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••• EN HET VERZE"T
Na een zoektocht dcop de Deventerse binnenstad komen tue tegen zevenell uiteindelijk teNcht
in de sociale dienst, bij de vool'be.reidingsvergadering VOOl" akties rond de vB'l'rijkingsfa
briek" de UCN~ in Almew. Dat het om de sociale dienst gaat, is te zien: de v81'gaderzaal is
een grote, spien.n.tte ruimte met lange 'I"i.jen tI's aan het plafond. Een vee'Ptigtat menS81'l
vergadert, zittend op de grond. B'lijkbaa:ro is dit pand gekraakt. In een iewat chaotieSB
sfeer wordt een aantal punten behandstd: achterogt'Ondinfo, publiciteit, sek1"etariaat. finan
cien El'n de pers(J1'Oep. Dat laatste is niet zo even op te lOBBen en fUOl'dt dan ook opgeschoven
Hetzelfde gebeurt met een aantal belangPij~ inhow1eUjke zaken, zoals het aktieplan. de
kolJl'dinatie van de aktie Em allerlei taakgroepen. Na drie uur moest de verogadering afgebro
ken worden omdat de 'Laatste treinen at vertrokken. Al met al hadden L16 nog weinig duideliJk
heid over de vorm en de ach~rgroonden van de aktie. Daarom zijn we ma-ar eens met eel1 QQl1tat
mensen gaan praten. De gebruikte eitaun in dit atuk komen uit een gesprek met Miriam
uit Deventer.
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NUTTELOOS
Het initiatief voor de Almelo-aktie is ont·
staan na de landelijke Dodewaard-Gaat-Dicht
aktie van afgelopen oktober. "We zagen dat
het idee van zo'n openbare, massale direkte
aktie goed was, maar het is best goed om je
krachten een beetje te verdelen. Wanneer je
al te massaal wordt dan wordt je alleen maar
zwakker. Op het moment dat je met 20.000 op
de dijk staat, maakt het niet uit of je er
met 10 of 20.000 staat. Dan wordt alleen de
besluitvorming moeilijker en dan kun je net
zo goed bezig gaan met verschillende akties
voor te bereiden. Omdat mensen zichzelf dan
ook nuttiger voelen; in Dodewaard dachten
mensen, van, wat doe ik hier in vredesnaam".

En niet alleen bij Dodewaard gebeurt van
alles; in Almelo wordt hard gewerkt aan een
uitbreiding van het ultracentrifuge projekt.
De demonstratie in maart '78 tegen de uit
breidingsplannen (hoewel de meeste demon
stranten tegen de hele fabriek waren) heeft
niet mogen baten. De eerste delen van de
uitbreiding, waarin jaarlijks 1000 ton ura
nium verrijkt moet gaan worden, naderen hun
voltooing. Dit grotendeels met overheidsgeld.
om te denken dat de overheid dan ook alles
te zeggen zal hebben over die fabriek is
een miskleun; de overheid draagt wel de las
ten, maar of de. lusten daar ook heen gaan is
niet zo zeker. Er is in elk geval voor ge
zorgd dat het bedrijfsleven een fikse meer
derheid in de raad van Kommissarissen heeft.
Verder is de opzet zo geregeld dat bedrijven
en beleggers zich later in kunnen kopen. Nu
zal dat nog niet gebeuren, want de eerste
jaren is nog geen winst te verwachten. OVer
die regeling en wat andere formele aspekten
in de volgende onderstroom meer.
Er wordt dus gebouwd en er is ook voor ge

zorgd dat het geld op de 'goede' plek terecht
komt. Niets staat de officiële opening begin
juni nog in de weg. Niet dat de uitbreiding
dan al klaar is, want men zal nog tot okto~

ber met de inrichting bezig zijn. In elk ge
val zijn er voldoende redenen om de aandacht
weer op de ueN te vestigen.

En hoe kan dat beter dan door aktie?

IEDEREEN
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ongenoegen over het gebruik van kernenergie
en de verspreiding van kernwapens kunnen
uiten. De voorgenomen blokkade zal niet cen
traal staan tijdens de aktie. Naast de moge
lijkheid om prikakties uit te voeren, moet
er ook ruimte zijn om een demonstratie te
houden als afsluiting. Tijdens de aktie zal
in het centrum van Almelo een manifestatie
plaatsvinden. Als verzamelpunt wil men een
tentenkamp opzetten.

De opzet van de aktie doet enigzins denken
aan die van de Dodewaard-Gaat-Dicht aktie,
maar er is zeker geen sprake van kritiekloos
overnemen: "Mensen moeten op verschillende
manieren mee kunnen doen. Dat was eigenlijk
het gemis bij Dodewaard. Van te voren was
gezegd dat je gaat blokkeren. Veel mensen
schrikt dat af. Er bestaat zelfs de kans dat
ze zich tegen het geheel gaan afzetten, al
leen omdat ze zelf niet mee kunnen doen".
Mensen die niet verder willen gaan dan de
monstreren moeten dus ook een plaats in de
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aktie hebben. Maar ook naar de andere kant:
"Juist de basisgroepen die nu al heel aktief
zijn kunnen ook allerlei prikakties bij toe
leveringsbedrijven, transporten en dergelijke
gaan voeren." Hardere akties kunnen dus ook
een onderdeel van de totale opzet vormen.

ZITTE JJJ
Voor die harde(re) akties staan de kaders
overigens nog niet vast. Binnen het Almelo
overleg zijn tot nu toe alleen de kaders be
sproken waarbinnen de blokkade moet vallen.
Die kaders zijn dezelfde als voor de Dode
waard-Gaat-Dicht aktie, dus : openbaar,basis
demokraties en in principe geweldloos. Voor
het gaan gebruiken van deze kaders waren een
aantal overwegingen: "Het klimaat is niet
duidelijk veranderd, wel in de richting van
meer geweld naar aktievoerders en aktievoerd
sters toe, maar over het algemeen is het
hetzelfde gebleven." Daarnaast is het doel
prakties hetzelfde als dat van de Dodewaard
Gaat-Dicht aktie. Overigens: "zit het gevaar
er natuurlijk in dat er mensen af gaan haken
zodra je vijf vergaderingen over geweld of
geweldloosheid gaat praten."

De kaders voor de prikakties moetn nog be
sproken worden, volgens ons is het wel dui
delijk dat deze akties minder geweldloos kun
nen verlopen, en dus ook ruimere kaders no
dig hebben.
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Tot nu toe is er in de voorbereiding niet
gepraat of de akties een duidelijke eenheid
moeten vormen of een meer autonoom karakter
kunnen hebben. Toch lijkt ons dat een van de
belangrijkste probleempunten bij zo'n geva
riëerde aktie. In het verleden is immers wel
duidelijk geworden dat de solidariteit en
tolerantie die opgebracht kan worden voor
andere aktievormen dan de eigen, vaak erg
gering is (dit is misschien nog wel te zwak
uitgedrukt). Voor deze aktie-opzet, die nog
ruimer is dan die van de Dodewaard-Gaat-Dicht
aktie, zijn die solidariteit en tolerantie
echter wezenlijke punten. Kon die door som
migen in Dodewaard al niet opgebracht worden
voor degenen die in de weilanden liepen, bij
deze aktie kunnen de verschilpunten heel wat
scherper komen te liggen. Als die solidari
teit en tolerantie er dan niet zijn, leidt
dit alleen maar tot wederzijdse verkettering
in plaats van versterking van de beweging
als geheel.
Het lijkt ons dan ook zonder meer nodig

vooraf duidelijkheid te krijgen over de gren
zen die aan de verschillende akties gesteld
worden. En vooral welke grenzen voor welke
aktievorm staan, zodat eenieder zich naar
eigen voorkeur bij een aktie aan kar. sluiten
(of er zelf een kan organiseren) Mogelijk
zijn zo de (te) bekende hoog lopende dis
kussies te voorkomen. Blijft natuurlijk de
vraag of mensen zich tolerant op kunnen stel



len ten opzichte van akties die buiten het
eigen straatje gaan. (Maar als dát al niet
meer lukt ••••• ). Met het zich distantiëren
van andere aktievormen wordt alleen de tegen
stander in de kaart gespeeld. Het blijft na
tuurlijk een probleem dat niet zo even is op
te lossen maar daarmee is niet gezegd dat het
maar moet blijven liggen.

