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Antwerpen
Foto voorpagina: de demonstratie in Antwerpen op 14 mei. Voor de aanwezige
Nederlanders was het vaak aanpassen geblazen. De demonstratie was niet gericht
tegen de stnpzetting van de huidige kerncentrales maar tegen uitbreiding met
nieuwe kerncentrales. Maar het meest 'schokkende' was wel de leus die vaak
genoord werd: kerncentrales nee: kolencentrales ja: In de volgende Onderstroom
een verslag van deze bonte demonstratie. (foto: Manus van Brakel)

Ihhoud
Uuits AKS-blad in beslag genomen. Het artikel van de 'revolutionaire blz 3
zellen' was in maart de aanleiding voor de inbeslagname van
'Atomexpress', het blad van de duitse AKB. De zellen geven een analyse
van de huidige ontwikkelingen rond Kalkar en komen tot de slotsom dat
sabotage-akties nu nodig zijn om Kalkar no te stoppen.

Kernenergie in het duitse grensgebied. Na de beschrijving van blz 6
kernenergie-projekten in Nederland en Belgi~, in dit nummer aandacht
voor de bouwsels en spinsels van onze oosterburen. Ahaus, Lingen,
Gronau, Hamm en duitse atoomstroom, genoeg zaken voor de beweging om
zich mee bezig te houden.

Leesbaar? Recensies van 'Olieslaaf of eigen baas' van Joop Boer en blz 9
Joop Oudelohuis en de laatste energiekrant.

Toch nog alles op één hoop. Al het radioaktief afval dreigt nu blz 10
definitief in Zijpe te worden opgeslagen. Bovendien is het gevaar
voor nieuwe dumpingen nog steeds aanwezig.

Massale decentrale akties in najaar. Een nieuwe lente, dus een nieuw blz 12
aktievoorstel; een aantal mensen hebben na het strategiediskussie-
weekend in maart geprobeerd de geluiden die daar te horen waren in
een aktievoorstel uit te \~rken.

Volkert Vintgens en Bart van der ~~ulen uit Nijmegen zijn niet zo
Volkert en Bart uit Nijmegen zijn niet zo gelukkig met dit voorstel.
In het artikel 'Keuzes ontbreken' leggen ze uit waarom.

GKN experimenteert door. De laatste berichten uit Dodewaard blz 16

Het failliet van de eenheid. Joost van den Broek en Sible Schöne blz 17
wagen zich aan een analyse van de radikale anti-kernenergie-
beweging. Deze komt volgens hen voort uit twee 'tradities':
de milieustrijd en de anti-kapitalistische strijd. In het artikel
wordt de invloed van beide op de huidige AKB beschreven en worden
een aantal voorwaarden voor 'het perspektief' genoemd.

WISE-pagina. Korte berichten uit het buitenland blz 22

Geen piek voor atoomelektriek. Een van de akties die de AKB nog blz 23
overeind weet te houden is de giroblauw-aktie. Steeds meer
plaatsen intensiveren deze aktie. Zo ook Nijmegen; basisgroep
Randaarde vertelt hoe de weiger-atoomstroomaktie is opgezet.

't Zal niet waar wezen. berichten uit dit natt~ kikkerlandje blz 26



Duits AKS-blad in beslag genomen
Atomexpress is het blad van de duitse anti-kernenergiebeweging. De redaktie plaatste in het januari nummer een artikel
van de Revolutionaire ZeIlen onder de kop 'Kalkar- und wie weiter?'. In dit artikel betogen de schrijvers dat de enige
weg om de wereld nog van Kalkar te verlossen daadwerkelijk verzet is. sabotage dus.
Op g maart. om zes uur 's ochtends vielen zeventig wetsdienaren de redaktieruimte van Atom Express. zeven woningen en
de drukkerij binnen. In het huiszoekingsbevel werden de vier verantwoordelijke redakteuren van het blad ervan beschul
digd propaganda te maken voor een terroristiese verenigin~. Deze absurde beschuldiging is gebaseerd op paragraaf 12ga
een wet over de ondersteuning van 'kriminele verenigingen. De laagste sraf die op basis van deze aanklacht gegeven kan
worden is een half jaar gevangenis. Atom Express verdenkt de staat ervan het artikel van de Revolutionaire ZeIlen aan
gegrepen te hebben om het blad monddood te maken. oe groteske aktie van 9 maart heeft gelukkig niet de groteske gevolgen
gekregen die dreigden: de aanklacht tegen de redakteuren van Atom Express is ingetrokken.
Het Artikel van de Revolutionaire ZeIlen vertolkt de mening van een groep die uit het besluit van de Bundestag om Kalkar
af te bouwen en het geharrewar van de duitse AKB haar konklusies heeft getrokken. Vanwege de nederlandse betrokkenheid
bij dit waanzinnige projekt en dus onze betrokkenheid bij de ontwikkeling in de duitse AKB plaatsen we het grootste deel
van dit artikel.

eind aprit 1981 ~erden de Ble~triciteit8ma81en opgeb~2en die naar een kerncentra Ze bij Hamburg leidden.

De bouw van de snelle kweek reaktor
wordt naar de wil van de industrie en
de staat voltooid. Bij de hoop van de
Groenen dat het geharrewar rond de fi
nancieringstekorten het teken voor een
lanzame dood zou betekenen~ was waar
schijnlijk de wens de vader van de ge
dachte. De snelle kweek reaktor en de
HTR (1) zijn de symbolen voor de voor
uitgang. Oe komst van de nieuwe eou/
FDP-regering verandert daaraan slechts
i n zoverre i ets, dat deze nu het
laatste beetje sociale rechtsstaat aan

haar laars kan lappen. Kohl gaat daar
verder waar SPD-er Schmidt niet meer
kon, zoals ie graag gewild had.

Oe voltooiing van de snelle kweekre
aktor staat voor de geloofwaardigheid
van een regering die in de omvangrijke
uitvoering van een mensonterende en
-vernietigende. grootschalige techno
logie haar weg naar economische groel.
macht en expansie zoekt. Hoewel meneer
Riesenhuber (2) praat over de noodzaak
van financi~le deelname van de kern-

energie~industriel worden in de nieuwe
begroting grote bedragen ter dekking
van het financieringstekort gereser
veerd. De diskussie die zich tussen
von BUlow en de elektriciteitsbedrij
ven en industrie over de financiering
van de projekten ontspon (3) heeft een
dubbele betekenis:
-oe herverdeling van de kosten moest
opnieuw geregeld worden .omdat de
staat niet meer alleen het geld voor
onderzoek en,ontwikkeling kon en wilde
opbrengen. Bij de diskussie rolde er
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de volgende 'deal'uit:"een grotere
geldelijke inbreng van de elektrici
teitsbedrijven tegenover vereenvou
digde bouwvergunningenstelsels en po
litieke ondersteuning". Hieruit
blijkt dat de atoomindustrie nog
steeds een di kke vi nger i n de pap
heeft.
-De SPD heeft in de laatste fase van
de openbare diskussie haar oppositie
rol voorbereid. Ze weet precies dat ze
zich na het verlies van haar macht op
nieuwe vrienden moet instellen. Onder
tussen vertoont zelfs Börner berei.d
heid tot een dialoog met de Groenen en
moet Vogel's 'Berlijnse weg' ook in
Bonn geEffend worden(4). De breedopge
zette diskussie over een linkse meer
derheid toont aan dat de SPD in kri
sistijd wel degelijk in staat is in
tegratiemode11en te ontwikkelen. Zij
is begonnen haar dolkstoot legende te
spinnen; het soli dari tei tseffekt met
de ten val gebrachte koning Schmidt
is duidelijk (5).

In de oppositie zal de SPD de Groenen
trachten i n te palmen en proberen ze
voor een met eco10gisch~ thema's ver
rijkte sociaal-demokratische politiek
te winnen. De diskussie bij de Groenen
wordt ook in de richting van een ver
bond met de SPD gevoerd. Zij staan nu
voor de keus:met wie wel. ~t wie niet
Het doorzetten van het kweekreactor
programma neemt tegenover de andere
kerncentrales een bijzondere plaats in
-De kweekreaktortechnologie moet be
heersd worden om de toppositie in de
internationale konkurrentiestrijd voor
de BRD te verzekeren. Die schijnt bij
elk jaar vertraging meer in gevaar te
komen. De BRD beschikt niet over eigen
uraniumvoorraden. In de internationale
atoombusiness speelt voor haar de ver
koop van know-how en technologie de
allergrootste rol. Deze situatie
treedt bij zowat alle grondstoofen op
die de BRD moet importeren. De indus
trie koopt grondstoffen in landen.
waar met haar machines en ingenieurs
het spul uit de grond gehaald en ver
werkt wordt.

Hoe belangrijk voorde bondsregering
deze kennis is. laat de recente begro
ting voor wetenschapsbeleid en onder
zoek zien. Het overgrote deel van de
financiän wordt geïnfesteerd in de
kweekreaktor. de HTR, de mikro-elek
tronika en biotechnologie en ook op
de begroting van meneer Riesenhuber
wordt overal bezuinigd behalve daar
waar 't het meest voor de hand ligt.
Kweekreaktor. HTR, mikroé1ektronika en
biotechnologie blijven voor besparin
gen bespaard. Wanneer je tegelijkertijd
weet dat de onderzoeksintensieve
industrieän in 1981 de hoogste groei
percentages kenden. dan weet je voor
wie er onderzocht en geïnvesteerd
wordt.
-De snelle kweekreaktor staat voor de
europaïsering van het atoomprogramma.
De deelname van Nederlandse. Belgische
en Engelse firma's en instellingen aan
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de SNR 300, net zoals de deelname van
de Fransen en Italianen aan de volg
reaktor (6), is noodzakelijk als de
BRD aan de ontwikkeling van andere
Europese kweekreaktoren mee wil doen.
De deelname van de Duitsers aan het
Superphenixprojekt moet een weten
schappelijk-technische solo van de
Pransen verhinderen. Deze zou "de
marktkansen voor de BRD in de inter
nationale zakenwereld kunnen schaden.
-De BRD stelt haar imperialistische
invloed veilig door de verkoop van
hele reaktorketens en bepaalt daarmee
direkt de interne politieke ontwikke
ling in de betrokken landen. Met de
bouw van de kweekreaktor moet geEta
1eerd worden. wat geschikt is voor de
verkoop.

Op het ~erste gezicht staan wij er
slecht voor. Reeds eerder schreven we:
"Onze i deeän gi ngen i n de r'i chti ng. de
atoommaffia daar te treffen waar het
atoomprogram wordt uitgedokterd. we
tenschappelijk wordt voorbereid. pro
pagandistisch bewerkt en praktisch
uitgevoerd wordt. Dus niet het bouw
terrein als sluitstuk van het pro
gramma. maar de totale struktuur van
het atoomprogramma als aktiedoel kie
zen. Wij geloven nog steeds dat daar
door de mogelijkheden voor een"konti
nue politieke en militante praktijk
in elke stad gegeven zijn. Wij behou
den zo de mogelijkheid van het verras
sende initiatief en hoeven ons niet
enkele plaatsen waar de 'beslissende
strijd' uit te vechten is. op te laten
dringen."

Ook vandaag blijft áit het perspektief
voor de strijd. Daarbij kan het niet
alleen gaan om de redding van het eco
logische evenwicht. Dat is waarschijn
lijk toch al naar de knoppen. De
financiering van de snelle kweekreak
tor wordt voortge~et in een aanval op
onze levensvoorwaarden. De miljarden
van de onderzoeksbegrotingkomen van
belastinggelden. Op sociale uitkerin
gen. kinderbijslag en WW wordt gekort.
elektriciteitstarieven worden verhoogd
De bouw van de SNR 300 leidt zodoende
rechtstreeks tot een verslechtering
van onze leefsituatie. Zo beschouwd is
het perspektief van onze strijd breder
omvat het ook die groep mensen die
zich tegen hun verslechterde levens
omstandigheden te weer te stellen.
waardoor voor ons mogelijkheden ont
staan op veel bredere basis opruiend
te werken en aan te vallen.

De snelle kweekreaktor en de HTR staan
aan de rand van het Ruhrgebied. Sinds
jaren is hier een veranderingsproces
aan de gang die is begonnen met de
mijnsluitingen (7) en zich de laatste
tijd openbaarde in de sluiting van de
staal- en koperfabrieken. Resultaat
van dit proces is echter niet dat de
mensen hier in zuivere lucht en op
aangenamere arbeidsplaatsen beter

kunnen leven, maar dat een grote
groep werklozen en steuntrekkers
tegenover een klein en hooggespecia
liseerd aanbod van werk staat. Met het
vooruitzicht zich voor te bereiden op
het bestaansminimum als VUTter en als
losse arbeidskracht.
Onze kans om te handelen en aan te
vallen ligt daar waar de kweekreaktor
nog afgebouwd moet worden. Zelf houde
ze nog rekening met een bouwtijd van
5-6 jaar. Jaren waarin transporten
naqr Kalkar plaatsvinden. firma's hun
orders nakomen en materiaal leveren.
Jaren waari n de ei genaren en bouwers
belastinggelden in hun zal steken,
waarin het Niederrhein-gebied volgens
de atoomnormen verkeerstechnisch wordt
herschapen. Jaren waarin de elektrici
teitsbedrijven zullen proberen hun
prijs te verhogen. Jaren waarin wij
tijd hebben om te boykotten. te sabote
ren. te bezetten. te blokkeren. op te
blazen.
Vooruit:: :

Wij zijn begonnen de kweekreaktormaf
fia aan te vallen. Mogelijkheden te
over. want het net van kweekreaktor
ontwikkelaars.-wetenschappers.-bouwers
is wijd verspreid. Begonnen zijn we
bij Interaiom en de Maatschappij voor
reaktorveiligheid (GRS). in de nacht
van 1-10-'82 hebben we een bom tot
ontploffing gebracht bij Interatom in
Bensberg en in Keulen bij de GRS. In
teratom moest zijn leer1 ingen een dag
vrijgeven. Bij de GRS is de drukgolf
niet"alleen van achteren naar binnen
gegaan, maar ook van voren met een
aardige kracht weer naar buiten. Een
flink aantal ruiten moesten het daar
bij ontgelden.
Intyeratom is voor 100% eigendom van

"de KWU (8) en die op haar beurt is
weer volledig in handen van Siemens.
Interatom zetelt in Bensberg en is
voor 70% eigenaar van de INB. Inter
nationale Natriumkweekmaatschappij
(naast een belgische een een Neder
landse firma (9). Deze is pas in 1972
voor de kweekreaktorbouw opgericht.
In het produktieprogramma van Inter
atombevinden zich naast snellekweek
reaktoren.ook gasgekoelde hoge-tempe
ratuurreaktoren en ook uraniumverrij
kingsinstallaties met ultra-centrifuge
en "Trenndüsen"-procedé' s( 10).Trai
ningsreaktoren en onderzoeksreaktoren
worden aangeboden. Zelfs onderzoek ter
plaatse en expertises voor de reaktor
veiligheid verkopen die lieden.
Interatom zelf heeft weer een dochter.
de GHT (maatschappij voor hoge tempe
ratuurtechniek) en nog andere nucle
aire deeldochters. Interatom is deel
nemer in een maatschappij die de ken
nis omtrent snelle kweekreaktoren
verder verwerkt. Interatom bouwt in
IndonesiE een onderzoeksreaktor. Zij
neemt voor 10% deel in Nucleï. een
Braziliaanse maatschappij die daar een
proefinstallatie voor uraniumverrij
king bouwt volgens het "Trenndüsen
procedé.
Interatom levert samen met de STEAG
(11) de ingenieur-architekt voor dit
projekt.



Op 1 november '82 hebben we een explo
sieve lading aan een elektriciteits
mast bevestigd die rechtstreeks en
uitsluitend naar de snelle kweekreak
tor leidt. Daarmee wilden we een pauze
van minstens enkele dagen afdwingen.
waarin op het terrein slechts met
noodgeneratoren het noodzakelijkste
van licht en verse lucht kan worden
voorzien. Elke dag vertraging betekent
geld. moeilijkheden en geklets voor
h~n en tijd en adempauze voor ons:::

Re"volutionäre Zellen.

noten bij de vertaling:
(1) "Hochtemperaturreaktor"; experimen
teel in de BRD, Engeland en de VS. De
HTR draait op sterk verrijkt uranium
en thorium. De hier bedoelde reaktor
staat in Hamm bij Dortmund.
(2) Huidige minister van wetenschaps
beleid (eOU).
(3) von BUlow, minister van weten
schapsbeleid en onderzoek (SPD) in het
voormalige kabinet-Schmidt, beschouwt
nu Kalkar (en ook de HTR) als finan
cieel en technologisch achterhaald.
Beter de nu geïnvesteerde 4 miljard
afschrijven dan er nog eens 10 mil
jard instoppen, zegt hij. Tijdens zijn
ambtsperiode was hij duidelijk minder
kri ti sch.
(4) Dit stuk werd vöör de duitse
Bondsdagvekiezingen van 6 maart ge
schreven. De SPD was toen net, uit
angst voor stemmenverlies en door haar
gedwongen oppositierol, in een vrijage
met de Groenen gewikkeld. Dit was ech
ter niet van lange duur. De 'Berlijnse
weg' houdt in de soepele en ogen
schijnlijk progressieve houding van de
toenmalige burgermeesterkandidaat voor
Berlijn, Vogel. Net als later bij de
landelijke verkiezingen werden een
aantal items overgenomen. Hier
overigens zonder resultaat, evenals
bij de bondsdagverkiezingen won rechts
(5) Door een coup van FDP-minister
Genscher viel het kabinet-Schmidt uit
elkaar. De FDP werd als schuldige aan
gewezen en de SPD steeg weer in de
verkiezingsenquetes.
(0) De bouw van een tweede, meer
kommerciële kweek reaktor (2000 MW),
was oorspronkelijk voor het jaa~ 1979
gepland. Nu moet deze er een jaar na
voltooiing van Kalkar komen. De reali
sering van deze plannen is echter bij
zonder onzeker.
(7) Vooral in de zestiger jaren.
(8) Kraftwerk Union. het belangrijkste
kernenergiebedrijf in Duitsland.
(9 ) RSV en/of (?) Stork)
(10) ??
(11) Bedrijf uit Essen, werkzaam op
het gebied van uraniumverrijking.

