
DIRSTBOOM- . -

september

1980

f2,SO



Redak
(ioneel

Doordat er tusSen het uitkomen van deze ZoaZs elkhZad willen ook ~(j ~eien. Natuup-
Onderstroom en de laatste landelijke ver- lijk speelt daar een dosis eergevoel een ~t

gadering zo weinig tijd zat, ~ doordat de bij. Ma.trP niet atl.e.en dat. Een aktie- en dis-
mensen uit de redaktie in heel de voorbe- kU8sieblad als Ondsretroomgeeft de mogelijk-
reiding ook andere taken op zich genomen heid om ideeln ove~, 8~aringen met de strijd
hebben is in deze Onderstroom niet z~ heel tegen kePnenePgie terdiskusei6 te 8teZ-len~

veel terug te vinden van de laatste lande- uit te ~en of gQWoon kWiJt te kunnen.
lijke vergadering. We hebben ons beperkt Daarnaast heeft het blad een info~tieve

tot het kon sept van de plangroep en het fUnktie àbor achte~~nf~~tie oVe~ kePn-
persbericht dat daarna ls uitgekomen. energie en oVer d~ 8t~~jd ertegen in binnen
In de vo~gend~, die hopelijk vrij snel na en buitenland te verstPekken. Vooral nu ~
de~e uitkomt. hopen we wat meer daarvan weer be8lot~ heb~n dat de Dodewaaracentrate in
te kunnen geven. Ook wat meer evaluerende het naja.a:t' gesloten moet 8iin~ woX'dt infor-
artikelen over de gang vanza,ken tot nu matie~ idBe§nui1Mi8sel-ing eet. ontaettend
toe. Dit lijkt ons met name daarom wel be- belangrijk. Kortom:redenen gR)nQeg om je te
langrijk omdat naarmate de voorbereiding aboneren. Qwdat we' een ei~d in het jaaP zijn
vordert ook de spanningen stijgen. kost een abanne~t tot het einde van 1980
Met name twee aspekten vallen in het oog. sZechte }'10,~ (minimumbe~)
Allereerst is het frapant hoe slecht wij Alhoeruel Ondet'stroom itigeli5k kiet "OU moet6tJ
(alle mensen in de voorbereiding dus) ge_ dPaaien~ doen tl'8 dat niet. Hierdoor moet de
leerd hebben met demokratie om te gaan. Stpoomgroep Nijmegen er ge'ld bij "leggen, Dit
In een voorbereiding waar het de bedoeling , gaat natuurZ,ijk af t>iln de 11/'Î,"ddslRn voor cm-
is een keer zelf te kunnen bepalen wat we deNt aktiviteiten. Vanàaat" 4a:t 1JMJ in de Zoop-
gaan doen, bleek de roep om een otnlijnd van 1980 een slr41a1it pI'ijs~gîng hebben
plan erg groot. Deze zekerheid 4ie mensén i»gévoe~.
nodig hebben staat niet los van de wijze Overigens zijn er nog aat oude Qn4erstroome.
waarop wij altijd zijn afg,$houden zelf te De nummgP8 29,30 kosteJ; f 1~50 ; nP. 2~-28
bepalen wat we willen. sleehts f 1,- (e",klusi<lf ptn'tokosten)
Daarnaast is opvallènd dat de diskussie De nog ouàe~ numme~8~

geweld-geweldloos (afgézien van de inhou- duB 1-23 (np.:A is nooit veP!Johenen) kan je
delijke argumenten) verloopt op eert wijze als ze er nog zijn, gratis k~jgen. AZZeen
die je het beste kan omscnrijven als ge- de portokosten moèt je bsta~.

welddadiq. Intolerant, pogingen tot machts- Je kan je aboneren àOo~ J 10,- over te
vorming zijn van beide kanten, dus niet maken op giro 3767600 t. n. v-. P!3nningmeeet:et'
alleen alleen van de zijde van de niet- stroomgroep pla Vond8Z8t~t 6 Nijmegen.
principiële geweldlozen, te konstateren. Ve~ld aan even dabonnement Onde~8troom"
Hopelijk verdwijnt dit in de verdere vOor- Oude Onde'l'Bt2"OOmS kan je butetZen door
bereiding en zijn we in staat, met begrip een briefje te schrijven naaF het peaaktie-
voor elkaars standpunten, een vorm te vinden adres. ,. '"
waar we met z'n allen de aktie in kunnen ~J

n eweldloze of eweldadl e VCoH~:u~jJ\4.: btvr.~~ ~Ç"Fl~ 1c.(W\~"l(Î IQtPo

ar! dit numne!' we!'kte min of mee!' mee: Ge!', Lau ea t1-e, opiJ' e.. ar! je lltu!'lln = het
.e!'lo, R b BW'" D' k p' t " • !'edaktieadPes Koolemans Beynenst1'(JLlt 132 in
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diktatuur.- Ond~rling~ solidariteit begint
pas als,binnen vastgestelde kad~rs,je \kan ak
sept~ren dat. ander~ men!l~n wel eens anders
denken en voelen, ~n niet als i~ereen

zich schikt in het idee dat lli toevallig
h~t. Iln die kad~rs moeten we saJllEln bepalen.
Deze onderlinl;le solidariteit zullen we hard
nodig hebben, aanl;lezien wij ons ~uk maken
om. morele waarden als geweld-niet geweld,
maar helaas die diskussie aan de andere
kant niet gevoerd mag/kan worden.
llen geweldadigheid die zich onder andere
manifesteerd in h~t leger, heeft er voor
qezortg dat wij. als r~tie de komende
tijd ~en lid moeten missen. Bij de bezettings
aktie van R.V.O. (Rijks Verd~i9ings Organi
satie) een researchcentrum voor het leger.
is Piet opgepakt. Bij wilde samen met andere
mensen proteste~en tegen het onderzoek voor
moordtuig. Piet wordt op het ogenblik samen
met nO/;l 8 anderen vastgehouden omdat hij een
tijd gel~en voor dienst had moeten opkollllln.
Plet, en vele anderen, wil op geen enkele
manier meewerken aan de vermi~itairisering

van onze ..amenléving. Vandaar dat hi j konse
kwent totaalweil;leraar is. Op het ogenhl1k
wordt hij vastgehouden in Nieuwsrsluis.

Bij is op het oqenhlik' totaal geboleerd van
andere mensen, laat staan dat hij kontakt
heeft met de 8 andere totaalweigeraars.
Ze werden op' het ogenblik zelfs niet méer
gelucht, omcIat ze qeweigerd hebben d~ ver
neÇleringen. verder te ondergaan. Ze werdeJ).
namelijk, aleen; met handboeien aan qelucht.
Al deze 9 mensen wacht, als ze het kunnen en
willen volhouden, ~en gevangenisstraf van
18 maanden (misschien zelfs meer). Dit Omdat
in onze "rechtstaat~' je niet mag: weigeren
mee te doen in de bloedmasjine dat leger
heet, en dat alleen dient om de gevestigde
machten te beschepnen.
Brieven en kaarten of andere reakties zullen
hij en de andere mensen erg fijn vinden.
Je kunt ze stUren naar het redaktie-adres
van OnderstroOIII. Wij sturen ze wel door.
De r~aktie stelt hierbij de eis dat Piet
en de ander~ (er zitt~n ~r al me~r vast)
totaalweiqeraars o9~nblikkelijkvrij word~n

gelaten. BBT LEGER MOIlTLEGSR'
Strijdèll t~gen k~rnenerqie, is strijden
t~g~n macht. Dez~lfd~ machten die het leger
in stand houden, die de woningnood in stand
houd~n. Strijden tegen tegen kernenergie .is
onderdeel van een totaalstrijd.

=~l~- Ministerie van Economische Zaken

10 september 1980
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Naar aanleiding van Uw bri~f van juni
1980, g~zond~n namens d~ aanwlo:t1gen op
h~t tent~amp t~ Valburg OP 24 ~n 25
mei 1980, d~el ik U in overeenstemming
met mijn ambtgenoten van Binn~an!ÎSe

zaken. Justitie, Sociale Zaken en Volks
gezondheid ~n Milieuhyg1êne het volgen
de mee:
De rel;l~ring kan vanzelfsprek~ndniet
ingaan op Uw ultj.matum om voor eind
septelllber de kerncentrale te Dodewaard
stil te leggen. Bet is bekend dat d~

meerderheid van de Tweede Kamer voors
hands van IIlllning is dat de kerncentrale
moet blijven function~en.

In dit verband wil ik er de aandacht op
vestigen dat ter zake van een eventuel~

uitbreiding van het aantal kerncentrales
in NedEirland de maatschappel1:jke 4is
cussie is aangekondigd, waar in br~e

lagen van de bevol~in9 in het kader van
de totale en~rgieprobl_tiekover ~ern

enenergie g~iscussieerd zal ~unnen

worden.. De regering meent dat <le oplos
sing van d~ en~rgieprobl_tiekwaarvan
de kernenergie een onderde~l vormt, voor
de handhaving van onze democratische
maatschappij met haar OIllVangrijke so
ciale verworvenh~en van essentiêl~ be
te~enis is.
Thans is mij geble~en. dat U vooruitlo
p~nd op deze dicussie over wilt gaan
tot bezetting en/of blokkade Van de
terreinen van de kerncentrale t~ Do
dewaard.

B~t zal duidelijk zijn dat d~ regering
een dergelijke aetie alleen al op grond
van veiligheidsoverwegingen niet kan
tolereren. Uiteraard ben ik bereid dit
standpunt nader toe te lichten.
Bet bovenstaande betekent niet dat dè
regering enigerlei inperking
voorstaat van het recht uw mening 011I
tr~nt het kernenergievraagstuk duidelijk
te mak~n'. b.1j~beeld door het houden
van demonstraties, mits zulke· geschi~t
binnen d~ grenzen Van de wet. liet lijkt
mij wens~lijk dat indien U overgaat
tot demonstratieVe acties U hierover.
tijdig tevoren overleg pl~eqt met de
burg~meester van Dodewaard met het oog
op een goed en veilig verlOOp van deze

.acties.
Afschrift zend i~ aan die instanti~s

die Uw brief ook hebben ontvangen en
áan de overige betrokken bestuursin
stanties.

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN?
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rsverklaring

Vertègenwoordig{st)ers uit ongeveer 40 van
de 60 plaatsen uit het hèle ~and zijn zater
dag bij elkaar gekomen om de plaatselijke
aktiviteiten voor de aktie in oktober door
te praten. Uit de plaat$elijke verslagen
bleek dat er op het ogenblik zo'n 1500 tot
2000 mensen in het hele land bezig zijn met
de voorbereidingen.

De voedingsbond FNV heeft zich bij monde van
de voorzitter van de centrale jöngerenraad
solidair verklaard met onze aktie. Dit in
overeenstemming met een op het kongres aange
nomen motie waarin geeist werd
- tenminste 5 jaar stopzetting van alle kern

energieaktiviteiten.
- een werkelijke brede maatschappelijke dis-

kussie over kernenergie.

De regering heeft geantwoord op het door ons
gestelde ultimatum. In haar brief stelt ze
dat de kerncentrale in Dodewaard open blijft,
dat er een BMD komt over de uitbre!ding van
kernenergie en dat een bezètting cq blokkade
niet getolereerd kan worden vanwege de veilig
heid. van Aardenne is bereid dit nader toe
te lichten.
Wij hadden geen ander antwoord verwacht van
deze regering, die:
- bereid is de centrale in Dodewaard ille

gaal te laten draaien
- verdere uitbouw van kernenergie aankon

digt
- een BMD organiseert die in werkelijkheid

een onzinnige en belachelijke diskussie is
omdat (I) bestaande kerninstallaties niet
ter diskussie staan, (2) de groei van het
energieverbruik niet ter diskussie staat
en (3) de res1lltaten van de diskussie op
geen enkele maniér bindend 2ijn~

- de bij een grote meerderheid van de bevol
king levende wens negeert om de energie
voorziening te baseren op mens en milieu~

vriendelijke energiebronnen. Zonne- en
windenergie worden nog steeds niet serieus
qenomen.

Als reaktie op de brief van de regering heb
ben we besloten door te gaan met onze akties.
Verder nodigen we de regerin9 uit voor een
openbaar debat over 'kernenergie en de Dode
waardaktie.

Verschillende gebeurtenissen en publikaties
van de laatste tijd sterken ons in het ver
zet tegen kernenergie.

- Het mislukken van de konferentie oVer het
non-proliferatieverdrag maakt duidelijk
dat kernenergie voor vreedzaam gebruik en
de verspreiding van xernwapens een siameese
tweeling zijn. Ook de leveranties van van
Deorne aan Pakistan bevestigen de onmoge-
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lijkheid van een effektieve kontrole.
- Een onderzoek naar ,de energiebalans van

kernenergie komt tot de volgende verbijste
rende konklusie: "een nukleaire energiegang
is niet in staat zichzelf te voorzien van
alle benodigde energie: er blijft een aan
zienlijke hoeveelheid fossiele brandstof
nodig. ~n geheel n~leaire energiegang
heeft een negatief rendement d.w.z. er
wordt meer energie verbruikt dan geprodu
ceerd (zie laatste Intermediair).

- volgens de direkteur van Windscale is er
een geheime clausule, in het kontrakt met
Dodewaard waarin staat dat Engeland ten
alle tijde het hoogaktieve afval naar
Nederland terug mag sturen. Niemand wil
het afval hebben, Engeland niet, Groningen
en Drente niet en.Dodewaard ook niet. Nie
mand weet wat er met dit afval moet gebeu
ren. Bij Dodewaard ligt nu al teveel.

De plaatselijke aktiviteiten komen goed op
gang. In vele plaatsen staan groepen regel
matig met stands, er worden een hoop dis
kussieav0nden georganiseerd overal in het
land, er zijn een aantal straattoneelgroepen
aart de gang, enkele groepen zijn bezig met
muurschilderingen en muurkranten en in
sommige plaatsen ver'schijnen huis aan huis
folders ..
- In Amsterdam wordt aktie gevoerd tegen het
·gemeentelijk energiebedrijf die mede-eigenaar
is van de kerncentrale in Dodewaard. Dit on
der het motto •geen atoomstroom voor Amster
dam·. Oe aktiegroepen hebben een ultimatum
gesteld dat op 1-9 afloopt. Vanaf 27-8 wordt
het 1lltimatum kracht bijgezet via de giro
blauw ·aktie. De bedoeling van deze aktie is
dat iedereen zijn elektriciteitsrekening in
twee delen betaa1d, in een deel het normale
bedrag minus één gulden. Die ene gulden
wordt apart betaald onder vermelding van
•stop Dodewaard·.
Deze aktie w~rdt trouwens in lDêerdere plaat
sen gevoerd ..
- In Dodewaard zal wekelijks een informatie
bulletin verschijnen om de plaatselijke bevol
king goed te informeren over de aJ$;tie en om
'te proberen ze erbi j te betrekken.
- Het Stop Dodewaard Komrni tee te Deest heeft
een gesprek gehad met het gewest Gelderland
van de PvdA. De plaatselijke frakties z1lllen
alle gemeenteraden voorstellen een brief
naar de minister te sturen, waarin aange
drongen wordt op sl1liting van de centrale
(1l omdat de gemeente. Dodewaard een 1lltimatUJD
heeft gesteld dat voor 1-4-1981 de afvalpro
blematiek moet zijn opgelost, anders moet de
centrale dicht en (2) omdat zo problemen voor
komen kunnen worden'.
-InTwente wordt op 27 september een fiets
tocht georganiseerd door Enschede, Hengelo
en Almelo. De fietdtocht zal eindigen in een
demonstratieve bijeenkomst bij de UC-fabriek.
- In zeist en Nijmegen zijn akties gepland
tegen atoomsch1lilkelders.
- Bij de kerncentrale heeft een balonnenaktie
plaatsgevonden. Er zijn een hele hoop balon
nen opgelaten met een briefje waarop staat
dat de KEMA een onderzoek is qestart om te
zien waar de radio-aktieve stoffen heenwaaien



Hoofdpunt van de agenda was de diskussie over
het verloop van de aktie in oktober.
De plangroep die de vorige landelijke ver
gadering Was ingesteld had het voorstel voor
het aktieplan klaar. Belangrijkste punten
hieruit zijn dat zaterdag 18 oktober een of
meer tentenkampen worden ingericht, dat van
daar uit de volgende dagen geprobeerd wordt
zo dicht mogelijk bij de kerncentrale Dode
waard te komen teneinde een effektieve blok
kade te kunnen uitoefenen en zo de sluiting
af te dwtngen. Het personeel zal de centrale
ongehinderd kunnen verlaten en de werknemers
nodig om de centrale af te bouwen zullen
worden toegelaten.

De vertegenwoordig(st)ers van de basisgroep
en houden in ruime meerderheid vast aan een
geweldloze aktie.

Bet voorstel voor het aktieplan gaat nu via
deze vertegenwoordig(st)ers terug naar de
basisgroepen waar er tot en met de lande
lijke aktiedag op 27 september op 27 sep
tember over dQOrgepraat zal worden. Op 28
september zullen dan weer verdere beslis
singen vallen.
Als bijlage ontvangt U het voorstel voor
het ak.tiep1an dat de komende twee weken
besproken wordt.

Perskollektief 'Dodewaard gaat dicht'

liezen.

Bet grote probleem waar we hierbij op stuiten
zal het geweld zijn dat de staat tegen ons
zal gebruiken. Het is te verwachten dat een
grote politiemacht tegen ons ingezet gaat
worden om onze plannen te dwarsbomen.

Een afweging hiervan heeft ons doen be
sluiten om de ME te laten voor wat het is:
we zullen geen poging doen om door het ME
kordon heen te breken. De harde konfronta
tie die dit tot gevolg zou hebben (met als
resultaat vele gewonden en een slechte pu
bliciteit) heeft ons ,hiervan doen afzien 4

We onderkennen hierbij dat we niet opge
wassen zijn tegen het geweld van de staat,
die er niet voor zal terugschrikken om alle
mogelijke middelen tegen ons in te zetten.

Dit houdt overigens niet in dat we het ME
kordon als einddoel aksepteren: We komen om
de centrale dicht te krijgen en we zullen
deze daarom zo dicht mogelijk moeten benade
ren.
In eerste instantie zal dan ook getracht wor
den de ME aan onze kant te krijgen.
Dit door middel van het aangaan van dis
kussies en het uitdelen van stencils. Lukt
.11t niet dan zal overgegaan worden tot het
vormen van een blokkade om de ME heen, ge
steund door lichte harrikades. Dit laatste
met het oog op de plaatselijke bewoners, om
deze vrije doorgang te kunnen garanderen.
Ook dient de overlast voor het uiteraard
beperkt te."worden (ze zitten hem echt te
knijpen).
De gehele aktie zal bepaald worden door alle
aktievoerders tezamen. We zullen er zorg
voor moeten dragen dat het onze aktie blijft
en dat het verloop ervan niëtövergenomen
wordt door staat/politie en de rechtse pers.
Een beeindigen van de aktie zullen we dan
ook niet uit handen moet'en geven aan onze
tegenstanders. Het moment: tot beeindiging
van de aktie zullen we zelf in onderling
overleg moeten bepalen.
Indien de politie zal overgaan tot een voor
ons ,voortijdige beeindiging van de aktie zul
len we ons binnen de kaders van de aktie
(in principe geweldloos) hiertegen verzetten.
Variatie en kreativiteit moeten hierin ~eR

plaats kunnen hebben zonder het gezame1ijke
karakter van de aktie uit het oog te ver-
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Dus centraal staat het voeren van een gezame
lijke aktie d.w.z. dat alle aktievoerders een
zekere verantwoordelijkheid hebben zowel naar
elkaar alsook naar de aktie zelf.
Het karakter is te Omschrijven als 'in prin
cipe geweldloos'. Dit betekent dat zonder ge'
bruik te maken van aanvallend geweld zOver
mogelijk getracht zal worden te komen.
• zover mogelijk" wil zeggen voor ons: zo
dicht mogelijk bij de centrale. Gekoppeld
aan het idee van geweldloosheid houdt dit in
dat een bezetting van de qebouwen van de cen
trale en het terrein ervan buiten de moge
lijkheden valt. We zullen dus niet door de
hekken ,van de centrale heenhreken (voor zover
dat al mogelijk zou zijn) maar we zullen wel
proberen tot daar te komen.

l!laT;.neIL-----J.--I.!loH~~----L~~
We zijn in dit konseptplan uitgegaan van de
uitgangspunten zoals die al eerder door ons
zijn geformuleerd:
- we gaan uit van een terrelnbezettinq en
toetsen de haalbaarheid hiervan aan het prin
cipe dat wij als aktievoerders zo veel moge
lijk geweldloos willen optreden.
- De kracht van de aktie ligt volgens ons in
het feit dat de saamhorigheid van de aktie
voerders steeds benadrukt wordt.
Dit betekend dat alle aktievoerders een zekere
verantwoordelijkheid voor elkaar dragen.
Even een voorbeeld voor de duidelijkheid.
Kort na de veldslag in Ma1vi11e is er door
iemand een mo1otov-ding in de CRS-kazerne
(CRS is de Franse ME) gegooid. De CRS zag
hierin èen ekskuus om alle mensen in de om
trek op hardhandige wijze te lijf te gaan.
Door zoln daad worden alle demonstranten in·
gevaar qebracht.
- Dit punt komt uit het volgende punt. Als
er groepjes zijn die prikakties willen onder
nemen moeten de rest van de aanwezigen achter
deze akties kunnen staan zonder daar zelf aan
deel te hoeven nemen.
- Wij streven naar een aktie waarin variatie
en kreativiteit in voorkomen zonder het ge
zame1ijke karakter van de hele aktie uit
het oog te verliezen.
- 'ZOWel voor als tijdens de aktie moet er
een optimale komminikatie tussen groepen mo
gelijk zijn om misverstanden en paniek te
voorkomen.



Voor het geval van een eventueel radio
aktief lek werden treinen en bussen in
gereedheid gehouden voor de bevolking van
de nederzetting bij de atoomcentrale (het
dorpje zaretsjny). Gelukkig waren ze niet
nodig.
om deze zaak uit te zoeken kwam een brigade
van de KGB uit Moskou over, met een gene
raal aan het hoofd.
Het is niet bekend wat het resultaat was
van het offici~le onderzoek. In de stad
zegt men dat in deze zaak het feit een
onbetwistbare rol heeft gespeeld, dat de
dienstdoende ploeg dronken was, zoals ech
ter prakties bijna ook de hele bevolking
van de Sovjet-Unie dat in die nacht was.
In het begin van apr~ 1979 gingen in
SVerdlovsk geruchten rond over ziekte
gevallen met dodelijke afloop, die wel het
gevolg leken van besmetting met Siberische
zweren. Langzamerhans werden aan de ge
ruchten nieuwe details toegevoegd, zodat
men een tamelijk helder beeld kon krijgen.
In de zuidwestelijke buitenwijk van de stad
op het terrein van militair complex nr.19
vond een ontploffing plaats en, als gevolg
van de ontploffing werd de open lucht
besmet met de bakteriestam f1FAU-21" (men
zei ook wel U-21, wat mogelijk een andere
transscriptie is van een en dezelfde latijn
se letter).
De door de explosie ontstane en met de bac
teriestam besmette wolk bereikte onder
invloed van de noordelijke wind het dorp
kasjino, nadat hij onderweg ook een deel
van de stad bestreken had (in feite een
onbetekend deel, er woei die dag een zeer
"ongevaarlijke wind". Bij elke andere wind-

RampillSnerd1.ooslL
SVERDWVSK OPNIEUW
AAN RAND ONDERGANG
In het jaar 1957 keken helikopters vanuit
de lucht toe, hoe vanuit de stad Kysjtym
de dood op Sverdlovsk afkwam in de vorm van
een geweldige radio-aktieve wolk. Letterlijk
op het laatste moment draaide de wind ert
dreef de wolk terug naar het oosten, naar
dunbevolkte gebieden. In Sverdlovsk had de
bevolking geen enkel vermoeden gehad van het
gevaar dat haar bedreigd had; alleen na
enige tijd begon men te praten over bomen
die door een radio-aktievé wolk waren dood
gegaan.
Deze nachtmerrie-achtige gebeurtenissen
22 jaar geleden zijn ook vandaag nog in hét
geheugen van velen gebleven. De inwoners van
Sverdlovsk werden niet weinig -erblijd (als
men het woord hier mag gebruiken) door de
diskussie tussen Zj. menvedev en westerse
kerndeskundiçen, die de mogelijkheid van
zo' n gebeurtenîs domweg van de hand Wèzen.
In het jaar 1979 grepen bij Sverdlovsk en in
de stad zelf twee katastrofes plaats. De ene
zo zou men kunnen zeggen, ging aan de stad
voorbij, de andere kostte op zijn minst
duizenden levens.
1. In de nieuwjaarsnacht van 1979 ontstond
er een brand in de Koertsjatov-atoomcentra
Ie in Belojarsk (60 km van Sverdlovsk). De
machinezaal van de centrale vloog in brand.
De dienstdoende ingenieurs en technici vier
den op dezelfde tijd hun nieuwjaarsfeest.
Tben ze plotseling de brand ontdekten{iemand
was zijn sigaretten vergeten in de machine
zaal en was ze gaan halen), stond het hele
gebouw al in vuur en vlam. Ondanks energieke
maatregelen, geweldige krachtsinspanningen
(brandweerauto's werden uit Sverdlovsk te
hulp geroepen, in de stad bleef slechts één
hele auto op brandwacht) en offers (enkele
mensen kwamen om) werd de brand pas tegen
de ochtend geblust, kennelijk nadat al wat
kon branden was verbrand. onmiddellijk
gevaar van een reaktorbreuk. was er zo te
zien niet. Wel werd echter het koelsysteem
van de reaktor bedreigd. Zoals bekend heeft
de atoomcentrale van Belojarsk een natrium
waterreaktor. In de basiskringloop circu·
leert natrium dat tot ongeveer 500 graden
is verwarmd. Natrium is een buitengewoon
agressieve stof en bij een lek kun je het
niet met water blussen. Als het daarmee in
aanraking komt ontvlamt het.
Tegelijkertijd is het in de "hete zone"
circulerend natrium zeer radio-aktief en
zou het, als het ontsnapte, een radio
aktieve wolk hebben doen ontstaan en voor
een herhaling gezorgd hebben van de trage
die van 1957.
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kijken.
Er was niet zoiets als een protestdemonstra
tie, zoals in het westen, maar zelfs een
simpel protest in dé stem van deqenen
die de verhalen vertelden was niet te horen.
De dood bedreigde immers ook hen, en was
dicht in de buurt.
Het is typies dat de Sovjetpers plotseling
zweeg over het ongeluk. in de kerncentrale
in Pennsylvania. Gewoonlijk laat men immers
bij ons nooit een gelegenheid voorbijgaan
om melding te maken van ieder willekeurig
slecht bericht bij de "imperialisten".
Het ongeluk in Pennsylvania deed zich voor

kort na het ongeluk in de oeral,. Misschien
werd het onze pers om die reden niet
toegestaan te beschrijven wat gebeurde en
wat had kunnen gebeuren in Barrisburg .
om te voorkomen dat de oerallers zelf zich
zouden kunnen indenken water kon gebeuren
in de oeral.
Sverdlovsk had sinds 1957 voor de derde
keer IIgeluk", waarbij de stad twee keer
door de wind werd gered. Hoeveel keer nog
zul~en de elementen deze stad met een bevol
king van meer dan 1,2 miljoen mensen, red
den van het dodelijk spel dat wordt gespeeld
door een volkomen onverantwoordelijke over
heid.