TOTALE OVERGAVE
De perskontakten vormen een apart hoofdstuk.
In de eerste plaats is daar nog geen duide
lijk besluit over genomen, hoewel er al een
voorstel ligt. Zoals op het Almelo overleg
er over gepraat werd, lijkt dit voorstel wel
te worden overgenomen.

De voornaamste taken van de persgroep zou
den worden, het benaderen van de burgelijke
persen de eigen pers (ons dus?) en het op
stellen van een lijst van mensen die een be
hoorlijk interview kunnen geven. Tijdens de
aktiedagen zelf zou de groep opgeheven wor-

den. 'Op dat moment
is iedereen aanspreek
baar. Wel kan het aktie
overleg een pers-konferentie
beleggen als dat nodig mocht zijn

Daar is volgens ons sprake van een ge..
miste kans. Het pessimisme ten aanzien van
de weergave van onze ideeën in de burge
lijke pers slaat hier om in de totale
overgave. Op het belangrijkste moment, de
aktie zel- wordt niet eens meer een poging
ondernomen om onze standpunten op een sys
tematische manier aan de burgelijke pers
door te geven. In plaats daarvan wordt voor
de journalisten het jachtterrein vrijgegeven
om die mening op te sporen die in hun kraam
te pas komt. Er is immers altijd wel iemand
te vinden die wil vertellen dat het een gro
te flop is. De kontakten die een persgroep
intussen opgebouwd heeft worden niet meer
gebruikt om op zijn minst iets van onze me
ning te laten doorklinken. In tegendeel het
omgaan met de pers krijgt een ad hoc karak
ter, afhankelijk wie er toevallig wordt aan
gesproken. Een bewuster benaderen van de me
dia wordt bij voorbaat opgegeven. Juist het
gevarilerde karakter van de aktie , en de
uiteenlopende ideein die er achter staan,
maakt de kans op een negatieve weergave van
delen van de aktie groter dan bij een meer
eenduidige aktie. Juist een goede verwoor-
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ding van de achterliggende ideeën die bij
iedereen ongeveer hetzelfde zullen liggen is
op dat moment belangrijk.

60% TEGEN
Ging het er bij de Dodewaard-Gaat -Dicht
aktie ook om de diskussie over kernenergie
weer aan te zwengelen, bij deze aktie lijkt
de invulling van het begrip openbaarheid heel
anders te liggen. Het direkt betrekken van
mensen bij het aktievoeren is éen van de re
denen waarom voor zo'n gevariëerde aktie op
zet is gekozen. Miriam weer: "Dat versta ik
onder aktief openbaar, dat je het aan zoveel
mogelijk mensen kenbaar maakt dat er een ak
tie is. Maar 60k is het belangrijk dat men
sen daadwerkelijk in verzet komen, aan 60 %
tegen kernenergie heb je niet zoveel."

Deze aanpak heeft
volgens ons twee tegenges~~d~

effekten. Aan de ene k~nt ~~~~-

verse opzet van de akt1e tot gevolg hebben
dat meer menSen zich aktief aansluiten bij
de Anti-Kernenergiebeweging. Vooral de ge
plande demonstratie en de manifestatie k~n"
nen in dit opzicht verbredend werken. Ter
wijl juist deze verbreding een negatieve
werking kan hebben op de effektiviteit,van
de aktie. Immers een nieuwe groep bij de
Anti-Kernenergie strijd betrekken houdt
noodzakelijkerwijs in dat er niet alleen di..
rekte, hardere akties gevoerd worden. De
dreiging die een aktie kan inhouden, zal
dus afnemen. Vooral in de pers zal er dan
minder aandacht voor de akties zijn, of zal
worden toegeschreven naar een duidelijke
breuk in de Anti-Kernenergiebeweging, ter
wijl ook op bestuurlijk nivo makkelijker om
de akties heengelopen kan worden.
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ht. Het binnen
de Anti-Kernenerg~~~~~'ingwijdverbreide
ongeloof in de hui$(····· . lementaire demo
kratie geeft eerder" iänleiding tot het zelf
sluiten van kerncentrales dan tot wachten
ophet moment dat door druk van de overgrote
meerderheid van het volk er in Den Haag
geen andere beslissing meer genomen kan
worden dan de centrales en andere instel
lingen te sluiten.
Ook zal door de herhaalde ondervinding van

de repressie van de staat er feller gerea
geerd worden door aktievoerd(st)ers. Het
onderkennen en niet bediskussiëren van deze
ontwikkeling bij de voorbereiding van nieuwe
akties kan hoogstens leiden tot een scheu
ring binnen de Anti-Kernenergiebeweging. Het
breed opzetten van een aktie en tegelijker
tijd niet iedereen inzicht te geven in de
aktie-argumentatie van anderen kan hoogstens
leiden tot een vermindering van de aktiebe
riedheid van alle partijen.

Het aangaan van deze diskussie, om in
ieder geval alle argumenten duidelijk te
krijgen, vergt zeer waarschijnlijk nogal
wat tijd. En juist daaraan ontbreekt het
de Almelo-voorbereiding. Hoewel de aktie
enkele weken uitgesteld is, zal er op het
overleg weinig tijd zijn een dergelijke
diepgaande diskussie te voeren. Toch zal
in de toekomst de diskussie gevoerd moeten
worden om er voor te zorgen dat niet de
voorstanders van kernenergie in de kaart
gespeeld worden. Juist het Almelo-overleg
zou een eerste aanzet moeten geven om er
voor te zorgen dat dat straks niet de ene
helft toekijkt hoe de rest door de me ver
wijderd wordt. Het schijnt toch al tot een
gewoonte te verworden af te nokken, zo
gauwer iets blauws arriveert.

ONEIGENLIJK
Hoewel het nu begint te lijken of we de hele
aktie waardeloos vinden, valt dat wel mee.
Het is natuurlijk altijd toe te juichen
wanneer iets tegen kernenergie wordt onder
nomen. Waar akties niet leiden tot een di
rekte sluiting van kerninstallaties, dragen
ze in elk geval bij tot een verdere bewust
wording van de problematiek bij grotere de
len van de bevolking. En we zijn toch alle
maal wel zo veel demokraat of demokrate dat
we dat een goede ontwikkeling vinden.

Met onze kritiek hebben we echter twee
dingen aan willen geven: dat je bij de be
nadering van de burgelijke pers de voor
waarden voor het uitdragen van de eigen
opvattingen zo goed mogelijk moet maken, en
dat er voor gezorgd zal moeten worden, z6
aktie te voeren dat iedereen daar een
plaats in heeft met zijn of haar aktievorm
zonder dat dat tot breuken leidt in de Anti
Kernenergiebeweging leidt. Ofwel~ voorkomen
dat de tegenstander op oneigenlijke, maar
mogelijk zeer effektieve, -rgumenten het
verzet tegen kernenergie belachelijk kan ma
ken <of erger) en de aanwezige brede steun
wegneemt.

