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Aan nunmer 27 hebben deze keer meegewerkt: Hans,Arianne, 
Henk,Fred,Nicky ,Chiel,Bert, Trudy en de UCN-Hekkeknippers/ 
sters. 
Mochten er mensen zijn die willen reageren op het regerings
standpunt inzake de BMO (oftewel waarin de regering stelt 
dat er oo~ minstens twee kerncentrala's erbij mogen worden 
gebouwd) dan moet dat UITERUJK VOOR VRIJDAG 5 APRIL opge
stuurd worden naar: de vaste kónmissie voor Ekonomische Za
ken, Binnenhof la 2513 M Den Haag. Hoe meer reakties, 
hoe groter de kans op een mogeltjke hoorzitting, dat weer 
vertragend werkt etc, etc. 
Je kan ook nog net naar het tentenkamp in Brunssum (30 mrt 
tot 7 april), anders kan je ook nog een tentoonstelling 
"tussen brandstof en splfjtstof" lenen. 21 panelen (50x 
70 cm)over rtstco's kernenergie, alternatieven, en relatie 
kernenergie en zure regen.Huurprijs is f 15,- per keer en 
te bestellen bij Johan Bakker 020- 221366. 
De grootste prijs voor stompzinnigheid verdient deze keer 
niet Molly "Griësmee1 11 Geertsema, maar wel de regering. Dit 
omdat nu eindelijk bewezen is, althans officiëeldat Neder
lands hoog verrijkt uranium uit Petten en plutonium uit 
Borssele gebruikt wordt voor Amerikaanse en Franse kern
wapens. Komt er een spoeddebat, vraagt de PvdA garanties, 
geeft de regering gewoon als antwoord, dat dat niet kan 
maar ook ntet gewenst ts.Nono_nsense is dus kwetsend. rre&, 

VOOR ALLE ABONNEES, DIE VANAF 1 JAN. 1985 EEN ACCEPTGIROKAART 
HEBBEN OPGESTUURD: 

Door de automatisering bij de giro is van de meeste acceptgiro
kaarten niet het gewijzigde abonnementsgeld binnen gekomen(f25.
maar het oude bedrag (!20.-). 
Omdat iedereen aanschrijven weer veel portokosten betekent vra-"' 
genwehierbij alle abonnees die na 1 jan. '85 hun abonnements
geld betaald hebben op de afsd>rijvingen te willen kontroleren 
of er f20,- of !25.- van hun rekening is afgeschreven. 

I 
Willen jullie, als er 20 gulden is afgeschreven svp 
de 5 piek giroblauw overmaken op nunmer 4298242 tnv 

Nog steeds is het mogelijk als nieuwe abonnee tegen 
ve,rzendkosten(f 4,- ) het beroemde boek 'geen atoom-
afval in zee' te krijgen. Dit boek staat werkelijk vol 
met tips over hoe je met kleine groepjes aktie kunt voe-
ren tegen de wildgroei van de atoomlobby en het militarisme. 

Voor alle abonnees die een rode stip op het adresbandje hebben: 

Willen jullie• ipv de gebruikelijke acceptgirokaart een 
eigen giro- of bankoverschrijving invullen en daarmee f25.-
storten op gironummer 4298242 tnv AFVAL A'dam. 

DOE HET ALSJEBLIEFT METEEN, WIJ MOETEN DE DRUKKER OOK 
METEEN BETALEN, EN WILLEN GRAAG EEN~ BLIJVEN! 

Redaktie: Fred OZ0-622932 
Arianne 020-847024 

Fi nanciëh: Chiel no-651110 

Boekhandels: Arianne 020- 847034 

Voor abonnementen: Bert OZ0-162828 
_____ • _________________ H_a_n_s ___ O:f2:J_2_2_6!}~ ________ _ 
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IK WIL EEN ABONNEMENT OP AFVAL 

( f 25,- PER 10 NUMMERS) 

"NAAM : •••••••••••••••••• •••• ••• ••••• ••• •••••••• 
STRAAT : 

POSTCODE : •••• •• PLAATS : 
opsturen naar postbus 1053 

SPLIJïiiO~ 

AMSTERDAM 

ATOOMALARM + ONDERSTROOM + LEK-BULLETIN = SPLIJTSTOP 

Het hing· al tijden in de lucht: door vermindering van het 
aantal abonnees van deze drie bladen was de lol er een 
beetje af. De andere twee anti-atoombladen wisten zich 
redelijk te handhaven (AFVAL en ALLICHT). Zou het· aan 
de naamgeving liggen of aan de inhoud? Waarschijnlijk 
een kamplex van faktoren. Er zijn nu dus slechts drie 
AKB-bladen waarvan êl!n voornamelijk regionaal (ALLICHT) 
en twee min of meer landelijk (AFVAL en SPL1JTSTOP). 
Inhoudelijk ltjkt Splijstop nog het meest op Onderstroom. 
De opmaak trouwens ook wat een verbetering betekent voor 
de andere twee bladen. M.i. is de opzet ietsje te breed 
gekozen en het is de vraag waar die breedheid zich naar 
uitstrekt. Wordt het breed met veel parlementair milieu
gedoe (lekbulletin) of breedheid in het tieg!#,J> achter
grondinformatie (Onderstroom). Het lijkt me een hele op
gave in dat gebied te opereren zonder een al te saai blad 
te worden. Wat mij natuurlijk interesseert is het artikel 
over de verschillende groepen die knokken tegen kernener
gie. M.n. de basisgroepen blijken het slachtoffer te zijn 
van ovoorstelbaar veel miskleunen: hoe komen ze erbij dat 
alle akties die door de basisgroepen tegen militarisme en 
kerngeweld zijn georganiseerd mislukt zijn door uitlek? 
Nooit gehoord van de munitietreinblokkade, de snelweg
blokkade tegen het UP6 transport, de aktie in Volkel op 
7 april 1984 waar een voorraadgebouw op de basis werd 
bezet en dat de 175 basisgroepersters zich na 2 uur spel
en met uzi's en soldatenkloffies zich z6 begonnen te ver
velen dat zij de portier van de basis belden met de mede
deling om ze te komen halen? Woensdrecht, 18 februari was 
uitgelekt maar daarom nog niet mislukt! Ervaringen met 
elkaar en het leger kunnen een uitgelekte aktie toch tot 
een waardevolle ervaring maken voor latere akties. 'T is 
maar net hoe je het ziet. 
Goed, dit wat betreft de basisgroepen, het blad staat 
verder vol met gedegen achtergrondinformatie: Borssele, 
tegenbeweging, rechters en atoomstroom, 1konfiguratie
kri'teria', aardgas voor de rijken, de lange weg naar 
windmolenland, joekels van atoomcentrales, stop de zure 
regen, elke gemeente een blikje atoomafval, kortom bij
na alle milieuproblemen in het eerstenummer, ik zou bij 
god niet weten waar het tweede nlllllller over zou kunnen 
gaan, alhoewel bij Afval is dat ook een goeie vraag. 
Dus niet getreurd: voorwaarts met die Splijtstop!! 
kaartje met naam en adres naar SPliJTSTOP 

