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Neue Broschüre "Uran aus Gronau ist überall" 
zur Urananreicherungsanlage in Gronau erschienen! 

Zu dem am 28. März 1987 stattgefundenen UAA-Kongress 

in Gronau hat der Arbeitskreis Urnwelt Groneu eine 
Broschüre herausgegeben. 
Sämtliche Kongressvorträge (Uranabba~ in Namibia; 

Uranabbau im Südschwarzwald; Technik und Risiken der UAA; 
Oer Urenco-Konzern; Chemische und radiologische Giftigkeit 
von Uranhexafluorid Uf6, Risiken und Gefahren von Uf6-

Transporten; Militärische Diroension der UAA; Widerstand 

gegen die UAA) sind in überarbeiteter form ahgedruckt. 

AuBerdem hat der AKU Gronau zur Vervollständigung die 

folgenden Themen ausgeführt: Ceschichte der UAA, Arbeits
plätze, Uran aus Gronau ist überall, Atomzentrum Euregio. 

Die 36 Seiten starke Broschüre kostet 2,-- DM pro StOck, 

bei Abnahme von 10 und mehr 1,50 OM pro Stück, in beiden 

fällen zuzüglich Porto und Verpackung. 
Kontaktadresse: AKU Gronau 

Udo Buchholz 

Siedlerweg 7 

4432 Gronau 



1\LLES GEBEURT· 
HiER 10 jAAR 
LATER 

Dit keer sturen we geen nieuwsbrief, met uitgebreide informatie over 

het afgelopen jaar, zoals we dat vier jaar lang wel deden. We laten 

kort weten hoe het met ons gaat en sturen een algemeen traininga

aanbod mee. 

Mensen weten ons, al is de intensiteit wisselend, wel te vindE-n. 

In tegenstelling tot het afgelopen voorjaar hadden •~ in het najaar 

een vol programma. 

We stellen twee diogen vast: 

1. De verandering van de afgelopen jaren in soort trainingen, die aan

gevraagd worden, zette zich door. Er is steeds meer vraag naar 

de persoonlijke kant van· geweldloosheid. Konfrontaties in het 

dagelijks leven en omgaan met konflikten thuis, op het werk en 
in groepen staan centraal. 

We vinden dat een positieve ontwikkeling. Door de persoonlijke 

betrokkenheid wordt dieper zichtbaar, v.rat geweldloosheid betekent. 

De verandering in een persoon schiet dieper wortel. 

We zien ons werken aan geweldloosheid -in onszelf en met anderen

als een le\·enslang proces. Daarin maakt het niet zoveel uit, welke 

betrokkenheid -aktie of op~oeding- iemand tot de keuze brengt, 

om door middel van ttaining aan geweldloze verandering te werken. 

2. De inzet voor een beweging voor maatschappelijke verandering is 

verminderd. Ze is niet alleen minder breed, ze is ook minder in

tens. 

We denken, dat teleurstelling en machteloosheid, om op de strukluren 

invloed uit te oefenen, een grote rol sp~len. Die machteloosheid 

maakt het .aellijker om de waarden, die van binnen gekoesterd wor

den, naar buiten te brengen. 

Cezien het geweld in de samenleving en het lijden, dat daardoor 

veroorzaakt wordt, willen wij het niet houden bij persoonlijke ver

andering allHn. 

In onze trainin~n bieden we de ruimte om te kijken naar de rol, die 

ieder mens kan en wil spelen in sociale verandering en naar wat 

achtergronden van die keuzes zijn. 



We stellen onszelf in de traditie van bewegi~gen voor geweldloos 
verzet tegen onderdrukking. Daarbij benadrukken we, dat het bouwen 

aan het alternatief, dat we voor ogen hebben, een beweging kracht 

geeft. Haat is niet met haat te bestrijden; liefde konfronteert haat 

met zichzelf, waardoor ontwapend wordt. 

De koppeling van persoonlijk en sociaal is de achtergrond van de 

'Grote training•, die we dit \oorjaar aanbieden. De drie niveau's• 

waar we op werken weerspiegelt dit: 

- eigen konflikten 
- bemiddeling in konflikten ~an anderen -~tussen personen 

*in groepen 

- ruzie in de samenleving; aktie en strategie op grond van inzicht 
in wat er in konflikten gebeurt. 

Begin februari begonnen we met elf deelneem-st-ers aan het eerste van 

de serie van vier weekenden. Het was een goede start met heel gemoti
veerde mensen. We verheugen ons op de weekenden in maart april en mei! 

\'oor het voorjaar 1988 bieden we nog een aantal trainingen aan: 

>» - ~o_!!f..!_i~t~.!.O!S!_n_voor medewerk-st-ers van meldpunten voor rascisme. 

data: 12 - 19 - 26 april; 's morgens en 's middags. 
aanmelden voor: 1 april 

»> - ~k.!_i!_ !_n_s_!_r_!t_!g.!_e_voor mensen, die aktief zijn in de uedes- en 

milieubeweging.(waarschijnlijk aksent op anti-kernenergie strijd1 

Datum: 8 mei; 's morgens en 'smiddags 
aanmelden voor: JO april 

>» - !!_o!_t.:_W!_s!_ !o!:!_t!_k!_e.!:!_ voor wie zich daarmee bezig houdt. 

datum: 6 - 7 mei; van vrijdagavond 20.00 uur tot zaterdag 17.00 uur. 
aanmelden ~oor: 30 april. 

Degenen, die in een van deze onderwerpen geinteresseerd zijn sturen 

we graag meer informatie. 

~aast dit voorjaarsaanbod, blijft natuurlijk het algemene aanbod en 

de mogelijkheid om trainingen aan te vragen, van kracht. 
We beschrijven het algemen aanbod deze keer apart, 1cdat het in deze 

vorm meerdere jaren gebruikt kan worden. 

~~ wensen ieder een goed 1988 en hopen velen weer te zien 

Groeten \.an f·7agda, Gert, Wop, en .\bel. 