richting zou het aantal slachtoffers groter
zijn geweest) •
Bet: eerst kwam een deel van de bewoners van
het dorp ltasjino 0lIl, een deel van de werkers
van een op de weg van de wolk gelegen
keram1ese fabriek, alsook m1li""ire en
civiele personen op het terrein van het
militaire c~lex zelf. onder de m1litairen
bevon4en zich ook burgers die. opgeroepen
waren voor de tweede oefeninq, en die in
Sverd10vek zelf hun vaste woning hadden.
Juist over deze SVerdlovskers begonnen in
de stad in eerste instantie geruchten de
ronde te doen. De eerste dodelijke gevallen
deden zich voor op 4 april 1979.
Zieken die men bracht stierven binnen 1 tot
3 uur na hun opname in het ziekenhuis.
Men nam bij hen een telJlPeratuur op van meer
dan 420 • De thermometers konden het niet
meer aan. Alle zieken s t:.~erven •
speciaal voor deze zieken werd een van de
ziekenpaviljoens van ziekenhuis nr.40 toe
gewezen. Bet burgerpersoneel in de afdeling
werd ondergeschikt gemaakt aan het m1litaire.
Aanvankelijk werkte het personeel in dui~·

pakken, daarna liet men die achterwege. De
lichamen van de doden werden niet aan de
verwanten gegeven t men begroef lege kisten.
Aan deze ziekte stierven in de loop van
ongeveer een maand gem1ddeld 30-40 mensen
per dag. Het totale cijfer van omgekomenen
kan grofweg gesteld worden op duizend men
sen.
Onder de bevolking deden de autoriteiten
stevig aan"ophelderingsarbeid". Aanvankelijk
(m1dden april) op speciaal bijeengeroepen
vergaderingen zeiden ze bijboorbeeld: " Er
is helemaal geen reden tot paniek".
Daarna, aan het eind van de maand zeiden
ze dat tier wel wat was geweest, maar dal: er
evengoed geen reden tot paniek was, omdat
alles gelokaliseerd en onder kontrole was".
De bevolking van de Tsjkalovski-wijk van
SVerd10vsk, waar zich de biologiese basis
bevond (het m1litair c~lex nr. 19)
onderging een dubbele inenting. Ze werden
ziekelijk weggebracht, en de vaccinatie
werd bijna niet doorgevoerd bij de militie.
Daarna, al in mei, werd in de besmette zone
de bovenste laag grond weggehaald en ergens
heengebracht. In ltasjino werden de straten
bedekt met asfalt. (Dit is het enige geas
fal teerde dorp in de oeral. •• )
Ziek worden van dieren werd niet opgemerkt
al werd in het hele distrikt het vee inge
ent teg'en Siberiese zweren. In de stad
werden1t(erfhonden en-katten afgemaakt. En
ke!e keren in de lente en in het begin van
de zomer werd over de hele stad grote
schoonmaak gèhouden van de straten en bin
nenplaatsen, voor welk doel op grote schaal
de publieke werken werden gemobiliseerd.
Merkwaardig is de houding van de Sverd
10vskers tegenover het gebeurde. Er werd
veel gepraat, maar eigenlijk alleen met
gedsmpte stem en na veel om zich heen
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/JodeUX1ardmoetdicht,maarhoe?
In onderstaand .artikel wil ik ingaan op de
voor- en nadelen die er verbonden zijn aan
een blokkade c.q. bezetting van het terrein
waarop de kerncentrale van Dodewaard staat.

Deze aktievorm hebben we geko~en omdat we ge
loven dat dit de enige manier is om de cen
trale stil te leggen, daar met een dergelij'ke
aktie het wisselen van de personeelsploegen
voorkomen kan worden. Het is niet de be
doeling om de centrale zelf te bezetten,
vanwege de grote risiko's die dit met zich
meebrengt. Uit de aktie van het BAN vlak na
het tentenkamp tegen de centrale in Dode-
....aard b;I.eek al dat· het regelmatig wisselen
V~n de personeelsp~Qegende zwakst~ schakel
is bij het draaiende houden van de centrale.

Als je je een voorstellIng 'wilt maken, hoe
een blokkade/bezetting Van ~ewaard in
oktober zc>u kunnen verlopén, stuit jè eigen
lijk al meteen op de vraag wat voor aktie
vorm je kiest. In eerste instantie wil ik
daarom uitgaan van da aktievorm die dOOr
velen tijdens het tentenkamp al gesuggereerd
is: Uitgaan van het opzetten van een'blOk
kade, indien mogelijk gevolgd door een be
:te·tting van 'het. terrein, dit om te voorkomen
dat we bij een mislukking van een bezetting,
niets meer hebben om op terug te vallen.
,Welnu dan" hoe z.ou zo In aktie kunnen gaan
v~r'lopen?

op een bepaal-de dag aan het begin van de
herfstvakantie verZallielen we ons1,n diverse
steden. Wat betreft het uur van vertrek
?o.uden we er rekening me~ dat iedereen onge
~eer tegelijk bij de centrale kan aankomen.
Vantevoren is afgesproken 'welke route de
d$,verse bussen c.q.. fietsgroepen enz. volgen
om zo veel mogelijk van alle toegangswegen
gebruik te maken. Uiteindelijk zijn dat er
3 nl. de Waaldijk vanuit beide richtingen en
de weg die loodrecht op de dijk staat en
aansluit op de brug naar de centrale. Drt om
de kracht van de ME om ons al vroegtijdig
tegen te houden zo veel mogelijk te verdelen.
ZOU de politie bv. de Nijmegenaren al bij de
twee bruggen (Nijmegen en Eewijk) tegenhouden?
Dit lijkt me onwaarschijnlijk, gezien de
stagnatie van de rest van het verkeer die
dit op zou leveren.
Waarschijnlijker is het dat de ME een wijd
kordon om de centrale trekt (als ze ons
vóór de centrale tegen willen houden), op
enkele kilometers afstand van de centrale.
Welke mogelijkheden blijven ons dan nog over?
Indien mogelijk zouden we kunnen proberen
door de ....eilanden richting centrale te
trekken. Blijken er in de weilanden ook
ME-ers aanwezig te zijn dan wordt het moei-

VOORJEZELF
STEUING

NVOOR
MAKEN

lijker. op het tentenkamp is afqesproken
dat we in princiepe ge'W'eldloos te werk gaan.
Mijns inziens betekent dit dat we grote te
rughoudendheid betrachten in het grijpen
naar stenen e.d .. zeker in zoln vroeg sta
dium. Er blijft trouwens nog een ander~

mogel:ijkheid over nl. gewoon ons bivak ter
pleltke opslaan en rustig af'W'achten. Ik
geloof niet dat de ME een dergelijk uitge
breid kordon lang zal proberen te hand
haven. Waarschijnlijker zal de politie na
verloop van ti jd zich terugtrekken. Dit
hebben we al eens eerder 1n Kalkar 117 mee
gemaakt toen we uiteindelijk met de demon
stratie vlak langs de centrale konden trek
ken.
Mijn veronderstellinq is dus dat we na ver
loop van tijd wel bij de centrale zullen
aankomen. Voor de ME is het een koud kunstje
om de brug naar de centrale te verdedigen.
Daarachter zullen ze zich dan ook waarschijn
lijk terugtrekken. Dan komt het erop aan de
blokkade zo effektief mogelijk te maken,
d.w.z. ter land, ter zee en in de lucht.
Op het land kan dat met behulp van een men
selijke blokkade en/of het opwerpe~ van
berrikades.
Op de rivier, door met schepen het haVéntje
van de centrale te blokkeren.
In de lucht met behulp van vliegers, belon
nen en vuurwerk.
Bij de BAN-aktie bleek trouwans dat de aan
voer van het nieuwe personeel op een andere
manier dan via de. brug, of niet mogelijk was,
of niet wenselijk. Stel dat we erin slagen
een efficiente blokkade op te zetten, wat
gebeurt er dan? Naar mijn mening zijn twee
alternatieven waarschijnlijk.
Of, zoals bij de B;l.N-aktie bleek, de bUrge
meester of Geertsema himself kOlDèn onder
handelen en ons vertellen wat voor gevaren
het allemaal inhoudt als we de aflossing van
het personeel verhinderen. We krijgen eniqe
tijd 0IIl hierover na te denken. Vervolgens
gaat de politie over tot ontruiming en zeker
niet op dezelfde manier als tijdens de BAN
aktie in Dodewaard, want het wegslepen van
enkele duizende demonstranten kost nogal wat
tijd en werk. Als een dergelijke ontruiming
zal plaatsvinden dan zal dat hoogst waar
schijnlijk al de Ie, mogelijk de 2e dag al
plaatsvinden. Gebeurt dit niet dan verwacht
ik dat ze iets op het aflossingsprobleem
verzonnen hebben en het laten aankomen op
een uitputtingsslag, de ver'W'achtlng is im
mers dat zo'n aktie ten hoogste een week zal
duren (de herfstvakantie).
Pas als we er in zouden slagen de blokkade
langer dan die week vol te houden dan
wordt de kans op ingrijpen van de ME weer
groter. Deze kans wordt ook vergroot als de
aktia afloopt en er relatief nog maar weinig
aktievoerders aanwezig zijn.
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.Wanner is voor ons de aktie geslaagd?
Welk doel stellen we ons bij deze aktie?
Het belangrijkste doel van deze aktie is
uiteraard het stilleggen van de. centrale.
Ik denk echter dat er nog een ander doel

.Offensief-defensief
In mijn vooronderstelling van de aktie, is
het de ME die in konfrontatie het initiatief
moet nemetl, wij wachten af, proberen niet
door hun kordon heen te breken, hoogstens
er omheen te trekken. Als we over willen
gaan tot een bezetting van het terrein, dan
verandert die strategie. Dan zijn wij het
die het initiatief moeten nemen. Ik geloof
dat het uit takties oogpupt slimmer is om
de beslissing tot konfrontatie àan de politie
en dUS aan de politieke leiding over te
laten, gezien de grote problemen die ze daar
mijns inziens mee heeft.
Een ander aspekt is onze eigen vastberaden
heid .. Probeer eens voor te stellen: "Vóór
een politiekordon te staan met het doel er
doorheen te breken en wel zonder gebruik te
maken van stenen en stokken".
Ik denk dat het voor mezelf een bijzonder
frustrerende ervaring zal zijn. Kanonnenvoer
ben ik nu eenmaal liever niet. ZO'n situatie
kan er ook gemakkelijk toe leiden dat mensen
gekk$ dingen gaan doen, met alle risiko's
voor eskalatie.
Mijns inziens is de diskussie binnen (en
b~iten) de anti-kernenergie beweging nog
lang niet ver genoeg om bewapening met ste
nen en stokken te kunnen. verantwoorden.
Misschien maak ik me geen juiste voorstel
ling van de mogelijkheden die ons ter beschik
king staan om zonder een dergelijk geweld
van onze kant toch tot een bezetting over
te kunnen gaan. Laten zij die ideeën hebben
die ook maar op papier zetten. .

• tloor een oproep tot bezetting te doen geef
je aan dat we vastbesloten zijn alles in het
werk te stellen om de centrale stIïtè leg
gen, en qeen enkel vertrouwen meer hebben,
politici en atoomlobby ervan te kunnen over
tuigen dat onze eis tot sluiting van Dode
waard gerechtvaardigd is.
Een bezet~ing is daartoe zonder twijfel het
meest effektieve middel.

Als een bezettingsaktie dan maar zo'n kleine
kans van slaqen heeft, waarom dan toch een
oproep daartoe1

wat is eigelijk het verscil tussen een blok
kade en een bezetting? Beiden hebben toch
hetzelfde doel nl. te verhinderen dat nieuw

BEZETTING OFBWKKADE
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Een heel andere mogelijkheid is dat de rege- personeel het "uitgewerkte" personeel komt
ring de centrale tijdelijk stillegt, bv met vervangen. Een bezetting van de centrale
een reparat1esiDOes, wat doen we dan? zelf is immers niet de bedoeling, enkel
Tijdens de blokksde kunnen we de mogelijkheid het terrein van de centrale.
om het terrein te bezetten overwegen. Het
probleem daarbij is echter dat er dan een
strategieverandering plaatsvindt. In plaats
van dat de ME door onze blokkade heen moet
breken, zijn wij het die door het kordon ME
ers heen'moeten breken. om eerlijk te zijn
acht ik ons daar niet toe in staat, enerzijds
vanwege de te geringe ervaring. die de meeste
van ons hebben met een dergelijke situatie
en anderzijds omdat een goede bewapening met
stenen en stokken dan noodzakelijk is, iets
waar veel aktievoerders mijns inziens grote
problemen JIlée hebben en daarom maar beter af
te raden.
Misschien dat we erin zouden slagen het ter
rein te bezetten, je weet maar nooit. ZOiets
is echter nauwelijks vantevoren voor te
berdden omdat het in hoge mate afhangt van
de situatie aldaar.
Bij deze vooronderstelling zijn we uitgegaan
van een bepaalde strategie van de politie.
Waarom is een dergelijk optreden van de
politie waarschijnlijk?
De laatste tijd staat het politie-optreden
aan kritiek bloot. De politieke leiding
zal daarom groot belang hechten aan een
zekere legitimering van het politie-geweld.
Gezien het feit dat de anti-kernenergie be
weging tot nu toe nauwelijks gekriminali
seerd is in de kranten maskt het voor de
politieke leiding ook moeilijker om eenzelf
de politie-optreden te kiezen als tegen de
krakers in Amsterdam. Dit betekent een tak
tlese aanpak, wel machtsvertoon,. maar verder
vooral afwachten. Pas als via de pers duide
lijk is gemaakt dat onderhandelingen met de
aktievoerders niets hebben uitgehaald en dat
de situatie onhoUdbaar en gevaarlijk wordt,
zal de ME offensief worden ingezet.
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ligt, nl. het versterken van de beweging
tegen kernenergie in Nederland met als doel
op de lange termijn door middel van nog mas·
salere en/of hardere akties het hele kern
enerqieprogramma van de atoomlobby en rege
ring stil te kunnen leggen.
Is dit tweede doel persé afhankelijk van het
stilleggen van de centrale? Ik hoop- en ge
loof ook van niet, omdat ik de kans dat de
centrale blijvend wordt stilgelegd heel
klein acht. wil het tweede doel dan toch
slagen, dan moet zekèr aan een andere
voorwaarde voldaan worden: nl. h<lt slagen
van de aktie op zichzelf, bezetting of blok
kade, buiten het feit of we daarmee "nu" de
centrale stilleggen of niet.

Bij vergelijking van blokkade en bezetting,
is de kans dat bij een blokkade de aktie op
zichzelf slaagt groter: d.w.z. dat we ons
bivak voor de centrale kunnen opslaan.
Daarentegen is de kans dat daardoor de direk
tie van de centrale qedwongen 'wordt Om de
centrale te sluiten geringer dan bij een ge
slaagde bezetting. Let wel bij een geslaagde
bezetting.
Dit pleit in ieder geval voor een blokkade
als aktiebasis, mogelijk g<lvolgd dooJ;;,een
bezetting, maar nog altijd met de blokkade
om op terug te vallen.

.Openbaarheid.
Toch heb ik iets tegen een dergelijke aktie
vorm • We hebben besloten om de aktie in all.
openheid voor te bereiden o.e. opdat ieder
een die aan de aktie mee wil doen zich daar
dan optimaal op kan voorbereiden (o.a. om
zichzelf moed i'l te kunllen praten).
Daarvoor is het echter wel nodig dat we
precies weten wat er gaat gebeuren. Maar
wat gebeurt er bij bovenstaande aktievorm.
De mogelijkheid tot een terreinbezetting
wordt in het vage gelaten: "Het ligt er al
aan hoe de situatie er daar voorstaat".
Hiermee wordt mijns inziens weer een onzeker
heid ingebouwd waar we onS nauwelijks op
kunnen voorbereiden. Vergeet daarbij niet
dat veel mensen nog nooit een dergelijke
aktie hebben meegemaakt en het voor hen al
een grote stap is om aan een blokkade mee te
doen. Ik geloof dat dit een nadelige Uit
werking zal hebben op de motivatie en daarmee

de a,ktiebereidheid van de demonstranten.
We hebben echter nog om meer redenen voor
openbaarheid van de aktie gekozen:
De AKS is op een punt aangeland waarin· ze
belangrijke beslissingen moet nemen over
veranderde stra,tegieén. om deze verandering
door velen te laten dragen is het van
essentiéel belang dat de diskussie door zo
veel mogeli jk mensen in alle openheid ge
voerd wordt.
Dat is de kracht van de openbaarheid en de
reden waarom een dergelijk principe op dit
moment essentiëel is. Maar daarmee hebben we
meteen ook de zwakte aangegeven. Ben aktie
die in álle openheid wordt aangekondigd en
waarvan de strategiediskussie in alle open
heid plaatsvindt, heeft tot nadeel dat ook
de politie op de hoogte is en alle tijd
heeft om zich erop voor te bereiden.
Een bezetting heeft mijns inziens veel grotere
kans van slagen als deze aktie onaangekondigd
plaatsvindt net zoals bij de BAN-aktie in
Borssele, of via een list wordt uitgevoerd.
Mogelijkheden tot bezetten zijn door deze open
bare aankondiging wel zeer miniem geworden.

eEen ander verschil is de mate van burgelijke
ongehoorzaamheid, anders gezegd de "hardheid"
van de aktievorm zelf, nog afgezien van het
geweldsaspekt •
Zo bestaat er een verschil tussen het blokke
ren van een openbare weg en het wederrechte
lijk bezetten van andermans terrèin. En ook
nog niet zo maar een terrein, -maar een terrein
waarop hoogst gevaarlijke stoffen liggen op
geslagen en een centrale staat die als er
iets fout gaat een ramp kan betekenen.
Dit is volgens mij op zichzelf geen J:edén om
daarom maar af te zien van zo I n bezetting,
maar we moeten wel rekening houden met het
feit dat een dergelijke aktie naar de bevol
king toe moeilijker te verkopen valt en dat
terwij 1 "Wij een bezettingsaktie alleen uit
voeren met sYmPathie van het grootste deel
van de bevolking" zoals in onder.stroom 30
staat.

~iermee ben ik in feite al op de strategie
op langere termijn aangeland.
Mijne inziens aijn er een aalltal aspekten
in zo'n lange termijnstrategie, dh 0lII
beurten door een aktiegroep verwaarloosd of
overge_ardee"d worden, als gevolg van de
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steeds dreigende kloof die er groeit tussen
de meest aktieve aktievoerders en de grote
massa van aarzelende volgers.
Welnu, in de AKS zien we mijns inziens iets
dergelijks. om dit te verduidelijken wil ik
een onderscheid maken tussen 3 groepen.
I leden van de stroomgroep e.d.
11 mensen die meelopen in demonstraties

tegen kernenergie, kernwapens e.d.
111 de passieve meerderheid van de neder

landse bevolking die wel enige vraag
tekens plaatst bij het gebruik van
kernenergie.

_Deze groep probeert al jarenlang via demon
straties e.d. het kernenergieprogramma tegen
te houden. Door ervaringen zijn ze geradika
liseerd, hebben i.h.a. geen'enkel vertrouwen
meer in de parlementaire demokratie. Ze
geloven dat resultaten enkel nog te bereiken
zijn via harde akties. "Demonstreren iS
folklore geworden 11. Voor deze groep is het
belangrijk dat er iets gebeurt, willen ze
niet gedesillusioneerd de AKS de rug toekeren.

_Deze groep is solidair met het uitgangspunt:
11 geen kernenergie", maar hebben weinig er
varing met de manier waarop dit met akties te
bereiken is~ Zij zullen pas meedoen aan har
dere akties als deze aktievorm in meer of
mindere mate algemeen aanvaard is als een
gerechtvaardigde aktiewijze~ Toch zullen we
het bij massale akties juist van deze' groep
moeten hebben.
Door het tentenkamp zijn vele potentiële
demonstranten, geloof ik wel overtuigd van
de gerechtvaardigdheid van een bezetting.
Anders ligt het met het geweldsvraagstuk
(in principe of principiëel geweldloos).

.Deze groep begint aarzelend enige vraagte
kens te plaatsen bij hét gebruik van kern
energie, maar ziet i.h.a. buitenparlemep
taire akties daartegen niet zitten. Ze ziJn
wat betreft hun informatiestroom afhankelijk
van de massamedia en dus snel geneigd om
aktievoerders als anarchisten of raddraaiers
te bestempelen. De enige mogelijkheid om

bij deze groep sympathie voor onze aktie te

winnen is door een eigen informatiekam
pagne op touw te zetten.

lUs we nu bij de afweging van de aktie ons
te veel laten leiden door het ongeduld van
de harde kern bestaat het gevaar dat we ons
vervreemden van beide andere groepen.
Anderzijds als we ons bij de afweging van
de aktie te veel laten leiden door wat voor
de grote massa nog als aanvaardbaar 'wordt
beschouwd dan kan het geduld van beide
andere groepen wel eens opraken.
Daarbij is in de loop van de laatste 15
jaar de mening over wat wel en wat niet
geoorloofd is in sterke mate veranderd en
niet in het minst doordat aktiegroepen
juist buiten de paden traden die "aanvaard
baar" waren.
Hieruit valt uiteraard niet eenvoudig te
konkluderen of we voor een blokkade dan wel
voor eèn bezetting moeten kiezen~

Als WEl echter in ogenschouw nemen dat in de
huidige situatie een bezetting nauwelijks
of niet de voorkeur heeft boven een blokkade
dan lijkt het mij voor de hand liggend, om
die aktie te kiezen die het minst "hard"
overkomt d~w.z~ een blokkade.
OOk een andere overweging speelt nog een rol
nl. dat als een aktiegroep eenmaal een
hardere aktielijn gekozen heeft, ze zeer
moeilijk in de daarop volgende akties terug
kan grijpen naar meer gematigde akties, om
dat zoiets als een nederlaag gevoeld wordt.
Dit pleit voor een geleidelijke opbouw van
de akties, dus nu een blokkade om dan moge
lijk of eigenlijk wel zeker in de toekomst
over te gaan tot terreinbezettinqen.

KONKLUSIE
Ik geloof dat we er onverstandig aan zouden
doen om in oktober te trachten de centrale
van Dodewaard te bezetten:
- De kans op een geslaagde bezetting is klein.
- Naar de bevolking toe is nog nauwelijks

informatie verstrekt om deze aktie te
rechtvaardigen. De periode die ons daar
nu nog voor rest, is zeer krap~
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- We hebben de mogelijkheid om met de
blokkade ervaring op te doen, die ons van
pas kan komen bij een toekomstige bezetting.
We hebben meer tijd om de geweldsdiskussie
goed te voeren (b. v. aan de hand van de
ervaringen opgedaan met de blokkade) .

Voor een geslaagde aktie vind ik het verder
van essentiêel belang dat:
- De verwachtingen t.a.v. het blijvend stil

leggen van de centrale, niet te hoog ge
spannen zijn, zodat een mogelijke tegen
valler beter opgevangen kan worden.
De aktievorm (blokkade of bezetting) op
zichzelf slaagt, wat mijns inziens ieder
een een kick zal geven.
De aktie niet afloopt, maar op haar hoogte
punt wordt afgebroken. Enerzijds omdat

een Ilaflopende" aktie voor de achterblij
vers nu eenmaal geen leuke ervaring is,
anderzijds omdat de kans op politie
ingrijpen, met het afnemen van het aantal
aktievoerders, sterk toeneemt.

- Nadruk gelegd wordt op een zinvolle en zo
veel mogelijk ontspannen opvulling van de
aktie, b.v. door middel van diskussies,
ludieke akties, informatiekampagnes naar
de bevolking van Dodewaard en Meegen toe,
muziek enz.

