


HALLO STERVELINGEN.

DIT IS HET LAATSTE NUMMER VAN ONDER-STROOM VOOR DE VAKANTIE. HET EERSTVOLGENDE
NUMMER ZAL EIND AUGUSTUS. BEGIN SEPTEMBER UITKOMEN. ZOALS JE WEL ZULT VERWACHTEN
STAAT ER IN DEZE ONDER-STROOM 'tEEL INFORMATIE OVER DE INTERSATIONALE AKTIEDAGEN
TEGEN KERNENERGIE. KALKAR. DOEL EN GASSELTE OVER ALLEDRIE STAAN ER VERSLAGEN INi
FRITS OOG HEEFT VERDER EEN ARTIKEL GESCHREVEN OVER ALTERNATIEVE VORMEN VAN ENERGIE
OPWEKKING. DUS EINDELIJK EENS EEN STUK OVER DIT BELANGRIJKE ONDERWERP. OVER DE
AKTIES TEGEN DE DUMPING VAN RADIO-AKTIEF AFVAL STAAT OOK EEN VERSLAG IN DIT NUM
MER. ZOALS JE WELLICHT VERNOMEN HEBT HEEFT ESO. EEN VAN DE GEVLUCHTE DUITSE KERN
ENERGIETEGENSTANDERS. EEN DAG VASTGEZËTEN. OOK HIEBTEGEN ZIJN AKTIES ONDERNOMEN.
EEN VERSLAG VAN MANUS STAAT VERDER INDIT NUMMER. ELL6 GAAT IN OP RECENTE ONT
WIKKELINGEN MET BETREKKING TOT GORLEBEN; VERDER STAAT: ER NOG VEEL MEER IN. MAAR
DAT ZIE JE ZELF WEL.
NU ONDER-STROOM REEDS TWEE JAAR BESTAAT KUN JE JE AFVRAGEN OF HET MISSCHIEN NIE'J.
ZINVOL ZOU ZIJN OM OVER DE GANG VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT DIT BLAD EENS TE
PRATEN. WAT BETEKENT HET EEN BLAD TEGEN KERNENERGIE UIT TE BRENGEN? MISSCHIEN
MOETEN WE IN m: TOEKOMST PROBEREN EEN BREDER TERREIN TE BESLA! N DOOR HET PLAAT
SEN VAN ARTIKELEN OVER ALTERNATIEVE VORMEN VAN ENERGIE. ALTERNATIEVE LANDBOUW.
ENERGIE EN DE DERDE WERELD ETC. TEGELIJKERTIJD MOET ER WAARSCHIJNLIJK MEER AAN
DACHT BESTEED WORDEN AAN ERVARINGEN OPGEDAAN IN NIJMEGEN EN DE REGIO GELDER
LAND. WAT BETEKENT HET BIJVOORBEELD VOOR DE MENSEN IN DEEST OM AKTIE TE VOEREN
TEGEN DE KERNCENTRALE IN DODEWAARD EN WAT KUN JE HIERVAN LEREN? EEN DERDE GEBIED
WAAR ONDER-STROOM MEER OVER MOET SCHRIJVEN IS DE DISCUSSIE DIE PLAATVINDT BINNEN
DE ANTI-KERNENERGIEBEWEGING. HET LTGT IN DE BEDOELING DAT DE REDAKTIE OVER AL
DEZE ZAKEN EEN DrSCUSSIESTUK ZAL GAAN SCHRIJVEN. N EEN WEEKEND WILLEN WE DAN
HET GEHEEL KONKREET UITWERKEN.
TOT SLOT WIL IK NOG OPMERKEN DAT BIJ HET DOORLEZEN VAN DIT NUMMER BIJ DE LEZER
WELLICHT APOCALYPTISCHE VISIOENEN NAAR BOVEN ZULLEN KOMEN. VEELVULDIG HEBBEN
WIJ GEBRUIK GEMAAKT VAN SKELETTEN. LIJKEN ETC. BESTAAT DE REDAKTIE SOMS UIT
LIJKEPIKKERS. DIE PARASITEREN OP DE VUILNISBELT. DIE ONZE SAMENLEVING NU EENMAAL
IS. OF ZIJN WIJ ALLEN GEINSPIREERD DOOR DE HORRORAVOND DIE VERONICA PAS GELEDEN
UITZOND? WELKE ONDODE ZAL HET ZEGGEN?
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K'ARL EN ESO, KERNENERGIE
TEGENSTANDERS ZOALS JIJ EN IK
Donderdag ]7 mei. Wij, twee. nij.
meegse kernenergietegenstanders ,
zijn gevlucht naar J\mste!'dam. we
willen df even uit, op adem kanen..
De Stop Kalkar manifestasie zit
erop, de strocmgroep zît midden:
in de voorbereiding van de Kalkar
alesie• Het 1s· allemaal ontzettend
vermoeiend ~ het voorbereiden van
manifestasies en demonstrasies
en je ziet elke dag dezelfde k0p
pen van mede-SSJ:: leden. weg met
kernenergie, o.k., maar nu een
paar <!agen weg met de al<sies erte
gen. Op naar Amsterdam, die werve
lende stad. die van oudsher wordt
geacht vemoe1de provinsjalen wat
aïleiding te bezorgen. Daèhten
we. Want toen we aankwamen op ons
logeeradres, ging vrijwel -uldel
lijk de telefoon. IelDOIl<I uit Nij
megen. Of we even naar een. verg:a
~ in __ wilden gaan
die iJlings belegd was <mJdat Bso,
een van de gevluchte dUitse kern';'
energietegenstanders , die dag:
g!>U1'8steetd was in __•

Enigè wapenfeiten; de laster
masjiene begint te draaien.
Kar1 en Eso tijn niet de eersten
die gelronfronteerd werden met een
nietsontziende. repressie tegen de
anti-kernenergiebeweging (AKB).
De eerste bouwterrei.nbezetting in
Wyhl in 1975, door een aantal
boeten uitgevoerd, verliep nog
geed voor de bezetters: de bouw
...rd gestopt en nl-m van de
bezetters werd opgepakt. Naar blj
een tweede bouwterreinbezetting',
die in 1lrokdo'rf in 1976, bleek
reeds dat de politie niet in die
_lijk zachtzinnige houding
wenste te volharden. De politie
en bel<akingspersoneel veegden bet
terrein usehoonlt

.. Achtergebleven
spullen werden verbrand. Er wer
den achter bij deze bezetting nog
geen processen aangespannen
tegen dElllOll$tranten.
Die kwamen er wel bij een tweede
demonstras1e in Br<>kdorf, """ maand
later. liet politie-<lptreden was
toen ronduit grof. Met alle
'JI1OllI'lijke mlddellen hebben ze toen
geprobeerd demonstranten te
verhinderen de plaats van bes~
ming te bereiken. Er werd VlIDUit
belikopters lIIet traan- en zenuw
gas op de demonstranten geschoten.
Blj het bouwterrein dat met
sloten, lIlU1'eIl en prikkeldraad
angeven was, werden honderden
mensen door de politie in elkaar
getrimd; SCIlIIrl.gen ~ten met le
vensgevaarlijke Vé1'I'OJIdingen in
bet ziekenhuis opg_ worden.
Als toetje van de smerissen. wer
den twee proceil$en opgediend(8&!.
v......ge bet ondertekeoen van ""'"
pamflet) •

Tljdens de voorberieding van
de darde demonstrasi~ in IlrQkdo'rf
in 1977 begint ook de pers een
beetje los te komen: kernenetgle-

tegenstanders worden best_ld
als terroristen, er wordt al reke
ning gehcuden met doden bij de ko
EJlàe demonstrasie, op deze wijze
reeds een berd politie-optreden
bij de bevolking vergoeilijkend.
Maar ook de politie draagt vooraf
een steentje bij aan de krilIlinali
sering van de AKB. De d..lD:ntstrasie
wordt verboden. Ondanks deze door
politie en pers met vereende
l:rachten gekreaerde sfeer van l:ri
mina1lteit rondaR de AKB wordt
uiteraard toch vastgehouden aan
het recht CID te demonstreren, maar
er wordt wel afgezien van een
boIIwterreinbezetting •

Op de dag vlln de demonstrasie
kregen de (ondanks alles) in grote
getale opgekomen demonstranten
te maken met een kompleet dolge
draaid politie-apparaat. Konvooien
werden door de IIIObiele brigade en
helikopters overvallen. Onder
bedreiging met máSj lenepistolen
llIClestenmensen zich fouilleringen
laten ...lgevallen. Ook op de terng
weg werden demonstranten overval
len, geboeid op straat gelegd en
tijdelijk gearresteerd. Afijn,
taferelen, die mensen die in'77
naar Dibr zijn geweest ook wel
keonen.

Een maand la_ (~et ging akelig
hard in Duitsland) was er dan de
betuehte wie in Grohnde. Beslo
ten was te proberen het bouwter
r.e-in te bezetten.. De politie en
de Bund'esgrensschJtz rengeerden
keihard. De demonstrasie werd uit
d_ geslegen, meerden 800 men
sen werden geoo<llld. 26 n-nstran
ten;waaronder :Kar! en Bso, werden
geanesteerd of nou ja ..
....beter gezegd door een spesjaal
afgericht kaIIoando in de boeien
geslagen,op de grond 'liggend telC

kens opnieuw op het hoofd getrapt,
doot honden gebeten en meer van
dat lekkers. Ker! vertelt het
volgende over depolitied1a:rge:

"Wij vluchtten. voor de CIll
zich heen slaande ngenten van de
zuidkant naar de oostkant, waardoor
... van de regen in de drup tereeht
kwamen. Hier bad ziCh een koloss..l
loser van politiengenten in gevochts
orde opgesteld, met enorm. lange
lawppels en met schilden die het
liclÜlam beveiligden.Plotseling
stonnden ze óIlder wild geschr_
en met de knuppels op hun schilden
o-a-lend op ons af.
Ons kapot geschrokken renden we
weg. Verens. rende ongeveer een 11:
,meter voor me ui.'t toen een aantal
paarden op de demonstranten inreed.
Daarop werd ik doorde politiekmJpo
pels neergeslagen en kreeg tallozë
trawen tegen Jlijn hoofd, zelfs
mijn helm kon geen bescherming m
meel" bieden. Na korte tijd raakte
ik bewsteloos. Toen ik weer
bijkwalll zeg ik een paard boven
_ staan. Sen paniese schrik oveY-
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viel lIle, Ik sprong op, wilde weg
rennen,twee agenten achter JOe aan.
Deze twee sloegen me in een slOöt
voor de tweede keer in elkaar,
waarna ik gearresteerd werd. 11

Na hun arrestasie werdan ze
afgwoerd, in kleine cellen gestopt
en onder druk. verhoord. Het proces"
verbaal luidde: Ilernstige landvre
debreuk, pogingen tot gev_lijke
lichamelijke verwondingen en ver
zet tegen het staa'tsgezag"
Albred1t t de minister-president
van Neder-Saksen heeft als -.
taar ''We hebben een aantal arres
tasies verricht. Ik hoop dat onze
wetten toelaten 'dat de .arrestanten
hun gerechte straf krijgen."