De opzet van de aktie lijkt ons dan ook ze
ker belangrijke aspekten in zich te hebben
voor toekomstige akties. Het lijkt een stap
voorwaarts waar het er om gaat zoveel moge
lijk mensen tegelijk in aktie te krijgen.
Daarbij zullen echter diskussies gevoerd
moeten worden om de eerdergenoemde terug
slag te voorkomen.

ruud en gerlo

De aktie l'ond de UCN in Almelo begint op woensdag 17 juni. Die dag wOl'dt een tentenkamp
ingel'iaht. De volgende dag dondel'dag 18 juni wOl'dt begonnen met een blokkade van de UCN,
De blokkade zaZ tot en met zatel'dag 20 juni dUl'en. De ondel'steunende demonstr'atie door'
Almelo zal op de laatste dag van de blokkade zijn.
Voor nadere infol'matie kun je tel'eaht op het sekl'e'tal'iaat :

Wel'eldwinkel Deventel' Kleine Poot 4 TeZ. 05700 - 16404

Di t sekl'etal'iaat is geopend van maandag tot en met vr'ijdag~ 14.00 uur to t 17. 00 uur' en op
woensdagavond van 19.00 UUl' tot 21.00 uur'.
Persgl'oep: Joop Oude Lohuis~ Molukkenstr'aat 148.. Gr'oningen~ Tet. 08b - 711417
Een bijdr'age VOOl' de aktie k~n je stor'ten op Gir'onr'. 4228336 t.n.v. L.J.Pot
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Gronau
-de derde

dependance van Urenco_

Protesteert
N6g een verrijkingsfabriek erbij~ n6g meer atoomcentraZes en n6g meer opwerkingsfabrieken
bij onze oosterburen~ maar daarom niet minder aktiebereidheid en verzet hiertegen.
In onderstaand artikeZ beschrijft Tonny Grooters Van de EKOG-afd. GeZderZand wát er preaies
aan de hand is in Gronau~ hoe het dan toch kon gebeuren dat men nu gaat bouwen en -omdat
straZing nog steeds niet bij de grens ophoudt- roept hij aZZe NederZands~ energie- en
vredesgroepen op om mee te doen aan de demonstratie in Grona?4.

Het ligt in de bedoeling om zaterdag 4 of 11
juli een grote demonstratie te organiseren
in Gronau (Ouitsland), waar een verrijkings'~

fabriek gebouwd zal worden. Als tenminste de
bezwaarschriften 12 mei afgewezen worden, en
daar ziet het momenteel wel naar uit. Deze
verrijkingsfabriek is van hetzelfde principe
als die in Almelo (Ned.) en Capenhurst
(Engeland).
In Duitsland gaat men tot deze bouw over
omdat men graag vanaf 1983 verrijkt urranium
wil leveren aan Brazilië, en vanaf 1990 ook
voor eigen atoomcentrales de "brandstof"
wil leveren.

Toen
In 1970 besloten Nederland, West-Duitsland
en Engeland om gezamenlijk het ultra centri
fuge procedé te ontwikkelen en te exploi
teren in de gezamenlijke onderneming Urenco.
Op twee plaatsen zijn er toen ultra centri
fuges gebouwd voor verrijking van uranium,
dat als brandstof dienst doet in atoom
centrales, te weten in Almelo en Capenhurst.
Van he~ bouwen van een verrijkingsinstallatie
op Duits grondgebied werd afgezien omdat de
politieke situatie in Duitsland niet bepaald
gunstig was.

'Nu: verrijkt uranium voor
Brazilië----------------

NU in 1981 wordt er toch een verrijkingsfabriek
in Duitsland (Gronau) gebouwd. En wel omdat
Duitsland wel verrijkt uranium aan Brazilië
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wil leveren en Nederland niet. Duitsland
gaat trouwens ook acht atoomcentrales, een
verrijkings- en een opwerkingsfabriek aan
Brazilië leveren. Door de levering van deze
installaties is het voor Brazilië niet zo
moeilijk meer atoomwapens te maken.
Na 1983 moeten de eerste twee Duitse atoom
centrales ,in Brazilië draaien met als "brand
stof" (splijtstof) verrijkt uranium uit
Gronau. Vanaf dat moment is het dan al moge
lijk voor Brazilië om met de splijtstof uit
deze atoomcentrales een bom te maken, al
moet gezegd worden dat na de levering van
de opwerkingsfabriek de kwaliteit van de
"plutonium"-bommen veel beter zal zijn dan
nu het geval is.

Ook heeft Duitsland zogezegd een kontrakt
getekend voor de levering van een verrij
kingsfabriek. Deze methode van verrijking
is niet dezelfde als die in Capenhurst,
Almelo en (straks) van Gronau. De verrij
kingsinstallatie die geleverd wordt, werkt
volgens het scheidings ventiel principe,
dat al 25 jaar in een laboratorium is
onderzocht. Bij dit systeem is het ook
mogelijk -als je het uranium maar ge
noeg verrijkt - om een atoombom te maken.
Een nadeel is dat het veel meer energie
kost om op deze manier uranium te ver
rijken. Daarom. is het zeer goed mogelijk
dat Brazilië straks toch weer komt vragen
om verrijkt uranium uit Duitsland.
Het voordeel voor Duitsland is dat ze
natuurlijk uranium uit Brazilië krijgen
en het werk oplevert voor de mensen van



Siemens en de dochteronderneming Kraftwerk
Union. (Of ze geen zonnecollectoren en

windmolens kunnen maken?)

Werkgelegenheid

nog geen reden om eens echt wakker te
worden. Ook al probeert men de mensen
nu op allerlei manieren duidelijk te
maken dat de verrijkingsfabriek indi
rekt voor velen de dood kan betekenen.

Afhankelijk van enkele vergunningen
zal er op zaterdag 4 of 11 juli een
vreedzame demonstratie georganiseerd
worden door Nederlandse en Duitse
Energie- en Vredesgroepen.
Kom ook demonstreren tegen deze fabriek
waar elke arbeidsplaats miljoenen kost.
Doe mee als u tegen een verdere stap
op weg naar meer atoomwapens bent

Er wordt in Gronau gebouwd omdat men
iedereen langs de Nederlands-Duitse
grens wat wil gunnen. Zo wordt in Ahaus
te zijner tijd een opslagplaats voor
uitgewerkte brandstofelementen gebouwd
en in Lingen enkele atoomcentrales. En
in Kalkar is een snelle kweekreaktor
in aanbouw.
Verder is er voor Gronau gekozen omdat
25 % van de mensen er werkloos is.
Geen wonder aat er van de mensen uit
Gronau geen weerstand tegen de bouw te
verwachten is.
Zelfs als men verteld dat van de 300
nieuwe arbeidsplaatsen er slechts 80
voor mensen uit Gronau zijn, ziet men

Voor nadere informatie:
AKV Ahaus
Bahnhofstrasse 47
4422 Ahaus (W-Duitsland)
tel. 09-49.2561.68059

EKOG afd. Eibergen
Postbus 59
7150 AB Eibergen
tel. 05454 - 1564

Naschrift roedaktie: in Lingen en in
Groonau weroden op 12 mei j.l. hoorozit
tingen gehouden waar> bezwaar>schroiftene .
tegen roesp. de geplande 2 keroncentroale
en de geplande UC ingediend konden woroden.
Wat daar> 't roesuUaat van is geweest en
ook welke aktieplannen het TWents Enerogie
Kommitee vóóro heeft~ valt wellicht in de
volgende Onderostrooom te beX'ichten.
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DE BREDESTRAAT
DISKUSSIE U4N START

In Amsterdam is op 11 april de eerste Brede Straat Diskussie over kernenergie
gehouden. De basisgroep 'De Pijp/Zuid' wilde niet wachten tot de overheid de
diskussie begint, maar vond dat de AKB zelf initiatieven moest nemen. Dan kan
zij haar eigen voorwaarden voor de diskussie bepalen en niet door de overheid
voor voldongen rieten worden gesteld. Omdat de plaats van aktie voor de AKB
meestal de straat is, werd besloten deze eerste diskussie ook op straat te
houden. Dan is ook de drempel voor de bevolking om mee te doen zo laag als
mogelijk.

De eerste Brede Straat Diskussie (BSD) was
gepland voor het woonhuis van prof.
Kistemaker, cannenburg 42 te Amsterdam,
vooraanstaand lid van de atoomlobby. Al
in de oorlog werkte hij mee aan het duitse
atoomonderzoekprogramma en heeft zich
daarna beziggehoud~n met de ontwikkeling
van de ultracentrifugemethode zoals die
in Almelo wordt toegepast. Zie hierover
het boek van W. Klinkenberg over het ultra
centrifugeprojekt.
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Op dit ogenblik is Kistemaker o.a. direk
teur van het IKO (Instituut voor Kernfysisch
Onderzoek) in Amsterdam. Bij de gebouwen
van deze wetenschappelijke instelling
werden in 1957 al door straling verminkte
kikkers gevonden. Desondanks wordt het la
boratorium steeds uitgebreid en zal minister
Pais op 20 mei een nieuwbouw openen. De deel
tjesversneller, die op het terrein aanwezig
is, wordt nu al de grootste stralingsbron
van Nederland genoemd en veroorzaakt in de
omringende woonwijk Watergraafsmeer waar
schijnlijk de daar gekonstateerde verhoogde
straling. In deze wijk komt hierdoor ver
moedelijk naar verhouding veel kanker voor.