~ieuw adres: Stationsstraat 49 
Amersfoort tel. 033 - 621986 
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Goed n1eu•11s van ons, de IJ\D-qroep. Ne hebben de verheugende 
mededeling dat de Internationale Anar~his tiese Ui jeenkomst • 88 
zal placltsvinden in Rui9oord van donderdag 2.3 tol. en met maandag 

27 juni 1988 • 

Op een internationale ontmoetin~ met mensen uit verschillende 
landen, zullen zien taalproblemen voordoen. Als voertaal hebben 
we gekozen voor duits en engels, vooral vanwege de gebleken 
belangstelling uit de noord-europese landen. Gesproken inleidin~ 
gen zullen in éên taal gehoutlen worden ( duits en engels), waarna 
we voorstellen in kleine groepen (niel mee•· dan zo persouen) 
verder te praten, te luisteren en te diskusieren • 
Diskussies in grote groepen zien we niet zitten. Te weinig mensen 
kunnen zich dan uiten, terwijl het recht van de sterkste (d.w.z. 
schreeuwers en egotrippers) snel overheerst, zo is ons in '86 

gebleken tijdens ae eerste lAB in Appelscha. Om taalproblemen 
in de diskossies te voorkomen, stellen we voor per groep slechts 
êên taal te gebruiken. 

... ____._............ ~ 

---········ ~!1~:.-:~:=-..~-:::::::::::::~·::-!i!lr!-~-~ .................... 
KRANT.JE ........ _ ............ .... . .::::::::::::::::::· ·-- -· -····················· ................. ,. 
We stellen voor dat zoveel mogelijk groepen een verslag van hun 
diskussie schrijven waarna deze vermenigvuldigd en verspreid 
kunnen worden. 

• PROGRAM 
. ....•.............••...•........•......•.....................•.••... 
···········································~························· ...•...••.••..•..••.•••..•...................•.....•..........•..••.• 
·····························································-······· ......•.........•..•........•......•........••......•.........•...... 
··········•·········••·•···················•··········•·······•·····• 

~D9~!~~~ is de dag van aankomst en kennis maken. •s Avonds 
zullen we ae taalproblemen bespreken. 

Y!i~!g_3! staat tn het teken van het thema 'Anarchisten en Auto
nomen•, waarvan de inleiding verzorgd zal worden door nolf Land
messcr ui't west ... duitsland. Hij zal ingaan op de vraag in hoeverre 
beide begrippen ~an belang zijn. Is er sprake van •t plakken van 

••• etiketten of gaat het a. een meer of minder gemeenschappelijke ••• •••• • :::; ac~tergrona en/of plaatsbepaling ? Beide groepen staan links van 
•••• 
:::: alle politieke partijen en inhoeverre biedt deze konstatering :t:: 
:::; perspektief op samenwerking en gemeenschappelijkhei4, en het 
•••• :::: overwinnen van verdeeldheid en wederzijdse vooroordelen ? •••• 
•••• I :::: s Avonds zi-jn er opt.rédens van bands. 
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~!!!!!1!~-~~ zal het the~~ta • Anarcha-t·e~~tinisme' centraal staan 
~en groe~ Anarcha-Trouwen zal zowel een politiek als een meer 
kulturele invulltng aan de dag geven. 
~SW!l!~L~!! stnat het the~~ta •ons nageU 'ks I.even• op het program. 
Ons dayelijks leven verschilt van land tot land, per groep en 
individu. In hoeverre 2ijn we degenen die we 1ofillen zijn en hoe 
slagen we erin onze idealen in de praktijk te brengen. lloe prin
cipieel stel je je op, waar doe je koncessies en welke keuzes 
maak je ? Kan er een beweging ont~taan die politieke en ekono
tRlese aktiviteit met een pretlig persoonlijk leven weet te 
kreeeren ? Na een inleiding rond bovenstaande vragen zullen een 
aantal diskussiegroepen in het teken staan van ervaringen van 
aktieve groepen die op allerlei terreinen bezig zijn met het 
opbouwen van anarchisttese alternatieven. 
1.<mûagavond vindt er een poezie-avond plaats. 
~!!n~~g_]2 kent geen thema. We hopen dat er in 'n goeie sfeer 
nagepraat wordt, dat initiatieven worden geboren en mensen even
tueel niet aan bod qekomen onderwerpen ter hand nemen. 's Avonds 
vieren we een slotfeest. 
We doen ons best om ook een kinderprogram op poten te zetten. \i ie 
helpt ons ? Zaterdagmiddag verzorgt kindersirkus 'Arena' twee 
voorstellingen • 
Verder zullen er films en video'u vortoont worden en zullen ver
schillende groepen met aktief leesvoer ~anweziq zijn • 

• PROGRAM. BOEKJE 

. .....•...•..........•..............•...•........... . ..........•....•..........•....•..........•........ . .....•...........•................................• 
·•···•······•·•·······················•·•··········• ···•··•··•··••·••······················••••·······•• 
··················································~· .........•...•.•..............•.....••.........•.•.• 
··············································~····· .................................................... 

Het ligt in onze bedoeling eind mei een proqramma-boekje uit te 
brengen (tegen kostprijs}, dat ondermeer in de linkse boekhandels 
verkrijgbaar zal zijn. oe inhoud van het boekje zal bestaan uit 
praktlege informatie, inleidingen tot de verschillende thema's, 
een uitgebreid proqraJNnêl-overzicht en diskussiestukken. Hot bOekje 
zal in vele talen voorhanden zijn. Mensen die een bijdrage aan •t 

boekje willen leveren (bv. goede dtskussiestukken, tekeningen) 
kunnen dit tot 15 april en uiterlijk 1 mei a.s. opsturen naar: 
POSTDUS 1379 

ENSCJlEO& 
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............................................ , ................... . 
• 1::-r-t::l'l El'a l:>litlt\1~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::: 

Rampenplan verzorgt van donderdag tot en met JUaandag een warme hap • 
OoR voor brood en beleg, koffie en thee enz. zal tijdens die dagen 
gezorgd worden. Neem wel tent/slaapzak/matje/zaklanlaa.rn e.d. mee 
en wees voorbereid op een ongekende omgeving waar voorzieningen 
ontbreken. Voor poepen en plassen proberen we van die wagens te 
regelen. EHBO is aanwezig. Vanwege de lastige verbinding met Ruig
oord zullen we vanuit en naar amsterdam voor vervoer zorgen . 

