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Inhoud
'Kernenergie geen doden waard' heet de
nieuwe film van Cineclub 'Bevrijdingsfilms'

'Plaatselijke energie-akties'; hoe ze.t je
ze op? waar moet je rekening mee houden?
en dergelijke vragen vormen dè theaas van
een te organiseren weekend

•Rampenplan; linzensoep & dir~kte aktie',
waarin blijkt dat •Rampenplan' wel wat meer
is dan de culinaire tak van de AKB

'Doel-bewust stoppen' als voorproefje voor
een uitgebreider artikel over Doel en de
zeeuwsvlaamse AKB

Miljeu-edukatie heeft een brochure samen
gesteld met daarin een inventarisatie van
alle voorlichtingsmateriaal dat er in Ne
derland maar te krijgen is over het miljeu

'Arnhemse Instellingen: alles op één hoop'

'Her skaI de ligge ••• ·;waarom staat er in
Denemarken nog geen kerncentrale en wat
heeft het verzet tegen kernenergie daar mee
te maken?

'Kolen en aktie'. Niet eens stiekem wor
den in ijltempo een reeks van kolencentra
lesoveral in Nederland gepland. Waarom en
waarom wij tegen zijn

'Kolencentrales en wergelegenheid' gaat
met name in op het energiebeleid dat door
de overheid gevoerd wordt.Werkgelegenheid
lijkt een belangrijk argument

'Kolen en miljeu' zet alles nog eens op
een rijtje Voor zover het onder andere
onze longetjes betreft

'Dodewaard gaat dicht-winteroffensief '82'
Hoe staat het er met de beweging voor;
wat zijn de vragen en waar liggen moge
lijke uitwegen?

De arrestanten zijn, voor zover ze niet
vrijgesproken zijn in hoger beroep ge
gaan. Wat waren de straffen?

'Bladen'; leesvoer voor bij de kachel

'BMD ter diskussie' waarin de geschiede
nis, de huidige stand en de argumenten te
gen nog eens op een rijtje worden gezet

'Daarom geen kernenergie- Vragen en Ant
woorden' is herschreven en geaktualiseerd
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"Kernenergie geen doden waard" is de titel. van de nieUMe fiZm van
Cineclub Vrijheidsfilms die dit voorjaar in premiére moet gaan.
TegeZijkertijd worden er een groot aantal. kopiê~n uitgebracht,
waardoor in het heZe Zand groepen aan de sZag kunnen. De fiZm is
bedoeZd voor een breed pubUek. làarom veel. aandacht voor de be
zorgdheid van veel. mensen over de gevaren van kernenergie en zijn
de ervaringen en gevoeZens van mensen die aan het woord komen heel.
herkenbaar gehouden.
De fiZm valt in een aantal. deZen uiteen. In "Dat kan ook met ons ge
beuren" wordt ingegaan op de gevoZgen van een radio-aktieve besmet
ting en verteUen mensen uit Hiroshima en Harrisburg

ting door mensen uit Hiroshima en Harrisburg. Vooruitgang is een
goede zaak, maar niet ten koste van onze gezondheid en die van
toekomstige generaties wordt betoógd in "De weg naar het nucleaire
tijdperk". Over energievoorraden en aUernatieven in "De kunst
matige schaarste" en in het vierde deel. wordt uitgeZegd wt
"Kernsplitsing, kernenergie, radio-aktiviteit" is. Deel. vijf
gaat over "De wetenschap en hun verantwoordelijkheid" en deel. zes
een produkt daarvan "De keten des doods" ofwel. de spUjtstofcycZus.
In "Een stralende toekomst" worden twee toekomstperspectieven naast
eZkaar gezet: wt staat ons te wachten aZs de overheid haar zin
keijgt en hoe ziet de toekomst er uit waar wij voor opkomen?
Er wordt door twintig mensen hard gewerkt aan "Kernenergie geen doden
wàard". Dit op vrijwUUge basis, wnt Cineclub Vrijheidsfilms krijgt
geen subsidie. De fUm wordt grotendeeZs gefinancierd uit de op
brengst van steunaandeZen á 1100.- en uit de verkoop van buttons
en uit de verkoop van buttons, stickers en affiesjes.
e kunt ook donateur worden van Cineclub Vrijheidsfilms. Voor per

sonen is dat 15,- per maand en voor insteZZingen en organisaties
het dubbeZe. Maar daarvoor krijg je dan niet aZZeen het tweemaande
Zijkse Cineclubnieuws in de bus, insteZZingen en organisaties krij
gen bovendien 20% korting op aZZe honderddertig vrijheidsfiZms (speeZ
fiZms en dokumentaires over de meest uiteenZopende onderwerpen en
Zanden.
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plaatselijke
energie-aktie

In de afgelopen jaren zijn er nogal wat
groepen aan de gang gegaan met plaatse
lijke energieakties. Naast allerlei voor
lichtingswerk zijn in verschillende plaat
sen energienota's verschenen, er zijn ak
ties rond stadsverwarming gevoerd, energie
winkels zijn opgericht of in oprichting,
mensen zijn bezig met MEMO-achtige bedrijf
jes of bouwen zelf een windmolen, in een
aantal plaatsen ondersteunen energieaktie
groepen buurtakties tegen de aardgasprijs
verhoging e.d.
Wij denken dat het goed is om met deze ver
schillende groepen en verschillende manie
ren van werken ervaringen uit te wisselen
en te praten over vragen als: hoe ga je om
met onderwijs- en vormingswerk?; hoe ga
je om met de ambtenarij en met het volgen
en/of richting geven aan plaatselijk ener
giebeleid?; hoe ondersteun je buurtkomitees?
wat kun je met een energiewinkel doen?
Van vrijdagavond 5 tot en met zondagmiddag
7 maart organiseren we een weekend om met
elkaar hierover te praten. Wij mikken aan
de ene kant op groepen die begonnen zijn
als anti-keLnenergiegroep en vandaaruit
ook met plaatselijke energieakties aan de
gang zijn gegaan en aan de andere kant op
groepen die iets met alternatieve energie
doen.
Het weekend zal in de jeugdherberg in Amers
foort plaatsvinden en zo'n f60,- gulden

gaan kosten. Je kunt je opgeven bij VMD,
2e. Weteringplantsoen 9, Amsterdam
tel. 020- 221366. Dan krijg je ook de
informateimap.

Henk, Frans (Werkplaats Energieaktie Haar
lem), Sible (Stroomgroep Nijmegen), Georg,
Hans en Herman (VMO)

_.

s'~~.
Jan de Reu
totaalweigeraar
Huis van Bewaring
Kloosterlaan 46 bis
Breda

..

---'-

december 1981

Het streven naar vrijheid
is niet te onderdrukken
Het kabbelt voort
als een ondergrondse stroom
Laten we er dit jaar
een waterval van maken

4



~
>s=
~z
~
>
Z

Linzensoep & direkte aktie
Sittard ligt veel verder naar het zuiden dan we dachten en bijna een uur later dan
afgesproken stappen we de gloednieuwe boekhandel van Rampenplan binnen. Dan al blijkt
dat Rampenplan meer is dan een kollektief opperkoks en keukenprinsessen van de beweging.
Nog duidelijker wordt het als we gaan praten met Nigle Harle en Koen Nijssen die beiden
vanaf het begin aktief betrokken zijn geweest bij Rampenplan. "Rampenplan omdat we het
belachelijk vinden dat de overheid overal alles probeert te sussen met rampenplannen."

De geschiedenis van Rampenplan is nog
maar jong. Even voor het eerste pinkster
kamp voor de eerste Dodewaard-aktie, hield
het Limburgs Energie Komitee op te be
staan. De limburgers die op het tenten
kamp waren, waren er dan ook voornamelijk
op eigen initiatief naar toe gegaan. "Door
dat op h~t tentenkamp per regio gepraat
werd over het voorstel het terrein rond
te centrale te bezetten, kwamen we bij
elkaar te zitten en hebben we besloten
als basisgroep verder te gaan". Zo ont
stond er een Stroomgroep Zuid Limburg in
een aktie waarin veel Stroomgroepen ten
onder gingen. De eerste aktie van de groep
was tevens een konditietest; alleen de
sterken konden zich handhaven: een zeven
daagse tocht per bakfiets door het limburg
se heuvelland. "We kregen we'nig
positieve reakties. Alleen in Brunsum,
waar noq veel oude CPN-ers zitten uit de
tijd van de mijnen, was het heel leuk. We
werden ook nogal eens met de PvdA geas
socieerd en dan kregen we opmerkingen
naar ons hoofd van 'eerst sluiten jullie
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de mijnen en nu komen jullie ons hier mee
lastig vallen •
Een avond over alternatieve energie wordt
echter een daverend sukses. Het honk van
de yoga-en-ken-jezelf-miljeu-aktivisten,
De Nieuwe Horizon, puilt uit. Vijfentachtig
mensen in plaats van de verwachte twintig,
maken een normale diskussie onmogelijk in
een ruimte die kan wedijveren met een rede
lijke studentenkamer. "Af en toe stond er
iemand op en die begon maar wat te vertel
len. Er waren mensen uit Belgiê en zelfs
uit Zeeland. Daaruit is een windenergiewerk
groep voortgekomen die zelfstandig is blij
ven voortbestaan. Ze hebben nu een energie
buro opgericht, een soort werkplaats waar
ook allerlei vergunningen worden geregeld.
Ze gaan nu een windmolen plaatsen bij een
boerderij die ongeveer de helft van de ener
gievoorziening voor de boerderij zal ver
zorgen.

Tijdens de eerste Dodewaardaktie zijn er
voor veel limburgers zelf boven verwachting



veel limburgers . "Hier gebeurt weinig . Veel 
aktieve mensen tre.kken naar Nijmegen of 
Amsterdam; er bestaat geen aansluiting bij 
de strijdtraditie van de mijnwerkers. Dat 
zijn totaal verschillende werelden. En trou
wens, er willen maar heel weinig mensen meer 
onder de grond. Verder zijn hier geen kern
centrales en voor de doorsnee limburger 
houdt de belangstelling voor wat er gebeurt 
op bij de gemeentegrens. W~t er dan nog 
in Maastricht aan studenten zit zijn kul)
stenaars en medicijnenstudenten. " 

geweldloos 
Na de Dodewaardaktie van '81 vervaagde het 
allemaal wat. Frustaties over drie dagen kou 
lijden, natuurlijk er veel van leren, maar: 
"We badden niets om naar toe te werken. Pra
ten over geweld en eigen grenzen gebeurde 
niet veel. Sittard heeft maar 25.000 in
woners, een X.V.P.-deken verstikt het poli
tieke klimaat en je presenteert je als groep 
strikt geweldloos, ook al denk je er per
soonlijk anders over. Je kunt het je niet 
permiteren daar een punt van te maken, an
ders ligt alles op z'n kloten." ,..;"9 .,. 

In het zoeken naar hoe verder schreven twee 
mensen van de Stroomgroep Zuid Limburg zich 
in voor een BAN-weekendje training in ge
weldloosheid á ia Meth Medura. "We kwamen van 
ver en waren wat te laat. In de eerste groep 
waar we aanklopten waren ze aan het praten 
of ze nu een groep mannen of een mannengroep 
waren. Wij wilden iets anders, dus naar de 
tweede groep. Dat was een vrouwengroep. De 
derde groep was heel intensief bezig; 
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ze hingen over elkaar e~ zo, vingen elkaar 
wel op, maar ons niet. Bij de vierde groep 
was ook alles moeilijk. De volgende dagen 
ging het wel beter, maar er bestond totaal 
geen koppeling met een echte aktie." 

atoomvrijstaat 
Zoals zoveel splijt en splitst, splitst ook 
de Nieuwe Horizon. Niet het belang van al
ternat.ieven (energie natuurlijk, maar ook 
voedsel) vormde het breekpunt, maar hoe ze 
te bereiken: door meditatie of direkte ak.tie. 
Tegelijkertijd kwamen er vanuit de Stroom
groep Gennep stencils overgewaaid waari n 
het idee voor een atoomvrijstaatstond. 

Met zoveel mogelijk mensen een stuk land 
opkopen en daarop bouwen, verbouwen, alter
natief energie opwekken; een beetje als 
Frederik van Eden en met heuse paspoorten. 
De politieke aktivisten van De Nieuwe Hori
zon en de stichters.van de atoomvrijstaat 
sloten kort en Rampenplan zag het licht . 
"Rampenplan moest een koppeling zijn van 
alternatieven en direkte aktie. We wilder) 
ook de eko-winkels en de verdeelcentra, die 
vroeger vanuit anarchiatiese denkbeelden 

waren opgezet maar ondertussen wel totaal 
verwaterd, verburgelijkt waren, weer bij 
de beweging betrekken, weer die scherpe kant 
geven." zoveel enthousiasme veroorzaakte 
de nieuwe plannen, dat de mensen van de 
Stroomgroep Gennep naar Sittard verhuis
den. Een boekhandel, een eethuisje en een 
straattheatergroep moest worden opgezet. 
Aan alternatieve energiebronnen en aan de 
ontwikkeling daarvan kon niet hard henoeg 



worden getrokken, en er moest direkte aktie
worden gevoerd; direkte aktie.

doeners
"Wij zijn niet zo theoreties; wij zijn meer
doeners." De Almelo-aktie van '81 staat
voor de deur. Nog maar een maand te gaan.
"Er was nog niets aan centrale voorzie
ningen gedaan als elektriciteit en water.
Eten was nog niet geregeld; er moest een
kultuurprogramma komen, maar er was nog
geen groep uitgenodigd. Wij zijn er toen
ingesprongen. Die aktie was toch doorge
gaan en wij vonden dat de akb zich onmo
gelijk zou maken als er niets geregeld ZêU

zijn; hoe zou je daar een week kunnen zit
ten zonder water bijvoorbeeld?
We vonden het ook belangrijk dingen als
eten te regelen, omdat er meer zit achter
je strijd tegen kernenergie. Je strijdt
ook tegen grootschaligheid omdat die wer
kelijke demokratie in de weg staat. Wij
vinden het dan inkonsekwent om voor zo'n
aktie je voedsel van de grootwinkelbedrij
ven te betrekken. Afgezien van de kwaliteit
van het voedsel is het ook politiek be
langrijk de Memo-bedrijven en verdeelcentra
bij je strijd te betrekken."

kritiek
Vanuit Amsterdam komt kritiek: de aktie is
te centraal opgezet en er zou sprake zijn
van een aktieleiding. "Niemand anders deed
wat. Natuurlijk zijn er stomme dingen ge
beurd, maar dat was ook te wijten aan de
manier waarop de aktie was opgezet. Zo
besliste het Landelijk Overleg, twee uur
voor de afsluitende manifestatie, dat die
manifestatie bij de fabriek plaats moest
vinden, terwijl het podium al ergens an
ders was opgebouwd, daar alle. geluids
apparatuur al stond, en het verder zo was
dat groepen om veriekeringstechniese rede
nen niet bij de fabriek wilden spelen.
Voor de aktie is totaal geen voorwerk
gedaan. Ik was verwonderd dat het elke dag
op de televisie kwam."
Maar de eindbalans was niet ongunstig. De
kollektieve verantwoordelijkheid voor keu
ken ·en winkel veroorzaakt een grote betrok
kenheid bij de aktie. Zo hard moet er ge-·
werkt worden, dat niemand tijd heeft te
kontroleren of de inkomsten de uitgaven
wel dekken. Een onvermijdelijk saldo-tekort
van f6.000 rest. Dan blijkt ook wat "wij
zijn meer doeners" in de\praktijk bete
kend. Een grote Ford-Transit wordt gekocht
en in de zomervakantie wordt elk pop-of
ander festival in België en Nederland ver
rijkt met een anti-kernene;giestand van
Rampenplan. Alle rekeningen kunnen betaald
worden. "Dat geld was eigenlijk bedoeld
voor de boekhandel, dus wat dat betreft
bleef het een strop".
Er kwam kritiek, maar ook waardering. De
manier van werken straalde zoveel uit, dat

er zelfs mensen vanuit het noorden naar Si't
tard verhuisden om met Rampenplan mee te
werken.
Voor Rampenplan was geen punt van diskus
sie of ze in Dodewaard weer een aantal za
ken wilden regelen. "Je voelt je veel meer
betrokken bij de aktie. Ik had dat bij de
eerste Dodewaard-aktie helemaal niet. Ik
was verliefd, dat was misschien nog wel m'n
grootste betrokkenheid."

extra hap
Het werd razenddruk. Rampenplan had eigen
lijk een geschikt pand gevonden: een oude
drukkerij. Er moest geschilderd en gemetseld
worden voor de boekhandel, het eethuisje,
een tweede-hands klerenzaak, een verzend
kantoor en ook wppnruimte. Mensen konden
de drukte niet meer aan en moesten er even
tussenuit. Twee weken voor Dodewaard ging
de boekhandel open.
"Vrijdag voor de Dodewaard-aktie van vorig
jaar hebben we de keuken al opgebouwd bij
een bevriende boer. Dat was erg leuk; we
konden daar ook allemaal slapen. De volgen
de dag zijn we in de tent aan de slag ge
gaan. Maar al gauw was het zo druk, dat we
geen tijd hadden de winkel en de keuken op
te bouwen. Mensen duwden elkaar zelfs weg:
"Ver'domme, is de koffie nog niet klaar?" Ik

• werd daar zelf ook kwaad van "Neem toch zelf
eten mee verdomme: We hebben keer op keer
op het Landelijk Overleg gevraagd wie er
van de centrale keuken wilde eten. Op het
laatst waren dat zo'n vierhonderd mensen.
Maar op hét tentenkamp bleek dat we voor
een paar duizend mensen moesten koken. Daar
kun je geen keuken voor organiseren; die
is alleen maar voor een extra hap. En dan
krijg je reakties als "Mag ik m'n geld
terug, want het smaakt me niet! Of " Er
zit stro in het bord en dat wil ik niet".
In Dodewaard heb ik een paar keer gedacht:
stik maar, en· ben ik naar het MD kaffee ge
gaan. Dat duizenden op ons rekenden druk-
te wel op ons en zorgde ook voor onder
linge irritaties. We hadden niet eens de
tijd om naar de blokkades te gaan. Ik ben
nog wel gegaan, maar eerlijk gezeC)Jd om me
af te reageren."

scheldpartijen
Geen tijd om naar de blokkades te gaan,
maar ook niet om naar het Landelijk Over
leg te gaan. Zo ging het besluit om het
tentenkamp op te breken aan Rampanplan
voorbij. Op het moment dat dat besluit ge
nomen werd arriveerde er net een wagen vol
kaas: Er ontstonden ruzies en scheldpartij
en. "Je moet je voorstellen: er waren niet
genoeg mensen om op te ruimen, er waren
niet genoeg wagens om alles af te voeren,
en alleen al die grote tent kostte f30.000
en stond op naam. Alles bij elkaar lag er
voor een paar ton waar wij verantwoordelijk
voor waren. En er vertrokken al mensen:
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Dat was ongelofelijk en heeft ook veel voor
ons kapot gemaakt."
Helemaal op van de inspanningen van de
laatste dagen, de emoties en de zorg voor
zoveel materiaal arriveerde Rampanplan ten
langen leste bij de Turmac in Nijmegen waar
zo'n vijfhonderd mensen de DGD-aktie wil
den voortzetten. "Woedend waren ze daar dat
wij niet meteen weer een keuken wilden or
ganiseren: Dat we niet weer achter het
fornuis wilden: We hebben toen de spul-
len neergezet, zijn nog meegegaan met de
demonstratie naar het politieburo en toen
eindelijk zelf gaan eten. Later is het bij
een toevallig kontakt met die groep wel
weer uitgepraat."
Voor Rampenplan is Dodewaard dan nog niet
voorbij. De spullen die in de haast zijn
meegenomen liggen her en der verspreid
en moeten worden opgehaald. Weer blijkt
bij de financiële afwikkeling een tekort.
"Veel mensen hadden een tent bij ons be
steld en zouden die in Dodewaard betalen.
Daar is dus niet veel van terecht gekomen.
Ook stonden er de volgende dag al een
paar tenten in een plas en konden niet
meer gebruikt worden. Voor een volgende
keer betekend dat wel dat we dat soort
dingen alleen nog maar met vooruitbeta
ling doen."

prikaktie
Zo druk waren de voorbereidingen geweest,
dat de prikaktie erbij ingeschoten was.
Maar als zondagavond de eersten helemaal
kapot terugkomen is het duidelijk dat er
wat moet gebeuren. Dezelfde avond nog
worden er affiesjes gemaakt en geplakt,
een persverklaring wordt opgesteld, groe
pen aangeschreven en spandoeken gemaakt
voor een aktie bij de PLEM. Dinsdag, elek
triciteitsdag, wordt de hal van de PLEM be
zet en vindt er een diskussie plaats met
de direktie. Tot in Maastricht worden er
stencils uitgedeeld.
"Wij moeten van Roermond tot Maastricht
plakken en mobiliseren omdat daar verder
helemaal niets is. We balen dan ook wel
van die Amsterdammers die denken dat er
alleen in Amsterdam prikakties zijn ge
houden. Maar wij werken heel anders; wij
richten ons vooral op de provinciale pers
en omgekeerd werkt de pers zo, dat als
er in Amsterdam wat gebeurt dat automa
ties in de landelijke bladen komt."