STAMMHEIMI
AANSE PRAK

TIJKEN
l!n je l!.U1t verd<>nlne ...ten ook dat
je kernenergietegenstander· bent
in Duitsland':!
Toen tar! voor vooronderzoek vast
zat werd hij volkomen gei:soleerd
van ,zijn medegevangenen, zijn post
werd gecensureerd en er waren op
zijn verdieping ekstra veiligjeids...
maatregelen getroffen:op belendende
daken patrouIlleerde beooakers met
_jienepistolen. l!n daar ga je
aan kapot. een brief van Karl
uit: de gevangenis:

''De gevangenis heeft ziJn eigen
vernietigingskrachten, zoals so
sjale isolasie, het terugbrengen
van problémeD tot de eigen, subjek..
tieve situasie. Je gezichtsuitdruk
kingen ""'den langz.... een spiegel
beeld t van de vervreemdende stallp
zinnigheid van de gevangenis. Het
is de vierde brief waaraan ik begin,
taBlelijk zware konsentrasieverslap...
pingen heb ik, evenals een niet zo
sterlet, aaar wel voortdurend dreu
nende hoofdpijn, loot> in de cel
llQg tamelijk veel open neer, heel
diepe droefheid, die pijn dOet,
zo In 2 tot 3 J«!;er per dag, tranen
~en'me in de ogen, hopelijk
wOrdt het gauw iets beter •••••••



Als ik uit het aan vier kanten
door beton aRgeven raam kijk, zo In
honderd meter voor lIle, of tweehon
derd, een stukje bos, enkele
groene verfrissingen strelen
het oog en sans als de zon SChijnt,
als de duiven, de eenden en de.
kraaien de btoodresten opeten, is
het bijna een beetje natwrlijk.

De danonstrasie heb ik op het
journaal gezien. Veel mensen, maar
ik kon bijna niemand herkennen.
Schrijf me toch eens wie het waren,
of ook maar niet, aJX1ers roept het
tèVeel in me op.ll
Ondat de gezondheidlleidstoestand
van Karl Uiteindelijk te hard
achtel'Ui t ging en de rechtbank niet
meer de garansie kon geven -dat hij
er levend uit zou kanen werd Karl
vrijgelaten tijdens het vooronder
zoek.

SLECHT
THEATER

De processen spelen zich in dezelf
de sfeer van bangmakerij en krimi
nalisering af.
Met de uitspraak van het gerechts
hof: "Het gaat hier in Grohnde iut
eindelijk om op burgeroorlog gelij
kende toestandentl en :met uitspra
ken V8Jl Albrevht, minister-presi
dent van Neder-Saksen, als: t1!ij
de terroristen van GroJmde ging
het niet om kernenergietegen
standers , JDU,r CID. personen die
onder het VO<ll"Welldsel 1I1ll1 tegen
standers van atoanenergie uitslui
tend kriminele handelingen wilden
uitvoeren" (perskonferensie) werd
de hele zaak reeds in een bepaal
de richting geduwd voordat de
arrondisementsrechtbank er zidt
mee had beziggehouden.
De arrondis......tsrechtbank werdomge_ tot een zwaar beveiligde
politievesting. Er werden allerlei
veiligheidslnaatregelen getroffen
tegenover toeschouwers. Ze werden
allen onderzocht, talloze fiut
dingen werden in beslag génallell
en legitimasiebewijzen gefotokopi
eerd.
Tijdens de processen werden de
mafste getnigeniSsen van politié
mensen opgedist .. Er zaten stillen
in de zaal om al die lulpraatjes
beter te ko6rdineren. Karl zou
volgens ooggetuigen een toes'toJ"!
menil politiekordon verschillende
malen hebben bedl«mgen met een
Z88$. Bso zou ziçh tijdens zijn
arrestasie hebben vastgebeten in
een leren politielaars , waarbij
over het hoofd werd gezien det
hij al jarenlang geen voortanden
meer had. Daarop ZOU een foto
moeten bewij zen dat hij met een
knuppel op de politie heeft inge
taold. Bij uitvergroting bleek
de knuppel een touw te zijn.
Tegen de getuigen il decharge wer
den aanJclechten ingediend wegens
het opzettelijk afleggen van
valse verklaringen. Je moet maar
lef heb.len!

En zo wareJ} er nog meer voorvallen
die het geheel tot een zeet on
SllIaJcelijk schouwspel maakten
met een wel heel bittere afloop
voor de aangeklaagden: vijf werden
er veroordeeld tot gevangenis
straffen van ongeveer één jaar
(waarvan Karl 13 maanden en Esa
12 maanden), drie werden veroor
deeld tot voorwaardelijke straf
fen en drie kregen vrij spraak
(d.emokratieä tintje).

Deze hele wanstaltige farce
had duidelij k de bedoeling de
A:KB te intimideren. kriminali
seren en isoleren. Hieraan werden
met plezier enkele mensen op
geofferd om als voorbeeld te die
nen.

WEGWEZEN
De eerste die zijn straf zou moe
ten uitzitten was Esa. In overleg
met zijn advokaat besloot hij zich
op 2-4-19 aan te melden en eerst
nog naar de slotbij eenkomst te
gaan van de Gorlebentocht naar
Hannover om mensen te mobiliseren
om hem te vergezellen naar de ge
vangeni·s.
Na de ramp in Harrisburg was de
onziIuligheid van de veroordelin
gen voor iedereen duidelijk. Het
was oJlOOgelijk om Eso netjes bij
de bak af te leveren. Men besloot
de St. Petri~kerk in Hamburg te
bezetten. Een verzoek tot gratie
en een v~rzoek tot amnestie. door
de kerk ingediend, werden
zonder meer van de hand gewezen.
Albrecht weer:'! Geweldplegers
worden niet met ht.lnane middelen
behandeld. l1

Ondat hen ook nog een proces
voor betal ing van het lieve som
metje van 235.000IJ.t: (kosten
politieiJlzet) boven het hoofd
hing besloten Karl en Eso te
vluchten naar Nederland. In
Duitsland was hen het leven onroo
gelijk g.onaakt.

MAAR OOK IN
NEDERLAND
KUNNEN ZE
ER WAT VAN!
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Aangekomen in Amsterdam,waar ze
nu wonen,. vroegen ze politiek
asiel aan••Ze hebben een- arbeids
kontrakt bij de uitgeverij ''LontH

en een woning.Drie gewichtige
heren staan garant:Loon WecIce
(in&t. voor.vredesvraagstYkken),
Bram v.d. Lek {Fraksievoorzitter
PSP) en prof. Boeken (vice-voor
zitter PPR).
Na een groniig verhoor werd een
aanvraag voor politiek asiel ge
aksepteerd en ze kregen een voor...
lopige Wentiteitskaart voor ver
blijf in Nederland. Wel moesten
ze zich elke week Jlelden bij de
vreemdelingenpolitie.
Toen ze dit op donderdag 17 mei
voor de zoveelste keer deden werd
gevraagd of ze even mee wilden k0
men naar her hoofdburo voor
een foto. Toen ze hiel'lIlee klaar
waren, werd plotseling ,op weg
naar de uitgang, Eso door een
paar agenten een kamer binnen
gesleurd en gearresteerd. Karl
moest doorlopen.
Us Avonds was er een vergadering
waarvoor wij dus dat telefoontje
uit Nijmegen hadden gekregen.
Toen we daar aank.wamenwas het g
gedoe reeds in volle gang. Een uur
te laat. StUstaande klokken
en onwennigheid met trams en ande
re verdrietelijkheden van een gr0

te stad haddeh hiervoor borg ge
·staan.
De arrestasie, zo bleek daar, was
,geschi.ed op bevel van de vreetde
lingenpolitie in den Haag. Op
grond van een duits arrestasie...
\erzoek. daterend van 2 april.
Dit ver:toek lag er dus al toen
politiek asiel aangevraagd werd.
Een raadsel waarom de aanhouding
ineens zo nodig was.
Er werd druk gepraat over aksies
die ondernomen konden 'WOrden. We
kwamen echter .niet verder dan de
afspraak de volgende morgen met
spandoeken voor het paleis van
justitie te gàan staan, wanneer
Eso zou worden voorgeleid aan de
officier van justitie.
Toen we daar de V<llgende ochtelXi
aankwamen stOtlddaar een zielig
klein groepje van dert;ig mensen.
Zouden er niet meer mensen op de
been te krijgen zijn voor zoiets
in zo 'n grote stad?! Ik voelde
me bebooriijk lullig en """ nagel
blij toen ik de fel-besticJcerde
bus uit Nijmegen met zotn 9
stt'OOOlgroepleden aan zag kanen
rijden.
Na een tijdje teVergeeJs aan de
ingang gewacht te hebben rees
het verrooeden dat Bso reeds bin...
TIen was. We besloten an binnen
maar eens een kij"kje te gaan ne
men, vooral andat de vriendin van
Eso behoefte Md hem (voorlopig
voor de laatste maal?) te zien.
Binrenge_ gingen we op onder
zoek: uit. Van zo'n beetje alle
,,-rs werd de denr opengegooid.
Totdat we de wachter van de offi
der van jl.,lstitie(oI zoiets) tegen
het lijf liepen. De2e riep onmid
dellijk een paar zeer onsmakelijk
breed gebouwde jongens te hulp en
dreef ons het' gebouw uit.
We zijn toen JDBar bij de achteruit..
gang gaan posten. Plotseling ging
er een poort open en de aanblik
van een aantal uitsmijtt:rs werd
getoond. Deze weken uiteen en een



overvalwagen schfmde naaT buiten.
Nog net zagen we een glimp <;an
een wild rondsprÏJ\flende Bso die
met geboeide handen tegen .een raaII
pje sloeg. Zijn vriendin reD1e
achter de wasen aan en gaf kuojes
op het raampje. Toen de auto al
verdwenen was riepen een paar men
sen! niet erg overtUigend,:"Eso
vrij ~pl
Even later kwlom de advokaat van
Eso vertellen dat hij in de Bijl
_bajes voorgeleid zou worden
aan de rechter.
Ihs op "rs IlSIIr de Bijlmerbajes.
Wat een klere-st$!. Uren doe je
er <NOr QIIl ergens te kQIIlen. En
dan die Bijlmerbajes. Qotv",*"",,".
als je d'r een uur buiten naar
staat te kijken ben je al half ka
pot, laat staan als je b.inn,en bent
•.•• .Alles herneti-es afgeslaten,
beton tot in de verre wntrek,
spiegelende ramen zodat kontakt
tussen Dlf;JlSe;Il. binnen en buiten 'in
elk geval canogelijk is, deuren
aut_ties open en dicht.En alsof
die kwelling van die smerige aan
blik nog niet voldoende ..... kwlom
er ook nog een hufter naar buiten
die beweerde dat we mwiddellijk
van. het bajesterrein :moesten ver
dwijnen. Wat we natuurlijk niet
deden.
Na een paar oor buiten in de kou
gewacht te hebben. kwlom Esa totaal
onverwachts naar buiten. Volgens
de rechter waren er geen redenen
m.n nog langer vast te houden.
Bleek en afgebeuld ..... hij. maar
toch lachend ;met zijn tandeloze
bekje. Iedereen ontzettend blij,
omarmingen, een brok in de keel.
We hebben er wel eentje op geno-
men.

BEEN CENTRALE

VOIR'98
Bijgaend bericht uit de Volks
krant van 2S mei venneldt dat
de V~E,.E.N. van plan is Ol vli6r
1990 geen nieuwe kerocentral,es
in bedrijf te stellen. De... be
ken<Raking is echter niet ZO
oprollend als ze misschien lijkt.
liet is niet alleen zo dat c!dol'
een grotere bazorgdheid _rent
het gebruik van kemeneriie ZO 'n
beslissÏJ\fl valt. De bouw van een
nieuwe kerncentrale met alle er
aan voorafgaande vergunDm..,n
en regel.....teringen dwrt n0r
maal gesproken toch wel zo'n
jaar of" tien. Zelfs wanneer van 
daag de beslissing zou vallen
om een nieuwekeri1centrale te
_. dan ZOU hi' toch niet
voor 1989 gestart t...= worden.
In 1973 bestonden in krÏJ\flen
van stroarqn'oducenten echter
plannen QIIl voor 1981 toch zeker
3 kerncentrales in werkÏJ\fl te
hebben. De zekerheid dat het er

HIE ZAL HET
VERDER GAAN

Het is duidelijk dat Kar! en Eso
niet uitgeleverd mogen 1(Orden.
De processen hebben duidelijk ge
maakt dat de duitse justitie door
middel Van krIminalisering de
anti-kernenergiebewegÏJ\fl t<apot
wil .maken. Uiterst dubieuze- he
wijsvoertnaen zijn ten toort ge
spreid. een bouwterreinbezetting
is, gezien de enonnegevaren die
aan kernenergie verbonden zijn,
een volkomen legitiem alsiemi.ddel.