De eerste BSD werd voor het huis van Kiste
maker gehouden om mede indringend de aandacht
te richten op de verborgen rol die de weten
schap bij het bevorderen van het gebruik van
kernenergie en kernwapens in ons land speelt.
De gevaren ervan worden zoveel mogelijk ver
zwegen. De ontwikkeling van de wetenschap
zou altijd bevorderlijk zijn vOOr het welzijn
van de mensheid. Als dat waar zou zijn, dan
zou men ook de experimenten van de nazi-arts
Mengele moeten goedkeuren. Door experimenten

op mensen heeft hij zeker de weten
schappelijke kennis vergroot. Maar om-
dat dat ten koste van mensen gaat moet
men zulke methodes onvoorwaardelijk van
de hand wijzen. De wetenschap die Kiste
maker bedrijft gaat ook ten koste van men
sen en is wat dat betreft dan ook te verge
lijken met de praktijken van Mengele.
Voor deze eerste BSD was Kistemaker zelf
ook uitgenodigd. Hij weigerde te komen en
schreef:
"Ik wijs U erop, dat ik U persoonlijk
aansprakelijk zal stellen voor alle even
tuele schade aan mijn woning of belenden
de percelen, welke het gevolg zijn van de
door U of door de zgn 'Basisgroep De Pijp/
Zuid' geënsceneerde betoging, demonstratie
of volksoproer ..•.•• Ik verzoek U mijn
vrouw niet lastig te vallen met UW quasi
interesse voor de toepassing van kernener
gie".



- De eerste Brede Straatdiskussie kwam voor prof. Kistemaker nogal onverwacht -

Als voorzorgsmaatregel had de hooggeleerde
heer dan ook maar zijn ruiten met plastik
dichtgeplakt om te voorkomen dat de glas
scherven overal heen zouden vliegen. De aan
leiding tot die brief zal onder meer geweest
zijn dat onbekenden enige tijd daarvoor zijn
huis van een ander kleurtje hadden voorzien.
Hoewel de BSD weken van te voren was aange
kondigd, werd hij pas op de dag voordat zij
gehouden zou worden door burgemeester Polak
verboden. De meer dan honderd diskussianten
kregen een weiland in de buurt aangeboden,
maar passerden wel eerst het huis van Kiste
maker. Daar zagen we dat het huis omgeven
was met twwe-meter hoge hekken, waarachter
zich enige tientallen M.E.-ers met honden
bevonden. Dit alles tot grote onvrede van
de buurtbewoners. Elders werden nog enige
pelotons M.E. achter de hand gehouden.
omdat de hekken en de M.E. nogal wat vragen
van belangstellenden opriepen, maakte
Kistemaker -om niet steeds hetzelfde verhaal
te hoeven afsteken- een stencil, waarin hij
de zaak uiteenzet. Ik citeer:
"De :<:ogenoemde'groten'uit de wereld van de
kernenergie moeten nu persoonlijk boeten
voor hun zonden. Zij die het oostblok ken
nen zoals ik, herkennen het patroon direkt:
verspreiding van valse geruchten, intimi
datie, bedreiging van het gezin, verniel
ing van persoonlijke eigendommen, verhin
dering van de uitoefening van de funktie,
opzetten van de leefomgeving tegen de per
soon die murw gemaakt moet worden ••••••
verantwoordelijk hiervoor zijn het Alge
meen Nederlands Jeugdverbond, de Anti
Xernenergie Beweging, Aktiegroep De Pijp
Zuid, Rode Jeugd, Anti Radio Aktief Groep
Indische Buurt."

Daarna somt hij een reeks akties rond
zijn persoon op. Hij vindt het te gek, dat
zoiets gebeurt, want in een interview in
De Telegraaf van 18 april schrijft de krant
"Kistëmaker wilde wel, dat er eens meer
naar hém geluisterd werd. Naar hem, de man
die over de gave beschikt de dingen vijf
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jaar eerder te zien dan anderen naar hij
zelf zegt. Dat is een gave van de goden.
Maar mensen van het kaliber komen toch niet
aan bod.·'
Over de aktie zegt hij:
"Maar die kwajongens, die proberen bij mij
de ruiten in te gooien, daar maak ik mij
niet druk over. Dat is kruimelwerk, ze
krijgen mij niet klein."

Men kan zich afvragen, waarom hij dan zo'n
paginagroot artikel in De Telegraaf laat
opnemen.
De eerste BSD kwam overigens nog niet erg
op gang. Daarvoor was het ook te mooi weer.
De aanwezigen gaven er de voorkeur aan wat
lui in het gras te gaan liggen en te kijken
naar een speciaal hiervoor geschreven to
neelstuk van de toneelgroep Schinkelbuurt
en een poppenkastvoorstelling over het VNO.
Bovendien kon men onder het genot van een
drankje luisteren naar muziek van Muziek
Totaal en de Loeiende Koevoet.

wie beschermt wie?
De overheid blijkt dus wel bescherming
te geven aan een wetenschapper, die in het
geniep werkt aan de bevordering van de kern
energie. De bevolking die door deze kern
energie -die overigens ook voor kernwapens
wordt gebruikt- bedreigd wordt, krijgt geen
bescherming. Dat is in ieder geval duidelijk
geworden door de diskussie voor het huis van
Kistemaker te houden. Vrijwel alle mensen
die door hun werk te maken hebben met kern
energie zijn overigens voorstander van deze
energievorm. Dat geldt niet alleen voor
de wetenschappers, maar ook voor diegenen,
die werken bij bv. EeN of de GKN. Zelfs
de leiding van de elektriciteitsmaatschap
pijen is voor het grootste deel voorstander
van kernenergie. Toch kan elektriciteit
ook anders en goedkoper opgewekt worden.
Dat blijkt bv. uit het experiment van het
Lewis-centrum van de NASA in opdracht van



het amerikaanse minesterie van energie.
De eèrste windboerderij in de staat Wash
ington is bijna voltooid. (Fin.' Dagblad 25
2) De direkteuren van de elektriciteitsmaat~

schapp~jen blijven echter kernenergie propa~

geren. Hun kleine eigenbelang (behoud van
baantjes) gaat boven het belang van goedko
peen veilige energie. Zij zijn er mede ver
antwoordelijk voor dat de gevaren van kern
energie op onze stroep komen te liggen. La
ten wij hen dan maar eens direkt ter verant
woording roepen door bij hun op de stoepte
gaan staan. Dan niet in forumdiskussies,
waar rappe praaters op een hooggelegen po
dium de luisteraars een rad voor de ogen
draaien. Maar door een direkte konfronta
tie aan te gaan, waarbij niet allen demeoi
lijk te kontroleren cijfers over de gevaren
en de prijs van kernenergie naar voren komen
Belangrijk is bijvoorbeeld ook de vraag,
waarom iemand die toevallig een hoge positie
inneemt bij een elektriciteitsmaatschappij
een voorstander zou moeten zijn van kerne
nergie.

Datzelfde zou men ook kunnen vragen aan
mensen als burgemeester Polak of aan Geert
sema, k~issaris van de koningin in Gelder
land. Deze hoge ambtenaren beschermen toch
immers de, pro-kernenergie beweging en pro
beren de akb de kop in te drukken en even
tueel in te slaan. Zij doen in ieder geval
niet hun best om de bevolking te vrijwaren
voor de gevaren die door kernenergie ver
oorzaakt worden. Tussen de pro en anti
mensen zetten zij een haag m.e.'ers met
de knuppels gericht op de anti-mensen.
Een brede straat diskussie en andere ak
ties bij de huizen van deze pro-kernenergie
autoriteiten (daarbij inbegrepen de finan
ciers) kan een van de drukmiddelen zijn,
die toegepast kunnen worden om de kernener
gie uit de wereld, te beginnen uit Nederland
te krijgen.