Kortom, het opbouwen van een gevoel van
onderlinge solidariteit en welke kracht
deze solidariteit kan uitstralen.

volkert

Eibergen graaft zijn eigen graf

•

~
1 '.' i.. I ,
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dingen intussen wel doorgingen heeft het
EKOG zelf een aktieprogramma opgesteld.
De hoofdpunten daaruit zijn:
- hat benaderen van zoveel mogelijk groepen
in Nederland om zo te voorkomen dat nog
meer gemeenten een zo zinloze verspilling
van gemeenschapsgelden, als Wiegel voorstaat,
aangrijpen en ook subsidies van 2 à 3 mil
joen gaan vragen.
- het maken van een informatieboekje over
atoomschuilkelders en alles wat daar mee

Op 15 augustus wordt het Dorpje Eibergen
opgeschrikt door aktie. Forse aktie zelfs.
want het gaat om een bouwterreinbezetting.
In het dorp bestaan n.l. plannen voor de
bouw van een parkeergarage annex atoom
schuilkelder. Het Energie Kommitee Oost
Gelderland (EkOG) ziet dat niet zitten en
dertien mensen maken op deze vroege vrij
dagmorgen de bezetting een feit.
Aan deze aktie ging wel het één en ander
vooraf. Het verhaal begint al op 9 oktober
1979. Op die dag keurt de Eibergse gemeente
raad een aanvraag voor de bouw van een
parkeergarage goed. Een ambtenaar herinnerde
zich een brief van het minsterie van Binnen
landse Zaken, waarin de mogelijkheid werd
aangegeven 100% subsidie te krijgen voor
het aanbrenqen van een aantal basisvoorzien
ingen in een bestaande ruimte, zodat die in
(dreigende) oorlogstijd snel tot een komple
te schui~lder kan worden verbouwd.
De gemeente Eibergen meende hierin een bui
tenkansje te zien: een prestige-objekt dat
geen cent kost~ De ambtelijke molens werden
eens fiks aan het draaien gebracht, een dele
gatie werd naar Den Haag gestuurd en binnen
de kortste keren was alles in kannen en
kruiken. De linkse partijen in de raad had
den dan wel tegengestemd, maar met een CDA
meerderheid kan alles. De bouwer van de par
keergarage mocht de plannen gaan veranderen,
zodat er eén 6000-persoons-instant-atoom
schuilkelder op de tekentafel kwam~

Wie niet bepaald ,gelukkig waren met deze
ontwikkelingen waren de mensen van het EKOG,

Ze zijn andere groeperingen die zich voor
deze problematiek (zouden moeten) interes
seren, gaan polsen om gezamelijke initiatie
ven tegen het plan te ontwikkelen.
Later hebben ze ook spandoeken aan de hekken
rond het bouwterrein gehangen. Met verloop
van tijd werd duidelijk dat die andere
groepen (politieke partijen,IKV) niets van
zich lieten horen. omdat de bouwvoorberei-
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samenhangt. Waar ze te vinden zijn in Neder
land, hoeveel geld ze gekost hebben, welke
bescherming ze bieden eet.
Er is weinig bekend over atoomschuilkelders,
daarom vragen ze of een ieder die iets over
deze dingen weet via onCler$taa1ld adres kon
takt met het EKOG wil opnemen.
De reden waarOIll het EKOG zich zo verzet tegen
deze atoomschuilkelders ls kort samen te vatten
in: DE ATOOMSTAAT WEER EEN STAP DICaTER BIJ.
In plaats van te ageren tegen de bewapeninqs
wedloop vindt er een van de ergste vormen van
volksverlakkerij plaats. De Nederlandse bevol
king wordt voorgehouden dat ze veilig is tegen
de qevolqen van een atoomoorlog of een andere
kalamiteit, zoals een ongeluk met een kerncen
trale. Een bewust beleid gesubsidieerd met de
miljoenen van minister Wiegel.
In schrille tegenstelling met de miljardenbe-'
zuinigingen ten koste van de sociaal zwakkere.
In volledige overeenstemming met het defensie
beleid. Doorgaan met een allesverslindende en
alles bedreigende bewapeningswedloop, gebruik
maken van kernenergie die zorgt voor een steeds
verdere verspreiding van kernwapens terwijl
gelijktijdig mens en milieu bedreigd wordt
door radio-aktieve stoffen.
En als oplossing voor dat alles krijgen we
een atoomschuilkelder. Echter ook aan deze
mallotige oplossing zitten nog haken en ogen.
Wie mag er in. Eibergen heeft 9000 inwoners
alleen al in de dorpskern, de kelder 6000
plaatsen. Als de bom valt wordt het dringen
in Eibergen (Tubantia 10-10-1979).
Krijgen de mensen daar van te voren hun lotje
in handen? Mogen de notabelen het eerst?
Het boekje moet als het goed is augurtus-sep
tember uitkomen.
- om de aktie te financieren hebben ze een
button tegen de atoomschuilkelders (erg mooie)
gemaakt die je ook op onderstaand adres kan
bestellen, (voor groepen 0,75 inkoop-I,25
verkoop)
- en tenslotte direkte aktie om de bouw te
voorkomen. Er werd gekozen voor een terrein
bezetting met een dubbel doel:

.
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1) het stoppen van de bouw
2) pe bewustwording van de rest van de bevol-

king rond dit probleem op gang te brengen
Op 1$ auqustus was het dus zo ver. In totaal
hebbeI;l. 40 mensen (waaronder een aantal men
sen uit Duitsland) het terrein zes dagen
bezet gehouden.
Veel belangrijker echter was de sympathie
die bij de bevolking ontstond .. ZO'n grote
sympathié dat de bezetters er volkomen
Çloor verrast werden. De twee forumdiskussies
waren een groot succes. De eerste werd door
150 mensen bezocht, waaronder zich niet één
voorstander van atoomschuilkelders bevond.
'09k de twee sprekers die o .. a .. naar voren
brachten dat de gemeenteraad geen gegrond
besluit kon nemen, omdat daar totaal geen
kennis van zaken is, waren teC]E!n.
Op deze bijeenko~st kwam ook het idee naar
voren een enquette op te stellen om, te
peilen hoe de bevolking over de woeste ge
meenteplannen denkt. Op dinsdag werden de
resultaten van deze enquette aan B&W over
handigd. En die logen er niet om:
64% van de Eibergenaren was tegen de schuil
kelders, 15% was vó6r en 12\ had geen mening.
9% had geweigerd aan de enquette mee te
werken ..
De laatste dag van de bezetting, woensdag
werd weer een forumdiskussie georganiseerd.
500 mensen, uit een dorp met 14 .. 000 inwoners,
zagen toen hoe burgemeester Capettils argu
menten ond'er tafel werden geveegd door
0 .. a Leon Wecke (instituut voor vredesvraag
stukken Nijmen) •
Daarna werd bekend gemaakt dat de bezetting
werd opgeheven, maar dat de aktiés tegen de
ze waanzin zullen doorgaan ..

En wie zorgt er voor de voedsel- en water
voor~iening? En wat te doen als de bom "Valt
en je schuilplaats staat vol geparkeerde
auto's? KOrtom deze belachelijke verlak
kerij moet gestopt worden.
Kontaktadres: Tonnie Grooters

postbus 59 Eibergen
gironummer 2784792 t.n.v. EKOG



~\ De BAN-diskussie: BAN zelf
~~"I.. .

In de Onderst~ van juni stond een verhaal
van Ruud en Willein, waarin op nogal kinder
achtige manier BAN wordt afgekraakt. De ar
gumenten waarmee ze dit doen en de stijl
waarin het verhaal geschreven ls, doen me
nog het meest denken aan partijpolitiek
qekonkel waarbij het zaak is iemand anders
zoveel mogelijk zwart te maken Om er zelf
beter door te lijken.
Ook uit andere Onderstroom-artikelen heb ik
de indruk dat de neiging bestaat tot polari
sering tussen verschillende aktievormen,
vooral BAN teqenóver de openbare terreinbe;"
zetting, waarbij de openbare terreinbezettinq
wordt afgeschilderd als de Enige Echte ma
nier om kernenet'qie tegen te houaen en
alle andere ak,tievormen zonden principiëel
onjuist en zinloo$ zijn. Alsof iemand kan
voorspellen h6e kernenergie uiteindelijk
tegengehouden kan worden,o als we dat" wisten,
waren ·we al een stuk verder!

Als BAN-aktiviste én lid van de Wageningse
SBK (dus bezig met de otb) zit ik nogal met
deze polar1$atie in mijn maag, het is alsof
ik me eigenlijk heel gespleten zou moeten
voelen omdat ik me met beide akties tege
lijk bezighoud, terwijl ik anderzijds vanuit
mezelf niet het qevoel heb dat ik met tegen
strijdige aktiviteiten bezig ben. Daarom
denk ik dat het (althans gedeeltelijk) gaat

om een polarisatie op oneigenlijke punten
of om misverstanden.
In dit stuk wil ik ingaan op de .kritiek
van Willem en Rund op BAN, ik hoop dat dui
delijk wordt waarom ik denk dat BAN en de
otb (openbare terreinbezetting) in elkaars
verlengde kunnen liggen in plaats van dal;
"Ze tegenover elkaar staan .
•
WAAROM BAN AKTlES

Een .van de belangrijkstevraqea, die Willem
en Rund in hun verhaal stellen, is: waarom
doet BAN dit eigenlijk?
Natuurlijk is de aktie in Dodewaard niet ge
voerd om de ME een face lift te bezorgen,
dat de ME deze aktie daarvoor misbruikt
heeft, bezorgde ook de mee$te BANner$ een
kater.

Publiciteit iE; wel een van de aktiedoelen
(voor een deel van de mensen die meedoen
althan$)' de opmerking van Rund en Willem
dat dat geen reden van deze aktie in
Dodewaard kan zijn geweest omdat er al
"voldoende publiciteit rond akties tegen
kernenergie was" slaat nergens op: ZOlang
dat ding in Dodewaard nog draait, kan er
niet genoeg publiciteit zijn, hoe meer hoe
beter.
lIOOfddoel 1$ echter een bijdrage te leveren
aan de uiteindelijke $topzetting van het
kernenergiegebruik . We hopen vertragend te
werken op het moment van de aktie.

Maar daarnaut kan je zulke akties ook
zien als het uittesten en ontwikkelen van
een aktiemethode waarmee ui1>eindelijk
misschien de centrale echt dichtgelegd kan
worden, en het opdoen van ervaring met der
gelijke direkte geweldloze akties. Ik bedoel
hiermee dat je van tevyren het effekt van
een aktie nooit precies kan ïnschatten;
niemand kan van te voren met zekerheid ze9
qen wat de reaktie van bevolking, pers,
overheid en politie op een bepaalde aktie
vorm zal zijn. Zelfs van akties die op zich
weinig effekt hebben, kan je hierover een
hoop leren, je kan de goeie elementen van
zulke akti.es gebruiken, en wat je niet be
vallen is een volgende keer anders doen.
Deze laatste dingen, dU$ het proberen te
vinden van een effektieve aktievorm, vina
ik zelf denk ik het belangrijkste van de
BAN-akties zoals ze tot nu toe gevoerd zijn.

DEKRITIEKOPBAN~
De kritiek die WilleJII en Rund geven op

BANakties wil ik hier per punt bespreken.
Wat zij over qe~ld en gewldloosheid zeggen,
komt verderop tElr sp>;ak,e.
- "N.a.v. de aktie in Dodewaard ont$tond

verwarring en irritatie bij de stroom
groepen ll

• Dit ls \»'reemd., want de strOóm
groepen waren van te voren over deze aktie
ingelicht, de datum ervan is op verzoek
van de stroomgroepen verplaatst.

- "Het kernenergieprogralllll8. i$ tot op heden
niet stilgelegd". Niemand heeft ooit
willen beweren dat BANakties binnen één
of twee jaar het kernenergieprogramma zou
den stilleggen. Wel is een aktievorm
gelntroducee>;d die ons mi$schien een stap
dichter bij die stillegging brengt.

- "de voorhoedefunktie van BAN, geheimhouding
of openbaarheid". Ik ben het met Rund en
Willem eens dat 'de massa' BAN nog niet
gevolgd heeft. Dit 1$ o.a. het gevolg van
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d. 'lehelMhoudlnq. ~ 11jn waar.ehljnlljk
til optiaiIU., geweelt hoeveel _en via
een polUNaa-.r en een~ kont.aktper
aonen _ ••ouden 9"'" dooen ot praten
(Ivt. ItrltJ.u laten horen). Geheimhoudin'l
en het varra••tnqaaleaent varen echter
qeen p:lnc:1plI1e zaken _ar takUlch., en
twa.eD vom:t u..1t _git dat de akUe voor
k6lMn zou worden. Op hat ~t 1s op.n
baarheld/gehe1.tloudlnq dan ook een belanq
r1jk di.~.l.punt binnen BAH.

Ik d~ dat Ir ook nov ••n andere oor
uM 11 dat de Mil. nlet 10 snel vol~••
nl. cM anqat voor 'illegale' aJtU••. IJl;

denk ook aar door de BANakU•• bij ..er
1IlIl\ bt9Tlp 1, ont.auan voor buiten
parl ntalra akti.. en burgerlijke onqe-
hoorz.aaahald, In dat da drOUllPel .. _t
lolete ..a te doen 1. verl••gd. Iet' VIt
ook de otb tIn gold. un ke-n.

--111OlaU. van da pl..ualljka btlvolkingM •

OOIt bi.dll djn "I .t..cht.n te optimis
ti,ch~••t. aat ld•• va. dat ••n aktie
.." 1IICX)1a aanleiding 1, c:. _t _n••n uit
de ~.vln'l ovar karnanar'lll ta praten.
B.V. 1n Bor•••l. bl.ek dlt ook redelljk
te ,",rken, ondanks het: hit dat ze ex
ki~ters voor _sten lopen, k....n qro
te &antallsn _nNn kijken, praten, en ook
hulp unbie4en in de VOD! van eten, dek~s

e.d. In Dodewaard lht dtI poUUa 111~
400~, zodat we daar inda~daad vollsdiq
qelsolss~d zaten. OOk hlaronlr zal b1nnsn
aNI ~ut _ten worden.
·CJ.ownssJr. aanqsJtlasd, ondiu de hOBda VUl
e61:1 a&nesl ab leiÓlln optre4en4e ouwe

~ott.sn in c1e strijd, hu;ppelenc! ...in~
en fluitend op ÓfI brug van een kerncen·
trala-. ~ oaKhJ:'ijven R + W de akUe in
Dodewaard. "ste jonqens, vinden julUe
hau. .a U«linq vu een aktie~~ en
da wiju _arop hij/dj dch~t aan
pwlt van disltu.sb'1 ovari~ haart PH
i!!!!. lei.ars.

1l1~ hoop ik ean d..l van de kritiek ont
unuwd te habban. na balanqrijka pl,lllten
(openbaarheid/geheimho\l41ng, kontskten mee

OIIIW'Of\&fledan, a.4.1 lenran ook binnen BAN

=~~ID~
Zan 6001' da qaldar.. strocQcp'oapa.n v.alga
noemd kriUekpW\t op BAH 18 dat dool' hun
nadrukkalijke 9Swe1.4100ahaid de diskussie
nrscboven wordt van kunanrgia Mar de
qeveldvraag, terwijl da otb hierdoor in de
hotIk van het lJSws1d wordt qaschovan. Boven
dien ..ouden principihl ge"'1.4lo... akel..
Ill.1nder dreigend djn.

0. te ba9innan zit in dit rijtje argu+
.nten ssn interne taqsnaprau:. als ja niet
0IlI UI ba'l1nnen zit in dit rijtje ar'i'=8n
ten een interne teqen.pra&k.al. je niae
princ1pikl g__141oo. ~t a.1at je aktias
dan JI1nder dreigend djn. dan ban ja 1nde~

daad ainder 9'b'Sldloo. an du.s 9M14lSad.1
9'U 4an ~n di• ..,1 princ1p1hl qeweld
loos djD. ~ CLan _t je ook nbt raar
opkijken ab u jou gewd6dad1g"U vinden
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In het voorgaande heb ik geen onderscheid
gemaakt tussen geweld tegen mensen en mate
riëel geweld~ De genoemde overwegingen gel
den ook wel voor materiëel geweld. Toch
denk ik dat het laatste niet altijd te
voorkomen is. Criteria zouden kunnen zijn
wat het effekt ervan is, en voo~al of dat
effekt niet ook opeen andere manier te
bereiken is; daarnaast hoe bepaalde ver
nielingen over zullen komen bij pers en
bevolking.

Wat valt er nu te leren van de tot nu
toe gevoerde BAN-akties?
Aan de ene kant zijn er een aantal zeer
positieve punten. Binnen de akb is een vorm
van direkte aktie gelntroduceerd, en er is
bij het publiek meer begrip ontstaan

van dirékte aktie gè!ntroduceerd, en er is
bij het publiek meer begrip ontstaan voor
buiten parlementaire akties. Daarnaast is
de ervaring opgedaan met aktieve geweld
loosheid. Dit blijkt zeer sympathiek over
te komen, en duidelijk te maken dat aktie
voerders niet altijd schreeuwlelijken of
rellenschoppers zijn en dat de politie
niet neutraal is. Bovendien heeft hst
als verzet wel effekt: het duurt toch wel
een paar uur voordat een paar honderd
mensen verwijderd zijn. Dit effekt kan,
denk ik, nog wel vergroot worden door el-

voerders de schuld van het geweld geven, en
daarmee is de aktie qekriminaliseerd.
Dit betekent niet dat ik zelf vind dat de
aktievoerders in dat geval werkelijk de
schuld hebben; ze zijn schuldig in ziverre
ze niet alles gedaan hebben wat ze konden
om het geweld te voorkomen, maar het is
duidelijk dat het geweld aan de andere kant
begint. Maar het gaat er niet (alleen) om
waar wij zelf de schuld leggen, het gaat
er (ook) om waar pers, overheid, en vooral
de bevolking die leggen.
Als je bij een aktie heel duidelijk aan
kondigt geen geweld te zullen gehruiken
en als er bij die aktie tóch harde klappen
vallen, zal naar het publiek toe duidelijk
worden waar het geweld werkelijk vandaan
komt. Als je geen geweldloosheid aanl<on
digt, kan het pUbliek blijven geloven dat
het altijd de aktievoerders zijn die de
schuld hebben. Dit betekent dat een als
geweldloos aangekondigde aktie meer ruimte
laat voor diskussie over kernenergie.
Een aktie die zich niet uitlaat over geweld!
geweldloosheid daarentegen, zal de diskussie
over geweid, uitbreiding van het politie
apparaat, strengere kontrole en dergelijke
stimuleren.

kies je dan zelf
wil zeggen dat ik
je dan gekriminali-

dan die anderen. Daar
voor (waarmee ik niet
het te~echt vindt dat
seerd wordt!)

Bij de keuze wel of geen geweld, wel of
geen geweldloosheid, wel of geen uitge
breide diskussie over geweldloosheid,
spelen de volgende overwegingen een rol:
1 PrlncipiËile geweldloosheid. Veel mensen
- vinden het onjuist dat iemand met machts
misbruik of geweld zijn zin doordrijft;
geweld is en blijft repressie, döor wie
het ook gebruikt wordt. De keuze voor
aktieve geweldloosheid is een weigering
om de 1Jliddelen van je tegenstander/onder
drukker te gebruiken. Die middelen horen
namelijk bij een doel, een maatschappij
en een manier van omgaan met elkaar, waar
je niet achter staat, en ze zijn omlos
makelijk verbonden met machtsmisbruik en
repressie. Als je gewelddadig reageert,
geef je in feite toe dat beslissingen
genomen worden op grond van het feit wie
de sterkste is.
2 Het risico op afglijden naar steeds
- meer geweld. Volgens R + W is dit onzin,
~ zou dit idee alleen maar slaafs uit
wetenschappelijke boekjes hebben gehaald,
en vergeten dat een en ander niet automa
tisch qaat maar het gevolg is van denken
en beslissingen nemen.
Wat betreft wetenschappelijke 'boekjes ben
ik het met hen eens dat twijfel over wat
daarin staat zeer gezond ls; anderzijds wil
dat natuurlijk niet zeggen dat er alleen
maar leugens in staan. En wat betreft het
denken en beslissen: ik denk niet dat een
mens een altijd volledig rationeel handelend
wezen is. Juist als je heel hard aan het
knokken bent tegen iets, en juist als het
om iets gaat waartegen je je ontzettend
machteloos kan voelen, kan je uit woede ~'AI\TE'Nnll:"OPE'I\TDADl:"
geneigd zijn steeds meer geweld te gebrui- AA. '.ü. l'D.t'1fiL.
ken. En dat haal ik niet uit een boekje ~
maar dat voel ik bij mezelf. .... TC''RR''C'TAIDC'Z'ETT'/NG
1 Dreiging van de aktie. R + W beweren dat J LJ LJl'DL. 1 J

een geweldloze aktie niet dreigend is. ---------------------
Inderdaad is geweld wel dreigend, maar
iedereen weet dat als het er op aankomt
de politie en de overheid op die manier het
gevecht zullen winnen omdat ze nu eenmaal
meer geld, materiaal en macht achter zich
hebben dan wij. Het is veel bedreigender
voor het systeem als je in jezelf, met je
eigen middelen sterk bent, middelen waar
het systeem geen Vat op heeft. Een aktie
die goed voorbereid is op aktief geweld
loos verzet kan ontzetten sterk en bedrei
gend zijn.
1 Kriminalisering van de aktie; diskussie
over geweld of kernenergie. Als je bij een
aktie niet goed bent ~rbereid op geweld
loosheid, is het risico op geweld veel
groter. Je zal dan zelf eerder in paniek
raken, maar vooral de politie zal heel on
zeker zijn en veel sneller met geweld ingrij
pen. De overheid zal in zo'n geval de aktie-

16



Voorwaarde is dan wel dat het een geweld
loze aktie wordt, en dat we ons daarop ook
goed voorbereiden. De argUmenten _om hiervoor
te kiezen zijn al genoemd (principil!le e
taktische, zoals het voorkomen van een
veldslag en van kriminalisering van de akb)
Bovendien denk ik dat er in het geval van
een qeweldloze aktie veel meer mensen mee
willen doen.
Op een geweldloze ten-einbezettinqlof een
blokkade of wat het ook wordt) zouden we
ons moeten voorbereiden door tra1ningen,
rollenspelen en dergelijke, in de basis
groepen en misschien op een soort voorbe
reidingsweekeinde. Ervaringen die hiermee
in BAN-akties zijn opgedaan of bijvoorbeeld
ideel!n van het centrum voor geweldloze
weerbaarheid o;ouden hierbij goed van pas
kunnen komen.

Annemieke We88elo
IWagening-enl

Op deze ....mer zouden in een geweldloo;e
terreinbezettinq die openbaar is. BAN en de
gelderse stroo~epen prima samen kunnen
gaan.

kaar steviqer vast te houden, terugkomen
na het wegslepen, en natuurlijk door met
meer mensen te komen.
Tdeh is er onvrede over het effektJ het
aantal ~Dlmsen dat meedoet neemt nauwelijks
toe en een paar uur iets tegenhouden is
niet lang genoeg, ook wanneer we door
politie-afzettingen te snel geïsoleerd
worden van het publiek. Dit betekent dat
de akties zullen moeten worden veranderd.
Ik denk dat hiervoor twee mogelijkheden
zijn. Ten eerste zou de kracht van de aktie
vergroot kunnen worden door het verrassings
element belangrijker te laten zijn en andere
aktiedoelen te kiezen, ik denk dan bij
voorbeeld aan allerlei transporten (bij~

voorbeeld van brandstofstaven en dergelijke)
De tweede mogelijkheid is de kracht van de
aktie in de messaliteit te zoeken, dus
openbare akties. Als voor dit laatste
wordt gekozen is de openbare terreinbezet
ting het vervolg op de BAN-akties.
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In het zuiden van Delft staat
reeds 17 jaar een werkende. kern
reaktor. De kernreaktor is ver
bonden aan het IRI (het Inter
universitair ~aktor!nstrtuut
van de TIl-Delft.
In april 1963 is de kernreak
tor in werking gesteld. Tot n
heeft de kernreaktor vrijwel
zonder kritiek van buitenaf
kunnen werken.
De bekendmaking van 26 juni
was echter voor een aantal
mensen van de StroomgrOèp Stop~
Kernenergie Den Raag het sein
om de hele kernreaktor ter diS
kussie te stellen

SELEKTlEVE

PUBLICITEIT
Op 26 juni van dit jaar verscheen er
in een aantal dagbladen een officiêle
bekendmaking waarin de voorgenomen uit
breiding van de regelkamer en de ver
nieuwinq van het reaktQrinstrumenta
rium werd aangekondigd. Met deze
bekendmaking werd ook een bezwaren
procedure ingesteld. Het starten van
deze procedure deed ons vermoeden, dat
de betrokken ministeries (ekonomiese za
ken, sociale z~en en volksgezondheid en
milieu-hygiëne) weinig prijs stellen op inspra
van de betrokkenen; het feit, dat de aankondig
ing van deze ~rocedure in èen beperkt aantal
kranten verschelJ{l ( wel in de 'J)elegraaf en
het Algemeen P Dagblad, niet
in de Volks- krant) versterk
dit vermoeden.

VERLEDEN REAKTOR
Wij hebben dermate veel bezwaar tegen
het funktioneren van de kerreaktor in
het verleden, dat wij de voortzetting
die vrijwel zeker gepaard zal gaan met
een intensivering van het reaktorbedrij
ongewenst achten.
- op 6 april 1979 deed zich b.v. een
brand voor in de· noordvleugel. Er deden
zich die keer geen besmettingen voor,
omdat de brand buiten werktijd plaats
had en er niemand in de betreffende
ruimte aanwezig was.

- in juli 1978 brak de afsluiter van
een afvalwatertank, waardoor één

medewerker ernstig besmet raakte.
Een tijdje later nog eens negen
anderen licht besmet.

5MILJOEN UIT

ONDERWIJSPOT
De mensenvan de Stroomgroep. Den

IHaag menen, dat in deze tijd,waar
• in· de bezuinigingen het onderwijs
toch al zo hard treffen, een uit

gave van 5 miljoen, die voor de uit
breiding nodig is, onverantwoord is

en bovendien te scherp afsteekt tegen de
';: uitgaven,di.e gedaan worden voor onderzoek
-naar duurzame en milieuvriendelijke energie

I vormen.

VERGUNNING 1969

P; reaktor heeft al~een vergunning
voor een vermogen~T van 3 megawatt
(=3 miljoen watt) met het oog op een

eventuele uitbreiding. De reaktor heeft

1
echter In techniese kapaciteit van 2

.. megawatt. Het is dus duidelijk, dat er
in het verleden vergunningen zijn ver
eend - de vergunning voor 3 megawatt
dateert uit 1969- waarin zelfs niet
krities is nagegaan of de reaktor
technies gezien, geschikt was voor 3
megawatt.

ONDERZOEK IRI
Naast onderzoek voor universiteiten en

zj.ekenhuizen is het grootste gedeelte van
het onderzoek bestemd voor de kern- en reak

torfysika en ds stralinqschemie. Er wordt b.v.
onderzoek gedaan in samenwerking met het GXN
(Gezamelijke Kerncentrales Nederland, de eigenaar

van Dodewaard) en de KEMA naar het reaktorruis
in de kerncentrale van Dodewaard. Na oktober
kan dit onderzoek zo wie zo stopgezet worden.

RADIO-AKTIEFAFU4.L
-In tegenstelling tot datgene wat Houtman

(direkteur van de kernreaktor) op 28 mei in
een Delftse krant beweerde, komt er wel deqe
lijk radio-aktief afval vrij in de kernreak
tor.