De nederlandse rechter moet be
slissen over een eventueel uit-

de eerste tien jaar nog maar 2
zijn betekent toch vel iets.
zonder de druk van de anti-kern
energiebeweging zouden er waar...
schijnlijk al drie in bedrijf
zijn gesteld. De i~ van de
atocln1obby mogen dan wel niet
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De nederlandse rechter moet
beslissen overeen eventueel uit
leveringsverzoek. Jobcht de uitle
vering door de rechter wotaen toe
gestaan dan hoeft Haars nog nog
niet uit te leveren. Met name
n'Îet aIs Kar! en Eso wegens hun
politieke ovortuiging een ongunsti
ge behandeling zouden ,lJk)eten vre
zen, Een vrees die, zeker gezien
het voorgaande J niet ongegrond is.
Als Haars negatief beslist over
de poliHek asielaanvraagda1t zal
berziening van deze beslissing
gevraagd kunnen worden. Mocht dat
niet baten dan kan er beroep war
den ÏJ\flesteld bij de Raad van Sta
te.

Wanneer en of dit allemaal zal
gebeuren is onduidelijk. Het be
leid is ondoorzichti~ en grillig
(getuige de artestaSle van Eso op
17 mei). Màar duidelijk is dat de
AJCB niet lIlOet wachten. Er zal
'meer steun aan Karl en Bso moeten
l«lrden gegeven. aksies 'WOrden
voorbereid en druk worden uitgeoe
fend. Tot lUl toe was dat allemaal
veel te matig.

Mams L.

De meeste infonnasie voor dit
artikel kamt uit de bTosjure
''Politiek asiel voor Karl en Esa""
uitgegeven door uitgeverij t'Lont"
en te krijgen bij de st.roomgroep.

vermmdèri.ng Qn. de jurJijk.e toe-<
name van bet dekrricitel.uYe.tbtuik.
Voor de PfI'i<Mie tot 1990 worU tlQ&
ISlechu rekeninc gehoudea -1IltC'"
gemiddelde jaadijkse croei van
ruim lIirie percenL 'ter "ercdijki,*
de ..,middelde jaarlijkse- &ro81 ia ft
periode 1%8-1918 ~ 7,5
pet'cent.

De centrales,~' in de Sll
!hCQWerkende Elektri~
duktiebedrtjven SEP, zien acb po
nood:o:aakt in verballd .-: do 1Iwte
NrbruiklWei'WlU:btinpn .se uidIrGi
din& van de ulltrales in~"t
en Velsfjtl met: een iNt uit te stoIIeIa.
Pat kOl\1t de braMatofww~
met ttil gGéde, :co "DeP &ij. c;e;.
noeJPde v.itbraic1insea _.-..n •.
centrales namelijk Mhuler .fbaäe
lijk bd!bq PInaakt YlUI 0-.~in g~QU1tralesfleeAk__

hoosovrlagas wordt pbndkt. OOk
de Nederlandse elektrki~
les: kampe.. lÁnds enige tijd·iItet hef
probleem van de in anel ...'
4kturclH' wordearIIit olie.

veraqderen, toch heeft ze reke
ning te houden met. de onder de
bevOlkÏJ\fl groeiende twijfel """
kernenergie. In elk geval blijkt
dit uit het feit dat het atoall.
progranma volgens het schema
uit 1973 nu al tien jaar gaat
achterlopen.



N1ET BIJ PROTEST ALLEEN

Qndat het moeilijk is om energie
cq. niet meer te verspillen,
bestaat er de mogelijkheid om op
altenlatieve brormen over te
schakelen. Al de:z.e Jll88.tregelen
kurmen op de eerste plaats nooit
effekt hebben als ons doen en
handelen daar niet aan aangepast
worden. In de tweede plaats zijn
er een aantal andere problemen op
te lossen bij de besparing cq.
alternatieve energiebromen.

Een d.i.rt$ is voor mij zeker,. als
er vomut de leden van de stroan
groep geen alternatieven uitgaan
dan zal er uiteindelijk niets
veranderen. Mis5chi~ wordt er
dan ,.,1 geen kerncentrale ge_,
lIllW" bv. wel een of ander gzoot
schalig eneTgieprojekt. Kortom
het mag niet blijven bij dat ene
wi.nàDOlentje op het dak van het
hoofdgebouw van VMD (vereniging
milieu defentie), het geis01eerde
Wis van de~ die toch al liet
zijn :inkaoen boven jan wodaal zit.

Onderstroan kan een belangrijk
deel van alternatieven presenteren
aan een gelntetesseerd publiek.
Dat kan het beste gebeuren naast
• SVEN( Stichting V<lOr ooerg-re:.
besparing in NedOrl.arid). ZO 'n klUb
kant uite4>;lelijk toch weer met
geprefabriceerde 'onafhankelijke'
oplossingen.

ZOals gezegd zullen we ons
handelen _ten _sen om op
alternatieven overte schakelen.
Het grootste /?robl_ hierbij
schijnen de f1ll8JlCilln te zijn.
Wie wil er JU 1500 gulden uitgeven
all dat pas <Ner 15-20 jaar te"'!4
verdiend te bebben,en dat telW;"1
aardgas kontinue tot 2000 binnen-

straant (een zonne warmwater ener
gie in$tallat1e kost ongeveer
1500 gulden). De kleinst denkbare
wi.nàDOlen (ongeveer 2000 gulden)
waar redelijk gebruik van kan
,.,rden g<Daakt, beeft nog de
volgende nadelen: overschakelen
van koelkast op kelder, volautanaat
taboe J klèUren tv eveneens, .licht
ca 100 w per """"" (4-5 uur) geen
diepvries, geen eleitriese ver
warming en nog veel meer
Dat je redeUjk op w'n manier 1aplt
leven bewijs een gezin in Betmi.ngen
al jaren. (dus niet al te negatief
hierop reageren.). Wil je al je
extra's wel dan kost een molen ong.
30.000 piek. Metaangas is een wat
geoukkelijker, beter henteerbere
energiebron. Je dient er echter
wel 0,5 ar' organies afval per dag
V<JOr nodig te hebben ( pak je
lineaal er maar eens bij: sOon x
100 .. ar. x 100 cm !). Kleinere
instalatieszijn tecbni.sch..helaas
niet __lijk. Deze 0,5 or'/dag is
voldoende voor en groot gezin
(6-7 personen) <lil te koken,
water te hebben en als je gOed
afval hebt ook ong een of meer
"gas"lampen 's avonds, want aas
opgebruikt, is niet of moeilijk
-op te sloan.Metbaangas is ideaal
in canblJlatie _ zonneenergie.
Wil je een llDl'IIlIa1 huis~zin van
elektriciteit voorzien dan zou
dat van deze gasboeveelbeid met
bovénstaande restricties voor
een kle~ windIllolen ook met deze
gasboevee1heid IIlOgelijk zijn.
Afval is ook,uop te halen",te
verzaaelen.
Het grootste nadeel """ een bi6
(metbaan)gasÎJlstallatie is wel
het explosiegevaar.Er bestaan dan
wel nog geen veiligheidsvoorschrif
ten voor, maar zoIn. installatie
1lIOflt toch op redelijke afstand
(m.i. 10 meter) van de bewoonde
bebouwing moe_ staan. Een
methaangasinstallatie kost je
afhankelijk of je hem laat bouwen
dan wel zelf bouwt (metselen)
11500-130.000.
ZOals overal IIIOet er altijd êlIn
schaap over de dan zijn. Daar
ik mijzelf in de eerste instanti-e
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meer op het theoretiese vlak
bezighou,gaat daar het over
grote deel van mijn financiän
naar toe .Degene die wel durft
kom bij mij een scala van folder
materiaal inzien(Dobbe1manweg 1,
bij voorkeur donderdagavond).
Wat ik zelf wil is aan te tonen
dat het dichter bij de basis te
brengen is. Mijn probl"r' daarbij
is dat ik geen 0,5 m~
mest per dag heb plus de ca. f1500
die het metselen. en ij zerwerk aan
materiaal kost. Als iemand gratis
gas wil hebben en /1500 over
heeft, laat het dan weten s.v.p.
Rest mij nog te wij zen op het
feit dat iedereen die geInterea-'
seerd 1s in alternatieven welkcm
is bij de ~ep alternatieve
energie.

Frits Ogg.
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GASSELTE

DELAATSTE DEMONSTRATIE TEGEN DE PROEFBORINGEN
Aanvankelijk was het de bedoelblg
al ia lIlaart een landelijke derDn
stratie te~ in Gasselte te
gen de VOOl'lentDeIl proefboringen
in Gron1zlien en Orente. Door aller
lei 0l'ianUatorische OIIt5tandigheden
is dat toen niet doorgegaan. De
deIonstratie is tQeI:l geplanl -in
hot kadeT van de internationale
aktiedagen- op 2 juni. Qldat er
in NederllUd ook voor Doel en
Xalkar gED:lbUiseerd werd, was het
,.en landelijke dMomtratie meer.
wat toch eigenlijk de bedoeling
was van de OrJanisatoren. de A.A.P.
~ (AJ.anarOep Atoall Plannen)
:In GroniJlien en Orente. Van hier
uit. bekeken is .het Ilisschien te
beJrijpen dat er een slechte kan
IIlIllikatie was tussen de A.A.P.
,roepen en de organisatoren VlUI

de IIDliere dst:mstraties. Dit ar
tikeltje U verder niet bedoeld
an de orpnisatie van de inter
nationale aktifldaaen te evalueren
en me dat all-.I ae10pen is ~
Hoe was bet JQI. in Gas,eIte op
2 juniT

111 I8D6'IM.TIE

zelf, vonden dat gewandel door
dat bos wel een beetje lullig.
De organisatie verliep (bijna)
perfekt, INar dat lIlIIi je wel ver
wachten tLls het gemeentelijk
apparaat en de politie helelll8al
met de aktie IlIeeWerken.
Als waardering voor de samenwerking
en als waars~1ni voor de toekanst
Wil.de Qrgtmisatie. de g8llleente een
gedenkteken van deze de:oonstratie
aanbieden.
Op de slotmanifestatie was er ~
dissonant; de politieke Vluchte
lingen Karl en Eso uit de BIID
IlIOChten aanvankelijk geen praatje
houden over hm. situatie. Na wat
sehafrewa.r is dat toch nog gelukllg
gebeurd.