Met veel dank aan de vertaler
Ronald Janssen.
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Kernenergie in het duitse grensgebied

Wat houdt de beweging bezig?
In de vorige twee nummers van Onderstroom hebben we de stand van zaken rond de
nederlandse en belgiese kernenergie-projekten beschreven. In dit nummer het 10·
gies vervolg: de situatie in Duitsland. Niet heel Duitsland, want dat zou geen
artikel, maar een Onderstroom-ekstra worden. Alleen de projekten langs de grens
heb ik beschreven. De situatie rond Kalkar wordt hier niet behandeld. Daar heb
ben we al zo vaal over geschreven, dat dat wel bekend zal zijn. Daarmee is ech
ter nog lang niet alles gezegd over het grensgebied. Een paar bekende projekten
die door gaan, maar ook wat nieuwe zaken •.•. Zaken die niet alleen de Duitsers
raken. Niet alleen radioaktiviteit kent geen grenzen, ook de duitse atoomstroow
komt, als de plannen worden uitgevoerd, moeiteloos de nederlandse grens over.

Ruud de Koter
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Zoals ook al in de vorige Onderstroom
stond, zijn er gevorderde plannen voor
de opslag van 'opgebrande' splijtstof
elementen in Ahaus, een plaatsje net
over de nederlands-duitse grens, 15 km
van Enschede. Ook in Nederland worden
ijverig bezwaarschriften verzameld.
Laten we eerst maar eens kijken waar
het allemaal omgaat. Door het uib1ij
ven van een eigen opwerkingsfabriek is
het afvalprobleem een hot item in
Duitsland. Daarbij komt dat de gebruik
te splijtstofelementen niet als afval
gelden; nee, ter zijner tijd moeten ze
de opwerkingsfabriek in. Probleem
wordt dan dus de opslag van deze ele
menten totdat die opwerkingsfabriek er
is. In '77 wilde men dat nog oplossen
door de bouw van een hal met een aan
talopslagbassins. Nu heeft men echter
het oog laten vallen op een veel ge
vaarlijker 'oplossing'.

droge opslag
Twee bedrijven, waaronder de Deutsche
Gesellschaft für Wiederaufbereitung
von Kernbrennstoffen (DKW) hebben na
melijk het plan gelanceerd om de
splijtstofelementen 'droog' op te
slaan, dat wil zeggen in de transport
kontainers, die dan door de 1uchtcir
kulatie in de opslaghal gekoeld zouden
moeten worden. De vergunningsprocedure
is inmiddels aan de gang.
Deze oplossing lijkt op het eerste ge
zicht even simpel als geniaal: trans
portkontainers gebruiken als opslag
plaats scheelt nogal in de kosten en
in de werkzaamheden natuurlijk. Helaas
lijkt het er op dat dat de enige argu
menten zijn geweest om dat plan naar
voren te brengen. Voor de rest is het
een behoorlijke verslechtering verge
leken bij de eerdere plannen, nog los
van de algemene bezwaren van zo'n kom
plex als deel van het kernenergiepro
gramma, en uiteindelijk, als tussen
station naar de opwerking, deel van de
plutoniumekonomie.

ekstra gevaren
Droge opslag heeft namelijk veilig
heidstechnies een aantal nadelen in
vergelijking met natte opslag. In de
eerste plaats worden splijtstofelemen
ten opgeslagen in transportkontainers,
die bedoeld zijn om de splij'tstofele
menten gedurende korte tijd te be
schermen tegen invloeden van buiten
af. Nu worden ze zonder aanvullende
tests geschikt verklaard voor lang
durige opslag van elementen, waarbij
de grootste gevaren van binnen komen,
namelijk warmte. En dat terwijl op de
tests voor transportvaten ook wel het
één en ander valt op te merken~

Verder zijn er in de lichtgebouwde hal
geen voorzieningen die een uitvallen



Verrijking in Gronau

Atoomstroom

behorende transformatorenstation ook
een kadootje wordt is nog onbekend. Is
uat wel het geval. dat komt er nog
eens zes miljoen boven op dat Qedrag.
Wat er aan arbeidsplaatsen voor terug
komt is bedroevend. In 1980 werd er
nog gesproken over een fabriek met een
kapaciteit van 1000 ton per jaar. wat
ongeveer 250 arbeidsplaatsen zou ople
veren. Al snel kwam Uranit er achter
dat het niet zo best ging met· de afzet
van verrijkt uranium en werden de
plannen teruggebracht tot een 400 tons
fabriek. Zeg maar 100 arbeidsplaatsen.
misschien iets meer. Daarvan zijn er
dan 40 voor mensen uit Gronau. De rest
iS'voor hooggeschoold personeel en
dat komt van elders. De 'Stadtdirektor'
die het konkrakt met Uranit heeft af
gesloten is ondertussen vertrokken.
Het schijnt dat hij niet meer zo popu
lair was ......

Niet alleen voor de import van atoom
stroom uit Doel-5 (België) worden
maatregelen genomen. ook duitse atoom
stroom hangt ons boven het hoOfd. Al
thans. dat is de (bijna) onvermijde
lijke konklusie wanneer je een aantal
dingen gaat kombineren.
In de eerste plaats is men bezig met
de voorbereidingen voor de bouw van
een 1300 MW kerncentrale in het duitse
Lingen. Niet dat daar zo'n tekort is
aan elektriciteit. In het bonds1and
Nedersaksen (wa~r Lingen in ligt)
wordt genoeg geproduceerd. Die centra
1e is dan ook voor de export: naar
andere bonds1anden en naar Nederland •
volgens de landsregering.
Aan de nederlandse kant van de grens
gebeurt intussen ook het één en ander:
de SEP is al een tijd bezig met de
plannen voor een nieuwe hoogspannings
leiding van Dodewaard naar Ens (Noord
Oost-Polder). zoals ook in Onderstroom
1 stond. Die leiding zou met een grote
boog moeten lopen. van Dodewaard eerst
naar Hengelo. vlak bij de duitse grens.
en dan pas naar Ens. Een opvallende
omweg want deze 380 KV-lijn loopt dan
vanaf Enschede parallel aan een al be
staande 220 KV-lijn •
De officiele verklaring dat het hier
gaat om een 'ringsluiting'. die er
vpor moet zorgen dat bij storing in
een centrale snel overgeschakeld kan
worden naar een andere. is dan plots
wat vreemd. Technokraties perfektionis
me of wat anders?
De SEP heeft in haar plannen immers al
een aftakking van de 'ringsluiting'
staan. die naar Gronau loopt. hemels
breed misschien 50 kilometer van Lin-
gen ••••

(Informatie: Infocentrum Eigenwijzer
Udo Buchho1z)
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In Gronau komt. zoals bekend. een
zelfde fabriek als in Almelo. een ver
rijkingsfabriek. Na een inspraakproce
dure die de naam nog minder waard was
dan bij dit soort zaken toch al de ge
woonte was. werd oP 31 december 1981
de bouwvergunning afgegeven. Ondanks
7000 bezwaarschriften die er onder
andere op wezen dat de opslag van ura
niumhexaf1uoride (de grondstof van de
fabriek) nog niet over langere perio
des getest zijn. hoewel het toch een
zeer agressief goedje is. Een betere
bescherming tegen ongelukken werd
zelfs afgewezen met het argument dat
net te duur zou worden. Sinds septem
ber vorig jaar wordt er dan ook ge
bouwd. Op het moment is men bezig met
de funderingen voor de centrifuges.

Er gaat dus verrijkt worden. maar de
gemeente Gronau zal wel de laatste
zijn die daar beter van wordt. Afge
zien van de gevaren van zo'n fabriek
is de te betalen prijs hoog en wordt
de opbrengst (in arbeidsplaatsen)
steeds lager.
De kosten voor de gemeente waren
schrikbarend. maar zijn niet bekend
gemaakt. Totdat de Arbeitskreis Um
welt schreef dat het wel eens om 15
miljoen mark aan aankoop- en ontslui
tingskosten kon gaan (het land wordt
namelijk kado gedaan aan Uranit). Snel

I sprak de gemeente dat tegen: het ging
'maar' om 8.8 miljoen ..... Of het bij-
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van de 1uchtcirku1atie tegen kunnen
gaan. hetzij expres hetzij door een
ongeluk. Een neerstortend vliegtuig.
niet zo onwaarschijnlijk bij een kom
p1ex dat onder een NAVO vliegroute
ligt. zou zelfs de hal met de gelei
ders voor de koellucht kunnen vernie
len of kontainers onderpuin bedelven.
De problemen. die ook zonder ongeval
len kunnen optreden. worden dan nog
eens vele malen groter.

bescherming?
Zo is het mogelijk. ook zonder dat de
hal instort. dat de kontainers te heet
worden. Installaties om de kontainers
dan te openen en het probleem te ver
helpen. zijn echter niet in de plan
ning opgenomen.
Een dergelijke te hete kontainer kan.
alleen maar zo snel mogelijk worden
afgevoerd. Dat is des te belangrijker
omdat naast de kontainers geen voor
zieningen zijn om eventueel vrijkomen
de straling op te vangen. De kontain
ers moeten immers met lucht gekoeld
worden. zodat er geen filters ge
plaatst kunnen worden zonder de koe
ling te belemmeren. Wanneer meer dan
één kontainer tegelijk defekt raakt
zal het voorkomen van een grote radio
aktieve besmetting dus enkel afhangen
van de snelheid waarmee de afvoer van
die kontainers naar plaatsen waar ze
wel gekoeld en geopend kunnen worden.
Dat is improviseren geblazen.
Tenslotte geven de bouwers zelf toe.
dat de hoeveelheid straling die bij
deze vorm van opslag vrijkomt. groter
is dan bij natte opslag. Toch is er
niet eens een onderzoek naar de mi1
jeugevolgen opgenomen in de vergun-
ni ngsprocedure.
Het enige dat goed lijkt te lopen is
het verzane1en van bezwaarschriften.
Op 21 juni is er een hoorzichting over
die bezwaarschriften. Het ziet er ech
ter naar uit dat de opslagplaats in
ieder geval gebouwd gaat worden. De
vraag is dan wanneer ze weer gesloopt
gaat worden: wordt Ahaus een tijdelij
ke opslagplaats of Duits1and's atoom
dump? Komt er geen opwerkingsfabriek.
dan zitten de mensen in Ahaus naar al
le waarschijnlijkheid met het afval.
Waar transportkontainers al niet goed
voor zijn~

(informatie: Ahauser Atommü11 Abweiser
Jan van der Staak)
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Het neefje van Kalkar

Het bouwen van een kerncentrale is in
Duitsland een stuk makkelijker gemaakt.
Er is een serie van zes 1300 MW-reakto
ren gepland, die met één type-goedkeu
ring gebouwd gaat worden. Voorheen
moest zo'n goedkeuring voor elke te
bouwen reaktor afzonderlijk afgegeven
worden.
Dat wil echter niet zeggen dat er hele
maal geen vergunningsprocedures voor
de bouw van een kerncentrale nodig
zijn: slechts één van de ongeveer een
dozijn onderdelen van de procedure
wordt 'en masse' afgehandeld. Dat is
wel het belangrijkste deel: de tech
niese beoordeling. met name de op het
punt van de veiligheid. Dat gebeurt
nog wèl bij de centrale die in Lingen
gebouwd gaat worden. Bij de andere cen
trales wordt alleen gekeken naar de
plaatselijke omstandigheden: 'is er
genoeg koelwater?' en dergelijke.
Deze truuk is een reaktie op de ver
tragingen in de planning, die in de ja
ren '70 door allerlei processen ont
stonden. Die draaiden vooral om de
veiligheidsaspekten van kerncentrales.
De bouw van deze reeks 1300 MW-centra
les is, wat dat betreft, dus alleen
bij Lingen te vertragen.
De centrale bij Lingen, die ook stroom
aan Nederland zou gaan leveren, is
komt van deze serie waarschijnlijk het
dichtst bij de nederlandse grens te
staan. Een andere komt mogelijk bij
Vahnum. een plaatsje vlak bij Bisslich.
Twintig kilometer van Kalkar, op de
andere Rijnoever. dus. Oaar wordt ove
rigens erg geheimzinnig over gedaan.
De rest van de <Baulinie <80' is ge
pland in Borken (Hessen), Biblis
(Rheinhessen) en Ohu (Beieren). Een
zelfde kerncentrale bij Hamm schijnt
uit de planning te zijn verdwenen.

Het bouwen van kerncentrales en hoog
spanningsleidingen zegt op zich natuur
lijk weinig. Daarom moeten we even een
paar jaar terug gaan, toen ene Spieren
burg een nieuw kontrakt afsloot voor de
levering van 'ons' aardgas aan Duits
land. Eén van de zaken die hij heeft
bedongen is de levering van goedkope
stroom aan Nederland. Geheel volgens
de officiele mythe wordt dat blijkbaar
'goedkope' atoomstroom.
Hoeft de nederlandse regering zich ook
niet meer druk te maken over de uit
s~ag van de BMUI

(informatie: Jan van der Staak, SEP)

Baulinie '80

(Bron: 'Vooruit met nieuwe energie',
een gloednieuw boek over de atomaire
aktiviteiten in de zogenaamde Eurgio)
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Ongeveer honderd kilometer ten oosten
van Kalkar wordt gebouwd aan een ver
neefje van de Kalkar-centrale. de Tho
rium Hoge Temperatuur Reaktor (THTR).
Een ver neefje, maar wel één met een
opvaHend gelijkende levens loop. De
eerste overeenkomst is al dat het ook
hier om een experimentele reaktor gaat;
een reaktor die niet alleen uranium
kerAen splijt, maar daarnaast Thorium
omzet in Uranium. Ook een kweekreaktor
dus.
Technies onderscheidt de THTR zich op
twee punten van een 'gewone' kerncen
trale: de temperatuur in de reaktor is
veel hoger. en er wordt Thorium in ge
kweekt. Die hogere temperatuur is van
belang voor het rendement: daarmee kan
hetere stoom mee worden gemaakt, die
dan zorgt voor een efficientere aan
drijving van de turbines. Daardoor
gaat geen 70% maar nog 'slechts' 60%
van de warmte, en dus nuttige energie,
verloren. Dat brengt wel een aantal
belangrijke veranderingen in het ont
werp met zich mee. Zo wordt er geen
water of zelfs natrium als koelmiddel
gebruikt, maar helium. een gas dat ver
schillende voordelen heeft: het is een
goede warmtetransporteur en niet-reak
tief. Ontploffingen, zolas die in Kal
kar kunnen voorkomen, zijn dus uit te
sluiten.

remmen
Water als koelmiddel heeft echter een
tweede belangrijke funktie, namelijk
het afremmen van neutronen, zodat ze
een snelheid overhouden die ze geschikt
maakt om een volgend uraniumkatoom te
splijten. Dat doet helium niet. Om deze
taak over te nemen is er dan ook een
forse lad:i ng grafiet i n de reaktorkern
gepland. Verder is er. om de reaktie
gaande te houden. het gebruik van hoog
verruikt uranium nodig. Het is een ma
teriaal dat niet allen veel geld, maar
ook veel energie kost. Meer energie
dan de reaktor kan opleveren.

I Een zinloos projekt dus, tenzij thorium
in de kern wordt gebracht. Wanneer dat
door een neutron wordt geraakt, wordt
het namelijk met een aantal tussenstap
pen omgezet in uranium-233. Dat is een
isotoop van uranium, die weliswaar niet
(meer) in de natuur voorkomt, maar goeg

I splijtbaar is. Net als Kalkar levert
deze ~eaktor tijdens inbedrijfname dus
nieuwe splijtstof.
Van deze experimentele techniek zijn de
risiko's nog niet geheel te overzien.
Wel is duidelijk dat het andere risi-'
ko's zijn dan bij 'gewone' kerncentra
les. Zo is bijvoorbeeld de temperatuur
hoger, wat het gebruik van andere ma
terialen nodig maakt. Materialen die in
deze technologie nog niet veel gebruikt
zijn en waarvan dus maar afgewacht moet
worden hoe ze het onder zware omstan
digheden in de reaktor houden. Toch is
er bij het ontwerp geen rekening gehou
den met een eventuele vervanging van
onderdelen. De reaktor en de koel in-

stallaties Z1Jn als het ware ingegoten
in een groot blok voorgespannen beton.
Dat dient als een bescherming tegen het
uittreden van radioaktieve deeltjes,
maar levert ook een groot nadeelop.
Gaat er wat kapot, dan kan niemand er
bij. Daar komt nog eens bij dat een
aantal onderdelen wel is berekend op
temperaturen bij normaal bedrijf, maar
niet op een eventuele temperatuursstij
ging bij een ongeluk. Volgens de bou
wers is dat namelijk uit te sluiten.

ernstigst
Ook hier is een analogie met Kalkar:
de vraag wat het ernstigst mogelijke
onge1uk zou zijn, i s nog omstreden.
Volgens de bouwers is dat het weglopen
van het koelmiddel, maar andere onge
lukken kunnen mogelijk veel ernstiger
gevolgen hebben. Te denken valt. aan
het binnendringen van lucht, dat met
grafiet reageert, of water dat doordat
het neutronen afremt, de I(ettingreak
tie en de warmteproduktie zou opvoe
ren. Daar wordt echter bij het ontwerp
niet serieus rekening mee gehouden.
Een 1aatste treffende overeenkomst met
Kalkar zit in de bouwgeschiedenis. In
'71 werd aan de bouw begonnen, die in
'77 afgelopen zou moeten zi jn. De re
aktor zou 710 miljoen mark gaan kos
ten. Dat is intussen opgelopen tot 2,5
miljard mark, terwijl de centrale op
zijn vroegst in 1983 klaar is. Dat kan
echter ook wel '86 worden. Financie
ringsproblemen zijn het logiese ge
volg.

Verschillende instanties hebben vorig
jaar dan ook voorgesteld deze THTR
maar te laten vallen en alleen Kalkar
af te bouwen. Anderen, met voorop de
landsregering van Nordrhein-Westphalen
waren daar sterk op tegen. De bondsre
gering heeft VOri9 jaar besloten er
weer ekstra geld in te steken, op
voorwaarde dat de elektriciteitsbedrij
ven dat ook doen. Die voelen daar na
tuurlijk weinig voor. want met alle
tariefstijgingen wordt het fabeltje
van de goedkope kernenergie steeds on
geloofwaardiger. De bondsregering
heeft intussen al toegezegd zeker meer
geld in het projekt te steken. maar
praat nog over een bijdrage van de
elektriciteitsbedrijven. De duitse ma
nier van innoveren wordt in elk 'geval
en dure manier.