postbus 1334 
6501 BH Nijmegen 

en je. krijgt hem voor i IS.~w dit jaar nog 5 keer 

hans dé jonge 

De nieuwe kerncentrale's staan er nog niet! Tot het Ie 
Kamerdebat (eind mei/juni) worden de achterbannen van 
het CDA en hier en daar de VVD nog geraadpleegd. Boven
dien is het (nog) niet duidelijk of alle in de S.E.P. 
deelnemende commissarissen wel te porren zijn voor die 
nieuwe centrale's.De energiebedrijven van Amsterdam (GEB), 
Noord-Holland(PEN) en Groningen/Drente (EGO) zijn in 
ieder geval tegen.Hoe het met de rest staat is nog niet 
duidelijk. De medewerking van de commissarissen in die 
energiebedrijven ts van belang voor de regering en het 
is helemaal niet ondenkbaar dat een afwijzing van nieu-
we kerncentraleis door de meerderheid van die commissa· 
rlssen het hele onzalige voornemen voor de bouw van mln
stens twee nieuwe kerncentrale·'s op losse schroeven zet. 
Verentging Milieudefensie is een brieven-schrijf-aktie 
begonnen. Het schrijven van brieven aan deze C1l111Jlissaris
sen is êén van de manieren om deze lieden onder druk te 
zetten. Commissarissen die twijfelen kunnen natuurlijk 
ook bezocht wordenlt terwijl de harde voorstanders onder 
hen, en daarmee deel van de atoomlobby geworden,. al voor 
het consumeren de rekening op hun bord kunnen krijgen. 
Kortom doe tets leuks, met de volgende namen : 

N.V. Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij 
( P.L.E.M.) 
voorzitter : J. Kremers, commissaris van de Koningin 

drs. K.W.Buck ltd.Gedeputeerde Staten-CDA 
mr. A.M.I.H. Baeten, burgemeester van Maastricht 
J.J.G. Drummen, lid Provinciale Staten- CDA 
Dr. Chr. 0. van der Grinten, industrieel 
Ing. W.A.Halsbeck, lid Provinciale Staten- VVD 
Ing. E.M. Mastenbroek, lid Gedeputeerde Staten- CDA 
Prof. dr. ir •. J.G. ·Niesten, lid Provinciale State~-CDA 
Drs. T.M.J.G.E. Schretnemacher, lid Prov. Staten- VVD 
Mr. M.T.P. van Stralen, lid Provinciale Staten- PvdA 
Prof. dr. P.A. Verheyen, 
Mr. H.J.M. Defesche, 
Ir. l. Kretzers, 

De N.V. P.L.E,M. is gevestigd op de Prins Bisschops
singel Z, Postbus 1220, 62D1.MP Maastricht 043-848888. 

N.V. Provinciale Noordbrabantse Elektriciteits Haat
schappij (P.N.E.M.) 

voorzitter: Mr. A.A.M. van Agt, comissaris van de ko-
ntngin (woonachtig in Vught) 

A.w. Brugman, 
A. Buys, personeelslid 
Ir. J. de Wit, industrieel 
Drs. J.J.P.M. van der Heyden,lid Gedeputeerde Staten-CDA 
Ir. P.C. de Jong, industrieel 
Dr. G.W.B. Borrie, burgemeester van Einêihoven 
Prof. ir. W.A. Koumans, deskundige 
Prof. Dr. N. Tiemstra, personeelslid 
Prof. Dr. H.W.J. Bosman, 
êên vacature. 
De N.V. P.N.E.M. heeft als Postbus 222 5201 HA 
's Hertogenbosch en als tel.nr.: 073- 154154. 
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N.V. Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (P.Z.E.M.) 

voorzitter Raad van Bestuur: W.Don, Gedeput.Staten- PvdA 
J.D, de Voogd (lid dagelijksbestuur),Ged.Staten- VVD 
Drs. J Dijkgraaf (" " " )wethouder Goes-PvdA 
ing.L.A.M. Elenbaas(" " " )lid Prov.Staten - VVD 
D.J.P. Bruinooge( " " • )wethoud.Vlissingen-P.vdA 
Th. T. de Meester, burgermeester Zierikzee 
P.J. Everaert, lid Provinciale Staten - CDA 
N. Filius, lid Provinciale Staten - PvdA 
J.J. du Possl!, wethouder Sluis - VVD 
E.Ph. Nieuwkerk, ltd Provinciale Staten- CDA 
C. Ockeloen, burgemeester Terneuzen 
J, Roodenburg, ltd Provinctale Staten • PvdA 
Drs, c. de Schipper, lid Provinciale Staten -.D 166 
c. Balkenende, ltd Provinciale Staten - CDA 
R. van Ommeren, ltd Provtncla le Staten - SGP 

o;, N.V. p.z.E.M. heeft als postbus 48 4330 AA Middel
burg en als tel.nr,: 01180- 25351.adres:Poelebdael 10 

IN.V. Electriciteits IJsselcentrale (!J.C.) 

!1r. J.L.M. Niers,voorzitter Raad van Toezicht v.d. Raad 
van Kommissartss~n. Kommissaris van de koningin 
Drs. J. Dijkema (R.v.T.), lid Gedep. S~aten Ov. - PvdA 
J. Hollenbeek•Brouwer (R.v.T.),lid Gedep.Staten Dr.-CDA 
tr. G.C. Oogterom (R.v.T.), lid Prov. Staten Ov. -VVD 
H. Wieringa (R.v.T.), burgemeester van Enschede 
Mr. J.L.M. Niers, 

~-B~~~~~·Borm-Luykcx, lid Prov. Staten Overijssel- CDA 
A.J; Eshuis, 
J.w. van der Gaast, lid Prov. Staten Overijssel - PvdA 
P,G. Geill, 
Mw. M.A,M. van Hamersvelt, lid Prov.st. Overijssel-PvdA 
J. Hollenbeek Brouwer, 
M.F. Kamperman, lid Prov. St. Overijssel - CDA 
Prof. Dr. J Middelhoek, personeelslid 
S. Moester, 
Mr. E. Schaftenaar, 
li.L,G, Schelberg, 
Mr. F.J.H. Schneiders, 
J.Schuur, lid Pr. Staten Overijssel - CDA 
s. Schuijer, 

De N.Y • .!J.C. is gevestigd op:de Zeven Alleetjes 1 
te Zwolle, postbus BO 8000 AB Zwolle en heeft tel. 
nr.: 05200-71444 I 038- 971444 

Provinciaal Energiebedrijf in Friesland (P.E.B.) 