18



MILITAIRE TOEPASSiNG

- lozingen via de schoorsteen, zoals krypton, tritium en argon-41 S t,.-,
Bet is al 'n aantal jaren bekend, dat ook lozingen van kleine -;lat..
hosveelheden radio-akt1ef afVal schade kunnen toebrengen aan >"'\
de volksgell'ondheid en het milieu. Daarnallllt heeft de 10:<1ng van T
argon-,U ds 10zingsnorJll, die gehanteerd wordt in de vergunning ,
zelfs met een tienmaal zo hoge koncentratie overschreden. . . .p

- Er. word vloeibaar radio-aktie afval via het riool bij scheve-

ningen in zee geloosd 0..
- Vloeibaar en vast radio-aktief afval wordt afgevoerd naar het

EeN in Petten, die het op zijn beurt in zee loost.
- Verbruikte splijtstofstavé!l worden naar.;e::e:::n::..:o~pW;:,:;er:.::k=in::g~s:f:.:abr::::::..:i::ek::. ..... _

in de Verenigde staten gestuurd.

%A ~
lJ(1Q

Bet 1s bekend, dat alle kOlDDlSrdële opwerkingsfabrieken
in de Verenigde Staten gesloten zijn. De enige nog wer
kende OpWerkende opwerkingsfabriek in de Verenigde
Staten is de "Savannah-River plant". Van deze opwerkings~

fabriek is bekend dat er opgewerkt 'wordt voor militaire
doeleinden. Van !laDl, hoofd van de afdeling reaktorfysika
van het IRI, doet dit alles van de hand, maar weet niet
wat er dan wel mee gebeurd. Bet enige ....t die IDa11 weet,
is dat het IRI bij retournering van afgewerkte splijt

_______________...,j...JI...._-:s:::t:;o:::f:s:::ta~v:e~n.r.,_=e:.r...;.·n~:.f:.in~anciêle vergoeding voor krijgt.

KERNWAPENS'
Daarnaast WOrdt ook nog eens .,p de kernreaJttor gewerkt met hoog
verrijkt uranium (uranium met sen verrijkingsgraad van 90'),
in tegenstelling met de kerncentrales in Dodewaard en Borssele
waar gewerkt wordt met een verrijkingsgraad van 3'. Dit hoog
verrijkte uranium is geschikt als aanmaakstof voor kernwapens.

KONKLUSIE

IN

Bet lI'al duidelijk· zijn, dat de IIlè11sen van de Stroomgroep
Den. Haag, naast de off.idêle bell'waren tegen de voorgé
nomen uitbreiding en vernieuwing, de eis lI'al stellen,
dàt' alle tot nu toe verleendevergunnirlgen ingetrokken
worden en de kernreaktor gesloten wordt.

KONTAKTADRES
Namens de Stroomgroep· Den' Haag
Corien Glauêlemans en Jeanne IlonnikendaJll
Kontaktadres Stroomgroep
Regentesselaan 236 Den Haag
Telefoon 070-454211

--._~'------"

DELFT
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Een kerncentrale gebruikt uranium als brandstof. Na een jaar of drie !n het reaktorvat een bijdrage
geleverd te hebben aan de opwekking van elektriciteit moeten de brandstofs'Çaven vervangen worden.
Ze worden dan opgeslagen in het opslagbassin in de kerncentrale, waar ze minstens een half jaar moeten
afkoelen. Daarna gaan ze hetzij naar een opwerkingsfabriek 6f - als men besluit ze ntet op te werken 
worden de staven langdurig bovengronds opgeslagen totdat ze in een qeschikte vorm etgens definitief
opgeslagen kunnen worden (zoutkoepels??) ~ Ook bij opwerking moet' het afval overigens ergens worden
opgeslagen~

In dit artikel zal ik eerst bespreken waar het uranium voor de'Dodewaard-kerncentrale vandaan kwam, en
wat er tot nu toe met de staven gedaan is. Daarna kom ik bij het nieuw afgesloten kontrakt met de
Engelse opwerkingsfabriek te Windscale en de besluitvorming in het Nederlandse parlement over deze
zaak.

DEBRANDSTOFSTAVEN
VAN OODEWAARD. .

•

Uit het jaarverslag 1965 van de GKN blijkt dat
het verrijkt uranium moet worden aangekocht via
het Voorzieningen-agentschap van Euratom.
Aanvankelijk werd geprobeerd dit uranium tegen
een speciale prijs aan te kopen bij de Ameri
kaanse Atomie Energy Commission. Dit lukte
ondanks protesten van onder meer het ministerie
van buitenlandse zaken niet~ Daardoor moest ver
rijkt uranium aangekocht worden tegen een prijs
die 800.000 gulden hoger lag (jaarverslag 1966).
Met het verrijkt uranium werden door British
Nuclear Fuel Limited (BNFL) brandstófelementen
gemaakt (jaarverslag GKN 1972).
In juli 1973 gaf de GKN opdracht tot verrijking
van 510 kilo uranium bij de ultracentrifuge
fabriek te Almelo. Het uranium is aangekocht
van de Nederlandse staat. De staat had het
vlak voor de tweede wereldoorlog aangeschaft,
toen bekend werd dat kernenergie mogelijk mili
tair toegepast zou kunnen worden. Met dit ver
rijkt uranium worden door Interfuel te Petten
brandstofelementen gemaakt.

Daarnaast werd eind 1973 opdracht gegeven aan
Urenco te Engeland voor verrijking van uranium
(jaarverslag GKN 1973).
Dit uranium is afkomstig uit Niger; tot nu toe
is daar intota~l 400 ton uranium aangekocht.
Door het afsluiten van een kontrakt met BNFL
is de voorzie~ing van brandstofelementen tot
1982 y~zekerd (jaarverslag GKN 1977).

HERKOMST URANIUM
In 1971 is een kontrakt afgesloten met de op
werkingsfabriek te Mol in Belgie. Deze fabriek
is in 1974 stilgelegd op aanbeveling van o.a.
Frankrijk, Engeland en Nederland. In deze
fabriek zijn 144,5 splijtstofelementen van de
Dodewaardcentralé opgewerkt. De GKN beeft in
het verleden ongeveer 47 kilo plutonium verkocht
aan de ZWitserse elektriciteitsmaatschappij NOK
en 4,5 kilo aan Belgonucleaire (memorie van
Antwoord opwerkingskontrakten, juni 1980).
Onder het sluiten van deze öpwerkingsfabriek

moeten W1! trOUwens ver$taan dat er geen nieuwe
brandstof lIleer wordt opgewerkt. Bet vloeibare
radio-ak~iéve afval van de opwerking moet
voortdurend worden gèkoeld .. Daarna wil men het
in vaste vorm, breIlqen door het in te smelten in
glas. In juni 1980 waren de onderhandelingen
over de bouw van een fabriek voor de vergla
zing van het kernafval in een vergevorderd
stadium. Het vaste kernafval zal word~n opge
slagen in Be~gië. (Nucleonics Week, 26 juni
1980, p 13).
Besprekingen van de GKN met de direktie van de
opwerkingsfabri~k in .Windscale (Engeland) hadden
in 1975 nog niet tot het afsluiten van een kon
trakt geleid.
"Wel werd de afvoer van een eerste zending
splijtsofelementen gerealiseerd en zal de
afvoer van de volgende zending naar verwachting
volgens progranuna kunnen plaatsvinden".
(jaarverslag GKN 1975)

De GKN slaagde er in een interim - opslagakkoord
te sluiten met BNFL voor 106 elementen, in af
wachting van een definitief opwerkingskontrakt~

(memorie van Antwoord opwerkingskontrakten)
De 106 elementen zijn intussen in Windscale

(Op heel de problematiek rond het opwerken,
toegespitst op de opwerkingsfabriek in Mol,
komen we in eel). val'l de volgende nummers nog
op terug. Redaktie OS)
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BEDRUFSERVARING
In de opwerkingsfabriek Windscale I is tussen
1952 en 1964 brandstof van uraniummetaal opge
werkt voor militaire doeleinden~ Uraniummetaal
is de brandstof voor de zgn. gasgrafietreaktoren.
Veel reaktoren in Engeland zijn van dit type.
Deze noemt men ook wel Magnox reaktoren, zodat
uraniummetaal Magnox-brandstof genoemd wordt.
De kapaciteit van Windscale I is onbekend,
evenals de hoeveelheid die er opgewerkt is.
Dit wordt veroorzaakt door het militair belang.
In 1964 is de fabriek Windscale 11 in bedrijf
genomen, die een kapaciteit heeft van 2500 ton
Magnox-brandstof per jaar. In de periode van
1969 tot 1973 werd er ook oxide-brandstof opge
werkt. De centrale in Dodewaard draait op deze
brandstof. In de brandstofelementen zit dan
uranium-oxide (U0

2
) in plaats van uranium

metaal.
Doordat er ook oxide-brandstof werd opgewerkt
veranderde de kapaciteit van de fabriek in
1500 ton Magnox-brandstof per jaar en 400 ton
oxide-brandstof per jaar.
Er werd echter volgens de gegevens van BNFL
in totaal slechts. 59.1 ton oxide-brandstof
opgewerkt. In september 1973 deed zich een
ongeval voor! waarbij 35 werknemers licht besmet
werden. Sindsdien wordt er geen oxide-brandstof
meer opgewerkt. Hoewel er aanvankelijk plannen
waren om de oxide-afdeling te verbeteren, zijn
die verlaten en heeft de BNFL besloten een
nieuwe opwerkingsfabriek te bouwen.
In de periode maart 1970 tot maar~ 1977 is er in
totaal 6444 ton Magnox-braniistof opgewerkt.
Tussen maart 1979 en maart 1980 is 1000 ton
Magnox-brandstof opgewerkt, ondanks een brand
die radio-aktieve besmetting veroorzaakte en
een daar op volgende staking van 11 weken door
monteurs. BNFL hoopt tot maart 1981 1200 ton op
te werken. Zo zou men een deel van de achterstand
in kunnen lopen. vanwege die achterstand is de
kerncentrale Calder One in 1975 ge,sloten en
sindsdien gebruikt voor de opslag van brandstof
staven. BNFL hoopt deze kerncentrale eind 1980
weer op te kunnen starten. Het zal echter niet
gemakkellijk zijn de opgelopen ach~erstand weg te
werken. Jaarlijks komt er ongeveer 1000 ton
Magnox-brandstof uit de Engelse kerncentrales.
In maart 1977 lag er 892 ton magnox-brandstof in
de opslagbassins bij Windscale, in maart 19~0 was
er 2500 ton Magnox-brandstof hetzij in de opslag
bassins van de kerncentrales of in de opslagbas
sins te Windscale. Daarbij blijven de Magnox
brandstofstaven niet al te lang goed: na een
paar jaa~ vallen ze uiteen, zodat de bodem
van het opslagbassin radio-aktieve modder
neerslaat. Volgens Nucleonics Week van
9 november 1978 heeft BNFL daar problemen mee
gehad en worden er installaties gebouwd om
grote hoeveelheden besmet bassin-water te
behandelen.
De frakties van de PvdA, PPR enD I 66 hebben in
het voorlopig verslag over de goedkeuring van de
opwerkingskontrakten d.d. 23 mei 1980 gevraagd om

I•

o.a. ft zo volledig mogelijke informatie over het
verloop tot nu toe in beide opwerkingsfabrieken
(La Haque en Windscale). met inbegrip van storing
en, ongevallen, beoogde en gerealiseerde opwerk
ingsarbeid11 Het is dan ook vreemd dat
van Aardenne in zijn Memorie van Antwoord daar
helemaal niet op in gaat. De gegevens die in deze
paragraaf zijn gebruikt zijn namelijk niet
geheim, maar in, de openbare literatuur te vinden.
(evenals trouwens nog vele andere voorvallen bij
opwerkingsfabrieken! die ik vanweqe de ruimte
niet allemaal kan vermelden).
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PLANNEN
Eind 1974 maakte BNFL bekend nieuwe opwerkings
fabrieken te willen bouwen. Deze plannen trokken
niet veel aandacht, totdat de oaily Mirror op 21
oktober 1975 bekend maakte dan BNFL onderhandelde
met Japan. Dit was aanleiding tot een debat in
het Engelse parlement. De Engelse regering kondig
de echter op 12 maart. 1976 aan, dat ze akkoord
ging met de onderhandelingen tussen BNFL· en
Japan. In dè kontrakten zou moeten staan dat
BNFL de optie heeft om het kernafval terug te
sturen I dat BNFL niet verplicht is tot langdurige
opslag van het afval in Engela.nd en dat in ver
band daarmee er een overeenkomst tussen de
regeringen afgesloten zal moeten worden.
Het afval zal in vaste vorm moeten worden gebrach
(Nucleonica Week 18 maart 1976, p 3)
Con Allday, direkteur van BNFL, zei dat als het
vastmaken van het afval niet lukt, het kontrakt
omgezet zou kunnen worden in een kontrakt voor
uitsluitend transport en opslag. (Nucleonica
Week, 29 jan 1976, p 6)
BNFL was blij met de verklaring van de Engelse
regering. BNFL wil de kontrakten voor 6000 ton
oxide-brandstof uit het buitenland om de bouw van
een tweedeopwerkingsfabriek, naast een fabriek
voor binnenlands gebruik, te kunnen rechtvaar
digen (Nucleonica Week,lS maart 1976, p 4}.
Er was echter een groeiend verzet tegen de
plannen van BNFL en er gingen stemmen op om
een uitgebreid debat over de opwerkinqsplannen
te houden.
Begtn 1977 verzocht BNFL de Engelse regering een
duidelijke uitspraak te doen. Daar kwam nog bij,~

dat de vergunning om bra.ndstofstaven uit het
buitenland te importeren in februari 1977 af
zou lopen en BNFL al 230 ton oxide-brandstof uit
het buitenland opgeslagen had in Windscale
(Nucleonics Week,13 jan 1977, p 8).
De Engelse regering kondigde op 25 maart 1977
een debat over Windscale àan, de Windscale 1n
quir.e, onder leiding van rechter Parker.
Het debat zou uitsluitend over de opwerkings
fabrieken gaan. Het be,stuur van Cumbria County
(waar Windscale in ligt) gaf in april 1977 toe
stemmdng voor uitbreiding van de opslagkapa
citeit voor oxide-brandstofstaven tot 2000 ton.
ZO zou<len brandstofstaven van bestaande en
eventuele nieuwe klanten opgeslagen kunnen
worden.
Rechter Parker beveelt in zijn eindrapport van
februari 1978 de bouw van een nieuwe opwerkings
fabriek aan. Begin mei 1978 neemt de Engelse
regering het rapport over.
Kort daarop stemt het Engelse parlement met

224 tegen 80 voor de uitbreiding. Er werden kon
trakten afgesloten met West-Duitsland, Zwitser
landJ Zweden, Spanje, Italië, Japan en met de
GKN VOor de Dödewaard-kerncentrale.
BNFL zal in 1981-1982 beginnen met de bouw van
de fabriek, volgens de plannen moet de fabriek
in 1987 klaar zijn.

INHOUDKONfRAKTEN
De inhoud van de opwerkingskontrakten zijn geheim.
Het is echter bekend dat - zo zegt minister van
Aardenne op kamervragen dd 19 juni 1979 - voor
alle nieuw te sluiten opwerkingskontrakten stan
daardvoorwaarden bestaan. Met andere woorden:
als we informatie hebben over een bepaald op
werkingskontrakt, geldt die informati~ ook voor
Dodewaard.
Nu blijkt dat er in'de Qpenbare literatuur infor
matie bestaat Over de opwerkingskontrakten.
Tijdens de Windscale Inquire werd aandacht besteed

, aan het opwerkingskontrakt dat BNFL met Japan
ilde afsluiten. In opdracht van rechter Parker

rd er een samenvatting'van het voorgestelde
opwerkinqskontrakt 9emaa~t door vertegenwoor
digers van BNPL en de kritici. Deze samenvatting
werd uitgegeven op 23 juni 1977 als stuk BNFL 179.

,We zullen de inhoud hietvap weergeven:
'1. Klanten zullen bij voo~uitbetaling de kosten

de bouw van de opwerkingsfabriek mee
financieren
BNFL zal betaald worden volgens een "kosten
plus" basis, de kosten hebben zowel betrek
king op de bouw en in bedrijf zijn van de
fabriek en de kosten van het verwerken van
afval (hoog aktief en ander afval) of niet
opgewerkte brandstofstaven, al naar gelang
wat zich voordoet.
De "plus" betekent dat BNFL een aardige winst
zal maken.
Technologiese en bedrijfsrisiko's komen niet
ten laste van BNFL en dus wel ten laste van
b •v. Dodewaard.
BNFL heeft de optie om het afval terug te
sturen in een vorm die geschikt is voor veilig
transport en opslag. ~ls aan deze voorwaarde
niet voldaan is, heeft de BNFL deze optie n~et.

5. De feitelijke opwerking van brandstof begint
niet voordat BNFL ervan overtuigt is dat in
het buitenland een p~oaes is ontwikkeld voor
veilig transport en opslag van het afval. Dus
de opwerking begint als de opslag in zout
koepels geregeld is; vandaar ook de haast
met de proefboringen.
Wie bepaald dat transport en opslag veilig zijn
is nu nog onduidelijk (geheim?)

6. In het geval dat voldaan is aan voorwaarde 5,
maar de verglazing van het vloeibare radio
aktieve afval lukt niet, dan zal afval in
een interim-periode niet teruggestuurd
kunnen worden, maar BNFL kan dan stoppen IIlet
opwerken en krijgt 25 jaar om het afval
terug te sturen, als een manier voor veilig
transport is ontwikkeld.

7. Als de verglazing niet ontwikkeld wordt of
niet lukt, heeft BNFL het recht de staven
onopgewerkt.terug te sturén. BNFL is ver
plicht de kontraktuele hoeveelheden te aan
vaarden tot 1990, maar de klant is verplicht
de staven niet laten dan 1995 terug te nemen.
Hetzelfde is van toepassing als het niet lukt
de fabriek op te starten of als de opwerking
permanent qestopt moet worden.
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8. Als de opwerkingsfabriek niet meer kan werken,
b.v. vanwege een brand, zal een klant een
proportionele terugbetaling ontvangen uit de
verzekeringsgelden die BNFL ontvangt vanwege
de schade. OOk krijgt een klant geld terug als
BNFL niet de brandstof van deze maar van een
andere klant ópwerkt. In alle andere gevallen
krijgt de klant geen geld terug.

9. De Engelse regering moet alle kontrakten goed
keuren; bij alle kontrakten moet er een brief
wisseling tussen de betreffende regeringen
plaatsvinden binnen 90 dagen na ondertekening
van het kontrakt.

10.Het nucleonaire. materiaal dat onder kontrakt
wordt overgedrag-en, is onderworpen aan safe
guards-maatregelen van het IAEA Or Euratom.
Het gaat hierbij om maatregelen om diefstal
van plutonium te kunnen ontdekken. Deze maat
regéle~zijn echter volgens o.a. de direk
teur van de afdeling safe-guards van de
Amerikaanse kommissie voor toezicht op veilig
heid van kernenergie niet afdoende. (Nucle
onics Week, 3 juli 1980, p4 en 5) •

11.0nder kontrakt komt het plutonium beschikbaar
voor een klant doordat BNFL dat verklaard of
dQQrdat BNFL het opslaat. Het plutonium moet
minstens 5 jaar opgeslagen worden door BNFL
of tot het moment dat de klant aantoont dat
het plutonium nodig is voor de frabikage van
plutonium brandstofelementen. ~a 5 jaar heeft
de klant recht op het plutonium, waarbij de
safe-guards-maatregelen van kracht blijven.
buitenland definitief opgeslagen zouden ktuL~en

worden in Engeland.
Op 31 jilJluari 1980 werd 1n het Engelse parle...nt
gezegd dat in de opwerkingskontrakten met het
buit.enland een klausule is opgenomen, op grond
waarvan elke steiging in de prijzen doorberekend
zal worden. Ten t!jde van de Windscale Iquire
werden de kosten van de opwerkingsfabriek op 525
miljoen pond geschat; nu bedragen de kosten 770
miljoen pond en ze zullen oplopen tot 1870
miljoen pond (Atom, april 1980, p 122).

In het voorlopig verslag over de goedkeuring van
de opwerkingskontrakten dd 23 mei stellen de
frakties van de PvdA, PPR en D'66 dat de opwer
kingskontrakten openbaar gemaakt moeten worden.
Daar ben ik het helemaal mee eens •. Immers, hoe
kan de kamer beslissen over een kontrakt dat ze
zelf niet in mag zien? Dat zou een ondermijning
van ~e demokratie zijn.
Minister van Aardenne stelt in zijn Memorie van
Antwoord echter dat de kontrakten geheim
moeten blijven "vanwege de in het geding zijnde
kommerciêle aspekten" • Wel wil hij er naar
streven tiitrekse~s ter vertrouwelijke inzage
van de kamerkommissie voor de kernenergie te
kunnen overleggen.Het verbaast mij evenwel, dat
de minist.er niet zonder meer de openbare gege
vens over de opwerkingskontrakten heeft ver
zamelden 'aangeboden aan de tweede kamer. Het
lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat'de minister
piet over de informatie beschikt die ik wel heb

TWEEDE KAMER
v~a een perSberIcht van de noordelijke AtcomAlarm
groepen en het Energiekomitee ~eeland van 13 mei
1979 werd het een en ander bekend over het op
werkingskontrakt tus.sen de Provinciale zeeuwse
~lektriciteitsmaatschappijen Cogema. Meteen
daarop wer4en vragen gesteld door D'66 aan
van Aardenne~ In antwoord daarop deelt minister
van Aardenne mee, dat het opwerkingskontrakt een
klausule bevat, op grond waarvan in geval van
overmach~ enerzijds de opwerkingsfabriek de
behandeling van brandstofstaven kan weigeren
~n deze kan laten terugzenden en anderzijds de
kerncentrale van het verder laten opwerken
kan afzien .. Ook deelt van Aardenne mee, dat er
een not~wisselingtussende betrokken rege
ringen vereist is; deze notawisseling moet ter
goedkeuring aan de staten-generaal worden
voorgelegd. Bet wetsontwerp daarover is in
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voorbereiding (Tweede kamer, zitting 1978
1979, aanhangsel 2778).
Vervolgens werd er door I.Lambers (D I 66) een
interpellatie aangevraagd, die op 12 juni 1979
plaats vond. Intussen was gebleken dat ook de
GKN een opwerkinqskontrakt had afgesloten.
Van Aardenne deelt nog eens mee dat het kontrakt
tussen de GKN en BNFL nagénoeg gelijk is aan dat
van de PZEM en COgem4.
Volgens van Aardenne kunnen de opwerkingskontrak
ten goedgekeurd worden, omdat er geen s'prake is
van een nieuw kontrakt, maar "het is gewoon de
verlenging van een bestaand kontraktlt. naar is
een mee:tderheid va,n de tweede kamer het niet
mee eens. Onder andere omdat in de kontrakten
staat dat het kernafval teruggestuurd zal worden,
terwijl dit volgens de oude kontrakten niet
gold.. vindt de tweede kamer dat niet zonder meer
de goedkeuring gegeven kan worden. De diskussie
in de Kamer spitst zich toe op Borssele. Daaröm
wordt door de regering en Kamer uit .het oog
verloren, dat er wat petreft Dode.waard geen
sprake kan zijn van verlenging van kQntrakten,
omat met BNFL een interim-opslagkontrakt is
afgesloten voor 106 elementen uln afwachting
van, een definitief nieuw opwerkingskontrakt"
(memorie van Antwoord opwerkingskontrakten).

De GKN heeft op 12 juni 1978 een kontrakt mét
BNFL gesloten; de Nederlandse en Engelse rege
ringen hebben op 12 september 1978 nota I s
uitgewisseld inzake de eventuele terugzen-
ding van het na opwerking resterende radio
aktieve afval.