Joost van Steenis

Naast onze eigen drukkerijtjes, uitgeverijtjes, bladen, voedselkooperaties en kraak
kroegen, heeft de beweging zo langzamerhand ook haar eigen rekreatieketen ontwikkeld.
Het weekend van 1 tot 3 mei konden we terecht op het tentenkamp in Kalkar, recht te
genover de I snelle kweekreaktor I en naast het I Freundschaftshaus " waarvan de (her)
opening tevens het begin van het tentenkamp betekende.

Het belangrijkste doel van het tentenkamp
was te praten hoe de snelle kweekreaktor
als een van de meest gevaarlijke onderde
len van de splijtstofcyklus, weer in de
publiciteit te krijgen. om het verzet rond
Kalkar van het juridiese vlak weer terug te
halen naar daar waar het hoort. En dat is
nodig, omdat op het moment dat jij dit zit
te lezen, waarschijnlijk de vergunning al
is afgegeven, die nodig is om met de in
bouw van het nukleaire gedeelte te begin
nen.
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met het noemen van de vergunning hebben
we gelijk een van de oorzaken genoemd
van het naar de achtergrond verdwijnen
van Kalkar in de anti-kernenergiestrijd.
Naast grote demonstraties -mede door de
nederlandse AKB georganiseerd- heeft de
strijd tegen Kalkar zich vooral op het
juridiese vlak afgespeeld. Vergunningen en
termijnene werden aangevochten, bezwaar
schriften ingediend. En ondertussen maar
afwachten. Wachten op de rechter die be
slootdat ••• Dit heeft weliswaar de bouw



johan

vertraagd, en daarmee voor gigantiese
kostenverhogingen gezorgd, maar niet
stopgezet. Daar ging het dus om; hoe dan
wel?
We waren met tussen de honderdvijftig en
tweehonderd mensen, waarvan het meeren
deel uit Nederland. Voor de meeste ne
derlanders betekende dat een prakties
voordeel omdat er nu op de plenaire ver
gadering het meest nederlands gesproken
werd, maar vormde het tegelijk ook een
rem op de plannenmakerij. Een ongebreidelde
fantasie loopt nu eenmaal stuk bij gebrek
aan organisatories vermogen. En de geringe
opkomst van westduitsers deed de nodige
vraagtekens zetten over de organisatorie
se kracht van de AKB in NordRhein-Westfa
len. Bij elk voorstel moest eerst afgewo
gen worden of "we het zelf waar konden
maken" •
Daarnaast was het voor een aantal mensen
uit Nederland een probleem, dat ze niet
wisten hoe de situatie is in de westduit
se AKB. Welke konklusies trekken welke de
len van de westduitse AKB uit de laatste
Brokdorf demonstratie en wat betekent dat
voor het karakter van de op te zetten ak
ties rond Kalkar?
Kalkar is niet alleen een van de gevaarlijk
ste, maar ook een van de noodzakelijkste
schakels voor een 'stralende toekomst'. Wat
kan de westduitse AKB zelf opbrengen om de
inwerkingstelling te voorkomen of op z'n
minst te vertragen? Kan ze het opbrengen om
een keer per maand of per twee maanden naar
Kalkar te trekken met de intentie de boel
te bezetten en met in ieder geval als ge
volg een massale mobilisatie van alles wat
uniform draagt, wat dan weer de hoogte van
de post onvoorziene uitgaven (of diversen)
voor de bouw van de snellen kweekreaktor
doet stijgen. Ook een manier om het op z'n
minst onaantrekkelijk te maken verder te
gaan met het atoomprogramma.
Echt ingegaan op vragen over de westduitse
beweging werd er niet. uitgangspunt was en
bleef dat daar niets van te verwachten is
dat juist gepraat moest worden hoe de bewe
ging weer geaktiveerd kon worden voor
kar.
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Zaterdagavond, ontspanning en prikakties.
Film, 'Fistel' en Ferfzakjes. Bivakmuts
naar beneden getrokken, palestinasjaal om
gedraaid, de daad wordt gesteld en een bord
dat voorbestemd was de weg naar de centrale
aan te geven, wordt onder luid gejuich van
de achterblijvers tentoongesteld in het
Freundschafthaus.
Iemand, aangemoedigd door het sukses van de
durvers en sters, komt vlak naast ons staan
kijkt om en sist tussen z'n tanden"doen jul
lie mee?" We kijken hem niet begrijpend aan
"HOezo?" "Ruitje ingooien: " sist het weer
tussen de tanden. Onze goeie zin wordt er
bepaald niet minder op.
Zondagochtend; de verder bijstelling van de
zaterdag opgesomde aktiemogelijkheden om ver
volgens plenair tot een definitief aktiepro
gramma te komen.En dan is zo'n tentenkamp
te vergelijken met een komputer; er komt
niet meer uit dan je erin stopt: de bouw van
een anti-atoomdorp, met als doel aam de be
volking te laten zien, dat aktievoerders en
stres bijna normale mensen zijn en naar de
centrale toe als konstante dreiging van een
blokkade onder het motto 'lui en toch las··
tig' •
Maar wat kunnen we nu vanuit Nederland or
ganiseren? In ieder geval aandacht besteden
in je eigen stad aan de afgifte van de
vierde deelvergunning (zie vorige0nder
stroom), want nog altijd is Nederland finan
cieel betrokken bij deze levensgevaarlijke
onderneming. Verder, als je in de zomer mee
wilt doen -met de bouw van het anti-atoom
dorp wordt op 25 juli begonnen- probeer dan
met je basisgroep eigenlijk al vanaf nu, te
bedenken wat je daar zou willen ondernemen.
Wat zijn vanuit het dorp de mogelijkheden
om iets naar de bevolking te 0 rdernemen
(waarbij je er vanuit kunt gaan, dat ze
daar heus wel weten hoe gevaarlijk dat
ding daar is). Maar ook zul je, als je je
eigen kQmmunale basisgroepengemeenschaps
huis wilt bouwen, moeten nadenken hoe je
het benodigde materiaal daar krijgt.
Ijmuiden (juni), Almelo (juni), Kalkar
(juli/augustus), Dodewaard (september);
ate e het afgelopen tentenkamp in

zien als een poging de kon-
e brengen. g
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INZEE
(Jumping Ijmuiden

De probl-emen rond het radio-aktieve afvaZ hebben zich in de Zoop der tijd aUeen maar op
gestapeZd in pZaats van dat er ook maar enigszins zicht op een veiUge op'lossing gegeven
is. Er 1JJordt steeds meer radio-aktief afvaZ geproduseerd~ en omdat er geen echte opZos
sing aan1JJezig is 1JJordt voor een groot gedeeZte daarvan de aZZermakkeZijkste 1JJeg gekozen.
Onder het motto 'wat je niet ziet~ dat is er ook niet' 1JJorden jaarUjks grote hoeveeZ
heden Zaag- en middeZz1JJaar radio-aktief afvaZ~ afkomstig uit ~aboratoria~ ziekenhuizen
en kernsentraZes de oceaan ingekieperd. Dat gebeurt ook vanuit nederZand en zoaZs te
doen gebruike Zijk vindt deze jaarZijkse happening begin juni pZaats in IJmuiden.
Niet aZZeen de dumpingen vinden jaarZijks pZaats~ ook he~ verzet daartegen is een
jaarZijks terugkerend iets. Hieronder een artikeZ over die dumpingen en de verschiZZende
vormen van verzet daartegen.

Dit jaar zal er in totaal 1000 ton radio
aktief afval gedumpt worden in de Atlan
tiese Oceaan, op ongeveer 700 kilometer
ten noordwesten van Spanje. Het afval is
adkomstig uit laboratoria, ziekenhuizen
en kernsentrales uit Nederland, België
en Zwitserland. De hoeveelheid afval, die
in de golven verdwijnt wordt met de jaren
groter: dit jaar is het totale tonnage
uit Nederland met zo'n 10% gestegen tot
ruim 2400.
Van veel meer belang is echter de radio
aktiviteit die in de zee gestort wordt.
Vorig jaar was Nederland verantwoordelijk
voor het dumpen van 500 Curie, dit jaar
is die hoeveelheid opgelopen tot ruim
2400 Curie.
Zoals gezegd, men weet niet wat men met
dat radio- aktieve afval aan moet en
meent een oplossing te hebben door het
aan het gezicht te onttrekken. In de zout
koepels of in kleilagen mag (nog) niet,
dus wordt het maar in de zee gegooid.
Daar is wel een vergunning voor nodig,
maar de minister van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne (nu Ginjaar) is best bereid
die zonder al te veel poespas te verlenen.
OOk dit jaar heeft het ministerie die ver
gunning gegeven.