~OSTEN 
.......................................... -................................ . ..................... ·-········---~···-···········--·········--··-········· ........................................................................... . ····································~·······················-·············· 

De IAB'88 zal veel geld kosten. Daarom vragen we jullie om bij 
aankomst 15 gulden te betalen om deze kosten (nu al hebben we een 
begroting van rond de 15.000 piek) te dekken. Onze schatting is 

dat de IAB je minstens 100 gulden gaat kosten(de 15 gulden onkosten, 
warm en koud eten, en drinken), wat 20 gulden per dag betekent • 

.TOT SLOT ooo 

........... ·-- ... ~-~·J·f·-~-~-~--~·~·-~-~·-~~a§-~-iiii~§5§~ ............................ 
···········-······-···· .......... ~---~····-.. . 

Hopen we jullie (op z'n minst) allemaal te zien. Neem naast een 
goed hwneur ook jf! muziekinstrumentell mee als je die hebt. Heb je 
ideeen, wil je iets doen of op de hoogte gehouden worden, schrijf 
dan naar ons nieuw kontaktadres (behalve voor 't program-boekje, 
dat moet naar PB 1379 in ENSCHEDE) : 

IAB•sa 
POSTBUS 1610 
6501 BP ~-tiJMEGEN 

INTERNATIONALE 
BI-JEENKOM T",. 



De beweging 

Basisgroepen zijn ontstaan rond 1980 in de Anti
Kernenergie-Beweging <AKB>. Omdat kernenergie 
niet een probleem op zich is, maar een schakel 
in de keten van een hoop andere ellende, is er 
op gegeven moment gekozen voor de naam 
"Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme". 
Voor deze vlag werd gekozen, om zoveel mogelijk 
laaing te dekken. Met deze naam konden we 
tenminste er ook voor kiezen .akties te doen 
tegen kruisraketten en andere vormen van 
bewapening. 
Daarna zijn basisgroepen zich ook bezig gaan 
houden met kraken, racisme en veel meer. In het 
algemeen houden basisgroepen zich bezig met de 
bestrijding van allerlei vormen van onderdruk
king. Wat er nu echter in de loop der jaren 
ver-anderd is, is dat de AKB, waarbinnen met. 
basisdemocratie werd gewerkt, veranderd is in 
een basisgroepen-beweging, waarbinnen oa. AKB
akties worden gedaan. Met andere worden: een 
manier van omgaan met elkaar is een reden 
geworden om samen dingen te ondernemen. Een 
middel dreigt een doel te worden. Omdat bet nu 
eenmaal zo is en ook we-l zo zal blijven, dat 
verschillende mensen verschillende interesses 
hebben, lijkt. het mij niet goed, om te blijven 
proberen één beweging in stand te houden. 
Misschien is het de moeite waard om binnen 
andere groeperingen de basisdemocratie te 
<her>introduceren. Blijft over, dat er geen 
andere radikale AKB is. Daarom mijn voorstel, 
dat er vanuit ons landelijk een nieuwe radikale 
AKa van start gaat. Basisdemocratisch 
natuurlijk. 
Groetjes van Jos van Basisgroep Kaktus. 

10· 



~~,J~ "~~~ TANO ? Anü_._._gU AA<N# 
De 'dorps raad • van Borssele maakt het aOI'l<UAJU•. H tot 'l1 uu.t 

helemaal op het moment. Zij willen 5, &U 
de locatie voor de interimopslag van 
het kernafval 2 km. verderop. Niet 
in de buurt van het dorp want "als 
je op vakantie bent wordt je nu al 
gemeden als bekend wordt dat je in 
Borssele woont''. De raadsfracties van 
CDA en VVD vonden het toch ook niet 
zo slim om 80 precent van de dorpsbe
volking te passeren en dienden een 
motie in waarin de COVRA tcentale or-
ganisatie voor radioactief afval) ge-
vraagd wordt. alsnog naar een nieuwe 
locatie uit te zien. Wat neerkomt op 
vetraging want de in het verleden on
derzochte andere locaties in dat ge
bied zijn allemaal te gevaarlijk be
vonden. En wel met name omdat daar 
veel continu-bedrijven zitten met 
veel werknemers. Alleen was niet ver
wacht dat die dorpsbewonerssters ook 
zouden gaan morren. Een andere moge
lijkheid die de gemeente noemde was 
bij de kolencentrale maar daar wil de 
PZEM (exploitant kern- en kolencentra 
le) een haven bouwen voor kolenaan
voer. En de PZEM is niet erg gevoelig 
voor de mening van de dorpsbevolking. 
Zeker niet als die mening alleen maar 
gebaseerd is op opportunisme. En de 
COVRA wacht rustig af, over 2 maanden 
kunnen ze rustig stellen dat er geen 
betere locaties waren en dat het dus 
toch tussen de kerncentrale en het 
dorp moet komen. Raad tevreden, COVRA 
tevreden, rijk tevreden; zonder seri
euze tegenstand wordt de opslagplaats 
gebouwd. De Zeeuwse mi.lieu- en anti
kernenergie groepen bemoeien zich er 
niet al te hard tegenaan. Pogingen 
in he.t verleden de mening van de be
volking te politiseren riepen alleen 
weerstanden op. Wel prOberen ze met 
allerlei procedures de komst van de 
COVRA nog langer te vertragen. Moge
lijkheden daarvoor ZlJn procedures 
ln het kader van de kernenergiewet 
en de wet op het verontreinigen van 
oppervlaktewater. De bewonerssters 
moeten bij een onqeluk maar hopen op 
oostenwind. 
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Steenw\~, ? januari 1988 

Persbericht 

Zonda!)aiddas 10 januari a.s. wordt door ons, leden van de steenw\iker 

vredesaktiesroep De Steen-wijkt een loop (en zo aot;el\~ aeerdere lopen) 

van tank(s) op het terrein van een kazerne in de buurt van Steenwijk/ 

Havelte roze seschilderd. 