DSM
In dat grote gebied waar alleen Rampen
plan aktief is staan dan wel geen kerncen
trales, maar bevindt zich wel een van de
grootste chemie-giganten van West-Europa:
DSM. Ook de DSM stinkt, vervuilt, vernie
tigt; openlijk en in het geniep. "Via een
bedrijfje dat beerputten schoonmaakt kwam
ik terecht op het DSM-terrein. We moesten
afvalputten leegmaken. Ik ben toen ook op
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plaatsen geweest waar het streng verboden
toegang was. Ik heb daar gezien hoe dui
zenden liters (het waren vijftig vracht
wagens) arsenicumoplossing zo de bodem in
geflikkerd werden. Grote sleuven in de
grond en daar werd dan van alles ingekie~

perd, op het fabrieksterrein zelf. Ik heb
daar fotoos van, maar die zijn niet zo goed
gelukt." Tegelijkertijd wordt bekend dat via
stortingen in twee legale stortplaatsen door
DSM het grondwater vergiftigd wordt. Een
woordvoerder van öe provincie reageert met
de opmerking dat het niet zo erg is, omdat
er slechts weinig mensen het water dat daar
vandaan komt gebruiken •••••••

schroothoopaktie
Die DSM wil uitbreiden en amper terug uit
Dodewaard organiseert het Graetheidekommi
tee, genoemd naar het gebied waar DSM wil
uitbreiden en samengesteld uit mensen van
Rampenplan en De Nieuwe Horizon, op 4 ok
tober al weer de schroothoopaktie. Er
wordt een brochure uitgegeven met een kri
tiek op de chemiese industrie. Tegelijker
tijd wordt erin een alternatief werkgele
genheidsplan gepresenteerd. Op de dag zelf
is het slecht weer. Er wordt informatie
gegeven over alternatieven terwijl wind
molêns omwaaien in een chaotiese, wat
volksfeestachtige sfeer. Zo'n vier á vijf
honderd mensen bezoeken het gebeuren waar
allerlei mensen van de meest uiteeI)lopende
gebruikte materialen de meest vreemde bouw
sels maken.

Afcent
Maar de grootste kluif in het aktiegebied
Van Rampenplan is ongetwijfeld de Afcent,
het NATO-hoofdkwartier in tijden van kri
ses. Tegelijkertijd ook het moeilijkst
om aan te pakken. "Voor veel mensen is het
nog teveel om direkt bij een militair ob
jekt aktie te voeren. In het voorjaar wordt
er in Maastricht de wapenbeurs georgani
seerd. Dat durven ze schijnbaar niet meer
in het westen. Maar we zullen ervoor zorgen
dat ze hier ook wat te wachten staat. Samen
met Onkruit bereiden we dat voor. Daar
valt nu natuurlijk niet zoveel over te zeg
gen. Eerst maar eens even op adem komen. De
maand december is voor ons heel zwaar ge
weest. We hebben lange diskussies gehad
over hoe beslissingen genomen worden, enzo
voorts. Wij werken niet alleen samen, maar
wonen en leven okk met elkaar, relaties
lopen door elkaar en dan worden die diskus
sies vaak heel moeilijk. Maar het heeft wel
weer de lucht "gezuiverd. Het is nooit ge
weest "we houden ermee op". Wij moeten ge
woon zo hard mogelijk werken."

Ger en Johan



Doel bewust stoppen
In Zeeuws-Vlaanderen is na het ongeluk in
Harrisburg een stel mensen bij elkaar ge
komen om een werkgroep tegen kernenergie
op te zetten. Door de aanwezigheid van
twee kerncentrales in Doel en de plannen
voor nog eens vijf nieuwe, was dit hard
nodig.
Zeker ook omdat de aandacht vanuit Neder
land voor Doel vrij gering was en is.
De werkgroep Kernenergie Zeeuws Vlaande
ren heeft over Doel een brosjure samen
gestéld waaruit dit artikel is gemaakt.

In Doel draaien op hst moment twee centra
les: Doellis opgestart in .1974 en heeft
een kapaciteit van ongeveer 400 Megawatt,
en Doel 2 met dezelfde kapaciteit en op
gestart in 1975. Hiernaast is men op het
moment bezig met de bouw van Doel 3 en 4.
Doel 3 wordt in maart van dit jaar opge
sflart. Doel 4 moet voor 1985 klaar zijn,
samen zullen deze twee een kapaciteit
van 1900 Megawatt hebben. Verder be-
staan er nog plannen voor Doel 5,6 en 7
die elk een kapacitei~ van 1300 Megawatt
zal moeten bedragen.

kontrole
De bestaande kontrole-situatie met be
trekking tot de veiligheid van Doel laat
veel te wensen over. Op dit moment wordt
de kontrole uitgeoefend door de privé
maatschappij Vinçotte. Deze maatschappij
wordt beheerd door de Societé Génerale,
welke ook beheerder is van de prié-maat
schappij EBES <Verenigde Energiebedrijven
van het Scheldeland) , de eksploitant en
eigenaar van Doel.
Waardoor dus het eigendom en de kontrole
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op eventuele fouten in dezelfde handen
zijn. Ook de Belgiese overheid is hier
niet gelukkig mee. Maar het opzetten van
een eigen kontrole dienst stuit tot nu
toe steeds op budgettaire problemen.
Voorlopig zijn er dus geen kontrole vet
beteringerr te verwachten. Dat dit nodig
is, blijkt onder andere uit het feit dat
Doel het zich kan permiteren volledig on
geschoold personeel in het gevaarlijkste
gedeelte van de reaktor in te zetten.
Zwervers en daklozen werden ingezet om het
reaktorvat schoon te maken.

rampenplan
De bestaande rampenplannen geven geen en
kele garantie voor de Belgiese en Zeeuwse
bevolking en zijn enkel teoreties. Men
heeft het in België niet voor mekaar ge
kregen een nationaal rampenplan uit te
werken. Er is per provincie in "de mate
van het mogelijke" iets geregeld. Zieken
huisopvang bij een ernstig ongeluk is er
bijvoorbeeld niet.
Verder gaan de rampenplannen er vanuit dat
de straling bij een ongeluk in Doel één
kilometer na de grens ophoudt. De vorige
minister van miljeuhygiëne Ginjaar, zag
zich dan ook genoodzaakt een rampenplan
voor Zeeland en Brabant te maken. Hiero
ver zijn er echter geen afspraken met
België. Zonder waarschuwing uit België
is dit plan echter gedoemd te mislukken.
Zo werd de Nederlandse overheid niet in
gelicht over een ongeluk in Doel 1 op
acht mei van vorig jaar, waarbij zo'n
300.000 à 400.000 liter radio-aktief be
smet water wegvloeide, na zuivering, in
Sphelde. Het nieuws werd bekendgemaakt



door het VAKS (Verenigde Aktiegroepen voor
Kernstop). Twee weken lang wist de direk
tie van Doel het ongeluk geheim te houden.

schelde
Als gevolg van de lozingen en koelingen
van Doel 1 en 2 is er sprake van een tem
peratuurstijging van de Schelde. Dit werkt
botulisme in de hand, wat een gevaar is
voor het natuurgebied Het Land van Saef
tinghe. Door deze lozingen is ook het
slib van de Schelde ongeschikt voor land
bouwdoeleinden.
In het koelprocede van Doel komt tritium
vrij. omdat dit moeilijk opgeslagen kan
worden vanwege de straling, en omwille
van de veiligheid van de werknemers van
Doel is gekozen voor lozing van tritium
in de Schelde.
Oe vervuiling van de Schelde door, Doel en
de petro-chemiese industrie zal tot nu
toe ongekende vervuilingsresultaten op
leveren.

koeltorens
Oe koeling van Doel 3 en 4 zal gebeuren
door twee koeltorens. Studies naar de
gevolgen van de bijkomende verdamping zijn
niet bekend. Een van de mogelijke gevolgen
kan zijn een konstante mistvorming boven de
Schelde bij Doel. Dit kan dan weer gevaar
opleveren voor de scheepvaart van en naar
Antwerpen. Dit gevaar wordt des te gro-
ter als men bedenkt, dat de Belgiese over
heid van plan is ten zuiden van Doel een
LPG opslag en aanlandingsplaats te maken.
LPG-tankers die door een konstant mist
gebied moeten varen.

afval
OOk België weet niet waar het met haar
radio-aktieve afval heen moet. Onderzocht
wordt de mogelijkheid om het te dumpen in
de kleilagen onder de Kempen in de buurt
van Mol. Dit blijken echter geen stabiele
grondlagen te zijn, zoals aanvankelijk
werd beweerd. Verschillende breuken zijn
ondertussen in die kleilagen aangetoond.
Het zou dus onverantwoord zijn, onder die
kleilagen radio-aktief afval te storten. •
Gebeurd dat toch zal dit ernstige pro-

blemen opleveren voor de zuiverheid van
het Nederlandse grondwater.

overkapaciteit
Oe planning en de bouw van de nieuwe kern
centrales in Doel is begonnen in een tijd
dat men een groeiende energiebehoefte voor
zag. Ondertussen is er echter ook in Bel
gië sprake van een daling van het elektri
citeitsverbruik. Oe kernenergiemaatschap
pijen hebben dan ook plannen om een rekla
me kampagne te starten om de voordelen van
elektriciteit aan te prijzen.
Er zijn in België zelfs plannen Om de ener
gievoorziening voor 75% middels kernener
gie te doen plaatsvinden. Hierdoor zal er
inderdaad steeds meer energie nodig zijn
en verspild worden, omdat kerncentrales
niet op minimale en maksimale behoeften
kunnen reageren, aangezien ze een konstan
te produktie hebben. Misschien kan de ver
spilling enegzins tegen gegaan worden
door iets minder licht te laten schijnen
op belgies rijkswegen.

personeel
Tenslotte willen we er nog op w1Jzen dat
de gevaren van een politiestaat bij Doel
weer eens duidelijk om de hoek kome~.

De personeelskontrole in de centrale be
gint meer en meer te lijken op ~en interne
politiestaat. Miljoenen worden uitgegeven
om de centrale uit te rusten met hypermo
derne beveiligingsapparatuur. Het gaan en
komen van het personeel kan voo~tdurend

worden gekontroleerd met van QP afstand
bestuurde video-kamara's. De hoofdwachter
van de centrale is benoemd tot veldw~chter.

Daarmee aan een prive veiligheidsdienst de
zelfde bevoegdheid geven als aan de politie.
Ondertussen waakt nog steeds het leger bij
de kerncentrale, waarschijnlij~ op zoek
naar een paar verloren gelopen palestijnen.

werkgroep Kernenergie Zeeuws Vlaanderen.

In een volgend nummer van Onderstroom
zullen we terugkomen op de aktiviteiten
van de werkgroep, met name hun streven
naar een atoom-vrije zone.
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De Stichting voor Miljeu-edukatie heeft een ka
talogus samengesteld, waarin op een overzicht
elijkemanier een groot aantal audio-visuele
produkties over de themaas energie en miljeu
voorkomen. Hiernaast is er een hoofdstuk waar
in algemene en energie-en miljeuproblemen van
derde wereldlanden aan bod 'komen.
Deze vormt een goed hulpmiddel voor het onder
wijs en het vormingswerk, voor enerqie-, miljeu
en derde wereldgroepen en voor gebruik bij aktl
viteiten'in het kader van de maatschappelijke
diskussie over energie.
In de katalogus staan 160 produkties over:
energie :algemeen, konventionele bronnen

alternatieve bronnen, kernenergie
akties

miljeu :algemeen,water-bodem-Iucht, stad
wonen,gevaarld.jke stoffen-afval
voedsel-Iandbouw-bioindustrie,
akties

derde wereld :algemeen, miljeu-energie
Van elke produktie is een korte beschrijving
gèmaakt; soms een recensie geschreven, tevens
staan alle techniese gegevens en huur etc. afge
drUkt. Bovendien is een lijst van distributeurs
opgenomen.
De katalogus omvat 60 paginaas, kost f5,- èn,kpn
besteld worden door n,,25 (incl. porto) te gire
ren op nr. 3180199 t.n.v. ~tichting voor Miljeu
Edukatie t,e Utrecht o.v.v. lkatalog1,.1s".

Begin oktober j.l. is er in Doetinchem
een kongres gehouden over de techniese
en sociale aspekten van de ,toepassing van
kernenergie in het bijzonder in de Euro
regio (Nederlands-Duits grensgebied).
Aktievoerders hebben daar veel nuttige
informatie uitgewisseld en er is vrucht
baar gediskussieerd.
Van dit kongres is een dik verslagboek in
voorbereiding. Dit boek zal in het komend
voorjaar uitkomen en zal ongeveer f10,
gaan kosten.
Op dit moment is het kongres-werkscl.;cift
nog verkrijgbaar, een 36 paginaas tellend
informatieblad over: nucleaire projekten,
vrede en veiligheid, miljeu en werk Em de:
mokratie. Dit werkschrift is ook geschikt
voor leerlingen en leerkrachten van het
voortgezet onderwijs b.v. voor groepspro
jekten of scripties.
Het is te bestellen door het bedrag van
f4,- (2,50 + 1,'50 porto) over te maken op:
giro: 227463 t.n.v. Gelders Kongres,
Parkstraat 70, Arnhem.
Nadere informatie kan verkregen worden bij
Minke Postma, zeifde adres. tel.085-45062E
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Arnhemse Instellingen
alles op een hoop

••

In de afgelopen Dodewaard-aktie was de afsluitende demonstratie gepland in Arnhem. Hier
zitten de 'Arnhemse Instellingen', over de rugdekking, de manupilatie en de ondoorzich
ge wanpraktijken van deze instellingen hadden we een gesprek met Rolf van Ligten en Ton
van Beers. In eerste instantie was het bedoeld om uitgezonden te worden door Radio Ak
tief in Dodewaard, maar door de situatie en het vroegtijdig opöreken van het tentenkamp
is dat niet gelukt. Vandaar dat'we het nou in Onderstroom plaatsen.

Allereerst is er natuurlijk dè KEMA, ie
dereen bekend van de keuringsdienst van
waren. Daarnaast doen ze onderzoek op 't
gebied van kernenergie en kernfisiologie,
onderzoek ten bate van het nederlandse
bedrijfsleven en af en toe ook voor de
militaire sektor. De SEP, de samenwerken
de energieproduktiebedrijven. De GKN,
waarvan de direktie ook op het terrein
van de arnhemse instellingen zit. De
VEEN, de vereniging van elektriciteits
eksploitanten in nederland en tenslotte
de VDEN, de vereniging van direkteuren
van elektriciteitsbedrijven in Nederland.
Dat zijn de instellingen waar het om
gaat.

aandacht
De arnhemse instellingen nemen een heel
sentrale positie in wat betreft de elektri
citeitsvoorziening in Nederland. En dan
niet alleen de direkte voorziening, maar
ook de planning van het beleid. In Arnhem
wordt uiteindelijk bepaald wat er op elek
triciteitsgebied in Nederland gaat gebeu·
ren. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er
daar over wordt gepraat of de centrale in
Dodewaard nog toekomstperspektief heeft en
of kernenergie in Nederland überhaupt haal
baar is. Het is natuurlijk nodig om in Do
dewaard heel konkreet bij het objekt aktie
te voeren, maar tot nog toe hebben we te
weinig aandacht besteedt aan de belangen
die eigenlijk achter die kerncentrale zit
ten.

KEMA
De Kema neemt hierbij een heel bizondere
positie in. Op de eerste plaats is de Kema
natuurlijk berucht geworden vanwege de af
valkwestie, het begraven van radioaktief
afval op haar terrein (zie onder).
Daarnaast houdt de Kema zich ook bezig met
tal van andere onderzoeksprojekten op nu
kleair gebied. Er is daar een speciale af
deling voor, reaktorfysika,die bijvoorbeeld
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apparatuur heeft ontwikkeld om hoog radio
aktief afval te kunnen verwijderen. Deze
apparatuur wordt j~ Dodewaard aebruikt,
maar ook naar het buitenland verkocht.
Er worden berekeningen verricht voor de
plaatsing van splijtstofstaven in het reak
torvat van Dodewaard en Borsele. Verder
zijn ze betrokken bij Kalkar, alle appara
tuur die door het nederlandse bedrijfsle
ven aan Kalkar wordt geleverd, wordt ge
test door de Kema. En via Kalkar zijn ze
ook weer betrokken bij de Super Fhoenix in
Malville in Frankrijk.
Ook werken ze aan een vernieuwing op het
gebied van de fabricage van splijtsofstaven,
waarbij ze zelfs met plutonium willen gaan
werken. Dat alles roept genoeg vragen op.
over hoe deze bedrijven funktioneren.

kontrole
Kontrole op dit soort bedrijven is bizOD
der moeilijk. De regering is zelf doodeen
voudig niet deskundig genoeg om te kunnen
beslissen over het energiebeleid. Hiervoor
zijn er dan ook tal van advieskommissies
benoemd. Zo heb je bijvoorbeeld de voor
lopigeenergieraad, de industriële raad voor
kernenergie, de elektriciteitsraad, noem
maar op. Als je dan gaat kijken wie er nou
allemaal in die raden zitten, dan zijn dat
voor een groot deel mensen van de Arnhemse
Instellingen. En voor de rest mensen uit
het bedrijfsleven. Bij elkaar opgetelu al
lemaal mensen die belang hebben bij het pro
pageren van kernenergie. De adviezen die
naar de regering gaan zullen dan ook wel
niet tegen kernenergie zijn.
Eigenlijk is het een soort visieuze cirkel.
De mensen die het advies uitbrengen zijn
lui die belang hebben bij kernergie. De
regering beslist op grond v~n die adviezen
en diezelfde 'adviseurs' voeren het geheel
dan uit. Kortom alles lijkt demokraties,
maar in feite is er geen enkele kontrole
mogelijk op zo'n instellingen.

dubbelfunkties



Een van de mensen die in dat soort advies
raden zitten is dhr.Bakker. Bij hem kun je
zelfs niet meer spreken van dubbelfunkties.
Samen met Van Erpens Rooyaards is hij direk
teur van de GKN, hij is direkteur van de
Kema en direkteur van de Sep. Daarnaast zit
hij dan nog in de algemene energieraad, hij
zit in de industriële raad voor kernenergie
Hij is sekretaris van het Veen en sekreta
ris van de Vden, hij is lid van de elektri
citeitsraad en van de stuurgroep struktuur
schema elektriciteitsvoorziening. Verder is
hij lid van de kommissie elektriciteitswer
ken en van de kommissie komponenten kweek
reaktoren.
Als je ziet hoe zo'n figuur intal van die
kommissies zit, terwijl hij persoonlijk een
gekend,kernenergievoorstander is, kunje je
ongeveer voorstellen hoe daar gepraat en
gekonkeld wordt en welke adviezen er uitge
bracht zullen worden.