MEER VERVUILING
Duidelijk is, dat die dumpingen de Volks
gezonheid en de Milieuhygiëne helemaal
niet dient, evenmin als het onschadelijk
is voor het zeemilieu op zich.
Nadat de in beton gegoten partijen afval
gedumpt zijn, bestaat er absoluut geen
kontrole meer over wat er uiteindelijk
mee gebeurt. De vaten worden overgelaten
aan de stroming, de zeebodem en wat dies
meer zij. besmetting van de omgeving kan
op die manier niet uitgesloten worden;
het water, de planten en de vissen komen

er mee in aanraking. En wij later dus ook.

Daarbij komt nog dat de zee sowieso eind
punt is van vele stromen van radio-aktivi
teit, nog afgezien van chemiese verontrei
niging:
- atoomexplosies leveren onder andere fall
out van radio-aktieve stoffpn. Het grootste
gedeelte van het wereld oppervlak wordt ge
vormd door de zeeën en oceanen;

- kunstmanen, waarvan er ondertussen al heel
wat rondzweven, verbranden en storten neer.
Deze kunstmanen hebben meestal grote hoeveel
heden radio-aktief materiaal aan boord, dat
dus ook neerstort;
er worden schepen en onderzeeërs aangedreven
door kernenergie. Laatst was er nog een on
geluk met een Moord Amerikaanse militaire
onderzeeër in de wateren van Japan. Maar ook
zonder ongelukken is het niet gevaarloos;
via de scoorstenen en verbrandingsinstal
laties van kernsentrales vindt er een uit
stoot van radio-aktieve stoffen plaats;
veel grotere veroorzakers van radio-aktieve
vervuiling van de zee zijn de opwerkingsfa
brieken. Zo is het water rond de franse op
werkingsfabriek in La Hague besmet. Wat dat
betreft maakt Nederland zich mede verantwoor
delijk omdat zij haar afval in buitenlandse
opwerkingsfabrieken laa~ bewerken (La Hague
en Windscale);
alle installaties die te maken hebben met
kernenergie hebben grote hoeveelheden koel
water nodig, dat na gebruik besmet en opge
warmd via de rivieren ook in zee terecht
komt.

Er zijn dus veel wegen die allen leiden tot
hetzelfde resultaat: de besmetting van de
zeeën. Een echt beleid, dat gericht is op
het voorkomen daarvan is er niet. Uit een
onderzoek van een projektgroep van de Inter
fakultaire Vakgroep Milieukunde aan de univer
siteit van Amsterdam heeft uitgewezen dat zo
wel het Energieonderzoeks Centrum Nederland
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(het ECN) als het ministerie geen goed over 
zicht hebben over hetgeen er aan radio-aktief 
afval in Nederland rondgaat. Het ontbreekt 
totaal aan een goed overzicht van de herkomst 
van het materiaal, terwijl dat de basis gege
vens zijn voor een fatsoenlijk belei.d . 
Eind oktober van het vorige jaar maakte Ginjaar 
aan de Tweede Kamer bekend, dat er een studie 
verricht zou gaan worden naar de mogelijkheden 
om de hoeveelheid radio-aktief afval te beper
ken. Maar daar vlot het, onder andere om bo
~engenoemde reden niet zo mee. 
De meest logiese weg daartoe, namelijk het 
stopzetten van het kernenergie- en kernwapen 
programma, wat de problematiek voor een groot 
gedeelte zou verlichten, valt nog steeds bui
ten het gezichtsveld van de bewindslieden . 
Juist daarvoor zetten verschillende milieu
organisaties en aktiegroepen zich op verschil
lende wijze in. 

BEROEP 
Bekend is geworden dat de dumpingsoperatie 
dit jaar hoogstwaarschijnlijk zal beginnen 
op 1 juni. De milieuorganisaties Greenpeace 
en Natuur en Milieu hebben bij de Kroon 
beroep aangetekend tegen het besluit van 
minister Ginjaar om dit jaar weer toestemming 
te verlenen voor de dumping. Maar zo'n be
roep heeft een lange weg te gaan voordat er 
een uitspraak van de Kroon ligt; nog afge.zien 
van het punt of dat beroep überhaupt veel 
kans maakt om gehonoreerd te worden, heeft 
de dumping allang plaats gevonden als de 
uitslag bekend wordt. Daarom hebben beide 
organisaties tevens een verzoek om schor
sing van het besluit ingediend bij de voor
zitter van de afdeling Geschillen van Bestuur 
van de Raad van State. Wanneer het besluit 
geschorst wordt, dan betekend dat dat de 
dumpingen niet doormogen gaan totdat de Kroon 
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zich over het aangetekende beroep heeft uit
gesproken. De kans dat deze manier van ver
zet direkt leidt tot het verbieden van de 
dumpingen is gering, maar ze is er wel . 
Bovendien is het sowieso belanvrijk om der~ 
gelijke rechtszaken aan te spannen, om dat 
je de hele problematiek onder de aandacht 
van veel mensen kunt brengen en meer duide
lijkheid schept over de (uiterst gebrekkige) 
wetgeving hieromtrent. 
Verwacht wordt dat de Raad van State het ver
zoek om schorsinq op korte termijn zal be
handelen; maar tot 1 juni is het wel erg 
kort. 
De milieuorganisaties verwijzen naar resent 
wetenschappelijk onderzoek dat verricht is 
naar aanleiding van dumpingsoperaties in de 
amerikaanse wateren. Dat onderzoek wees uit 
dat gevaren voor het zeemilieu en de volks
gezondheid door het steeds weer en meer stor
ten van radio-aktief afval niet mogen wor
den uitgesloten. Ook binnen de Organisatie 
voor Ekonomiese Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO), die via haar kernenergie-agentschap 
de dumpingsoperaties koördineerd, bestaan 
bedenkingen tegen het dumpen van radio
aktief materiaal in zee , hetgeen blijkt uit 
een door Greenpeace gestarte briefwisseling. 
Beide milieuorganisaties stellen dat het 
probleem van het afval bij de bron moet 
worden aangevat, namelijk daar waar het ge
produseerd wordt. Stopzetting van het kern
energieprogramma, dus. Het afval. dat er al 
is kan dan nog veel beter tijdelijk opge
slagen worden op land, waar de kontrole 
mogelijkheden groter zijn, alleen al omdat 
je presies weet hoeveel waar ligt. Het 
wachten is dan op een definitieve oplossing 
d.ie mens- en milieuvriendelijk is. 

AKTIEGROEPEN 
Ook verschillende aktiegroepen ZLJn niet van 
plan de dumpingsoperatie en het vervoer van 
af de opslagplaats bij de ECN in petten n.aar 



Deze keer wordt er ook lering getrokken uit
de ervaringen van verleden jaar.
De diskussie over de uniformiteit in de
uitvoering van de verschillende akties is nu
grotendeels achterwege gebleven. Gekozen is
voor de zelfde opzet als verleden jaar. Wel
is er nu koördinatie tussen de verschillende
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veel ME ook nog bereden politie. Het huis
van waaruit de akties ondernomen werden, werd
konstant in de gaten gehouden en alles en
iedereen die naar of van het pand kwam werd
'onopvallend' gevolgd. De bestelbusjes die
gebru.ikt werden om mensen en materiaal te
vervoeren werden allemaal in beslag genomen,
zonder dat daarvoor in alle gevallen aanlei
ding toe was. Agenten in burger bevolen
zonder zich voor te stellen of te legitimeren
dat het rijbewijs en dergelijke getoond
moest worden. Ging dat niet snel genoeg of
werd er met goed recht gevraagd wie de heren
dan wel waren en wat er aan de hand was, dan
werd er meteen op ingeslagen.
Enkele mensen werden daarbij gearresteerd,
maar kwamen na een poos weer vrij omdat er
geen reden bestond om ze vast te houden.
Bij het opruimen, zoals dat genoemd wordt
van de geweldloze menselijke blokkades is he
er ook niet bepaald zacht aan toe gegaan af
en toe.
Kortom, prettig ging het allemaal niet!