{Bron: 'Vooruit met Tli euwe energie')
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"Olieslaaf of eigen baas"
(met een goed energiebeleid naar
onafhankelijkheid)
Door Joop Boer en Joop Oudelohuis.
Aktie strohalm/ Ekologiese uitgeverij

Fén van de onderdelen van de Maat
schappelijke Discussie Energiebeleid
is de zogeheten scenario-discussie.
Scenario's op zich zijn geen onbekend
fenomeen. De afgelopen jaren zijn heel
wat van deze 'toekomstplaatjes' be
dacht en doorgerekend op hun gevolgen
voor milieu, energieverbruik, beta
lingsbalans, werkgelegenheid en derge
1ijke.
Het scenario van 'behoud van natuur en
welvaart', opges~ld door het Centrum
voor Energiebesparing te Delft is de
wetenschappelijke inzet uit de milieu
hoek. Maar niet valt te ontkennen dat
ten behoeve van de 'geloofwaardigheid'
in dit scenario de milieumaatregelen.
lang niet meer zo ver gaan als oor
spronkelijk het geval was. Bovendien,
en dat is waarschijnlijk dramatischer,
lukt het maar nauwelijks de gedachten
achter en van het milieu-scenario aan
een breed publiek duidelijk te maken;
laat staan in de praktijk te brengen.
De populaire vertaling ervan in het
boekje 'Groene Ekonomie' verduidelijkt
een hoop, maar eindigt met een bijna
filosofisch betoog waarin 'ongewij
zigd beleid' leidt tot een beklemmende
wereldineenstorting en het volgen van
het milieu-scenario als uitweg uit die
ellende wordt gepresenteerd. Terecht
of niet terecht, een dergelijke donder·
preek werkt niet motiverend.

'Olieslaaf of eigen baas' bekijkt
eerst de 'belangrijkste scenario's die

voor het energiebeleid zijn uitgedacht
De schrijvers stellen er een eigen
"echt realistisch en milieuvriendelijk'
scenario tegenover. Hoewel dit Joop &
Joop-scenario de spraakverwarring bij
al die sceanrio's er bepaald niet
kleiner op maakt en het spreken over
'ons' scenario niet al te bescheiden
voorkomt, is het resultaat uit de
kunst.

Ten eerste is het boek zeer helder en
nuchter geschreven. "De Kema zou op
dracht moeten krijgen om niet alleen
te kijken naar veiligheid, maar onder
zoek te doen naar energiezuiniger ~ro

dukten. Dat is nuttiger dan het prodû
ceren, begraven en weer opgraven van
radioaktief materiaal ".(pagina 82).
Dit citaat mag dat illustreren.
len tweede is het recept van de
schrijvers zeer sterk. Door vrijwel
alleen gebruik te maken van officiële
studierapporten van de overheid, lukt
het ze een energiebeleid te presenteren
waarvan energiebesparing en toepassing
van duurzame energie de belangrijkste
ingrediënten zijn. Voor dat beleid be
stemmen zij slechts een kwart van de
aardgasopbrengsten.

Een overheidsbeleid wat gericht is op
'industrieel herstel' is ridicuul. Dat.
beleid brengt in de toekomst zo'n ener
giehonger met zich mee

Een overheidsbeleid wat gericht is op
'industrieel herstel' is ridicuul. Dat
beleid brengt in de toekomst zo'n
oliehonger met zich mee dat in het
jaar 2000 een tekort van f95 miljard
energieimport gekompenseerd moet worden
door inkomsten uit de export van pro
dukten of -als het er nog is- van
aardgas. "Dit lijkt ons een onmogelij
ke opgave", stellen de schrijvers
koeltjes (pagina 35).
Het boek is gelukkig niet alleen een
economische-financieel betoog. De
noodzakelijke politieke maatregelen
enerzijds en de politieke blunders an
derzijds blijven niet onbesproken:
doorbreking monopoly elektriciteitsbe
drljven, nationalisaties, de macht van
de energielobby op het overheidsbeleid,
het fiasco van het Nederlands kern
energie-avontuur enzovoorts.

Het boek zit boordevol ideeën,plannen
en praktijkvoorbeelden. Op een aantal
puntjes moet het nog wat bijgeschaafd
worden. Kritiek is dan ook welkom.
Joop &Joop bewijzen alleen dat een
zeer vergaand democratisch, rechtvaar
dig en milieuvriendelijk energiebeleid
waar de AKB sinds haar ontstaan voor
pleit niet alleen mogelijk is, maar
doodgewoon voor de hand ligt. Als je
dit gelezen hebt, weet je nu ook exact
waar·je vóór strijdt
Het boek is een must~

Johan Bakker.

Het Landelijk Energie Komitee (LEK)
heeft in maart ean zevende Energie
krant het licht doen zien. Zij voelde
wel dat deze maanden de krantjes, pu~

blikaties en rapporten over energie
niet op Kunnen. In deze zevende Ener
giekrant legt ze dus om te beginnen uit
wat de funktie van dit krantje is, an
ders dan die van de belangengroepen van
het 'groei- en atoombeleid' . Deze krant
wil 'aanvullen en kritiek leveren' op
de standpunten van de groei- en atoom~

mensen.

Echt 'nieuws' zul je in dit krantje
niet vinden: de kritiek op de bereke-
ni ngen van de Komi ssi e Beek over de
sluiting van de kerncentrales, de ont
zenuwing van het volkstuintjes en gei
tenwollensokkenimago van het CE-scenario
en dergelijke. Voor iemand die zijn ge
huegen wil opfrissen, of die het over
zicht wat kwijt is, staan hier een aan
tal denkbeelden en argumenten vanuit da
miljeu- en energiehoek nog een goed op
een rijtje. Dat blijkt af en toe weer
eens nodig te zijn.
Vrij uitgebreid gaat het krantje in op
de verschillende belangen (overheid,
oliemaatschappijen, ondernemers, vakbe
weging, etcetera) in de Maatschappelijke
Diskussie, in de trant van 'wiens brood
men eet, wiens woord men spreekt'.
Daarom is het onzinnig om over "we moe
ten kiezen" te spreken, zoals de Stuur
groep van de Brauw dat doet in haar dis
kussiekrant. Het gaat niet om de argu
menten (waar we als grote nederlandse
familie over moeten diskussieren), maar
om belangen, aldus de Energiekrant.
Dat is voor een deel ook de tegenstrij
digheid in de Energiekrant: enerzijds
de argumenten tegen kernenèrgie en voor
een 'groen beleid', anderzijds de kon
statering dat het daar eigenlijk niet
om gaat, en de (terechte) verontwaardi
ging in de krant over de vele gratis
boekjes ('Shell helpt') indirekt gemaakt
met geld dat de samenleving dient toe te
te komen.

De kracht van de AKB ligt (met name) el
ders: Stop Dodewaard per Girokaart, Ant
werpen 14 mei, basisgroepen, energiewin
kels, kortom, mensen.
Voor 50 cent is de Energiekrant te koop
c.q. te verkopen. Met de Shell-winsten
tot nu toe hadden we er 30 miljard gra
tis kunnen verspreiden.

Johan Bakker
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Afval in Zijpe 

Toch nog alles op één hoop 
"Erkent U het zuivere natuurkundige feit, dat de natuur in deze zaken altijd 
voor oplossingen zorgt?". Een tamelijk nafeve uitspraak van de heer Braams, lid 
van de vaste kamerkonmissie voor milieubeleid ove·r radioaktief afllal,tijdens 
het debat over de problematiek rond Velsen en Zijpe. Jammergenoeg is het vaak 
niet de natuur, maar juist de politiek die in dit soort zaken voor 'de oplos
singen' zorgt. Zo werd na vier maanden onduidelijkheden, touwtrekken en aktie
voeren op 31 maart door het gemeentebestuur uit Zijpe het voorbereidingsbesluit 
bestemmingsplan genomen. "Dientengevolge zal de interimopslag voor laag en 
middelradioaktief afval gestalte kunnen krijgen op een lokatie, waaraan zowel 
de COVRA, als het provinciaal bestuur van Noord-Holland en ikzelf de voorkeur 
geven" (brief van de minister aan de tweede kamer) . Hiermee viel dan uiteinde
lijk de beslissing over de toekomst van 'ons' radioaktief afval voor een perio
de van vijf jaar (met een optie van nog eens vijf jaar). Ad uit Amsterdam 
maakt de balans op. 

De beslissing voor de opslag van 
radioaktief afval in Zijpe betekent 
dat de centrales van Dodewaard en 
Borssele, wat het afval betreft, nog 
tien jaar kunnen blijven draaien. 
De Noordhollandse basisgroepen, die 
eerst de raadszaal tijdens de vergade
ring van de gemeenteraad van Zijpe nog 
met een snelle aktie konden bezetten, 
konden niet verhinderen dat twee dagen 
later de beslissing, onder het toe
ziend oog van de ME, toch nog kon wor
den genomen. 
En zo kon het drie-sporenbeleid van de 
minister, zoals dat in december vorig 
jaar was ontwikkeld, worden terugge
bracht tot een enkel spoor. 

tegenstrijdig? 
Géén dumping en géén opslag op land; 
de eisen van de Noordhollandse basis
groepen leken op het eerste gezicht 
nogal tegenstrijdig. Want zo was er 
ook nog het probleem van het afval 
van ziekenhuizen . Dat zou voorlopig 
nog wel worden geproduceerd en dat 
moest toch érgens heen. 
Wat we hoopten was eigenlijk dat er 
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een situatie zou kunnen ontstaan 
waarin ten eerste een parlementaire 
meerderheid zou zij n te vinden om zich 
uit te spreken tegen het dumpen in zee 
(die motie werd aangenomen in de twee
de kamer) en tegelijkertijd geen enke
le gemeente zou zijn te vinden om het 
afval op te nemen (die situatie l ag er 
lange tijd). 
Het afvalprobleem zou steeds nijpender 
worden (publiciteit) en daarmee een 
bedreigend probleem voor de kernener
gieproducenten. De kerncentrales stik
ken in hun ei gen afval , waarmee het 
probleem vanzelf opgelost werd. 
En wat het ziekenhuisafval betreft: 
een van de eisen was dat juist het 
ziekenhuisafval aan een betere kontro
le, scheiding en volumebeperking kon 
worden onderworpen. 
i<ortom: De combinatie sluiting van de 
kerncentrales en opslag van het reeds 
geproduceerde afva 1 in de st i 1 ge 1 egde 
kerncentrales, met het effektief aan
pakken van de overige afvalstromen zou 
betekenen dat er ook helemaal geen 
dumping én geen opslaq op land nodiq 
zou zijn. 
Zo simpel werd in den Haag natuurlijk 

niet geredeneerd. Zij wilden één 
nieuwe centrale opslag voor al het ra
dioaktieve afval tesamen om het dumpen 
( "maatschappe 1 ijk onaanvaardbaar") te 
voorkomen. Andere ruimte was er niet. 
Op allerlei manieren is dan ook, met 
name door de fracties van PSP en PvdA, 
geprobeerd om aan te tonen dat de 
opslagcapacitiet bij de centrale zelf 
ruim voldoende was om een periode van 
jaren te overbruggen. 
In Borssele komt eind 1983 een nieuwe 
bunker gereed, met een capacitiet van 
maar liefst 8.000 ton (nog groter dan 
het gebouw dat in Zijpe moet verrijzen 
De jaarlijkse produktie van Borssele 
bedraagt 'slechts' 650 ton radioaktief 
afval. Genoeg ruimte dus voor tien 
jaar. Er werd gesteld dat deze bunker 
alleen voor 'calamitetten' was bedoeld 
en verder leeg moest blijven. Maar 
niet duidelijk werd welke situatie 
zich voor zou kunnen doen, die uit 
veiligheidsoverwegingen een capaciteit 
vraagt die tien keer zo groot is als 
de jaarlijkse produktie . 
Toen bleek dat het gestelde gebrek aan 
capaciteit niet meer te verdedigen was 
werden nieuwe argumenten van stal ge
haald . 

vergunningen 
Nu staan de kernenergiewetvergunningen 
van de centrales in Dodewaard en Bors
sele alleen opslag van eigen afval toe 
"De bedoeling is de geconditioneerde 
vaten zo spoedig mogelijk van de cen
trale af te voeren: de opslagruimte 
heeft a 11 een tot doe 1 een buffer te 
vormen tussen conditioneringsfase en 
afvoer" (vergunning Dodewaard). 
Hierin lag echter tegelijkertijd een 
duidelijk aanknopingspunt: Het bete
kende dat men slechts deze vergunnin
gen zou hoeven uit te breiden om een 
opslag, van de centrales bij de cen
trales, mogelijk te maken. Met name de 
PSP en PvdA drongen hier middels mo
ties op aan om een dreigende dumping 
te voorkomen. 
De minister zag de bui al aankomen. 
Het zou in wezen een afvalscheiding 
aan de bron betekenen (kerncentrale
afval bij de centrales, ziekenhuisaf
val op het ECN-terrein). Hierdoor zou 
een situatie kunnen ontstaan waardoor 
tegenstanders van kernenergie het 
kernafval (tot nu toe gedumpt onder 
de vlag van 'afval voor een belangrijk 
deel afkomstig van ziekenhuizen en 
laboratoria') apart ter diskussie zou
den kunnen stel len. 
Winsemius wees dan ook op " ... de voor
geschiedenis bij de totstandkoming van 
de opslagruimten van de kerncentrales 
en op ,de .beperkingen die aan het ge
bruik kracntens de verleende kernener
giewetvergunningen zijn gesteld." 
" ... Gezien de voorgeschiedenis bij de 
totstandkoming van de opslagruimtes 
bij de kerncentra les (zie ook onder
stroom 6, '82) , de funkties daarvan 



en gelet op de eerdere reakties van de
gemeentebesturen van Dodewaard en Bor
sele" •• leek het de minister niet
"zi nvol" de gemeentebesturen en di rec
ties hierover te benaderen. Hij zei
dit alleen te overwegen als de vaste
kamercommissie voor milieubeheer
daarop unaniem bij hem zou aandringen.
Nu. dit gebeurde niet en daarmee was
deze mogelijkheid afgesneden. Een mo
tie: kerncentraleafval bij de kerncen
trales. de rest bij de ECN. werd dan
ook afgestemd. En zo komt uiteindelijk
al het afval toch nog in Petten te
recht.

dumpingen
Winsemius heeft op veel plaatsen flin
ke impulsen gegeven aan brede maat
schappelijke discussies. De onrust die
daarbij naarvoren kwam is veelzeqqend.

Veel mensen kwamen in beweging en
steeds meer blijkt dat er ontzettend
veel weerstand bestaat tegen. kernener
gie en radioaktiviteit in het algemeen.
Daarom zullen we blijven 9antonen d~t

een interimopslag niet nodig is en dat
er eigenlijk geeneen plek geschikt is
voor het opslaan van radioaktief afval
omdat het probleem natuurlijk niet in
de plaats (onder-. bovengronds. of in
zee) maar in het afval zelf zit.
Daarnaast is er niet alleen het pro
bleem van het laag en middel radioak
tief ~fval. dat, of het nu uit een
ziekenhuis of uit een kerncentrale af
komstig is. dezelfde waarde heeft.
Zoals onze vroegere staatssekretaris

van Milieuhygiene • Ineke Lambers.
dat pas nog zo treffend zei:" Ik 1i 9
veelmeer nachten wakker van het pro
bleem van het kernsplijtingsafval. het
zware afval. dat hiermee buiten beeld

drei gt te geraken"".
Op dit moment zijn de dumpingen even
uit het zicht. maar nog stééds biet
definitief van de baan. zoals de brief
van Winsemius aan de tweede kamer doet
vermoeden: "Ik vertrouw erop dat zich
bij het realiseren van de interimop
slag op het huidige ECN-terrein geen
ernstige vertragingen zullen voordoen.
waardoor alsnog overwogen zal moeten
worden om in het voorjaar van 1984 een
dumpingsoperatie uit te voeren".

Wij keren weer terug naar een driespo
renbeleid: Stop kernenergie, Vertraag
bouw '83. Stop dumping '84:

Ad.

Of jullie je abonnementsgeld voor Onder
stroom over willen maken via de akseptgiro
kaart die je kortgeleden van ons ontving.
Als je dat niet snel doet zie je Onderstroom
hierna niet meer. Omdat we dan over de kop
zi j n.
Doen dus:

P.S. Meer dan het abonnementsgeld (/30.-)

mag natuurlijk ook. Graag zelfs:
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Massale decentrale akties in najaar

In Onderstroom 2 stond een verslag van het diskusSieweekend van basisgroepen,
dat begin maart in Utrecht gehouden is. Een aantal mensen heeft de diskussies
van dat weekend voortgezet en geprobeerd te komen tot een nieuwaktievoorstel.
"Di t voorstel is niet nieuw. dat pretenderen wij schrijvers niet", aldus Kees.
Marjolein. Bert en Peter."Ideeën over het houden van 'mass'ale decentrale akties
broeien al maanden in de anti-kernenergiebeweging:" Deze ideeën hebben ze in
onderstaand aktievoorstel uitgewerkt. Bart en Volkert van basisgroep Steekvlam
uit Nijmegen geven een reaktie; zij zijn niet zo gelukkig met het aktievoorstel
en bang dat het de aktiviteiten van allerlei plaatselijke en regionale groepen
in de war zal schoppen.
Op 24 april is in Utrecht een landelijke vergadering over dit voorstel gehouden.
Zo'n 25 mensen hebben vooral over de eisen gesproken en besloten om het voor
stel naar de regio's op te sturen en het daar eventueel nog te komen verduide
lijken.

Er ligt een aktievoorstel op tafel bij
de AKB, maar het is bepaald geen ei
van Columbus, dat kan nauwelijks ge
noeg worden benadrukt: Ideeën om de
strijd gedecentraliseerd te voeren le
ven al enkele jaren binnen de bewe
ging.
Al in 1980 was er in de Dodewaard Gaat
Dicht beweging een minderheid, die re
deneerde, dat je niet al je aandacht
en energie moet gebruiken om één mas
sale, direkte blokkade uit te voeren.
Die minderheid probeerde toen duide
lijk te maken, dat je de Mobiele Een
heid in Dodewaard niet zou kunnen ver
slaan. Het gestencilde voorstel om
"g,edecentraliseerd" aktie te voeren
bleef (volgens de indieners ervan) on
besproken op het landelijk overleg.

blauwtje
In 1981 werd op het landelijk Dode
waard-overleg besloten dat tijdens de
week van de massale blokkade overal
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pri kakti es gevoerd zouden worden. El ke
dag had een eigen tema. Het uiteinde
lijke beeld werd toch voornamelijk be
paald door de massale toeloop naar de
magiese plek, naar Dodewaard. Dat de
prikakties minder uit de verf gekomen
zijn, komt volgens ons niet alleen
door de situatie in Dodewaard, maar
zeker ook omdat ideeën over gespreide
akties nod te weinig leefden. Om een
hele serie redenen (smerige taktieken
van de overheid plus eigen blunders)
heeft de beweging dat jaar een blauw
tje gelopen.
In het jaar daarop, in 1982, was de
AKB nog niet bekomen van deze schok.
Tijdens het "Amelisweerd-kamp" lag er
een amsterdams aktievoorstel, dat veel
raakpunten vertoont met het onze: het
wilde de aandacht richten op verschil
lende aktiedoelen, in plaats van ge-
fi xeerd zijn op één "speerpunt"; net
als nu was één van de overwegingen,
dat de beweging door spreiding minder
grijpbaar zou zijn voor de ME en recht-

Ise groepen. Bovendi en ben je bedrei 
. gender voor de atoomlobby en overheid

doordat je het initiatief in eigen
hand houdt en beweeglijker bent. Over
het voorstel is tijdens het Amelis
weerd-weekend wel gepraat, maar door
de beroering op dit tentekamp is er
De basisgroepen-beweging is in een
moeilijke impasse beland. Het "pers
pektief-Dodewaard" -eén snelle slui
ting afdwingen door één massale blok
kade te houden- is voor veel mensen
dood. Op het moment ontbreekt het aan
een gemeenschappelijk perspektief. Dit
voorstel is op zich niet voldoende,
maar kan wel een aanzet zijn tot ver
nieuwing.
Daarnaast moet de politieke overtuiging
groeien. dat we als beweging wel al
serieuze resultaten hebben geboekt
-zoals géén uitbreiding van het aantal
kernsentrales- maar dat de volledige
stopzetting van de kernenergieprogram
ma 's in Nederland en over de grenzen
een kwestie van lange adem is:

bezinning
Sinds de Dodewaard-blokkade in 1981 is
er binnen de beweging een proces van
bezinning op gang gekomen. Er is een
boel gepraat over aktievormen en doel
stellingen. met als gevolg een groei
ende openheid. Daarnaast is er het af
gelopen anderhalf jaar ook een veel
kleurig verzet gevoerd. met name tegen
de dumping van radio-aktief afval in
zee. en tegen de ops1ag op 1and. Wi j
willen graag leren van die nieuwe er
varingen, die er intussen zijn opge
da<ln.