\ \

alleenrecht
De stel~ingnam~ van de arnhemse instellin
gen is ook overduidelijk wat betreft alter
natieve energie. Het aksent bij hun onder
zoek ligt met name op de toepassing van
massale elektriciteitsproduktie onderzoek
naar zonnekollektoren vindt bijvoorbeeld
helemaal niet p aats. Op een oDvallende
plaats liggen w ee stel kollektoren,
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maar dat is meer om dat dat zo mooi staat.
Ook hebben ze op het Elekt.rum een windmolen
geplaatst, om uit te kunnen rekenen hoeveel
energie zo'n ding aan het net kan leverenl
Er wordt verder geen onderzoek naar gedaan,
om bijvoorbeeld zo'n molen te verbeteren I
terwijl de know-how toch aanwezig moet zijn
mag je veronderstellen. I
Gezien de belangen van de arnhemse instel
lingen is dat ook w~l logies. Tot op dit
moment hebben ze het alleenrecht op het ge
bied van de produktie van energie. En dat
willen ze natuurlijk graag zo houden, anders
raken ze hun bestaansrecht kwijt, hun ma-

~:~:~~::î ~
Het belang van de mensen in nederland is
echter dat ze zelf kontrol~ hebben over de
elektriciteitsproduktie en dat ze daar ook
zelf aan mee kunnen werken. Dat betekent
dus dat je die elektriciteitsproduktie zo
decentraal mogelijk moet regelen. Je zou
kunnen denken aan kleine centrales, wind
molens en dergelijke.
Op dit moment zie je een enorme en steeds
stijgende belangstelling voor kleine wind
molens, dus voor het principe van klei~

schalige energieopwekking. Maar tegelijker
tijd zie je dat dat met de grootste moeite
en tegenwerking gepaard gaat. De overheid
probeert het te verhinderen met behulp van
allerlei verordeningen, zoals horizonvervu'
1ing. En ook het bedrijfsleven zit niet
stil. Maatschappijen als Esso en Shell he
ben natuurlijk niets aan kleinschalige ener
gie opwekking. Hun macht en hun geld is
'uist qrootschalige energieopwekking.



nEn om dat te verkopen aan de mensen worden
er heel mooie vierkleuren folders verspreid,
die massa's en massa's geld kosten. Uit het
jaarverslag van het Veen van 1980 blijkt
bijvoorbeeld dat er in dat jaar voor ander
half miljoen gulden aan voorlichting werd
iotgegeven. En in feite zijn het de verbrui
kers die dat betalen. Wij betalen ook de
voorlichting zoals dhr. Wasser die gegeven
heeft en zoals dhr. Van Wijk dat op dit
moment geeft. En dat is zo'n duidelijke
pro-kernenergie voorlichting dat je je mag
afvrage~of veel mensen dat wel willen be-
talen//

-- -

Vamuit de Arnhemse Instellingen z1Jn er
trouwens goede kontakten met het bedrijfs
leven. Zo zitten in de industriële raad
voor kernenergie vertegenwoordigers van
Shell, VMF, RSV, de KEMA, Primo Neratoom,
Maar ook in andere adviesraden zoals de
wetenschappelijke raad voor kernenergie
waar mensen zitten van Neratoom, TNO, Phi
lips en ook mensèn uit universitaire kring
en zoals de TH-Delft.
Ook internationaal lopen de kontakten goed
tot zeer goed. De Kema heeft voor de bouw
van Dodewaard samengewerkt met General-E
lectric, die de know-how leverde. Ingenieurs
van de Kema ziJ"n in de Verenigde Staten op
geleid. Op andere gebieden werkt men samen Wasser & Van Wi j k
met nog een aantal amerikaanse bedrijven /'
zoals Westinghouse, Babcock en Wil.kin~s,De heer. wasser.wa.s tot voor kort de aktief-
General Electric en Exxon Nuclear. ste promotor van de arnhemse instellingen.

Op een voorlichtingsbijeenkomst voor jonge-
voorlichting ren vertelde hij dat de atoomeksplosies bij

Hiroshima en Nagasaki wel mee vielen: zo
De arnhemse instellingen voeren een heel ak- was het aantal kankergevallen lang niet zo
tief voorlichtingsbeleid. Dat is heel nood- hoog als steeds beweerd wordt en kan er op
zakelijk voor ze willen ze het publiek over- elke willekeurige plaats een ve.rhoging va
tuigen van de noodzaak van kernenergie.
Zo wordt er jaarlijks aangetoond dat er nog
steeds sprake is van een stijgens elektri
citietsverbruik, terwijl iedereen kan mer
ken dat dat verbruik afneemt. Desondanks
wordt er melding gemaakt van stijgin~. du
moeten we meer centrales hebben, meer_k?d=O
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de aantallen kankergevallen voorkomen.
(Van deze bijeenkomst is een bandje gemaakt
en de tekst daarvan is optevragen bij de
basisgroep in Dodewaard - red.)
Toep dhr. Wasser steeds meer in moeilijkhe
den kwam omdat hij het niet kon verkopen
dat er geen en zowel geen gevaarlijk afval
op het Kema-terrein lag, is hij naar de
achtergrond geschoven.
Zijn opvolger dhr van Wijk was zich bewust
van het feit dat de arnhemse instellingen
een duidelijke partij zijn in de energie
disKussie. Hij beweerde dan ook hoog en
laag dat de arnhemse instellingen niet mee
zouden doen aan de Brede Maatschappelijke
Diskussie. Vlak voor de Dodewaard-aktie
sprak hij echter op een avond in het kader
van de B?D in Breda. Hier vertelde hij dat
de anti kernenergiebeweging zich van ter
reur bedient, mensen intimideert en dat de
akties van die beweging doen denken aan en
kele zwarte bladzijden uit de vaderlandse
geschiedenis.
Dit soort neutrale voorlichters worden door
de energieverbruikers, dus door ons, betaald

demokratie
Uit het voorgaande blijkt al dat het pa~le

ment niks in de melk te brokkelen heeft.
Het neemt besluiten op grond van adviezen,

die met name de arnhemse instellingen geven.
Duidelijk is ook geworden dat dit steeds
pro-kernenergie adviezen zullen zijn.
Er wordt helemaal geen rekening gehouden
met de elektricitietsverbruikers of hun
belangen. Ons belang is namelijk veilige,
schone en goedkope energie.
In deze demokratie zijn het nmg steeds ande
ren die voor ons beslissen, waarin winst
voorop staat, waarin het leven van mensen.
uiteindelijk op de koop toegenomen wordt.
En dat zijn dingen die moeten veranderen.
Niemand kan dat voor ons veranderen dat
zullen we zelf moeten doen.

Hansj en Ger

Naar aanleiding van de demonstratie in Arn
hem beeft een stel mensen een boekje ge
maakt over de Arnhemse Instellingen. Hierin
komen bovenstaande zaken uitgebreid aan de
orde en wordt dieper ingegaan op een stel
punten die hier niet ter sprake zijn geko
men.
Dit boekje "De Arnhemse Instellingen, alles
op een hoop" is te bestellen bij het sekre
tariaat van Dodewaard Gaat Dicht,

Postbus 1357, Nijmegen.
Of door overmaking van f 7,- (inkl.porti)
op gironr.: 4176911 van de Gelderse Stroom
groepen te Nijmegen.

Basisdemokratie
In oktober vorig jaar is er een weekend lang door een aantal mensen uit basisgroepen
uit het hele land gediskussieerd over de verschillende aspekten van basisdemokratie.
Van dat weekeinde is een verslag gemaakt, dat in een oplage van 200 exemplaren (bij
wijze van peiling van de belangstelling) verspreid is. Het was in een mum van tijd
uitverkocht.
Op grond daarvan hebben mensen uit de groep die dat verslag samengesteld hebben, met
elkaar afgesproken die brosjure opnieuw uit te geven. Maar dan in een wat gewijzigde
vorm. We vinden, en hebben dat ook als kritiek op het verslag te horen gekregen, dat
het verslag veel te impliciet is en feitelijk alleen te volgen is voor mensen die op
het weekend aanwezig waren. De nieuwe brosjure zal dan ook van dat weekend losgemaakt
worden.
De mensen, die met de nieuwe brosjure bezig zijn, hebben het volgende afgesproken. We
gaan de verschillende tema's rond basisdemokratie inventariseren zoals die tijdens
dat weekeinde, maar ook in artikelen in Onderstroom en Afval aan de orde zijn gekomen.
Vervolgens bekijken we welke vragen daaromtrent wel en niet beantwoord zijn (en m.n.
niet) en gaan daarover een aantal diskussiestukken schrijven. Die stukken worden ver
volgens besproken en vormen de basis voor de nieuwe brosjure.
Dat alles willen we niet alleen doen; we zijn daarom op zoek naar mensen die die pro
blematiek belangrijk genoeg vinden om mee te schrijven en mee te diskussieren. De
eerste bijeenkomst van belangstellenden vindt plaats op 27 januari a.s. 's avonds om
acht uur in Nijmegen. De plaats van bijeenkomst is nog niet bekend. We gaan dan pra
ten over het achtergrondartikel, dat in het eerdere verslag gestaan heeft en over de
inventarisatie die dan al gemaakt is door ondergetekenden. Degenen die mee willen wer
ken krijgen dat materiaal van tevoren.toegestuurd.
Belangstelling? Neem dan kontakt op met Willem Pauli 080-225468), Gera van der Brug
gen 080-772682 of Ruud Bökkerink 080-225408.
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Maandagochtend stap ik het kantoor van
het Landelijk Sekretariaat(LS) van de OOA
in Kopenhagen binnen. Het is nog rustig,
er staan wat thermosflessen met koffie
en een goed gehumeurde aktivis t heeft een
stuk Wienerbr~d, zoet brood, meegenomen.
Gesprekken worden regelmatig onderbroken
door een rinkelende telefoon. Degene die
er het dichtst bij zit neemt op.
Tegen elven komt Erik binnen die gepen
sioneerd is en zijn ochtenden gebruikt om
in de bibliotheek alle kranten na te kij
ken op artikelen die betrekking hebben op
energie, en atoomtechnologie. De OOAheeft
een indrukwekkend krantenknipselarchief
waaruit elke twée weken een krantje wordt

Deze bloeiende organisatie werd in 1974
opgericht toen bekend werd dat de Deense
elektriciteitsbedrijven snel kernenergie
wilden invoeren in Denemarken. Hiervoor
waren al twaalf plaatsen in het land uit
gezocht.
De organisatie kreeg de naam Organisatio
nen til Oplysning om Atomkraft, de Orga
nisatie voor Informatie over Kernenergie.
De OOA eiste dat een besluit over de in
voering van kernenergie minstens drie
jaar zoe worden uitgesteld. Deze tijd moest
gebruikt worden om meer informatie te ver
krijgen over de problemen rond kernener
gie. Iets waar de OOA zelf aktief mee be
gon.Stond de OOA in het begin krities te
genover kernenergie, door het verkrijgen
van meer en meer inzicht in de problemen
rond deze energievorm, werd zij al spoedig
een duidelijke tegenstandster van kern
energie.
In 1976 zag het er naar uit dat het Deense
parlement een bestluit zou nemen over de
invoering van kernenergie.
Na een grote kampagne van de OOA, waarbij
binnen zes weken 170.000 handtekeningen
werden verzameld, werd dit besluit voor
onbepaalde tijd uitgesteld. Wel werd be
sloten om, alvorens in de toekomst een

samengest~ldwaar OOA-aktivisten zich op
kunnen abonneren. Naast dit archief omvat
de bibliotheek onder andere 3500 boeken
en tientallen tijdschriften.
Langzaam wordt het drukker. Elisabeth en
Stig zijn al naar de kelder verdwenen
naar de drukkerij waar veel van het zelf
uitgegeven materiaal gedrukt wordt. Boven
komen ondertussen allerlei vrijwillig(st)
ers en enkele betaalde krachten binnen.
Per week zijn er zo'n zestig mensen bezig
op het Landelijk Sekretariaat , zowel met
prakties werk bijvoorbeeld verzending en
telefoondienst, als in de verschillende
werkgroepen.

..
Waar een klein land groot wil zljn•••
De geplande kerncentrales.

besluit over kernenergie te kunnen nemen
eerst het afval en veiligheidsprobleem zou
moeten worden opgelost. Deze uitspraak gaf
de eiektriciteits maatschappijen het groene
licht om te beginnen met het onderzoek van
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de zoutkoepels van Noord-West Jutland als
opslagplaats voor radioaktief afval.
In 1978 lag opnieuw de mogelijkheid van
een besluit tot invoering van kernernergie
op de loer. Bij de onderhandelingen voor
een nieuw kabinet van Sociaal Demokraten en
"Venstre" (liberalen), dreigden de sociaal
delOOkraten te zwichten voor de eis' van
Venstre om versneld te werken aan de in
voering van kernenergie.
De OOA organiseerde in augustus een mars
van Stevns en Gyllingnaes (de plaatsen
waar de eerste kerncentrales gebouwd zou
den worden), naar respektivelijk Kopenhagen
en Aarhus. 50.000 mensen liepen mee. Uit
de regeringsverklaring die enkele dagen la
ter werd voorgelzen bleek dat het besluit
over kernernergie weer voor twee jaar was
uitgesteld.

N9Sdstop
Het Harrisburg-ongeluk van maart 1979 heeft
ook in Denemarken een versnellende werking
voor de AKB gehad. Al een week na het onge
luk demonstreerde de OOA met 25.000 tegen
kernenergie en met name tegen Barseback
centrale. Door dit ongeluk zijn veel men
sen ervan overtuigd geraakt dat kernerner
gie door zijn grote gevaren onaanvaardbaar
is. Om duidelijk aan te geven dat kernener
gie niet alleen gevaarlijk maar ook overbo~

dig is, startte de OOA een grote informatie
kampagne. Dezekampagne, de grootste tot nu
toe, liep van november 1979 tot mei 1980. In
het hele land werden huis aan huis in totaal

2.1 miljoen krantjes verspreid onder het
motto: "Denemarken zonder Kernenergie" •
In de krantjes werden de bezwaren tegen
kernenergie opnieuw uit de doeken gedaan.
maar vooral er een schets gegeven van een
energiepolitiek met meer aandacht voor

duurzame energie. Deze kampagne heeft er on
der andere toe bijgedragen dat de deense
regering daadwerkelijk stappen heeft onder
nomen om het gebruik van duurzame energie
te stimuleren.

Energikontor
De OOA omvat naast het Landelijk Sekreta
riaat in Kopenhagen, honderdveertig plaat
selijke groepen en vijf energiekantoren.
iedere plaats heeft wel een OOA-groep enin
de grote steden zijn er vaak meerdere groe
pen, die per wijk zijn opgedeeld. De plaat
selijke groepen bepalen zalf met wat voor
aktiviteiten ze bezig willen zijn. De mees
te groepen steken veel tijd in informatie-

'vergaring en verspreiding over kernenergie
en duurzame energie. Zij bekostigen hun
eigen aktiviteiten door de verkoop van al
lerlei materiaal.
De plaatselijke groepen Z1Jn in principe
betrokken bij landelijke of regionale kam
pagnes die ze dan met plaatselijke aktivi
tieten invullen. Als lokale groepen proble
men hebben, bijvoorbeeld door gebrek aan
vrijwillig(st)ers, informatie, ideeën, geld
kunnen zij om raad vragen bij het Landelijk
Sekretariaat en bij de en~rgiekantoren. De
vijf energiekantoren zijn gevestigd in gro
te plaatsen, verspreid over het land. Op
de energiekantoren bestaan verschillende
werkgroepen. Een belangrijk deel van het
werk op de kantoren betreft het adviseren
van individuen en groepen over de mogelijk
heden van duurzame energie.
Vanuit Kopenhagen wordt de hele organisa
tie gedoördineerd. Dat wil zeggen dat het
Landelijk Sekretariaat het kontakt met
plaatselijke groepen en energiekantoren
onderhoudt, vragen beantwoordt en infor
matie doorspeelt. Daarnaast onderhoudt het
Landelijk Sekretariaat het kontakt met de
buitenwereld: de pers, de politiek, vak
bonden en andere bewegingen.Ook het Lande
lijk Sekretariaat kent specifieke werk
groepen. Bovendien bestaat er op het
Landelijk Sekretariaat de koördinatiegroep,
een soort dagelijks be~tuur, bestaande uit
vrijwillig(st)ers en. betaalde krachten,die
zich bezig houdt met aktuele zaken en daar
direkt op in speelt, als dat nodig is. De
OOA probeert om zoveel mogelijk koördine
rende funkties van het Landelijk Sekretari-
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aat over te dragen aan de energiekantoren.
Een belangrijk overlegorgaan is het Inter
ne Blad. Het Interne Blad verschijnt iedere
twee weken. In het blad verschijnen discus
siestukken, verslagen van werkgroepen,
plaatselijke groepen, mededelingen,persver
klaringen die verstruurt zijn. Het is voor
elke "OOA-er" belangrijk om het tnterne Blad
te lezen om zo op de hoogte te blijven van
wat er zoal binnen de organisatie gebeurd.
In het Interne Blad verschijnen ook de stuk
ken die op het Landelijk Overleg besproken
gaan worden.
Zo een Landelijk Overleg wordt drie keer
per jaar gehouden, een weekend lang. Hier
worden nieuwe kampagnes afgesproken, uit 
spraken gedaan over de energiepolitieke
situatie, en diverse andere onderwerpen be
sproken.

skridt for skridt
Een belangrijk streven van de OOA is om zo
breed mogelijke ondersteuning te verkrij
gen. Zoals de meeste anti-kernenergie be
wegingen is de OOA met geen enkele politie
ke partij verbonden, wat niet wil zeggen
dat er niet met politieke partijen wordt
samengewerkt.Ook het kontakt met de vak
bonden, die in Denemarken enorm sterk zijn
wordt steeds beter. Steeds meer vakbonden
spreken zich uit tegen kernenergie en
steunen de OOA. De OOA is sterk genoeg
gebleken om de kernenergieplannen van de
eletriciteitsbedrijven tegen te houden,
al is de totale overwinning nog niet be
haald. To~h heeft een groot deel van De
nemarken direkt te maken met de gevaren
van kernenergie.

Barsebäck
wie bij een bezoek aan Kopenhagen de moeite
heeft genomen om de ronde toren in de K~bma

gergade te beklimmen kan, eenmaal boven aan
gekomen genieten van een prachtig uitzicht
over de Deense hoofdstad. Je kan zelfs ver
der kijken, over de ~resund heen tot aan de
kust van Zweden. Het weer hoeft niet eens
zo helder te zijn om daar twee betonblokkken
en twee hoge pijpen te zien staan. Dat is
Bärseback,'s werelds slechts geplaatste cen
trale.
De eerste reaktor van Bärseback werd op 7
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januari '75 in bedrijf gesteld. Sindsdien
wordt een gebied met twee miljoen inwoners
en de steden Kopenhagen an Malm~ permanent
bedreigd door dit technokratiese monument.
Barsebäck werd in bedrijf gesteld in een
tijd dat de akb begon te groeien. Reeds in
het najaar van '74 werd in Kopenhagen een
werkgroep opgericht die protesteerde tegen
de Barsebäckcentrale. Naarmate het bewust
zijn over de gevaren van kernenergie toenam
hroeide ook het verzet tegen deze kerncentra·
Ie, zowel in Zweden als Denemarken.

.............
m-:-mr.
t:J.L.L:J:J
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De OOA koördineerde het deense verzet van
uit de Barsebäckgroep, die regelmatig de
regering onder druk zette met eisen voor
een openbaar rampenplan, het in de openbaar
heid brengen van alle gegevens over Barse
bäck en niet in het minst de eis om ervoor
te zorgen dat Zweden de kerncentrale sluit.

svenske reaktor



affald

bij een ernstig ongeluk zek~r 36.000 mensen
kankerziektes oplopen, en Denemarken vol
komen lamgelegd wordt omdat Kopenhagen het
zenuwcentrum van het land is, heeft de deen
se regering nog steeds niet geëist dat Bar
sebäck dicht gaat.
Een van de redenen hiervoor is dat Denemar
ken zelf nog steeds plannen heeft om kerne
nergie in te voeren. Ook al wordt het gezien
liet massale verzet hiertegen steeds onwaar
schijnlijker dat dat gebeurd. Als de deense
regering echter aan Zweden zou vragen Bar
sebäck te sluiten, kan ze het daarna poli
tiek helemaal niet meer verkopen om zelf
met kernénergie te beginnen.
Zo is Barsebäck de speelbal geworden in een
internationaal en nationaal politiek spel.
pe toeschouwers zijn de deense en zweedse
bevolking aan beide kanten van de 0resund.

Verder hebben de afgelopen jaren verschil
lende kommissies gewerkt aan zaken die di
rekt met Barsebäck te maken hebben. Vorig
jaar is al een rapport verschenen over de
de reaktorveiligheid. Een tweede rapport
van vorig jaar ging over rampenplannen bij
eventuele kalamiteiten. Binn~nkort ver
schijnt het laatste rapport over de land
verontreiniging bij een ernstig ongeluk.
Op basis hiervan zal de deense regering de
komende maanden waarschijnlijk haar stand-

Denemarken heeft officiële mogelijkheden
om de zweedse regering te vragen Barsebäck
te sluiten. In februari '73 sloten de vier
Skandinaviese landen de 'milieukonventie
van Stockholm' die in oktober '76 van kracht
werd.
Dit is een soort intentieverklaring waarin
o.a. staat dat wanneer een van de vier lan
den een vergunning afgeeft voor een milieu
onvriendelijke werkzaamheid die kwalijke ge
volgen met zich mee brengt voor een ander
lánd, dat land daarover onderhandelingen
kan eisen.