Maar ook aan de voorbereidingen schortte het
• een en ander. Er was maar weinig goed voor

It-~~L bereid: de geweldloze blokkades bij Petten
en langs de route gingen grotendeels door
en een aktie van een Onkruitgroep was
goed voorbereid, maar werd voortijdig door
de politiemacht ontdekt en onmogelijk ge
maakt.
Er was duidelijk te weinig nagedacht over
wat er zoal ter vertraging dan wel verhin
dering van de dumping ondernomen kon worden.
En als je onvoorbereid komt, dan zit je met
die politiemacht, je kent de omgeving niet,
je moet daar nog het eventuele materiaal
dat je nodig hebt halen enzovoort.
Uiteindelijk hebben de aktiviteiten wel wat,
maar niet zoveel vertraging opgeleverd.
Publisiteit natuurlijk wel, maar dat is op
zich niet genoeg.

Het aktie-scenario zal grotendeels gelijk
zijn aan dat van het vorige jaar, maar het
zal nu hopelijk meer effekt sorteren.
Vorig jaar ontstond er op de voorbereidings
vergaderingen aanvankelijk nogal wat herrie
over de afspraken die er al dan niet ten
aanzien van de aktievormen gemaakt moesten
worden. Enkele groepen waren voor een zo
groot mogelijke uniformiteit, in die zin
dat prinsipiële geweldloosheid opgevat werd
als het allemaal, op verschillende punten,
zittend en in elkaar gestrengeld te blokke
ren. De reaktie op politieoptreden moest in
die opzet uiterst geweldloos zijn.
Andere groepen gingen ook uit van geweld
loosheid, maar wilden wel de ruimte om die
elk op een eigen manier vorm te geven. De
autonomie van elke groep stond in deze vi
sie voorop, waarbij algemene afspraken die
ingevuld werden door de afzonderlijke groe
pen voldoende zou zijn.

de haven in IJmuiden ongestoord te laten ver
lopen. In de afgelopen maanden is er druk
gewerkt aan voorbereidingen voor een aantal
akties tijdens de dagen dat de dumping voor
bereid en uitgevoerd wordt.
Hopelijk zijn die akties niet nodig, maar dat
is vddr de dumping zelf afhankelijk van de
uitspraak van de Raad van State.
De hele operatie, voorzover die zich in Neder
land voltrekt, zal twee ot drie dagen duren.
Afhankelijk van de omvang en de aard van de
geplande akties kan dat natuurlijk uitlopen.
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Uiteindelijk is er gekozen voor de laatste
opzet. Daarnaast werden er wel plaatsen ver
deeld waar de verschillende groepen akties
voor konden voorbereiden en uitvoeren.
Uiteindelijk is er niet al te veel van de
anti-dumpingsakties gekomen. Dat had ener
zijds te maken met de grote politieinzet
en hun harde ingrijpen, anderzijds met het
feit dat veel akties onvoldoende waren voor
bereid.
Verleden jaar was er sprake van een massale
politie im:et: bij het startpunt (Petten),
langs de route en bij de haven was een enorme
politiemacht ingezet. Zo werd langs de hele
route van Petten via Alkmaar naar en door
IJmuiden veel toegangswegen afgezet en in de
gaten gehouden. Bij de haven was er behalve
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NIXGEENDUMPING!
akties en aktievormen om te voorkomen dat de
een de ander in de wilen rijdt.
Vanuit de prinsiepe's t1Eenheid binnen elke
aktie" en "We rijden elkaar niet in de wielen"
is aan de ·voorbereiding van de konkrete pro
jekten gewerkt.

"

Belgies protest tegen de dumping (1980)

Het zal opvallen dat de opsomming uitblinkt
in vaagheid; dat is deels te wijten aan het
feit dat niet elke aktie van te voren hele~

maal bekend gemaakt kan worden, ~eels ook
doordat de volledig openbare gedeeltes op
het moment dat de kopij binnen was nog niet
helemaal opgezet zijn. Maar via de kontakt
adre~sen is dus meer informatie te krijgen.
Wil je meer in het algemeen informatie, dan
kun je terecht op het koördinatiepunt:
Kampersingel 72 in Haarlem (023-312846).
Daar kun je trouwens ook steunaffiesjes,
folders en dergelijke bestellen.
OOk hier kost alles geld, en als je er wat
van aan de aktie zou willen besteden dan
kan dat op giro 5180 bij de Nutsspaarbank,
rekeningnummer 84.24.42.146 t.n.v. de
Stroomgroep Haarlem/IJmond o.v.v. dumping.

omdat het om een belangrijke zaak gaat en
omdat het eens tijd wordt dat er mas~aal

verzet en protest geboden wordt tegen de
dumpingen is het erg belangrijk dat er zo
veel mogelijk mensen (als het kan goed voor~

bereid) die één of meerdere dagen komen.

P.S. Omdat de boot van Greenpeace in beslag
is genomen zal er hoogstwaarschijnlijk op
het water geen blokkade komen. Dat is jam
mer; maar laten wij er voor zorgen dat het
afval de boot niet opkomt!

Rob (met dank aan Robert Scoondergang)

KOMNAAR IJMUIDEN
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HOEZO
Na de laatste Dodewaard-aktie verklaarde
kolonel Feijlbrief dat geen enkele vorm
van aktie meer getolereerd zal worden die
verder gaat als een van te voren toegesta
ne demonstratie. Hiertegen zal onmiddel
lijk hard worden opgetreden. Dat betekent
dat de blauwjassen weer kunnen uitrukken.
En van de gevolgen daarvan hebben ze al
vast een voorproefje gegeven.
In Den Haag is er een paar dagen later" een
demonstratie tegen de abortus-wetgeving.
De bedoeling was deze aftesluiten met een
demonstratieve blokkade van het Binnenhof.
Zover mocht het echter niet komen, weer
rukten de blauwjassen uit met als gevolg
5 vrouwen in het ziekenhuis en veel arres
taties. Ondertussen vergaderden de heren
en dames vertegenwoordigers binnen rustig
verder en besloten nou maar eens eindelijk
die wet aan te nemen. Daarmee verdween het
van hun agenda en kwamen er daarover ten
minste geen problemen bij de komende ka
binetsformatie.
Weer een paar dagen later, het is onder
tussen 30 april, wil de koningin een feest
je vieren. Een feestje dat per definitie
iedereen leuk moet vinden. Alsof er sinds
vorig jaar 30 april niks gebeurd is.

Breda
In Amsterdam kon het natuurlijk niet ge
vierd worden, daar waren het vorig jaar
toch iets teveel problemen geweest. Nijme
gen ging ook al wat moeilijker sinds ook
daar de tanks door de straten hebben ge~

rold. Dus gaat ze naar Veere en Breda.En
koninginnedag leent zich natuurlijk goed

CHILI?
voor het uitproberen van nieuwe metodes
van de politie. De sfeer ligt dan toch effe
wat anders dan op een door de weekse dag.
En mensen met leren jassen, buttons, vilt
stiften e.d. passen natuurlijk niet in zo'n
feest. Dus die worden van straat opgepakt
en verdwijnen voor de rest van het feest
uit de ogen van Trix en de fier met oranje
vlaggetjes zwaaiende feestgangers.
Die brave kommissaris Strooper moet het
volgend jaar niet vergeten worden bij de
lintjesregen. En die ene uit Amsterdam
Valken ook niet, want die heeft het ook
o-zo moeilijk. Heeft hij net een paar we
ken eerder een metode bedacht om rellen
te voorkomen, wat inhoudt dat iedereen die
in de ogen van de politie een 'potentiële
rellentrapper" is zomaar kan worden opge
pakt en vastgezet, mocht dat niet. Van al
lerlei kanten kreeg hij een storm van kri
tiek over zich heen, terwijl z'n kollega
Strooper in Breda geruisloos die metode
mag toepassen.