De AKB 1s toe aan een gezamelijke kam
pagne. Aan plaatselijke initiatieven
heeft het de laatste tijd niet ontbro
ken, maar als we de stopzetting van
het kernenergieprogramma in Nederland
en over de grenzen willen bevorderen,
dan is het ook nodig, dat we als lan
delijke beweging onze kracht laten
zien.
Dat kan alleen, als deAKB meer flexi
bil itei t toont. Volgens ons i s het het
beste om een kombinatie van aktievor
men te hanteren, zoals gedaan is door
de bevolking in Velsen. Er bestaat
niet één strijdvorm, die alleen-zalig
makend is: We zijn het slagvaardigst,
als we een heel skala van middelen ge
bruiken -van het inzamelen van handte
keningen tot en met het uitvoeren van
bezettingen en blokkades.
Een ander punt is, dat we minder log
willen zijn in de besluitvorming dan
tot nu toe het geval is geweest. We
willen de mensen mogelijkheden tot
keuzes laten, zodat er geen eindeloos
geharrewar ontstaat (tijdens de voor
bereidingen) over wat wel en niet is
toegestaan.
Vanuit deze overwegingen zijn we er
voorstander van, dat het volgende
hoogtepunt van de AKB (vooral) zal be
staan uit massale gedecentraliseerde
akties. Dat wil zeggen, dat mensen wel
massaal de straat op gaan, maar niet
op één plaats, tegen één objekt van de
kernenergieketen.
We stellen voor om toe te werken naar
een landelijke aktiedag. Een dag, waar·
op tegen een aantal schakels van de
kernenergieketen tegelijk verzet wordt
gepleegd. Basisgroepen bespreken per
regio, wat voor soort akties ze pre
cies gaan ondernemen, en tegen welke
doelwitten.

raamwerk
Er is dus veel ruimte voor eigen ini
tiatief, en eigen invulling van het
plan, maar die ruimte is begrensd. Wat
is het gemeenschappelijk raamwerk voor
de landelijke aktiedag?
Op de eerste plaats is het -zoals ver
meld- de bedoeling, dat de akties te
gelijkertijd plaatsvinden, op ,één en
dezelfde dag. In verband met de zomer
vakantie stellen we voor, dat er een
datum eind september wordt geprikt,
zodat we ongeveer een half jaar voor
bereidingstijd hebben.
Verder kunnen er een landelijke af
fiche en een aktiekrant worden ge
maakt. In de aktiekrant zou -naast een
1ijst, van regio,nalekontaktadressen
in ieder geval opgenomen moeten zijn:
hoe we tot dit voorstel gekomen zijn;
hoe de schakels van de kernenergieke
ten met elkaar verbonden zijn; en wel
ke openbare akties er gepland zijn.

eisenpakket
Een derde kenmetk is het eisenpakket.
Onder andere door dezelfde eisen te
stellen maken we duidelijk, dat alle
akties bij elkaar horen. welke eisen
het worden, moet ter diskussie staan,
maar er moet wel vroegtijdig overeen
stemming over worden bere; kt (liefst
op 24 april). We suggereren het vol-

gende zevental eisen:
1. Geen dumping van radio-aktief afval
in zee;

,2. Sluiting van de kernsentrales in
Dodewaard en Borssele, en de onder
zoeksreaktoren, fabrieken en laborato
ria, die gericht zijn op het gebrui~

en voortzetting van kernenergie;
3. Opslag, van het tot nu toe geprodu
ceerde radioaktieve afval in de kern
sentrales in Dodewaard en Borssele;
4. Onmiddelijk starten met het schei
den van radio-aktief afval naar de
bron van herkomst;
5. Het effektief terugdringen van de
radio-aktieve afvalstromen afkomstig
uittindustri~le en mediese toepassings·
gebieden;
6. Geen medewerking door de nederland
se overheid aan de kernenergieprogram
ma's over de grenzen;
7. Stopzetting van de kernenergiepro
gramma's' over de grenzen.
Om verwarring te voorkomen vinden we
het belangrijk, dat de doelstellingen
van de landelijke aktiedag van te vo
ren duidelijk omschreven zijn. Zelf
denken wij aan deze punten:
1. Het parlement onder druk, zetten om
het kernenergieprogramma te stoppen;
2. De atoomlobby aanvallen;
3. De verbanden blootleggen tussen de
onderdelen van het kernenergieprogram
ma;
4. Zorgen dat mensen blijven nadenken
over de gevaren van kernenergie, en o
ver de relatie tussen kernenergie en
de bestaande machtsstrukturen;
5. Bereiken dat veel mensen binnen de
beweging aktief worden/blijven.

voordelen
Een landelijke aktiedag, zoals wij die
voor ogen hebben, biedt een hele serie
voordelen boven het houden van een di
rekte,'massale aktie op één plaats.
Voordelen, die gelden naast het feit
dat het hele kernenergieprogramma aan
de kaak wordt gesteld.
De landelijke dag kan een aktiefeest
worden. Iedereen is vrij om openbare
of geheime akties te bedenken; om aan
een vreedzame demonstratie mee te doen
of aan een bezetting op een verrassen
de plek; om een blokkade mee voor te
'bereiden of een ludieke prikaktie. Het
voorstel betekent, dat iedereen haar/
zijn kreativiteit kan aanwenden.
Verder kan iedereen beter op de hoogte
zijn van wat er (regionaal) gebeurt.
De akties kunnen meer basisdemokraties
worden voorbereid en uitgevoerd. Door

, eerst de kontakten tussen bas i sgroepen
per regio te verbeteren kan de ver
brokkelde AKB van onderaf opnieuw wor
den opgebouwd. (Deze punten sluiten
aan bij de ideeën over een organisatie
struktuur, die bij groepen in kleine
plaatsen leven).
Door het verzet te spreiden zijn ak
tievoerders minder kwetsbaar, ze kun
nen minder makkelijk te grazen worden
genomen door de ME en andere ekstreem
rechtse groepen. Terwijl de tegenstan
der gedwongen is zijn aandacht te ver
delen, zijn wij beweeglijker en kunnen
we het initiatief beter in eigen hand
houden. Er is zodoende ook minder kans
op eskalatie, op geweldadige botsin-

gen.
Tens1otte verwachten we, -dat door de
stortvloed van gelijktijdige akties
het publiciteitseffekt wordt verhoogd.
Ter i 11 ustratie kunnen we verwijzen
naar heteffekt van de akties in Velsen,
Zijpe en Arnhem, die in het weekend
van 26-27 februari toevallig samenvie
len.

voorwaarden
Wil het plan slagen, dan moet wel aan
een aantal harde voorwaarden worden
voldaan. Allereerst een goede k06rdi
natie: de voorbereiding van de akties
moet regionaal worden geregeld; wat
betreft spreiding van informatie is
ook enige landelijke samenwerking ver
eist.
Het lijkt ons belangrijk, dat regiona
le overleggen worden opgezet in die
regio's, waar ze nog niet draaien.
Verstreking van de eigen organisatiè
van de AKB is een noodzakelijke voor
waarde.
Dat geldt ook voor de verspreiding van
informatie. Regionale persgroepen heb
ben tot taak de 'eigen' akties naar
buiten te brengen. Een gezamelijk over
leg van regionale persgroepen dient de
landelijke pers vroegtijding te infor
meren over openbare akties, bijvoor
beeld door persberichten uit te geven.
Een 'interne' voorwaarde is, dat ak~

tievoorders bereid zijn voor hét ge
heel verantwoordelijkheid te dragen.
We zijn vrij in de keuze van aktievorm,
maar moeten ons ter dege rekenschap
geven van de gevolgen, die eigen keu
zes hebben voor de hele landelijke ak
tiedag:

Marjolein, Bert, Kees en Peter

PS Schriftelijke reakties kunnen wor
den opgestuurd naar Marjolein (Witte
de Witstraat 126", Amsterdam) of
naar Bert (Hoofdweg 370", Amsterdam).
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"Keuzes ontbreken"
Binnen de basisgroep "Steekvlam" hebben we gepraat over dit voorstel en is er
een heftige diskussie ontstaan over de beoordeling van het voorstel. Op één
punt vonden de meningen elkaar: niemand was echt tevreden met het voorstel. De
meningen verschilden vooral in de mate waarin men het voorstel afwees. Om maar
de twee meest ekstremen te pakken: een aantal wezen het voorstel helemaal af.
Zij vonden het uitermate slecht dat de AKB tijd zou gaan steken in de voorbe
rei di ng en ui tvoeri ng van di t voorstel. Anderen deel den de bezwaren tegen di t
voorstel in meer of mindere mate, maar zagen er ook wel positieve elementen in
waar wij als basisgroep wel iets mee zouden kunnen doen.

Voordat we ingaan op de bespreking van
het stuk eerst nog een aanvulling op
de 'historiese toelichting bij het
plan van een landelijke aktiedag'~ Het
idee om decentrale akties te voeren is
vooral na de Almelo-aktie in 1978 op
gekomen, omdat men weinig zin had aan
de landelijke-centrale-aktielijn van
het LEK (met alle politieke moeilijk
heden) mee te doen. Na Almelo '78 be
stoot een groot deel van de groepen
die plaatselijk aktief waren dat ak
ties zich voortaan in eerste instantie
op problemen in de eigen regio moesten
richten. Voordeel daarvan was onder
andere dat je je daardoor beter op de
plaatselijke bevolking kon richten (en
niet beter op de ME).

geduld goede zaak
In een korte historiese toelichting
komen de schrijvers van het aktievoor
stel tot de konklusie dat het op dit
ogenblik ontbreekt aan een gemeenschap
pelijk perspektief en dat de stopzet
ting van de kernenergieprogramma's in
Nederland en over de grenzen een kwes
tie van lange adem is. Helaas moeten
we konkluderen dat het voorstel ge
tuigd van perspektiefloosheid en onge-

duld.
Gekonkludeerd wordt dat de AKB toe is
aan een gezamelijke kampagne. Als re
den hiervoor wordt opgegeven dat we
als landelijke beweging onze kracht
moeten laten zien om de stopzetting
van de kernenergieprogramma's in Ne
derland en over de grenzen te bevor
deren. Een juiste redenering die al zo
oud is als de nacht, maar ons verder
geen enkele duidelijkheid verschaft o
ver de vragen wanneer, waar, waartegen
of waarvoor en al zeker geen antwoord
geeft op de vraag waarom uitgerekent
in september een landelijke aktie
noodzakelijk is.
Het wordt nog ernstiger als we vervol
gens gaan kijken naar het eisenpakket.
Inderdaad staan hierin zowat alle ei
sen die je op gebied van akties tegen
kernenergie kunt verzinnen. Er wordt
echter geen enkele poging gedaan tot
het stellen van prioriteiten. Er wordt
niet gekeken naar waar de atoomlobby
OP dit moment mee bezig is (beslispun
ten) van waaruit wij eisen kunnen stel
len. Noch wordt er gekeken naar datge
ne waar (basis)groepen mee bezig zijn
en waaruit misschien wel heel goede
eisen te halen zijn. Het voorstel
geeft zelfs aan dat over dit laatste

helemaal niet nagedacht is.
De afgelopen twee jaar zijn een niet
onaanzienlijk aantal basisgroepen zich
gaan bezighouden met alternatieve e
nergiebronnen, alternatieve kleinscha
lige voedselkoöperaties enzovoorts.
Juist op dit gebied ontbreken in het
aktievoorstel goede eisen.

aktievoorstellen
Het voorstel gaat verder. Om verwar
ring te voorkomen vinden de schrijvers
het belangrijk dat de doelstellingen
van de landelijke aktiedag van te vo
ren duidelijk omschreven zijn. Vervol
gens geven ze een opsomming van zowat
alle aktie"doe len" di e je kunt ver
zinnen: van gericht op het parlement
tot het aanvallen van de atoomlobby,
en van mensen tot denken zetten tot
versterking van de eigen beweging. Ook
hier ontbreekt het weer aan een keuze
en dat kan ook niet omdat het volkomen
mistig blijft waarom er aktie gevoerd
moet worden.
Normalerwijze ga je op zoek naar die
middelen warmee je je eis(en) het best
kunt verwezenlijken. Je houdt er reke
ning mee waar volgens jou de beslissin
gen vallen en maakt een keuze wie je
onder druk wilt zetten. Ook houd je re
kening met de kracht van de beweging en
de tegenstander en maak je van daar uit
een keuze om al of niet de nadruk te
leggen op verbreding.
Ideaal is het naar onze mening als je
in de aktievorm uitdrukt wat je eisen
zijn zoals bijvoorbeeld bij de blokkade
in Dodewaard. In dit voorstel vindt je
hier niets van terug, zelfs geen ver
klaring om niét voor deze werkwijze te
kiezen. Of zou deze opzet voortkome.n
uit de veronderstelling dat we het toch
niet met elkaar eens worden?
De enige keuze die in dit voorstel wel
wor-dt gemaakt is om te komen tot lan-

I delijke decentrale akties. Op zich heb-
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ben we geen problemen met deze keuze.
Ook een deel van de argumenten spreekt
ons wel aan. Wij vinden het heel belang
rijk om de kontakten tussen (basis)groe
pen per regio te verbeteren en ook wil
len we graag dat de (basis)groepen zo
veel mogelijk betrokken worden bij de
voorbereidingen van akties. We vinden
het echter wel naïef om te aeloven dat
door middel van decentralisatie de pro
blemen met de ME verminderen. Immers
ook wij moeten onze krachten verdelen
en bij kleine akties wordt vaak door de
ME naar hartelust geramt.
De veronderstelling dat door de stort
vloed van akties het publiciteitseffekt
wordt verhoogd lijkt ons ook een nogal
voorbarige konklusie. Ons inziens hangt
dat juist af van de eenheid in de ak
ties, iets wat in dit voorstel totaal
niet gegarandeerd is.
Tenslotte nog een opmerking over de
keuze van één dag eind september. Vol
gens de schrijvers van het aktievoor
stel zou je dan nog een half jaar heb
ben om de akties voor te berei den. Ie
dereen die aktief is geweest bij de
voorbereiding van de afgelopen twee
grote Dodewaardakties en bij de laatste
Kalkardemenostratie weet dat de organi
satie en mobilisatie van akties in het
najaar pas goed van start kan gaan na
de grote vakantie. Tijdens de grote va
kantie ligt immers alles stil. Je hebt
dus geen half jaar, maar een maand de
tijd: Daarbij komt nog dat een maand
later een grote vredesdemonstratie
gaat plaatsvinden, die wel eens een
groot deel van de publiciteit kan gaan
opslokken. Ook komen veel aktievoer
ders voor de keuze te staan in welke
voorbereiding zij hun tijd gaan steken
Al met al is ook de keuze voor eind
september nogal ongelukkig.

We vinaen ait voorstel uitermate zwak
en een uitdrukkjng van machteloosheid
om binnen de AKB te komen tot een dui
delijke strategie voor de toekomst of
desnoods te komen tot meerdere strate
gien.
Het diskussiestuk in Afval nr 15 me
teen onder het aktievoorstel geeft
misschien wel het beste weer wat onze
kritiek is: "Zoals indertijd Dodewaard
uitgekozen was omdat het de zwakste
(?) schakel was, willen we nu ( .. ) dat

.nemen wat we het meest bedrei gend vi n
den van kernenergie. ( .• ). We zijn er
snel van afgestapt om aan het eind van
het weekend een konkreet aktieplan op
tafel te leggen. Dit zou vertroebelend
werken op de diskussie."

onze bedoeling
Onze basisgroep Steekvlam is al enige
tijd bezig om de akties rondom Kalkar
nieuw leven in te blazen. We hebben
gekozen voor een werkwijze die afwijkt
van de teneur van het aktievOorstel.
Ook bij ons bestond de neiging om ak
ties rondom Kalkar nieuw leven in te
blazen door het plannen en uitvoeren
van nieuwe akties. Gezien echter ook
weer de negatieve ervaring rond de
laatste Kalkardemonstratie waar door
ons erg veel energie ingestoken was,

maar die niet geleid heeft tot een
verbreding van de strijd, hebben we
gekozen voor een andere strategie, na
melijk één die inderdaad een lange a
dem vereist. Onze bedoeling is het om
de strijd tegen Kalkar van de grond af
aan op te bouwen. Samen met basiSgroep
Opspraak zijn we bezig om alle infor
matie over Kalkar op een rijtje te
zetten, zodat het duidelijk wordt waar,
Wdnneer en door wie er belangrijke be
sluiten genomen worden. Met name ook
de nederlandse bemoeienis met Kalkar
heeft onze aandacht. Daarnaast is een
andere groep bezig om in het hele land
kontakten te leggen met mensen die ook
wat meer willen gaan doen aan akties
tegen Kalkar. Met name richten we ons
daarbij tot (basis)groepen in onze
regio om met hen te komen tot het op
zetten van een Kalkar-aktieplan. Dat
is ook de reden waarom we wel positief
staan tegenover het regionale karakter
van de. landelijke aktiedag. Naar onze
mening zal regionale samenwerking in
de AKB voorkeur moeten krijgen boven
landelijke samenwerking. Binnen de re
gio's zullen akties gepland en voorbe
reid moeten worden. Dit sluit overi
gens niet uit dat er in de toekomst
landelijke akties gaan plaatsvinden.

invloed
Wij kiezen voor regionale samenwerking
omdat dit een bredere garantie biedt
voor een basisdemokratiese besluitvor
ming (wat dat ook moge zijn) en omdat
binnen de regio de betrokkenheid bij
konkrete aktiedoelen minder uiteen
loopt. Zo zijn van oudsher door Nijme
gen en omstreken akties georganiseerd
tegen Kalkar en Dodewaard, terwijl
bijvoorbeeld de akties tegen de dum
ping veel meer door (basis)groepen uit
Noord Holland gedragen worden ..
Voor onze basisgroep is het daarom Ook
belangrijk welke invloed de voorgestel
de landelijke aktiedag gaat hebben op
het Kalkar-aktieplan en op dit punt
liepen de meningen uiteen.
Een deel benadrukte vooral het regiona
le karakter van het voorstel en zag
daarin voldoende garantie om de aktie
dag in het Kalkar-aktieplan op te ne
men. Een ander deel van de basisgroep
kreeg de indruk dat er weer zonodig in
het najaar een grote aktie gevoerd moet
worden om daarvan dan een kater over
te houden die tot in het voorjaar elke
kreativiteit om tot gemeenschappelijke
aktiviteiten te komen verlamt.