Bieraee protesteren we te!)en de aannenkultuur van het leser welke afschu

welijke vormen van seweld, aiet alleen ia oorlosstijd aaar ook in "vredes

tijd", aor;elijk aaakt en zelfs stiauleert. We betuir;en onze steun aan de 

aensen die nu al het slachtoffer worden van het. militarisae: 

- nu al krij!)en onze jon!)ens in •t !)roen een beeld van vrouwen in~eprent 

als zwakke, ainderwaardise lustobjektent te bescheraen te!)en de brute 

vijand, aaar ter;elijk te •pakken• voor ei!)en senot: een degelijke voorbe

reidin& op de vele verkrachtinr;en in oorlosssitUQties. 

- oa jonr;ena r;eschikt te ~~aken voor hun aoorddadir;e taak wordt hen r;eleerd 

hun r;evoelens opzij te zetten; soldaten die niet 'hard' genoer; zijn of hun 

r;evoelens tonen, worden tot aikpunt van pesterijen en geweld r;eaaakt. 

'Oirscbot' en 'Eraelo' zija geen incidentea, aaar zija 'n lor;isch r;evoll' 

van bet militarisae. 

- eolda ten worden door het ka tier te!)ei'J. elkaar ui tsespeeld door kollektieve 

straffen, 't bevestisen van de positie van de sterkste in de r;roep, het 

tolereren èat de zwaksten worden afgezeken•. Zo wordt discipline vaak aet 

negatieve onaenselijke aiddelen af!)edwonsen. 

Zo aaakt het leger van onze joDgeas wangedrochten van aannen: stoere binken 

èie hun r;evoelens niet curven tonen. En dat oa hen voor te bereiden op 

(aassa)aoorè! 

Na deze aktie zullen we op nog nader te bepalen t~idstippen file in bovenxenoeaèe 

kazerne geler;erde soldaten benaderen net folders waarin ~e onze ideeën over 

het verband tussen aannelijkheid en ailitarisae ver.der uit de doeken doen. 

Vreèesaktiegreep De Steen-wijkt 

· Kaapstraat 5? 

8}31 GD Steenwijk 

tel. 05210-1141} 

-
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Bijvoorbeeld, dat het landelijk overleg 
plaatsvindt in het Buurtcentrum 

DE BERGEN 
Oranjestraat 1 
Eindhoven 
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e De vredesaktivisten tijdens hun scl•lldeTswerk. U ji-J.J . I 88 
AJ{tie Îll Kon1putkazerne tege11 mamlenctdtuttr 

Zondagsschilders verven 
legertanks in roze kleur 

STEENWIJK- Vijf le
den van de vredesaktie
groep De Steen-wijkt 
hebben gistermiddag op 
het terrein van de Johan 
van de Karnputkazerne 
twee tank-Jopen roze ge .. 
schilderd. De aktievoer
ders protesteren daar
mee tegen de mannen
cultuur in het Nederland
se leger. 

Volsens de 'illegale zondae
schUdera' is de mannencultuur 
van het leeer de ooraak van af. 
scbuwelijke vormen van p. 

weid, niet allee" in oorloestijd, 
maar ook in vredestijd. 

Lustobjekten 
In een uitgegeven persbeo 

richt betuilen de aktivisten 
hun steun aan degenen die 
slachtoffer zijn geworden van 
het militarisme. 'Soldaten kri.i· 
een een beeld van vrouwen in
gepraat ak zwakke, minder
waardite lustobjekten. die be· 
schermd moeten worden tegen 
de brute vijand, maar die teae
lijk worden tepakt voor eigen 
aenot. Het is een degelijke voor· 
bereiding op de vele verkrach
tinten in oorlogssltuaties'. 

Vollens de vredutroep wor. 
den jongens tesehikt gemaakt 
VOOI' bun moorddadige &aak en 
wordt hen geleerd hun cevoe
Jens opzij te zetten. 'Doen ze dat 
niet. dan worden ze mikpunt 
van ~rijen en ceweld. Oir
schot en Ermelo zijn geen inci
denten, maar lijn een logisch 
aevolg van bet militarisme'. De 
Steen-wijkt aroep kondigde 
gistermlddag aan dat de in de 
Johan van de Kornputkueme 
gelegerde soldaten binnenkort 
worden beuderd met rolden 
waarin de ideeta over het ver
band tussen mannelijkheid en 
müitarisme verder uit de doe. 
ken worden aedaan; 



OISKUSSIEOAr. BASISGROEPEN 

Op de laAtste diskussiedag van de basisgroepen tegen karngeweld 
en militarisme is gediskussieerd over de vorm en wenselijkheid 
van een landelijke struktuur van de basisgroepen. 
Aan het einde VRn die dag bleek dat het gesprek uiteenliep in 
grofweg drie meningen/richtingen: 

- er is behoefte aan een (gering) aantal landelijke bijeenkom
sten per jaar voor het uitwisselen van ervaringen, contac
ten etc. 

- er is behoefte aan een landelijke struktuur voor het uitdie
pen en uitdragen van een basisdemocratische manier van orga
niseren en aktievoeren. Hiermee zou geprobeerd moeten worden 
het idee van basisgroepen bij ~en grotere groep mensen aan te 
laten slaan. 

- behalve aan het uitwisselen van ervaringen is er ook behoefte 
aan een zodanige struktuur dat landelijke akties voorbereid 
en uitgevoerd kunnen worden. 