DE RfAKTIE V~ OE BEVOLKIN:i

Opvallend was dat voor praktisch
elk ra&lll de affiche met de oproep
voor de demonstratie hing. Bven
opvallend was, dat de bewoners toch

niet meeliepen, zaaa.r in de tuin
u.ten toe te lijken.
Als demnstrant denk je dan: 'waarea
lopen die .ensen niet _? (Blijf
daar niet zo lullig staan, etc•.• ).
Eigenlijk denk je dat ze die hele
proefboringen-toest8J1d niN. zo
bellUlgrijk vmien. Haar t.oe:h •••een
paar dagen ervoor was er op de radio
een interview met een bewoner van
Gasselte die zei, dat hij niet Me
glDg dEmonstreren, maar dat hij wel
met zijn trekker de weg :zal blok
keren, als po.mtje bij paaltje kan.
Blijkbaar is een deDonstratie voor
de streekbewoner een OAderstet1nini
voor lam verzet. ~ verzet uit
zich we:r op een amere aanier dan
demonstreren: bezettingen van ter
reinen en blokkades van wegen.
De caroeper besloot de deIlonstratie
met de'lIIededelina dat dit: de laatste
deIlIonstratie tegen de proefboI'iiijen.
was. Van ru af zullen a!)dere lletbodes
gebndh worden all die tegen te

"'"""""

Allereerst _teD WlS j~ ieroea
bekemm1, dat we te laat kw-.
voor de ..m.festatie. We hebbe:D
lIl1s de praatjes van 0 ••• de ckJIinee
en de ~steT'g.ut.
Bij ante ~t. op het -anifes
utieterrein bleek de kop vu de
stoet al een kwartier ervoor ver·
trokkm te z..1jll.'Op het podi\ll
speelde een pclIlIloep ...ke1hard~
De rwte van de stoet. van onaeveer
2S .000 lI8nSe'n Jin&: door het dorp
en een fraal stukj e dennenbos.
dat UY!IDs waterw1na:eb1ed voor de
stN GraDilwen is. Het leek wel
een door de plaatselijke VVV uit
,eutte t.oe:ht. In dit gebied
_ten de proefborinpn plaats
vin:!e:n: Voliens de MJlhn wordt
er nJ rDB het lekkerste lIater
van ~ltlnd opJeplIIIpt. tl.I ma
wel!
De hele tocht was een rostige
uteTd.q.dddaa-wamelinl: er
_rden -w, leuun ieroepeR
(Mar voor wie roep je leuzen?
VOOr de vopls in het bos?) en

er werd winia geZClrlp!ll. Een
heleboel .msen, inclusief wij-

7
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6DRLEBEN .EEN DUITSE IDYLLE

De IDJ-regering in Neder-
Baksen onder leiding van
Albrecht t heeft voorlopig beslo
ten geen opwerkingsfabriek
voor opgebrande uranitIDstaven
in Gorleben te bouwen. De proef
boringen voor een onderzoek in
de zoutlaag van Gorleben als
opslagplaats voor nucleair af...
val gaan wel door .A1brecht is
van mening dat de bouw van een
opwerkingsf.briek in Gorleben op
dit moment politiek niet haalbaar
is, waannee hij z~ér waarschijn
lijk doelt op de akties van de
bevolking die zich hier steeds
heftig tegen hebben verzet en
zullen blijven verzetten.
liet feit dat de proefboringen wel
doorgaan, wijst erop dat de Bonds
regering haar atoomplannen zeker
niet heeft laten varen. De be
volking maakt duidelijk dat zij
helemaal tegen Gorleben ~als

centnm van opwerking en afval. 
dep6t, zijn.Ze nemen geen genoegen
ae.t het besluit geen opwerkings
fabriek te bouwen en t1alleen maar
afval te deponerentf, omdat de
ervaring leert dat de atoom
industrie , zoals elke andere
industrie, zich uitbreidt waar .ze
al een voet aan (in dit geval in)
de grond hebben.
Overigens hebben een groep .inter
nationale deslamdigen een rapport
uitgebracht,~ in staat dat
ondergrondse zoutlroepels niet zo
geschikt zijn voor radioaktief
.iv.loMet ..... de zoutlroepel bij
Gorleben zou nog in beweging zijn,
zodet deze plaats waarschijnlijk
niet zo geschikt zal zijn.Daar
doet ..., dus op dit IlKIIlènt in
Gorleben dmv. proefboringen onder
zoe~ naar. Mochten deze lagen
inderdaad ongeschikt blijken te
zijn, dan zal de West-Duitse
overheid het plan Gorleben 1.-
ten varen en waarschijnlijk terug
gaan naar het oorsPrODkelijke plan
nl. de zoutlo>epel bij Wippingen,
20 Jan van DImen. Deze zoutlroepel
heeft men al vanaf het begin van
de afvaldiskussie het geschikst
gevonden.

001< de politieke verdeeld
heid over ke~rgie tussen de
grote partijen,Clll/SPD, heeft mee
gewrkt aan Albrechts besluit
geen opwerkingsfabriek te l.ten
bouwen. De SPD in Neder-Saksen
is nl. tegen de bouw en de SPD en
FDP in Ilorm zijn begonnen aan een
herorilfntering over lDJn kernener
gieprogrm.a, wat natuurlijk niet
ZOIlSar aan da Clll voorbij gaat •
Het lijkt waarschijnlijk det
Albrecht bang is de zwarte piet
toegeschoven te krijgen.

Toch moet men voorzichtig
zijn liet een al te snel groeiend
opt_ voor ....t betreft deze
beslissiDg, alXiat, gezien het
.t_van de Bondsregering

er waarschijnlijk toch wel ergens
een opwerkingsfabriek, al, is het
niet in Gorleben, moet kanen.De
werkende kerncentrales en de
snelle kweekreektor in J(alkar
zullen in dl' toekanst toch (hope
lijk nooit) Inm .fval kwijt moeten
en ook dit afval zal verwerkt moe
ten worden. Er zal dan ook krach-o
tig tegen het Duitse .toanprogram
ma geprotesteerd. moeten 'WOl'den.
In Duitsland worden voorhereidin
gen getroffen om in de herfst een
grote demonstratie in Bonn te
houden.Het doel van de deIoonstr.
tie is:
- De demonstratie moet gericht
zijn tegen het gehele .toaapro
arauma van de Bondsregering
- De wetenschappelijke en poli
tieke belangenvervlechtingen van
de bondsdagpartijen met de .toalI
industrie meten worden duidelijk
gemaakt.
-De noodzakelijkheid van bet ak
tieve, direkte en praktiese verzet
tegen de bouw van atoominstalla.
ties moet duidelijk gemaakt worden
-Hoofdeisen van de demonstratie
zijn:stilleggen van alle kern
centrales I opwerkingsfabrieken en
de bouw daarvan. Het stoppen van
.lle diepteboringen en het .ls
misdadig afschilderen van kern
energietegenstanders.
Wanneer de demonstratie gehouden
'WOrdt is nog niet bekend. Waar
schijnlijk zal dit eind septem
ber begin oktober zijn. Als men
in Gorlehen imiddels met .Je diep-
teboringen is begomen heeft de
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verhlndering natuurlijk voorra:ng.
Er is een voorstel gedaan aD 3
weken nadat men met de dieptebor
ingen is begonnen een grote mani
festatie en demonstr.tie te hDuden{'}
Waaran naar Bonn?
Bonn. is de stad waar de bondsre
gering van Scbnidt zetelt en waar
de uiteindelijke beslissingen voor
wat betreft de atoanindustrie ge
nomen worden en die richtlijnen
aan de verschillende deelstaat
regeringen. Sinds Harrisburg, het
Gorlebenprotest en de grote denon
stratie in Hannover is de ~itie
van de atoanvoorstanders enigs
zins aan het wankelen gebracht. In
het bij z.onder op het nivo van de
deelstaatregeingen proberen de op
oppositioparijen (CIJU/SPD) ver
kiezingsvoordeel te hallf1\ uit het
onbehagen van de bevolking ten op 
zichte van kerncentrales eD/of
opwerkingsfabriek. Voor de rege
rende partij is het erg g...,.]dcelijk
zich bij de beslissingen te ver- .
schuilen achter de bondsregering
van Sclmidt, die de uiteindelijke
verantwoordelijkheid draagt. Eerst
was de ~tikernenergiebeweging

steder gericht op het verzet ter..
plaatse. Na Harrisburg zijn er meer
mensen gaan denken du er OiSerhaupt
geen enkele kerncentrale waar dan
ook gebou>id moet worden. Dit
dIuist natwrlijk regelred1t in
tegen het .toaaprogr..... van
de Bondsregering en de kern
energieindustrie • die niet van
plan zijn ook maar een. haarbreed
toe te geven.



Mdelijk gsaakt lllOet
oorden dat het ~t. dat het
kernenetgiepTOgr...... noodzaak is
1IOOl' de werkgelegenheid en de
energievoorziening J een argument
is dat stoelt op ekonoodese ver;"
zinsels' die het atoankapitaal
moeten steunen. Een belangrijke
stap daartoe is het iJlhoudelijk
mobiliseren van de bevolking en
propaganda maken voor de ~n
stratie in Bom.

Er zijn ook enkele argu
menten tegen de demonstratie in
Bonn naar voren gekQmen zoals:
-»f; demonstratie zal een kopie
van Hannover _. Men kan hier
tegen in brengen dat de d""",,-

s'tT'atle J veel meer dan in Han
nover het geval was J gl!richt tegen
het gehele atoaoprogranma, waar
BönIi. voor vèrantwoordelijk is.
-Met wear zo In demonstratie J met
verbaal protest, kanen we niet
verder. Ook hierbij kan men
zeggen dat elke mobilisatie,
elke aktie. een aantal mensen be
reilcJ: die voorheen niet aktief
deelnamen.
... De stad Bonn is niet erg ge
schikt QIl. te demonstreren en
men zal de Bondsregering niet te
zien krijgen. Van dit arguaent
kan men zeggen dat. wanneer iEL
tegen een bepaald beleidspro
grarrma demonstreert je dit toch
zult moeten (toen in de stad waar
dit beleid ge9llai<kt ""rdt. ook al
is Bonn geen,gezellige stad. Het

ligt echter ook niet in de be
doeling de regering te zien te
krijgen maar lam praktijken op
een dusdanige ~er duidelijk te
maken dst de bevolking het ver
trouwen in hen verliest.
-Een grote demonstratie in lI<mn
heeft, het gevaar in zich dat de
a.andacl1t voor het praktiese lo
kale verzet afzwakt, Dit gevaar
bestaat volgens mij inderdaad.
Daaran zal deze demonstratie ook
gezien JOOeten worden als een ver
breding van de akties als ge
heel en niet als enig: .hoofddoel.

(1) Deze diepteboringen zijn een
nieuwe fase in het onderzoek in
de zoutkoepels.

KOMMENTAAR OVERBODIG
~ » juni... -yazoa-.radiOl aa~-.nvo7.genB 1<r1,jgen we w01'dt1oert1ePs 1Jan de PrJdA~D'66~de p:rm1'Ï1'JC'Î.CZ'te afde1.Û1g
van INt CDA 4\171 a. PPR.AUemaaZ. pro:b~ .ae etmrnenznnst wit de dsmons-mzeie te el4an•.f'oppunt van dit dsn'k.4m is.
wet dat ae de pa.nijsn die niet aan bod 1Gomen nog aanva~Zen ook:"SP en CPN en ID gaan tegen atle af~ in met
hun vtaggcm biJ de Hr8te hondezrd meter topen~ en rM:tten 80 de demornrtavau naaJ:" :Jwh teB "f;!t8kken!"
Itc:fal" ook in de kranten wa hst janken gelikmen met de verslaggBTJing. NefJIII de Votks7<::r4nt,.~ atûen un
PvaA-atuk/svft'der niets. -'f8 vraagt de wl. af: Q8beuz0t er een hed weke:nd uts en wNt 61" geen ÛJttw
fWBJO ge.t1hNt1JJn! Ook ra maandag» had <ÜJ VoZksbtant ntlU'Ii'JeUJ"ks cf geen kmmentamo.. Reden t.'OóP enige stroomtP'O..,.. CWJ ssn ·ho•• brief te BtuPetz. Omdat die een beetje ePg wedend W'S 1MPà. besloten ook ncg sen lHuJtJe
steekhoudsnds bzoief te B~î.iven. lIa4P wat gebeu:Pt e1.": d8 woedende bzoief 1J)OMt "gs'kuist" 8bdat 611! 'biJna
"..te ..... w ... bU,j/t' ,n de andezoè ""rat ...t _s Ndenen g"""",, n"'t geplaatst. _ ""tg"" <k
gspzaatste en as nie"t-ggp"LaatBu Moief. LsesssZt ma:ar. Wij datJhten in i6del" glllJat dat kanI1aentaar ol1BPbodig was!