Volkert en Bart van uasisgroep
'Steekvlam'

PS Voor meer informatie over Kalkar
aktiviteiten kun je terecht bij
Volkert of Bart: 080-233508

Lapland
Het verzet van het Sami-volk (voor
sommigen beter bekend als laplanders)
in Noordelijk Noorwegen tegen de bouw
van de Al ta-stuwdam' lijkt doodgebloed
te zijn na de veroordeling van vier
van haar leiders op 24 maart jl. De
vier mannen werden veroordeeld tot ge
vangenisstraffen varierend van 60 tot
90 dagen en boetes van 3600 tot 7500
gulden.
De vonnissen werden voltrokken op ba
sis van de zogenaamde 'agitatie-para
graaf'. Van deze paragraaf werd voor
het eerst sinds 50 jaar weer gebruik
gemaakt. De Sami-leiders zijn direkt
in hoger beroep gegaan. Tegelijkertijd
heeft de Noorse regering laten weten
dat zij geen amnestie zal verlenen.

De strijd tegen de Alta-dam heeft
meer dan tien jaar geduurd. De dam zou
in noord-Noorwegen gebouwd worden in
een ongerept natuurgebied, waar de Sa
mi 's altijd geleefd hebben. Zij zagen
door de bouw van de dam hun kultuur en
levenswijze ernstig bedreigd, omdat de
traditionele trekpaden van de trekken
de rendierkuddes afgesloten worden
door het meer dat zich achter de dam
zal vormen. De Sami's leven van die
rendierkuddes.

De Noorse publieke opinie was verdeeld
over de rechten van de Sami's en het
plan om een van de weinige Noorse na
tuurgebieden te vernietigen. Tegen
standers van de dam kwamen op voor de
rechten van de Sami's en stelden boven
dien dat Noorwegen geen gebrek aan
elektriciteit heeft, wat de bouw van
een waterkrachtcentrale in het natuur
gebied dus overbodig maakt. Noorwegen
kent momenteel al de grootste elektri
citeitskonsumptie per hoofd van de be
volking. Tegenstanders wijzen ook op
de semi-geheime NAVO-basis die binnen
kort in het gebied gebouwd zal worden.
Het is mogelijk dat de dam alleen ge
bouwd wordt om deze basis van elektri
citeitte voorzien.

De N~orse arbeiderspartij is tegen het
gebruik van de 'agitiatie-paragraaf'
tegen de Sami-leiders. Deze paragraaf
werd voor het laatst gedurende de
twintiger en dertiger jaren gebruikt,
voornamelijk tegen kranten die arbei
ders opriepen op te komen voor hun
rechten en te staken. In een grote
advertentie, betaald door een aantal
vakbonden, werd erop gewezen dat de
regering het Sami-precedent in de toe
komst kan gebruiken tegen arbeiders en
vakbonden, wanneer zij voor hun rech
ten opkomen.

Hoewel de mogelijkheden om de Altadam
tegen te houden nul komma nul zijn,
zal er middels een aantal projekten
en aktie toch geprobeerd worden het
natuurgebied en de rechten van de
Sami's zoveel mogelijk te beschermen.
(WISE)
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GKN experimenteert door
Hoewel de laatste tijd vooral de ingrijpende reparatie van de Dodewaard-cen
trale in de belangstelling heeft gestaan, is nu reeds een aantal nieuwe zaken
bekend geworden in verband met het reilen en zeilen van de centrale. Daarbij
gaat het om de ontwikkeling van een nieuwe generatie splijtstofelementen, een
verhoging zowel van het te leveren vermogen als van de prijs per kWh van de
Uodewaardstroom en tenslotte onderhandelingen voor een nieuw opwerkingskon
trakt met Windsca1e.

Na de stop dit vQorjaar is men een
nieuwe generatie splijtstofelementen
in de centrale gaan gebruiken.
In d.e periode dat er nieuwe elementen
in de reaktor worden gezet, wordt er
natuurlijk geen stroom geproduceerd.
Dat betekent dat er per dag 180.000
minder binnenkomt, het bedrag aan
stroom dat er nondaal per dag 'ver
kocht' wordt door de GKN. Het is dan
ook zaak dat de centrale zo kort mo
gelijk stil ligt voor zo'n splijtstof
wisseling. Met behulp van komputerpro
gramma's brengt men die tijd zo ver
moge1 ijk terug.

Uaarnaast probeert men de levensduur
van de elementen te ver1engen~ zodat
minder vaak van splijtstof gewisseld
hoeft te worden.
~Werd aanvankelijk gekozen voor een
negen-maanden-cyc1us, toch was het
aantrekkelijk om over te schakelen
op een jaarcyclus. ( ••• ) Aangezien
er daarbij techniese problemen op
treden wanneer geen voorzieningen
worden getroffen, werd besloten om
van de oorspronkelijke verrijkings
graad (van het uranium in de elemen
ten, HW) van 2,5% over te schakelen
op 2,8%" (Dodewaard doorgelicht).
DaarDij deden zich ook problemen voor.
Met name de veiligheidsmarges werden
niet altijd gehaald. Men probeerde dat
op te lossen door het gebruik van het
metaal gadolinium in de elementen.
ma~r ook dat hielp niet direkt. Via
en aantal 'tussenmodellen' kwam men
uit op de nieuwe generatie splijtstof
elementen, de zogenaamde E-e1ementen.
Deze zijn tijdens de afgelopen repara
tie voor het eerst in de kern aange
bracht. Hiermee is overigens het eind
doel van KEMA en GKN nog niet bereikt.
Ze hopen uiteindelijk uit te komen op
een cyclus die anderhalf jaar duurt.
Het is wel weer kenmerkend voor de
atoomlobby dat zoiets niet gewoon be
kend gemaakt wordt. Pas eind februari
werd dit voor het publiek bekend, na
dat het op 24 februari in de NRC had
gestaan. Op de perskonferentie die
KEMA en GKN i n verband met de repara
tie in de centrale op 12 januari had
den gegeven was men dit blijkbaar
'vergeten'. Des te meer bevreemdend
omdat kernenergie hierdoor goedkoper
zou moeten worden. Daarover echter
verderop meer.

Daarnaast loopt al heel lang, vanaf
ongeveer 1972, een aanvraag om het
vermogen van de centrale te verhogen.
In eerste instantie gaat het dan om
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het vergroten van de hoeveelheid warm
te die in de kern wordt opgewekt, wat
natuurlijk doorwerkt in de hoeveelheid
geproóuceerde elektriciteit. Wat over
blijft wordt gebruikt om de Waal te
verwarmen.
Volgens de heer Versteeg van de Kern
fysische Dienst is al in 1972 toestem
ming verleend om, zoals hij het uit
drukte, 'de brander wat harder te zet
ten'. Het gaat dus niet om een vergro
ting van de reaktorkern, maar de aan
wezige staven moeten meer energie gaan
leveren, dus heter worden. Het vermo
gen, nu ongeveer 54 MW, zou dan met
rond de 10% omhoog gaan.
Wêl moest de G~~ aan een aantal voor
waarden voldoen voordat het vermogen
daadwerkelijk opgevoerd mocht worden.

Eind maart gaf de heer Versteeg echter
toe dat er eigenlijk geen enkel belet-.
sel meer is om dat te doen. Oe GKN
hoeft alleen nog maar wat papieren op
te sturen' en dan ïs alles in kannen en
kruiken.

Uit het nog niet verschenen jaarver
slag van de ~~~ blijkt dat de prijs
die de elektriciteitsbedrijven betalen
voor stroom uit Dodewaard, is gestegen
van 10,8 cent per kWh in 1981 naar'
13,9 cent in 1982. Dit komt door het
doorberekenen van de voorbereidingen
van de reparatiestop en die van de re
paratie zelf, een lagere produktie
door de (lange) splijtstofwisselstop
in 1982 en een stijging van de exploi
tatiekosten (onderzoek en afschrijving
voor de ontmanteling).
uat is dus een verhoging van maar
liefst 19,4% in êên jaar. Het valt nu
al te voorspellen dat de prijs over
1983 met een veel groter percentage
zal stijgen omdat pas dit jaar de fei
telijke -zeer grote- reparatie aan
reaktorvatstomp, ringleiding en turbi
ne is uitgevoerd.
Daarbij gaat het alleen maar om de
'prijs' van de geleverde stroom. Ande
re.bijdragen van de e1ektriçiteitsbe
drijven (aandelen en dergelijke), die
in feite ook meegerekend zouden moeten
worden, zijn hierin niet opgenomen. De
prijs die betaald moet worden stijgt
in elk geval schrikbarend, en op die
manier vervalt ook êên van de zoge
naamde voordelen van kernenergie, na
melijk dat het goedkoop zou zijn.

Momenteel wordt er druk onderhandeld
over de zogeheten opwerkingskontrakten
tussen Dodewaard en de opwerkingsfa
briek Windsca1e in Engeland. Hoewel
het huidige kontrakt tot 1990 loopt,
heeft men na het uitkomen van het rap
port van de kommissie Beek, waarin
wordt voorzien dat Dodewaard tot '93
blijft draaien, de onderhandelingen
met Windscale over de resterende drie
jaar geopend. Hoewel dat allemaal oog
zeer duister is komt er binnenkort
misschien wat meer duidelijkheid, naar
aanleiding van kamervragen.
Met de nieuwe kontrakten zal het wel
op de zelfde manier gaan als met die,
die in 1981 zijn goedgekeurd door het
parlement. Er zal weer worden verlangd
dat men een handtekening zet onder een
kontrakt waarvan men de inhoud niet
kent. Dit is des te meer verontrustend
omdat men zich daarmee voor jaren en
jaren vastlegt.
Herinneren we ons niet iets dergelijks
rond Kalkar? Bleek daar niet dat men
zich voor jaren en jaren kontraktueel
had vastgelegd om mee te betalen, ter
wijl niemand eigenlijk wist tot welk
maximaal bedrag Nederland in Kalkar
betrokken was en is?

Harry Wijnberg.



Het failliet van de eenheid
Het is een gewaagde onderneming in te gaan op de vraag hoe het nu verderAnOet
met de anti-kernenergie beweging.
Oe akb bestaat uit vele groepen en stromingen. Er zijn beleidsbeïnvloeders,
die met wetenschappelijke argumenten de atoomlobby te lijf gaan en desgevraagd
zitting nemen in adviesorganen. Daarnaast heb je het LEK en de daarbij aange
sloten organisaties- En verder is er nog een bont geschakeerde beweging, die
zich vooral richt op akties, informatieverspreiding en de ontwikkeling van
alternatieven. Deze laatste stroming, waar we zelf toe behoren, willen we
hier aan de orde stellen •
.Oe diskussies binnen dit deel van de beweging munten niet uit in duidelijkheid.
Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de twee politieke onderstromen van dit
deel van de beweging jarenlang op een hoop zijn gegooid. Ten onrechte in onze
ogen. Het radikale deel van de akb komt voort uit twee tradities: de milieu
strijd en de anti-kapitalistiese strijd. We gaan in op de politieke opvatting
en van deze stromingen en hun verschillen. Op basis daarvan trekken we een
aantal konklusies.
Voordat we hieraan beginnen, gaan we eerst in op een aantal interne faktoren,
die de diskussie over de toekomstige ontwikkelingen van de akb belemmeren.
Het zou slecht zijn om hier aan voorbij te gaan.

~.

De diskussie in het radikale deel van
de akb kent een eigen vaktaal die de
diskussie vaak zeer ondoorzichtig
maakt. We zullen een tweetal voorbeel
den geven van dit taaltje. Wie hoort
dat de kreativiteit van basisgroepen
in akties bevorderd moet worden zal in
eerste instantie met zijn ludiese
hoofd denken: prima. Maar als je be
merkt, dat met die kreativiteit door
gaans de mate van geweld die in de ak
ties aangewend mag worden, bedoeld
wordt, dan kun je zeggen dat die term
versluierend werkt. En dan drukken we
ons nog voorzichtig uit.
Ander voorbeeld is de diskussie tussen
de in principe geweldlozen en de prin
cipieel geweldlozen. De principieel
geweldlozen keren zich tegen elk ge
bruik van 'geweld'. De in principe
geweldlozen zijn daar wel teQen voor
zover dat 'geweld' veroorzaakt wordt
door de akb zelf. Als de overheid even
wel een situatie kreëert waarin je ge
dwongen wordt hard te reageren dan is
een zekere mate van 'geweld' als ant-

. woord daarop gerechtvaardi gd.
Als de diskussies over geweld en ge
weldspiraal tussen overheid en aktie
voerders intern met behulp van dit
soort begrippen gevoerd gaan worden
dan is de diskussie niet meer op de
eerste plaats een verheldering van
standpunten, maar krijgt meer het ka
rakter van een biibelexegese.

Een tweede element dat het moeilijk
maakt vat te krijgen op ontwik
kelingen in de akb is dat als ge
praat wordt over de toekomst, dit ge
beurt in termen van aktievoorstellen.
Als niemand eigenlijk weet hoe het
verder moet - zoals het geval was op
het pinksterkamp van vorig jaar in
Amelisweerd - dan wordt 'overeenstem
ming' bereikt door de verschillende
ideeen die leven over akties achter
elkaar te plakken.
Op het moment dat de verschillende i
deeen niet meer simpel weg aan elkaar
geplakt kunnen worden -zoals op het
onlangs gehouden weekend in Utrecht 
dan vindt er een schimmige diskussie
plaats over de politieke wenselijk
heid van een massale central~ aktie
versus een massale decentrale aktie.
Hoe verschillende groepen tegen die
voorstellen aankijken is uiteraard
een politieke zaak -hierin spelen in
houdelijke en machtspolitieke elemen
ten een rol - maar de stellingname
zijn moeilijk uit de diskussie te dis
tileren. Ook diskussies met andere de
len van de akb - denk hierbij aan de
diskussie tussen basisgroepen en het
LEK - vinden plaats via aktievoorstel
len.
Niet alleen voor buitenstaanders maar
oOK voor leden van de akb die niet di
rekt de onderhandelingen voeren zijn
dergelijke diskussies ondoorzichtig.
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staan voor de totale samenleving.
Daar gaat het ook helemaal niet om.
Het gaat om een ommekeer naar een
mens- en milieu vrindelijke samenle
ving. De beweging is geen politiek al
ternatief. Er zijn duidelijke grenzen
aan de macht van de beweging. Je kunt
ontwikkelingen ter diskussie stellen.
Aan de hand van een konkreet punt kun
je de fundamentele keuzes over de toe-
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ee-nstellJlling.
. Vanuit een radikaal milieustandpunt
keert men zich tegen kernenergie om
dat het beangstigend is. De straling.
de kans op ongelukken. de techniek die
niemand kan overzien. de atoombom en
de centralisatie van .macht die kerne
nergie met zich meebrengt. al die (we
tenschappelijke) gegevens zijn beang
stigend.

De interne kommunikatie gaat langs
duistere lijnen. zeker nu zo ongeveer
alle overlegorganen van wat vroeger de
'Dodewaard gaat dicht' beweging heette
zijn opgeheven.

De basisgroepen hebben geen antwoord
gevonden op de vraag hoe grootschali
ger aktiviteiten georganiseero moeten
worden. Het resultaat is dat nu de kom
munikatielijnen volstrekt ondoorzichtig
zijn. Allerlei circuits onderhouden in
formele relaties. dit woud van relaties
is alleen voor een kleine groep insi
ders te doorzien. Met als trieste ge
volg dat 'basisdemokratie' niet geleid
heeft tot een demokratisering van de
beweging. maar juist tot het tegendeel.
Daar komt nog bij dat volstrekt ondui~
del ijk is volgens welke principes de
kommunikatielijnen moeten verlopen. In
teorie lijn er wel uitgangspunten be
kend: vertrouwen. basisdemokraties.
niet-seksisties. maar elke groep vult
dat zo verschillend in dat interne o
verlegsituaties van de akb geen school
voorbeeld zijn van hoe men in een nieu
we maatschappij met elkaar om dient te
gaan. Integendeel. vaak heeft een kan
kerend wantrouwen zich meester gemaakt
van diegenen. die het onderlinge over
leg voeren. Een wantrouwen dat gevoed
wordt door het ontbreken van duidelijke
openlijke machtsposities. het ontbre
ken van praktiese richtlijnen voor de
onderlinge kommunikatie en de onder
linge konkurentie.