~resund

In '80 zijn de elektriciteitsmaatschappijen
begonnen met broefboringen in de zoutkoe
pels van Noord West Jutland. Enkele maanden
geleden is het rapport hierover verschenen.
Het zal duidelijk zijn dat de maatschappij
en van mening zijn dat de zoutkoepels ge
ëigend zijn voor de opslag van radio-ak
tief afval. Naar aanleiding van dit rapport
werkt het Milieuminesterie aan een eigen

FT INOSAMLlNG: I" .
UNOERSKRI d .svens.e rapport over de opslag van afval 1.n zout-

VI-..I__&!I ..~ \aéEVer,at e!, 1".'JWDI"ket koepels. Dit rapport wordt eind '82 ver-
~~.~L~ B l.:C~'Y~~ wacht. Tegen die tijd zal ook een rapport

.~n2StOnnPr arseUd over de veiligheid van kernenergie klaar
&~fJ~·"~ '~r-- liggen. Als er geen vertragingen optreden,

AORESS~ wat wel waarschijnlijk is, kan het Deense
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Denemarken kan dus onderhandelingen eisen
met de Zweden over Barsebäck. De zweedse
regering heeft regelmatig laten weten dat ze
een eis van deense regering om Barsebäck
te sluiten zeer serieus zal nemen.
Politiek gezien is dit een unieke zaak, die
uitgelegd kan worden als een uitnodiging aan
de deense regering om een standpunt in te
nemen tegen de eigen eigen zweedse centrale.
Ondanks het feit dat zelfs voorstanders van
kernenergie erkennen dat Barsebäck nooit op
die plaats gebouwd had mogen worden, dat

tweede reaktor van Barsebäck in bedrijf te
stellen.
Het zweedse referendum over kernenergie van
anderhalf jaar geleden, heeft geen verande
ring gebracht in de energiepolitieke situa
tie ~n Zweden. Voor de kiezers waren er
drie mogelijkheden: doorgaan met kernener
gie, binnen twee jaar sluiting van alle kern
centrales, of het in bedrijf houden van de
zes al bestaande centrales, opstarten van
zes nieuwe en deze twaalf centrales binnen
twintig jaar atilleggen.
(Zie over het zweedse referendum Onder
stroom nr. 33)
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punt bepalen.
De OOA heeft uiteraard haar kampagne gein
tensiveerd. Zo zijn er tienduizenden pam
fletten verspreid waarin het rampenplan
wordt bekritiseerd. Met straattoneel wordt
getoond hoe belachelijk de gedachte is dat
je zo'n ramp kunt overleven. Ook zijn er
steunkoncerten gegeven. Maar het belangrijk
ste werk is het aanzwengelen van de dis
kussie rond Barsebäck op de verschillende
bedrijven, in organisaties, thuis en op
straat geweest.
Het effekt hiervan moest zich uiten ineen
massale demonstratie die 10 oktober '81 in
Kopenhagen gehouden is. Honderdvijfentwin
tig vakbonden en organisaties steunden de
oproep, nog nooit waren het er zoveel ge
weest. 25.000 mensen liepen mee in een zeer
rus tige optocht.
Toen ik enkele mensen van het L5 na afloop
vroeg of ze op deze manier door blijven gaan
als de deense regering mocht besluiten om
niets tegen Barsebäck te doen, kreeg ik
heel uiteenlopende antwoorden.
Een vertelde me dat ze natuurlijk zo door
gaan, "op deze manier hebben we er toch ook
voor gezorgd dat we nog steeds geen kern
energie hebben in Denemarken, ik ben ervan
overtuigd dat we zo ook Barsebäck kunnen
sluiten, of het nu 2 of 5 jaar duurt."
Een meisje dat al jaren aktief is in de
Barsebäckgroep is bang dat als het al te
lang gaat duren er een splitsing komt in
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OOA. "Er zullen mensen Z1Jn die krachtiger
akties willen, en ik moet zeggen, ik begin
zelf ook ongeduldig te worden."

OOA, Ryesgade 19, 2200 KtSbenhavn N, Dänmark.
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Kolen en aktie
'0

-
Zaterdag 7 november organiseerde Milieude
fensie een dag voor aktiegroepen die met kolen
ezig zijn of willen zijn. Een prima initiatief,
nu de regering kolen als (gedeeltelijke?) ver
vanging van kernenergie naar voren schuift. De
belangstelling was dan ook behoorlijk groot.
Zo'n 70 mensen uit kolenaktiegroepen, milieu
federaties, kerngroepen van Milieudefensie,
derde wereldgroepen en basisgroepen waren bij
een. 's Ochtends waren er een aantal inlei
dingen over kolen, de kolenlobby en het ver
zet daartegen. IS Middags vond er een leven
dige uitwisseling plaats van ervaringen in
verschillende werkgroepen rond de temals ener
giebeleid en kolen, import en de Derde Wereld,
afval en milieuverontreiniging en als vierde
plaatselijke aktieso Ongetwijfeld krijgt de
dag een vervolg.

bezwaren
Aan kolen kleven nogal wat bezwaren. Werken
in de mijnen is vaak smerig, zeker in de Zuid
afrikaanse mijnen. Dagbouw betekent de ver
nietiging van het milieu. De centrales zelf
zij·n ook smerig. Er komt kooldioxide vrij,
waarvan de gevaren op de lange termijn vo
strekt onduidelijk zijn (broeikaseffekt),
alsmede zwaveldioxide dat voor de verzuring
van het milieu zorgt en vliegas dat radio
aktieve stoffen en zware metalen bevat, dus
zo ongeveer a~les wat slecht is voor de ge
zondheid van mens en milieu. Voor het vlieg
as is er eigenlijk geen oplossing voorhanden.
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Van de twee tot vier miljoen ton vliegas
die bijvoorbeeld de Dordrechtcentrale vol
gens de plannen in het jaar 2000 geproduceerd
zal hebben, is momenteel in theorie voor
slechts een half miljoen ton een verwerkings
mogelijkheid. Dat kan bijvoorbeeld in bak
steen, maar dan zit je met een verhoogde ach
tergrondstraling, en bovnedien is er nu al
een overproduktie in de baksteenindustrie.
Behalve dat kolen onveilig zijn, sluiten ze
ook precies aan bij het beleid van de olie
multinationals. Deze hebben zich massaal op
de kolen gestort, 60 % van de kolenvoorraad
in Amerika is in handen van de Seven Sisters;
Shell zit in Zuid Afrika en Esso in Colubia.
Gezamenlijk bepalen ze ook het beleid van
het Internationale Energie Agentschap, een
klub die de richtlijnen uitzet voor het ener
giebeleid van de westerse landen. Het neder
landse beleid dat gericht is op besparing en
diversifikatie (spreiding van de energiepro
duktie over verschillende energiebronnen)
komt via dit IEA rechtstreeks van deze Seven
Sisters.

aktiegroepen
Er staat ons nogal wat te wachten: kolenver
gassingsinstallaties in de Rijnmond (of Duits
land), de IJmond, Amsterdam en de Eemsmond,
kolenoverslagkapasiteiten in de Rijnmond,
Amsterdam en de IJmond en kolen(gas)instal
laties in Dordrecht, Amsterdam en Velzen,
naast de al bestaande in Nijmegen en Geer-



truidenberg. Behalve uit de BRD, Amerika,
Australië en Polen, zullen de kolen vooral
uit Zuid Afrika en Columbia komen.
Rond verschillende van de ze projekten zijn
aktiegroepen bez~g. In de IJmond zijn een aan
tal milieuorganisaties bezig de industriële
uitbreiding en de konsekwenties daarvan voor
het leefmilieu en de werkgelegenheid in kaart
te brengen. De werkgroep Eemsmond verzet zich
tegen de daar geplande kolenvergassingsinstal
latie van de NAM (een dochter van Shell en
Esso). In Dordrecht is de Vereniging Stop Uit
breiding Centrale aktief. Ze heeft al een aan
tal deelsuksessen bereikt, met name stren
gere milieumaatregelen. In EIst bij Nijmegen
en in de Rupelstreek in België zijn akties
gestart tegen het dumpen van vliegas. De aktie
groep Columbia is bij de kolenproblematiek
b~trokken door het feit dat Columbia over
grote voorraden kolen beschikt, die Esso wil
eksploiteren in samenwerking met de Colum
biaanse regering. De groep heeft geen dui
delijk standpunt over deze ontwikkeling. De
verzetsbeweging in Columbia heeft direktere
problemen aan haar kop dan deze vorm van im
perialistiese inpassing in de wereldekonomie.
Haar eerste probleem is de bestrijding van de
repressie. De kolenproblematiek is helaas en
kel iets van politici en technokraten.

ANC
De werkgroep Kairos verzet zich niet zozeer
tegen kolen vanwege de problemen die eraan
kleven, maar enkel omdat het ANC, de belang
rijkste verzetsorganisatie in Zuid Afrika, in
een kolenboikot een prima machtsmiddel ziet
tegen het apartheidsregime. Ze hadden bijvoor
beeld net zo goed de KLM kunnen pakken. De
werkgroep richt zich op de verbruikers van
kolen. Bij de kolencentrales met sukses, deze
zijn in handen van de Provinciale Energie
bedrijven en die zijn nog wel gevoelig voor
het apartheidsargument. Bij de vergassings
installaties en de overslagbedrijven ligt
dat veel moeilijker. Die zijn in handen van
Shell en Esso. "En ats Rotterdam daarover
gaat zeiken wordt de positie van de haven
verzwakt", aldus een bestuurder. Behalve te
gen kolen uit Zuid Afrika verzet de werk
groep zich ook tegen de technologiese onder
steuning vanuit Zuid Afrika voor de vergas
singsinstallatie in de Eemsmond. Zuid Afri-
ka is het enige land ter wereld dat ervaring
heeft met de kommersiële toepassing van deze
technologie.

Opvallend in vergelijking met de ~'is ten
eerste het gebrek aan een. eensgezinde visie
op de ontwikkeling van kolen, een gezamen
lijke afwijzing zit er neit in en is voor
lopig ook niet te verwachten. Waar iedereen
het wel over eens is, is dat we moeten vOOr
komen dat het verzet tegen kernenergie en
dat tegen kolen tegen elkaar uitgespeeld
gaat worden. Ten tweede is er een - vrij al
gemene - orientatie op lobbywerk, wettelijke
inspraakprosedures en publiekakties, zoals
dat heet. Ten derde valt op hoe direkt ieder
een tegen de macht van de multinationals
Shell en Esso oploopt en hoe moeilijk het is
om aktiemiddelen te ontwikkelen. Dat leert
ook het verleden. Een deelnemer in mijn werk
groep bracht de ervaringen van Limburg naar
voren: "Mensen hadden daar niets te zeggen
over het koLenbeLeid. De muLtinationats ver
dwenen gewoon toen zij dat witden. LimbW'g
is er geen kLoot mee opgesahoten. Pas aLs
die maffia het wU, gebeur't er weer wat. Zij
hebben aLLe kennis, aLLeen zij weten eaht
wat er onder de grond Ligt".
In de diskussie kwam naar voren dat het niet
alleen bij kolen zo gaat. Shell en Esso doen
aan diversifikatie. Met het aardgas van Sloch
teren flikken ze op het ogenblik hetzelfde.
In zo'n dertig jaar moet dat uit de grond en
dan pleite wezen. De staat doet daar niets
aan. Ze profiteert alleen tijdelijk mee door
via het aardgas een gigantiese hoop belasting
te heffen, waartegen het verzet langzamer
hand gelukkig op gang komt. En dat is alleen
nog maar Nederland. Internationaal barst het
van de voorbeelden van dat soort plundering.

hoe verder?
Hoe kun je deze macht aanpakken, hoe kun je
deze zaak demokratiseren? Dat is een funda
mentele vraag voor de kolenbeweging. Het naar
boven halen, met elkaar verbinden en naar
buiten brengen van al deze ervaringen met de
macht van de oliemultinationals lijkt daar
voor een eerste voorwaarde. Het probleem moet
eerst in brede kring duidelijk worden. Daar
naast is het zaak de ideeën over de demokra
tisering van de energiesektor te ontwikkelen.
Daarmee is zowel de nederlandse energiebewe
ging alsook de anti imperialismebeweging ge
diend.
In de loop van november is bij Milieudefensie
een verslag verschene van deze dag. Je kunt
het telefonies bestellen: 020 221366
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Fossiele brandstofinzet in openbare centrales in %

1955 1960 1965 .1970 1975 1977 1978 1978
kolen 96,1 80,3 50,2 15,3 0,7 8,9 9,0 6,3
aardolie 2,6 16,5 46,8 35,'7 6,6 7,2 18,7 39,5
aardgas 1,0 0,,7 45,8 89; 1 81,4 69,5 51,1
overig gas 1,3 2,2 2,3 3,2 3,6 2,5 2,8 3,1

---wo.- "ïöO ---;:00 ---;:00 "ïöO 100 100 100
bron: Energienota 2 Kolen

~---,.

toename

lopen is mede te, verklaren uit een door een
sterke stijging van het elektric'iteitsver
bruik veroorzaakte nieuWbouw van gas en olie·
g,estOokte centrales._
Overigens neemt steenkool in de ~lektrici

tei tsvoorziening van andere landen nog ,
steeds een belangrijke plaats in; zo is het
aandeel 'var! steenkool in vergeli'jking met
andere fossiele brandstoffen in '78 voór de
BRD 34,5%, voor Frankrijk 44,3% en voor

, Groot-Brittaniê zelfs 75,5%.

Na 1975 neemt, zoals de tabel laat zien, het
kolenaandeel weer toe. De kolennota, geeft
daarvoor als redenen'aan: "Een groter wordend
prijsverschil tussen olie en gas enerzijds
en kolen ( ••• ) gaf een prikkel tot terug
schakeling naar kolen. Ook de beleidsvoor
nemens ~et betrekking tot aardgasafzet
(zuinig zijnîRS) en een bestaan van struc_
turele spànningen op de internationale ener
giemarkten speelden hierbij een,rol". (p.24)
Ging dat in het begin nog langzaam, sinds
kort kunnen we getuige zijn van ,een krachtige
herintroduktie. Voor de SEP en de overheid

.~,-=----is de keuze voor-kolen heel vanzelfsprekend:
, "'::=-er moet gediversificeerd worden (gebruik
~... -' maken van een bre,ed pakket energiebronnen) ,

,\,;" .....,:;,o..-olie en gas worden erg schaars, alternatieve
energiebronnen kunnen tot voor 2000 geen
wezenlijke bijprage leveren, vanwege de

Nu vindt er een ontwikkeling plaats, die na
de 'oliecrisis' Van '75, is ingezet, naar een
grootscheepse herintroduktie van kolen voor
dé energievoorziening. Procentueel gezien:
zal steenkoOl' weliswaar niet'meer zo'n over~

heersende rol, spelen als het eerst deed,
absoluut gezien (gewoon de benodigde hoe
veelheden kolen voor de u~tvoering van de
plannen) zal er een verveelvoudigi~g van het
gebruik plaats vinden. Welke (onopgeloste)
problemen dit voor de gezondheid en het mil
jeu ople~ert is in het voorgaande artikel
kort op een rijtje gezet, Hier willen we
ingaan op de manier waarop de besluitvorming
over dezeherintrodukeie van steenkool in
Nederland verloopt. We zullen dit toespitsen
,op de plannen voor steenkoolinzet in open
,bare elektriciteitsopwekking. We ,doen dit
,niet alleen omdat, haar aandeel in de totale
energievoorziening groot is, ook omdat het
hier gaat om een sektor waar de'bevolking
volgens de demokratiese spelreçelsin,ieder
geval wat over te zeggen zou moeten hebben.
Het feit dat het kolenaandeel in de openbare
elekticiteitsvoorziening io snel kon terug-

:"~0
._----r

---,-------~-=-==::::;:::::=

Voor andere sektoren van energieverbruikers'
valt eenzelfde ontwikkeling aan te geven,
hoewel, bijvoorbeeld bij de hoogovens, niet
a;tijd in gelijke mate.

de steenkool een onmisbare rol in die eerste
periode. Echter, het beschikbaar komen van
goedkopere en goedkoper eri'makkelijker te
verbruikenaardolieprodukten en aardgas de
den het tij keren.
Onderstaande tabel illustreerd dit,voor de
inzet van fossiele tlrandstoffèn voor open
bare electriciteitscentrales:

31·
--?I

·f·

Nam steenkool voor het einde van de zestiger
jaren nog een kruciale plaats in in de' vader
'landse energievoorziening, daarna~werd haar
in een ijltempo een steeds onbeduidender rol
toe~deeld. "
Zowel voor de huishoudens (verwarming bij
voorbeeld), voor het bedrijfslev,en alS voor
de openbare elektriciteitsvoorziening'speel-
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maatschappelijke diskussie levert kernenergie
voor 1990 in ieder geval geen extra bijdrage.
Dus kolen.

afspraak
Afgesproken is daarom, dat het ministerie
van Ekonomiese Zaken (EZ) alleen bouwplannen
voor centrales zal goedkeuren als ze primair
kolengestookt zijn. (Centrales die ingericht
zijn voor kolen, kunnen ook werken op een
andere brandstof, bijvoorbeeld olie, aardgas
of hoogovengas; een van de maatregelen om
een plotseling ontbreken van een soort fos
siele brandstof op te vangen). Overigens
sluiten deze voornemens aan bij een EG
richtlijn uit '75, die de bouw van uit
sluitend met olie of gas gestookte centrales
verbiedt. Voor Nederland komen dus, aldus de
overheid, alleen primair kolen-gestookte
centrales in aanmerking. Dit beleidsvoor
nemen, zoals het genoemd wordt, geldt overi
gens alleen voor plannen, die voor '90
gerealiseerd dienen te zijn; na die tijd
is het immers mogelijk dat kernenergie een
rol gaat spelen in de elektriciteitsopwek-
king ••••••••

plannen
Er zijn plannen gemaakt over de rol van
kolen in de toekomstige elektriciteits
produktie; volslagen duidelijkheid over
hoeveel kolen er nu werkelijk ingezet gaan
worden wordt uit die plannen zélf niet dui
delijk. Echter, meer dan een indikatie
alléén over wat ons aan kolen te wachten
staat, geven die plannen ons wel.
De Kolennota plant een aandeel van 40% voor
kolen van de totale brandstofinzet in open
bare centrales. In deze nota wordt er onder
andere gwerkt met een hoog en een laag ener
giescenario; in beide scenario's neemt ko
len een procentueel gezien gelijk aandeel
in de elektriciteitsopwekking in, namelijk
31%. Dat betekent voor beide scenario's
absoluut gezien een enorme toename van het
kolengebruik. Bovendien is er in beide,
door het CPB opgestelde scenario's sprake
van een enorme kapaciteit "nog te bepalen
brandstofinzet" (tot 37% van het geplande
vermogen in de hoge versie), hetgeen bete
kent dat dat 'gat' opgevuld kan worden
door alternatieven (met name kolenvergas
sing), door kolen Eals 'gegarandeerde moge
lijkheid') of door kernenergie (als het
lukt). Als we de Kolennota en deel 3 van
de Energienota, die de brandstofinzet als
onderwerp heeft, moeten geloven, kan dat
'gat' aileen maar groter worden. Dat wordt
dan veroorzaakt door het tegenvallen van
rendement uit windenergie; windenergie
wordt weliswaar door de overheid een rol in
de elektriciteitsproduktie toebedacht, ze
wordt tevens de zwakste schakel geacht te
zijn.
Bovenstaande plannen klinken bijzonder on-

26

heilspellend, en dat zijn ze ook. Echter,
van overheidszijde zijn ook wat relative
rende geluiden te horen. Zo schept het
meevallende aardgasverbruik wellicht in
de ogen van de plannenmakers meer mogelijk
heden voor gasgebruik. Ook kan de energie
besparing groter zijn dan aangenomen wordt.
Maar in al die gevallen is er toch weinig
reden tot optimisme. De overheid heeft in
haar scenario's al een forse besparing ver
rekend en ondank& die besparingen moet
volgens haar het energieverbruik enorm
groeien. En of het kolenaandeel nu 40%,
30% of 20% in de totale elekrtriciteits
opwekking zal zijn, absoluut gezien is er
steeds sprake van een kolengebruik, die
qua omvang niet geëvenaard is in Nederland.