Nijllegen,
7 juni 1~7~

Beste mensen,
JCe1neneIt;.ie is een onderwerp waar
over al veel is geschreven, ook
in de Volkskrant. Daaraan gekop
peld stonden ook de aksies tegen
kernenergie af en toe in de belang
stelling. Alleen de wijze waarop
de VK over deze aksies bericht
vind ik. op zijn zachtst gezegd
twijfelachtig •
liet belang van de demonstrasie
,.,rot bij de VK op twee facetten
beoordeeld:bettnditiOMals~
sasia-.l-nt en de betrokkenheid
van parl-ntaire politieke par

tijen (met "- de l'vdt) bij zo'n
~trasie.

In 1~77. bij de vorige Kalkarde
iIIOnStr$lie J stand de VI vol over
de hetze die de duitse. overheid
voerde an deI1Ionstranten te krimi
naIiseren. Het sensasie-element
_ volop _zig.
Door allerlei ontwikkelingen kri
minaliseren de Nederlandse en
dlûtse overheid niat meeT openlijk
maar oefenen hun repressie veel
subtieler uit door het legertje
politie op oorlogssterkte voortaan
bij de _trasies verdekt op

te stellen. De kans dat.~an
ten In elkaar get.UlDerd ""rden zo
dra ze in de l>wrt van een kern
sentrale kanen is kleiner g_.
liet sensasie-.llSllll11t dus ook. Daar
door -is er voorde VX ·maar een fa-

eet overgebleven. En dat is wel
duidelijk geworden in de bericht
geving over de aksies tegen kern
energie in' het pinksterweekeinde.

In dat weekeinde zijn er
door de anti-l<etnenergiebeweging
in tal van landen aksies gevoerd.
Dan zou je denken dat alledrie de
ak$les die vatnli t nederland worden
georganiseerd voor de VK even be
langrijk zouden zijn. Toch kregen
de aksies in Gasselte veel meer
aandacht. Op zich met erg, maar
de reden __ vind ik wel erg.

Voor mij hangt dit ssmen
...t de aandacht die de parl....ntai
re politieke partijen aan de aksie
gaven. Eèn aandacht die verdacht
veel naar verldezingscijfers mikt,
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maar wel duidelijk terug te vinden
is .in de ko1Dmen van de VI. De
mensen in het Jl()(.lr(1en zijn· terecht
bezorgd OVer het dumpen .van radio
aktief afval bij Ium in de grond.
Met die bezorgdheid ""rdt door
de politieke partijen duidelijk
rekening gehouden. Dit in samenIulng
met de europese bedotterij In de
V01."Dl van verkiezingen, de traditi
onele grote aanhang van CPN en PvdA
in het noorden en met de mogelijk
heid -dat over de- proefboringen nog
een parlementair steekspel gevoerd
kan gaan worden, geven samen de
ingredi@nten vOOr deze partij en
an op de aksies in Gasselte in te
baken. Dat niet alleen de bezorgd
heid over kernenergie bij de PvdA
belangrijk is blijkt uit de adver
tensie.die de PvdA plaatste. Hier
in ..,rdt met een grote kop opgeroe
pen an DaaT Gasselte te komen.Voor
de aksies in Doel en Kalkar bleef
er onder In het boekje nog een
paar kleine lettertjes over. Dit,
terwijl de PvdA het landelijk ma
nifest van alledrie de wies on
dertekend heeft. Het inhaken van
de PvdA op die ~trasiawerd
door de VI( met grote belangstelling
gevolgd. Max v. d. llerg mocht een
flink artikel schrijven <Ner het
PvdA standpunt _rent kern
energie. In de uitgebreide ver"
sl.aggeving na de ~trasie
..,roi: het-PvdA standpant nog eens
ruim geciteerd, terwijl VOOr de

. deononstrasies in Doel en Kalm



Wij hopen dat u uw standpunt terugvond in de wtll afge~te brieven.

Amsterdam, l' juni 197-9

Vijf regels

Bartelijk dank voor uw reactie op de kernenergie-demon.traties. Wij
kregen daarover meer brieven. Zoals u missohien in de krant zagl
ma.aJcten wij een selectie. Helaas viel uw brief' daarbij af.

GeaOht~heer Pauli,

c

De wijze waarop de Vk bericht over
de strijd tegen kernenergie is
niet alleen te beschouwen als een
misplaatste l~liteit tOY de PvdA,
-.aar geeft een duidelijke politielre
keu;z.e aan. Een keuze die een poli
tieke strijd reduceert tot een
miljeustrijd waarover dadelijk
tussen het CDA en de PvdA gebek
vecht kan. gaan 'WOrden. Op deze
wij ze fungeert de pers als een
repressief tolerantiemiddel die
de angel uit een sterke beweging
baalt

WUlem Pauli
lid van de aelderse stroaDgroepen
stop kernenergie.

De heer Willem. Pauli
Bransgeeststraat 57
IlIJMEGlllII

nog 30 regels iil MIl kolom over
waren. Het belang van een politie
ke beweging wordt afgewogen aan
de hand van de inbreng die met
name de PvdA. erin heeft. Een kwa
lijke wij ze van berichtgeving en
een minachting voor al die mensen
die zich voor de organisasie van
de demonstrasies hebben ingezet.
Maatschappelijk belang op de par
lementaire weegschaal.
Met moeite krijgen de mensen die
zich al jaren voor de strijd
tegen keTnenergle inzetten een
bericlrt in de VI, terwijl een par
tij waarvan de opstelling tov.
kernenergie tot :nu ote (en :.eker
in het parlement) van twijfel
achtig allooi is geweest, onmid
dellijk in het brandpunt van de
belangstelling kant zodra. deze on
der de maatschappelijke drok is
angegaan. Denieuwswaarde van een
demonstrasieis niet de partij die
onder de drek van de openbare opi
nie over kernenergie is angegaan,
maar de beweging die door j aren
lang aktief te zijn de gerust
stellende worden van de atoomlob
by heeft doorgeprikt. De journalis
tieke begeleiding van een politiek
maatschappelijke beweging moet
daarop gericht zijn.
De berichtgeving in de VX heeft
nog een andere kwalijke bijwer
king. De argunenten van de anti
kemenergiebeweging rosten niet
alleen op de miljeugevaren die aan
kernenergie kleven, maar richt
zich duidelijk ook tegen het sy
steQJI. dat het mogelijk maakt deze
absurde teclmologie in te voeren.
Door de aandacht te richten op de
parlementaire partijen die om
IIiljeuredenen zich gaan kerep te
gen kernenergie (zoals be. D'66)
verdwijnen alle andere argumenten
onder tafel. ArgtBenten die een
belangrijk deel ui_ in de
beweging die het protest tegen
kernenergie gemaakt heeft tot de
beweging die het lUI is.

---_.. _"' ----_.
Agnes Xoerts
redactie.

.. ...
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IJMUIDEN OP 19 JUNI
Op wat haartrekkerij na

verloopt de aktie Vl'eedzaam. Een
van, de doelstellingen van de
organisatoren van de aktie is
ptiblicitiet en wat dat betreft
iS de aktie volkomen geslaagd:
de kranten en de tv besteden er
tamelijk veel aandacht- aan. Minder
tevreden zijn de mensen uit Nij
megen, die aan de aktie meege
daan hebben, maar hier komen
we nog op terug.
MaandognJorgen wordt ik opgebeld
door Toon: of ik zin had om mee
tiaar IJmuiden te gaan aktiévoe
ren. Di.nsdagnaçht rijden we om
2.30 naar deze plaats. Qn half
zes kQnen we op het ons opgegeven
adres aan. Alle;> is in diepe rost.
Vreemd de aktie zou teilch om 6.00
uur plaatsvinden. Pven later komt
een jongen aangereden. die 'Wacht
heeft gelopen bij het .chip. Hij
was uiteindelijk maar weggegaan,
andat de andere wachtlopers a'"
narchistiese opherkingen waren
gaan maken(~). Op dat moment moet
ik terugdenken aan de verhalen ,
die ik gehoord heb van de mensen
uit Nijmegen die bij de aktie in
Petten zijn geweest. Defrustra
ties betreffebde wij ze van aktie
voeren. Als typisc:htt Nijmeegse
altievoerders wilden zij een wat
verdergaande aktie voeren en een
barricade opbouwen van straatsten
en. Maar de mensen van het BAN
waren hier tegen. Het zoveelste
conflict tussen Nijmegen en de
rest was hiermee gebor~.

Maar goed we stonden daar dus. Na
enig getromnel bleken er in het
huis wel enige mensen wakker te
krijgen. Toen bleek dat de aktie
pas cm 11 .00 uur zou plaatsvin
den. Gelukkig konden we daar sla
pen.Dit ondanks de verwoede snurk
geluiden , die Toon maakt.
s 'Morgens all 10.50 rijden we naar
4e plaats toe waar het schip ligt.
Met een officieel uitziend persOOll
proberen we een discussie over de
onveilighied van het afval aan te
gaan. Volgens hem valt het 81le-

Zools je waarschijnlijk op de tv.
heb gezien en in de kranten géle
zen zijn er in het weekend van 17
en 1S juni akties in en rond IJ
lll1iden geweest tegen de ~ing
van radio-aktief afval in de zee.
Beweerd wordt door de vera,ntwoot'
delijke instanties dat het bij
deze jaarlij1<se~ing gaat 00l
afval a:fltanstig ui t zi~zen
en laboratoria, dat laag 'radio
aktief i$ en daarom totaal. nîet ge
vaarlijk. Maar waarschijnlijk is
het zo dat er ook afval bijzit dat
afkanstig is uit kerncentrales en
dat mogelijk gerekend moet worden
tot het middel en hoog radio-aktief
ahal. Dus mogelijk zeet gevaar
lijk. Het is daarom volkomen onver
antwoord om dit afval te dumpen
in de oceaan waar het na verloop
van tijd vrij zal komen en in het
leefmilieu van planten en dieren
en uiteindelijk ook in dat van de
mens zal worden opgeronen. Trou
wens ook al betreft het slechts
laag radOi-aktief afVal dan nog kun
je je afvragen of het ongevaarlijk
is. De laaUte tijd duiken er
steeds meer berichten op over de
gevolgen van lage hoeveelheden ra
dio-aktiviteit. Goed terug naar de
dl.mqJing, die verhinderd met wor
den • zaterdag 1~ juni wordt er
in I,1muiden een demonstratie ge
houden met ongeveer 1500 mensen.
SI avonds ketenen zich een p,aa:r men
sen van het BAN (Breek Atoomketen
N~land) zich vast aan de hekken
van het EeN te Petten. Ze worden
door de brankweer losgeknipt. Maan
dagochtelld IS juni blokkeren zo' n
80 1IleIlSeJ1. de uitgangen van dit
energiecentrom. an te verhinderen dat
vrachtwagens met radio-aktief afval
van het terrein af la.mnen rijden
naar het schip dat de rotzooi uit
eindelijk in de oceaan zal_
pen. De aktievoerders zitten in el
kaar gehaàl<t op het wegdek en ver
hinderen aldus het weg
rijden van de trucks. Na een
paar wr kanen ongewapende 1'0
H~ieàgenten de mensen wegsleu-