In het denken van de radikale milieu
beweging staan drie elementen centraal
ekologie. autonomie (kleinschaligheid)
en geweldloosheid.
Bij het ekologiese element gaat het om
de noodzaak van een andere relatie tus
sen mens en natuur. Natuur. mIlieu en
energie zijn geen randvoorwaarden of
facetten of produktiefaktorenmaar de
ze zijn de basis van ons produktie en
konsumptiesysteem. Als de mens de na
tuur alleen blijft benaderen als een
winstobjekt en niet probeert op de
lange termijn een evenwicht te vinden
tussen produktie en behoud van het na
tuurlijke milieu dan is de mensheid
tot de ondergang gedeemd.
Bij het begrip autonomie gaat het om de
vergroting van de zeggenschap over je
eigen bestaan. Het kapitalistiese sys
teem en de daarmee gelieerde overheid
bepaalt steeds meer terreinen van het
dagelijkse leven. Het bepaalt woon- en
arbeidsomstandigheden. Geprobeerd moet
worden om op deze terreinen eigen pro
jekten van de grond te krijgen. Tegen
over de grootschaligheid van de over
heid moeten mensen in kleinschalige
samenwerkingsverbanden meer greep krij
gen op hun eigen situatie.
Derde element is de geweldloosheid. Om
een op basis van het kleinschaligheids
principe gebaseerde samenleving te
krijgen waarin mensen greep hebben op
hun eigen leefsituatie is het niet ge
oorloofd geweld te gebruiken. Als dat
gebeurt zijn doel en middel van de be
weging niet langermet elkaar in over-

Kernenergie is ook meer. Kernergie is
ook het symbool van een bepaalde toe
komst. symbool van een technokratiese
samenleving waarin mensen steeds ver
~er van elkaar vervreemd raken. Kern
energie staat voor steeds méer milieu
rampen. voor steeds minder zeggenschap
op je eigen leefsituatie, steeds min
der demokratie.
Akties tegen kernenergie zijn maar
een onderdeel van de aktiviteiten van
de radikale milieubeweging.Op energie
gebied houdt de radikale milieubeweging
zich ook bezig met voor.lichtingsaktivi
teiten. akties tegen kolencentrales en
de verzuring van de regen. energiewin
kels, duurzame energie werkplaatsen en
met akties voor energiebewuste woning
bouw. En ook met bijvoorbeeld industrie
ele produktiebedrijfjes van windmolens.
Al deze zaken zijn net Zo goed van be
lang als de strijd tegen kernenergie.
Het moet allemaal gebeuren.

Aktiegroepen. die doen wat ze belang
rijk vinden. overleg als dat nodig is.
een aktiecentrum alias sekretariaat.
een winkel en bladen, dat zijn zo on
geveer de elementen waarop de organi
satie van een beweging is gebaseerd.
Over het algemeen wordt niet zo ge
dacht in termen van politiek organi
satiemodel, zoals het basisgroepenmo
del. De eigen organisatie wordt ook
niet gezien als een alternatief voor
de parlementaire demokratie. laat

komst van de samenleving aan de orde
stellen. Je kunt laten zien dat het
anders kan. Je kunt tenslotte, en dat
is uiteindelijk het belangrijkste doel
de ideeen • het denken van mensen ver
anderen. Je kunt een bepaald besluit
'politisch nicht durchsetzbar' maken.
Je hebt echter als beweging niet de
macht het besluit zelf te nemen. Dat
doet de politiek. Met deze rolverde
ling is meteen gegeven dat er altijd
een spanningsveld is tussen beweging
en politiek.

De tweede vleugel. de anti-kapitalis
tiese die dominant is in de 'Dodewaard
gaat dicht' beweging. ziet de strijd
tegen kernenergie als onderdeel van
een bredere strijd tegen het kapita
lisme. De strijd tegen de heersende
kapitalistiese produktieverhoudingen
staat centraal. Kernenergie is aan
grijpingspunt.
BelBngrijkste argument tegen kerne
nergie is de atoomstaat. een systeem.
waarin omwille van de winst de totale
levenssamenhang van de burgers beheer
st moet worden. Repressie is niet al
1een het gevo1g van kernenergi e: mil i
tarisme. spekulatie. opkomend rechts
en de ekonomiese krisis. al deze ont
wikkelingen zullen er ev~nzeer toe
bijdragen, dat de repressie van bur
gers door de staat steeds meer gaat
toenemen. Zeker tegen die groepen, die
zich aktief tegen de bestaande maat-
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In hoeverre kun je nu de akties van
de afgelopen jaren vanuit de verschil
lende invalshoeken succesvol noemen?
Allereerst de radikale milieubeweging.
In de ogen van deze stroming is de af
gelopen jaren veel bereikt. Kernener
gie staat ter diskussie. De konsensus
over de toekomst van het produktie en
konsumptiesysteem is - onder andere
door de strijd tegen kernenergie 
doorbroken. Het denken is op gang ge
komen. Er is zelfs langzamerhand in
brede kring overeenstemming gekomen
dwat we op kortere of langere termijn
moeten overschakelen op duurzame ener
gie.
De akties tot 1980 hebben geleid tot
een patstelling. Deze is in de eerste
Dodewaardaktie met behoorlijk veel
succes doorbroken. De aktie heeft veel
1Qsgemaakt. In de Dodewaardblokkade
van 1981 is veel van dit goeds verlo
ren gegaan. De aktie heeft niet de ei
gen beweging versterkt, heeft ook geen

nieuwe ideeen ópgeleverd en de slui
ting van Dodewaard ook niet dichterbij
gebracht. Integendeel, door de aktie
wordt de AKB steeds meer geindentifi
ceerd met geweld in plaats van met een

kan dienen, de radikale milieubeweging talistiese beweging.
kijkt veel meer naar de vraag hoe ge- Tenslotte zijn er meningsverschillen
vaarlijk en bedreigend ook op de lan- over de doelstellingen van akties.
gere termijn een bepaalde ontwikkeling Stelt de radikale milieubeweging zich
is. Simpel gezegd heeft de ene stroming bij het bedenken van akties vragen als,
de laatste jaren vooral gekozen voor I welke konflikten willen we aan de or-
Dodewaard en het afval en de andere de stellen, welke perspektieven schui-
stroming voor Kalkar en de kolencentra- ven we naar voren, de anti-kapitalis-
les. ten kijken vooral hoe je het meest ef-
In de belangstelling voor konkrete al- fektief een tegenmacht kan vormen,
ternatieven, voor de energieproblema- verzet kan plegen. Is het voorstel om
tiek en met name voor energiebesparing in het najaar een massale decentrale
en duurzame energie liggen enorme ver- aktie te houden vanuit de ene invals-
schillen. Terwijl het voor de milieu- hoek het meest haalbare, vanuit de an-
beweging een vanzelfsprekendheid is om dere roept het vooral associaties met
je ermee bezig te houden, is de belang- het organisatieburo Me Kinsey op.
stelling voor de meeste antikapitalis-
ten voor deze problematiek vrijwel ni- resul taten
hi 1.
Als - om een voorbeeld te noemen - een
elektriciteitsbedrijf windmolens neer
zet voor een wijk, ziet de radikale
milieubeweging dat als een doorbraak,
waarbij een zwaluw natuurlijk nog
geen lente maakt. De anti-kapitalis
tiese vleugel zal daarentegen spreken
van repressieve tolerantie. Windmolens
zijn op zich niet interessant. Dat ver
andert pas als de invoering ervan op
verzet stuit van de elektriciteitsbe
drijven of als deze enkel blijken te
kiezen voor grote windmolens. Daar ver
zet je je tegen.
De opvattingen over de mogelijkheden
en de grenzen van een beweging ver$chil
len. In de ogen van de radikale mil ie
beweging heeft een beweging de macht
ontwikkelingen ter diskussiete stellen,
een konsensus in de samenleving te
doorbreken en met alternatieven aan de
slag te gaan. De anti-kapitalistiese
stroming denkt in heel andere termen.
Zij heeft een politiek perspektief:

een autonome basisbeweging als alter
natief voor het parlementair georien
teerde links, met name voor de sociaal·
demokratie, die ingepakt is en eerder
slecht dan goed is voor de anti-kapi-

schappelijke verhoudingen verzetten.
Waar recht onrecht wordt, wordt verzet
een plicht. Het verzet is met name ge
richt tegen de staat als organisator
en verdediger van de kapitalistiese
verhoudingen. En ook tegen het parle
ment dat vooral dient om de bevolking
te integreren, om elders genomen be
slissingen aanvaardbaar te maken.

verschillen

Belangrijkste doel van akties is dat
bij diegene, die meedoet een proces
van bewustwording op gang komt. Door
de atoomlobby aan te pakken wordt het
schijnbaar liBerale karakter van de
staat ontmaskerd en kan er inzicht
groeien in de onderdrukkende kapita
listiese verhoudingen.
Verbreding is in deze stroming een be
langrijke doelstelling van akties. Al
leen massaal verzet kan tot werkelijke
veranderingen leiden. De anti-kapita
listiese stroming oriënteert zich niet
op andere milieugroepen, maar op andere
groepen die in verzet zijn gekomen,
zoals kraakgroepen, anti-militaristen
en anti-fascisme kommitees. Het idee
basisdemokratie isniet alleen een mo
del om de besluitvorming bij grote
akties - autonome basisgroepen binnen
bepaalde afspraken of zonder afspraken
te regelen. Het basisdemokratiese model
is veeleer bedoeld als alternatief voor
de bestaande parlementaire demokratie:
een nieuwe radikale vorm van organi
satie vanaf de basis, met uitschakeling
van de bestaande politieke partijen.
Basisdemokrati~ een autonome basisbe
weging is het radikale politieke ant
woord op de ingekapselde sociaaldemo
kratie, de verrader van de anti-kapi
talistiese strijd.
In het slot van dit artikel zetten we
eest de belangrijkste meningsverschil
len tussen deze twee stromingen op een
rijtje. VervolgeRs stellen we ons de
vraag in hoeverre je nu vanuit de ver
schillende invalshoeken de aktivitei
ten van het radikale deel van de akb
geslaagd kan noemen. We eindigen met
een aantal konklusies.

Er zijn duidel ijke verschillen in- de
argumentatie tegen kernenergie. Ter
wijl in de anti-kapitalistiese stro
ming de politieke argumenten duidelijk
hoger gewaardeerd worden dan de - apo
litieke - milieu argumenten, is di~

verschil in waardering vanuit een
milieustandpunt onzinnig. Het ene ar
gument is niet belangrijker dan het
andere.
Ook in de achterliggende argumentatie
zijn verschillen. Terwijl kernenergie
in het ene geval een logies gevolg is
van het kapitalisme, komt kernenergie
in de andere opvatting veel eerder
voort uit de verhouding mens-natuur
die al sinds de Joods-Christelijke be
schaving dominant is.
Hiermee samenhangend zijn er ook duide
lijke verschillen in het belang dat
men hecht aan de verschillende aktie
punten. De anti-kapitalistiese stroming
kijkt vooral naar datgene wat het bes
te als aangrijpingspunt voor akties
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Bovendien is er sprake van leegloop. ~I
Veel mensen zoeken nieuwe aangrij
pingspunten: de strijd tegen opkomend
fascisme en racisme, de vredesstrijd.
Een verschuiving die met verbreding
natuurlijk niets te maken heeft. Al
met al een weinig opwekkende situatie.

andere maatschappelijke orde.
Zo'n geweldadige aktie moet in de toe
komst worden voorkomen. Dat doet allen
maar kwaad. Belangrijkere konklusie is
nog dat het verschrikkelijk hard nodig
is om met alternatieven aan de slag te
gaan. Kernenergie moet minder sentraal
komen te staan. Je krijgt mensen pas
mee, als je konkrete perspektieven te
bieden hebt, dat is zo ongeveer de fi
losofie. De radikale miljeubeweging is
op dit moment druk aan de slag en kan
volop vooruit.

Dat kan niet gezegd worden van de an
ti-kapitalistiese vleugel. Het pers
pektief van een sterke autonome, on
grijpbare basisbeweging lijkt verder
weg dan ooit. Als politieke struktuur
bestaat de basisgroepenstruktuur niet
of nauwekijks meer. De basisgroepen
die nog bestaan, zijn in feite meer
losse aktiegroepen dan dat ze onder
deel zijn van een grotere struktuur.
Het organisatoriese kader ontbreekt.
Er is op geen enkele manier een appa
raat opgebouwd dat dient ter onder
steuning van de basisgroepen: geen
sekretariaat, geen intern mededelingen
blad, geen basisdemokratiese besluit
vormingsstruktuur. Over de mogelijkhe
den van dat laatste is zelfs in brede
Kring skepsis.

konklusies
Is er een weg tussen alternatieven en
leegloop? Een moeilijke vraag. Deels
ook een verkeerde vraag in onze ogen.
We kunnen onszelf beter de vraag stel
len of er meer mogelijk is dan te wer
ken aan alternatieven. Want dat laat
ste is noodzakelijk. Daar zijn we van
overtuigd. De desinteresse van veel
mensen voor dit punt zal doorbroken
moeten worden. Het is een doodlopende

weg, als je aan de ene kant alleen
maar aangeeft dat alles klote, inkap
seling of repressie is en daar alleen
een soort geloof in de vorm van anti
kapitalisties verzet tegenover zet.
Hoe kun je verwachten dat anderen als
repressiegenoten zich aansluiten bij
een ~eweging, die voortdurend bena
drukt hoe hard ze onderdrukt wordt en
hoe weinig ze voor elkaar krijgt.
Konkrete alternatieven zijn noodzake
lijk. Ten eerste omdat anders werke
lijke verandering niet moge~ijk is.
Als we het a?ngeven van alternatieven
overlaten ~an de oliemultinationals,
de elektriciteitsbedrijven en Ekono
miese Zaken krijgen we kolen. Kolen om
kernene.rgi e.

Konkrete alternatieven zijn ook nood
zakelijk om het denken van mensen te
veranderen. Als mensen zien dat het
anders kan, zul je ze veel eerder mee
krijgen. Verbreding en het werken aan
alternatieven gaan hand in hand. En
verbreding is noodzakelijk om iets van
je doelstellinaen tot stand te bren
gen.
Een bijkomend voordeel van het werken

aan konkrete alternatieven is dat je
vanwege de kontinuiteit van dit werk
een blijvende organisatievorm opbouwd.
Energiewinkels of werkplaatsen kunnen
dezelfde funkties voor een energiebe
weging hebben als wereldwinkels voor
de derde wereld beweging altijd hebben
gehad.
In de organisatie kan daarnaast Mil
jeudefensie een centrale rol spelen.
Het is een ontmoetingsplaats tussen
beleidsbelnvloeders, aktiegroepen en
alternatieven. Miljeudefensie kan via
haar blad en via de organisatie van
allerlei bijeenkomsten de noodzakelij
ke koördinerende taken vervullen.

nieuwe wegen
Maar terug naar de beginvraag: is er
meer mogelijk? Wat nieuwe akties tegen
kernenergie betreft lijkt iedere voor
spelling een hachelijke zaak. Het kan
ineens weer enorm opleven, maar wan
neer? Het kan ook jaren stil vallen. We
weten het niet.

We zijn er voor om een konfliktpunt
naar voren te schuiven, aan de hand
waarvan je duidelijk kunt maken dat er
een ommekeer moet komen, dat de heer
sende machten nog steeds de technokra
tise samenleving voor ogen hebben, dat
er konkrete alternatieven zijn en dat
het nodig is om aktief te worden.
Een mogelijkheid tot een dergelijke
aktie is bijvoorbeeld om ons te rich
ten op bestaande onderzoeks- en ont
wikkelingsaktiviteiten van kernenergie
inklusief Kalkar en deUC. Nog steeds
gaat hier tiO% van het onderzoeksgeld
hier naar toe. De machthebbers willen
nog steeds een centrale rol voor kern
energie in de toekomst.
Omdat Kalkar voor deze toekomst door
slaggevend is en bovendten levensge
vaarlijk en bijna klaar, vinden we
speciale aandacht voor Kalkar nodig.
In een dergelijke aktie kunnen we bo
vendien aangeven waar het geld wel
naar toe moet. Daarbij kan worden aan
gesloten op de verschillende aktivi
teiten die her en der bestaan, van
zinnig onderzoek en ontwikkelingswerk
tot energiewinkels en werkplaatsen.
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Pas de centrale á Chooz
Herllé van het actiekomi tee van Chooz
kan niet vogrspellen wat de franse
regering zal besluiten ten aanzien
van de nieuwe kerncentrale in Chooz.
..t~tterand wordt nu fllnk onder druk
gezet door de pro-kernenergielobby.
Er züten gigafltisdle bel4ngen achter
.el besluit dan ook. Want als Mitte
rand beslui t lIIIl de centrale wel af
te bouwen, dan krijgt hij eoonae
financiële problemen. De EDf, de
eigenaar van Chooz.bad vorig jaar al
een verlies van BOO .ilIiljoen franc. ze
klJllneJ1 hun energie niet meer verkopen.
Het -frinse energiebeleid zit flinle in
de kreukels en in eigen land zal bin
nekort geen kerncentrale meer te ver
kopen zijn. Te vrezen valt daarom dat
de Fransen zi eh nu nog meer op de
expert van kerncentrales aan al of
niet dubieuze derde wereldlanden zal
gaan richten.
Naar voorlopig 11lOeten we het besl.uit
van balf juni 'IlIaar afwaC'hten. (MH)

,. ~
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Het jaarl ijkse anti -nukleaire feest.
dat van 21-23 mei ~n Chooz ge'lierd 'is.
zou wel eens het laatste Iulnnen zijn.
Op vrijdag 13 mei verscheen een frans
rapport dat tot de slotsom kwam dat
Frankrijk voorlopig geen nieuwe kern
centrales nodig heeft. De ,planning van
nieuwe franse kerncentrales was geba
seerd op de verwachting dat het ener
gieverbruik jaarlijks met 5'% zou stij-

. gen. Maar het gaat in Frankrijk niet
anders dan i n de rest van l1et westen,
en het energieverbruik is daar nu ge
lijk aan het niveau van 1979. Daar zal
liet voorlopig ook wel op bl ijltell.
In Cilooz \OIOrdt nu op een 1aag pi tje
verder gewerkt aan de bouw van de
nieuwe kerncentrale. Het actiekommitee
van Chooz wacht in spanning op de reak
t;'e van de Franse regering naar UIl
leiding van dit rapport. Een regerifl9S
besluit over de toeJ<omst van kernener
gie in Frankrijk wordt half juni ver
wacht.

Ten tweede willen we pleiten voor een
gezamelijke politieke vleugel van de
verschillende bewegi ngen. We denken
zelf wat dat betreft niet op de eerste
plaats aan klein links in Nederland.
Dè PSP en de CPN zitten i n onze ogen
nog veel te veel verstrikt in hun ei
gen verleden. De PPR is niet radikaal
genoeg. Een bezwaar tegen al die drie
partijen is bovendien dat ze allemaal
zo sterk geri'Cht zijn op de sociaal de
mokratie. Wijzelf denken eerder .un de
GrUnen.

Haast deze konklusies willen we ook
konkl usies trekken uit onze konstate
ring.dat het perspektief van de AKB
als autonome anti-kapitalistiese ver
zetsbeweging of hoe je het ook noemt.
verder weg is dan ooit. Er is geen or
ganisatie opgebouwd. En voor zover de
ze er is geweest. was hij vanuit oog
punt van demokratie en werkbaarheid
-om maar twee voor de hand liggende
kriteria te noemen- allerminst supri
eur aan wat andere maatschappelijke
or~anisaties te, bieden hebben. Ook als
we kijken naar de inhoudelijke ontwik
keling is er ~inig reden om onszelf
op de borst te slaan. Bloedarmoede,
laten we het daar maar op houden.