onderzoek
Omdat er in Nederland relatief weinig kolen
gestookt werd, heeft ook het onderzoek naar
de verschillende mogelijkheden en aspekten
van het (grootschalig) kolengebruik vrijwel
stil gelegen. Daarom is er sprake van een
belangrijke achterstand in het kolenonder
zoek vergeleken met het buitenland. Dat
geldt minder voor recent in de belangstel
ling gekomen technieken van verbranding
(wervelbedverbranding) en kolenvergassing;
het onderzoek daarnaar is overal pas kort
geleden gestart. Omdat het voor het bedrijfs
leven erg onaantrekkelijk is om afhankelij~

te zijn van kennis en ervaring die het van
anderen moet (blijven) kopen, en omdat de
kolenplannen zo enorm omvangrijk zijn, is
er onlangs een groots kolenonderzoekspro
gramma opgezet. Dit zogenaamde Nationaal
Onderzoeksprogramma Kolen kost ruim 935
miljoen gulden.

konkurrentiepositie
Meer dan de helft van dat bedrag moet geïn
vesteerd worden in onderzoek naar wervel
bedverbranding en kolenvergassing. Beide
technieken moeten én in de elektriciteits
voorziening een belangrijke rol gaan spelen
én ze moeten er mede zorg voor dragen dat
het nederlandse bedrijfsleven haar interna
tionale konkurrentiepositie versterkt.
Om er voor te zorgen dat dat inderdaad kan
gebeuren, is het bedrijfsleven betrokken
bij het onderzoeksprogramma en doet het
zelfstandig onderzoek met betrekking tot
steenkool (bijvoorbeeld de aktiviteiten
van SHELL en ESSO op het gebied van de
kolenvergassing) •

realisering
Het hoge groeiscenario in de ko!ennota ziet
een aandeel van 7000 MW voor kolen in de
elektriciteitsproduktie, in het lage scena
rio is dat aandeel 5800 MW. Die kapaciteit
wordt bereikt door nieuwbouw van primair
kolengestookte centrales en door vervanging



van bestaande centrales. (Hierbij is nog
afgezien van het eerder aangestipte 'onbe
noemd vermogen') •
Die plannen willen echter niet direkt zeggen
dat die centrales er ook meteen bijgebouwd
kunnen worden.

elektriciteitsplan
Jaarlijks produceert de SEP het Elektrici
teitsplan; hierin plant de SEP voor een pe
riode van 11 jaar de noodzakelijk geachtte
vervanging en uitbreiding van openbare elec
triciteitscentrales. Dat plan moet goedge
keurd wQrden door Ek~nomiese Zaken; de af
spraak tussen Ekonomiese Zaken en SEP voor
plannen die voor '90 gerealiseerd dienen te
worden is eerder vermeld.
Het Elektriciteitsplán kent bindende, voor
waardelijke en zichtjaren. De planning voor
de bindende jaren (de eerstvolgende 6 jaar)
is het zekerst van realisering, die plannen
zullen worden uitgevoerd of zijn al in uit
voering. Voor de plannen met betrekking tot
de voorwaardelijke jaren (de 2 tot 3 jaar
daarna) is de investeringsbeslissing nog
niet genomen, maar is al wel globaal bekend
waar de centrales komen, hoe groot het ver
mogen ervan moet zijn en wanneer de kapaci
teit beschikbaar moet zijn. in de tijds-

27

planning kan hier nog geschoven worden. De
zichtjaren bieden het minst zekerheid; er
zit in deze eerstvolgende jaren na de voor
waardelijke jaren alleen van alles in de
pen.
De SEP kan voor de periode vóór 1990 een
bouwprogramma van nieuwbouw en kolenombouw
voor een kapaciteit van ongeveer 3000 MW.
Daarna voorziet men een eventuele onder
breking van de uitbouwen vervanging van
centrales, waarna dan weer e~ mogelijke
nieuwbouw en vervanging van centrales met
een kapaciteit van gemiddeld 400 MW per
jaar verwacht wordt.
Die 3000 MW zijn gepland voor de bindende
en voorwaardelijke jaren; dat het er van
komt is dus zeker en de tijdsplanning is
voor het grootste gedeelte ook zeker.
Die zekerheid is belangrijk voor de in
dustrie, die een aandeel kan hebben in
de realisering van die plannen. Eén van de
betrokken bedrijfstakken, de centrale-ketel
bouw (bouw van verbrandingsinrichtingen voor
centrales) heeft al ruime tijd geroepen om
die zekerheid, het liefst in de vorm van
harde orders met daarbij een betrouwbare
bouwplanning.
In nederland zijn er een aantal bedrijven
die centrale-ketels bouwen, voor het groot
ste gedeelte zijn deze bedrijven onderge-



bracht bij VMF-Stork en RSV.
Doordat er tot voor kort een onvoldoende
en onregelmatige orderstroom voor die ke
telbouw was, zijn er in die bedrijfstak
problemen ontstaan. Stork-KAB (Hengelo)
dreigde daardoor door haar moederbedrijf
, VMF-Stork, afgestoten te worden. Zonder
hulp van buitenaf zou het bedrijf over de
kop gaan, wat weer de nodige gedwongen ont
slagen zou opleveren. Niet alleen de bedrijfs
leiding, maar ook het personeel en de vak
bonden drongen aan op een (overheids)oplos
sing.
Omdat er gezien de plannen voor de nabije
toekomst wel mogelijkheden gekreeërd kunnen
worden voor de ketelbouw, is men op zoek ge
gaan naar oplossingen. Uiteindelijk resul
teerde dat in voorstellen tot herstrukture
ring van de bedreigde bedrijfstak.

SEAN
De belangrijkste instelling die zich met die
oplossingen bezighield was de Stichting Ener
gie-Apparatuur Nederland i.o. (SEAN).
Het SEAN-bestuur heeft bekeken of Stork-KAB
niet opgenomen kon worden in de RSv-groep
(waarin ook RSV-lid en kollega ketelbouwer
KMS-Vlissingen zit). Dit voorstel is afge
wezen. Verder is bekeken of RSV kapitaal
wilde steken, samen met de staat en VMF, in
een op te richten nieuwe vennootschap voor
Stork-KAB (de zogenaamde Maatschappij tot
Exploitatie van Stork Ketelbouw MESK). om
verschillende redenen werd ook deze mogelijk
heid verworpen.
Wat wel tot de mogelijkheden behoorde was
een herstrukturering, op basis van harde af
spraken tussen de ketelbouwers onderling,
tussen de SEP en de ketelbouw en tussen EZ
enerzijds en SEP en ketelbouw anderzijds.
Behalve die afspraken moest de staat ette
lijke miljoenen stoppen in het noodlijdende
bedrijf.

problemen
Terlouw (EZ) heeft moeite gehad om de plannen
van het SEAN-bestuur door de tweede kamer te
krijgen; dat had voornamelijk te maken met
het feit dat die plannen weliswaar de werke
loosheid in Hengelo zou helpen, maar niet
die bij KMS-Vlissingen. MESK zou de grote
ketels moeten gaan bouwen, terwijl voor KMS
kleinere projekten en experimenten met nieuwe
technologiën zouden zijn weggelegd. KMS draait
echter beter dan KAB, en bovendien zijn er al
andere bedrijven bezig op de gebieden waarop
KMS zich zou moeten gaan richten. Kortom, met
toezeggingen en overheidssteun het ene bedrijf
redden en een of meer andere bed~ijven flessen
dat werd door verschillende groeperingen niet
aanvaard. Ook niet vanuit vakbondskringen ui
teraard, al waren er scherpe tegenstellingen
tussen personeel van KAB en KMS.
De plannen met betrekking tot de arbeidsver
deling tussen KMS en KAB enerzijds en die met
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betrekking tot de koncentratie van de zware
ketelbouw in Hengelo anderzijds zijn min of
meer van de ministeriële kaart.
Dat kan niet gezegd worden van de te verwach
ten orderstroom voor ketels met een totale ka
paciteit van 3000 MW voor de korte termijn.
Behalve de financiële overheidssteun moeten
er betrouwbare afspraken gemaakt worden over
de te verwachten orderstroom en de termijn
waarop die te verwachten zijn. In die order
stroom mag geen vertraging optreden, omdat
dat nu juist voor een belangrijk deel de oor
zaak was van de ontstane problemen. Daarom
stelt het SEAN-bestuur in haar advies aan
Terlouw: "Bij de huidige wijze van besluit
vorming en inspraakprocedures bestaat immers
het reeële gevaar voor discontinuiteiten in
de orderverstrekking, met alle risico's die
daaruit in het bijzonder voor de werkgelegen
heid kunnen voortvloeien. De vrijwel volle
dige autonomie in deze van de lagere overhe
den lijkt ons gevaren op te leveren voor de
realisering van de door ons aanbevolen doel
einden, met name op het gebied van de werk
gelegenheid." Met die autonomie wordt onder
andere bedoeld, de inspraakprocedures die
gemeenten en provincies moeten houden over
de plaatsen voor centrales, op grond waarvan
ze de boot af kunnen houden.
En: "Voorwaarde is intussen wel, dat geen on
voorziene vertragingen in de besluitvorming ten
aanzien van het eerder genoemde 3000 MW -bouw
programma optreden." In dat verband vraagt het
SEAN-bestuur, wederom met name vanwege de werk
gelegenheid, "in het bijzonder aandacht voor
mogelijke belemmeringen als gevolg van plano
logische procedures en procedures in verband
met de milieuwetgeving." (Nederlandse Staats
courant nr. 228, 26-11-'81)

miljeu
Terlouw bestelt aldus in feite een forse ketel
serie. Maar behalve problemen in de kamer met
zijn plannen en problemen met werknemers(m!v)
organisaties over welke werkgelegenheid waar,
ligt er nog een addertje onder het gras. Dat
is het langzamerhand genoegzaam bekende milieu
beschermende addertje. In ieder geval met de
mond beleden door ministeries en ook de SEP;
het beleidsvoornemen met betrekking tot die
3000 MW is afhankelijk gesteld van de onder
zoeksresultaten op het gebied van bestrijding
van de aantasting van gezondheid en milieu
door kolenstook.
En op dat gebied ~ijn vooralsnog voornamelijk
gevaren bekend en weinig tot geen remedies.
Maar we weten dat al eerder beslissingen ge
nomen zijn die schadelijke gevolgen voor ge
zondheid en milieu hebben in afwachting van
niet opgedok~n oplossingen.
Voorzover het gaat om een impuls voor de eko
nomie en voor de werkgelegenheid, ten koste
van milieu en gezondheid als dat 'moet', zijn
we verzekerd van die ketelorders. Voorzover
het gaat om de aantasting van het milieu, ten
slotte een 'beleidsafweging' zou dat anders



liggen. Meer dan van EZ hebben we uit de over
heidshoek te verwachten van de lagere overhe
den, die onder andere vanwege inspraakprocedu
res niet allemaal even happig zijn op grote
kolencentrales.

perspektief
Aan de ene kant staan dus ekonomiese belangen
aan de andere kanten ekologiese. Dat die eko
logiese belangen niet strijdig zijn met opti
mistiese werkgelegenheidsvooruitzichten is
aangetoond. Dat die ekonomiese belangen in
feite gericht zijn op het heroveren van een
bepaalde marktsektor en op het zo goedkoop
mogelijk produceren van artikelen, eventu
eel ten koste van milieu en gezondheid, is
evenzeer een bekend fenomeen.
Toch wordt het 'dilemma' ons in feite over
éen poos wel voorgesteld als de botsing van
werkgelegenheidsstimulering, het voorkomen
van een ekonomiesekatastrofe en de bescher
ming van het leefmiljieu en de gezondheid.
Zonder meer reden voor optimisme is er niet;
ervaringen over beslissingen die balanceer
den op het slappe koord van milieu en werkge
legenheid zijn te vaak gevallen aan de zijde
van werkgelegenheid (lees: ekQnomiese groei
door produktieverhoging zo goedkoop mogelijk> •

"
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Reden voor pessimisme zonder meer is er even
wel ook niet; weliswaar hebben we wat dat be
terft het verleden tegen ons, maar de strijd
is nog niet verloren.
Al geruime tijd voeren met name een aantal
landelijke milieuorganisaties hun strijd te
gen de opmars van kolen. Daarbij· worden ze
vaak gesteund door plaatselijke milieu-aktie
groepen en spontaan onstane protest komitee's.
Het bestaan van die protesten, en, in een aan
tal gevallen, het sukses ervan weerspreekt de
zin van een dergelijk pessimisme zeker.
Tenslotte is het zo, dat ondanks de optimis
tiese plannen van de SEAN en Terlouw, de daad
werkelijke realisering van het 3000 HW-bouw
programma op de geplande termijn op losse
schroeven gezet is. En mede door hun aktivi
teiten dus. Maar er moet meer gedaan worden
door meer mensen en groepen om de uitbouw van
de elektriciteitsopwekking op een milieuvijan
dige en ondemokratiese manier te voorkomen.
Daarvoor is het nodig dat de AKB, die zich
zowel voor miljeu en gezondheid áls voor een
demokratisering van de energievoorziening op
werpt, zich aktiever gaat bemoeien met het
stuiten van de kolenopruk.
Dat betekent aktie, maar niet alleen dat. Het
betekend ook lering trekken uit de strijd te
gen kolen zoals die tot nu toe gevoerd is, het
betekend ook het nader bekijken van de al-dan
niet-tegenstelling werkgelegenheid/milieu.
Dat laatst genoemde probleem is immers niet
zomaar oplosbaar door te stellen dat uitein
delijk het kiezen voor het milieu zomaar het
beste is voor iedereen, op elk gekozen moment.
Nadenken en diskussiëren belangrijk, maar uit
eindelijk alléén als daaraan ook aktie gekop
peld wordt.

Rob Stomphorst



Kolen en miljeu

gerlo

afvang en rookgasontzwaveling een gebied
van 400 meter bij een kilometer tot een
diepte van tien meter gevuld, nodig zijn.
Afgezien van de ruimtelijke bezwaren is
het niet mogelijk het afval zo maar overal
te storten; het is namelijk chemies afval.

kringloop

verzuring

Door uitspoeling met· regenwater komen er
zware metalen en stoffen als arseen en
selenium in het grondwater terecht. Via
opname in gewassen op het land kunnen
deze stoffen in de voedselkringloop te
recht komen.
Door de uistoot van de verbrandingsgassen
komen er zwaveloxiden, stikstofoxiden en
kooldioxide in grote hoeveelheden vrij.
Kankerverwekkende aromaten, kwik, arseen
en selenium komen vrij in kleine, maar
niet te verwaarlozen hoeveelheden.
De kooldioxide die vrijkomt heeft invloed
op de warmte die de atmosfeer kan bevat
ten. Een stijging van de temperatuur geeft
een verhoging van het zeewaternivo, door
de gedeeltelijke afsmelting van de pool~

kappen.

i.

Het grootschalig gebruik van steenkool in
de toekomst zal een grove aanslag op het
milieu betekenen. Nu al is bekend welke
problemen er zullen zijn en ook dat er
voor een groot aantal geen oplossing is.
Kolenverbranding brengt niet alleen warm
te met zich mee. De verbranding levert
een grote hoeveelheid as op die groten
deels meegenomen wordt met de verbran
dingsgassen. Het grootste deel van deze
vliegas kan met behulp van vliegas-af~

/~ ij-

~'.
'r1 De stikstofoxiden en zwaveloxiden tasten
",'..... de ademhalingswegen aan en zijn de oor-

. zaak van 'zure regen'. In Zweden zijn
'\ hierdoor al totaal verzuurde meren ont-
. staan, waarin geen vis meer voorkomt.

Dit zijn heel in het kort enkele milieu-
I. problemen van kolenstook. In de volgende

:..... . Onderstroom zal hier ui tgebreider op wor-

~_, ._ .. r, IYJl~.~~~~~ngegaan.
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vangers uit de verbrandingsgassen verwij- ,::---~~._.,.,.,... __..•:::-=-"":.
derd wort;len. In de moderne kolencentrales .~' i. .
wordt op deze manier bijna alle vliegas ~

afgevangen. .

De verbrandingsgassen die vrijkomen worden
direkt geloosd in de atmosfeer. Veel van
deze gassen kunnen ook niet afgevangen
worden zonder dat er komplete chemiese in-
dustrie naast de verbrandingsinstallatie
komt. In de toekomst zullen de zwavel-
oxiden met behulp van zo'n fabriek afge-
vangen worden. Hierdoor wordt dan weer
een extra berg afval geproduceerd.
In 2000 zal voor de enorme berg afval van

lucht
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De Dodewaardaktieweek ligt alweer zo'n drie maanden achter ons. In deze maanden hebben wij
als Stroomqroep Nijmegen een reeks diskussies gevoerd over de afgelopen Dodewaardaktie,
de B.M.D. en de energiepolitiek. Deze ~iskussles hebben geleid tot een aantal ideeën o~r

de toekomst. van de strijd tegen kernenergie en voor een andere demokratiese en miljeu
vriendelijke energiepolitiek.
Deze ideeën willen we graag op het Nijmeegs en Landelijk Overleg ter diskussie stellen.
Het st\lk bestaat uit vier delen. We beginnen met een verslag van onze eva1uatie van de
afgelopen aktie. Ten tweede gaan we in op de B.M.D. Vanuit de diskussies die in het verle
den gespeeld hebben en de stand van zaken op dit moment formuleren we een aantal vragen,
waarover we willen praten. Ten derde qaan we kort in op een aantal strijdpunten die in
onze ogen nauw verbonden zijn met de kernenergieproblematiek en die wij willen ondersteu
nen: het verzet tegen de aardgasprijsverhogingen, de kolenprobl~matiek, de chemiese ver
vuiling en het verzet tegen kernwapens. We eindigen dLt verhaal met een konkreet voorstel
aan de Dodewaard gaat dicht beweging •

. De laatste Dodewaardaktie heeft heel veel vragen opgeroepen over de
feitelijke gebeurtenissen en over hóe we verder kunnen. De belangrijk
ste vragen, die ook in het Nijmeegs overleg aan de orde zijn geweest,
luiden als volgt:
1. In hoeverre is deblokltaCIe effektief qeweest? Is met deze aktie de

sluiting van de oentrale dichterbij gebracht? Zijn onze aohter
liggende ideein over basisdemokratie en recht op verzet verdiept
en meer naar buiten gekomen?

2. Blijven we doorgaan met deze aktievorm? Blijft Dodewaard een
speerpunt in onze akties?

3. Hoe verklaar je het waanzinnige politiegeweld en het optreden van
rechtse knokploegen?

4. Dè in het landelijk overleg vóór en tijdens de aktie genomen
besluiten bleken in de praktijk niet door eeniede.r gedragen te
worden. wat zijn daarvan de oorzaken en meer in het algemeen wat is
basisdemokratie en wat is de waarde ervan vanuit het ooqpunt van de
vorming van een tegenmacht?

Over al deze vragen is in de stroomgroep en ook in het Nijmeegs Overleg
veel gesproken. Heel in. het kort geven wij hieronder weer wat er bij
ons in deze diskussies naar voren is gekomen.

BIJ DE EERSTE VRAAG
De blokkade is moeilijk te beoordelen in termen van effektiviteit. Wel
was het zo dat onder andere door het meevoeren van barrilcademateriaal
de aktie een strijdbaarder karakter had. dan die van vorig jaar. Dat kan
gezien worden als een logies gevolg van het uitblijven van reakties
van de kant van de staat op de ondubbelzinnige eis van de DGP-beweqing:
sluiting van de centrale. De blokkade zelf is nauwelijks effektiever
qeweest dan die van vorig jaar: de personeelswisseling kon plaatsvinden
via de Waal en over de dijk.
Of de aktie de sluiting daadwerkeU,jk dichterbij heeft gebracht is
moeilijk te zeggen. De publiciteit rond de 'aktie heeft nog veel meer dan
vorig jaar in het teken gestaan van het qeweld. Ze ging veel meer over
deaktievorm dan het doel. In de voorbereiding van de aktie is te weiniq
aandacht besteed aan het naar buiten brengen van onze motieven om zo
aktie te voeren. Daar staat tegenover dat vorig jaar met name de afval
kwestie een schot voor open doel was.
De. rol van de plaatselijke bevolking vormt, mede door de manier waarop
die door Goldberg opgehitst en door fascisten geinfiltreerd is, een
hoofdstuk apart. Dl!! Dodewaardse basisgroepen hebben verklaard nooit
meer zo"n aktie te willen en ook de bevolking is voor een deel vijandig
qeworden. HOe moeten we hiermee omgaan? Dat is een lI!oeilijke vraag. Het
lijkt in ieder qeval zinvol om het;initiatief te ondersteunen van de
So-plussers om het kontakt met de Dodewaardse bevolkinq weer op gang te
brengen.
Voor SCIIIIIiqen betekende de manier. waarop het tentenkamp opgebroken werd
,en rl!!qelrechte nederlaaq, vooral tegenover extreem l'eçhts. Kennelijk
was er geen basisdemokraties antWOOrd te vinden op de beweerde of
feitelijke dreigingen van knokploegen. Waar dan wel tegenover staat dat
zij in het feit dat zoveel mensen bereid warenom aan zo'n direkte aktie
mee te doen. een duidelijke vooruitgang in het verzet zagen.
Anderen zagen deze vooruitgang niet. Voor hun is er pas sprake van
vooruitgang in verzet als een bevolking je radikalere aktievomen onder
steunt.
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Een belangrijke vraag blijft of je voor een toekomstige aktie opnieuw
zoveel mensen (of meer) meekrijgt, juist vanwege de keiharde konfronta
tie met het repressieapparaat en de rechtse knokploegen.