Het P.E.B. wordt beheerst door de provincie. BiJgestaan 
door de kommissie voor de elektriciteitsvoorziening (be
heerskommissie) en de kommissie financiel!n en ekonomi
sche zaken. 
De Beheerskommissie: 
Drs. P.J. Steenmeyer, lid Gedeputeerde Staten - VVD 
Drs. c. van der Horst, lid Gedeputeerde Staten - PvdA 
D. van der Ti 1 , lid Gedeputeerde Staten - CDA 

De kommissie van ftnanci@n en ekonomische zaken: 
A. de Geus,, lid Prov. Staten - CDA 
S.P. Hoekstra,lid Prov. Staten - CDA 
H. Mol, lid Prov. Staten- CDA 
G.J.J. Wesseltnk, lid Prov. Staten - CDA 
Mw. A. van der Hoek, lid Prov. Staten - PvdA 
P.H.A. Smulders, lid prov. Staten - PvdA 
Mr. P.M.J. Stetjvers, lid Prov. Staten - PvdA 
Mr. W.J.C. Blaauw, lid Prov. Staten - VVD 

~:Jé.~~~!~a,udp..:~·st!i!~e~ GP~vo 
Mw. S. Hofman, 
A. van der Heide, lid Prov. Staten -.D' 86 
F.J. Heslinga, lid Provinciale Staten- RPF/SGP 
H. ten Hoeve, lid Prov. Staten - Frysk Nasianale Party 
R. Vogelzang, lid Prov. Staten - PSP/PPR 
vervangende leden: Mw. M.B.A. Brandsma-Ydema,P 
S. Haarsma, lid Prov. Staten- FNP(Frysk 
P.J. Sikkema, lld Prov. Staten • PSP/PPR, 
F. de Vries, lid Prov. Staten - PvdA 
J.J.O. Bethlehem. 
Het P.E.B. zit in de Helkemastate 2 Leeuwarden, Post
bus 413 8901 BE Leeuwarden en heeft tel. nr.: 058-923 
911/ 058- 676767. 

N. V. P;~;;~~;;;;-Gëláerse -Ëi;;;;;~;;;;ts MäatS~h;;;;j---
(P.G.E.M.) 

Ing. M. de Bruijne, 
o. Feitsma, (R.v.T.) lid Gedeputeerde Staten - PvdA 
T. R. Doesburg, 
A. Th. te Bokkel, lid Gedeputeerde Staten - CDA 
J. de Bondt, lid Provinciale Staten - VVD 
J. Ploeg, 
C. Bovenberg, lid Provinciale Staten - CDA 
J.H. Wigterink, 
J.W. Dutman, deskundige 
Dr. T. Herrema, deskundige 
Drs. J. Kleiterp, deskundige 
Mw. M.E. Ch. Nagel-Cornelissen, lid Prov.St. - CDA 
Ir. M.C. van Veen, deskundige 
0. Verberne, lid Provinciale Staten - CDA 
E. Vermeer, wethouder Lelystad - PvdA 

N.V. P.G.E.M. is gevestigd in de Utrechtsestraat 85 te 
Arnhem, Postbus 9039 6800 EZ Arnhem en heeft tel.nr.: 
085-772211. _____ .,. _________ _ 

N,V. Provtnctale Utrechtse Electricitetts Maatschappij 
(P,U.E.!f.) 

Mr. P. van Dijke{kie van advies),kommissaris vd koningin 
J. van Dijck, personeelslid 
H.Plik, burgemeester van Nieuwegein 
Drs. G.C. de Haan, 
Dr. T. Tieleman, 
D. Haitsma, burgemeester Mijdrecht 
Ir. J.D. Hoepelman,lid Gedeputeerde Staten - PvdA/PPR 
G. van Nieuwenhuizen(Kie van advies), indUstrieel 
Ir. G.C. van·Wijnbergen 
Ir. J.A. Vermaat, personeelslid 
De N,V. P.U.E.M. zit op de Croeselaan 48 Utrecht, post
bus llO 3500 AC Utrecht tel: 030- g159ll. 
De P.U.E.M. is eigenlijk een distributiebedrijf; omdat 
ze haar stroom betrekt van de PEGUS: 

N.V. Provinciaal en Gemeentelijk Utrèchts Str.oomleve
ringsbedrijf (P.E.G.U.S.) 

Raad van Toezicht: Mr. H.H.W. Kernkamp,weth.Utrecht-0'66 
Dr. J.F. August" de Meyer, vrije kommissaris 
Dr. B. Hofman, lid Gedeputeerde Staten - YVD 
overige leden: B. Bil, personeelslid 
J. van Dijck, personeelslid 
Ir. J.D. Hoepelman, lid Gedeputeerde Staten - PvdA/PPR 
Drs. L.J. van Lidth- De Jeude, wethouder Utrecht - PvdA 
Mr. A. Looten, 1i d gemeenteraad Utrecht - VVD 
Ir. G.C. van Wijnbergen, lid Prov. Staten - CDA 

N.V. P.E.G.U.S. heeft als adres Keulsekade 189 3534 AC 
Utrecht en telefoon 030- 438484. 

Drs 
G.de 
Drs. J. Achterstraat, lid Prov.Staten+1e Kamer - CDA 
Drs. J. van Ark -lid Prov. Staten- PvdA 
P. de Kam, lid Prov. Staten - CDA 
c. Klaassen, personeelslid 
P.P. Korzeltus, lid Prov. Staten - PSP 
Mw. I.T. Klaassen, lid Prov.Staten- 0'66 
N.P.W.G. Kramer, lid Prov. Staten - PvdA 
P. van der Gaast, lfd Prov. Staten - PvdA 
Prof. Ir. D.G.H. Latzko, adviseur (TH.Delft) 
A.J. Meyer, personeelsltd 
H.W.P. Onderwater, lid Prov. Staten -CPN 
P.M. Pteters, personeelslid 
F.J. van der Pol, personeelslfd 
H.K.A. Raasveld,lid Prov. Staten - PPR 
Mr. ii.F. Rens, ltd Prov. Staten - CDA 
II.A.Scholte, lid Prov. Staten - VVll 
Mr. G.J. Selman, lid Prov. Staten - VVD 
C.P. Stoop, lid Prov. Staten - VVD 
G. ilt jnstra - adviseur 
J.J. Hagen sekretaris 
Mr. H.J. Tulp, adjunkt sekretaris 
J.G. Zwemmer, verslaggleggtng 

J.Noorland, lid Gedeputeerde Staten - VVD 
Ir. P.M. Felius, griffie Zuid-Holland 
J.M. Linthorst, wethouder Rotterdam- PvdA 
H. van der Pols, wethouder Rotterdam - PvdA 
Dr. c. Blankenstijn, wethouder Den Haag - CDA 
Mw. A. van den Berg, wethouder Den Haag - VVD 
P.C. Janse, wethouder Dordrecht- PvdA 
foto. Mr. J.G. Fase Dubbelboer, wethouder leiden - VVD 
Ir. A.B.f.M, Vos de Wael, wethouder Delft- VVD 
Drs. R. Harms, wethouder Gouda - PvdA 
Mr. G.J. te Loo, burgemeester Schiedam,personeelskom, 
J. Hoek van Dijke, lid Gedeputeerde Staten - PvdA 
--------de egd kon er niet meer op---------------



KERNENERGIE: 
lCERNERSRGIE ACHTERHAALD. 