Joost van den Broek
Si bIe Schone

Het zooken naar nieuwe aUieterreinen
biedt ons inziens slechts een schijn
oplossing voor deze problematiek. Je
kunt wel aan de gang blijven. Het gaat
er juist om net aktionisme te over
stijgen en een beweging op te bouwen,
die op allerlei punten ook een offen
sieve strijd 'loert.
Hoe kun je ~o'n ontwikkeling gestalte
geven? Het is duidelijk dat wij twee
dat aan het eind van dit diskussiestuk
niet even kunnen verzinnen. wel is het
zo dat ons een tweetal elementen van
zo'n nieuwe ontwikkeling voor ogen
staan.
Op de eerste plaats is het belangrijk
om te werken aan tneorievoming. aan
een nieuwe ideologie. waarin mensen
uit verschillende bewegingen zich kun
nen herkennen. een ideologie die met
andere woorden van ons zelf is. De
nieuwe bewegingen van de afgelopen
twintig jaar hebben een aantal verhou
dingen ter diskussie gesteld. die
skechts tot zekere hoogte te herleiden

, zijn tot de verhouding kapitaal-arbei d:
de verhouding tussen mannen en vrouwen,
tussen mens en natuur. tussen Oost en
west en tussen ~oord en Zuid. Het is
nt;ldig om de opvattingen die hieruit
voortgekomen zijn met elkaar te kon
fronteren via bladen, kongressen et
cetera.
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'allo, 'allo, WISE par lá?
sovJet-unie
De Sovjet-Unie gaat in mei onderhandelingen beginnen met de International
Atomie Er.ergJ Agency (lAEA) Over de toepassing van IAEA-veiligheidsmaatre
~len op de sovjet-kernindustrie - De IAEA heeft onder ander tot taak erop
toe te zien dat er geen atoombommen gemaakt worden met splijtstofmateriaal
uit kerncentrales - Dat klinkt mooi maar het is in feite pure symboliek 
lIet lAEA-toezicht beperkt zich slechts op een beperkt aantal nukleaire in
richtingen die het gekontroleerde land zelf mag kiezen - De Sovjet-Unie
zal waarschijnlijk alleen lichtwaterreaktoren aan de IAEA-kontrole onder
werpen - Maar dáár weet de IAEA al alles van - Haar inspektiefunktionaris
sen worden namelijk in het lichtwaterreaktorenkomplex in Novovoronezh op
geleid - En Novovoronezh ligt in de Sovjet-Unie -

engeland ,
De engelse Na1iohal Dnion of ~eamen lNUS) heeft aangekondigd arbeiders,
Spool.'wegpersoneel, dokwerkers en zeelui te mobiliseren om al het kernafval
da.t in zee gedumpt gaat worden te blokkeren - .iiermee reageert de '.il':; op
de weigering van de britse regering om mee te werken aan het tweejarig mo
ratol'ium op dumping van kernafval i:1 zee -,ierleden jaar weigerden ongeveer
)()J~ van het betrokken personeel om aan de dumpingen mee te werker, - Daarmee
lieten zij een aanzienlijke financiële bonus schieten die door de Atomic
~nergy Authority aan werkwilligen ter besctikking was gesteld -

zuid-afrika
Het ond.er zuid-afrikaanse vlag varende schip ;3" Constantia arriveerde
H~ februari in de haven van het l1oord.-amer:;,kaanse:a.l timore - Cp ".ieh geen
nieuws warè het niet dat de ;;A Cons'tan'tia (" ,.,1 l'ekkende va~en uranium
meebracht - De vaten waren op volle zee le',~ gegaa;-, - ,"as in de [.aven van
Gal timore riep de scheepsleiding een parti',,:! iere rl'inlglngsploegte hulp
om de rotzooi' op te r'ümell - tJe Dokwerkers in ,let schip ~,i t moesten laden
waren niet van de veiligheid van dat karl'lei te overt:ügen - '(wee ploegen
die aangesloten waren '.Jij de International Lon;:;:.)'lorem'~n ".:.J:.'ochtion weiger
den - (jok nadat hen viermaal !lun normale loor, waG aangl'l,o.len - In verband
me-t gevaarlijkl>1erk ••• -

india
Volgens berichten in de ,Jashington Fost en de i';e~" York. 'l'imes is de indiase
regering momenteel in staat om jaarlijks 20 atoombommen te produceren - De
daarvoor benodigde hoeveelheden plutonium kan India in eigen op~lerldngsfa

orieken produceren - Als we de indiase regering moeten geloven zal het zo
ver uiet l~omen - 0at zullen ~Je echter maar niet doen - India heeft het ilon
froli:::'eratieverdrag niet getekend - ""n voelt bovendien de hete adem van
atoomhobbyist en buurland Pa.'dstan tot op de botten - India heeft al ,rel'
scheidene atoomproeven op haar kerfstok -

marokko
.:iorratol':".e, het franse nukleaire adviesburo , is aktieve onderhandelingen be
gonnon over een onderzoek naar de mogeli;jkheden voor een eerste ;,iarrokaan
se kerncentrale - De franse president kitterand gooide het balletje dieu
aangaand op tijdens een staatsbezoek ir- januari aan f.jarokko - :';arokko denkt
goedkoop uit te zijn omdat het zelf uranium reserves be7.it - Dat het veel
meer zon heeft zal haar on'tschoten zijn - Lndertussen heeft 30fratome nog
twee k1ienten in, deze zonovergoten regio: Algerije en ';gypte -

usa
De noord-amerikaanse 'Jerenigil'lg van Bezorgde \'letensch~ppers (iringt aan op
o!~iddelijke stillegging van alle Westinghouse-kernreaktoren met een be
paald type automatiese noodschakelaars - De aanleiding hiertoe vormde het
falen van een dergelijk sohakelsysteem in de door ~estinghouse gebouwde
kernoentrale in dalem (New Jerse~) - Doordat het schakel systeem niet goed
funktioneerde draaide de sentrale door terwijl ze om veiligheidsredenen
juist had moeten stoppen - Had de Salem-centrale op volledige kapaciteit
gedraaid dan had er een ramp a la Harrisburg kunnen gebeuren - Nu was de
oentrale slechts voor "1 Z'/o :1.n werking - In het geval Salem werd de fout
binnen een halve minuut met de hand gekorrigeerd - Had de centrale op vol
ledige kapaciteit gedraaid dan was zelfs dat te lang geweest - Volgens de
bezorgde wetenschappers zijn er in de USA zorn 31 kerncentrales met dit
soort schakel systeem -

Yes, WISE speaking!
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Geen pieh voor atoomelektriek
In het januari- en april nummer van Onderstroom in 1982 werd melding gemaakt
van de 'Ueiger Atoomstroom'-aktie in Friesland. Dit verzet tegen de produktie
en distributie van stroom afkomstig uit kernsentrales heeft zich inmiddels over
het hele land "uitgezaaid".
De opzet en vormgeving van de aktie verschilt van plaats tot plaats. Het doel
is hetzelfde: de sluiting van kernsentrales in Dodewaard en Borssele dichter
bij brengen door een gedeelte van de elekticiteitsrekening niet te voldoen. Ook
in Nijmegen is de aktie "Geen piek voor atoomelektriek" inmiddels van de grond
gekomen. Over de aanleiding. stand van zaken en perspektief gaat dit artikel.

- erken de gevaren van kernenergie;
- neem geen atoomstroom meer af;
- spreek U uit tegen de deelname van
de Provinciale Gelderse Elektriciteits
Maatschappij in de GKN (eigenaar van
Dodewaard) ;
- spreek U in VEEN, VDEN en KEMA-ver
band uit tegen kernenergie.
We hebben het één en ander gedaan om
de aktie in Nijmegen meer bekendheid
te geven: stukjes schrijven voor de
plaatselijke pers, het inrichten van
de etalage van de Energiewinkel gedu
rende de maand april, interviews voor
de stadsradio Rataplan en het versprei
den van folders.
Verder is mond op mond-reklame natuur
lijk heel belangrijk. Als laatste wil
len we nog de handtekeningenaktie noe
men die op dit moment wordt gehouden
op de studentenflat Westerhelling. De
bewoners willen de Stichting Studenten
huisvesting ertoe brengen aan de aktie
mee te doen. De Stichting betaalt mo
menteel de rekening aan de nuts. Tot
nu toe verloopt de aktie goed. Veel
mensen doen mee. Nu nog de juiste stap
pen van de Stichting.

stand van zaken
Wat hebben al die inspanningen nu op
geleverd. Op dit moment doen 26 huis
houdens mee aan de aktie. De weigeraars
druppelen langzaam maar gestaag binnen.
Misschien heeft dit te maken met het
feit dat je maar één keer per maand
(wanneer de stroomrekening komt) met de
aktie kunt starten. We hopen dat er
meer mensen gaan meedoen. Pas dan
wordt de druk op de nuts en B &Wgroot
Enkele tientallen weigeraars kunnen ze
doodzwijgen. enkele honderden niet
meer.
Tot nu toe heeft de nuts niet gerea
geerd op de open brief die we gestuurd
hebben. De termijn van drie weken die
we gesteld hadden om te reageren is
verstreken. Inmiddels hebben we een
tweede brief gestuurd. deze keer aan
getekend. Wel heeft de nuts inmiddels
een brief en een aanmaning naar twee
huishoudens gestuurd die aan de ak
tie meedoen. In de brief ontkent de
nuts dat zij zeggenschap heeft over
het al dan niet toepassen van kern
energie. Dit is bezijden de waarheid.
ue nuts kan zich in de PGEM uitspre
ken tegen kernenergie.
Verder wordt in de brief gewezen op
de betalingsplicht en wordt verzocht
het achterstallige bedrag te voldoen.
Indien dit niet gebeurt kan de nuts
ertoe overgaan de zaak af te sluiten.
Een regelrecht dreigement dus:
We nadden verwacht dat de nuts eerst
enkele aanmaningen zouden sturen voor
dat ze een dergelijk grof geschut
zouden brengen. Bovendien betreft het

...............-----~

Er is een folder, Geen Piek Voor Atoom
elektriek. gemaakt. Hierin wordt duide
lijk gemaakt wat de aktie inhoudt en
hoe je er aan mee kunt doen. Van de
juridiese aspekten die bij een derge
lijke aktie komen kijken waren we niet
zo goed op de hoogte. Gelukkig is ad
vokate Iene van Gerwen bereid gevonden
ons hierbij te helpen. Samen met een
aantal atoomstroomweigeraars wordt er
op dit moment gewerkt aan een (eventu
eel) te voeren kort geding. Iene raad
de ons ook aan de aktie openbaar aan
te kondigen. Dat hebben we inmiddels
gedaan in een schrijven aan B &Wen
de openbare nutsbedrijven. Ue hebben
van hen het volgende geeist:

Dit heeft als voordeel dat bekend is
wie er meedoen en de atoomstroomweige
raars kunnen uitgenodigd worden voor
bijeenkomsten die we regelmatig heb
ben om het verloop van de aktie te be
spreken. Bijkomend voordeel is. dat je
ook kunt aantonen dat je geen wanbeta
ler bent. De overgemaakte gulden(s)
zijn weer opvraagbaar door een brief
je te sturen naar bovenstaand adres.
De aktie richt zien in eerste instan
tie op de openbare nutsbedrijven en
B &Wvan Nijmegen. De bedoeling is
dat beide zich uitspreken tegen de pro
duktie en distributie van stroom. af
komstig uit de centrales van Dodewaard
en Borssele.

sofar
Een goed startpunt voor een "nieuwe"
aktie leek ons. Na de dag van de de
monstratie kon je met deze aktie ver
der gaan. Daarmee voorkom je dat jouw
protest inzakt. De Weiger Atoomstroom
aktie is een kwestie van een lange a
dem. Niet altijd even spektakulair.
maar wel iets waar we als basisgroep
kontinue mee bezig zijn. Tevens hoop
ten we op de demonstratie veel mensen
te bereiken. lets wat zijdelings mee
speelde was dat de Giroblauwaktie (het
'moeilijk' betalen van de elektici
teitsrekening) tamelijk geruisloos ver
liep. So~nigen hadden het idee dat ze
bezig waren met een papieren oorlog
tegen de Nuts.
Om misverstanden te voorkomen. we wil
len hiermee niet zeggen dat de Giro
blauwaktie geen zin heeft. Het is een
protest tegen kernenergie en je maakt
het er de Nutsbedrijven wel degelijk
lastig mee. Zeker wanneer je af en toe
een brief stuurt waarin je duidelijk
maakt waarom je moeilijk betaalt. zal
het bij de mensen die bij de nuts wer
ken niet ongemerkt voorbij gaan.

handleiding
Oe Weiger Atoomstroom-aktie komt er
op neer dat maandelijks een gulden van
de elektriciteitsrekening niet wordt
betaald. Op een gewone bank- of giro
overschrijvingskaart maak je de nuts
rekening over verminderd met een piek.
Op de overschrijvingskaart kun je een
anti-atoomstroomleus scnrijven. Bij
voorbeeld 'Geen piek voor atoomelek
triek~ De niet-betaalde gulden stort
je op een daartoe bestemd rekeningnum
mer. Voorzover je in Nijmegen woont en
weigert is dat girorekening 3536503
ten name van F. van de Loot Voorstads
laan 13ó in Nijmegen onder vermelding
van Weiger Atoomstroom.

Direkte aanleiding om een 'Weiger A
toomstroom'-aktie in Nijmegen te be
ginnen was de demonstratie op 26 april
in Arnhem. Deze demonstratie vond
plaats tegen de dure en overbodige re
paratie van de kernsentrale in Dode
waard en de plannen om radioaktief af
val op land op te slaan. Al langer was
bekend dat in het verleden op het Kema
terrein in Arnhem in het geniep radio
aktief afval was gedumpt. De Kema was
bovendien nauw betrokken bij de repa
ratie in Dodewaard.

lange adem
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huishoudens die pas sinds maart aan
de aktie meedoen, terwijl anderen die
reeds in januari waren begonnen nog
steeds niets gehoord hebben. Pure wil
1ekeur dus.
Inmiddels hebben deze mensen een brief
teruggeschreven waarin wordt gevraagd
van afsluiting af te zien en de prin
cipiële bezwaren tegen afname van
atoomstroom te erkennen. Als op dit
verzoek niet wordt ingegaan, wordt
een kort geding overwogen. Kortom: de
aktie begint op gang te komen. oe nuts
kan de zaak niet op z'n beloop laten
of doodzwijgen. Een goed teken.

bijeenkomsten
Inmiddels zijn er enkele bijeenkom
sten met weigeraars geweest. Uit die
vergaderingen zijn een aantal ideeën
en initiatieven opgeborreld.
Het is de bedoeling dat alle weige
raars één gulden per maand gaan wei
geren. Het weigeren van een percenta
ge van de stroomrekening leverde een
aantal problemen op. Welk percentage
van wat neem je nu? Hoeveel procent
van de stroom die we in huis gebruiken
komt nu uit Dodewaard of Borssele?
Voor de duidelijkheid hebben we voor
lopig afgesproken één lijn te trekken:
iedereen weigert één piek per maand.
Overigens komt die maandelijkse gulden
redelijk overeen met het aandeel dat
atoomstroom van de elektriciteitsreke
ning uitmaakt.
Een tweede i dee was het bi j houden
van een telefoonlijst. Wanneer iemand
dreigt te worden afgesloten kunnen we
iedereen waarschuwen. Ook geldt: hoe
meer mensen hoe meer publiciteit en op
hef rond de (dreigende) afsluitingen.
Verder wordt gewerkt aan een aktie die
bij een afsluiting kan worden gehouden.
Eveneens worden gemeenteraadsleden be
naderd om de aktie ook op dit nivo aan
te zwengelen.
Het afsluiten kost geld. Een kort ge
ding ook. Er wordt over qedacht één
huis als speerpunt van de weigeraktie
te laten fungeren. Voordeel is dat je
op die manier de kosten binnen de per
ken kunt houden. Bovendien hoeven niet
alle weigeraars de lasten van een af
sluiting aan den lijve te ondervinden.
Er is een huis dat zich heeft 'aangebo
den I om het voortouw te nemen.
Als laatste wordt gewerkt aan de op
richting van een steunfonds om de kos
ten van een kort geding bij verlies
te kunnen dekken. We willen daarmee
voorkamer dat individuele weigeraars
de dupe ~orden van een gezamelijke ak
tie.
De beslissingen over de aktie worden
gezameliJk genomen. Alle mensen die
aan de aktie meedoen worden voor de
vergaderingen uitgenodigd.

kort geding
Allereerst iets meer over het kort
geding. De rechter zal in zo'n kort
geding waarschijnlijk alleen een uit
spraak doen over de (on)rechtmatig
heid van een afsluiting. Gezien vori
ge ui spraken in deze is de kans zoln
kort geding te winnen vrij groot: het
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achterstallige bedrag, op grond waar
van afgesloten wordt, staat in geen
verhouding tot het ongemak van de
wei geraars.
In Friesland mogen op last van de
rechter sinds juni '82 weigeraars
niet meer afgesloten worden. Iedere
stroomafnemer kan en mag 2,7% (=aan
delenpakket van het Friese provencia
le elektriciteitsbedrijf in de GKN)
van de elekticiteitsnota weigeren.
Het overeenkomende bedrag dient dan
te worden gestort op een aparte, ge
blokkeerde rekening van de friese Ge
deputeerde Staten. Dit is een schik
king waarop de rechter in kort geding
heeft aangedrongen. Een principie1e
uitspraak over het protest is echter
doorgeschoven naar een gewone recht
zaak, waarin beslist zal worden over

de rechtmatigheid en bestemming van
het zo gekreeërde potje: GKN of mil
jeu-vriendelijke stroomopwekking.
Totdat die beslissing genomen is
(verwacht wordt september/oktober '83)
mogen mensen in Friesland dus weige
ren.
In de rest van Nederland wordt door
de energiebedrij ven nogal verschi 1
lend gereageerd op de weigeraktie. In
Tilburg bijvoorbeeld wacht de gemeen
te een landelijk standpunt ten aan
zien van kernenergie af; in Den Bosch
is gedreigd met muntmeters. Uiteraard
wordt dit aangevochten. Verder voeren
vele andere plaatsen een eigen stl"ijd
met de outs en de provinciale ener
giebedrijven.
Hoe het in Nijmegen zal gaan lopen
blijft dus enigszins gissen. Een kort



geding zullen we in ieder geval aan
grijpen om onze principiele bezwaren
tegen kernenergie duidelijk te maken
~n om onze eisen te stellen. We zul
len het echter niet bij een kort ge
ding alleen laten. Naast de nodige
publiciteit en het benaderen van B&W
zullen we indien nodig in een ( nor
maal) proces ons recht op weigeren
erkend proberen te krijgen.
Het initiatief zal aan onze kant moe
ten blijven. Dat vereist goede voor
bereiding en overleg tussen alle wei-

geraars/sters. Het is en moet een ge
zamelijke aktie blijven. Het al eer
der vermelde steunfonds is in dit op
zicht zeer belangrijk.
Tenslotte: willen we werkelijk een
vuist maken dan moeten er echt meer
mensen mee doen. Publiciteit. véél
publiciteit is hier voor nodig. Daar
wordt aan gewerkt: giroblauwbetalers,
woongroepen. verenigingen. klups. po
litieke partijen worden/zijn benaderd
Dat is echter niet genoeg: steeds va
ker blijkt dat mond-op-mond reklame

het meest effektief is. Hoort zegt het
voort: Friesland laat wel zien wat de
macht van het getal kan betekenen. Ie
dereen meedoen dus.