~lJ DE TWEEDE VRAAG
Op dat laatste sluit de twe.ede vraag aan: zolang we vasthouden aan
ons belangrijkste uitgangspunt, dan blijft Dodewaard een speerpunt. En
dan moeten we heel goed bekijken hoe we vanuit deze aktie verder willen.
Hoe moeten toekomstige akties eruit gaan zien? Is een nieuwe blokkade
zinvol en haalbaar? Of is het verstandiger om meer kleinschalige direkte
akties tegen de centrale te beginnen?
Wij hebben nogal wat vraagtekens bij kleinschalige akties. Als je je
beperkt tot kleinschalige akties wordt het veel moeilijker om mensen bij
de strijd tegen kernenergie te betrekken. Als je de illegaliteit induikt
mis je de link met de bevolking. Met massale akties laat je je kracht
zien. De openbaarheid ontbreekt logieserwijze, waarmee een van onze
uitgangspunten geschonden wordt. Kortom: akties binnen een bepaald kader
en niet geïsoleerd.
Aktieperspektieven op korte termijn zijn er bij ons in de diskussie niet
uitgekomen. Wij willen er de tijd voor nemen om daar eens uitgebreid
met zoveel mogelijk mensen over te gaan praten.

BIJ DE DERDE VRAAG
Zoals iedereen bij de aktie aan den lijve heeft ervaren, was het optreden
van de kant van de overheid beestach.tig hard. Met name het gebruik van
traangas en het optreden van stillen heeft velen, ook buiten de beweging
geschokt. Nieuw was de manier waarop het politieapparaat en de over.heid
via Goldberg heeft samengewerkt met rechtse, fascistoïde groepen.
E~ is veel gebeurd en nog steeds zijn groepen bezig de gebeurtehissen
op een rijtje te zetten. Daarbij komen veel onduidelijkheden naar boven
over de rol van de overheid en over groepen als het oudstrijderslegioen
en Constructief jong Nederland, maar ook over interne zaken op het
tentenkamp en het verloop van de aktie. Z.eker met het oog op de processen
tegen de· opgepakte aktievoerders is dit belangrijk, want de aktie is
pas echt afgelopen als die ook vrij zijn.

POLITIEKE VRAGEN
In verband met toekomstige akties is het van belang om inzicht te krijgen
in de ontwikkelingen van het repressieapparaat - Dodewaard is het voor
lopige •hoogtepunt , in een lange reeks van optredens - en de snel opko
mende reéhtse organisaties. Wat kunnen we daartegen doen? Is er wat dat
betreft nog iets van de 'politiek' en met name de PvdA verwachten of
valt die definitief door de mand? Wat betekent de opkomst van de OSL en
konsorten voor onze toekomstige akties?
Verder is het belangrijk om duidelijk aan te geven waar wij staan, wat
onze uitgangSpunten zijn en waar we naartoe willen. Als je bekijkt hoe
in de openbaarheid over de afgelopen blokkade is gepraat, zijn dat naast
de bekende pogingen tot kriminalisering vooral standpunten geweest waarin
de aktie niet anders gezien wordt dan als een pressiemiddel op deparle
mentaire besluitvorming.
Mèt de gebeurtenissen in Dodewaard zelf en dl! behandeling van de arres
tanten wordt het plaatje kompleet: er is sprake van een doelbewuste
marginaliseringsstrategie die erop gericht is de sterke autonome bewe
ging tegen kernenergie te breken. Je hoort nauwelijks meer dat we (en
waarom we) het recht hebben ClIIi ons te verzetten en dat het om meer
gaat dan de sluiting van Dodewaard. Het gaat ons ook om een maatschappe
lijke diskussie, niet alleen ter ondersteuning van de aktie, maar ook
om de aktie in een politiek perspektief te plaatsen. Het gaat niet alleer.
om kernenergie, het gaat om de hele maatschappij. je wilt aangeven hoe
het anders kan, je wilt je uitgangspunten laten zien door de manier
waarop je je aktie voorbereidt en voert: basisdemokratie is daarbij een
sleutelbegrip, je wilt wat te zeggen hebben over je eigen bestaan., je
zoekt vormen van verzet in direkte aktie omdat je invloed uitoefenen
alleen niet voldoende vindt, je doet dat in alle openbaarheid' omdat
je niets te verbergen hebt en omdat het een voorwaarde is voor interne
direkte demokratie en tenslotte omdat je niet alleen aktie wilt voeren,
maar ook een politieke diskussie wilt over je moti~en.

Dat zijn nog steeds uitstekende uitgangspunten, maar er zijn best een
aantal vragen bij te stellen. Met name de vraag, waar je je recht op
verzet op baseert, waar de principiêle verschillen met de (direkte

33



......WINTEROFFENSI~FD.G.D••••••••••••••~~~,~~~~=-..~~,~~~~~..:.-9.:,-:~~,~,
..~

akties van) rechtse knokploegen liggen1 hoe zie je basisdemokratiese
machtsvorming op basis dus van autonomie, en welke middelen kan, mag
resp. wil je daarbij hanteren?l hoe zit het met onze kritiek op de
de parlementaire demokratie, is er ~prake van een principiële afwij
zing of is er enkel sprake van een kritiek op de gangbare strategie
van politieke machtsvorming van links. Dezelfde diskussie speelt mbt.
de rechtsstaat

Over deze punten willen wij praten op het Nijmeegs en Landelijk overleg.
Wij vinden ze belangrijk genoeg. Maar dan moet er wel ruimte voor worden
gemaakt: het Landelijk OVerleg is de afgelopen maanden steeds meer een
regelklub geworden, iets wat voor het Nijmeegs overleg ook vaak geldt.

BIJ DE VIERDE VRAAG
En dan als centraal punt: wat is basisdemokratie? Moet je het zien als
èen alternatieve levenswijze (nogal vaa9l, als een mobilisatie- of
organisatiemodel voor een aktie, of alleen als een besluitvormingsmodel?
Of mag je die drie aspekten niet zo scheiden? Gekoppeld aan de Dode
waardakties heeft basisdemokratie zich vooral gemanifesteerd als
besluitvormingsmodel. En dan nog als een matig tot slecht funktionerend
model:
- veel mensen achten zich niet aan eerder genomen besluiten gebonden

of vinden formuleringen van besluiten zo vaag, dat er niets mee te
doen valtl

- de besluitvorming verloopt nogal traag, wat met name problemen
oplevert tijdens aktiesl

- hoe zit het met de onderlinge solidariteit, het vertrouwen in elkaar
vóór de akties, maar zeker ook tijdens het verloop ervan, zeker als
je vertrouwen in mededemonstranten wordt gelogenstraft omdat er
stillen tussen zijnl

- vooral op de dinsdagochtend bleek dat de meest wilde geruchten in
een toch al gespannen sfeer mensen in paniek brachten. Met name
enkele mensen uit Dodewaard hebben daar een bijdrage aan geleverd.
Op zo"n moment is een gewogen besluitvorming op grond van betrouwbare
informatie onmogelijk: de eerste de beste nitwit ( of in een erger
geval provokateurl kan de stemming doen omslaan en daarmee het
gezicht van de DGD-beweging bepalen. Dat lijkt ons ongewenst.

Tijdens een weekend over basisdemokratie zijn deze verschillende
aspekten van basisdemokratie aan de orde geweest. Voor meer informa-
tie verwijzen we naar een brochure die daarover is uitgebracht. De
belangrijkste konklusie van dat weekend is dat we binnen de basisgroe
penbeweging nog eens uitgebreid stil moeten staan bij de vraag hoe we
tegen basisdemokratie aankijken. De diskussie in het weekend kan daartoe
een aanzet zijn.

EERST MEER DUIDELIJKHEID
tLt het voorafgaande vallen nauwelijks konklusies te trekken. Wel is

duidelijk dat voor ons Dodewaard centraal blijft staan als een van
de uitgangspunten. van de DGD-beweging. Alleen hebben we niet helder
hoe we verder moeten. Hebben blokkades nog ZiD of lopen we daarmee het
risiko nog verder gemarginaliseerd en gekriminaliseerd te worden,
waarQoor we gedwongen worden onze strijd te richten op een afgeleid
punt (hoe belangrijk dat ook is). Wij vinden dat uitgebreid nagedacht
moet worden over de voortzetting van de strijd tegen Dodewaard, waarbij
de hierboven aangestipte punten van belang zijn. Met name gaat het ons
dan om een goede analyse van het offensief van de staat en de opkomst
van rechts (en hoeje je daartegen teweer stelt), om een gezamenlijk
antwoord op de vraag waar wij ons recht op verzet op baseren en om
een uitgebreide diskussie over de verschillende aspekten van basis
demokratie.

ENERGIEVOORZIENING
Helaas is er niet alleen Dodewaard. Er staan een aantal andere atoOlil
fabrieken in Nederland die ook onze aandacht verdienen. Dodewaard staat
echter nog steeds voorop omdat ons insziens daar een sukses geboekt
kan worden, en de sluiting daarvan reperkussies zal hebben voor het hele
atoomprogramma. Maar, zoals gezegd er is meer aan de hand. De aargasprij
zen vliegen omhoog, waardoor Shell en Esso zich verrijken ten koste
van vooral de laagstbetaalden, die geen geld hebben om hun huis te
isoleren. Er is sprake van chemiese vervuiling en allerlei vormen van
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verspilling.Voor ininatieven op het gebied van alternatieve energie,
voor energiewinkels en soortgelijke initiatieven die bedoeld zijn om de
ontwikkeling van een kleinschalige energievoorziening te stimuleren en
je eigen beweging te versterken, is geen of weinig plaats.

BOTTE MINISTERI~LE DOODDOENER
Daarnaast staat er op het gebied van de energiepolitiek nog een groot
gevaar voor de deur, of eigenlijk al half binnen: de BMO. Uit opinie
peilingenblijkt dat hbe langer hoe meer mensen positief tegen de BMO
aankijken. Wij vinden dit alarmerend.
In een al wat grijs verleden is er door de toenmalige AKB uitvoerig
gepraat over de BMD. T<;>en al werd duidelijk dat een deel van de beweging,
met name dat deel dat later de DGD-beweging werd, die maatschappelijke
diskussie niet zag zitten. Daarbij werden de volgende ar~umenten gehan
teerd:
- De BMD draagt niet bij aan de demokratisering van de ener~ievoorzie

ning. Ze aktiveert mensen niet. Ze heeft integendeel alleen tot doel
mensen te betrekken bij het bestaande energiebeleid. Haar enige funktie
is om de politieke diskussie in de maatschappij ove~ de energie
voorzienirtg, die met name wij als AKB hebben losgemaakt in twee
jaar tijd te smoren. De BMD is een diskussie over kernenergie of kolen
- lood om oud ijzer - en abstrakte energiescenario's. In de BMD komt
niet aan de orde dat de macht over de energievoorziening in handen
is van enkelen, met name Shell en Esso, om nog maar te zwijgen van de
(zeer moeilijke) vraag wat je daartegen kunt doen. In de BMD mag je
alleen maar praten binnen de door deze multinationals gestelde kaders.

- De BMD suggereert een eerlijke besluitvorming maar daarin wordt voor
bijgegaan aan de grote verschillen in macht, de ongelijke kansen en
invloed die mensen hebPen. De grote bedrijven hebben het geld en dus
de middelen om de publieke opinie te be!nvloeden. om maar iets te
noemen: alleen Shell en Esso weten hoeveel gas er onder de Nederlandse
bodem ligt.

- Er worden allerlei besluiten genomen , die vooruitlopen op de uitkomst
van de BMO, met name het tekenen van de opwerkingskonttakten ende
bouw van kolencentrales en kolenvergassingsinstallaties, overslagbe
drijven en al dies meer zij. Het komt er in feite gewoon op neer dat
alles gewoon doorgaat terwijl wij zoetgehouden worden met een vrij
blijvende diskussie.

- De BMD is een uiterst middel om de AKB te splitsen in zogenaamde demo
kraten (zij die aan deze vorm van inspraak meedoen) en antidemokraten.

PERSPEKTIEF
Toendertijd hebben er vooral twee diskussies gespeeld:

Ten eerste is gepraat over ons eigen perspektief (een diskussie die
overigens al wat langer speelde). Als wij alleen maar een beweging
tegen kernenergie zijn en niet veel duidelijker aangeven wat we zelf
willen, worden we ingekapseld door deze BMD. Als we geen eigen perspek
tie~ ontwikk.elen komen we in de idiote situatie te zitten dat onze
argumenten tegen kernenergie ingruild worden tegen even sterke argu
menten tegen het grootschalig .gebruik van kolen. om dit te vermij!ien
zijn mensen vanuit de·AKB de gehele energieproblematiek aan de orde
gaan stellen. Allerl-ei aktiviteiten werden ondersteund of opgezet:
initiatievenop het gebied van zonne- en windenergie, akties tegen .het
van boven voorgestelde gebrq.ik van kolen, LPG en loNG, plaatselijke
energieakties en aktiviteiten op het ge~ied van energie en werkgele
genheid. Je moet je hier overigens niet al te veel bij voorstelien.
Meestal gaat het om een paar mensen die een windmplen aan het bouwen
zijn, of 011I een energiewinkel, een plaatselijke energienota, boeken
en brochures over kolen, wind- en zonneenergie, kongressen en lobby
werk. Het is nog zwaar overdreven om op dit punt van een politieke macht
te spreken. Er zit wel perspektief in, met name in de windenergiebewe
ging, initiatieven tot energiewinkels, het verzet tegen kolèn en dat
tegen de aardgasprijsverhoging.

VERDEELDHEID
Ten tweede is vooral gesproken over de mogelijke verdeeldheid die de
BMD in eigen gelederen kan zaaien. Met name speelde het vollJende
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probleem: hoe krij9 je je afwijzende standpunt zo goed mogelijk naar
buiten? En hoe ga je om met delen van de AKS die wel mee willen doen?
Dit soort vragen zijn op dit moment weer aktueel geworden, bv. door
de Brauw's uitspraak dat er met DGD toch niet te praten valt.

STAND VAN ZAKEN B.M.D,
Nog even kort de stand van zäken mbt de BMD:
De BMD bestaat uit twee fases, de informatie- en diskussiefase.
In de informatiefase die van. ongeveer oktober tot december '81 liép
worden meningen en feiten verzameld. Op basis van die informatie wil
de Brauw rond de zomer van '82 lie tweede .kamer een interi.mrapport
aanbieden. De tweede kamer zal moeten beslissen OF zij het eens is met
deinhoud van het rapport (o.a. mbt. de vraag wat de uitgangspunten van
dediskussie moeten zijn). Mede op basis van dat rapport moet dan van
oktober '82 tot april '83 de diskussie zelf gaan plaatsvinden. ijoe
die diskussie eruit gaat zien is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat
tal van maatschappelijke organisaties en deskundigen gevraagd wordt
zich uit te spreken over de in het rapport opgestelde vragen rond
het toekomstig energiebeleid. Wellicht komen er ook regionale bijeen
komsten. Eind '83 moet het cirkus afgesloten worden en hoopt de Brauw
een eindrapport aan te kunnen .bieden aan de tweede kamer.
De inhoud van de BMD, zoals die er nu uitziet is nogal veranderd in
vergelijking met de opzet zoals O.a. van Aadenne die gedacht had. Toen
ging het over ja dan nee uitbreiding van het kernenergiepark. Onder
druk van de dreigende Dödewaardaktie in oktober '80 zegde van Agt toe
dat Dodewaard en Borssele ook ter diskussie stonden. Een jaar later
besluit de stuurgroep dat dit ook. voor Almelo en de Nederlandse
deelname aan Kalkar geldt.
Bovendien gaat het allang niet meer alleen om kernenergie, het hele
energiebeleid staat ter diskussie. in een aantal energiescenario's
staat niet alleen beschreven voor welke energiebronnen (kolen, kern
energie, olie, gas, alternatieven, besparingen) we zouden moeten
kiezen, maar ook welke gevolgen dat heeft voor de ekonomie, de welvaart
en de werkgelegenheid. Zo ontstaan er, wat de Brauw noemt samenlevings
plaatjes.
Zo zal er een samenlevingsplaatje komen van EkQnomiese Zaken, dat de
beLanqen van het bedrijfsleven zal dienen en zal doen voorkomen dat
dat de belangen van het nederlandse volk zijn, een samenlevingsplaatje
van het VNO en bet 'vergeten scenario', dat het Centrum voor Energie
besparing in opdra~ht van de. milieubeweging heeft uitgewerkt. Dit
scenario is de laatste tijd veel in de publiciteit geweest: 500.000
banen erbij en een kleine daling in besteedbaar inkomen, meer milieu
en meer energiebesparing.• Dit scenario sluit meer aan bij de ideeên die
in de energiebeweging leven, wat dat betreft lijkt het leuk, het
probleem is alleen dat als je in de BMD over dit scenario naast de
andere gaat praten , ·dat je dan vastloopt in een even vrijblijvende
als abstakte diskussie, terwijl Shell en Esso in de tussentijd van
ons aardgasgeld hun koleninstallaties bouwen.

Samenvattend: wij vinden het van levensbelang dat de AKB zich naast
Dodewaard ook richt tegen het off~nsief van de staat~ dat erop gericht
is het kernenergieprogra~aerdoor te drukken, het verzet van een
steeds sterker wordende beweging te breken ·en de demokratisering
van de energievoorziening in de kiem te smoren. Een herhaling van Zweden
is hier zeker niet ondenkbaar, zeker nu ook delen van de linkse
beweging wel aan de BMD mee willen doen na de bovengenoemde verande
ringen in inhoud. Aldoende wordt !let verzet toch langzaam gekanaliseerd
binnen de traditionele linkse kaders en wordt'alles wat met de DGD-bewe
ging te maken heeft gekriminaliseerd. Daartegen moeten wij ons gaan
verzetten. Een aantal belangrijke punten zijn dan:
- hoe kun je de kwalijke kanten van de BMDhet beste naar buiten toe
uitdragen? Hoe kun je aan anderen duidelijk maken dat er via de BMD
niets verandert en dat mensen met een heel ander idee over deze
maatschappij niet aan bod komen?;
- hoe ga je om met de werkgroep energiediskussie ,en met name met het
LEKdat bereid is medewerking te verlenen aan de BMD?;
... Wat kunnen we konkreet zelf aanpakken de komende tijd?

Het belangrijkst lijkt ons dat we de BMD niet gaan zitten afwachten,
maar dat we zelf keihard doorgaan met het organisere~ van diskussies
en vooral akties. En dat we in die diskussies en akties naast onze
bekende standpunten, ook aangeven waarom we niet meedoen aan deze BMD.
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Dat lijkt ons beter dan een apart offensief tegen de BMD te organiseren.

We hebben het al verscheidene kernen gezegd: we vinden het belangrijk
om de komend~ tijd meer aandacht te gaan beste.den aan een aantal
aktieterreinen, die nauw met de kernergieproblematiek verbonden zijn.
We gaan er nog even kortop in.
Wij vinden het belangrijk om als DGD ook stelling te nemen tegen het
grootschalig gebruik van kolen en dat we aandacht moeten beste.den aan
akties en aktiviteiten, zoals vanuit Nijmegen de vliegasdumping in
Elst en de uitbreidingsplannen van de kolencentrale.
Mileudefensie heeft al weer enkele maanden terug een kolenaktiedag
georganiseerd om het verzet tegen kolen te bUndel~Een v~rslag van
deze aktièdag is aldaar te verkrijgen. -eek' 'In ÀII.::abLe nummer van
Onderstroom is een - korter - verslag te lezen.