Kernenergie is anno 1985 al een verouderde techno
logie.Technies bezien zijn de fantasH!n nooit uit
gekomen : de cyclus is nooit een echte cyclus ge
worden, terwijl kerncentrales nu al evenzeer afhanke
lijk zijn van uraniumrijke landen als dat het geval 
is met olie of steenkool. Maar het grootste fiasco 
gaat naar alle waarschijnlijkheid in de niet renda
bele kosten zitten.In de nederlandse vertaling van 
het hoofdstuk kernenergie van het Worldwatch Institu
te (die elk jaar een 11Toestand in de Wereld 11 -rapport 
opstellen) komt dit naar voren. 
In ieder geval kan de atoomlobby hardhandig ontwaken 
u1t hun dromen.Zo droomden ze 1n 1970 er nog van om 
medio 1985 563.000 megawatt in West-Europa,Japan en 
Noord-Amerika op te wekken d.m.v. atoomenergie. Dat 
betekende· dat ongeveer de helft van alle stroom uit 
kerncentrala's zouden vloeien.Ze verwachtten dat er 
in 1985 meer dan honderd kerncentrala's per jaar zou
den worden gebouwd.Oe huidige toestand geeft een heel 
ander beeld: de grootste terugloop heeft plaatsgevon
den in de Verenigde Staten, waar het aantal annule
ringen van centrales groter was dan het aantal orders 
voor 9 jaar en met slechts enkele uitzonderingen {oa 
Nederland)hebben landen overal in de wereld hun plan
nen verminderd.Het is zelfs de verwachting dat eind 
tachtiger jaren de nucleaire prograflllla's in de meeste 
landen worden stopgezet. In de meeste landen is kern
energie niet langer economisch aantrekkelijk. Jaren 
waarin de kosten veel te hoog waren, hebben de econo
mische fundamenten van veel programna•s teniet gedaan 
en een veel langzamere groei van elektriciteitsver
bruik heeft de vraag opgeroepen of de vele kerncentra
la's die nu geboUwd worden wel nodig zijn. 

propaganda 
Al die gigantische plannen zijn terug te voeren op de 
euforie die er ontstond nadat de kernenergie was ont
dekt. Kernenergie zou een einde maken aan al die be
perkingen waar de mensheid al duizenden jaren onder 
had moeten leiden, Oe toendertijd verantwoordelijke 
minister voor de bouw van Dodewaard noemde kernener-
gie zelfs een gave van god. Aanvankelijk liep de ontwik
keling van het kernenergieprogranma flinke vertraging 
op doordat alleen de v.s. en de u.s.S.R een monopo-
lie hadden van de nucleaire technologie en brandstof
aanvoer., Canada, Frankrijk, Engeland en West-Duitsland 
rommelden elk op hun eigen houtje wat aan. Particuliere 
instanties toonden weinig intresse om aan de kop te lo
pen bij het coDillerei a 1 i se ren van kernenergie en zodoen-
de werd het aan de Amerikaanse regering overgelaten. 
In de vijftiger jaren gaf Amerika.•honderden miljoenen 
dollars uit aan een Power Reactor Demonstratien Pro-
gram, waarin een grote maatschappijen een zestal proto
type-centrales bouwden. Oe Amerikaanse Atomie Energy 
Conmission en fabrikanten van nucleaire benodigdheden 
wilden de energiebedrijven overtuigen dat de kosten voor 
kernenergie aanzienlijk verlaagd konden worden .. Toch vroe
gen de energiebedrijven een garantie dat kerncentrales 
goedkoper zouden zijn dan de alternatieven.Oaarom werd 
in 1963 een zogeheten "turnkey"-contract gesloten met 
General Electric en Jersey Centrale Power & Light Com
pany.Dit hield in dat General Electric een centrale 
zou bouwen voor een vastgesteld<> prijs die dus goedko-
per was dan die van een kolencentrale , na de bouw kon 
de het' elektriciteitsbedrijf de zaak gewoon commercieel 
exploiteren. Dit contract - wat in feite een mijlpaal 
was in de geschiedenis - werd gevolgd door acht gelijk
soortige contracten, die op doeltreffende wijze kernen
ergie in Amerika lanceerden. In 1g66 en 1967 bestelden 
de energiebedrijven 51 extra kerncentrales door "oost
plus"-kontrakten te ondertekenen (berekend aan de ahnd 
van basiskosten plus een winstfaktor) waarbij de lasten 
voor onvoorziene kosten zouden liggen bij de energie
bedrijven en dus hun gebruikers. Eind 1967 had Amerika 
28 keer zoveel meer kernenergiecapaciteit besteld als 
zij reeds hadden. Vier grote bedrijven beconcureerden 
elkaar voor de opdrachten.Die concurentiestrijd liet 
weinig ruimte over voor een onpartijdige analyse van de 
economische positie van kernenergie. Energiebedrijven 
hadden weinig verstand van deze centrales en van de hoge 
technologische vereisten. Elke nieuwe klant werd door 
de fabrikanten van reactoren aangevoerd als een bewijs 
van de economische zekerheid van kernenergie. 
Bijges·taan door het 11 Atoms for Peace 11 -programma verhandel .. 
de deze maatschappijen ook hun kerncentt"ale's in Europa 
Japan en een aantal ontwikkelingslanden.Zeker de rela
tieve energieschaarste van Europa was een belangrijke re
den om in zee te gaan met de Amerikaanse kerncentra la-pro
ducenten. In de groeipiek 1971-1974 werden over de hele 
weerld meer dan 200 centrale's besteld en deze ontwik
keling verdubbelde het aantal geplande rezctoren. 
Oe oliecrisis van 1973-1974 werd in het algemeen be
schouwd als het uiteindelijke bewijs dat kernenergie 
's werelds belangrijkste energiebron van de toekomst 
zou worden, immers zo kon de positie van de OPEC (de 
olieproducerende landen) worden afgezwakt. 