)Ju heeft de keuze voor of tegen opwerking heel
wat gevolgen. Bet is een keuze die o~a. te
maken heeft met de wens om kweekreaktoren toe
te passen en met het- gevaar van de verspreiding
van kernwapens~ En dat is een keuze die men op
grond van politieke'overweginoen moet maken.
Daarom is het niet juist dat elektriciteitsmaat
schappijen een opwerkfngskontrakt afsluiten, maar
moet de beslissing door een politiek lichaam
genomen worden. Dat de hele stle van op-
werkinqekontraktert in de 'J,Wee amer de
orde komt, is feitelijk te dank aan feit
dat de Engelse en Franse reqerin n

wisseling ve~eisen. Tijdens de interpellatie
van, 12 juni 1979 deelde het CDA mee "zeer veel
waarde te hechten aan een zo zorgvuldig moqelijke
afweging, zeker van de vraag of wij al dan niet
met opwerking door moeten gaan".
Het CDA onderstèunde derhalve de moties die door
de oppositie ingediend werden. Et§n motie
(kamerstuk 15.621 or 3' verzoekt de regering
in de komende tijd zonder voorafgaand overleg
met de kamer geen stappen te zetten die vooruit
lopen op de besluitvorming over de verschillende
aspekten verbonden aan de kernenergie; de
andere motie (kamerstuk 15.621 nr.4) spreekt onder
meer uit. dat in het vooruitzicht van de besluit
vorming ten principiale van een beoordeling door
het parlement van de overeenkomsten vooralsnog
geen sprake kan zijn. Uit beide moties vloeit
voort, zo stelt n'66 in het voorlopig verslag
over de goedkeUX'inq van de opwerkingskontrakten
d.d.23 mei 1980- en daar sluit ik me van harte
bij aan- "dat de kamer niet tot goedkeuring van
de overeenkomsten kan overqaan alvorens niet
alleen de INFCE (International Fuel Cycle Evalu
ati6n) maar ook de Brede maatschappelijke dis
kussie a:Çqerond zal zijn" •

op 26 november 1979 diende de regering het wets
ontwarb voor de goedkeuring van de opwerkings
kontrakten in. Een'argument~ooropwerking is
d"t de ltoeveelheid afva1 veJ:1Îdndert, zo is te
lezen in de Memorie van Toel1chtinq (hierbij
wordt overigens het laag-en m1ddel~akt1ef

a.fval voor het gemak vergeten)~ Dit argument
wordt door de regering echter zelf ontkracht
in de Memoriè van Antwoord van juni 1980, aan
gezien daarin staat dat de hoeveelheid afval per
1000 HW" per jaar 49 m3 iS. En dit is meer dan
het volume van verpakte brandstofstaven per
1000 MWe per jaar, dat volgens de Amer~kaanse

Nuclear Requlatory COmmission (NUREG-0116)
30 m3 per jaar is. Daar komt dan nog bij dat
van het bij opwerking: afgescheiden uranium ert
plutonium brandstofstaven worden gemaakt, die
weer aanleiding qeven tot nieuw radio-aktief
afval.
Een ander argument voor opwerking is volgens de
regering.dat de brandstofstaven in opslagbassins
bij de centrales "niet onbeperkt in goede staat
zijn te houden. Na een aantal 'jaa,r is een
qèleidelijke desintegratie van de staven moqe
~.ijkll. Maar als dit waar is, is het niet verant-

'ord een vergunning voor kompaktops lag: te geven,
• zien in dat geval de staven lange tijd in

slagbass1n staan~ Dus of het argument van
de r dring is onjuist Of kompaktopslag is
onverantwoord.
Ook wordt door de regering door goedkeurinq van
de kontrakten 'VOorkomen, Rdat reeds op korte ter
mijn een milieUhygiënies minder wenselijke
situatie ontstaat. Paarbij bedoelt de regering
waarschijnlijk dat zo'n situatie in Nederland
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ontstaat.. De regerinq gaat er aan voorbij dat
een opWerkingsfabriek tot de meest vervuilende
en arbeidsonvriendelijke schakels in de splijt
stofkettinq behoort.
Terwijl er in Amerika protesten waren tegen het
afblazen van 50.000 CUrie Krypton-85 uit de
Harrisburq-kernaentrale, is tussen maart 1978
en juni 1980 door de opwerkinqsf&brieken te
La Haque en Windscale tesamen 1.5 miljoen CUrie
qeloosd (Nucleonics Week. 5 juni 1980 pS) •
De vaste kamerkODDissie voor de kernenerqie
reaqeerde op 19 december 1979 met een brief.
waarin gevraagd wordt wat de gevolgen zijn als
het wetsontwerp voorlopiq niet in behandelinq
genomen wordt..
De minister van ,Bkonomiese Zaken schreef daarop
een brief d.d. 30 januari 1980. Daarin zeqt de
minister dat t1lanqdurig uitstel van de behande
ling van het wetsontwerp het grote risiko met.
zich mee brenqt van een beêndiqinq van de beide
kontrakten ll . Het alternatief zou·dan langduri98
bovengrondse opslag zijn, dat volgens de minis
ter bezwaarlijker is dan de opslaq van kern
splijtinqsafval.
DaarOp besluit de vaste kamerkommissie voor de
kernenerqie het wetsontwerp in behandelinq te
nemen, waarbij de kommissie er dus· aan mee werkt
dat de behandelinq afqerond wordt voordat de
Brede Maatschappelijke Diskussie is afqerond.
In zekere zin heeft de kommissie z·ichzelf ver
plicht tot behandelinq, omdat tijdens het zo
geheten Barrisburg-debat dé VVD,COA. en een
meerderheid van PvdA en Dt 66 tegen d,e onmiddel
lijke sluitinq van Dodewaard en Borssele hebben
gestemd. En als de kerncentrales mogen bl! jven
draaien, moeten er vanzelfsprekend voorzieningen
voor de brandstofstaven getroffen worden, te
meer daar de nieuwe opwerkinqskontrakten op
1 januari 1980 in zouden moeten qaan.
De vaste kommissie voor de kernenerqie stelde
op 23 mei 1980 haar vcorlopiq verslaq vast.
PvdA,D'66 en PPR stellen daarin tegen goedkeuring
t~ zijn1 deze fraktie. hebben een groot aantal
vragen over ervaJ:'ingen met opwerkingsfabrieken,
soorten afval dat ttlirug komt, risiko I s van
opwerking eet. Bet CDä heeft "met een onher
roepelijk ja op dit IIIOment qrote lllOeite" •.
De VVD stelt "dat het vcorliqqende wetsontwerp
zo spoediq mogelijk door de kamer zal dienen
te worden behandeld en qoedqeke~".

In juni 1980 verschijnt dan de memorie van ant
woord van de regering, waar ik in het voorafgaande
al herhaaldelijk naar heb verwezen. Daarin
spreekt de reqerin9 de wens uit noq voor de
derde dinsdaq van september 1980 de behandelinq af
te hebben qerond. De reqerinq drinqt aan op qoed
keurinq van de kontrakten. In het vooraf9aande is
al qezeqd dat de reqerinq op een aantal vraqen
uit de kamer qeen antwoord heeft qeqeven.
Maar ook op anders punten blijft de reqerinq
'in qebreke. ZO zeqt de reqerinq in antwoord op een
vraag van de PvdA naar risi~lysèsm.b.t. Gor
leben, La Baque en WindBcale, dat helD geen risiko
analyses bekend zijn. Wat Gorleben betreft bestaat
zo'n ristko-analyse wel. Deze Is nameUjk gemaakt
voor de hoorzittingen over Gorlebendie in
1979 te Hanncver zijn qehouden. J.ll<;!y e.a. rekende
onder andere uit dat in een qebied "811 280.000 lOD2
(qroter dan ""st-Duitsland) de lanqe termijn
lonqdosis ten qevolqe van alleen al lluthenium-106
100 rem of meer zou zijn (bij .100 rem of meer
sterven 1 tot 10 mensen op de duizend aan kaRker).
Deze risiko-analyse is qepubliceerd als onder
deel van de rappcrten over de hoorzittinqen bij
het ministerie van Nedersaksen en derhalve ook
voor de Ned"rlandse reqerinq toeqankelijk.
Volqens de reqerinq is opwerkinq van brandstof
staven uit Dodewaard niet voor 1990 te verwachten.
De reqerinq kondiqt in deze Memorie van Antwooril

een beleidsvcorne...n aan. De reqerinq stelt dat
vanwege het tekort aan 'Opwerkingskapaeiteit
Ilhet niet uitgeslot.en moet worden dat voor de
bestraalde elementen van eventuele nieuwe cen
trales niet direkt opwerkinqskontrakten gesloten
zullen kwmen worden". Paarom. bestudeert de rege
rinq de IIIOqeUjkheid tot de bouw van een bcven
grondse tus.senopslagplaats, waar de staven lang
durig kunnen worden bewaard. :Iamers, zo stelt de
regering; "een tekort aan opwerkingskapaciteit
behoeft qeen aanleidinq te zijn om van verdere
ont:wikkeling van ker·nenerqie af te zien, aange
zien technies voldoende interim-oplossinqen
realiseerbear zijn". Het lijkt mij dat de reqerinq
met dit plan voor tussenPPslaqplaatsen vooruit
loopt op de resultaten van de Brede Maatschap
pelijke Diskussie.
De regering wijst op de t1misvetting" dat door een
qebrek aan opslaqkapaciteit een staqnatie in de
afvoer van de brandstofstaven zou kunnen plaats
vinden. De regering voert ter bestrijding van het
misverstand aan, dat de opslaqkapaciteit bij de
opwerkinqsfabriek afqestemd is op de aantallen
brandstofstaven waarvoor kontrakten zijn afqe
sloten; een vertraging in de opwerkingsfase
heeft derhalve qeen qevolqen vcor de opslaq
kapsciteit en dus ook niet op het schema voor
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de afvoer van brandstof.
Deze redenering klopt niet. Het is namelijk zo,
dat bij vertraging in de opwerking (een veel
voorkomend verschijnsel bij de bestaande fabrieken)
de opslagbassins QVervol raken, waardoor de brand
stofstaven niet meer naar de opslagbassins van de

pwerkingsfabriek gestuurd kunnen worden. Dus
moeten we er wel rekening mee houden dat Neder
landse kerncentrales extra problemen krijgen.

Tenslotte willen we nog één punt van de Memorie
van Antwoord bespreken. De Gl<N heeft de regering
in het najaar 1976 gevraagd een nota-wisseling
aan te gaan met de Engel$e regering i.v.m het
terugzenden van kernafval. De Nederlandse
regering had "aanzienlijke aarzelingen" om
medewerking aan het tot stand komen-van het
kontrakt te verlenen. Dit in verband met de
verklaring van president Carter van 7 april
1977 om vooralsnog af te willen zien van op
werking van kernafval, vanwege de gevaren
van de verspreiding van kernwapen~. TOch heeft
de regering "na rijp beraad" besloten het
groene licht voor'de kontrakten te geven. We
moeten hieruit konkluderen dat d!!; regering- hier
helaas een kans heeft laten liggen om een
bijdrage te leveren aan de Amerikaanse plannen.
Ik hoop van ganser harte dat de Tweede Kamer de
regering op dit falen zal wijzen en de
opwerkinqskontrakten niet goed zal keuren~
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KONKLUSIE
De ~ede Kamer moet zich uitspreken over de
goedkeuring van een opwerkingskontrakt tussen
BNFL en de GJCN. De· brandstofstaven zouden
opgewerkt moeten worden in een fabriek die nog
qebouwd. moet. worden ~ Op grond van de slechte
bedrijfservaringen tot nu toe, is het nog maar
de vraag of de staven ooit opgewerkt zullen
worden~

Het opwerkingskontrakt is geheim. De TWeede
Kamer moet dus een beslissing nemen over een
kontrakt dat ze zelf niet in mag zien. Door
daar aan mee te werken ondermijnt de Kamer
het toch al tanende g'èloof in een demokra
tiese besluitvorming.
oe nota' s van de regering over de goedkeuring
van het opwerkingskontrakt zijn op sommige
punten tegenstrijdig. Nog belangrijker is,
dat de regering gegevens verzwijgt. De Kamer
heeft gevraagd naar een zo volledig mogelijk
overzicht van de bedrijfservaringen van op
werkingsfabrieken. De regering gaat daar nau
welijks op in. De Kamer heeft qevraagd naar
risiko-analyses van opwerkingsfabrieken als b.v.
gepland bij Gorleben. De regering zegt die risiko
analyses niet te kennen~ Bij opwerkingsfabrieken
komen nogal eens bedrijfsstoringen, lekken'e.d.
voor~ Uit de risiko-analyses van Gorlebèn blijkt,
dat de gevolgen van een groot ongeluk katastro
faal zullen zijn. De; regering verzwijgt echter
alle gegevens die er toe bij zouden kunnen dra";'
gen dat het opwerkingskontrakt niet goedgekeurd
wordt.
Voor een demokratiese besluitvorming is het
noodzakelijk dat men kan beschikken over alle
belangrijke gegevens. om zo de voorS en tegens
af te kunnen wegen. Het opwerkingskontrakt is
echter geheim en de regering verzwijgt belang
rijke gegevens. Van een evenwichtige oordeels
vorming kan dan ook geen sprake zijn.
Het opwerkinqekontrakt mag niet qoedgakeurd
worden •. OOk moeten we niet in de vat lopen, dat
er een tussenopslagplaats wordt gebouwd voor de
brandstofstaven a ~.e wordt b.v. het probleem
van de opslag van kernafval alleen maar opge
schoven.
De enige oplossing is, de kerncentrale onmiddel
lijk te sluiten.
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CJR tegen kernenergie
Een motie aannemen, best. Maar dan ook uit
voeren. Dat is de inhoud van een brief die
de centrale jongerenraad (CJR) van de VÇè
dingsbond FNV eind juni verstuurde aan de,
beleidsorqanen. op het fusiekongres werd
een motie over kernenergie aangenomen. De
jongeren willen dat er ook daadwerkelijk
iets gebeurd met dat besluit. Zij laten het
voorlopig bij het kritisch volgen van bonds
bestuur en bondsraad.
Op 29 mei sprak het kongres Zich in 9rote
meerderheid uit voor het stopzetten van al
le atoomprojeketen. De motie spreekt zich
ook uit tegen de aanwezigheid van kern
wapens. Volgens de resolutie möeten atoom
projekten en aanverwante transakties voor
tenminste vijf jaar van de baan. In die tijd
moet de 'brede maatschappelijke diskussie'
plaatsvinden. De opstellers van de motie
vinden dat er een onderzoek gadaan moet
wo~den naar andere energiebronnen.
De CJR brengt in zijn brief aan bondsraad
en bondsbestuur van de voedingsbond FNV een
aantal zaken naar voren. De jongeren vinden
dat de tijd voor daden is gekomen. In de
publiciteit en de propaganda van de voedings
bond FNV moet de inhoud van de motie te her
kennen zijn. De CJR wil dat de strekking in
de beleidsstukken wordt opgenomen.
De jongeren willen dat de Voedingsbond de
genoemde standpunten ook uitdraagt in de
FNV. En ook in de Europese vakbeweging en

in iedere groepering waarin deze zaak aan
de orde behoort te komen. Het standpunt
van de voedingsbond FNV moet overal door
klinken. De "brede maatschappelijke dis
kussie' moet volgens de jongeren uitmonden
in een volksuitspraak. Daar moet de voedings
bond FNV voor ijveren aldus de CJR.
Het aannemen van de motie betekent dat de
voedingsbond FNV zich ook bezig moet houden
met het energiebeleid. Nationaal en inter
nationaal. De CJa wil dat de aktiebond over
al haar stem roert. Openlijk, kritisch en
nauwlettend.
De jongeren zeggen dat alle organisaties
met een gelijk gerichte dadendrang door de
voedingsbond FNV gesteund moeten worden. Die
solidariteit is voor de CJR een noodzakelijk
onderdeel om kernenergie voorlopig buiten
de deur te houden.
De jongerenraad zegt met deze vragen slechts
een klein. deel van de mogelijkheden te
noemen. Er zijn nog talloze manieren om in
houd te geven aan de aangenomen motie. Maar
het is van belang dat er echt iets gebeurt.
De jongeren willen dan ook dat er al op
korte termijn door de besluitsorganen op hun
vragen wordt ingespeeld. De brJ.ef van
voorzitter Lex van Die eindigt met : 11 De
centrale jongerenraad hoopt, dat beide be
leidsorganen zich geheel inzetten, zoals
men gewend is van de voedingsbond FNV:
Optimaal. ft

NATIONALE KIJKDAG ~EU;J41?LJ
HoeveeZ foto's en kaa'l'ten van de Dodewaa1'd-eent'l'O.le je ook onde'l' ogen 1a-tjgt, het haalt het niet
bij de naUteit. Daa'l'om is uit de korrrmmikatieg'l'Oep van "Dodeblaa.Z'd gaat dieht" het idee gekomsn
om 4 oktobel' uit te roepen tot 'nationale kijkdag'.
Het is dan de bedoeUng dat aoVBel mogelijk mensen, voo'l'O.l degene die in oktobel' van plan si.;Jn
mee te gaan doen, aiZf gaan kijken hoe de eent'l'O. le en de omgeving el' pl'eeiea uit aien.
Dan weet je ook waal' ;Je aan toe bent en kun je je eigen bij~ge ook bete'l' plannen.
Maak aoveel mogeUjk foto 'a. Bekijk onae nationale bunke'l' goed.

. .
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]~_~Blabladen~_

" Ortlaouit, de inmiddels dool' de vels akties bel'UChte (?) antimiZitairistiese aktiegPOep, heeft
sioh nu ook op. het gZadde ijs g87ûaagd doop een eigen kPantje te gaan uitgeven en dat nog ",el endep
de zeep toepasseZijke naam de "Sohoffel" (blant '\>aap de sahoffel niet kOl1Tt, pleegt het onlaouit
niet van-zelf in beweging te komen", niet bJaaP?).
De Sohoffel is bedoeld zObJel om een rrr:>geZijkheid te bieden om ePVaringen uit te bJisseZen op het
gebied van antimiZitairistiese akties en aktieve antimiZitairistiese stpijd alsook om aohtePlJPDnd
infoPmatie te geven ovep al die zaken, bJaaPtegen antimilitairisten in vepzet komen ( miZitaipe
mznifestaties, het MiZitaip-Industriool-Korrq;>l=, de vePmiZitairisering van de samenZeving en depge
Zijke) •
De onlangs uitgekomen en 40 pagina dikke Sohoffel nP.l bevat ({ptikeZen ovep o.m. VPOUbJ8n en antimiU
tairisme, antimiZitairistiese voopUohting op .ohoZen, een vepslag van Ijet Nijmeegse Ortlaouit....n.ekent
op ij maari j. l., de bet1'Okkenheid van de Nedeplandee ovePheid en het NedepZanaee bedrijfsleven bij
de ppoduktie en levering van kOP1Jetten aan IndonesilJ,. een vepsZag van de aktie bij de tebJatepZating
van de dePde, inmiddels aan IndonesilJ gelevePde kopvet. .
Voop ",ie belangstelUng heeft voop dit sepste nUl7l7l8p van de Sohoffel, haast je, wnt de opZage is
bepepkt: maak f 5,40 (il,50+f 1,90 popt:okosten) ovep op giro 94786il t.n.v. POK, P1'Of.BromstPtUlt il9
in Nijmegen".
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"Wij willen op de eerste plaats een konfron
tatie aangaanmet de ontwikkelingen naar de
politiestaat,. die mede door de kernenergie
toestand opger~pen word.
•. ...We' zijn nu in een fase waarin mensen
<lie tegen kernenetgie p'ro~.teren het ge
vaar lopen van registratie,. afluistering,.
ontslag, vervolging en sociaal isolement"
aldus motiveert iemand van Onkruit in het
vakantien1JUlDer van de kraakkrane hun ak
tieve deeln8Qe aan verschillende anti-kern
energieaksies.
Naast dit boeiende artikel een minstens
even boeiend aantal bladzijdes geschreven
over alles wat er tot nu toe zo~n beetje
in de AKB gebeurde en- tevens als voorberei
<ling op <le tetteinbezetting/blokkade in
Dodewaard. Een springlevende solidariteit
blijkt hier wel uit.
En voor wie het denken in <le krsskbeweging
nog nieuw is. staan"er natuurlijk ook
lezenswaardige verslagen en andere artikelen
in over alles wat met kraken te maken heeft.
De Kraakkrant.
Ruysch.tr. 54.
A-clam.

Het juli/augustusnummer van MilieuDefensie opent
met een artikel over"~ssieve zonne-energie"; het
gaat daarbij over een methode om de zonnewarmte
die gratis toegestraaid wordt zolang mogelijk
vast te houden, zodat" die als verwarming dienst

kan doen. Door huizen en steden op een bepaalde
manier te bouwen en in te ricpten kan, in kombi
natie met zonnekolektoren dus, een optimaal ge
bruik gemaakt worden van zonne-enerqie.
MD legt het principe ervan uit, gaat in op de
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geschiedenis van de toepassing ervan (de Grielten
deden het al) en geeft voorbeelden van toepas
singen.
In een andèr a:r:tikel wordt inqeqaan OP de plan
nen van de BRD om bij Ahaus, dat vlak over de
Nederlandse grens ligt, een tussentijdse op
slagplaats voo~ splijtstofstaven te plaatsen.
En natuurlijk op het verzet dat van zowel de
Nederlandse als Duitse zijde geleverd wordt,
onder andere in de vorm van een zomerkamp dat
deze zomer georganiseerd werd.
Tenslotte hehben Beckers en Jansen, twee PPR
kamerleden dankbaar gebruik gemaakt van de
vrijgegeven kolommen voor de Dodewaard-gaat
dicht-diskussie. In een reaktie op de eerder
geplaatste motivatie vóór een terreinbezetting
proberen zij de onjuistheid van een aantal
gebruikte argumenten aan te tonen. gen aantal
politieke partijen, de PPR uiteraard inklu
sief, hebben in het parlement wel met sukses
de strijd tegen kernenergie aangebonden, en het
is ook juist hun taak die strijd af te maken,
aldus het tweetal."OOdewaard wordt gestopt,
zodra een meerderheid van de Tweede Kamer dat
wil. Buitenparlementaire akties moet uiteinde
lijk gericht blijven op het bereiken van dat
parlementaire besluit. Een brede ondersteuning
van de anti...kernenergie beweging is dan ook
voorwaarde om resultaat te boeken. Dat moet
onder meer tot uitdrukking komen in de enige
opiniepeiling die voor de Tweede Kamer beslis
send is,nl.de verkiezingen". Volgens Beckers
en Jansen moeten we van de ingeslagen en
heilloze weg af: "Het aktiewezen is sterk
genoeg om kernenergie tot inzet van de ver
kiezingen te maken en daarmee de kernenergie
lobby de beslissende slag toe te dienen".
MilieuDefensie is een uitgave van de gelijk
namige vereniging. Abonnement: minimaal
f 7,50 per half jaar op postgironr.l02000
tnv VMD,Amsterdam.
Losse nummers:f 2,50

Dit is een blad dat uitgegeven wordt door de
boerengroep Wageningen. Het is, volqens het blad
zelf, een krities tijdschrift voor land~ en tuin
bouw.
In het septembernummer 1980 staan een aantal
uitstekende artikelen over kernenergie.
Na aanleiding van de "derde energienota ft wisten
een aantal boeren in de Noord-Oostpolder al hoe
laat het was~' Kernenergie moet en liefst ook
nog in de NoordOOstpolder '. Deze boeren maken
zich geen illusies en hebben de koppen bij el
kaar gestoken en zich aangesloten bij het
groeiende anti-kernenergie-front. Alhoewel ze
al eerder tegen kernenet'gie waren, ze vinden
nu veel meer weerklank. "Er mag hier geen kern
Centrale komen, maar ook nergens anders".
Naast deze groep boeren, tuinders uit de
Noord-OOstpolder wordt in dit nummer ook het
verzet tegen kernenergie in andere delen van
Europa onder de loep genomen. '
Dè aandacht ligt hierbij bij het boerenverzet.
Verzet in Gorleben, Ploqoffen Drente.
In deze gebieden is het verzet van boeren erg
sterk. Hier wordt terdege beseft wat voor een
aantasting kernenergie op het milieu geeft.
Deze aantasting wordt nog eens geillustreerd
door een verhaal uit Windscale waar honderd
duizende liters melk in beslag genomen zijn
na een b~and in de opwerkingsfabriek.
Daarnaast wordt 1n een wat lang-er artikel het
gevaar van kernener9ie uit de doeken gedaan.
Heel de kernenergiecyclus wordt in vogelvlucht
behandeld.
Alhoewel het artikel niet verder komt dan
milieubezwaren en de politieke achtergronden
onaangeroerd laat, is het een uitstekend blad
om b.v. met boeren de diskussie aan te gaan.
Milieubezwaren zijn voor een boer tenslotte
van direkt belang. Bij moet uiteindelijk van
de natuur leven.
Landbouw Maand, Ouivendaal 5,postbus 265
Wageningen. Losse nummers f2,50
Gironummer 327446
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Het GeweldProbleem

De afgelopen maanden hebben er een aantal
gebeurtenissen plaatsgevonden waarbij de
Nederlandse overheid haar tanden heeft
laten zien. Met name de akties in de vondel
straat, tijdens de kroning van Trix en op
de Prins Hendrikkade hebben laten zien
wat voor massaal geweld de overheid gebruikt
om kritiek op de maatschappij te onderdruk-

~
M--'E-N-Z-'/"'-G-.-l-T1-T-S.-·('-·v-_--/\T1.'-lr-I"'l:'.-G-·r;'-'N--~ken. Het optreden van de ME aldaar en het

1 VI JJ JA· 1. VJ J1Y1Ll 'L. maohtsvertoon stond in geen enkele ver-
houding met de aktie die ermee de kop
ingedrukt moest worden.
In oktober zullen wij moeten overgaan tot
de bezetting of blokkade van de Dodewaard
centrale, als de Nederlandse staat niet be
reid is te handelen overeenkomstig de wil
van de meerderheid van de bevolking door
het ultimatum-van de Gelderse Stroomgroepen
af te wijzene
Dan zullen kernenergietegenstanders(sters)
gekonfronteerd worden met dit massale

. politieapparaat. De Neéterlandse overheid
zal dan als alibi gebruiken dat de veilig
heid en het algemeen belang in het geding
mjn. Daaraéhter steekt de angst dat het
,"zag ondermijnd wordt doordat mensen het
~cht in eigen hand nemen.
Jeen konfrontatie kan er dus komen en de
Iraag is hoe wij dan reageren op het
;reweid dat tegen ons gebruikt gaat worden.
oe diskussie over qeweld is zo oud als
Ie linkse beweging, en wordt naar ons idee
"aak fout gevoerd. We doen over het
olgemeen niet moeilijk over het gebruik
van geweld door de bevrijdingslegers,
Daar naarmate het dichter bij huis komt,
~ordt het lastiger.
Dat het lastiger wordt komt omdat de
verhoudingen hier anders lijken en de
situatie waarin we leven veel beter lijkt.
Bet komt ook echter veel dichter bij huis,
in die zin dat je jezelf,als je in verzet
komt tegen de bestaande verhoudingen, de
vraag moet stellen of je bereid bent ge
weld te qebruiken. In zo'n situatie kunnen
wij straks terecht kOll)en en het lijkt ons
dan ook belangrijk er even bij stil te
staan.
Maar dan alleen bij de vraag in hoeverre
het gebruik van geweld overeenkomt met
het doel dat je stelt. In de strijd om
arbeidstijdverkorting zal het probleem
zich niet zich niet zo gauw voordoen.
Als het qaat om de verdediqing van een
gekraakt pand dringt het gebruik van
geweld zich vrij gemakkellijk op. En
bij het tegenhouden van kernenergie
doen we er verschrikkelijk moeilijk over.
Als je openlijk een terreinbezetting aan
kondigt moet niet de centrale vraag zi;n
in hoeverre je geweld gaat gebruiken of
juist niet, maar het enige probleem dat ons
moet bezighouden is de vraag welke strijd
methode het meest geschikt is in een be
paalde situatie, uitgaande van het doel dat
je hebt. Afgeleide vragen zijn dan die die
betrekking hebben op de kansen op isolement,
verrechtsing eet. Deze laatste problemen
worden binnen het eigen kamp meestal onmid
dellijk naar voren geschoven en de eigen
lijke vraag verdwijnt ermee naar de achter-
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grond ..
Het dilemma geweld/geen geweld is een moreel
en abstrakt probleem. "We worden ermee
gekonfronteerd Op het moment 'dat de burge
lijke ideologie het aan ons opdringt, in de
hand gewerkt door en verwijzend naar de
geweldloze weerbaarheid en het passifisme ..
We dienen ervan doordrongen te zijn dat
het systeem waarin we leven vaak een repres
sief en dus gewelddadig karakter heeft.
Eén van de uitingsvormen daarvan is, en zal
in de toekomst nog veel meer zijn, de in
voering van kernenergie. Dit zal steeds
onS sterkste argument moeten zijn als ze
ons in de schoenen willen schuiven dat
wij geweldadig zijn .. Trouwens, hoe geweld
dadig ~ullen wij zijn in oktober?
Wij willen in principe (en bij voorkeur)
geweldloos te werk gaan .. De keuze voor
geweld in een bepaalde situatie zal af
hangen van het belang van het doel dat je
wilt bereiken, én van de kracht van je
tegenstander en kan dus pas op de dag zelf
beslist worden .. Hierdoor wördt het geweld
probleem dus ook abstràkt .. Wat we willen
is een bezetting van het terrein, of een
blokkade .. Daarnaast laat de staat zien met
wat voor middelen zij haar atoomprogramma
wil verdedigen. Met dat laatste kunnen we
hopelijk aantonen dat de gewelddadige mid
delen alle in handen zijn v~n de staat
(leger,politie,hewakingsdiensten) •
Dat is een karakteristiek kenmerk van de
"sterke" sociaal-demokratiese verzorgings
staten, waarin oppervlakkig alles zo prima
lijkt .. Dit maakt het voor jou als individu
steeds moeilijker oroop te komen voor dat
gepen wat je zelf wilt.
Als dit tegenstrijdig is met de belançen
v~n de staat (en hoe vaak is dat niet het
geval?) en je komt toch in verzet, dan heeft
de overheid gemakkellijk allerlei argumenten
en aangrijpingspunten om het gebruik van
geweld tegen haar als onredelijk en over
dreven te bestempelen .. Van die aangrijpings
punten wordt dan gretig gebruik gemaakt
om jouw aktie met harde hand te onderdrukken
en jou in een kriminele hoek te plaatsen.
Wij vormen een beweging die met haar strijd
tegen kernenergie zich ook verzet tegen de
huidige verhoudingen .. Die verhoudingen
worden met geweldadiqe middelen (en niet
alleen fysieke) in stand gehouden, hetgeen
het gebruik van tegengeweld (en niet
alleen fysiek) légitimeert ..
Gewèld mag echter geen onderdeel worden
van je ideologie (het punt waar ext;.reem
links en extreem rechts elkaar raken).
Het kapatilisties geweld {oorlog,politiege
weld,wetgev!ng,lI!edia,opvoeding} laat ons
steeds minder keus. Op het moment dat
dat mena;en duidelijk wordt is de keuze
voor vormen van verzet voor hen ook niet
meer moeilijk {Whyl, Plogoff, Basken-
land maar ook Nicaragua, 'San Salvador, om
maar enkele dwarsstraten te noemen).
Bet wordt je opgedrongen. Ook straks in
Dodewaard.

