. 11. 1986., 20.• 00 Uhr,

im Plenum am 30.11.1966,

9.30 ifhr .
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s·ofort1se ·Volla:iehuns der Nrn.

I und l i wird

C~-·nee~rdnet •

D1e Büraerin-itätive sege-n die WHrderaurarbeitwn:: von Kernbrennstof..,
fen hat die Kosten :tu tragen. Ea wird eine OebUhr von 100.-- Z>M
(in Worten: einhundert De~tsche Mark) featgeaetzt.

eens opgeroepen zou kunnen worden tot .•..• , je snapt het al, het
plegen van strafbare handel±ngen,·en·orndat d-e organisatoren dat
niet konden/wilden verhinderen. Zelfs een groot feest (met de
opbrengst voor de kosten van de BuKo) werd verboden. In een kort
geding werd alleen dat verbod opgeheven, maar de zaal zou wel onmiddellijk ontruimd worden als het zou komen tot een politieke
diskussie! Verticden werd ook om te demonstreren en om de vergadering in een andere dan de gehuurde za-al plaats te laten vinden.
De ruim 200 mensen mochten ~us geen café binnen, want misschien
gaan ze het, onder genot van een schnapps, wel over politiek hebben! Door. een overkill aan politie kwam er ook niets van een demo
tegen deze belachelijke verboden. Regensburg ligt overigens in Beieren!
De volgende BuKo is op 17/18 januari in MÜnchen, dus weer bij Franz
Josef Strauss!

PE ArrOOMSTAAT IS ER AL!
Kernenergie Archief Ede
elke donderdag 13-21 uur
Stephensenstraat 15
08380 - 21414

Gs:rächi b:l)st;S1Jot Varlsoi
~·~r ~Antä-1\'iu~-m""K~:raferenz
Reg~nsb~rt: (wi). Die Teibebmer an einer ge?lanten Bund~skonferenz der Anü·Atomktaft·
!3ewegung stan:len am Freitag abend in Rege:1s~
burg V()t versch~ossenen Türen. D&s Verwal·
tungsgericht hatte am spüten N~clunittag ei!l
vo::~ der Stadtverwaltung erlassene:s Verbot doi!r
Veranstaltung bestätigt. Die Ke.mmer war ge~
nauso wie die Stadt z:u der Auffassung getcom·
men, daB be1 diesem KongreO zu strafbaren
Handlungen. wfe elwa zum Absäge,l von Strommast.an, aufgefordert werden könne, und die Organisatoren nicht in der La.:e seien. dies zu verhindern.

Ermittlungsverfahren gegen das Radi·Aktiv Nr. 8 wegen
öffentlichem Aufruf zu Straftaten
- Beleidigung" übler ~Jachrede bzw. Verleumdung zum Nachteil von Po·

lizeibeamten
-

Beleidigung dos Bayerischen Ministerpräsidenten

D. h~ im Klartext" es läuft gegen ALLE Ausgaben des Racli·Aktiv (soweit
durch Presseges&tz noch nicht verjährt) ein Ermittlungsverfahren.
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GEEF IEMAND EEN PROEFNUMMER KADO
.Als je vind, dat er meer mensen deze Nieuwsbrief zouden moeten kunnen lezen, dan kan je deze uitlenen, maar dan loop je
het risico dat je 'm nooit meer terug ziet,
Daar hebben wij een uitstekende oplossing voor: Doe een exem.plaar kado t .
Dat kan op 2 manieren:
* Vul deze bon in en stuur 'm sam~n met 2 gulden aan postzegels (in de envelop!) n.:1ar het secretariaat
* Of caak 2 gulden over naar het sekretariaat en vermeld op de
girokaart wie de bofkont is. Een adres is dan wel makkelijk.

·--------------------------------------------~~----~-------~~
Ik doe een proefnummer kado aan:

Naam: ....................... .
Adres: ....................... .

Woonplas ts: ·•••••••••••••••••.••••••
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t : Af zender: . , ........... " ••• , ••••••••••.••••.••••••• ,. •••••.••_.••••••
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