Aangezien de diskussie hierover aan het eind• van de dag nog 
totaal niet afgerond ~as, leek het ons een goad idee om dit als 
een van da uitgangspunten voor een volgende diskussiedag te 
nemen.we willen dan ook iadereen die daar zin in heeft, uitno
digen om zijn mening daarover o~ papier te zetten en naar het 
sekretariaat op te sturen. 

Om op deze dag een niet al te eenzijdige en saaie sfeer te schep
pen, leek het ons interessant om ook een ander onderwerp op de 
agenda te zetten en daarvoor wat mensen uit te nodigen die daar
mee ervaring hebben. 

De volgende basisgroepen-diskussiedag is op 27 maart 
en de voorlopige agenda is als volgt: 

10.30 
11.00 

koffie 
diskussie over diverse ondervragingstechnieken 
van de politie, eventueel met rollenspel naar 
aànleiding van recente ervaringen 
pauze, lunch 

r-t 
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~ 
~ 0 
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tot'\ 
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Ll'\ 
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12.00 
12.45 diskussie over de struktuur van de basisgroepen

beweging {voortzetting van de vorige diskussiedag) 
pauze 
als de diskussie voor de pauze tot konklusles 
geleid heeft, dan kunnen we doorgaan met onder
werpen als: 
- aktiemiddelen 
- wat houdt basisdemocratie in en hoe moet zioh 

dat verder ont~ikkelen 
17.30 einde 

Natuurlijk zijn verdere agendavoorst&llen, diskussiebij
dragen en andere opmerkingen van harte welkomo 
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.A.Toot:t!:L.~\7 IE. 
De door de 2e wereldoorlog versnelde 
ontwikkeling van de atoomwetenschap 
(wat primair tot doel had een vernie
tiginga apparaat op te bouwen) zet~e 
zich na. de oorlog voort als oorlogs
en z.g. vredes-industrie. 

~et grote krachtsinspanr~ng en pro
paganda cam~asnes werden de kernener
gie progamma's voorgesteld als het 
wonder van de moderne tijd waarmee de 
wereld een r~euw tijdperk tegemoet 
zou. gaan vol voorspoed en geluk waar
bij de mensheid meer voedsel, licht 
en warmte kortom energie ter beschik
king zou krijgen. Cnder het mom VL~ 
•kernenergie voor de vrede"moesten 
Hiroschima en ~agasaki maar worden 
vergeten, dit waren incidenten in de 
wereldgeschiedenis en hoorden bij de 
ontwikkeling van de atoomwetenschap. 
Kaar het radioactieve spookbeeld v~~ 
deze stçden wierp zijn schaduw over 
de wereld al voor&it. 

Bij de \\i.nnirJS' van uranium, de grond
stof voor kernsplijting, begint het 
spookbeeld al wat vastere vormen te 
krijgen. Grote gebieóen worden ver
ziekt door enorme hoeveelheden ura
nium ertsafval die bovengronds wer
den gestort. Door de jaarlijkse te
heette aan uranium wordt naar gelang 
de grootte van een centrale 90.000 . 
tot ~50.000 ton ertsafval gepro~~
ceerd, dus let wel om 1 centrale 
draaiende te houden.Op het ogenblik 
zijn er 416 (civiele) kerncentrales, 
niet meegerekend de geheime militai
re kerncentrales op het land, op en 
onder de zeespiegel n.l. in oorlogs
schtïpen. 

De groots opgezet.te winningsindus
trie onttrekt veel water aan de 
bcdem, deze gebieden werden daardoor 
steeds.drQger.Stofwolken van dit 
uranium ertse.tvel zijn radioactief 
en verzieken niet alleen dit gebied 
maar ook mens en dier. Steeds meer 
blijkt dat al bij het begin van de 
cyclus meneen ziek worden en sterven 
aan kanker.O. den duur zal door ver
waaing van redieectief sto! het ge
bied dat onbewoonbaar werd"& groter 
en groter worden en als verloren 
moeten worden beschouwd, aaneren is 
onmo&elijx. 

Ook bil de verdere verwErking in 
fabrieken om het gewonnen uranium 
geschikt te maken voor orwekking 
ven energie ontstaat verziekir~ 
van de leefomgeving, evenzo bij 
de produktie van energie door 
kerncentrales. 

Br ontstaat : luchtverzield:r..g 
waterverziekin& 
landverzieking 

Bij luchtverzieking moet .men den
ken aan lozingen( ock wel ont
snappingen genoe.md) ,.an radioac
tievegassen en stofdeeltjes en 
door het ontploffen van kerncen
~rales• In Rusland is door zo•n 
ontploffing in 1952 een groot 
gebied opgegeven, zelfs rivieren 
moesten worden omgelegd. !n ;~eri
ka is opslag in zout mislukt, het 
grondwater ts ter plaatee radio
actief geworden. De kerncentrale 
in Harrisburg is na 9 jaar schoen
maak nog niet schoon en werkt dus 
nog steeds niet. De centrale in 
Tjernobyl is ingepakt in beton en 
zal eeu~ig bewaakt moeten woroen 
en op lekken worden geccntroleerd. 
De omgeving is nog besmet , net zo 
als grote delen van Buropa, waar
onder !iederle.nd. Zo krijg't mEn ven
zelf te maken met landverzieking 
en dit wordt nog verergerd èoor 
opslag van radioa~tieve stoffen 
zowel boven als onder de ~end, 
waarbij calamiteiten niet zijn uit
gesloten. liet ontploffen e.n lekken 
ve.n vaten met radioactief afval 
heeft reeds e.n zal zeker weer plaat a-
vinden. 