Rechtsorde
Achteraf wil Strooper wel toegeven dat hij
op de rand van de rechtsorde heeft gelopen,
maar dat hem dat maatschappelijk wel aan
vaardbaar leek om effe te doen. Maar het
dragen van leren jassen, het verven van je
haren of het bij je hebben van een potlood
betekent zeker automaties dat je over die
rand heen bent en dat het maatschappelijk
aanvaardbaar is als je dan als een beest
van straat wordt geplukt en wordt opge
sloten.
Dat betekent dat mensen in Tilburg en Roo-
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sendaal willekeurig uit treinen worden ge
plukt. Dat je in Breda niet rustig op je
balkon kunt zitten, omdat dan je voordeur
wordt ingeslagen en je uit je huis wordt
gesleurd. Mensen die uit hun auto's stap
pen worden in de nek gesprongen door op
gefokte agenten, op de grond gesmeten, ge~

slagen, getrapt en in busjes gegooid.
Daarna met loeiende sirenes en schunnige
opmerkingen naar het politie-buro gebracht.
Gefouilleerd, bij veel mensen worden de
schoenen in beslag genomen, en in een open
kooi gepropt waar ze uren in de stromende
regen worden vastgehouden. Zonder eten,
zonder plee, zonder advokaat, zonder iets.
En als je dan wordt vrijgelaten loop je
ook nog de kans door een stel chargerende
blauwjassen inmekaar geslagen te worden en
opnieuw het buro ingesluerd.
Zou je dan verwachten dat hier een storm
van reakties op volgt, vergeet het maar.
Bestuurders slikken de verklaring van de
politie als zoete koek en zakken tevreden
terug in hun luie stoelen. En de pers
schrijft over een geslaagde koninginnedag,
welke helaas ontsierd werd door een paar
relschoppers. Maar gelukkig al minder als
vorig jaar. Het gaat dus toch wel goed
met Nederland.
Blijkbaar raken ze gewend aan het optreden
van de politie en als het buiten Amster
dam gebeurd is het sowieso teveel werk.
En Nederland raakt eraan gewend dat de
rechtsorde er niet is voor mensen die zich
tegen misstanden verzetten, maar alleen
voor die lui die die misstanden in stand
houden en er een wettelijk sausje over
gieten.

Slaap zacht
Dezelfde law and order mentaliteit die er
bv. in Chili en de BRD heerst, en die met
demokratie maar bar weinig te maken heeft,
komt ook in Nederland steeds meer om de
hoek kijken.
Dodewaard, Den Haag, Breda het zijn ge
beurtenissen in een al bijna eindeloos
rijtje. Een reeks die zich niet meer laat
lezen als Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.
Blijkbaar is er toch meer aan de hand de
volgens velen op zichzelf staande ge
beurtenissen in een stad.
De politie, aangevuld met het leger, begint
steedt meer een onkontroleerbare macht te
worden. En misschien word dat door de he
ren en dames bestuurders niet zo kwalijk
gevonden, want de eerste moet nog worden
teruggefloten. Sterker nog ze krijgen
pluimpjes voor hun beheerste en attente
optreden.
Zo kunnen we in Nederland tenminste rus
tig verder slapen, tot er een kerncentrale
ontploft of er een kernbom word gegooid.
Die zijn dan tenminste niet het gevolg van
volslagen willekeur, maar goed doordacht
en al jaren voorbereid.

Ger
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van een brede straatdiakussie Met PGEM-fun
funktionarissen. Verder is er gepraat over
de gevolgen van kernenergie op ieders be
staan. Een heel plezierige ade,pp~ze in
de grote stroom van akties die in deze
tijden plaatsvinden.

Het tentenkamp is besloten met een demon
stratie op paasmaandag. Vanaf het station
Dodewaard zijn we naar de centrale gegaan
Oe bakfietsen enigzins gekamoefleerd door
=pand eken. voeren cement en stenen mee.
Voor de ~entrale moet een symboliese muur
opgetrokken worden ~ zo de centrale te
isoleren van de rest van Nederland. De
politie, van te voren op de hoogte, heeft
de avond van te voren enige stapels ste
nen d~e van tevor'~ in de buurt van de
centrale ziJn gedumpt, weggehaald. Geen
nood, er zijn zat zwcr~keien in de buurt.

dat we binnen zeer korte tijd teruq zul~1m gaan. Haastig overleg volgt . .Ie zijn toch te \o;el
nig voorbereid op die 1IIóUlouvre. Een deel van de de.onstranten besluit de ME tegelllOet te gaan
om duidelijk te aaken dat een konfrontatie 1l.C" onze bedoeling 1-S. Een ander deel bl1)ft ach
ter. Eeen .anul mensen probeert een zl tblokk.lde <;e VOr1ll(!:n waar later genadeloos op 1-ngehakt
wordt. Daarma volgen wilde charges over de dijk, wa.rbij ..nsen hondereden meters opgeJaagd
worden. Na dit overbodige machtsvertoon, waarbij een aantal 9~wonden vallen, verspreid zich
iedereen langzamerhand.



zijn,
- De verdeeldheid van tevoren cve,·
n het nijmeegs overleg is er lang
itanders duidelijk zichtbaar werd.
lkUe die de afkeer van de plaatselijke
ronden ze de voorbereidingstijd te
)e voorstanders vonden het belang
.ijk te maken van wat anderen vinden
Ie eerste plaats de nadruk leggen
ronden zij het belangrijk dat na de
:e organiseren.
- In het begin zat je verder iedere
rersterken. Dat bleek zo'n vaart niet te
.SO-en, later met 300 mensen. Aanvanke
lee, omdat je op zo'n kleinschalig k



REVOLUON
Het aprilnummer van Revoluon wordt voor het grootste gedeelte gevuld door een artikel
over de perikelen rond de Dodewaardse kerncentrale, onder de titel "Een aktiegroep en
een centrale vol deskundigen."
In het stuk wordt een terugblik gegeven op de woelige gebeurtenissen, zoals de blokkade,
maar dan vooral vanuit de omwonenden, de inwoners van de dorpen rond Dodewaard. Centraal
staat de plaatselijke aktiegroep "Stop Dodewaard". Het verhaal is dan ook gebaseerd op
een reeks van intervieuws met leden van de aktiegroep en andere omwonenden.
Uit het stuk blijkt hoezeer de GKN en de overheid weigeren om de verontrusting onder
de bevolking serieuz te nemen. Hoe de mensen behandeld worden als onwetende kinderen,
die bang zijn voor het donker. De 'deskundigen' van de GKN komen na het ongeluk in Har
risburg opdraven op allerlei openbare avonden in de omliggende dorpen. Met een koffer
vol wetenschappelijke rapporten proberen ze de mensen weer in slaap te sussen. Kern
energie is zo veilig als wat beweren ze, angst wordt alleen maar veroorzaakt door een
zijdige paniekverhalen in de pers en allerlei aktiegroepen, die onrust willen stoken.
Het bekende verhaal van de GKN, maar het artikel laat zien hoe het bij de bevolking
over komt. "Stop Dodewaard" heeft er moeite genoeg mee om niet op die manier tegen de
omwonenden te worden uitgespeeld. Komen ze zelf in de diskussies met de GKN met argumen
ten, dan dreigt de diskussie al snel over de hoofden van de andere mensen heen te gaan.
Terwijl de GKN toch niet luistert. Doen ze dat niet dan worden ze voor onwetende rad
draaiers uitgemaakt.
De aktiegroep slaagt er toch aardig in het vertrouwen van de andere omwonenden te winnen
wat ook blijkt uit de sympatie ten opzichte van blokkade aktie. Een heel ander beeld
dan dat wat de landelijke pers rond de blokkade wist te melden.

Dit en nog veel meer is in het artikel te lezen. Wie interesse heeft moet even een post
girootje overmaken van f6,90 (f5,- + fl,90 porto) naar;
giro: 3270345, Revoluon, Nijmegen, o.v.v. aprilnummer.
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