Onze belangrijkste taak in de komende
tijd is dus niet de diskussie over ge
weld, maar de dis~ussie over het doel dat
we ons stellen .. Daarbij is het noodzakelijk
dat we ons dat doel goed bewust zijn ..
De basisgroepjes vormen een prima gelegen
heid daarvoor ..
Als iedereen in oktober precies weet waarom
hij/zij daar staat, en we bovendien in
staat zijn geweest dat duidelijk te maken
aan de rest van de bevolking, zal het
niet moeilijk zijn om een keuze te maken
tussen geweld of geen geweld. Je moet ook
bedenken, dat we ongelimiteerd in elkaar
geslagen worden als we daar met een handje
vol mensen voor de poort staan.. Staan we er
echter met een half mdljoen, dan wordt het
gebruik van geweld door de overheid volkomen
absurd ..
Bn mochten we onverhoopt moeten kiezen
voor het gebruik van geweld, dan dienen we

rekening tehouden met de verfijnde
geweldstechnologie van pol1tie (en leger) ..
We zullen immers nooit in staat zijn
(of willen zijn) om eenzelfde mate van
fysiek geweld op -te brengen ..

DODEWAARD LIGT STIL, ALS GANS HET VOLK DAT WIL

BELANGRIJK!

SEKRETARIAATSADRES "DODEWAARD GAAT DICHT"
VAN SCHAEK MOTHONSINGEL 10
POSBUS 1357 NIJMEGEN
TELEFOON 080-220960
GIRO 4176911 t.n. v. GELDERSE STROOMGROEPEN

VOOR DE AKTIE IS VEEL GELD NODIG. MENSEN DIE
WAT KJJNNEN MISSEN EN DIT OOK DAADWERKELIJK
AAN ONS WILLEN GEVEN, ALVAST BEDANKT.

GELD IS NODIG

GIRO 4176911
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VMD over Dodewaard gaat dicht!'
•

In een van de diskussiestukken die de
Gelderse Stroomgroepen en Energiekomitees
voor het Pinksterweekend hebben aange
leverd. wordt gesteld, dat gebruikte
ak~iem1ddelen bepaald worden door de ernst
van de problemen waartegen je protesteert,
door de omvang van de aktieve anti-kern
energiebeweglng en door de mate van sym
pathie die de bevolking voor de beweging
en die specifieke aktievorm heeft.
Na een, enigszins oppervlakkige analyse
van deze faktoren wordt de .konklusie ge
trokken dat het terrein van de centrale be
zet moet worden om op die manier op eigen
kracht kernenergie uit Nederland te ban
~In dit artikel zal gepoogd worden aan
te tonen, dat de manier waarop de actie
wordt voorbereid juist strijdig is met de
breedte van de anti-kernenergiebeweging en
met de stand van de diskussie over de ener
gleproblematiek in Nederland. Ook zal ge
probeerd worden aan te geven wat er nodig
is om de Dodewaard-aktie meer inhoud te
geven.

NIETSBEREIKT?
Door de Gelderse groepen wordt gesteld. dat
acht jaar aktievoeren bèhalve een bewust
wording onder de bevblking, niets bereikt
heeft. Deze konklusie die als een van de
hoofdmotieven aangevoerd wordt voor de ak
tie doet geen recht aan de successen die
de anti-kernenergiebeweging tot nu toe
behaald heeft. zonder een opsomming te
geven van atoomprojecten die niet doorgingen
kan worden gesteld, dat er in Nederland
praktisch gezien een moratorium heerst.
Nieuwe besluiten voor verdere invoering van
kernenergie zijn politiek onhaalbaar. De
huidige regering, het Ministerie van Eco
nomische Zaken en de Arnhemse instellingen
voeren een achterhoedegevecht. Dat we nu
zo ver zijn dat er serieus gepraat wordt
(en niet alleen door de anti-kernenergie
beweging) over de sluiting van de huidige
kerncentrales is iets waar we twee jaar
geleden nog niet over durfden te dromen,
en is de grote verdienste van de anti
kernenergiebeweging.
Natuurlijk, er wordt nog steeds een poli
tiek gevoerd die confrontaties uit de
weg gaat (dat is~~n manier om tegen
de BMD aan te kijken), er worden nog
steeds beslissingen genomen. zoals de
uitbreiding van de opslagkapaciteit van de
beide kerncentrales, die de optie van kern
energie in de toekomst openhouden. Acties
tegen kernenergie blijven daarom een harde
noodzaak, maar de (politieke) stand van de
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diskussi~ heeft wel consequenties voor de
vorm en inhoud van die acties.

VERSMALLING
ct

De kracht van de Nederlandse 'akb' ken
merkt zich door de enorme verbreding die
zij de laatste jaren heeft ondergaan en be
werkstelligd. Was de anti-kernenergiebe
weging vroeger het exclusieve terrein van
de milieubeweging en de stroomgroepen, nu
is het zo dat niet alleen een meerderheid
van de Nederlandse bevolking van de kern
energie af zou willen (dat is maar een
èijfer, besluiten worden niet afgedwongen
door enquètes), mmar dat steeds meer maat
schappelijke organisaties (kerken, vredes
groepen, derde wereldgroepen, jongeren
vakbeweging, vrouwenorganisaties) zich
opstellen tegen kernenergie, in elk ge
val de diskussie daarover bezig zijn.
De Gelderse stroomgroepen zijn welis-
waar van plan om via een serie van infor
matieavonden in de omgeving van Dode
waard lIlêer mensen te bereiken, maar werk
en daarin tot nu toe niet samen met be
staande organisaties.
Een consequentie van de afkeur voor alles
dat institutioneel, gecentraliseerd of
überhaupt georganiseerd is, is het buiten
sluiten van bestaande organisaties bij de
voorbereiding en uitvoering van de actie.
Di~ betekent een versmalling van de akb.
Juist waar deze een brede basis begon te
hij98n •

PARLEMENTARISME

Ook op politiek terrein is
nodige aan het gebeuren.
Steeds meer politieke par
tijen nemen anti-kernener~

giestandpunten in en ma
ken kernenergie inzet
Van de verkiezingea.
Het is waar dat het
schipperen en sjoeme
len blijft in Den Haa
maar het is beslist
niet zo dat er niets
verandert. Ook dit
is een grote ver
dienste van de
anti-kernener
giebeweging.
De houding van
de Gelderse



pen ilénmerkf ziëh door een volstekte afwij
zing van de pllJ:lementaire dalllOkratie.
Immer.. het parlement loopt aan de leiband
van de op winst beluste en over lijken
gaande a toomlobby; Met deze wel erg vereen
voudigde voorsteling van de werkelijkheid
.wordt niet alleen de BMP van de hand gewe
zen, maar bovendien elk kontakt met de te
qenputij, de bestaande besluitvormings
strukturen , vermeden ~ Weliswaar is er een
ultilliat1llll verstuurd aande minister van EZ.
mallJ: dat dient meer als een rechtvaardiging
van de aktie dan als drukinstrument voor
onderhandelingen.
Wij willen geen pleidooi tegen buitenpule
mentaire aktie houden. Het buitenparlemen
taire karakter van de anti-kernenergieba
weging 1s juist haar kracht. Het is ook
geen pleidooi voor de parlementaire demo
kratie. Het gaat erom het één met het an~

der in verband te brengen en de aksies
(partij) politiek te vertalen •.Het gaat
niet aan bestaande realiteiten te ont
kennen, het gaat erom die ·werkelijk
heid te veranderlln.

VERDIEPING NI
ZAKELIJKJ
We zijn er ons
de laatste
tijd bewust
van geworden
dat het tegen
houden van kern
energie een veel ~~,

te eng doel is.
Strakil misschien
geen kerncentra-
les maar in
plaats daarvan
çigantiese
kolencentra
waar minstens
varen, zij het anderssoortige ,
voor mens en miljeu aan kleven. Het
gaat erom het totale energiebeleid te
veranderen van een grootschalig', gecen
traliseerd, JDenS- en miljéUVijandig syste
naar een kleinschalig, lDens- en miljeu
vriendelijke energievoorziening. In die
visie is geen plaats voor kerncentrales,
kolencentrales en LNG-terDlina1s, !Daar ook
niet voor de Arnhemse instelingen en NAM.
om dat te bereiken is een strijd tegen
kemcentrales alleen niet voldoende, lllaar
is het noodzakelijk dat we als bevolking
greep op het totale energiebeleid krijgen.
We kunnen dit bereiken door zowel binnen
als buitenparlementaire aksies (twee han
den dus).
Buienpulementair door het Voeren Van ak
sieszoals die in Dodewaard gepland is, de
'giro-blauwaksie', het geven van voorl.1ch'"
ting buiten en over de !lI'ID en door !'elf te
starten van altematieven. Binnenparlemen
tair door hl't bewerkstelligen, dat elektri-

citeitSbedri3ven Z1Ch terugtrekken uit de
GKN, door ervoor te zorgen dat gemeenten
een energieplan maken en uitvoeren en door
binnen de BMP aktief te zi jn. Zowel het één
als het ander is nodig, maar wel altijd in
onderlinge samenhang. Volstrekte afwijzing
van alle insd.tuties leidt tot isolatie en
en tot het gevoel niets te kunnen bereiken.
Met bovenstaande argumenten wil Miljeu
defensie de aksie niet afkeuren. Wel willen
we ple1ten vOOr een bredère orqanisatoriese
opzet, voor het geven· van :meer inhoud van
het ultimatl,llD. en voor een andere, minder
tot eskalatie leidende opzet. van de aksie.
Met meer inhoud geven aan het ultimatum
wordt bedoeld, dat de beslissingsmacht over

~!::lI"'"het al dan niet sluiten nietsleèhts
ligt bij de regering of parle

ment, maar. ook bij aandeel
houders van de GKN (gemeen
schappelijke kerncentrale

Nederland NV). Die aan
deelhouders zijn de prö
vinciale elektriciteits
bedrijven die direkt of
indirekt gekontroleerd
worden door de pJ:'ovin

ciale demokratiese or
ganen ~ Door nu de prov ~

staten te 'bewerken f en ze
te dwingen een standpunt

in te nemen (zoals dat ook
in A'dam :l.s gebeurd), door

elektriciteitsbedrijven
onder druk te zetten
door een aksie als 'giro

blauw' kan het ultima
tum een werkbare in
houd krijgen. ook op

gemeentelijk nivo kan
met het ultilliat1llll ge
werkt worden. Gemeen
telijke energiebedrij

ven kunnen weiqeren
atoomstroom af te nemen of
zich sterk maken. in het

VEEN I . een van de Arnhemse
instellingen. Een gemeente

bestuur is verantwoordelijk
voor de gezondheid en veilig

heid van haar bewoners ~ Vooral
gem.E!ienten in de buurt van kerncentrales kun
nen op die manier onder druk gezet worden,
niet alleen om sluitinç van de centrale af
te dwingen, iDaar ook om een energiebeleid te
gaan voeren. D~bij kunnen zij een voor
beeld nemen aan tal. van gemeenten die daar
reeds het voortuow hebben genomen: Gàsselte,
waar tnée' gezegd is tegen kernenergie en
teçelijkertijd 'ja' tegen het alternatief;
Anlo, waar via een gemeentelijke verordening
het pr.oefboren onlllOgelijk wordt gemaakt; de
N.O. polder die nee zegt tegen de nieuwe
;regeingsplannen.
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'fot slot will.en we wat uitvQSl:iger in-
gaan op de vorm. van de actie. Twee as
peketen springen daarbij in het oog. Er
wordtvanuitgegaan dat bezetting Van het
terrein mogeli:fk is, en "Ondanks die illusie
en dat VOOrnemen wordt een diskussie over
het al dan niet g~uiken van geweld uit
de weg gegaan.
Wie het prikkeldraad rond de centrale in
Dodewaard geloien heeft, wie bv de pogingen
tot terreinbezetting in Seabrook heeft Qlêe
-gemaakt (waar. het overigens slechts een
bouwterrein betrof,geen draaiende kerncen
trale) weet, dat de politie met nog vrij
beperkt· gebruik.· van geweld· een. dergelijke
bezettingspoging gemakkelijk kan verhinderen
Bet zal daarbij tot gewelddadJ,ge handelin-·
gen komen waarvan !).oofdzakelijk de demon
stranten slachtoffer zullen· worden. Bèt zal
die slachtoffers dan een schrale troost zijn
dat dat het gevelg j.s van verkeerde inzichten
van dE! politie, die eigenli jk ons zou
moeten beschermen tegen de kernenergie in
plaats van omgekeerd.
Met het voornemen' coilte q1le coilte het
terrein tOl willen bezetten begeeft je je
daariDee Ook op h",t terrein van de tegen
sbmder. .
Letterlijk. het tOlrrein is van de GKN. Op
verzoek van de direktie moet de politie
mensen van dit terrein verwijderen onder
gebruikmaking van een redelijke hoeveel
heid geweld.
lIaar wat is redelijk in een dergelijke
situatie?
Figuurlijk: wij worden zo gedwongen de te
genstandar te bestrijden met zijn eigen
wapens en taktieken .en wi j moeten hen
verdrijven in plaats van omgekeerd. Dit zal
onqetwijfeld leiden tot eskslatie!
Bet is in dat licht dan ook begrijpelijk
dat de qewelddiskussie uit de weg wordt
qegaan. EEn diskussie daarover, zo wordt

gellteld, leidt af van het doel van de aktie
-sluit1ng van de centrale- en word~ ver
heven tot doel op zich.
Dat is ook hst verwijt van de Gelderse

Stroomgroepn aan de aktiegroep BAH. met
principU!le geweldloosheid bèreik je al
leen dat' de rest van de AXII automaties
tot -qswelddlldig wordt bestempeld. SCheuring
dus.
Bet grote gevaar van het ontwijken van die
diskussie is, dat de meeste mensen dJ.e
mee willen doen aan de aktie niet weten
waar ze zich op VOOr moeten bereiden, dat
er e!,n hllrde konfrontatie met de politie
en heel klein deel van de demonetranten,
ende demorlllisatle blj de onvermijdeli:tke
m,slukklng.
Bet zal toch echt nodJ.g zljn, dat dJ.e
diskussie ril, en ln alle openheld geveerd
wordt, en dat er gekozen wordt voor in
princlpe afzien van geweld tegen personen.
(De dJ.skussle o"e1'de politieke en prin
clpll!le redenen veor geweldloosheid laten
we hier buiten beschouwing).
GeweldlOOSheid (en dan hebben we het nlet
over het omvertrekken van een hek of iets
dergelijks) houdt ln, dat er afgezlen wordt
van een bezettingspoging, maar dat er ge
kozen wordt voor een. blokkade.
Bet aantal toegangswegen -tot de centrIlle
ls betrekkelijk gerlng en kUnnen vrij sen
veudlg op veel plaatsen met behulp van
menselijke barrlkades ( als dan niet met
hl1lpmiddelen) worden afgezet. Een dergelijke
ls flexibel. bij dreiglng van een .harde
konfrontatie met de politie kan de blokkllde
opgeheven worden en snel elders weer worden
opgebouwd.
Als .het moet tot op kilometersafstand van
de centrale toe. Ben dèrgelijke opzet geeft
alle mogelijk!).eid je tegenstander te slim
af te zijn en del. te drIlalen.
Bet \iaat er om .kreatief te zijn en }l.et
onverwachte te ondernemen. He:t biedt ook
veel meer mogeli jkheden de diskussie aan:
te glllln met politie en werknemers.

Het bestuur van de lIerenlging Milieudefensie
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OVERWEGINGEN BIJ DE DERDE ENERGIENarA
De gedroomde werkelijkheid waarop de rege
ring haar toekómSt~izie~heeft ~ericht,

ziet er ~lgens het PLAIl dat in de nieuwe
NOta Energiebeleid wordt gepreseAteerd,
als ~olgt uit.
Er moeten meer kerncentrales komen.. Op
lange termijn moeten kweekreaktoren een
meer vooraanstaande rol gaan spelen. Dit
vereis,t op haar beurt de bouw van meer op
werkingsfabrieken.
Dit is geen verrassinqsaanval. Ik bedoel,
het was reeds langer bekend dat deze rege
ring een· warm voorstander van kernenergie
is. ,"zonder kernenergie zullen we het niet
rooien" I zo luiden ongeveer de qedachten
in die kringen. Verrassend is de Nota Ener
giebeleid dan ook niet op dit punt.
Wat VOor de een gedroo:rnde werkelijkheid is,
is voor de ander een bange droom. Na Ha2trls
burg en al die andere (bijAa)-ongelukken
is dat niet verwondelijk. Precies op dit
punt .begint, al evenmin verwondelijk·, het
ideologies offensief dat met de nieuwe
nota lijkt te worden ingezet. Want daar
komt het zo ongeveer op neer: een aanpas
sinq in de strategie van het staatsapparaat
aan de veranderde situatie. Een aanpassing
die er O.a. uit bestaat begrip op te bren
gen voor lIirrationele gevoelsmatige a.spek
ten als angsten en spanningen", die kern
energie bij het Nederlandse volk oproept.
ZOals eerder al de politie je beste ~riend

zou zijn geworden, daar lijkt vadertje
staat nu geneigd onze anqst VOOr kernener
gie serieus te nemen .. Daar is echter een
: ,
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gegronde reden voor. Het gaat hier namelijk
om een poging de politieke effekten die
angst voor kernenergie teweegbrengt .' te
taxeren en ~rvolgens te annexe;ren. Daarmee
is onze angst onderdeel geworden van het
PLAN. Kreeg de AKB vroeger het verwijt
niet rationeel en objektief te zijn. dan
is dit nu ~oorbij. We mogen warempel tegen
woordig bang en emotioneel zijn over kern
energie~

HET DOEL
Nota' s als deze lllOSt je niet op hun woord
geloven. ze hebben vaak vooral een ideolo
giese, meningsvormende funktie. Als de
kernenergie-ideologie zoals die in deze
nota wordt uitgestippeld zich daadwerkelijk
zou verbreiden, zou dat de AKS echter geen
goed doen. Deopvattinqen van AKS en staat
zijn immers 'konkurrerend' ten opzichte van
elkaar. Dit wil zeggen, er is een strijd
om de argumenten voor en'tegen kernenergie
gaande. De staat probeert net zo goed als
wij die strijd te winnen. Dit is haar doel.
En daarom kan de AKB niet voorbijgaan aan
de politieke funktie die deze nota heeft.
In het verleden hoefde de staat daarbij
niet zo'n ideologiese krachtsinspanning te
leveren als tegenwoordig. want in de ~ijf

tiger en zestiger jaren was kernenergie
immers geen belangrijk politiek ~aagstuk.

Bijna iedereen was het er over eens, dat
kernenergie dé energiebron van de toekomst
was. Het schaarstekoncept vertilde hiervoor



het dominante motief: kernenergie zou de
oplossing bieden voor de naderende uitput
ting van olie, gas en kolen. De verwachte
stijging in de vraag naar energie zou
dankzij kernenergie niet op moeilijkheden
hoeven stuiten. D1t zou een verdere wel
waartsgroei waarborgen.
Let wel dit waren niet de werkelijke
motieven voor de invoering van kernenergie
maar de motieven voor de acceptatie daar
van werden verbreid. Schaarste was in de
vijftiger en zestiger jaren de ingang,
waarlangs een 'common-sense' idee werd
ontwikkeld dat kernenergie noodzakelijk
en goed was. Deze strategie slaagde des
tijds.
Alhoewel I schaarste' onder invloed van de
Ilenergiekrises" van·?3 en '79 een nog
groter toverwoord wordt om allerlei
maatregelen mee te legitimeren, treedt er
toch een belangrijke kentering op. Dit is
het verbreken van de automatiese koppeling
van schaarste aan kernenergie in de pu
blieke opinie. Bet 'common-sense' idee
wordt verstoord en er komt verdeeldheid.
Deze verdeeldheid
vloeit niet op de eerste plaats voort uit
ongeloof in het bestaan van schaarste,
want het schaarste-idee is er goed inge....
hamerd, hoe onterecht dat ook is.
Veel belangrijker 'lOor die verdeeldheid is
de opkomst van de AKB en door de door
haar naar voren gebrachtte bezwaren tegen
kernenergie. Deze richten zich vooral

"tegen de onveiligheid van kerncentrales
en hebben aan invloed gewonnen sinds
Barrisburg. Dit alles heeft tot gevolg ge
\lad, dat de AIal als het ware een wig
kon drijven tussen de koppeling van het
schaarste-koncept aan de kernenergie-optie.

Op dit punt is de regering in haar nieuwe
nota een gekombineerde tegenaanval begon
nen. Deze is er op gericht de 'oude ideolo
gie in ere te herstellen: andere energie
bronnen zijn schaars, dus kernenergie
onontkoombaar. Deze ar9"uiiientatie-lijn
wordt gekombineerd met een andere, waarin
de bezwaren tegen kernenergie worden geba
gatelliseerd. Het; doel is de Nederlandse
bevolking te her-groeperen rond het idee
dat kernenergie noodzakelijk en veilig is.
En het doel heiligt de midaolen.

MIDDEL I :SCHAARSTE
De redenering is simpel: schaarste is wel
vaartsverminderlnq, kernenerqie de oplos-

sing om aan di t qevaar te ontkomen. In
woorden van de nota: "Ben feit ls <Jat voor
de verdere ontwikkeling van de welvaart in
de wereld in de komende decennia kernener
gie als onmisbare energiebron moet worden
gEikwalificeerd" •
Een 'feit' dat zo'n duizend pagina's toe
lichting behóeft?
De opbouw die' in de nota wordt gevolgd op

het punt van de zgn. schaarste is overeen
komstig aan het BMD-model: systematies
worden de mogelijke alternatieven voor kern
energie gewogen en te licht bevonden.
D.w.z.hoe men het ook wendt of keert, deze
alternatieven kunnen niet in voldoende
mate voorzien in de vraag naar energie.
Er zal (bij de verschillende scenario's)
in de toekomst altijd een zgn.onbenoemd
vermogen overblijven van mini_l 1270
en maximaal 8230 Mw. Olie ,gas, energie
besparing. warmte-krachtkoppeling, 'zachte'
energiebronnen: ze zijn geen van allen in
staat om dit gat aan onbenoemd vermogen op
te vullen. Er bli jven dan twee opties over
kolen en kernenergie.
De volgende stap bestaat er uit, de bijdrage
van kolen aan de toekomstige energievoor
ziening als toch al te groot (40%) te
bestempelen. Een nog' groter percentage zou
volgens de regering onzekerheden met zich
meebrengen betreffende de aanvoer.
Na deze afstreping van andere mogelijkheden
blijft kernenergie als enige mogelijkheid
over. Bet enige probleem dat nu nog uit
de weg geruimd moet worden is te voorkomen
dat men in de eigen redenering verstrikt
raakt. Want hoe schaars zijn eigelijk de
uraniumvoorraden?
Hierop heeft men een 'aardig' antwoord be
dacht: "Efficie~nte kweekreaktoren zouden
de hoeveelheid benodigd uranium aanzienlijk
kunnen vermeerderen .. "

MIDDEL2:VEILIGHEID
Het enkel het opnieuw benadrukken van de
onontkoolDbaarheid van kernenergie, gegeven
de schaarste aan andere energiebronnen, 1s
men er nog niet. Gekonstateerd is immers"
al, dat juist de bezwaren van de AKB veel
gewicht in de schaal hebben gelegd bij de
afwijzende houding van het Nederlandse volk
t.o.v. kernenergie.
Daarom wordt er nog een tweede weg bewan
deld, om te voorkomen dat de her-introduk
tie van de koppeling 'schaarste dus kern
enerqie',wordt verstoord door de bezwaren
tegen kernenel'<;lie. Alle argumenten van de
AKB passeren de re,m.,-;- veiligheidsaspekten
van kernreaktoren, het vraagstuk van het
radio-aktief afval, kernbewapening, terror
isme, sabotagemogelijkheden, bedreiging
van de demokratiese rechtsorde, alterna
tieven als zonne-energie eet.
Daarbij gaat men ongeveer als volgt te
werk. Hen pakt bepaalde elementen uit de
verschillende antie-kernenergie argumenten
op, geeft aan de inhoud van die (uit hun
kontekst gebaalde) argumenten een bepaalde
draai, om ze vervolqens in hun nieuwe
jasje te gebruiken voor een pro-kernener
gie-stellingname. Ko6ptatie, heet dat met
een mooi woord. D.w.Z. aan anti-kernenergie
argumenten wordt een andere inhoudelijke
betekenis gegeven, ze worden vervormd
om ze bruikbaar te maken voor de politieke
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doelstellingen van de staat. Hierv,an zijn
vele voorbeelden te geven, zoals o.a. het
gebruik van milieubezwaren als argument
tégen kolencentrales en vóór kerncentrales,
het çebruik vah bezwaren- tegen export van
kerncentrales naar de Derde Wereld als ar
gument 0111 ze hier te bouwen·,. omdat ander 5

de Derde Wereld nog ver.der in welvaart
achteruit zou .qaan ect. Suggesties. VOO:(
eindexamén'Vragen 'tekstverklaren' z.itten
er 'J!!noeg in. De """agstelling zou daarj>ij
steeds hetzelfde kunnen luiden: Wat
is het manipUlátieve aan deze redenering?