AARDGASPRIJSVERHOGING
Bij de vondst van de bel in Slochteren klonk het alom dat dat de Neder
landse ekonomie zou redden en dat die bel van ons allemaal was en we er
dus met zijnen haar allen beter op zouden worden. Helaas de ekonomie
werd toch verruineerd en de bel blijkt toch vooral van de NAM, Shell en
Esso te zijn. Met het duurder worden van de grondstoffen is ook de
aardgasprijs verhoogd en wordt met name de laatste tijd geprobeerd om
een ekonomies wanbeleid af te wentelen op de minstbedeelden in de
samenleving. Er zijn nu al mensen die de gasrekening niet meer kunnen
betalen.
Allerlei woonlastenkomitees in het land zijn hier aktie tegen aan het
voeren. Het LEK heeft samen met konsumenten kontakt en de OBASA,een
klub van amsterdamse buurtkomitees een prima krant over de~e ptoble
matiek uitgegeven. In deze krant komt ook de macht van de olie-, gas-,
en kolenmultinationals aan de orde en de mogelijkheden van een ander
energiebeleid.
Wij denken , om nog even op de BMD terug te komen, dat je door zulke
verbindingen te leggen op een goede manier de BMD aanpàkt: je kaart
een problematiek aan, de macht van Shell en Esso, die in de BMD onder
tafel blijft en bovendien maak je mensen aktief.

GROOTSCHALIGE TOEPASSING KOLEN
Aan het gebruik van kolen kleven talrijke bezwaren: kolen brengt veel
milieuvervuiling met zich mee en de plannen zijn vooral onaanvaardbaar
omdat er alleen gedacht wordt aan grootschalige toepassing, hetgeen
haaks staat op onze eisen voor een demokratiese energievoorziening.
Verder gaat de hele diskussie over kolen uit van de veronderstelling
dat de .energiebehoefte moet blijven groeien om de welvaart op peil te
houden (niet het welzijn).

CHEMIESE VERVUILING
Tijdens informatieavonden wordt ons vaak de vraag gesteld of we daar
niet tegen zijn.
In de loop der jaren heeft zich .een beweging ontwikkeld tegen de
milieuvervuiling, waarvan de politieke basis geheel of ten dele een
andere is dan die van de DGD-beweging. Het lijkt ons goed om in onze
strijd het aspekt van milieuverontreiniging in het algemeen te
betrekken. Talloze. grote en kleine schandalen komen aan het licht
en wij doen er niets mee,Het lijkt ons dan ook nodig daarin stelling te
nemen en te bekijken in hoeverre we de strijd daartegen aktief
kunnen ondersteunen. Dat kan betekenen dat we in 'onze bladen' daar
meer aandacht aan besteden, het kan ook betekenen, diegenen die daartegen
in verzet komen of willen kanen, met onze ervaringen ondersteunen.

KERNWAPENS'
Op nationaal en internationaal nivo is er sprake van een surk
qroeiende vredesbeweging. Deze richt zich tot nog toe vooral tegen
de (uitbreiding van de) nukleaire bewapening. Hier in Nederland is
het gelukt an via een breed s_enwerkingsverband 400.000 mensen op
de been te brengen op een reformistiese leuze - geen nieuwe kernwapens
in Nederland -.
Wij vinden dat je tamelijk relativerend aan moet kijken tegen de
kracht van de vredesbeweging, met name omdat grote delen daarvan
alleen parlementair gericht zijn. In haar huidige brede politieke
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samenstelling kan de vredesbeweging niet veel kracht ontplooien.
Wel konstateren we dat veel mensen voor het eerst aktief zijn geworden
en dat is natuurlijk ontzettend goed.
Wij vinden dat er vanuit onze opvattingen kontakt moet worden gelegd
met de vrePesbeweging, bijvoorbeeld op plaatselijk nivo. In zo'n
gestruktureerd kontakt z.al in ieder geval ruimte .moeten zijn om de
ontwi~.keling van de vred~sbeweging te kritiseren, om de diskussie
zoals die in Onderstroom 38 is gestart door mensen van het IKV en
het antimilitaristies buro Nijmegen en om te bekijken hoe we elkaar
kunnen v.inden in gemeenschappelijke uitgangspunten van onze strijd.
Die zullen we moeten vinden om een krachtdadig antwoord op de
huidige politiek.

DODEWAARD
TOt zover een aantal punten waarvan we vinden dat ze in onze strijd
betrokken moeten worden en niet alleen maar verbaal: onderzocht zal
moeten worden hoe we onze strijd ook op die punten verder willen
ontwikkelen. De meeste van de genoemde punten kunnen naar ons idee
op korte termijn worden aangepakt.
Blijft de vraag hoe we verder gaan met het direkte verzet tegen kern
energie. Ons is dat niet zo duidelijk. We vinden dat Dodewaard speer
punt moet blijven maar beginnen twijfel~ te krijgen bij de aktievorm.
Massale akties blijven belangrijk. Voorwaarde daarbij is wel dat we
antwoorden formuleren op de in het begin van dit verhaal gestelde vra
gen naar uitgangspunten en perspektieven.
Sinds het pinksterkamp in 19~O is veel. zo niet alle energie gaan zit
ten in de voorbereidingen van akties, de akties zelf en de nabereidin
gen ervan. Vandaar dat het ons zinvol lijkt om op dit moment een mo
ment van rust in te bouwen, om te voorkomen dat we als een stel doll.
dwazen van aktie naar aktie hollen, daarbij gestuur~ door allerlei
faktoren van buitenaf. We moeten zelf blijven bepalen waar, wanneer
en vooral hoe we akties willen voeren. Diskussies over al die vragen die
naar boven zijn gekomen naar aanleiding van de Dodewaardakties en dis
kussies over nieuwe aktievormen zullen veel tijd kosten. 'Een nieuwe
massale aktie op korte termijn geeft ons die tijd niet. Dat is met name
ook gebleken in de voorbereiding van de laatste· aktie waarin op lande
lijk nivo alleen maar diskussies over praktiesezaken mogelijk waren.
Vandaar dat we voorstellen om het Nijmeegs en Landelijk overleg in de
komende tijd meer open te stellen voor allerlei inhoudelijke diskus
sies. Die diskussies mogen echter nooit losgekoppeld worden van den-
ken en werken aan nieuwe aktievoorstellen. Zo'n 'rustperiode' zou
eventueel· afgesloten kunnen worden met een landelijk tentenkamp waar
konklusies uit de verschillende diskussi·es ·getrokken kunnen worden en
gekeken kan worden welke van de verschillende aktievoorstellen we kon
kreet aan gaan pakken. Een voordeel van zo'n tentenkamp is dat er meer
mensen kunnen meedoen dan alleen de vertegenwoordigers/vertegenwoordig
sters van de basisgroepen, waardoor een nieuwe aktie door meer mensen
gedragen kan worden. Ook laat het zien dat we weliswaar uit Dodewaard
zijn w~gègaan maar dat we zeker niet stil zijn gaan zitten. Bovendien
aaat er van zo'n massaal tentenkamp ook weer een dreiging uit, zeker
als we erin slagen om met konkrete nieuwe aktievoorstellen te komen.
Hopende op een goeie, solidaire diskussie,

StroomgroepStop Kernenergie Nijmegen, januari 1982
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HOGER BEROEP! 
Ben: drie maanden waarvan er ~én voorwaardel ijk (Ben heeft al twee maanden in voorar'"' 

xest gezeten en is dus nu vrij) 
Berrie' vrijspraak 

Ben: drie maanden waaarvan ~r één voorwaardelijk (Ben heeft al twee maanden in voorar
rest gezeten en is dus nu vrij) 

Berrie: vrijspraak 

Cas: ontslag rechtsvervolging tan aanzien van zware mishandeling. Veroordeeld voor o-
penbare geweldpl eging tot zes weke.n voorwaardelijk en /500, - boete subs. tien da"' 

gen gen hechte~is 

Frits: 1250,- boete voor openba~e geweldpleging 

Giovanni : zes weken voorwaardelijk en /500, - boete subs. tien dagen hechteQis 

H~ns: vrijspraak 

Jacques: vier weken voorwaardelijk en 1750,- boete subs. vijftien dagen hechtenis 

Kees: zes weken voorwaardelijk en 1500·,- boete subs. tien dagen hechtenis 

Peter: tien weken waa~van er zeven yoorwaardeli)k. Een pukkel met inhoud wordt aan 
het verkeer onttrokken 

Rob: vier weken voorwaardelijk en /1000,- boete subs. twintig dagen hechtenis 

Willem: zes weken voorwaardelijk en !500,- boete subs. tien dagen hechtenis 

Wim: zes weken voorwaartlelijk en !500,- boete subs. tien dagen h~chtenis 

? vier weken vborwaardelijk en 1750,~ boete subs. vijftien rlagen hechtenis 

? zesenvijftig dagen waarvan er vijfenveertig voorwaardelijk en moet t857,l5 aan 
de Stokvishal betalen 

Zoals bekend zijn bijna alle Dodewaard
arrestanten veroordeald tot het betalen 
van geldboètes en (voorwaardelijke) ge
va.ngenisstraffen. Hieronder de volledige 
lijst van veroordelingen. Bij die straf
fen blijft het niet overigens; in alle 
gevallen van voorwaardelijke straf is nog 
eens een proeftijd van 2 jaar opgelegd. 
Dat we dat niet zomaar nemen zal duide
lijk zijn. Maandag 4 januari demonstreer
den zo'n 300 mensen in Dodewa.ard tegen· de 
processen en tegen kernenergie (zie foto). 
Gekozen was voor die dag , omdat toen de 
uitspraak over de arrestanten gedaan werd1 
gekozen was voor Dodewaard,. omdat daar het 
produkt van de ware schuldigen staat. 
Verder hebben de arrestanten en hun advo
katen op vrijdag 15 januari hoger beroep 
aangetekend· tegen de vonnissen en de gang 
van zaken ti j.dens de processen. 
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Bladen LEK-bulletin

Atoomalarm

In Atoomalarm veel regionale stukken waar
onder een paar artikelen over de 150 ge
zinnen die niet langer via hun stroomreke
ning willen mee betalen aan kernenergie.
Verder de strategiediskussie van de gro
ningse basisgroepen, woningisolatie in
Gasselte en onder de mom, 'als ze praten
demonstreren ze niet' een gesprek met de
ondernemersraad van de UC-Almelo. Naast
een agenda veel boekbesprekingen.

Het bulletin wordt niet meer gratis ver
zonden aan basisgroepen. Deze kunnen het
blad wel met flinke korting bestellen.
De oorzaak van deze maatregel is de stop
zetting van de subsidie aan het LEK, door
de Ned.Comm. voor Ontwikkelingssamenwer
king. Het sekretariaat van het LEK zal in
de toekomst waarschijnlijk gefinancierd
worden door de klubs die samenwerken biinen
het LEK.
In dit bulletin van januari stuukken over.
de aktie in Den Haag, de arnhemse processen
kernenergie in Duitsland.

Uitgave: Atoomalarm, Davidstraat 7
Groningen.

LEK-bulletin, 2e Weteringplantsoen 9
Amsterdam

Gouden Delta Allicht

Natuur en Milieu

De plannen van de regering om 2,5 miljard
te stoppen in ombouw van olie- en gasge-

Uitgave: Ver.Milieuhygiêne Zeeland
Postbus 192, Middelburg

PoStbUS~

'"
Uitgave: Stichting Allicht,
8107, Tilburg.

In het katern van het oktober/november num
mer wordt uitgebreid ingegaan op het ver
schijnsel rampenplannen, vooral samenwer
king tussen buurlanden is niet of nauwe
lijks op gang gekomen.
De oliemaatschappijen hebben het afgelopen
jaar proefboringen verricht naar olie in de
provincie Brabant. Resultaten van deze bo
ringen zijn niet vrijgegeven. Een mogelijke
vondst, volgens Allicht, zou een aardwarmte
gebied kunnen zijn.

40~-----
en Milieu,

'" '
Uitgave: Stichting Natuur

Donkerstraat~utre~.

OVer niet al te lange tijd zullen er per
jaar minimaal 190 grote gastankers de Wes
terschelde bevaren. Gezamelijk zullen deze
tankers zes miljoen ton LPG aanvoeren, en
dat op een rivier,die volgens een studie
van Vereniging Milieuhyqiêne Zeeland, waar
nu al de meeste aanvaringen van Europa
plaatsvinden. De gouden delta vraagt zich
af of het provinciebestuur van Zeeland niet
eens een nieuwe risicoberekening zou moeten
maken aan de hand van het VMZ-rapport.
Belgiê zal in 1984 de kerncentrale Doel 4
opstarten en is dan voor 55%: afhankelijk
van kernenergie. Binnen enkele maanden zal
Doel 3 stroom gaan leveren# dit alles zon~

der een debat in het Belgiese parlement.

stook en in nieuwe grote kolengestookte
centrales, steken volgens Natuur en Mil
ieu ongunstig af uit oogpunt van ên en
ergie, en industrie, ên economie, èn
milieubeleid, bij de ontwikkéling van
zogenaamde warmte-kracht installaties.
Een investering van 2 miljard zou in
tien jaar tijd 2000 MW. aan warmte
kracht vermogen opleveren. Hierbij wordt
dan energie bespaard en het milieu zal
mider worden vervuild. In de ketelbouw
zal deze nieuwe technologie werkgelegen
heid opleveren.
In een samenvatting van de voorstudie
van een nieuw scenario wordt een nieuw
licht geworpen op de BMD, aldus N&M. De
studie is van het centrum voor energie
besparing.



isku$sieter

De slepende affaire die nog slechts Maatschappelij~eDiskussie heet, is een nieuwe fase
ingegaan. De advertentie waarin de bevolking werd uitgenodigd mee te kletsen om vervol
gens niet mee te kiezen, heeft in alle grote dagbladen gestaan. Reakties bleven niet uit.
Lange brieven waarin instemming werd betuigd met, verheugd werd kennisgenomen van en
natuurlijk ook de bereidheid werd uitgesproken om. Maar ook brieven waarin uit de doeken
werd gedaan waarom aan dit staaltje van volksverlakkerij niet werd meegedaan. En van die
brieven van die laatste kategorie kreeg Onderstroom steevast een kopie, of die niet ge
plaatst kon worden in Onderstroom. Zo zaten we met verscheidene brieven waarin onqeveer
hetzelfde werd betoogd. Omdat Frank van de Loo al bezig was meteen artikel over de
Maatschappelijke Diskussie voor Onderstroom hebben we aan Frank gevraagd de verschil
lende kritiekpunten die in die brieven naar voren komen in zijn artikel te verwerken.
Aan de orde komen de geschiedenis, opzet en inhoud van de MD, Ekonomiese Zaken (natuur
vriend Terlouw) en de stuurgroep in dit verband, de argumenten tegen de MD en tot slot
de houding van de AKB ten opzichte van die MD.

Er is vrijwel geen enkele technologie
die zoveel verzet heeft opgeroepen als
kernenergie. In Nederland is de b~weging

tegen kernenergie zo sterk geworden dat
parlementair Den Haag er niet meer uitkwam:
er ontstond eind zeventiger j·aren een im
passe in de besluitvorming rond kernener
gie. Aan de ene kant was er de anti
kernenergiebeweging, deels buiten- en
antiparlementair gericht, een beweging
veel te sterk om te kunnen negeren. Aan
de andere kant het deel van het bedrijfs
leven# dat belangen had bij de verdere
uitbouw van het kernenergieprogramma, en
de Arnhemse instellingen, en invloed
rijke adviesorganen zoals de IRK (in
dustriële Raad voor de Kernenergie),
de AER (Algemene Energieraad) en de
Elektriciteitsraad. Niet bepaald clubs
waar je als parlement aan voorbij wilt
(en kunt?)gaan.

patstelling
Vanuit die patstelling ontstond het
idee van de Brede Maatschappelijke Dis
kussie.Er zou 'in het land·' gediskus
sieerd moeten gaan worden over het al
dan nièt bouwen van nieuwe kerncentra
les. Na die diskussie zou het parle
ment moeten besluiten of die kerncentra-

les er zouden komen of niet. Benadrukt
werd, dat de uitkomst van die maatschap
pelijke diskussie niet bindend zou zijn
voor het parlement. Een geheel vrijblij
vende diskussie dus, een soort uit zijn
voegen gegroeide inspraakprocedure,
waarvan de politici naar believen gebruik
kunnen maken.

opzet & inhoud
Hoe ziet die inmiddels alleen nog maar
maatschappelijk genOemde diskussie er
nu uit en wie organissertdie?
om met het laatste te beginnen, na lang
zoeken heeft minister van Aardenne, de
toenmalige minister van Ekonomiese Za
ken, jonkheer meester M.L. de Brauw be
reid gevonden voorzitter te worden van
een stuurgroep die de MD moet gaan leiden.
Die stuurgroep werd in het voorjaar van
1981 officieel gëinstalleerd. Deze stuur
groep wordt geholpen door een groep weten
schappers, die in dienst staan van die
stuurgroep.
De MD bestaat uit twee fasen, de infor
matiefase en de diskussiefase.

twee fasen
In de infornatiefase, die ongeveer van
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oktober 1981 tot december 1981 moet duren,
wordt her en der feiten en meningen ver
zameld. Op basis van die informatie wil
de Brauw rond de zomer van 1982 de tweede
kamer een interimrapport aanbieden. De
tweede kamer zal dan moeten beslissen of
zij het eens is met de inhoud van dat rap
port (en o.a. over wat de uitgangspunten
van de diskussie moeten zijn). Mede op
basis van dat rapport moet dan van oktober
'82 tot april '83 de diskussie zelf moe
ten gaan plaatsvinden.
Hoe die diskussie er uit moet gaan zien
is nog onduidelijk, het lijkt erop dat
tal van maatschappelijke organisaties en
deskundigen gevraagd wordt zich uit te
spreken over de in het rapport opgestel
de vragen rond het toekomstig energiebe
leid. Wellicht komen er ook regionale
bijeenkomsten. Eind '83 moet het hele
cirkus afgelopen zijn en hoopt de Brauw
een eindrapport aan de tweede kamer te
kunnen aanbieden.

inhoudelijk
De inhoud van de MD zoals die er nu uit
ziet, is nogal veranderd in vergelijking
met de opzet zoals van Aardenne die ge
dacht had. Toen ging het alleen over ja
dan nee uitbreiding van het kernenergie
park. Onder druk van de dreigende Dode
waardakties in september 1980 zegde van
Agt toe dat ook de bestaande centrales,
Dodewaard en Borssele ter diskussie zou
den staan. Een jaar later besluit de
stuurgroep, naar aanleiding van een vraag
van de Stroomgroep Nijmegen, dat ook de
nederlandse deelname aan de sn~lle

kweekreaktor in Kalkar daarbij hoort.
Bovendien gaat het allang niet meer
over kernenergie alleen. Het hele
energiebeleid staat ter diskussie
aan de hand van de zogenaamde ener
giescenario's. In die scenario's staat
niet alleen beschreven voor welke ener
giebronnen (kernenergie, kolen, alter
natieve energie etc.) we zouden moeten
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kiezen, maar ook welke gevolgen dat heeft
voor de nederlandse ekonomie, voor de wel
vaart en voor de werkgelegenheid. Zo ont
staan er wat de Brauw noemt 'samenlevings
plaatjes'. Zo zal er een samenlevings
plaatje komen van het ministerie van
Ekonomiese Zaken, dat de belangen van het
bedrijfsleven zal dienen (en zal doen
voorkomen of dat dan ook de belangen van
het nederlandse volk zijn); een scenario
á la de plannen van VNO.

miljeuscenario
Ook een deel van de milieubeweging is
echter bezig met een scenario, het zo
genaamde C.E.-scenario, dat genoemd is
naar de instantie die het in elkaar heeft
gedraaid, het Centrum voor Energiebespp
ring.
Het Centrum voor Energiebesparing is op
gericht door de Vereniging Milieudefensie,
de Waddenzeevereniging, de Stichting En
ergie en Samenleving, de Stichting Toe
gepaste Ekologie en Memo. December 1980
kreeg het centrum, na flinke druk vanuit
de energie- en milieubeweging op parlement
en regering geld om een scenario uit te
werken dat verder zou borduren op het
'vergeten scenario' van ir. Theo Potma.
Hoe ziet het C.E.-sceoario eruit?

energiebesparing
Een extra energiebesparing, waarbij een
betere benutting van afvalwarmte voorop
staat, meer windenergie, een minder ener
gieintensief produktiepakket van de neder
landse industrie en een versterking van
de arbeidsintensieve dienstverlende in
dustrie. Dat zijn enkele van de voornaam
ste onderdelen van het scenario, opgesteld
door ir. H. Becht en de al genoemde Potma.
Uitvoering van het plan zou in achttien
jaar 550.000 arbeidsplaatsen opleveren,
én een veel schoner milieu.
Het scenario van de overheid gaat ervanuit
dat tegen het jaar 2000 de elektri-
citeitsvraag met 50 tot 100 procent geste-



beoordeling zou plaats vinden door een
kommissie waarvan een van de leden de
direkteur van de Uni lever en na de kabi
netsformatie voorzitter van de Studie
kommissie ~osten Sluiten Kerncentrales,
prof Beek is
Ekonomiese Zaken zorgde ervoor dat het

Centraal Plan Buro slechts mondjesmaat
de cijfers verstrekte die Potma c.s.
nodig hadden en op het moment dat -on
danks die tegenwerking- de Quickservice
klaar was, kwam het verbod tot publikatie.
Terlouw wilde, zo was de argumentatie,
geen interne cijfers naar buiten brengen.
En dat terwijl Potma c.s. die cijfers
net wel wilde publiceren omdat hij al
leen dan duidelijk maken kon wat - in
getallen - de grote verschillen tus-
sen het C.E.-scenario en het scenario
van Ekonomiese Zaken.

gen zal z~Jn. Het C.E.-scenario houdt die
vraag onveranderd door maximale toepassing
van afvalwarmte en windenergie. Nieuwe
grote kolencentrales hoeven niet in het
C.E.-plan.
Milieuinvesteringen in bodem, water en
lucht zijn anderhalf maal grote+ dan in
het overheidsscenario. Openbaar vervoer,

stadsvernieuwing, pas op de p'~11a~a~t~s~i~n~ --------~;ï~--~~
de landbouw, levensduurverlen~ingv

ommezwaai

konsumptiegoederen (meer reparaties) vor
men andere afwijkingen van het overheids
plan. Ontwikkeling in de chemie en in de
zware metaalindustrie worden afgeremd (met
behulp van o.a. belastingtarieven). Dat
scheelt een stuk in energieverbruik en
luchtvervuiling.