Bij waterverzieking moet .men den-
ken aan· het lozen van ;radioac'i:ief 
besmet water. Een duidelijk voor
beeld waar nu nog dagelijks wordt 
geloosd is de !erse :ee waardoor 
de meest redioac!ieve zee van de 
hele wereld. Om wat d1chler bij huis 
te blij~en, de uiwerwaarden v&n 
Dodewaard zijn ook besmet.C-ok de 
Ièrse :ee en de omgeving van Dode
waard zullen opgegeven gebieden worden. 
De bovengenoemde verziekingen zi~n 
moeilijk v~~ elkaar te acheiden want 
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de in de lucht geblazen radioactieve 
stoffen dalen op het land en op het 
water en spoelen naar de zee. De iR 
de zee g'loosde stoffen spoelen aan 
op de stranden, de Winden blazen ze 
landinwaarts.Kortom ook hi~r doet 
de kril;gloop zijn werk. 

Toch proberen diegene die óe atoom
energie voors~aan (kernenergie m~~a) 
deze zaken te bagatalisdren en nieuwe 
wegen te vin~en het afval definitief 
uit het zicht te halen. want als dat 
lukt (de:-lken ze) is kernenergie ac
ceptabel.Zo denkende heeft men een 
tijd de zee als afvalvat gebruikt. 
P.eel wat iáee!n zijn daarna de re~~e 
gepasseerd, ~.a. in de ruimte schie
ten, in graniet opslaan, in ~:oord-
of Zuid-Pool invriezen, in kleilagen 
opbergen. ~~ het opbergen in onder
grondse zoutkoepels of kussens zou 
volgens deze gewetenloze lieden een 
mogelijke oplossing zijn, maar daar
over later. 

ï;owel bij de wilU'ling als bij het ge
bruik van ura:.nium ontstaat afval en 
wel: 

lava 
mava 
hava 
k,s.a. 

• licht radioactief afval 
= micidel " " 
= r.oo& " •• 
= kernsplijtingsarval 

Bij bet produc~ren van kernenergie 
ontstaan bovengenoemàe afvalsoorten, 
daarin zitten vele soor"ten stoffen 
waarvan de stof plutonium als licht 
radioactief wordt aal18emerkt, maar 
let wel het is de meest dodelijke 
stof, die ooit is gemaakt, l.ooo.ooo · 
deel van 44n gram is namelijk dodelijk. 
Plutonium wordt eveneens gebr~ikt om 
atoombommen te produceren. 

Borssele produceert l~ ton afval per 
jaar dat in Cape la :~aq\le in .Fra:'lk
rijk wordt opgewerkt. !;a. de jaren 
90 kom~ het cvergebltven radioac~ie
ve afval terug en wel 4~0 m} middel 
en laag radioactief afval, 1~0 m} 
hoog radioactief afval en ;om; kern
splijtin&safval.De door Dodewaard 
geproduceerde afval stoffen gaan naar 
Sellafield in Engeland en worden daar 
opgewerkt, en komen in de jaren 90 
ook weer teru&.Deze stralende bijpro
ducten v~~ de kernenergie ~~llen ge-

completeerd worden door de 20.000 
:3 hoog- en licht radioactiet 
afval van de sloop van de kern
centrales in !orasele en Dodewaard. 

Waar moet al dit afval naar t.oe? 
Daar meent. de regering wat op ge
vonden te hebben en wel onder
gronds opbersen in zou.tkoepels. 
200.000.000 jaar geleden zijn 
deze zou. tkoepels ontstaan. E!lorme 
zou:tlagen aiJn doordat zout 
lichter i.e .dan de omgeving om

hoog gestuwd en vo:rmen nu deze 
zou.tkoepels.Sommige van deze zou.t
koepels liggen 1800 meter onder 
het maaiveld, andere slechts 121 
meter. ~ij de eerste :plannen t>..ts
sen 1976 en 1978 is er een crite
rium gesteld dat vertood het opber-. 
gen indien er de. laatste 20.000.000 
jaar beweging in deze z~tkoepels 
was geweest.!!u zijn de criteria 
verruimd e::1 zijll onderzce};en op
nieuw gestart.De eerste fase ven 
dit onderzoek is al achter de rug 
(198;-1988) kosten 27 miljoen~d·e 
tweede fase is va~ 1988 tot 1990 
kosten 20 miljoen en de derde en 
laatste fase begint in de jaren '90 
en zal waarsc~4jnlijk 100 miljoen 
gaa"l kosten. 

In Duitsla.."ld hebben ze nu al 200 
miljoen uitgegeven voor proefbo
ringen en 300 miljoen aan overige 
onderzoekingen en ook daar komen 
ze niet uit de problemen.Er zullen 
altijd zwakke plekken zijn. ~evaar 
voor waterdoorbraken blijft altijd 
bestaan waardoor het grondwater 
radioactief verziekt kan worden. 

In het !:oorden van r:ederland heeft 
de bevolking goed begrepen wat de 
gevolgen kunnen zijn van ondergronds 
opslag en hebben fel verzet geboden, 
zelfs Gemeenten en Jrovincies het
ben zich bij het verzet aangesloten. 
liet gevolg is dat de regering naar 
andere plekken is gaan zoeken en 
hun oog is gevallen op de .!.~hter
hoek. 

·,;interswijk, ;.ichtenvoorde, Groenlo, 
::eede, Borculo, Ruurlo. Gelria, 
Plantengaarde zijn kandidaat ge
steld voor ondergronds opbergen 
van radioactief en chemisch afval. 



Het opbergen is een beter woord voor 
opslag. De regering suggereert opslag 
wat weer is weg te halen, maar opber
gen wil zeggen,je stopt het erin, 
propt het dicht en je kan er nooit 
meer bij, laat staan beheersen. 
i.:aar voordat het zo ver is moet men 
eerst boven de plek waar de uitge
kozen zoutkoepel. zich bevindt 40 ha 
natuurgeoied gaan bebouwen met fa
brieksgebouwen waarin laag- middel 
en hoog radioactief afvalwordt opge
slagen voordat het de grond in gaat. 
Een loods zo groot als 6 voetbalvel
den zal gebouwd moeten worden voor 
zout opslag, dubbele hebben er om 
heen, camera's en bewakers met honden. 
Een E.H.B.O. stralingadienat zal per
m~~ent aanwezig zijn, wegen moeten 
worden aangelegd. Kosten zullen afhan
kelijk van het bouwen van nieuwe cen
trales 1,6 miljard bedragen plus de 
bedragen zoals eerder genoemd. 