de kosten faktor 
30 jaren zijn voorbijgegaan sinds Amerikaanse funktio
narissen geciteerd werden met hun gezegde dat kernener
gie te goedkoop zou zijn om te meten (too cheap to 
meter). De prijstaxaties voor kerncentrala's zijn in de 
V.S. hoger geworden sinds in het begin van de jaren zes
tig begonnen werd met de eerste commercii!le centnales. 
In eerste instantie werd gedacht dat de kosten wel zou
den dalen als ook de technologie zich zou gaan verbete
ren, maar de kosten van de bouw bleven in de zeventiger 
jaren stijgen. In 1ga1 publiceerde de econoom Charles 
Komanoff de eerste gedetai llerde schatting van de prijs
stijgingen. Hij maakte hierbij gebruik van de cijfers 

~~~~: 1 ~~;r3~e~~1~ii:~n v:~ 1 f rir ~!:fe s;~eJ~d:o~i:;;v;~n le-
ningen af. Aan de hand hiervan konkludeerde Komanoff dat 
de werkelijke (d.w.z. aan inflatie aangepaste) bouwkos
ten voor kerncentrala's tussen 1971 en 1978 waren geste
gen met 142%, oftewel met jaarlijks 13,5%. Uitgaande van 
deze cijfers konkludeerde Komanoff ook dat de totale op
wekkingskosten van een kerncentrale spoedig hoger zou-
den zijn dan die van een kolengestookte centrale, De kern
energiebedrijven bestreden deze schatting op krachtige 
wijze, voornamelijk op grond van het feit dat een statis
tische analyse van het recente verleden geen betrouwbare 
voorspelling kon geven van het toekomstbeeld. 

EEN ACHTERHAALDE ZAAK 
Sinds het midden van de zeventiger jaren zijn de prijs
schattingen voor afzonderlijke kerncentrale's elke 4 
jaar verdubbeld en zijn de prijzen sneller gestegen dan 
die van benzine, huisvesting of andere belangrijke be
stedingen. Reactoren die in het begin van de tachtiger 
jaren klaar zouden zijn, zouden gemiddeld ongeveer 
2000 dollars (koers in 1982 !) per kilowatt kosten, al
leen al aan de bouw ! Dit is meer dan twee keer zoveel 
als de kosten voor kolengestookte centrale's. En vanwe
ge de hoge kosten en de langdurige bouwperiode, zijn de 
bouwlasten voor een kerncentrale nu driemaal zo hoog 
als die voor een kolengestookte centrale en maken zij 
de gemiddelde berekening nog eens 500 miljoen dollar ho
ger. 
au sommige projecten vergeleken zijn deze gemiddelde 
cijfers nog een ''koopje". De Limerick I centrale in Penn
sylvania wordt nu geschat op 3,4 miljard dollar en de 
Ntne Mne;.Point 2 centrale in New Vork op een bedrag 
tussen de 4,6 miljard en 5,6 miljard dollar, Verscheide
ne geannuleerde centrale's zouden wel eens 8 miljard 
dollar gekost hebben als zij waren afgebouwd. De grote 
tegenvallers wegen ntet op tegen de weinige kerncentra
le's die )lwa bouwkosten als meevallers beschouwd mogen 
worden. 
Daarnaast vormen de exploitatiekosten eveneens grote 
problemen. Een onderzoek uit 1982, door economen i .s.m, 
de Energy Systems Research Group, toonde aan dat de kos
ten van exploitatie en onderhoud gedurende de zeventi
ger jaren stegen met een gemiddelde van IS%. Tegen het 
begin van de tachtiger jaren kostte de exploitatie van 
een kerncentrale gemiddeld meer dan 30 miljoen dollar 
per jaar, bij benadering voldoende om 20% meer toe te 
voeg~n aan de kosten van energie-opwekking* 
De economie v:an de Amerikaanse kernenergie werd even 
eens getroffen door centrale's die gemidedld op minder 
dan 60% van hun ingeschatte capacitèi't werkten i.p.v. 
de 75-80% capaciteit, zoals aanvankelijk verwacht werd. 
De oorzaak hiervan was een reeks technische problemen 
die de centrale's noodzaakten om met slechts gedeelte
lijke capaciteit te draaien en om veelvuldig te sluiten 
wegens onderhoudswerkzaamheden. En aangezien tweederde 
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van de kosten voor nucleaire electriciteit ontstaan door 
bouwkosten, die onafhankelijk van het feit of de centrale 
nu wel of niet produceert betaald moeten worden, kunnen 
lage capaciteitsfactoren grote financi~le problemen ver
oorzaken. 
Nauwkeurige analyses van de gegevens van de energiebe
drijven, voor wel 30 Amerikaanse centrale's die in het 
midden van de jaren tachtig af moesten zijn, laten zien 
dat de electriciteit die zij opwekken 10-12 dollarcent 
per kllh zal kosten. 
Oeze kosten zijn 65% hoger dan van energie uit kolen en 
25% hoger dan energie uit olie, hoewel de hoge kosten 
hiervan vaak aangevoerd worden als een belangrijke reden 
om kerncentrale's te bouwen (zie ook staatje 1). 
Er is nu voldoende informatie beschikbaar om afdoende 
aan te tonen dat nieuwe kerncentrala's niet langer ren -
dabel zijn in de V.S. Een Amerikaanse funktionaris, die 
vanuit puur economisch oogpunt moest kiezen tussen ko
lengestookte centrale en kernenergie, kan elf niet onder
uitHOm voor kolen te Uezen, zelfs als alle - voor kern
energie specifieke-veiligheid en gezondheidsrisico's 
er niet zouden zijn en als de prijsstijgingen zouden 
stoppen. Bovendien draagt kernenergie financii!le risi
co's die vele energiebedrijven beangstigen. S.David 
Freeman, directeur van de Tennessee Valley Authority, 
die eens het grootste nucleaire bouwprogramma had van de 
V.S. concludeerde in 1982: "De kosten van kernenergie 
zijn niet alleen hoog, ze zijn ook onvoorspelbaar. Geen 
enkele gezond denkende kapitalist zal iets bouwen waar
voor hij geen kosten-baten verhouding kan berekenen, om
dat de kosten onbekend zijn," 
Ook in Engeland zijn dergelijke taferelen gaande. De CEGB 
(Central Electric Generating Board) geeft nu toe dat de 
meest recente kerncttntrale's in het land twee·maal zoveel 
kosten als kolengestookte centrale's. Ook West-Duitsland 
heeft zo haar problemen: de di rekte bouwkosten tussen 
196g en 1982 met een zesvoud zijn gestegen terwijl dit 
voor kolengestookte centrale's ''slechtsu met 3,5 veelvoud 
toenam. In Frankrijk wordt een kortere bouwtijd gehanteerd 
slechts 6 jaar terwijl dit elders vaak 8 tot 10 jaar 
duurt. 
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Echter de ElectricitA de France (EDF) heeft een schuld 
van 19 miljard dollar op haar nucleaire prograrrma. Ter
wijl het in Rusland er niet florissanter voor staat : 
de officil!le cijfers, gepubliceerd in het afgelopen 
vijf-jaren plan, vermelden dat kerncentrale's 80 tot 100% 
duurder zijn om te bouwen dan kolencentrale's. 

kernene1rgie: een financieel ...., 
In de V.S. tussen 1975 en november 1983 in totaal 87 kerncQ;• 
centrale's geannuleerd, met een netto verlies van toe-
komstige kernopwekkingscapaciteit van 83.000 megawatt. 111

0 (zie illustratie).Intussen toonde de Amerikaanse toe-
vlucht tot kolengestookte centrale's een netto stijging 0 
van 58.000 megawatt aan. 
Oe diepte van de nucleaire recessie in de V.S. wordt ge
ïllustreerd door het feit dat slechts 2 centrale's die in 
de afgelopen 9 jaar zijn gepland, niet zijn geannuleerd. 
En in de afgelopen jaren zijn een aantal centrale's ge
schrapt die al voor 10 of 20% voltooid waren, 
De oorzaak van de annuleringen ligt in de fundamentele 
veranderingen in de economische situatie van de energie
bedrijven . Hoge inflatie enrentevoet hebben het moei
lijk gemaakt om deze langdurige en kapitaalsintensieve 
projecten te financieren. 
De afgelopen jaren zijn nucleaire projecten een belang
rijk en problematisch onderdeel van het budget geworden 
van de energiebedrijven.De jaarlijkse investeringen 
zijn verviervoudigd tussen 1970 en 1982, ook als daar 
de inflatie vanaf wordt getrokken(zié illustratie). 

Waar de energiebedrijven in 1g70 slechts een derde van 
hun totale uitgaven voor nieuwe centrale's dit besteed
de aan nieuwe kerncentrale's, liep dit in 1982 al op,.. 
tot tweederde van de totale uitgaven, En dit ondanks de 
annuleringen. Aangezien kapitaalsoitgaven omhoog vlogen 
en d~ vraag naar electriciteit stagneerde, nam de fi
nanc1ele gezondheid van de energiebedrijven enorm af. 
Ze konden steeds minder uitgaven kontakt betalen, zodat 