KONKLUSIE
Wat verduidelijkt dit nu alles?
Op de éerste plaats 'bewijst' de hele
toonzetting van deze nota de politieke
kracht van de AKI!. Tegelijkertijd is het
een poging deze ongedaan te maken. Er is
zeer zorgvuldig en uitgebreid gekeken naar
wat de lUCB zoal tegen kernenergie te berge
heeft' gebracht de afgelopen jaren.
Vervolgens heeft men zich zo 1 n duizend
pagina's moeite getroost om een tegenrede
nering op te bouwen. Een teqenredenerinq
die niet op de eerste plaats via botte
uitspraken vetloopt, ....ar via een aenge""
meten höuding van begrip en dialoog.
Deze houding draaqt re~el het gevaar in
zich dat ze mensen een rad voor de ogen
draait en de kritiek van de AKB op kern
energie de wind uit de zeilen neemt.
Het regeringsstandpunt dat als uitgangs
punt voor de BMD gaat dienen, zal identiek
worden opgezet. Het is aan ~de AD om te .
voorkomen dat dit standpunt ook daàd-
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werkelijk een dergelijke uitwerking heeft
of zal krijgen.
Op de tweede plaats en aansluitend is de
BMD door de Nota Energiebeleid duidelijker
belachelijk gemaakt dan ooit door de lUCB.
Wie nog niet wist dat de BMP een poging is,
om kernenergie door de strot van het
Nederlandse volk te duwen, moet die nota
maar eens lezen. Voor wie daar geen zin in
heeft het volgende citaat:
11 De vraag rijst nu wat we van de Maat
schappelijke Diskussie mogen verwachten?
~l!. heE. .ao~d_i!. !oa! 2.e_~aE.s~h~E.e!iik~
!';.i!.k!:O"!.i~~r_ t2.e_l~i2."!!. 2.aE. 2.e_b~s!i!.s!.ns.
~v!.r_d.! ~i~Ee!.d!.n!l.Y.~ lieEn=.n=.r2,i!, ~E..d~
l1.é~O~~ ( •••• ) ft

Misschien een regiefoutje, maar het staat
er toch echt~

Tenslotte: er is nog veel meer over en aan
de hand van deze nota te vertellen. Tussen
de regels dOor kan een beeld worden ver
kregen van de werkelijke motieven voor de
invoering van kernenergie, die niet
simpelweg kunnen worden aangeduid met Ide
winstbelangen van de a.toomlobby'. OOk wordt
een en ande~ duidelijk over de tegenstel
lingen binnen de atoomlobby . Dit alles kan
echter in het bestek van dit artikel niet
worden aangegeven. Daar wil ik in een
volgend artikel verder op ingaan.
Voorlopig maar gewoon doorknokken en door
ademen (het zelf-opwekkend vermogen)

Berman Verhagen



Laat de hekken staan!

Tijdens de Landelijke V""rgadering (verder LV)
werd er een nogal omvangrijke diskussie ge
voerd over het al of niet iJUlemen van een
standpunt aangaande de gewelds- geen geweld
kwestie en of men nu in oktober moet over
gaan tot een bezetting of een blokkade.
De reaktie die bierop kwam van de Stroomgro""p
Nijmegen (en ook van diverse andel:'e groepen
in den lande) klonk in het kort als volgt:

1. een standpunt ten aanzien van de.gewelds-
kwestie kan nog niet worden ingenomen

omdat zij sterk afhankelijk is van de sfeer
en situatie op de aktieplaats. Het gebruik
van geweld is tevens afhankelijk van bet
geen de (zeer waarscbijnlijk aanwezige)
M.E. doet;
2. een stanpunt ten aanzien van de vorm van

de aktie (terreinbezetting c.q. blokkade)
kan ook nog niet worden ingenomen 011. dezelf
de redenen als onder punt 1.
Hierbij werd vermeld dat een blokkade niet
mag worden gezien als een minder radikale
of. minder gewelddadige vorm van aktievosren
als een bezetting.

Met andere woorden, de twee raeest zwaarwegende
beslissingen worden vooruir geschoven tot de
dag van de aktie.
Mijn kommentaar hierop:
Door het niet innemen van een standpunt in deze
kwesties
- zullen op de dag van de aktie waarschijnlijk

vele mensen wegblijven, mensen di. net als
jullie en ik tegen kernenergie zijn, doch bang
zijn in een geweldssituatie terecht te komen;
- zullen op de dag an de aktie deze standpunten

worden bepaald'door een kleine groep mensen,
aangezien je moeilijk met z'n duizenden nog
eens kunt gaan diskussiiren hierover (de emoties
zullen waarschijnlijk overhee~en);

- een blokkade is wel degelijk een minder ge-
welddadige vorm van aktie omdat we bij een

blokkade van de kernsentrale niet gedwongen
zijn drie 21 meter hoge bekken weg te breken.
Bij een bezetting nemen wij het initietief tot
geweld (tegen asteriaal), dan dool:' de politie
en pers zal worden uitgelegd als provokatie.

In onze basisgroep is wel gepraat over deze
kwesties. wij kwamen vrijwel unaniem tot de
konklusie· dat een vreedz..... blokkade voorlo
pig de enige oplossing is.
Onze argumenten hiervoor waren de bolgende:
- je krijn veel meer mensen mee, doordat de

de aktievorm vriendelijker klinkt. en boven
dien weten de aensen waar ze aan toe zijn;
- wij zullen niet het initiatief nemen tot

geweld (persoonlijk noch.aterieel), en de
reaktie van de politie afwachten.
(Als deze reaktie gewelddadig is dan weten we
nog niet hoe we reageren, aangezien een aan
tal mansen niet principiiel tegen geweld is)
- de angst bij ons is erg groot dat er bij

een bezetting sneller dan bij een blokkade
massale vechtpartijen ontstaan met de politie.

Marcel Wolters
(lid basisgroep Twente)

Reaktieopde23-ste
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lt4N DOORNES TRANSMISSIE BOUWTMEEAANATOOMBOM
Terwijl 50.000 mensen in Almelo demons~reren

tegen de uitbreiding van de Ultracentrifuge
fabriek, maakt Pakistan een atoombom. Met
uit Nederland afkomstige kennis en iDateriaal.
Daarmee kan Pakistan uranium verrijken, wat
nodig is voor een atoombom. Doar toedoen van
de Nedèrlandse regering, en door leveranties
van materiaal door van Doornes Transmissie
is er een toegenomen dreiging van een atoom
oorlog in Azië.

ABDEL QUADEER KHAN
Een van de sleutelfiguren in heel dit schan
daal is Abdel Quadeer Khan. Tussen 1963 en
1967 studeer Khan metaalkunde in Delft. Een
briljant studentje, hetgeen Pakietan later
goed uitkomt. Door toedoen van het ministeri,e
van Ekonamiese Zaken speelt Khan# zonder pro
blemen, Pakistan 3~ jaar lang geheime kennis
in handen. Door zijn baantje bij FDO (Fysies
Dynamies onderzoekslaboratoriuml in Amsterdam.
Dit laboratorium test de ontwerpen van de
ultracentrifuges'. Aan dit projekt werken ook
Engeland en Duitsland mee. Ekonomiese Zaken
geeft het laboratorium toestemming om Khan
te betrekken bij het· Ue-projekt. Er is veel
speciale kennis aanwezig o.a. over de speci
ale metaalsamenstelling van de centrifuges.
Dit is van groot belang om een oe-projekt op
te zetten. Deze kennis is nu via Khan in het
bezit van Pakistan,. die daardoor in staat is
om een atoombom te maken.
Khan werkte bij FDO van mei 1972 tot maart
1976. In deze periode wordt hij betrapt op
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papieren, maar het, bedrijf weet wel beter.
Als de lading metaal weer terug i's op het
bedrij f, worden ze haastig ,op een vei.lige
plaats opgeborgen. oe bedrijfsleiding zet
de personeelsleden ondel: druk. Bet wordt hun
verooden om okk maar iets, zelfs niet tegen
hun eigen vrouw, wat te vertellen.
De zaak moet de doofpot in.
Dit lukt echter niet zo goed. Op 28 maart
1979 wordt in een uitzending op het 2e
Dui1;se TV-net bekend gemaakt dat Pakistan
toegang heeft weten te krijgen tot de UC
technologie via Khan.
Tevens komen er berichten over het vrijwel
identiek zijn van de in Pakistan werkende
ultra-centrifuges en die in Nederland.
Via prmier Begin protesteert Israêl. Deze
stuurt een brief naar van Agt over de moge
lijke gevolgen van een Pakistaanse atoombom
voor Israël. President Carter stelt na het
bekend worden van deze kennisdiefstal een
speciale regeringskommissie in die oa. verre
gaande plannen onderzoekt om eventueel de
verrijkingsfabriek in Pakistan te saboteren.
Dit alles dwingt de Nederlandse regering
om toch een diepgaand onderzoek in te stel
len. Er wordt een ambtelijke w~rkgroep in
gesteld, die dan eindelijk in maart 1980
met een eindr.apport komt.
Hierin komt alle schuld te liggen bij Khan.
Daarnaast wordt toegewerkt naar de konklusie
dat tegen Khan toch niet veel meer te doen
valt, dat de geheimhoudingsvoorschriften en
de beveiliging verbetering'vereisen en dat
ft een aantal bedx:ijvenll door Khan benaderd
zijn om materiaal te leveren.
Verder wordt er niets gezegd. De rol van
van Doornes Transmissie wordt verzwegen.
Terwijl de overheid dit wel wist!
Allereerst is de overheid mede-eigenaar \tan

dit, bedrijf. De Nederlandse staat wordt erin
vertegenwoordigd door de in 1977 aangestelde
regeringsko~issarissenR.van Heusden en
O.H.van Royen. Dit nadat de Nederlandse staat
i05_$ilioen gulden in het bedrijf gestoken
heeft.
Daarnaast heeft het ministerie van Ekonomiese
zaken nu en dan een zwakke waarschuwing ge
geven aan van Doornes Transmissie.
Ekonomiese belangen blijken wederom de bepa~

lende faktor te zijn als het erom gaat.
Met het dreigement van arbeidsplaatsen in de
hand wordt meegewerkt aan de verdere versprei
ding van kernwapens.
En hieraan ia de Nederlandse regering mede
schuldig. Door het doofpotrapport en door het
door de vingers zien van de leveranties van
van Doornes Transmissie, maakt de Nederlandse
regering opnieuw duidelijk wat voor een onzin
het non-prolifiratie verdrag is. Alles het om
geld gaat is er wel een manier om dat verdrag
te omzeilen. (Pakistan heeft dat verdrag niet
ondertekend)
Arbeidsplaatsen is het èhantagemiddel. Hoeveel
waarde dat middel voor het Nederlandse volk
is blijkt uit de verleende subsidie aan van
Dool!'nes Transmissie door de gemeente Tilburg.
In ruil voor 6000 arbeidsplaatsen schenkt
Tilburg 5,5 miljoen gulden., door goedkoop
(f 4,- per vierkante meter) de grond aan het
bedrijf te verkopen en door de Buub van
Doorneweg aan te leggen.
In dat bedrijf aan die weg werken nu 150 men
sen. Acht jaar later werkt een fraktie van de
beloofde 6000 aan onderdelen die het DAFje
van toen doen vergeten. Het is een ond~rdeel

geworden van het Militair-Industrieel Kbmplex.

naar een artikel in de Tilburgse Stadskrant
van 27 augustus 1980, nr.l-
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srop KERNENEB~LAUW
Nadat OlIder andere in de noordelijke provin
sies al allerlei aktiviteiten in-een derge
lijk kader waren ondernomen, heeft Aktie
Strohalm (een kleine landelijke, 1Illlar erg
aktieve en 1Illlatschappij kritiese miljeu
organisatie) het initiatief genomen om
op landelijk nivo georganiseerd de elektri
siteitsbedrijven onder druk te zetten om
te ksppen met kernenergie.
Het doel van de aktie is dat de provinsjale
en gemeentelijke energiebedrijven hun banden
met kernenergie verbreken door middel van
een volkomen legale Illl1nier van sabotage op
hun finansjele administratie. We siteren uit
een aktiepamflet van Strohalm hoe dat in z'n
werk zou kunnen gaan.
"WE KUNNEN WINNEN:
+ In eerste instantie sturen we deze eisen
op naar de elektriciteitsbedrijven en hun
eigflmaren, de provincies en gemeenten.
+ KoDlt hier niet snel bevredillend antwoord op
dan gaan we meer druk uitoefenen. Dat kan:
Iedereen krijgt een acceptgiro voor haar of
zijn stroomt of heeft een automatiese over
schrijving. Dit om de automatiese veTWer
king van de betalingen zoveel mogelijk te
vergemakkelijken. Massaaloverschakelijken
op gewone overachrijving met blauwe giro
kilart of bllnkgiro is vOOr dit systeem
moeilijk of helemaal niet te verwerken:
Hier kunnen we gebruik van maken. We
brengen de Ons toegezonden acceptgiro' s
naar het plaatselijk anti-atoomenergie
komitee, en trekken uiteraard IIlB.chtigingen
voor automatiese afschrijving in. Dan maken
we het door het elektriciteitsbedrijf ge
vraagde bedrag over met 2 aparte overschrij
vingen. -op de ene blauwe kaart (of bankfor-

mulier) zetten we fl,- o.v.v. 'atop
kernenergie', •onder protest'.

-op de andere kaart zetten we het
resterende bedrag.

We kiezen hier voor een gulden, omdat dat als
symbool dient Voor onze meebetaling aan DO
dewaard.In werkelijkheid is het (onze auto
1Illlties in je stroomrekening verrekende bij
drage voor kemenergie;Rob) een percentage
van het bedrag voor stroQMkosten, en dus
voor iedereen verschillend.
+ Mocht het elektriciteitsbedrijf deze druk
kunnen weerstaan, en ook de eigenaren gaan
nog niet door de bocht, dan zullen we de
aktie verder kunnen versterken. We kunnen
nog ingewikkelder gaan betalen (bij~. in
driën en via verschillende rekeningen, door
geen administratienUlllllleTs te vermelden of
per kas te gaan betalen) In het uiterste ge
val, en alleen als er voldoende mensen meedoen,
zouden we kunnen overgaan tot het daadwer
kelijk weigeren de DOdewaard bijdrage te be
talen.

WE WILLEN WINNEN, DUS PAKKEN WE DE AKTIE
GOED AAN.
Dit houdt in:
+ dat in provincies waar mensen met de aktie
willen beginnen er eerst vooroverleg plaats
vindt.
+ dat de provincies onderling eerst overleg
plegen hoe de aktie landelijk het best ge
voerd kan worden. Onder andere zou een fa
sering aangehouden kunnen worden.
+ dat de aktie gestart wordt met het infor
meren van de bewoners van de provincie over
de rol van de elektriciteitsbedrijven.
Indien nodig moeten 'er huis aan huis folders
verspreid worden.
+ dat de druk georganiseerd wordt opgevoerd
tot het bedrijf zich distantieert van kern
energie. (dus niet individueel alvast gaan
weigeren de 'Doodewsard-gulden' te betalen,
want dat zou het effekt van de aktie onder
graven)
+ dat deze manier van aktievoeren veel geld
en menskracht vergt."

Tot zover het (erg lange) sitaat uit de
aktiepamflet van Strohalm. Verder staat
in het pamflet in het kort uitgelegd ~at

de relatie tussen je- stroO'Qlrek.ening en
kernenergie is (dat je er dus op een slinks
verborgen manier aan meebetaalt) en dat
kernenergie een voortvloeisel is uit een
falend energie- en maatschappelijk beleid,
en een pleidooi voor het niet tegelijk in
elke provinsie opstarten van de aktie, maar
bepaalde tsterke' -provinsies voor te laten
gaan omdat dit de aktie meer stimulerende
kracht en ook finansjele ruggesteun geeft.
Dat laatste dan met name omdat via de bij
dragètt van simpatiserende mensen in die
'sterke' provinsies het opstarten van de
aktie in andere provinsies gesteund kan
worden.

Voordat ik op het aktievoorstel en de pre
sentatie daarvan inga, wil ik eerst nog de

Voor infoTlllB.tie over de Giroblauw-aktie kun
je terecht bij plaatselijke anti kernenergie
groepen. Het voorlopige landelijke kontaktadre
is Aktie Strohalm, Oude Gracht 42 Utrecht
telefoon: 030-314314
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THUISBANKIEREN
presieze effekten van die aktie voor de elek
trisiteitsbedrijven toelichten.
De alternatieve betalingswijzen, zoals de in
het bovenstaande uiteengezet zijn, maken het
voor de bedrijven noodzakelijk een gedeelte
van hun finansjele administratie door mensen
in plaats van door kompjoeters af te laten
handelen. Dat kost dus extra geld om die men
sen aan te stellen (werkgelegenheid!) en ho"'
vendien levert het vertraging op. Duidelijk
zal zijn dat naarmate er meer mensen meedoen
er een steeds grotere druk op de elektrisi
teitsbedrijvèn zal ontstaan.
Deze VO~ van 'sabotage' is volkomen legaal
omdat het er niet toedoet hoe je je stroom
rekening betaald zolang je 'm maar betaalt
en dat met geldige betaalmiddelen doet.
Het~weigeren betalén van de automaties in je
stroomrekening verrekende.bijdrage aan de
ontwikkeling en toepassing van kernenergie
(dat dae je averigens ook via belastingen)
kan wel moeilijkheden opleveren, maar als dat
maar !'Jo massaal mogelijk gebeurt en het ook
massaal ondersteund wardt wordt dat wel moei-
lijk voor de staat. .

ANDERE AANPAK
Hoewel de Gelderse Stroomgroepen en Energie
Komitee's positief tegen een dergelijke aktie
staan hebben we toch wat bedenkingen tegen
zowel de presentatie als het voorgestelde
verloop van de aktie.
om te beginnen wordt de aktie nogal als een
laatste redmiddel gezien, en bovendien niet
in samenhang met andere aktievormen•.
Er wordt gesuggereetd dat dit de aktievorm
tegen kernenergie, en in het brJzonder tegen
de Sentrale bij Dodewaard, is.
In een ""lOslag van een resente Giroblauwverga
dering (LJlKBulletin nr. 17) lezen we dat er
voor gepleit wordt de verschillende akties
(demonstraties, Giroblauw,. Dodewaard gaat
dicht en dergelijke) los van elkaar goed op
te zetten, om pas daarna naar elkaars argu
menten te verwijzen en de akties elkaar
kunnen ondersteunen. Dit is dan mede moge
lijk omdat de verschillende akties toch
uieder op een andere deelgroep mikken".
Over het afstemmen van de verschillende
akties staat er: "De konklusie was, dat zo
veel mogelijk voorkomen moet worden dat
slechtwillende pers een wig kan drijven
tussen de verschillende vormen van aktie."
Ons insziens is het duidelijk dat de strijd
tegen kernenergie het best op zoveel mogelijk
fronten aangegaan kan worden. Dat betekent
solidair zijn met akties die tegen kernener
gie ondernomen worden en ervoor zorgen dat
slechtwillende pers, bij voorkeur door een
brede ondersteuning voor de akties onder de

bevolking, zo min mogelijk kans krijgen om de
zaken in een kwaad daglicht te stellen.
Dat betekent niet dat je je terughoudend of
·zelfs anltstig ten op zichte van andere akties
moet opstellen en dat iedereen d'r eerst maar
·voor moet zorgéD dat z In "eigen" aktie goed
genoeg verloopt om in verband met de andere
gebracbt te kunnen (mollen) worden.

Deze aktie lijkt ons een erg goeie en zal naar
onze mening meer effekt sorteren als ze duide
lijk gepresenteerd wordt in samenhang met de
andere vormen van verzet tegen kernenergie,
ook met de Dodewaard gaat dicht-aktie.
ZO zijn de 8Iiléterdamse Dodewaard gaat dicbt
groepen de Qiroblauwaktie aan het voeren naar
het gemeentelijk energiebedrijf toe, om zo bij
te dragen aan de stopzetting van het nederland
se kernenergieprogramma. Hun aktie wordt ook
duidelijk in verband gebracbt lDBt de Dodewaard
gaat dicbt-aktie en zo ondersteunen beide ak
ties elkaar.
Ook in Nijmegen wordt de Giroblauwakde gevoerd
in samenhang met andere aktiviteiten en <>ok
in verband gebracht met de Dodewaard gaat dicht
aktie. Zo zijn er voor.bereidingen aan de gang
om een brosjure over de (kern)energieproble....
tiek huis aan huis te verspreiden, wijkavonden
te organiseren en dergelijke en om daarbij ver
schillende aktieperspektieven aan te bieden.
De GiroblallW~tie is daar een van, ....ar ook
door middel van enquete's bijvoorbeeld druk
uitoefenen op de gemeente om zich voor de
onmiddelijke stopzetting van bet kernenergie
progrllDlDB uit te spreken, de Dodewaard gaat
dicht-aktie en dergelijke horen daarbij. En
ze horen niet los van elkaar gezien te worden.

Onze tweede bedenking heeft betrekking op het
voorgestelde verloop van de Girablauw-aktie.
Volgens ons kan de aktie evenveel, zo niet
meer effekt sorteren wanneer ze direkteren
simpeler gevoerd wordt. Ons voorstel laat ook
de energiebedrijven minder tijd en mogelijk
heden 0Dl zo goed en zo kwaad als dat kan
oplo'ssingen te vinden voor de aankomende
chaos in de administratie. Bov.endien geeft
een simpeler en direkter verloop de _nsen
die.de aktie voeren en ondersteunen eerder
de resultaten ervan te zien, wat stimulerender
is voor andere _sen om eraan mee te doen.
Wa stellen voor om meteen te beginnen met het
in twee of meer keer betalen van de rekening
door middel van .eigen overschrijvingskaarten,
het niet vermelden van administratienummers
en het schrijven van protestbrieven en derge
lijke .Dit wordt overigens in de noordelijke
provinsies en in Tw<mte al gedaan.

ROB
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PLOGOFF-LAREVOLTE
In 1975 werd waarschijnli~k een van de stom
ste beslissingen genomen die de,atoomlobby
in Frankrijk kon pemen. Pogoff in BretagPe
werd ~kozen als plaats voor een.kernaentrale.
H~ e~rsté verzet komt op gang als de tech
nici van de EDF (de Franse nationale elek
triciteitsmaatschappij) metingen komen ver
richten. Er zijn barrikades opgericht en na
4 dagen zien ze van metingen af.
Daarna vinden er regelmatig manifestaties
en demonstraties plaats waar vele duizende
mensen aan meedoen.
Dê Bt:'etonnen willen geen kerncentrales meer.
Er draait er een bij Brenntlis, maar die was
al klaar voordat het verzet serieuze verrren
aan begon te nemen. 1<e1"nene1:"91e .is voor de
Bretonnen een van de symbolen van de uit
buiting en onderdrukken van de: streek door
FranKrijk geworden. ·Wat goed is voor Frank
rijk, hoeft niet meteen goed te zijn voor
Bretagnel' • Daarmee is min of meer de ver
klaring gegeven waarom het verzet tegen
kernenergie daar zo sterk is, en door alle
lagen van de bevolking gedragen wordt.
Daarom is men ook vrij zeker van zijn/haar
zaak: '"Kernenergie komt hier -niet, als wij
dat piet wil,len, en lnkt het ze toch nog om
dat ding hier neer te zetten, draaien zal
ie nooit; desnOOds gaat er een bom onder"
Tot nu toe wordt met alle mogelijke middelen
geprobeerd het verzet de kqp in ~e drukken.
Een indrukwekkende hoeveelheid CRS (=ME) ,.
waterkanonnen, arrestaties waarbij arrestan~

ten in elkaar geslagen worden, tanks, para
chutisten, braakgas, traangas" de knuppel en
konstante intimidatie.
De Franse overheid heeft het er zo langszamer
han wat moeilijk mee. Als ze doorzet, verhe
vigt het verzet en valt er de eerste dode,
als ze terugkrabbelt, laait het verzet elders
op. In Choor is dat al het geval en er kan
heel wat volgen.
Het goede van de strijd in Plogoff en omge
ving is dat het op de eers,te plaats gedragen
wordt door een groot deeel van de bevolking
en verder dat met een verbazingwekkende van
zelfsprekendheid de strijd in een veel breder
maatsch~pelijkkader geplaatst is.