relI;.'------------------::"""~o:;:_..,
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maal wel mee. Bovendien is er
nog de natuurlijke achtergrond
straling, die sdloomelelt
tussen de 5 en de 10 mrem, ge
meten op djn çparaat .. Je ~

kijkt naar het apparaat: dé
meter staat kontinu op 10.De
man ziet mij kijken, draait
aan wat knoppen en kijk opeens
staat de meter op 5.Bven la..
ter loopt de man weg, ölijkbaar
ziet hij de zin van de dis
kussie niet meer in. We worden
door de organisatoren naar een
veerpont gedirigeerd waar meer
mensen(ca.70) verzameld staan.
Na een korte diskussie daar
wordt besloten aD op een
kruispunt een blokkade uit te
voeren. Bij het kruispunt aan
gekomen blijken we te laat te
zijn, de '\1Tachtwage11S met het
afval zijn al prbij. Dan
maar naar het schip want er
moeten nog andere vrachtwa
gens komen. Als we er eindelijk
zijn komt er net een lege
vrachtwagen van het schip te
rog. Door er voor te gaan zit
ten is ook deze blokkade 'een
feit. Dan beginnen de proble
men pas goed~ Toon, niet tevre
den met de aktitn"Onn, wil de
banden van de vrachtwagen la
ten leeglopen. Onmiddelijk kn
men er protesten van de groep
~tranten, die de aktie
van Toon niet zien zitten.
Toon daarentegen gaat er te
recht van uit, dat als de
\.'Taclrtwagen met lege banden
op de toegangsweg naar het
schip blij ft staart er geen
andere met afval door kunnen.
Wij vieren proberen hierover
een diskussie op gang te
brengen, maar het wordt al snel
duidelijk dat de meerderheid
van de mensen kiest voor het
zitten op de weg en niets
anders. Toon ziet dan af van
verdere aktie.
Na twee uur, Het is dan ca.
14.00 WT, Komen er ongewa
pende agenten die de groep ,
mensen van de weg af sleuren.
Het valt op dat de politie
een stuk harder optreedt dan
bij Petten.Veel mensen worden
aan de haren naar de kant van
de weg gesleept. Zelf mjg ik
een harde duw in de rog als ik
weer de weg opga, nadat ze mij
al aan de kant hadden getrok
ken. Na ca. 3 min. is de hele
blo!d<ade opgeruimd en knnnen
de Î1Illi.ddels gearriveerde
vrachtwagens doorrijden. Na.
veel moeizaam gepraat besluit
men af te zien van verdere
aktie, op- een Itdavetende" slot
aktie( als het schip vertrekt)
na. Hoe daverend is çewe~st
kan ik hier helaas nIet ver
tellen, omdat ik daar over
geen onfo_tie heb gekregen.
Wij besloten 00l terug te gaan.

Enige kritiese kanttekening
en bij de aktie.
Een aspekt van de aktie is
volkallen çe.laagd nl. de
tJUb1ic:ite~t: radio, tv, en
kranten hebben taJDélijk veel
aandacht aan de akties.De
organisatoren( mensen van de
SSK's uit IJmuiden en Haarlem
en van het BAN ) hebben gezorgd
voor veel en goede perskontak~

ten.



EEN PERSBERlQlf VAN HET TEK

VOLKSSTEMMlNS IN ALMELO
Het Twents Energie Komitee heeft in Almelo een volksstelllDing gehouden over
kernenergie. Hiertoe zijn de i.JIwonerst van almelo een zestal vragen voorge
legd.De steomÎ1Jg is uitgevoerd door huis aan buisde mensen te VTagen of
ze het stembiljet met de vragen wilde inVullen. Daartoe zijn gedurende 12
dagen iedere avond ruim 30 personen op pad geweest.

In totaal is er bij 18.584 ~enaangebeld (de hele sted Almelo) •
Bij een _tal lOOIlin,gen kDîiODl volgende redeneo geeo st..",w,g worden
uitgevoerd:

NIIIT INGEVlJUl
781
7,5 \

59
O,S
101
1

155
l,S

486
4,5
653
5.5

370
1000

200
7430

1423
9,5 \
993
9,5 ,

1432
14 \

2919
28,5\
6049
59 \

8696
84,5\

8801
85,51
9198
89.,51

--leegstand
- buitenlandse families
... leegstaande renovatiewoni.ngen ,
... niet thuis (aantal koopavonden,avond-

vierdaagse. pinksteren)

De mensen die niet thuis waren, zaten volslagen willekeurig door de stad
verdeeld. 'Mlal'door de mensen die de deur wel opendeden een representatief
déel van dé Almelose bevolking vo:nnden.
In totaal hebben de mensen van het TEK dus bij 9584 deuren gevTaagd of men
aan een volksstEflmi.ng :wilde dee1nEmen~ Daarop is iJl 7768 gevallen positief
gereageerd. Dit betekent een opkanstpercentage van 80\.
Er is steeds gevraagd of er in huis meerdere stemgereclltigde personen aan
de stenniDg wilden of konden deelnemen. Vaak was dit niet het geval: men
was alleenstaand, overige gezinsleden waren niet thuis of men vond één
stemming per gezin voldoende. Dit heeft in totaal gereSUlteerd in
10~238 stemningen. De uitslag van deze steflllling is als volgt:

JA NEE
1695 7807
16,5\ 76 \

1. Vindt u dat de overhied en kernindustrie
tot nu toe eerlijk zijn geweest in hun voor
lichting over kernenergie?
2. Vindt u dat kernenergie alleen mag
worden gebruikt als het veilig is?
Windt u dat het helJ:l Nederlandse volk
moet meebeslissen over de vraag of er met
kernenergie wordt doorgegaan?
4. vimt u dat we hier ook mee moeten
kunnen beslissen over de kerninstallaties
die vlak over de grens in Duitsland
worden gebouwd?
5. betekent de huidige situatie voor u 6878
dat kernenergie _t ..,rdèo gestopt? 67 \
6. Wilt u meedoen _ akti.. tegen de 3671
gang van zaken met kernenergie? 35.5\

:Een aantal konklusies nav. deze volkssteDning:.
- Wij zijn uitennate tevreden over het hoge percentage gezinnen (80\) dat
op dé vraag tot deelname _ dé volksstemdag positief beeft gereageerd.
- Als we vraag 2 met 5 Jcoppelen dan blijkt dat dé meerdèrheid van de mensen
op dit IICIIIflJlt kernenergie afwijst omdat het (oa.) niet veilig is. Dit
verklaart ook voor een groot gedeelte de antwoorden op vraag 1 gezien dat
de· overheid en kernindustrie steeds hebben doen voorkernen dat kernenergie
voldoende veilig zou zijn. De Almelose bevolking blijkt weinig vertrouwen
te hebben in de voorlichting die van de zijde van de overheid en kem
industrie is verstrekt. Tijdens het uitvoeren van de stemniDg viel ons op
dat ook een aanzienlijk aantal mensen. die bij de UItra-Centrifuge
fabriek werken, die voorl ichting verre van eerlijk vinden~

- De resultaten van vraag 3 betekenen voor ons dat een grootaantal mensen
zelf mee wil beslissen over een zo belangrijke zaak als kernenergie en dit
niet alleen wil overlaten aan regering en/of parlanent. (tijdens de
beantwoording liet men vaak blijken de vraag in die zin te interpreteren).
- De beanboording van vraag 4 bete~t dat men duide~ijk verontrust is
0V"er de plannen die de bondsrepu1:>liek heeft wat betreft kerninstallaties
in de grensstreek. Ook betekent het een afkeuring van het handelen van
gewestelij~ en provinciale overheden die de, toch al schaarse inspraak
IlDgelijkheden tav. de kwestie Ahaus, hebben laten zitten.
- Bij vraag 5 blijkt dat 2/3 van dé bevolking van Almelo vindt dat
kernenergie moet _ stopgezet.

Bij paT1~taireverkiezingen blijken de Almelose vel'houdingen aardig
overeen te kanen met de: landelijke verhoudingen. Wij zien verder ook geen
redeneD wa.arQa de houding van de Almelose bevolking UV. kernenergie
sterk zou moeten verschillen van de verhoudingen in de rest van Nederland.
Het feit dat in Almelo de UC-fabriek stut en dat men in het verleden het
werkgelegenheidsaspekt daarvan sterk heeft benadrukt, ZOU zelfs eerder
1amnen beteken$l dat relatief meer Almel08rs Pro kernenergie zijn.

KonkludeTend betekent dit voor ons dat de overheid bij verdere uitbreiding
van het aantal k.erninstallaties ingaat tegen. de- wil van de meerderheid
van het Nederlandse volk. Voor ons, als Twents Energie Kanitee, is van
belang dat, als we verdere akties tegen kernenergie voeren endaal"bij
de stopzetting van kernenergie eisen, we weten dat we de meerderheid
van de bewlking achter ons staat I

Bij dé aktie die ik heb
meeg akt waren vrij veel
journalisten en fotografen
aaD\'ezig ..
Een ander positief punt is dé
opkanst van dé mensen. Bij dé
demonstratie van zaterdag wa
ren er zoln 1500 mensen, bij de
akties zelf telkens ca. 70 ..
Dat is een hoog aantal, v0or
al als je bedenkt dat dé akties
op zeer ongelukkige tijden.
moesten plaatsvinden:in. Petten
0Jll zes uur IS morgens. in
IJ.tiden all eid wr.Beide op
doordeweekse dagen. Bovendien
lam je nooit weten hoe de po
litie optreedt..
De organisatoren van de aktie
waren te gering: in aantal. Dit
had tot gevolg dat te weinig
mensen te veel moesten doen.
Waarschijnlijk verklaarde dit
voor een groot deel lum. nogal
overspannen reakties op de din
gen die buiten hun aktiepatroon
vielen. Bij-voorbeeld toen Toon
dé benden liet leeglopen werd
fel geprotesteerd.. Bij de dis
kussie over de aktie van
TObn hoorden we eigenlijk
alleen schijnargunenten,
zoalS! "als je dat doet dan
schrij ft de pers over ons
als terroristen"," wat jij
doet is geweldtl e.d.Het top
plUlt vond ikzelf de man die
Toon verweet zijn gezin in
gevaar t.e brengen. Waar de
beste man aan voorbij ging
was natuurlijk dat er hele
maal geen garanties waren
dat de politie niet hard zou
optreden, ook al bleef de aktie
bij het op de weg zitten. Als
die man zijn kinderen mee
brengt is dat voor zijn eigen
verantwoording en niet die van
Toon. Het hanteren van dit
soort a'tgml8J1ten vertroebelde
bet ...zen van een open dislws
sie over -de aktoevtmn.De dis
kussie wèrd bovendien ook
afgekapt wegens zogena<mld
tijdgebrek.llet valt mij op
dat nht alleen bij déze
aktie. D183J' bv. ook in Bor-
sele de organisatoren vaalt
panies reageren op veJ,'der
gaande akties. Sans lijkt. er
we1 een. dikta'tUUr van de
organisatie te bestaan. Alle
krities op de organisatie('s)
neem,t niet weg dat er een
moeilijk probleem blijft:
Ibe voer je aktie?In IJJi'uiden
vhl me bee1 sterk op dat bet
overgrote deel van de aktie
voerders het beslist met ons
oneens was. toi:let je in een der
gehJIre situatie toch je aktie
doo:nroeren.? En als je dat doet.,
ben je dan niet even autoritair
bezig als j. dèakt dat dé
organisatoren zijn?Moeilijke
problemen. Misschien veroorde
lèn we. uitgaande van de si
tuatie in NijJlegen, de mensen
in IJmuiden wel te sterk.
Het lijkt me het beste all eens
een keer te konen tot een uit
wisseling van ervaringen. Niet
alleen op het gebied van akties,
daoonstraties ed. maar ook op
het gebied van infotmatiever
stekking, onderwij s, club- en
buurthuiswerk etc .Als JlellSen.
weten wie je bent, dan zullen
overspannen reakties waaJ;-
schijlijk ...1 uitblijven. Dicl<