"71at is kernenergie toch goedkoop 
nietwaar"'? 

"i-lat zijn kerncentrales toch veilig 
nietwaar••? 

"flat is kernenergie toch schoon 
nietwaar"? 

"'~Jat hebben ze het toch goed met ons 
voor nietwaar"? 1 

"Gä m.äa'r rustig slapen" NI.i!.T VAAR. 
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Open brief aan Burgemeester, Wethouders en Raad van de 
G~·~JTm~: Haaksbergen, Groenlo, Winterswijk, Lichtenvoorde 

en Ruurlo. 
De regering doet het voorkomen alsof bovengenoemde gemeenten 
op hun grondgebied zoutkoepels hebben die mogelijk geschikt 
zijn voor de opslag van radioactief en chemisch afval. 

Er is een plan om e6n of meer van deze ondergrondse koe
pels aan te boren teneinde deze te toetsen op hun geschikt
heid hiervoor. 

Wij vragen ons af of het college van B en W en de Raad 
van genoemde gemeenten voldoende kennis in huis hebben om de 
gevolgen te overzien. Dit is geenszins een verwijt. Wijzelf 
hebben die kennis ook niet, hoewel sommigen van ons al meer 
dan 10 jaar alle ontwikkelingen op dit gebied met argusogen 
en gespitste oren trachten te volgen. Ook de Zeergeleerde 
Raad voor Milieuhygiëne gaf in mei 1984 de regering te kennen 
niet in staar te zijn advies uit te brengen over het ontwerp 
,,Besluit Stralenbescherming Kernenergiewet", in aanmerking 
genomen het technische karakter hiervan. Het dat besluit 
krijst U straks ook te maken als de plannen doorgaan. 

WAT WETEN DE 50+ers DAN WEL?: 
a De Provincies Groningen, Frieland en Drenthe we~en opslag 

in h6n zoutkoepels af. 
b Enige jaren geleden wezen geologen de geschiktheid van 

ALLE Nederlandse zoutvoorkomens voor genoemd doel af. Het 
minst geschikt waren die in Oost-Nederland omdat de dikte 
minder dan 40o m zou zijn. 

c Toch wilde de regering een proefboring doen in de gemeente 
Gasselte in Drenthe. De raad heeft ~ich daar uitvoerig mee 
beziggehouden en wees proefboring en opslag binnen de ge
meente met klem af 

d Hen betoogde dat ook een proefboring veel overlast veroor
zaakt. 

e Mogelijk bij een proefboring, maar zeker bij opslag moet 
het gemeentelijk bestemmingsplan gewijzigd worden. be be
trokken gemeente raakt verwikkeld in procedures van ontei
gening, afkoopsommen, ongedaanmaken van overeenkomsten i.v.m 
Natuurschoonwet, Ruilverkavelingswet en tal van andere rege
lingen die U beter kent dan wij. 

t Er moet in ieder geval 4o ha vrijgemaakt worden of onteigend 
voor bovenaardse opslag van zout, materieel en wat er om de 
schacht gebouwd gaat worden. Er kan bepaald worden dat er 
niet gebouwd mag worden, geen land- of tuinbouw, geen vee
teelt uitgeoefend mag worden binnen een straal van 2 of 3 km 
rond de schacht. U krijgt daarbij te maken met ,,veiligheid" 
i.v.m. eerdergenoemd besluit. 
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g Alle zaken rond kernsplitsing (en ook kernfusie) worden 
herhaaldelijk veel rooskleuriger voorgesteld dan ze zijn. 
Daart·oe zijn de , ,atoomlobbyisten" haast wel gedwongen om 
in hun, meest riante, status te kunnen blijven bestaan. 
Zij zitten n.l. klem tussen: Of een oplossing vinden voor 
het afvalprobleem, 6f hun bestaan zien inkrimpen of mis
schien oplossen. ONZE toekomst is daarbij van veel minder 
belang. Het afval zou hoe langer hoe minder gevaarlijk wor
den. Dat is juist. Plutonium, eén van de voornaamste be
atandelen én eén van de gevaarlijkste, heeft een halverings· 
tijd van ruim 24.000 jaar. Helaas kan zelfs Uw achter-achter 
kleiru{ind daar niet op wachten. 

h ~ot nu toe heeft de Raad van Lichtenvoorde, als enige, te 
kennen gegeven proefboringen op hun grondgebied te verwel
komen. Zij zien hierbij afname van het aantal werkeloze 
plaatsgenoten in het verschiet. Wij denk~n dat het werk vrij
wel helemaal door specialisten die van heinde en ver komen 
zal worden verricht. Reeds nu wordt straling door velen van 
ons vergeleken met melaatsheid. Voor het volgende geslacht 
wordt Lichtenvoorde een Leprozerie, een plaats die beter 
gemeden kan worden. Net als Borssele en Dodewaard. 

i Duitsland is veel verder dan wij met opslag in zoutkoepels. 
Welnu dat zijn ze hoorl Er is daar reeds t milliard uitge
geven aan boringen en opslag in Aase en Gorleben. 
Resultaat: Nu weten de Duitsers dat zoutkoepels ongeschikt 
en onstabiel zijn. Men zij gewaarschuwd! 

50+ Tegen Kerngeweld regio Gelderland. 
november 1987. 