MaatschantlPliike
____t-'f':..."""""S'""tlijd'_
Waar we hier jaren over gedaan hebben, en
soms gedeeltelijk gelukt is, ging daar vanzelf.
De Bretonnen ervaren heel direkt dat invoering
van kernenergie niet alleen gevaarlijk is voor
mens en JI:liliéU,. mar ook voor de demokratie.
Teohnokraten en de'skundigen. kr!1 gen het voor

voor het zeggen. Een van de konsekwenties
van zo'n argument tegen kernenergie is dat men
binnen de anti-kernenergi~groepenprobeert
een deskundigheid probeert te voorkomen.
Geen speciale voorz1tter(ster), geen speciale
woordvoerder (ster). Opvallend daarbij is dat
de mensen zo ontzettend veel weten over kern
energie. Ook is vrij snel de link gelegd tua
sen 'mi~itaire' en 'vreedzame I toepassing van
kernenergie. Hiervan is het gevolg dat er
een intensief kontakt bestaat met de bevol
king in Larzac die al jaren met succes tegen
de aanleg van ~litaire oefenterreinen in de
streek strijd. Die kontakten ontstonden
vooral op de verwantschap tussen de tWee:
in allebei is vooral met name de plaatselijke
bevolking het eerst ~n verzet gekomen.
Maar zo"n kontakt is kennelijk ook leerzaam.
Doordat de Bretonnen het verband tussen
'vreedzame' ert 'militaire' toepassing van
kernenergie legden, kwamen ze ook onmiddelijk
tot 'tle ontdekking dat hun qebied met mili.tari
sering bedrèigd werd. Hèt werd bekend dat
defensie Aan reeks schuilplaats·en voor atoom~

onderzeeërs wilde aanleggen in de rotsachtige
kust van Bretagne. Dat zou wel zo handig zijn:
d~ splijtstof die dient ala brandstof en als
lading voor de kernkoppen vlak in de buurt.
Daarmee zou Bretagne in geval van oo~log het
mikpunt worden van raketten om die schuil
plaatsen te vernietigen. Als bevolking
vir>dt je dat nièt leuk.

Ook in die richting heeft de strijd zich ver
breed~ Boven is al aangegeven dat de strijd
tegen kernenergie sterk gevoed wordt door het
nationale bewustzijn van de Bretonnen:
1I Le Nucléaire,c'est Giscard,c'est Paris"
De uitbuiting en onderdrukking hebben zi j
sterk gevoeld. Ze zien hun kust bovend~en

verpest worden door de ruwe qlie uit gezon
ken tankers. Een van hun temals is dan ook:
"marouté aujourd'hui, radio-aetif demain"
(vandaag vervuild door aardolie, morgen
radio-aktief besmet). 'Ean van de redenen
die ze bij wijze van bittere grap tegen het
bouwen van een kerncentrale in Bretagne
noemen, is dat het koelsysteem verstopt
zou 'kunnen r,aken èloor de ruwe olie ~



80e h de .ituaUe nu?
In januari heeft de Franae overheid gepro
beerd een reeka van h~1nga te houden
(~enqulte d'utilit6 publique~,a1 gauw omge
doopt tot Menquate d'inutilitf publiqueMJ
0aI de kerncentrale. bij de bo,volUnq dooI" de
auot te duven. Dit Meld lÛeU apdua 1n l1an
dat uitge1loeht ie vat de'vool"delen'van een
kernreûtor bij Plogoff zijn, en v~a ter in
zage qel.e .soa.iua zou de bevolkinq dat
kunnen bea_n (de keus l1qt al vaat).
ECbter de burq_e.tera van een &&nul ge_n
ten daar hebben die do..iers openlijk ve.r
brane!.. DoU.rna wrklaarden ze dat hun q_lM
tehuizan niet ter be.ch1kkinq _r4en gesteld
voor dergelijke onde~aUaae verton1ncp!'o.
oe overheid zag zich .1' toe ~qen
rijdende ge~ent.hulz.n te bouwen. Sn die
_r&en Daar de vu.chillltDde plaa.t.aen 'iJtldili
geerd W&aT de hearinq8 plaats _aten viDden.
Dat hebben de bewonera proberen te verhif'1der
en tiMel. aktiea, EOala in C>nlSeT.t&and intez
neUW' beachrevtn worden. oe atrijd in PloqiOtf
staat uitqebre1d in de belaftguelling in
~a.nkrijk en vindt brede or"'-nteun.1ng.
zo vond er _t pinkateren (tijdens ons tenten
bq>l een delllOtlatratie pl_ta waaraan 1-50.000
_naen 4eelna.en. Die brede ondarateun!nq i,
ar ondanks het feit dat de _nsen da.ar bereil!
zijn te suijden met inzet van hun eigen lijf.
lIet Wlanqrijkate vapan i. de katapult, die
daar bet .yd)ool 9"worden ia V&ll de .uijd.
De hurqe....ter van Plogoft laat zich toto
<p"ateren _t de rocd-w1 t-blauwe ajerp c.l, en
daaroverheen een kaeapult.
Bet zal llOll ....1 e",n duren voordat het Mer
zo ver ia. De voorwaanlen waaronder de .trijd
zieb d&ar ontwikkell! heelt, zijn duil!eL1jk
ander. dan bij ona. Toch proberen we, ..t

-.
n.a~ in de DCldlI_ard-gaat-dicht-akUe en oe
diskuasiea die we over het waar~ van de akUe
voaren, lan9Z...rhand naar zo'n aituaUe toe
te werken. Een aardig beeld ven hetlJllan zich
daar atapeelt, levert het OD6er.taanda inter
vleuw dat overlJll~n ia uit Nukleel. hat
blad van de Breton.e anti-kernenergi~lJinlJ.

7ntervieuw
Nukael, sc-J.gen U99t'n dAt het geveld Ve.D
de kant van dlt politie uitgeloJtt ia 6001' het
voortdurende u1tachel.den en hat atenen \JOOi.n,
eiqeD1ijk zou bet blote teit dat je naar de
de-:mstr&ti•• 9&at, .n dur bent. de av-ntsn
qeleq8nbaid IJ'98ven hebben ~ erop Ie. te
el.aa..D... ,hebben de _naan ui.t Plo9011 uit
Ploqolt: dan dur l11et eu boMt'. voor 9Uoze.D
door .tanen te gooien en door ac:heldpu-Ujen?

Luel J&, het lJut erca vi. er _t qewoe14 he
qö'ii'nen ia. oe anaen VaD buJteo &e998.n in
teits: -ala zij di. gran&tJen over neb !Men
krij9'M' i. dAt hun .igen schuld, h.a4den ft

....u <;reen .tenen ~tan gooien-. Maar aij
zijn vanaf de eaz.t.e .aI:\J'8n at begonnen _t
het afschieten Vat! tp:anaten, vanaf 31 januari.
tijdens de eerate naeht 4at u- b&rr1Jl.eda.
vann. Maar hoe dan ook, ia het lÛet Vl56ral
het teit, dAt 11. _t &OVe1.n 98kc.en zijn
zonder de _n1nq VUl de bevolkinq te vraqan?
Sn dat za zo 9Wl!lpen4 waren?
De 'IV _a er vaak bi' en _t _ dan ook heli
ben kun- _rken i., dat wu-r di. er __
en er o~. -ute, de alJ8nten .ich OfItnt
taDd gedeisd hialden, .. bleven ..n l1n.1e.
"' lderpen 9*en Qranatan _ar en hoe dan ook.
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Kaar .Ü M 'tV geeno~ ..-kttl. .choten
&oe h\ltl gratUIte" recht op de _nMn af.
Verder 1. er .te"'. op rust aanqedrongen on
der de akt.1eVCM.rare, cc ~n eu-itelten
uit te halen.

NUkleel: De hearing _at plaat~nden, men
vl.t clIlt de politie zou k~n. Men heeft qe
_~. Man heeft 9tl_een 4at het ._nat"i.
bij Pont-~0e4 600r 4e poUtie gevorderd vaa
voor ondarclllk. BOe t. het 9ebe~d1 Waren jul
U. nog- ate-.1s 1n afwll.chtin9 vlln het beqin
van de enqul.te?

LuIl. Ind.rdaa4. _ haMen zekal:" niet verwacht
~t we zoveel JIOlit1e op On%8 nek Louden
krijgen. we daehten, ook lil. het geval van een
ral. dat er m1.lchlen 400 zow!lan zijn. lIlU.r
dat het ver(ler wt!!l :.ou meevallen. Kaar er va
ren );OlUltant 150 tot 200 cu. p31trouLlleerden
en .an het eind van de derde week wa. er spra
ken van Mn wara politiemacht bij 'l"roqor. waar
za hlm IIlAtllrlall.l en 4e rijdende gemeantehui
zen neer zetten.

NUkleellWat 11 er Cl. e.rate nacht gebeurd?

Lua: We ha44.n be.lot~ 0lIl barrikade. op te
;;-~ (B te verhinderen dat ze 1nI.-n, de
beaUaa1nq 4urovu' werd l'Ond tot 1IlOnc1 door
qa~ven.

NuJd..l. Kaar wa. het op dat -=-nt niet het
idee van de meneen om alechte een symbollele
aktie ti dOln, waarna alle. afgelopen zou djn?

tul: Velen 4achUln a:r zo ov.z. -va werpen een
;Ipan'ing op ca ze ti laun zian dat wa ar
zijn-. wa vlaUn hael 9OIc1 dat ean versperrinq
alecbta ..n fo~Uteit zou lijn teqenover al
bat ..teri..l wu..r dj onqetvijfe14 ovu
beachikken.

-
~leel: Hoe ta het 4a.n va:der 9196&D?

Lue: D: "'et het niet. aall iader i. er door
~epen, oa het zo ti "qgu. En toch djn
er ....nten 91.,.e.t waarop dat op ell neer
q1"",. In 'rr09Qr waren a:r 4Il~ 4Ilt je bijna
ni_ne! zaq, ..ar at:aacb ala er .'nacht
ba.r:rik~ea opg;evorpan werden. ontlltond de
af..r _er, <mat _ ea.ar ""er aantrof
fen en zagen _I. hoevelen ve wa:ren. Dat g&1"
ons steeds weer 1Il:ltd.

Nukleel. Op 31 januari kOD ja den dat da
bewo(olnlat)ara van Plogoft echt 91lchokt
wa:ren door vat ar a'nachU en vooral .'_1'
qens bij hal. g_enUlhuh gebeurd wa••

Lue. Ja, die da9 waren er d:rie var.par
r1nqen. ~n we aermeal zagoe.n c!at de wreper
ring bij Loch l500r de politie qell(8ln waa,
dat oebeurde paa na 4 uur. hebben we OM
verz..ld bij ....1. ge_entahu.la van P1Q90ff.
1011_al varen '"' er lllllNl.en. vrouwen en kind:
eren. De. politie 11 toen qekoMn. heel rus
Uçr aan, ze habban er mililten. een Ilu.r over
qedaan, omdat de weg bet..id lag _I. ltenen.
Bet was erg indrllkwekkend OCII te zien. AlIn het
hoofd van de ltoet de politie en wee çreblin
deerde vrachtwaqana waarin je de beatuu:r4er
zelfs niet za9 zitten, alleen da achiet
qaten. z. waru te voet. hela op _t IJSaloten
vieier. en ze haóden granaawerpera.
z. kwlmen langza.. vooruit. Op een van de
vrechtwa9'l"8 zat .en eno~ lterke aeh.1jn
werper die de tulle ..,n19t11 verlichtte. 0.1.
_akte .an nare indruk. TOen zijn ze preeie.
voor h.t ~_antehlli8 qun .tun. in _udera
Unia. achter elkaar.
Natuu.rUjk waren er een paU' van ona die
be90ftlleD ti achelden an ee.n paU' di. een of
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twee stenen gooiden, maar dat was ook alles.
we hebben tegen ze gezegd: "Begin daar nu niet
mee, anders krijgen we dadelijk vreselijk
op onze neki'. Dir stond ook een kist met
eieren, zelfs daar hebben we niet mee ge
gooid (of een paar misschien). We waren dus
rustig en de 'mensen stonden alleen maar te
kijken, dat moeten we toegeven. Maar dat is
toch niet verboden ~

En op eens, we hadden zelfs niet gezien dat
ze de geweren op ons richtten, want het was
nog donker om kwart voor acht s'ochtends,
kwam er een regen van grote ballen op ons af.
IfWat zijn dat voor een dingen? 'I Granaten:
Iedereen ging in dekking, we waren in een
hoek gedrukt op het plein bij het gemeente
huis. We stikten in het traangas. We konden
geen kant op, overal waren twee meter hoge
hekken. We zaten in de val. En dat vonden de
mensen niet leuk. En nadat ze vijf tot tien
minuten lang traangasgranaten geschoten had
den, zijn ze in de vrachtwagens gestapt en
naar Saint Goes vertrokken.
Elke ,dag waren ze er, van 9 tot 5, en elke
avond als ze vertrokken, werden er stapels
met allerlei troep opgeworpen om ze het
rijden te beletten.

Nukleel: Heeft het grootste gedeelte van de
bevolking meegedaan?

Lue: Ja,Ja, er was een kleine kern die tegen
de aktie bleef, die we ook nergens gezien
hebben, die 100% voor Guermeui(de perfekt
van de streek) waren, punt uit, en wat
Guermeui wil,willen zij ook.
Maar het is een kleine kern omd.at eX':
heel veel mensen zijn die begrepen hebben dat
er toch abnormale dingen in Plogoff gebeurden.
Al dat geweld, hun kinderen die in elkaar ge
slagen werden door de CRS. Dat zagen ze niet
zo zitten, ook de oudere mensen niet die al
leen maar van verre toekeken. Die zeiden, toen
ze dat zagen, toen hun kinderen en vrienden
en vriendinnen dat aangedaan werden: "Wij
doen ook mee". Het was de veel te nadrukke
lijke aanwezigheid van politie, die veel
mensen heeft doen besluiten voor of tegen
de aktie stelling te nemen. oe meeste kozen
voor de aktie.

Nukleel: Wat is er op 29 februari en 1 maart
gebeurd ? Boe zat dat met die arrestaties?

Lue: De slag van 29 februari, toen er 7 op
gepakt zijn, dat hadden ze prima bekeken. Het
was die dag hun bedoeling om s'avonds gijze
laars naar hun buro mee te kunnen nemen.
Dat hadden ze dagen van te voren voorbereid.
Van het noorden uitzijn parachutisten ( :)
gekoemen. Ze waren voor het daglicht gakomen
en hadden hun spullen onder takken verstopt,
net als in de oorlog. Toen hebben ze een om
trekkende beweging gemaakt om ons te omsin
gelen. We waren d' r allemaal, met 500 tot
1000 mensen misschien wel. D'r waren zoln
30 mensen j:>ezig om op hen met katapulten te
schieten toen we opeens van achteren sirenes
hoorden van busjes die uit het dorp kwa"",n.
We keken om, om te kijken wat er gebeurde.

Het konvooi stopte in de menigte, richtte hun
lampen op de mensen, en tegelijkertijd renden
de para's op ons af met handboeien en probeer
de zoveel mogelijk mensen te omsingelen om
hUIl in te rekenen. Ze hebben er 7 te pakken
gekregen • Een paar hadden katapulten en een
paar niet •••
Gearresteerd, de angst om,in elkaar geslagen
te worden; wat anderen die eerder gearresteerd
waren overkomen was.
De tweede die gearresteerd werd, terwijl hij
gewoon stond te pissen, hebben ze in elkaar
geslagen omdat hij een katapult in z'n zak
had.
Iedereen die daar was na het vertrek van de
agenten, wilde meteen naar Pont Croix (het
hoofdkwartier van de politie) om de gijze
laars eigenhandig te gaan bevrijden, zo
kwaad waren we. De burgemeester en de woord
voerdster van het verdedigingskomitee van
Plogoff hebben toen met ons gesproken en
velen zeiden;"we kunnen b~ter barrikades
opwerpen vannacht en het ze nog lastiger
maken om in Plogoff te komen, dan ons af te
laten slachten in Pont Croix. Iedereen is
toen naar zijn of haar post gegaan en we
hebben opnieuw barrikades opgeworpen. De vol
gende dag hadden ze dezelfde taktiek. ze
kwamen te voet over smalle paadjes door een
moeras, hebben de versperring bij Loch om
singeld en er weer drie gearresteerd.
9 arrestaties in 2 dagen.

Nukleel:Hoe kwam het dat jullie met zovelen
waren? Boe konden jullie werken?

Lue, In Plogoff stonden veel vrouwen in de
ëërste linie, omdat in de kleine dorpen, de
vissershavens, waar veel beroepsvissers zit~

ten, de vrouwen alleen thuis zijn.
En als de kinderen op school zijn (die over
igens ook flink in de war waren door het
kabaal van de helikopters), waren ze e~ alle
maal om de politie het lastig te maken. Er

waren erbij met een ontzettend uithoudings
vermogen, die de hele dag erbij bleven. Velen
hadden hun vakantie met de hearing samen la
ten vallen. De boeren kwamen met hun gier
tonnen. En verder waren er mensen van overal.
Weet je, die zeiden,"we staan ter beschikking,
aan de slag dus. Dat was prima dur, geen pro
blemen met politieke meningsverschillen.
Er kwamen al,lerlel mensen,. op een paar na die
zich isoleerden. O'r is een café, waarvan de
waardin lid was van de kommunistiese partij.
Dat heeft ze opgezegd toen Marchais zich uit
sprak voor kernenergie. Dat was het café voor
kommunisten die tegen kernenergie zijn. Er
waren dagen dat je er niet meer in kon, zoveel
mensen waren er. En op zondag 16 maart waren
er 60.000 die meededen aan de demonstratie.
We hebben zes weken stand gehouden. De eerste
slag is voor ons geweest, nietwaar!
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Films -Dia's - Video
A) Qlp~kl~postbUs 1.626,Amsterdam Tel.020-250045/250057

Ric t.pn 'zen: 5-10 minuten: f 25,~ tot f 50,
20-40 ~inuten, f 50,- tot. f 75,~

50-90 minut.en: f 100,- tot f 150,-

1) MEER i{ERNCENTRALES (50 minuten, kleu:t', Deens)
Informatie omt1'€nt het ;funktionel'en van ke1'neentmles, de ekonomiese aohtel'gronden
en de geval'en waaman de bevolking tVOl'dt blootgestetd.

2) BETER VANDAAG AKTIEF DAN MORGEN RADIO-AKTIEF (85 minuten, 2lM.l't/"'it, Duits)
Film ovel' de strijd van de bevotking van Wyhl tegen de boUbJ van een kemcentmle.

3) I(N()KKEN TEGEN KERNENERGIE (80 minuten, kleu:t', USA)
NaaI' aOJ'ttèiding van een p1'Ooes tegen een kemcent1'alekomen de volgende punten aan de
ol'de: de maoht die kemenel'gie aoo~ukt; de gezondheideaspekten, de potieke kbJes
ties eot.

4) PAULJAGQBS EN DE ATOOMMAFFIA (70 minuten, kleu:t', USA)
Een speetj'itm/gedmmatiseel'de dokumentail'e. Bij een ondel'zoek naaI' de gevolgen van
V1'oegel'e pl'oeven met kel'nbommen in Nevado en de houding van de staat in deZè, komen
sohokkende zaken aan het lioht.

5) ÎlROCI<OORF (15 minuten, BRD)
Vel'S lag van de (J1'Otedemonstmtie teffen de kemoentmle in B1'Ookdol'f, bJaal'tegen de
po titie me t gebJe ld optmd.

B) PURitiX' Cipema DoLleN: van Hallstraat 52, ,Amsterdam- Tel.020-867690
16 lIlJll films, qeluid opties of magneties

1) CONDAMN! á Rl!USSIR (715 minuten, kleu:t', F1'ankrljk)
Vel'oordê!< za om te lukken is een dooumentail'e ovel' de al'beidsomstandiffheden en doe7
van de opblel'kingsfabl'iek La Iiague: l'isioo's, teohniese pl'obtemen, t",ijfetaohtige
1'entabititeit.

2) GIlJAAGD DOOR DE WINST . ( triologie, 3 =t 30 minuten, kteu:t')
Speelfilms ovel' de bedPeiging van het individu en het leven in het atgemeen dool' een
teohno togie die be!'ust in handen van vel'dwaasde maehthebbel's.
deel A: de b~ of het bJOJ'thoopskomitee
deel B: het laatste oOl'deel (miZitail'isme/bio-wapens)
deel C: gejaagd dool' de ",inst (na een ohemies ongeval "'ol'den arobeidel's gedliJongen

tot sohoomnaakJ
3) DEENSE 2NERGIE (45 minuten, kteu:t', Deens)

Dokumentai1'e ovel' Deens 8n8l'giebeleid en kemene1'{Jie, gemaakt tel' geZegenheid van de
l'eoente volk8stemming.

cl~ postbus 515 Hilversum Tel.035-1764S
16mm films, geluid opties of magneties

1) BLOED: (60 minuten, Nedel'bands, I 75,-)
~ Fiktieve dokumentail'e gebaseel'd op het boek van Roel van Duyn, OVel' een sohandoal

t.o.v. de snelle kbJeekl'eaktol' in Kalkal'.
2) ATOMIC SOLIiIERS: (kteu:t', Engels)

Informatie in de b1'Oohu:t'e/katalogus VNFI
3) A SHORT VISION, (10 minuten, kleu:t', animatieJ

0ve1' atoomene1'{Jie, kel'nbebJaping, ekologie. Zie vel'del' katalogus tlNFI
4) BllMERANG: (10 minuten, kteu:t', animatie)

zie ve1'del' informatie katalogus VNFI

Een van de vooI'lûaa1'den voot' demokmties funktionel'en is informatie. Daa:rom is een goeiIJ info:r
matie uitbJisseti'ng bi.jde vool'bel'eiding van de aktie tegen de Dodewaa1'doentl'ale t'<;ln el'g (l1'oot
belang. Matno ,aan moet jq ",et iets uit te msselen hebben. In het hele Zand zijn basisg1'Oepjes
bezig met de vool'bel'eiding van de aktie. Pit betekent dot el' ideeÈ!n ontbJikkeld. tV01'den, stand
punten ""'l'den ingenomen's.d. Deze :!lijn VOOl' andel'e mensen natuUl'Zijk Van bela"", aodat het ook
belan(l1'ijk ""'rot dat deze ze krijgen. fua1'Om deze op1'Oep aan a~Ze mensen die in een gl'oepje
met de vooroe1'eiding van de aktie beaig zijn. Mensen stuU1' vel'slagen na:a1' het sek1'eta1'iaat,
zodat deze v61'del' vel'sp1'6idt kunnen ",o!'den. Bij zo'n Ve1'stag is het van belang dat el' niet
a?Zeen de eindl'esulwten van de diekuesie in staan maar VORMl de apqumenten die een 1'Ol speten.
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·Dia-seX'ies/video/)qnden l'egionaal gerongsohikt

Al Gl'OningenlD1'ente
- Lezing met dia-sene. Bestelling via H61'I1lt2n DcrtmJeld. Kloostel'stPaat 45 G1'oningen (050-125612)
- Lezing met video• . Bestellen via AAP-11opgel' p/a KoOs Levenga, Rozendt:tal 175 Bopgel' (0'5998-5072)
B) Zeeland
- DiaseX'ie:Enepgie, motol' van ons leven (aangepaste vet'Bie m.b. t.1101'ssele)

Enèl'g'Ï.e Komitee Zeeland. Dam 47, Middelbupg (01180-27749)
C) Bmbant·
- Diasene: Waal' halen wij onze enel'gie vandaan? W81'kgl'Oep Kalkal', Cobbenhagenlaan 552 TUbupg
- Video VCR: The plutonium oonneot'Î.On, Wel'kgl'Oep Kalkal'. Cobbenhagsnlaan 552, Tilbupg
- Diasene. 2 delen (elk 3/4 uup) A) bespal'ing in liet huishouden

B) ke1'nenepgie en altematieven
SSK-TilbU1'g, nieUhJlandstPaat 39 (013-435039)

D) Cie ldel'land
- Diasene WOl' soholiel'en met geluidsban, OOK gesohikt 0001' eigen 'Vel'haal. Wat is enepgie.

kernenel'gie, de ge1Jal'en en het vel'set.
Hans Glaudemans, Anthoniusplaats 14 Nijmegen (080-230252) aankoop I 75, hwI' 110,-

- Videosene 0001' onds1'Wijs: twee lesbandsn van elk 30 minuten. Infol'lllatie ovel' en argumenten
tegen kern8nepgie. Deel 1:milieuaspekten

Deel 2:politieke aspekten en energiebeleid
kosten I 25, - e:;;klusief portokosten. 1e bestellen via Sible SohlJne, GonsstPaat 1 Nijmegen
Tel. 080-224191

E) België .
- diä-montage ave>' kernenepgie en maf;sohoppelijke gewigen.

VAKS, Conso1.ensestPaat· 46, 2000 Antwe'l'pen,Tel.031-393868

VERKOOPMATEIUAAL "DODEWAARD GAAT DIClI'l'"

SEKRETARIAAT POSTBUS 1357 NIJMEGEN 080-220960

InkOOPSprijs groepen verkoopsprijs
f I,SO f .2,-
f 0,75 f 1,-

groot f 0,30 f 0,50
klein f 0,15 f 0,25

f 0,75 f 1,-
f 1,- f 1,50
f 2,- f 2,50

•

National Del'ance Researeh
Organization

. Rijksverdedigingsorganisatie

onderstroom nr. 25-28
nr.29-30
nr.3!

Achtergrondbrosjure
Buttons (diverse soorten)
Stikkers (diverse soorten)

Vauorg.D h.bben. rij • :.en eroe, 8.Ilti-ailHariûen, II
••rate Jldikab Vr.... ~derzo.k nrr:l.oht.

50



UITQEVERIJ LONT
Postbus 1823
Amsterdam
Tel. 020-8499t3
GWo2383456,

52 pag
f 3,~ + f 2, porto

verslê19

AanIdagers:
moeders van gevangèn
krakers .
mishandelde krakers
getuige-deslcundigen
(waaronder traangasspecialist, arts,
ekonoom,jurist)

slachtoffers van de
woningnood
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. "04\.0.0-
WOENSDAG

20AUG.
11 UUR ·,ocIcwuh

Op deze dag, waarop
een aantal krakers vande
,Voge/struys' ten onrechte
terecht staan, kloten wij
aan de misdadigers:

SPEKULANTEN
o,a. Büsschen, Netjes

GEMEENTE
o,a, Polak, Mug, Schaefer

POLITIE
o.a, de Rhoodes, Toorenaar

JUSTITIE
o.a, Messchaert. Notnes.Manschot

We,t!Rs:
afpersing. f1essetrekkerIJ,ontdulldng van, dc
woningdistributieregels, huisvredebreuk. valsheid In
,gesch,rlfte, poglna: tot doodsla,. schending van de
mensenrec:hten, seksiSme. overspel, volksverlakkerij.
opruIIng, ondermijning van de rechtSorde; het
toebrengen van zwaar Ilchamf!llijk letsel, het
vernietigen van menselijk gcluk, meineed. fraude.
corruptie'.