lIJ



Na een lange autorit, kom-
pleet met verkeerd rijden na
een :file, kwamen we aan in het
Ilelgiese Doel. Het terrein,
waar de manifestatie werd ge
houden lag een paar kilometer
buiten de bebouwde kom van
Doel, midden in een groot
doods industrieterrein aan de
Schelde. Gelukkig was liet mant
fitstati.t.rrein "at opge(leurd
met stalàjes.
Verspreid over het terrein
.peelden ""t lILlZiekgroepjes
en toneelgroepjes • Ed<>ch, het
was .igenlijk de bedoeling van
de oxpnisati. dat de aandacht
gericht wenI op het central.
podillR. Daal' werden de praatjes ge
houden rond de v.rschillende
centrale eisen;zo'n zeven
mensen betraden het toneel ""
de _te toe te spreken over de
noodzaak van een denkpauze
tot terDlinste 1985 over de
energiéprOblematiek, waarbij dan in
di. periode g.en ingrijpende
beslissing." op dat gebied 100
C~all~, over de mogelijk"
. van alternatieve energie
votmen, avet de atoelftstaat enz.,\;

m.. pnultj.s zuUen 1'01 vooral
bedoeld zij" voor de pers l'ant
....... l'einig van de 15 i 20.000
aanwezigen kan ze verstaan heb
benlTus.en de praatj.s door
traden dsn verschillende lID1
zieqroepjes op, di. overigens
opvallend l'einig politiek in
hun liedjes daden.De manif••-
tatie werd voor de rest aan elkaar
gepraat door o.a. Johan Anthierens,
die t.OV$el moe:i,.te deed. de solida.
riteitsverklariJJgen en andere
boodschappen wa~ te verlevendi- .
gen, dat to lUI en dan hun. essentie
hellilllaal verloren ging. Opvallend
""" de vrij ~rote boeveelheid
mi1ieu-J)S.rtiJen die aanwezig

DOEL
waren en die allen opriepen hen
te steunen door hen in het Euro
parlement testenmen. Ik weet
niet precies hoe de (gepoliti
seerde) milieubeweging er in
Belgiê uitziet, maar een stuk
of drie:, vier gh>epet"ï.ngen die
in het BJropaTlesnent willenI en
dan ook nog apart lijkt me toch
wat overdreven.....

•
111 -

Nog moeilijker dan de oproepen
on op "ons" te stenmen(ovel"igens
meer partijen deden hieraan mee,
ondanks de dringende verzoeken
van ~ erganîsatie OOt de- Euro
pese verkiezingen er buiten te
houden) wa~ de aanwezigheid en
~lidariteitl'van de Vla.anse
VolksUJlie. ()n een beetje te
schetsen W'aar het hier an gaat:
de typeringen van tegenstanders
lopen uiteen van "gewoon. een
erg rechtse partij" tot regel
rechte fascistenU • Hoewel het
lliet voor de eerste keer is dat
dit soort groeperingen zich tegen
ke1'Denergie uitspreekt, is er biD:..
non de onti-kemenergi. hel'eging
nog te weinig over gepraat om
hier een duidelijk stlDldpunt
over in te I1ftIIen.
Dat deze disl<ussie noodzakelijk
wordt, maal" dan in een iets
breder kader, zal duidelijk zijn
nu allerlei groeperingen en
partijen zich willen aanslltiten.
Terwi.jlzij eerst de anti
kernenergie beweging alleen ge"
bruikten ao zo af en toe een
praatje uit te storten. over grote
groepen dEmonstrerende mensen.
Enfin, de Volsunie liet een
fl'lUd. brief voordragen op bet
podi.t:on. de.lde driftig folder.
uit en demonstreerde mee, onder
tussen zwaaiend met geel-zwarte
v1agg.en met de vlaallse leeuw.rop.

WANDELEN
De demonstratie was in verschil
!lende bladen, ook dat van de
organisatie aangekondigd als een
,..,.Ieling lang. de Schelde. En meer
.... het dsn ook niet. l!r wenI bij
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elkaar zoTn zefen-en-een-halve
kilometer over en lqs de Sç::hel
dedijk gelopen, door een verlaten
industrieterrein. De tocht was
dan ook erg mat; zingen of leuzen
roepen had totaal geen zin en
daar wenI dsn ook bijna ni.t .."
gedaan. Vij fhonderd met.r lang
mochten we door het dorpje Doel
lopeil. Daar werd wat meer gézon
gen" maar de afstand was eigetüijk
te kort CJll uit te zingen.
De tocht ging niet langs de cen
trale; op het punt waar de weg
naar de central. ging .tonden
twee boerenkarren vol oTdedienst
en verderop stonden (IIl.. de meter
ordediensten met wat Rijkswachters
om te voorkan.en dat er :rechtdoor
werd gelopen.
Achter di. linie 1llllll de Rijks
wacht, de beruchte belgiese knup
pelaars., het van de ordedienst
over. Eerste stond er een vrien
delijk: ogende agent, die zei dat
je weg moest gaan, daara.<;h.ter
stonden, verscholen acbter een
misje wat gr:îDlniger figUren, nog
wel in gewoon uniform maar met
knuppels. Zij waren blijkbaar be
doeld (111. individuen of kleine
groepjes terug te sturen of te
knuppelen, al naar gelang de
g.toonde medewerking.
ZO'n honderd meter verder
stonden dsn de vechtmachln.s in
leren pakken met helmen en wat
.....rder. ,,"pe1l$. Zij kwamen alleen
tevoorschijn als de derde linie
het niet kon klaren of ab de
aensen probeerden via de weilan
den naast de weg de centrale te
benaderen.. Achter deze linie, bij
de centrale, stonden dan de water
kanonnen, de bereden Rijkswachters
en ander krijgstuig •
'Er is voorzover bekend niet ge
VOchten door de politi•• W.l
heeft een honderdtal mensen gepro
beerd end.ren me. t. krijgen naar
de centrale, maar OIlk1at dit niet
lUkte en de Rijkswacht, na overleg
_t de on:ledinst, ervoor ging
staml zijn ook :tij l'rustig" ver...
der gelopen.
Al met al was ~enisatie van
de aktie tevreden over het verloop
van de dag. PerSOOJ1lijk bed ;,k dat
idee eigèD.lijk niet lOO. Misschien
waren die mensen, die op een ple
:z.ierj acht de demonstratie via de
Schelde volgden nog ni.t zo gek:
ze kwamen v.rder dsn wij en werd
en bovendien niet 2.0 moe~



EVALUATIE Mil
DER POLIZEI

Onderstaande vonnt een ver
slag van een bijeenkomst
van de politie met de de
monstratieleiding.
Kleef 17 juni.
aanwezig:de voorbeTeidingsvergadering

en Heinrich Terhorst
politie hoofd _ssoris
van om SChut:l. PoUze!

We kregen allemaal de groeten van
zijn baas 5agarias, die zelf niet
kon kallen.
We hebben het gehad over de nieuwe
taktiek die zij gebruikt hadden
vergeleken met '77.
Volgens hEm zouden er in '77 veel
mensen kanen die niet vreedzaaa
wilden demonstreren. Vooral uit
HaIIburg zouden veel mensen kallen
waarvan bekend was dat ze geweld
dadig wanm. In 177 lag de verant
woordelijkheid voor de politie in
nJisburg. lé1 hebben ze het binnen
kreis Kleve gehcuden.
Hij gaf toe dat de politie de
vorige keer enigszins provoçerend.
was opgetreden met masj ienegeweren
en helikopters. Dat wilden ze m
beslist anders doen. Deze keer was
een vreedzame deIIonstrasie gepland,
waarbij het merendael uit Nederland
zou kanen. Pn. .zij zagen liever
4000 Nederlanders den 100 mensen
uit het Rubrgebied dus konden ze
zich nu anders opstellen.
Hij vertelde dat als er ergens
aksie gepland wordt. ze alle poli
tieposten vr'!4en <JII infollll&Sie
over lleIl$eIl die kanen. Dit is
ook aan de nederlandse politie ge
vraaad. Over boe de politie deze
_ie verzamelt wilde hij
niks ~. W8Ilt dat IIKlOSt iede
re polit1ep05t zelf uitmaken. In
'78 hebben .zij ook infOllll&Sie aan
de AlIIelose ~litie doorgegeven.

De polit1e wilde geengrote po
liti_t laten zien. Wel waren
er noo politiemensen in de sentra
1e aanwezig. Ze hebben op het punt
gestaan naor buiten te.kallen toen
een grote groep mensen bij de sen
trale bleef staan en er liet stenen
is gegooid. Maar <JIIdat het niet
erger werd hebben ze dit toch
maar niet gedaan.
GRENlIl\'llRGAH•
Bij de grens zijn ongeveer 6 ket
tingsloten in beslag _. Dit
is gebeurd bij mensen die Ill:l<r dan
S6n kettingslot bij zich hadden.
Nadat dit gebeurd~ is er kontakt
opg_ met de Bundesgrenzschutz
en lam gevraagd soepel op te tre
den. Hierna is het niet meer ge
beurd, en verder is er ook niets
meer in beslag geJDIeD.. Er is ook
niemand gearresteerd~ De in he
~lag gemmen kettingen zijn on
dertussen ,aan de eigenaars terug
gegeven.

Slaapplaatsen

De politie heeft in een school in
Tillovernacht, terwijl ons geen
rulmte beschikbaar is gesteld
voor mensen die wilden overnachten·
Het toewij zen van de school is een
zaak die de gemeente beslist. Hij
wilde er niet op in gaan waaran
de politie er wel in mocht en wij
niet.

Pèrskomerensie

()n 6 uur is er in Kleef een pers
'konferensie geweest. :Dit is ge
beurd op initiatief van de pers,
die infonnasie wilde hebben. De
politie is dan verplicht de pers
te woord te staan, wat er dan ook
gebelmi is. Het was niet hun bedoe
ling onze perskDnferensie in de
soep te laten lopen.
De landing van de helikopter had
hier ook mee te maken, nl. omdat
er iemand voor de perskonferensie
opgehaald _st ..orden. Het was
dus niet als provokasie bedoelc!.

AANl'AL DIHlNSTRAlIl'Ii

Dit is door de politie gescllat
op basis van infoImasie vamit de
helikopter I het aantal mens~ dat
de· grens is gepasseerd en Votm de
heer Spielman, onze k!mtaktpersoon
bij-·de politie. Z~j houden vol dat
er niet meer dan 8 tot 9 duizend
demonstranten waren.
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Machtsvertoon op marktplaats

On een. wr of 8 zijn de agenten
uit· de sentrale met zwaailicht o
ver het marktplein gereden. Dit
b gebeurd op eigen initiatief van
de aanwezige Konmandant, en was
bij de Ol(]) niet bekend. De agenten
waren blij met Pinksteren weer naar
huis te lamnen, en dat alles lUS
tig verlopen was. Hij vond het
onverstandig CID dit. zo te doen en
zou hierover nog kontakt opnemen
met de betreffende Komnandant.