de uitgifte van leningen en aandelen snel toenam, in een 
periode waarin de prijzen van rente hoog en die van aan
delen laag waren. De· aandelen van veel bedrijven werden 
verkocht tegen minder dan de boekwa'arde. Wall Street 
analysten zijn bezorgd geworden over de teruggang van de 
nucleaire bouwprogranma's van de energiebedrijven en 
veel van hen raden het af om aandelen te kopen bij zul
ke bedrijven. Oe Merrill Lynch Company heeft zelfs lijs
ten gepubliceerd van centrale's waarvan zij vindt dat ze 
beter geannuleerd kunnen worden,Oe energiebedrijven zoch
ten soms hun vlucht in leningen op korte termijn tegen 
woekerwinsten.De Consumers Power Company van Michigan, 
bouwer van de zorgwekkende Mldland kerncentrale, heeft 
commercil!le stukken in omloop gebracht tegen de olie, 
gas en kolenvoorraden van de nutsbedrijven, het heeft 
het gebouw waarin het hoofdburo van de maatschappij ge
vestigd was verkocht en weer opnieuw gehuurd en het 
heeft flink geleend op de Eurodollar markt. Deze hele 
situatie duidt op een grote financiele crisis in de 
kernenergie-industrie. Het niet kunnen financieren van 
de vele nucleaire projekten is de hoofdreden geweest 
om ze te annuleren. De energiebedrijven die in staat wa
ren om zich vroegtijdig terug te trekken, om zo een gro
ter verlies te voorkomen, zijn nog het beste af. 
Als Shoreham kerncentrale ooit permissie krijgt om in 
werking te treden, wat nu nog twijfelachtig is, zal het 
de duurste elektriciteit leveren die ooit opgewekt is 
door een grote centra 1 e. 
Oe totale vastlegging op kernenergie is in Europa sinds 
1978 slechts 10% gestegen en dit komt voornamelijk door 
Frankrijk. Het aantal Britse en West-Duitse projekten 
is enigszins gestegen terwijl er in Spanje, Zweden, 
Zwitserland en Itali~ juist een daling is ingetreden. 

Projeetion• Made in 1970-aS o( 1985 Nudear Generaûn1 Capadly 
in OECD Countriu 

.-~ 1970 1974 1976 1977 1978 1983 

(thousand megawatts) 

Western Europe 202 17> 167 125 84 " l" nited States 277 260 180 145 11)0 78 
Japan 60 60 " 35 18 22 
OtherOECD •• 18 12 .. 12 10 

Total 563 >13 400 >18 214 18! 
sonu::u 1nt~rm.rional Enc-J"IY AaencY, J1ilrld' E.-r1 Out&Jok IP".ms: Org~ntntion lW Economie Co-
opnar10n .net Dewelopnaem, 1982); Woddwatch bmltutc- nti~'" ror 198!. 

In West-Duitsland is sinds 1975 slechts één kerncentra
le besteld en 8 van de voor 1975 bestelde centrale's 
zijn nog niet eens van de tekentafel, voornamelijk vanwe
ge de politieke oppositie en de voortdurende strijd bij 
de gerechtshoven. Het gevolg is dat de West-Duitse nu~ 
cleaire industrie lijdt aan een aanzienlijke overcapa
citeit; voornamelijk de fabrikanten van onderdelen ver
liezen veel geld en er zijn veel arbeiders ontslagen. 
Het Franse nucleaire programma dwong het EDF om de 
schulden opnieuw vast te stellen en om uitgebreid op de ' 
E.E.G.-markt te lenen, om de bouw door te kunnen laten 111 
gaan.De directeur zei in 1982 dat het bedrijf in de ~ 
slechtste financi~le conditie was sinds 30 jaar. In 1ga3 
bracht ee'n belangrijke regeringscornnissie, na een lange ~N 
studie, de conclusie uit dat Frankrijk geen centrale's '" 
meer mpest bestellen tot 1987. Omdat de regering de con- _, 
sequenties overzag die dit zou hebben voor de industrie i\\ 
die ingesteld was op zes nieuwe orders per jaar, be- i5Z 
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Verklaring: betreffende de demonstratieve aktie tegen 
uranhnverri j king tbv. kernenergie en kernbewapening. 

Almelo, 7 ... art 1985, 

Op zaterdag 2 ~~~aart !gSS Is N!n groep van ongeveer 65 
~nsen van de buisgroepen tegen kerngeweid en 1111llta
rlsme u1t noord en oost nederland 0a1 8 uur •s avonds 
door het zi jhek het terrein van Ureneo/UCN te Al..,lo 
opgekomen. Dit i s gebeurd 001 een aantal redenen: 
-OCI te protuteren tegen kernenergie In het algemeen, 
(In het kader van het regeringsvoornemen nieuwe centra
les te bouwen). 
• Urenco is een schakel In de i nternationale kernener

gieketen, daardoor betrokken biJ de aan.,aak van kern
"apens. 

- Urenco n-egeert t en resolut ie van de VN waarin verbo
den wordt grondstoffen uit llill'libië te exporteN!n en/ 
of te verwerken . 

.. leveren van verri jkt uran1un aan landen die het non· 
proliferatie verdrag niet hebben ondertekend. 

Op zaterdagavond verzamelden zich zo'n 70 """'"" en 
daarna Mcht1ng Al11elo af te rijden. 
In de buurt van Urenco werd gestopt en de afleidings
groep een voorsprong te geven om de b..,ahrs van het 
terrein (er stut voor bijna Z 111ljoen aan beveiligings
apparatuur) aan de andere kant van het cocnplex af te 
lel den. Even later ging de knipploeg voor uit 0111 de 
dubbele rij hekken door te knippen zodat daarna teder
een het terrein op kon. 
Ha het uitlekken van de terrelnbezettlngsaxte In Dode
waard jZS januari) was het priN 0111 te merken dat de 
axie a s een donderslag bij heldere helllll kwam. 
Na het kalken van leuzen op een gebouw en het achter
laten van een vat levensgevaarlij k griesmeel (10 liter) 
probeerden enkele sr~erhsen H"l\ paar mensen daarvoor te 
arresteren. Mo!t vereende krachten werd dat verijdeld. 
Daarna zette de groep de llandeling naar de hoofdin
gang voort. waar enkele spandoeken opgehangen wer<len. 
Toen liep t edereen terug nur de geknipte prlve- l ngang 
waar ze echt-er de weg versperd zagen door een bloed
dorsti ge agent met bijtende hond. Iemand werd nog gebe-
ten (door de hond). · 
De gehele aktie had een ge01eldloos en ordelijk verloo~. 
Dit is van de toen aanwezige politie-functionarissen 
niet te zeggen. Enkelen daarvon probeerden In het wilde 
weg mensen in een busje te sleuren, hetg~n enig n.moer 
veroorzaakte. Gelukkig geen escalatie, Echter op hel 
""'""'nt dat de deiOonstranten op eigen Initiatief het ter· 
rein wOelen verlaten, ,..rden zij daartoe belet door de 
polltie die Inmiddels ~earriveerd was . Op verzoek van 
ons en na beraad van de politi e werd ons toegestaan het 
terrein te verlaten.op dezelfde plek waar we waren bin .. 
nengekC<llen. IIIJ ziJn toen per auto en te voet vla de 
openbare weg naar een afgesproken plaats gegaan; 01aar 
voordat een groep achterblijvers biJ de verzamelplaats 
aankwam . werden zij ingesloten, opgepakt en afgevoerd 
naar het pollti eburo te Almelo. Een aantal demonstran
ten die al 1n een busje zaten, werden op de weg naar 
het centrOOI klem gereden en onder escorte weggevoerd. 
ln totaal werden 24 ~~~ensen gearresteerd, waarvan op dat 
moment door de politie onmogelijk was vast te stellen 
dat het allemaal de110nstrantM waren die op het terrein 
waren gewe-est • . 

Na verhoor bleek dan ook dat de politie het niet kon 
aantonen dat alle gearresteerden op het terrein waren 
geweest. EEN ~WEST IE VAN PURE WilLEKEUR ::: 
lllj vinden deze aktie geslaagd omdat de stilte rond de 
Urenco/UCN doorbroken Is. veel aandacht gaat In de media 
uit naar de Z nieuw te bouwen kerncentrales en de afval
verwerking. Ondanks de 11111 j oenen verslindende bewaking 
blijkt het heel makkelijk te zijn het terrein te betre
den . 
Van de 24 arrest.anten IlOesten er 17 011 3 uur •s nachts 
worden vriJgelaten. Oe overige 7 11erden zoals bekend 
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onduidelijke wijze geselekteerd. Het mge nu bekend 
zijn dat een enkeling heeft toegegeven op het terrein 
te zijn ge~~eest; op dit _,.nt In ieder geval niet. Wij 
vinden de behandelipg van de arrestenten beneden alle 
peil en wel 0111 de volgende redenen: 
- tijdens een ·van de polltleoptN!dens bleek 1eonand gebe
ten te zi jn door een poltlehond. Op het polltieburo van 
Alnoel o werd hem OP herhaalde verzoeken geweigerd een 
doktersbehandeling te ondergaan. Als arg,...nt werd zijn 
anonimiteit aangevoerd. •wtj geven geen doktersbehande-