Nd, 22/1-88 heeft Groenlo opslag duidelijk afgewezen. 
Lichtenvoorde heeft proefboring aanvaard met enige sla
gen om de arm. Winterswijk wacht nog op de reactie van 
politieke partijen. Gisteren zou deze zaak in de Raad van 
Ruurlo zijn behandeld. Er staat echter niets van in het 
streekblad. Van Haaksbergen heb ik géén reactie ontvan-
gen. )~ 

p.s. Er is nu een antia-zoutkoepel-club van de grond gekomen 
de ROTOO ( Regionaal Overleg tegen ondergr. opslag) 
hieruit komen figuren naar voren die zich ,,nooit nikan 
van de hele duvelse troep aangetrokken hebben, tot het 
bij hen op de stoep wordt gelazerd. Misschien kunnen 
wij in april de verontwaardiging benutten door er een 
paar bruikbare medestanders uit te vissen. Leve de 
Achterhoek-karavaan! 



vOORSTEL LANDELIJK SEKRETARIAAT 

Het landelijk sekretariaat wil graag X-V 
een schenking doen. ueze klup mensen doet 
enorm goed werk en is een verademing 1n 
'subsidieland 1 te noemen. ~-Y durft duidelijke 
politieke keuzes te maken en koppelt dit 
aan daadwerkelijk doen. ue Borssele axie
driedaagse kreeg dan ook drieduizend gulden 
van ze. Omdat het sekretariaat momenteel 
niet zo slecht in de poen z1t, is ons voor
stel om IOO gulden over te maken op hun re
kening. ~ensen kunnen ook induvidueel 
donateur lV/m) woroen. Zie b1jgaana stukje. 

AANMELDING 

Naam 

Straat 

Postcode ................... Plaats .................. .. 

0 Ik wit meer weten over het werk van 
XminY 

0 Ik word donatricefdonateur van XminY 

Ik kies voor de volgende wijze van betalen: 

0 Auto!llatisch. Ik wil hiervoor een op-
drachtkaart voor periodieke overschrij· 
ving ontvangen 

0 Jaarlijks. Ik wil hiervoor jaarlijks een 
acceptgirokaart toegezonden krijgen 

Deze bon opsturen naar: 
XMINY, NOOROERMARKT 26, AMSTER· 
DAM 
VOOR TELEFONISCHE INFORMATIE: 020-
279661 
VOOR DONATIES: GIRO 009060 

• XminY is een progressieve en onafhan
kelijke fondsorganisatie. Zij stelt haar geld 
ter beschikking aan groepen en bewegin· 
gen in Derde-Wereldlanden en in 'rijke' 
landen, die gericht zijn op maatschappelij· 
ke veranderingen in politieke, sociale. eco· 
nomische en/of culturele zin. Rechtvaar· 
digheid. gelijkwaardigheid, zelfbeschik
king en emancipatie zijn daarbij voor Xmi· 
nY sleutelbegrippen. 
• Het geld van XminY gaat veelal naar 
groepen en bewegingen, die vanwege hun 
links-politieke opstelling niet bij andere {ge· 
vestigde) fondsorganisaties terecht kun· 
nen, omdat hun aktiviteiten (nog) niet 
breed maatschappelijk aanvaard zijn. 
• XminY opereert onafhankelijk van de 
Nederlandse overheid, in het bijzoneter van 
haar buitenlandse beleid, en van slechts 
enkele grote donateurs. XminY heeft enige 
duizenden donateurs (v/m) die relatief klei· 
ne bedragen overmaken. Daarom kan 
XminY volkomen ongebonden steun ge
ven aan politieke basisbewegingen. Zon· 
der invloed van de overheid, het bedrijfste
ven of politieke partijen. 
• XminY werkt met een kleine onbetaalde 
staf en een grote groep vrijwilligers/des· 
kundigen (v/m) om de apparaatskasten zo 
laag mogeftjk te houden. 
• XminY is basisdemocratisch georgani
seerd. 

Het afgelopen jaar gaf XminY ruim een half 
miljoen aan subsidies. Te weinig naar onze 
mening. We wiHen meer donateurs (m/v) 
erbij hebben. We willen mensen, die het 
heel belangrijk vinden, dat progressieve 
basisbewegingen waar ook ter wereld 
daadwerkelijk gesteund worden. We wiRen 
mensen, die daarvoor een (klein) gedeelte 
van hun inkomen overhebben. 



P E R S b E R I C H T 

De Steungroep rond dienstweigeraar/war~ 
weigeraar Arthur J. van de Klashorst Jr. 
organiseert op 
19 MAART 1988 in de NIEUWE SLOF te BEVERWIJK 
een manifestatie. 
Arthur van de Klashorst Jr. heeft na 14 
maanden 'vervangende dienst• in het Rode 
Kruis Ziekenhuis een punt gezet achter zijn 
werk. 
Officieel duurt de vervangende dienst 18 maan
den en 20 dagen maar de ekstra tijd die dienst
weigeraars in vergelijking met militairen moeten 
dienen wordt beschouwd als straf voor het hebben 
.Y!.!l !!!!. geweten. - -
En die straf moet eraf: 
De manifestatie bestaat uit een ochtend en middag 
programma met onderdelen als sprekers, muziek, 
diskussie, tentoonstelling e.d. 
Sprekers zijn oud PSP Kamerlid Wilhert Willeros die 
zich in de 2e Kamer met deze zaak heeft beziggehouden 
en oud industrie predikant Wim Leenman (Haarlem). 
Behalve de direkte aanleding (verkorting van de ver
vangende dienst tot dezelfde tijd als dienstplichtigen) 
wordt op de manifestatie ook aandacht besteed aan 
andere aspekten van het leger, de bewapening. 
Hoe ver grijpt het militairisme in de ekonomie in en 
wat zijn de relaties tussen bewapening en de Derde 
Wereld. 
Een volledig programma zal nog bekend worden gemaakt. 

9 Januari 1988, IJrnond 

Steungroep Arthur J. van de Klashorst Jr. 
Postbus 58, 
1950 AB Velsen-Noord 

Nadere inlichtingen: Arthur J. van de Rlashorst Jr. 
02510-11969 

Johan Brouwer 02550-34967 
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