Nog wa meer i.nformasie

De politiepost Kalkar is sinds de
bouw van ·de reaktor met 5 mensen
die als ekstra taak hebben de
~ak.tor te beschennen. Zij verza
melen ook informasie OVer mensen
die zich tegen de bauw van de sen...
trale verzetten ..
De' aanwezige man houdt zelf ook
niet van de sentraIe, maar moet
hem beschennen omdat het volks
ei~endom is.
Hij vond het heel belangrijk dat
er van te voren overleg over de
aksie is geweest, en.dat we pret
tig hebben samengewerkt.
De politie heeft geen betere walky
talky's dan ze ons heeft geleend.

Als de politie gefilmd heeft tal
hij vragen of wij die film ook
mogen zien.
Tot zover dit politieverslag



UIT HET DA&BOEK VAN EEN DIPLOMAAT

STERK VERHAAL?
Inl,eiMng

_Zo jo ""tango in û 1c><lntsn hebt
kunnBn 14un.. 'Î.; lil" in Paktstan een
i~ gBfHflet".,.t ..en Fran# dip1.omaat. U# _ go,,"_ _ 01ItI>ÛI-

gm >ri4 ""Û...ta<md ~nt. ViJ
p~." dit _z......, 'n Onds..
St>w!II.

Lieve Heer wat. een c1ag t
Nou j a het is voorbij en hier in
het \>IIiten\W.s _ tis oel-
H;oq is het goed t-.n. ""t be-
gon e1gSlllijk sistetenal met dat
telefoontje _ 4ie neef van Valerie.
Of ik maar even I!"lshootlte """ gaan
'- op de plaats van <lat bouwpro
jeet voor een kerncentrale. zoals
<lat officieel heet. te konden van
wese die v_ ClIIlOUflSlle nio..
zien met 0IlZ0 spionagevliegtuÎgen.
ER dat terwijl· onze vriend en ~vij

lIIId. pinda-jlnny. had geclreigd
Jacques >!.jn uroniUllfabriek tegen
te lóOrl<en als bleek dat het een op
wrklngsfabriek van """ model zou
zijn. En <lat kso het fllOiliebeclrijf
van Valeris ...1_ de kop gaan
kosten, pofIlair gezep. Aanvan!<e
lijk sputter40ik nog _ tegen,
want je weet maar nooit in dit soort
landen. Niet dat de _en hier een
dreigende Iolulllng _. mioar ik
vertrouw dis Pakistani niet. Kijk
~ eens naár die !ali<lskleur van
l1li\. Maar Jacques veeg4e al mijn

bozwaren van tafel met de opllOr~
over mijn reputatie op spionagegebledj

mijn. diplanatieke onschendbaarlleid
en mijn eerste sekretaris, die toch
niet wor niets naar de olympische
spelen in Rane was g~t als bokser
en judoka. En ik dóm varken , dat ik
was, iaat me paaien met de belofte
van een paar lekkere wijven. Vergeef
me de gebezigde wlgaire uitd:tuldcing.
On 7 uur vanavond bij het invallen
van de schemering, reden we weg.

Charles, mijn eerste sekretaris,
reed en ik :tou de weg wijzen. Alles
ging goed, tot 'We het bordje "ver
boden toegang, ptivéterreinll "wa-
ren gepasseerd. We doofden onze
lichten en reden zachtjes verder.
Onze infra-rood kamera' 5 hadden we
al klaar 0IIl te kunnen gebruiken. liet
ging een hele poos gOed. We hadden
zelfs al een paar afdtukken ge_.
TQel'l., plotseling, na een bocht in de
weg J was er een versperri.ng~ Charles
remt krachtig, gooit de wagen in zijn
achteruit, maar te laat. Een zo In
kerel had al -.m; vol kraaienpo
ten op de weg 11itgestrooid en met
een lcnalspriilgen onze banden. Slip
pend !«>Den we tot stilstand. Wij
allebei als de blikskaters ,zoals
Dries dat zo treffend uitdrukt, uit
de wagen weg. In éen glimp zie ik
eéJl paar van die onfrisse brede
types op ons afkanen. Een """""t

lq had iJ< hetzelfde gevoel als die
betogers in MalviUe gehad __
hebben. "Stop ik ben de FTanse
ambassaQeurll wou ik nog roepen, lI88t'
te laat. Eer ik iets kon uitbrengen
voelde ik een vlanmende pijn in mijn
on4erbuik en zOOg ik ineen. na nog
een paar trappen in mijn zij ben ik
buiten bewustzijn geraakt. Charles
verdedigde zich veel heftiger, merkte
ik later. Hij had geprobeerd het nog
tegen die 6 buiteDnaa.tse kleer
kasten op te nemen. Een ongelijke
strijd natuurlijkt Die Pakistani
vechten natuurlijk niet eerlijk. liet
verzet is -Cbarles duur kanen te sta
staan, maar volgens de doktoren is
hij lUl definitief buiten levensg...
vaar. Pltfin, ik 1ccm bij bewustzijn
vraagt een van die gorilla15 wie ik
ben.. Ik vertel hem netjes dat i1
de SlIlbassadeur van _ijk in l'a.
kistan ben. Begint me die verrekte
koffieboon toch tè lachen, te
lachen. Roept die zijn maat erbij.
die wel wat weg heeft van een jonge
uitvoering van Breznjev en die wcmlt
me toch kwaad. En onderwijl dat die
nmpelt in dat brabbeltaaitje van
hun dat die dat soort smoesjes wel"
eens af zal leren, geeft hij me toch
een muilpeer. Ik wanlreJ. drie passen
terng tegen een ...... en zijs dear
voor een tweede keer ineen, ondel""'
wijl een voortsnd uitspugend.

DZJINIHIS KAHN IN NIDIRIAND
OFTIWIL ALMILOOSALARM?
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MEER ~
IITRN- ~
CENl'RA·f .
~

Nou ja, toen :te eeJII8a1 die papieren
...,.".w. op me gevonden hadden was a
alles g.... geregeld. liet duizend óIl
een ebuses _ we bij bet zielen
huis afgezet met de goede raad daar
nooit meer in de buurt te kanen.
Mijn idee~t Het was IE 'trouwens lie
ver ~=t als .ze die ene tand, ernaast
uit geslagen, dat MIS toch
maar een stifttand. Enfin r :kan ik
uit het zie_is en moet ik gelijk
weer ..ijn dipl_tieke waardig-
heid hervatten en mijn grote veront
waardiging uiten. De internationale
pers eens op de hoogte brengen, dat
zelfs een Dlbassadeur hier zijn leven
niet meet' veilig is en zo. Maakte ik
me toch nog een blunder. Bel ik met
Parijs en .-lat ik dus nog niet pre
cies wist wat er met Charles gebe\lrd
was(bij is nog buiten bewustzijn)
zei ik maar alvast dat ze al zijn
tanden uit zijn mond tadden geslagen.
Vergat ik me toch helellOlal dat die
bokser allang geen tanden meer beeft.
Die is hij kwijtgeraakt bij een vecl1
{J.8rtij met de politie, waarbij hij
m een laars geb<>ten zou bobben. En
zijn kunstgebit beeft hij alleen
maar in bij officiele aangeleganbe
den. Nou ja ze zouden daar et' wel
...t van 1llIken. Met Zia oel~ is ook
alles goed gekanen.-llij verrelde mij
in diep gebeim dat bet proj eçt ge
bomdlt«mit naar plannen, die sesto
len zijn in ltJlland. Valerie hoeft
dus niet bang te zijn voor zijn fami
liebèdrijf ..... Dries zal wel als de
1<ie de _ga op zijn neus moeten
kijken. Tot IOOrgen, mijn dagboek
slaap lel:ker~
p.s. nog even een kort regeltje. Die
lekkere 1<ijven. mooi pech: bet zijn
fell1inisten. Je bent ook nergens ....
vellig.

DAAROM GEEN KERNENERGIE
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KALKAR:VEEL MIS MAAR TOCH &EZELLI&

21ndelijk,he't is zover. Na een paar
uandcIn van voorbereidiJla kunnen we
op de fiets, naar W1car. Het
vertrek verloopt iet wat chaoties •
op ~l 1leflSeJ1 hadden we alleen
lIlaar gehoopt. In I!et'g en Dal zou een
informatie aJ::tie worden gehooden.
Bij tivoli aatJ&ekaaen bleek er
echter geen III1tieqroep te zijn,
1oIlUIl'door velen niet begrepen
tI8UQI. dUr gestopt .:Jest worden.
DJs: snel naar de grens. Na ZO
aimten NllreJ1 we er al door. weinig
_Uijkbeden. Alleen bleek later
dat de bussen vertrqina kregen door
de vordst van wat hasj.
De fietstocht verliep prima, in IIijn
aroep althans 1rIIlnlfl leen lekke
buden. Maar mjn groep dunde wel
SIlIll uit.
Vm de infolIIatie aktie :kwlIa vender
-ini« terecht, terwijl het toch
een be1.u:Fijk omerdeel van de dag
tlU. VeelllellSen wisten niets van de
infonu.tie alctiviteiten ai. Een foot
litt bij ons. de laatste weken werd
voort! voor de ~tratie geB)
bUi5eerd._

In kaU:u. Mijn groep- ws ik al mei
brijt, ik heb ze ook niet _r terug
geden. Van aIternatievell urkt.
v~ infor:utie akties en VBJl de
vlooien -.rkt~ weinig te !Ierten.
Voor het: Cllturele gedeelte waren
alleen de Nederlandse opgeliDlen.
De D.1itse aktie iTQePen ha:iden
~10fl:l1 toezea!npn gedaan.
Naar druk was het wel. Als je zoveel
lIIen5en der, kdjg je toch een
teYTeden gevoel over je. Je hebt
~te niet voor Diets dtten
werken.
Precies op tijd begon de o-mstatie.
Het was dn1kkend, onweer dreigde.
De dsKlnstratie verliep llOIalaat.
er went "'einig jeUJllgerl, het was
aU-.ul niet bepuld strijdbaar.
Bij de centrale waren wat irritaties
veroonaakt door de- .-en Mt de
lIleIafoon. Ook vroegen veel .ensen
zich af WUlWl er ,een slot.ud
festatie bij de centrale went
letoJden ( er was te weinig nWate.
en ook was Reen weiland boschUbaar).
Weer teq in Ialkar s~ de
Leidse il'Oe'P 'De onderste ,steen
al te spelen. Ket 'YOlbfecst was

begtuaen. De -U lIenSetl uit
ni.1*=len lina- snel naar luis.

Jq: 35 bi. fietsen. Det was j.-er.
rIJ. aisten dj de toespnUIk van boer
Maas. Hij was 'l:eer verllusd over
zoveel steun en ui 'tem door te
,aan Mt het Ialb:r proces. In
jarawi zae het dat. niet _r V)

:itt.en. Wat dit. betreft. was de aktie
een succes.

Na zo 'n ûtiedaa blijft over de
vraag 'wat til?' •
VMl -=nsen,ook biJmen de st~
groep vonden het. alleaal te ut.
niet spannerd genoea en zien de zin
van dit lOOn demonstraties niet
meer. TOCh was de aktiedai IIOer daD
alleen een demonstratie. Het is er
helaas niet. uitlekalen, de iJlfoDUti.
BlU'kt, OJ1bmp~ ed • .u cine
aktivitf!it.en waren afD of .er op
de bevolktna: i.richt., -.ar &Wen ook
~t:drukldnc van wat de BZlti-brn
enellIiO zeat te djn, _lijk
-.er daD alleen tOlen kernelleI1ie.
Ibs _t je dat'lleer'ook laten den.
Laten we proberen at dat de vu1pDie
keer beter te verzorsen. als die er b.

""'• ..l
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