~~~Î !:~/:":~,.;ie dagen sytematles geweigerd kontakt 
te hebben llll!t de keuze-advokaat. Later werden plket
advokaten toegewezen. Maar daa-e 11aren de probl_., 
betreffende een goede juridische bijstand nog niet van 
de baan. Dit k,. .. door het veelvuldig verplaatsen van 
arrestanten, waardoor het voor de advokaten en natuur
lijk ook naaste familie, lilOefliJk was duidelijkheld te 
krijgen waar zij zich bevonden. Het werd zelfs een toe
geooezen piket-advocate o111109elfjk gemaakt haar cli~rite 
te bezoeken. 
-11as het al ".,.,llljk voor de naaste familie hen te loka
ltseren.. dan was het, in eerste Instantie, moeilijk een 
pakkot af te geven ~t kleding. Boeken ed. werden g.,.ei-

gerd. Zeer ongebrulkel!Jk. Zelfs een bloementje ,..rd 
niet door de politie in Nijverdal doorgegeven. "Ik 
gooi het toch in de vuilnisbak". 

lllj protesteren heftig tegen dlt 11illekeurige vervol 
gingsbeleid. Resumerend: 

24 mensen 11lllekeurlg opgepakt. 
7 mensen vastgezet voor onderzoek met een 
voorahnog niet hard te lilaken unklacht. 

snel N!Cht terwijl er geen grote ordever
storingen te ver..achten 11aren. 