Als het scenario uitgevoerd zou worden
zou Nederland in 2000 veel leefbaarder
zijn dan nu. Als •••• als. Want het wordt
natuurlijk niet uitgevoerd. Weliswaar blij
ven de opstellers keurig binnen de gren
zen van de kapitalistiese ekonomie, toch
zou het een dermate grote ommezwaai bete
kenen dat het naief is te verwachten dat
het er ook echt van komt.
Toch is het scenario een bruikbaar wapen
voor milieuaktivisten, vooral dan tegen
hen die de onvermijdelijkheid van kolen
en kernenergie proberen aan te tonen.

tegenwerking
Dat hebben ze in Den Haag ook in de gaten
en wellicht daarom ondervindt het Cen
trum voor Energiebesparing sinds kort nog
al wat tegenwerking. Er was aan het cen
trum 600.000 gulden toegezegd, en
1.000.000 werd gereserveerd •• De eerste
vier maanden zou een voorstudie plaats
moeten vinden (de zgn. Quick-service)
en daarna de hoofdstudie van een jaar.
Het al dan niet doorgaan van de hoofdstu
die werd afhankelijk gesteld van de be
oordeling van de quick-service. Die

vroegrijp
OOk de Brauw c.s. hadden bezwaren tegen
publikatie. Het zou een vroegrijpe stu
die zijn. Onder politieke druk is Terlouw
omgezwaaid en de stuurgroep heeft (mede
op verzoek van Terlouw) zijn verzet tegen
de publikatie opgegeven. Ze trekt de han
den ervan af, wil geen opdrachtgever
meer heten, maar hooguit subsidiegever.
Dat maakt distanciëren veel gemakkelijker.
De begeleidingskommissie van neek heeft
echter nog steeds geen advies gegeven o
ver het al dan niet uitvoeren van de ver
volgstudie.De milieuorganisaties hebben
besloten het scenario toch te publiceren
en hebben geeist dat het centrum de studie
kan voor1<zetten.
Een rel rond de MD die aantoont hoe het
minsterie van Ekonomiese Zaken en de
stuurgroep hen ongevallige puplikaties
trachten tegen te houden.

de advertentie
We hebben nu de informatiefase achter de
rug. In twee-paginagrote advertenties
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derstreept.

belangenstrijd

diskussie

Wat staat er nu eigenlijk in zo'n stukje
tekst? Er vindt blijkbaar een levendige
diskussie plaats over het energieprobleem
en daarbij botsen de meningen. Volgens
de advertentie omdat het een zaak van
levensbelang is. Dat klopt. LEVENSBELANG.
Maar de advertentie verzwijgt natuurlijk
de eigenlijke reden waarom de standpunt
en botsen: Er zijn tegengestelde belangen
in het spel: de belangen van een aantal
bedrijven die (in-) direkt belang hebben

.. de uitbouw van het kernenergieprogram-

ma; de oliemulitinationals die hun mono~
polie op het gebied van de energievoor
ziening willen behouden en in kolen nu al
weer miljarden investeren. Daartegenover
staat de bevolking die ziet dat ze in I

feite niets er over te vertellen heeft, l
terwijl het milieu verpest wordt en het .
leven van de huidige en de toekomstige
generaties op het spel wordt gezet. En
dat terwijl er goede alternatieven zijn:
De tekst suggereert bovendien dat 'ons'
energieverbruik voornamelijk opgaat aan
huishoudelijk verbruik. Terwijl de in
dustrie in feite veel meer verbruikt
(ongeveer 18 tegen 37%) en we dus op
z'n minst gezamenlijk zouden moeten kun
nen beslissen over hoe en wat er ge
produceerd wordt. Onze kinderen (nee
sorry: Uw kinderen en Uw kleinkinderen;
dat zie je meer in advertenties. Men
sen worden individueel aangesproken
om de 'publieke' tegenstellingen te ver
doezelen) worden er ook nog bijgehaald,
daar hebben die aktivisten het immers ook
altijd over.

Tot slot wordt nog versluierd waarom de
MD gestart is. ~cht niet omdat die keuze
zo belangrijk is en omdat de regering
inspraak zo'n hoog goed vindt. Dat is nog

landelijk Energie Kommitee (om een kon
gres over de techniese gevaren van kern
energie te organiseren), een groep kun
stenaars uit Rotterdam (1,5 miljoen voor
een grote tent in het centrum van R'dam)
en het VNO (bedrag onbekend, maar volgens
de Brauw lang geen 12 miljoen) •

levensbelang
Het is interessant de advertentie, waar
op al die organisaties gereageerd hebben
eens nader onder de loupe te nemen.
De kop van de advertentie luidde:
"Welke energiebronnen wilt U straks, en
welke niet? Dat willen ze in Den Haag
weten." Over het energieporobleem en
plaats die de verschillende energiebron
nen moeten innemen, gevolgen voor de werk
gelegenheid en voor het milieu is de laat
ste tijd heel wat afgepraat, zo vertelt
de advertentie. "Door politici, geleerden
en aktiegroepen. Alleen••••veel stand
punten botsen. Begrijpelijk bij zo'n zaak
van onS aller levensbelang. Maar toch, we
moeten nu kiezen. Anders kunnen we straks
niet koken, wassen en autorijden, scheren,
strijken, televisiekijken en stoken zoals
we zouden willen. U niet, Uw kinderen en
Uw kleinkinderen niet.
Inderdaad, zo belangrijk is die keuze voor
jaren en jaren dat regering en parlement
'm niet zonder Uw inspraak zouden willen
maken."
Deze laatste zin is in de advertentie on-

heeft de stuurgroep ons opgeroepen onze
mening over de energievoorziening op te
sturen.
De Brauw is enthoesiast over de deelname.
~Men blijkt zich zeer duidelijk aan te gor
den voor de participatie." Subsidie is
totnutoe al aangevraagd door 41 organisa
ties (samen voor 23 mil30en). Onder de
aanvragers is o.a. Dodewaard Gaat Dicht
(tweehonderdduizend gulden), de Werkgroep
Energiediskussie (5 miljoen voor een
informatie en diskussieprojekt) , het
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verdeel en heers
De overheid zal proberen de AKS door
de MD in twee kampen te ~rdelen: zij
die netjes willen meediskusiëren en
hun vertrouwen in de parlementaire de-

mokratie tonen; en zij, deradikalen,
met wie geen zinnig woord te wisselen valt.
Na de MD moeten we allemaal weer onze
mond dichthouden (en zeker geen aktie
voeren!) , we hebben immers onze kans ge
had. Of vind je soms dat zulke zaken
op straat ( of:in de wei) uitgevochten
moeten worden?
Moet de AKS nu wel of niet meedoen aan de
MD? Een deel van de AKS heeft die vraag
al voor zichzeld positief beantwoord. Een

een van de uitkomsten van de MD zal zijn.
OOk het parlement neemt dergelijke beslui
ten, bijvoorbeeld door toestemming te ge
ven voor de uitbreiding van de UCN-Alemelo
(kosten: enige honderden miljoenen) en
de goedkeu~ing van de Cogema-kontrakten.
Ook een besluit dat genomen is over de
ketelbouw in Nederland (zie elders in dit
nummer) loopt vooruit op de uitkomst van
de MD.
Onze tegenstanders hebben trouwens ook
geen hoge pet op van de feitelijke invloed
van de MD. G. van Wijk van de SEP (samen
werkende elektriciteitspr~lucenten) zei
twee december, tijdens een bijeenkomst
van gemeentebestuurders in Arnhem:
"Redelijkerwijs kan men aannemen dat te
gen de tijd dat het nederlandse volk
zich heeft uitgesproken al lang konkrete
besluiten zijn genomen."
De mensen die vinden dat er in deze maat
schappij veel moet veranderen (een ander
energiebeleid is daar een onderdeel van),
maken geen enkele kans dat hun ideeën
doorklinken in de MD. Het is de stuurgroep
(waarin Leo Janssen van de PPR het radi
kaalst is) die bepáald wat wel en wat
niet relevant is en die beslist wat er
uiteindelijk aan de regering en parlement
wordt voorgelegd.

\

nooit gebleken en blijkt ook nu niet ge
zi·en het al op velerlei manieren voorui t
lopen op de 'uitkomst' van de diskussie,
maar daarover straks meer.
De MD wil zeer demokraties ogen en denkt
daarbij blijkbaar eerder aan kwantiteit
dan aan kwaliteit. In de advertentie wor
den een kleine tweehonderd groeperingen
en organisaties genoemd die gevraagd is
hun mening te geven. Het effekt is dat
de indruk wordt gewekt dat het een groots
gebeuren wordt. Zo wordt in de advertentie
een versluiering van de werkelijkheid ge
geven, en de suggestie gegeven dat je le
lijk de boot mist als je niet meedoet.

het parlement worden al tijdens de MD al
lerlei besluiten genomen die in feite
vooruitlopen op de uitkomst van de MD.
De mulitinationals investeren miljarden
in bijvoorbeeld kole.nopslagplaatsen en
kolenvergassingsinstallaties. Dat bewerk
stelligt dat grootschalige energieopwek
king met behulp van kolen alvast zeker

Een deel van de AKS heeft al aangekondigd
de MD te willen boykotten. Waarom?
De MD suggereert dat er in deze maatschap
pij een eerlijke besluitvorming op grote
schaal plaats kan vinden. Daarbij gaat de
MD voorgbij aan de grote verschillen in
macht in deze maatschappij, de ongelijke
kansen en invloed die mensen hebben
(denk bijvoorbeeld maar aan het onderwijs).
In een dergelijke samenleving is eerlijke
echt demokratiese besluitvorming niet mo
gelijk.
Neem bijvoorbeeld de rol van grote be
drijven, vooral van de olie-mulitinatio
nals. Behalve dat zij ontzettend veel
middelen hebben om de publieke opinie te
beinvloeden, houden zij ook veel informa
tie achter - uit konkurrentieoverwegin
gen zeggen ze - over voorraden van olie,
kolen en gas; informatie die iedereen
zou moeten hebben om mee te kunnen praten.
Door die grote bedrijven, maa~r~o~o~k~~d~o~o~r ---"i7'

tegenargumenten
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- Daarom geen kernenergie. Vragen en
antwoorden. Nieuwe druk, uitgave:
SSK-Nijmegen

- Volkskrant van 18-12-'81 en 21-12-'81
- LEK-bulletin , november '81
- Elseviers Weekblad, 26-9-'81
- Volkskrant 26-9-'81

Dick de Wit: De Brauw gelooft in een
héél brede diskussie.

- Volkskrant 31-12-'81 "Energiemakers
voorzien derde kerncentrale"

- NRC 5-11-'81 "Diskussie kost zeker
35 miljoen"

- de advertenties van de stuurgroep
- Milieudefensie , december '81
- een vrouwengroep uit Nijmegen,

brief aan de stuurgroep van de MD.

Groepen als Milieudefensie, het LEK,
aktiegroep Stop Dodewaard e.a. geven
legitimatie aan de MD. Een MD die ideo
logies een belangrijke invloed kan hebben
(meepraten ipv aktievoeren) , maar die op
het energiebeleid geen wezenlijke invloed
heeft.
Het is jammer dat een aantal van onze me
destanders/sters toch meedoen, maar het
zou stom zijn om hun te verketteren, dat
zouden anderen maar wat graag zien. We
moeten ook juist tijdens de MD gewoon
doorgaan met onze akties en informatie
kampagnes; ons steeds meer richten op
het hele energiebeleid, en duidelijk
maken wat onze bezwaren zijn tegen de MD.
Duidelijk maken waarom we in die MD
geen vertrouwen hebben.

groot aantal organisaties heeft inieder
geval aan de informatiefase meegedaan en
haar mening over de energievoorziening
opgestuurd, ondanks de bezwaren die ze
hebben tegen de MD.
Een groep als Milieudefensie verdedigt
deelname met het argument dat onze tegen
standers de MD zeer intensief gebruiken
voor hun eigen doeleinden en dat het be
langrijk is tegengewicht te bieden. Het
is overigens nog niet zeker of deze groep
eringen meedoen aan de diskussiefase.
Voor Milieudefensie is het geen probleem
dat er zowel anti-kernenergiegroeperingen
zijn die wel meedoen én groepen die
dat uit principiële overwegingen niet
doen. Zo 'n 'arbeidsdeling , kan positief
zijn volgens Milieudefensie, omdat beide
benaderingen elkaar kunnen aanvullen.
"Voorwaarde is wel dat we ons niet moeten
opsluiten in de MD, we behouden ons het
recht voor onze eigen akties te blijven
voeren. Het mag in geen geval zo zijn dat
de MD als splijtzwam voor de AKB gaat
funktioneren." Tot zover Milieudefensie.
Het standpunt van Milieudefensie kan mo
del staan Voor de ideeën van meerdere
groepen waarmee we ons verwant voelen.
Ik vind dat het beter geweest zou zijn
als alle kernenergietegenstanders/sters
geweigerd hadden hun mening in te dienen.
We hadden ons moeten beperken tot het
duidelijk maken waarom we niet meedoen
aan dit cirkus. Dat is niet in voldoende
mate gebeurd. Dat maakt het moeilijker om
duidelijk te maken waarom jij niet meedoet.
Veel van de medestanders doen immers wél
mee, denken blijkbaar wél veel invloed te
kunnen uitoefenen. En de Brauw klopt zich
op de borst: "men gordt zich aan ","al
leen met Dodewaard Gaat Dicht valt geen
zinnig woord te wisselen". Het is "de
enige groep die zich extremisties opstelt".
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"Daarom geen kernenergie
In 1978 besloot het Landelijk samenwerkings
verband Stop Kernenergie de informatiebro
chure over kernenergie ("50 vragen en ant
woorden") uit 1974 opnieuw uit te geven. Dat
is gebeurd en de brochure van toen groeide
uit tot een boek, waarin op overzichtelijke
wijze in vraag- en antwoord vorm een uitge
breid skala van aspekten van kernenergie en
de energievoorziening aan de orde kwamen.
Dat boek heeft door de vrij grote vraag (bij
na 10.000 eksemplaren zijn reeds verkocht)
een aantal herdrukken beleefd. Nu, in 1982,
verschijnt er een geheel herziene uitgave
waarin de inzichten en de ontwikkelingen uit
de afgelopen jaren verwerkt zijn.
Het eerdergenoemde LSSK is inmiddels opgehe
ven, en de Stroomgroep Stop Kernenergie Nij
megen, welke al in 1978 en 1980 deherschrij
vingen (mede) op zich genomen had, heeft
daarom besloten het boek zelf uit te geven.
De opbrengsten uit de verkoop zullen ook nu,
evenals voorheen, besteed worden aan de akti
viteiten van de antikernenergiebeweging.

Er is qua inhoud nogal wat veranderd in deze
ieuwe uitgave in vergelijking met de vorige.
Dat is ook niet verwonderlijk, er is immers
sinds 1978 nogal wat gebeurd op terrein van
de strijd rond de energieproblematiek. De be
langrijkste wijzigingen betreffen hoofdstuk
drie (alternatieve energiebronnen) en hoofd
stuk vier (de antikernenergiebeweging) , maar
ok in de eerste twee hoofdstukken zijn een
aantal vragen geschrapt, zijn er nieuwe bij
gekomen en zijn een aantal drasties gewijzigd.
Laten we kort ingaan op wat er in de ver
schillende hoofdstukken en bijlagen behandeld
wordt.
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de gevaren
van kernenergie. Aan de orde komen de milieu
gevaren (de problemen van de verschillende
fasen in de splijtstofsiklus, radio-aktivi
teit), de sam~nhang tussen vreedzaam en mi
litair gebruik van kernenergie en de maat
schappelijke gevolgen van een plutoniumeko
nomie. Basisinformatie over de splijtstofsi
Xlus en radio-aktiviteit is opgenomen in een
tweetal bijlagen.
Hoofdstuk 2 gaat in op de welvaart, ekonomie
se groei en werkgelegenheid. Hoe noodzakelijk

is kernenergie vanuit dit oogpunt voor ons
en voor de landen met een totaal andere eko
nomie in de Derde Wereld? Hoe staat het met
onze voorraden aan kolen, olie en gas en kun
nen we daar ongestraft op grote schaal uit
putten?
Hoofdstuk 3 gaat over alternatieve ener
giebronnen. Welke zijn de mogelijkheden en
wat zijn de voordelen van deze-vormen van
energie, wat zijn de nadelen en waarom nemen
ze nog steeds een ondergeschikte plaats in?
OOk wordt er aandacht besteed aan energie
besparing.
Hoofdstuk 4 behandelt de antikernenergiebe
weging. Deze is in de afgelopen tien jaar
sterk gegroeid en heeft een aantal ontwik
kelingen doorgemaakt. De strategie van de
antikernenergiebeweging en de reakties daarop
van de overheid (de brede maatschappelijke
diskussie over energie) en het bedrijfsleven
komen in dit hoofdstuk aan de orde.
Naast de bijlagen over radio-aktiviteit en de
splijtstofsiklus bevat het booek een bijlage
over Harrisburg (wat is er gebeurd en hoe re
ageerde de overheid en de pers?) en over La
Haque (de betekenis voor het Europese atoom
programma, de geschiedenis en de ongelukken).
De laatste vijf pagina's van het boek zijn
voor een overzicht van boeken betreffende
kernenergie, de antikernenergiebeweging,
energiepolitiek en alternatieven, bladen,
tijdschriften en adressen. Verder bevat het
boek 24 foto's van akties, van Kalkar '77 tot
en met Dodewaard gaat dicht '81.
Techniese gegevens: het boekje is 51 bij 22 cm
en telt 208 pagina's, waarvan er 184 gedrukt
zijn op kringlooppapier. Op deze pagina's
staat de tekst, rijk geIllustreerd met car
toons, kranteknipsels en dergelijke. De andere
24 pagina's zijn gevuld met foto's. Het boek
is gebonden en heeft een geel kartonnen kaft.
...__Bestellen ..

Het boek komt in de boekhandels (ver
koopprijs vijf gulden), maar is ook te
bestellen door overmaking van 19,- op
gironummer 4198154 ten name van Frans
Schlieke1mann" Gorisstraat 41 in Nijme
qen, onder vermelding van 'Daarom geen
kernenergie'.

Vragen en antwoorden"
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