Basisgroep Randaerde

Steunfonds Weiger Atoomstroom
Giro 3235835
tnv Steunfonds Atoomstroomweigeraars
Sophiaweg 66 Nijmegen

Harrisburg
Vier jaar na de ramp in de Three-Mile
Island kerncentrale bij Harrisburg zijn
de centrale en haar eigenaars (General
Public Utilities. GBU) weer in het
nieuws. De ingenieur Richard Parks. die
in dienst is bij het schoonmaakbedrijf
Bechtel Corporation, zegt geïntimi
deerd en getreiterd te zijn door Bech
tel. Dit gebeurde nadat hij en' anderen
een aantal ernstige overtredingen van
veiligheidsmaatregelen bij het schoon
maakwerk in Harrisburg naar buiten
hadden gebracht. Bechtel en GBU hebben
daarop gedereigd Parks een aantal on
benullige buitendienst-karweitjes in
de maag te splitsen. Parks heeft een
klacht ingediend bij het US-ministerie
van Arbeid, omdat dergelijke dreige"
.menten illegaal zijn.
Parks maakt met name bezwaar tegen
het aan de kant zetten van de door GPU
zelf gepropageerde dubbele kontrole
systemen voor de garantie van de vei
ligheid. GPU overtreedt, aldus Parks
haar eigen veiligheidsnormen om onrea
listische tijdschema's te halen.
Bovendien noemt hij het falen van de
US Nuclear Regulatory Commission bij
het uitvoeren van haar officiële taak:
het toezicht houden op de schoonmaak
werkzaamheden.

Parks was en is overtuigd voorstander
van de toepassing van kernenergie. Hij
heeft meer dan twaalf jaar ervaring
met het werk mat kernenergie. zowel in
haar toepassing voor militaire als ci
viele doeleinden. Zijn beslissing om
met zijn bezwaren naar buiten te tre
den nam Parks nadat zijn zoon bedreigd
werd. Parks: "I k weet nu dat deze men
sen gestopt moeten worden. Er zijn een
hoop goede lui op Three Mile Island,
die goed werk willen doen •.• maar de
mensen zijn bang op dat ei 1and."
Parks gelooft niet dat Bechtel het aan
zal durven hem te ontslaan; wel ver
wacht hij een totale isolatie in zijn
werksfeer. (IHSE)

Zweden
De SKBF, de zweedse firma die verant
woordelijk is voor het radioaktieve
afval, plant een opslagplaats voor ra
dioaktief afval onder het zee-opper
vlak nabij Osthammar. De SKBF probeert
haar plan door te zetten via een stap
voor-stap-strategie. Zij heeft een
vergunning aangevraagd voor de bouw
van een definitieve opslagplaats, de
SFR-l, op die plaats.
Openlijk heeft de SKBF echter aange
kondigd dat zij streeft naar de kon
struktie van tenminste nog twee op
slagplaatsen, bestemd voor de opslag
van afval uit het hart van de reaktor.
In de vergunningaanvraag voor de
SFR-2 wordt daarover echter niet ge
rept. De SKBF hoopt erop,dat wanneer
er eenmaal miljoenen zijn geïnvesteerd
voor de SFR-l, de vergunningen voor
SFR-2 en -3 niet geweigerd zullen
worden.
De SKBF is er bovendien in geslaagd
in de vergunningstoekenning de vragen
van dè installatie te scheiden van die
van de veiligheid. Wanneer dus tegen
standers tijdens de hoorzittingen be
zwaar maken tegen de installatie in
verband met de veiligheid, krijgen
zij te horen dat dit 'niet ter zake'
is.
Hoewel er vrij algemene overeenstem
ming bestaat over het inkorrekte van
deze procedures, vinden zij nog steeds
in ongewijzigde vorm plaats. Ondertus
sen zijn er ook serieuze bezwaren te
gen de SKBF- plannen naar voren ge
bracht. De specialst ter zake, prof.
Ove Stephenson heeft aangetoond dat
drie van de vier door de zweedse
overheid gehanteerde normen voor op
slag van radio-aktief afval niet ge
haald worden. Volgens hem is de voor
gestelde opslag dan ook geheel onge
schi kt. (WISE)

Israël
Het !sraelische parlement heeft in
principe haar goedkeuring gegeven aan
een plan dat voorziet in de bouw van
elektriciteitscentrales waarbij ook
aan kerncentrales gedacht wordt. Er is
geen bO~/datum afgesproken, maar de
voorbereidingskommissie heeft de rege
ring aanbevolen te beginnen met de
bouw van Israels eerste kerncentrale.
Het kabir,et heeft energie-minister
Yitchak t1ada 'i en Yuval Ue'eman opge
dragen een plan hiertoe uit te werken.
Yuval Ne'eman is kernfysikus en een
van Israels' sterkste voorstanders van
kernenergie. Ne'eman is tevens leider
van een rechtse partij die deel uit
maakt van Begins regeringscoalitie.
In Begins kabinet is hij minister van
Wetenschap en Technologie.
Ne'eman ~~et zich voor een zware taak
gesteld: Niet alleen moet de centrale
voldoen aan de 'normale' veiligheids
normen. ook moeten extra-ordinaire
veiligheidsnormen in acht worden geno
men. Zoals bescherming tegen luchtaan
vallen en bombardementen op de kern
centrale ..•• (WISE)
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.. 't Zal niet waar wezen!" 

PaaBIJXlke bij de UCN in AZmeZo. 

karavaan 

Foto: Eduard de Kam 

een groep vrijwi11igersters die altijd 
leuke ideeën , nuttige adressen of 

· praktische tips kunnen gebruiken. Om 
Dit jaar trekt ze langs de kust, de maar te zwijgen van de financiële on-
Énergiekaravaan. Evenals v.orig jaar dMest N~g~ Iedereen werkt belange-
staan we met twee grote circustenten ~1~~~ . -~ar zo'n spektakel gaat 
en een bonte stoet van muzikanten, to-. t _ .• di g in de pap i eren 1 open. 
neelgroepen en akrobaten weer ~arant ~I . óijdrage in wat voor vorm dan ook 
voor een flinke dosis amusemen~~V. os altijd van harte welkom. 
tijdens de bouwvakvakantie. Ons kontaktadres: Charlotte van Ba aren 
Maar ook informatie over de~t Voorst~dslaan 49 Nijmegen, 080-7808~2 
rond k~rnenergie , het afval,~ t:ern- of Frans Schliekelman, Gorisstraat 41 
wapens. Een creatief pleidooi ook ~or Nijmegen, 080-225408. 
de ontwikkel ing en het gebruik van al
ternatieve energiebronnen. Maar 'wel in. 
die vakantie-achtige sfeer met de zon. 
de zee en een hoop gein. 
Het geheel wordt georganiseerd door 

rein Maaswater. 
Stichting Reinwater zal dit jaar voor 
de tweede keer, samen met vele plaat
selijke en regional~ milieuorganisa
ties een kampagne tegen de vervuiling 
van de Maas voeren. Doel daarvan is 
het nemen van monsters om de veroorza
kers van de watervervuiling op te spo
ren. Daarnaast wil Reinwater door mid
del van deze tocht de problematiek van 
de vervuiling van de l~aas onder de 
aandacht van overheden,pers en publiek 
brengen. 
Het nieuwe aktieschip 'Rei nwater' za 1 
op 21 mei in Chooz {Frankrijk) van 
start gaan en vervolgens aanleggen in 
de volgende plaatsen: 
Maastricht (26-29 mei); Luik (30 mei-
2 juni}; Urmond (3 juni}; Roermond(4-
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Ons gironummer: 1568S66 tnv Stichting 
Ue 1 derse st.roomgroepen te Nijmegen, 
ovv 'Energiekaravaan'. 

6 juni); Venlo (7-9 juni); Arcen 
(10 juni}; Grave (11-1Z juni); Oen 
Bosch ( 13-tS juni) en Drimmelen ( 18-
19 juni). 
In deze plaatsen zullen milieumarkten, 
tentoonstellingen, dia- en videopre
sentaties en manifestaties plaatsvin
den, Tevens zu11en petities aan over
heden en bedrijven demonstratief wor
den aangeboden. 
Voor informatie: Stichting Reinwater 
Vossiusstraat 20, 1071 AD Amsterdam 
tel. 020-719322 . 

CE -discussie 
Op U juni organiseert de Vereniging 
MilieUdefensie een diskussiedag voor 
plaatselijke groepen over het CE-sce
nario. Dit scenario pretendeert een 
energieplan van de milieubeweging te 
zijn. Oe vraag is nu of het CE-scena
rio dit ook werkelijk is: Zijn er vol
doende aan~nopingspunten in het CE
scenario voor groepen die op plaatse
lijk en regionaal nivo akties voeren 
voor verbetering van het milieu. 

Aan de hand van drie hoofdthema's zal 
het scenario getoetst worde.n op de 
bruikbaarheid voor plaatselijke aktie
groepen: 
-Energie en milieubeleid 
-Struktuur van de energievoorziening 
-Sociaal economisch beleid. 
's Ochtends zullen drie inleidingen 
gehouden worden en 's middags zijn er 
een aantal werkgroepen. 
In een syllabus, die ruim van te voren 
verspreid zal worden, zal het CE-sce
nario kort uitgelegd en bekritiseerd 

, worden,en zullen tal van praktische 
projekten die nu in gemeenten plaats
vinden opgenomen worden . 

Oe kosten van de dag zijn tien gulden, 
inclusief sy1labus en eindverslag 
Voor informatie: VMO tel . 02Q-221366 
Tweede Weteri ngsp 1 antsoen 9 
1017 ZO Amsterdam. 

zomerkamp 
Een groepje van zo'n tien mensen die 
aktief zijn in allerlei soorten akties 
zijn bezig met het organiseren van een 
zomerkamp rond het thema 'geweldloze 
sociale verandering'. 
Dit kamp zal plaatsvinden van 16 tot 
en met 30 juli op de Paasheuvel in 
Vierhouten ( Ve 1 uwe) . 
Het organisatiegroepje verwacht zo'n 
30û mensen van alle leeftijden, die 
van elkaar willen leren, ervaringen en 
kennis willen delen, een goede vakan
tie willen houden en willen nadenken 
over ni·euwe akties . Oe mensen die op 
het kamp zijn maken ook het kamp. Het 
enige dat aan voorwerk gedaan wordt is 
zorgen dat het kamp door kan gaan en 
de akkomodaties. 
Op 23 en 24 juli worden twee open da
gP-n gehouden rond de thema's'geweldlo
ze aktie' en 'wat betekent geweldloos
heid'. 
Oe kosten voor deelname zijn begroot 
op f1ó0,- voor twee weken of een deel 
daarvan als je voor kortere tijd komt. 
Voor meer informatie: 
woensdagavond: 033-722964 
vrijdagavond: 030-317g52 
kontaktadres: Oude Gracht 339bis, 

3511 PC Utrecht 



nalatigheid in Borssele

wegverkeer
Per week vinden in ons land tiental
len transporten met radioaktief mate
riaal plaats: Uraniumtransporten van
Rotterdam naar Almelo, verrijkt uranium
transporten-van Almelo naar elders,
radioaktief afvaltransporten van Do
dewaard en Borssele naar Petten, noem
maar op.
In Amsterdam hebben een stel mensen
zich op dit wegverkeer geworpen en ze
willen proberen deze transporten in de
toekomst wat minder geruisloos over
hollands wegen te laten gaan dan in
het verleden gebeurde.
De mensen uit Amsterdam willen werken
aan een landelijke 'transportengroep'
omdat de klussen die gedaan moeten
worden (aa posten) niet allemaal van
uit Amsterdam kunnen gebeuren.
Voor al diegenen die vaker een luchtje
willen scheppen langs onze snelwegen,
wegrestaurants of havens is er de mo
gelijkheid zich bij deze transporten
groep aan te sluiten.
Voor informatie:
Ad, Postbus 14710, 1001 CE A~sterdam

tel 020-279013.

import
We hebben het van de Kalkar-kontrakten
kunnen leren. Van alle kanten wordt
toegegeven dat hoewel net projekt (fi
nancieel en andersinds) uitzichtsloos
is, we nu eenmaal aan de indertijd af
gesloten kontrakten vastzitten.
Het zet blijkbaar niet aan tot denken.
De nederl andse regeri ng heeft nu ver
gaande plannen om atoomstroom uit de
belgiese kerncentrales te gaan betrek
ken. uSM in Limburg kan daarmee goed
kope stroom krijgen, aldus CDA-Kamer
lid van der Linden.
Oe belgen hebben momenteel zo'n grote
overkapaciteit aan kerncentrales dat
ze met kennelijk plezier deze stroom
in Nederland willen dumpen. Over een
aantal jaren hebben ze namelijk zo'n
80% meer stroomaanbod dan vraag~

En dan levert Nederland er aardgas
voor terug. Daar komt het op neer, hoe
wel van Aardenne het in z'n algemeen
heid heeft over 'een grotere gasexport
naar het buitenland', en met name Bel
gië (NOS-Journaal 19 april j.l.).
Eindelijk heeft de regering ontdekt
hoe je kernenergie via een achterdeur
Nederland binnenhaalt.

regio-dag
Op 11 juni zal in net Verenigingsge
bouw van Overasselt (bij Nijmegen)
een -egiodag van anti-kernenergie
groepen gehouden worden. Actiegroepen
van Wageningen tot Gendringen en van
Dodewaard tot Grave kunnen op deze dag
van elkaars aktiviteiten op de hoogte
raken.
Van 11.00 uur tot 13.00 uur zullen
verschillende werkgroepen zich bezig
houden met thema's zoals: Kalkar, er
varingen van kleine plaatsen, voor
lichting, Giro-Blauw, duurzame energie
Ahaus en kernenergie/-wapens.
Daarna kan er onderling het een en
ander afgekletst en uitgewisseld wor
den.
Om 10.00 uur zal in een korte plenaire
bijeenkomst het belangrijkste uit de
werkgroepen worden samengevat.
Voor deze dag wordt een nul-nummer van
een nieuw op te zetten regionaal kom
munikatieblad uitgebracht.

Voor informatie: 080-772682/780882

Een nalatigheid tijdens de splijtstof
wisseling in de kerncentrale van Bor
sele heeft zo'n slordige 10 miljoen
gulden gekost. De centrale werd op 23
maart uit bedrijf genomen nadat roest
vorming was opgetreden in de drukont
lastkleppen en de pijpen die daar naar
toevoeren van het primaire koelsysteem.
ue c'ntrale werd drie weken stilgelegd
en de kleppen moesten worden vervangen.
Achteraf bleek dat de roestvorming is
ontstaan door vetoplossende middelen
die in het koelwater terecht waren
gekomen. Deze middelen worden tijdens
de schoonmaak van de centrale in grote
hoeveelheden gebruikt. Omdat ze niet
goed weggehaald waren ontstond vanwege
de hoge temperatuur (3~0 graden) bij
heringebruikname van de centrale een
chemiese reaktie. De chloorvormende
stoffen die ten gevolge van deze che
mische reaktie ontstonden veroorzaak
ten de roestvorming.
De heer Koopman, voorlichter van Bor
sele wilde de merknaam van het vetop
lossende middel niet kwijt, wel was

hoezo ontslag?
Het kantongerecht in Middelburg heeft
het verzoek van de Middelburgse Chris
telijke Jeugdorganen (MCJO) om Addy
van de Bosse te mogen ontslaan afg~we

zen. In de vorige Onderstroom legdp.
Addy uit wat de reden voor de ontslag
aanvraag was: De christelijke werkge
vers zagen het niet zitten dat hun be
roepskracht in haar vrije tijd aktief
was voor Stop Borssele. Dit dreigende
beroepsverbod is nu door de kanton
rechter ongedaan gemaakt. Hij maakt~

de MCJO duidelijk dat het 'een werk
nemer vrijstaat om er persoonlijke
opvattingen op na te houden.
Het bestuur van de MCJO was natuurlijk
niet zo tevreden met de uitspraak. Ze
probeerden van alles om Addy weg te
doen, maar ze hadden geen poot om op
staan. Zo stelden ze Addy twee weken
lang op non-aktief toen ze na ziekte
verlof (al dat gedoe gaat je niet in
de koude kleren zitten) terug wilde
komen. Uit de notulen valt te lezen
dat het bestuur nog een poging wilde
proberen om haar te ontslaan wegens
gebrek aan werk. Op tijd kwamen ze er
achter dat er werk zat is. Dus moesten
ze Addy wel terug laten komen, om niet
nog een keer een juridische blamage te
moeten ondergaan.
Op maandag 16 mei is ze weer begonnen
te werken. Het bestuur wil een nieuw
werkplan voor haar maken, met enkele
'duidelijke' afspraken. In juni zal
duidelijk zijn wat die afspraken be
,lel zen.
Addy solliciteert gewoon verder, maar
ze laat zich niét ontslaan

hij erg lakoniek over de kosten van
deze grap: 20 maal 400.000 gulden
derving per dag, plus 140.000 gulden
voor de nieuwe kleppen en een x-aan
tal 1000gulden arbeidskosten, samen
zo'n slordige 10 miljoen gulden.
Koopman: "Ach, we kunnen we1 wat heb
ben, vorig jaar hebben we met 55 mil
joen gulden winst gedraaid, dit soort
ongelukken vallen onder de exploitatie
kosten" .
Overigens had Borssele al eerder dit
jaar problemen. Vlak na de splijtstof
wisseling raakten bij het weer opstar
ten van de centrale enkele pijpen in
één van de drie condensors lek. In de
condensors wordt de hete waterdamp af
geKoeld en teruggevoerd naar het koel
systeem. Deze lekkage ontstond doordat
een tijdelijke hulpconstructie losliet.
De pijpen moesten worden gerepareerd
en ook de stoomturbine moest worden
schoongespoeld van het binnengedrongen
zoute koelwater uit de Westerschelde.
(met dank aan Hans Bannink van de
Vereniging Milieuhygiene Zeeland).
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