het 11elgeren van de keuze-advokaat. 
het niet toelaten van een advokaat . 
de onduidelijke berichtgeving over de ver
blijfplaatsen van de arrestanten 

het niet aannemen van boeken en bloemen. 
Woensdag 13 .,.art volgde een snelrechtzitting In de 

rechtbank van Al".lo. Oe officier van justitie 1110est 
zijn aanklacht wegens openlijke ge~~eldpleglng latM 
vallen waarna de 7 wegens erfvredebreuk tot 9 dagen 
hechtenis wenfen veroordeeld. VIjf dagen voo,..aanfe-
1ijk en vier dagen onvoor~~aardelljk plus proeftijd van 
twee jaar. 
Uit de heffo reaktie van de officier van Justitie meteen 
na de axle bleek wel dat hij In een jaar 11aarln belang
r ijke politieke beslissingen 110rden genomen (nieuwe kern
centrales, definitieve opslag van radioactlef afval, 
kernwapens) mensen die burgelijk ongehoorz..,mlleld In 
praktijk brengen enig no~sef bij 111lde brengen 
(volgens zijn eigen 11oorden). 
011 Urenco Nederland wat nombesef bij te brengen ,..rd 
na de zitting door zo'n ZOO 111ensen een eigen dagvaar
ding njj Urenco afgeleverd, Er is tenslotte .reden ge-
noeg <rn ook Urenco te dagvaarden. · 
Vier van de zeven veroordeelde mensen hebben besloten 
om hoger beroep U!gen de uitspraak van de rechtbant 
aan te tekenen. De reden hiervoor is dat ze de 9 dagen 
hechtenis voor erfvredebreuk geven, een belachelijke 
uitspraak vinden, alleen gebaseent op het feit dat ze 
het voorarrest van I van de zeven op die lliOnler compen
seren, Verder is het de bedoeling nieuwe jurisprudentie 
over dit soort zaken te verkrijgen. 
De drie mensen die niet In hoger beroep gaan, ~tilden 
liever niet llll!e werken aan het spel van enkele hoge 
lieden, die je proberen te prikken. Ze hebben geen 
enkel geloof In het nederlandse rechtsbesteL 
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verkl aringen in de recht za a 1 

Meneer de. potitterechter, overige aanwez1gen, jos 
De officier van Justitie beschuldigt ons van openli j ke 

geweldpleging, cq. terrei nvredebreuk. Dat is nogal 
wat. 
Op het afschrift van de vordering tot In b..,artng
stelling -st Ik zelfs lezen, d•t wfj ons aansluiten 

~f~~~n~:~~ein t~ ~1~:!~~~g~:~a~~~n?oeo!i 
klinkt alsof wij tot de tanden ge01apend overvallen 
plegen, IN!nsen gijzelen M/of neerschieten en een 
spoor van ver~~oestlngen achter ons laten. Ni ets van 
dit alles is gebeurd of zal door groepen waar Ik mee 
omga gedaan ..orden. Ooor mlddel van deze aktie wilden 
wede aandac:l>t gevestigd hebben op de onrechtiOatige 
praktijken van de Urenco. De Urenco verrijkt uranluiD. 
Aan dit urant ... kleeft bloed. 
Het bloed van llijn,..rkers di e niet alleen stoflon
gen krijgen, maar ook nog hoge konsentratles van de 
radtoaktleve edelgassen Radon- 220 en Radon-2ZZ in 
-ten ademen. Het grootste gedeelte van deze mijn
lierkers sterft dan ook vMr het veertigste levens
jaar aan longkanker .. 
Het bloed van de bevolking die In de buurt van deze 
uran1lm'"llfjn wonen. alldat de kolossale afvalbergen 
de straling in het gebied sterk heeft doen toenemen 
niet alleen de rechtstreekse straling, ~~aar ook de 
indlrekte , doordat radloaktteve stoffen In de voed
selketen terecht konaen, Straks ~>isschlen het bloed 
van 11ijn kinderen en kleinkinderen, omdat deze gene
ratle hen opzadeltnoeteen onoplosbaar afvalproblee111. 
Afval ,zoals de grote voorraad uraniUft>-238, wat bij 
de Ureneo ligt opgeslagen en 111t na 4,47 mtljard jaar 
pas de helft van zijn radloaktteve straling heeft ver
loren. 
Om deze redenen wilden wij aandacht. Dm deze aandacht 
vragen llij al jaren. ~IJ hebben een zogeheten Brede 
Haatschappelijke Diskussie OIOgen meemaken en even 
l~k het erop. dat er fets zou veranderen. want het 
grootste dool van de Nederlandse bevolklnq sprak zich 
uit tegen keN~energle. Echter, de 1111 van het volk 
wordt genegeerd en minister van ~rdenne verklaarde 
in een Interview, dat de Bl-10 slechts een zoethoudertje 
was. Kortolll, er ..ordt niet naar ons geluisterd. 
Hierdoor ,_ten 11lj harder gaan roepen, op onge
bruikelijke manieren en eventueel OP plutsen, waar 
dat eigenliJk niet .. g. Dat hebben we nu gedaan en 
kijk : we staan opeens In het middelpunt van de be
langstelling. Ik hoop, dat ,.. lang genoeg In dit 
mlddelpunt kunnen blijven staan, 011 uit te leggen 
dat deze aktie geen doel op zich was, 11aar dat we 
110t een belangri jke,., zaaak bezig zijn. 
Tijdens mijn onvrijwillige verblijf In enkele poli
tiebureaus, heb ik het gevoel gehad, dat enkele po
litl-nsen begrip konden opbrengen voor een aktie 
als deze. Iemand die zich niet aan mij voorstelde 
(pas achteraf hoorde Ik van adjudant wo",...ester, 

~n .h!t.tc~e ... ~~~~~ ~~ ~s~~~~ow~~~i. d~~~ be-
dreigd hebben gevoeld. Ik kiJk hiervan op, omdat Ik 
110 niet zo goed voor kan stellen, dat aensen zich be
dreigd voelen door een groepje zingende •nsen, In 
de gaten gehouden door gewapende agenten. l'lt hoop 
dat Ik nog eens llll!t deze ,..rknenrs in gesprek kan 
komen en hen kan vertellen dat onze bedoellngtn 
vreedzaam zijn. Ik voel •IJ door komenergie be
dreigd en door de •nsen die kernenergie propa 
eren. Naar 11Un mening ..onft zelfs de hele llllnsheid 

door kernenergie bedreigd. Dat dit zichtbaar te ~~aken 
heb Ik willens en wetens een overtreding begaan : 
ik heb op verboden terrein ge01andeld; artikel 461, 
wetboet van strafrecht. Aan de ten laste gelegde 
beschuldigingen acht Ik llij onschuldig en ik verlang 
vrijspraak. 
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Neneer de rechter, 
pim 

In onze dagvaarding worden wij onder andere ook be· 
schuldigd van het bedrelgen van personeel van de UCN, 
althans er wordt beweerd dat ze zich bedreigd voel· 
den door ons. De rechtercollllissaris IIIUkte dat nog 
erger door op te •rken dat wij als ... sen die zich 
aktief verzetten tegen de, tegerMOOrdlg gebagataH· 
seerde gevaren van kernenergie, op -ten pa.ssen 
tijdens onze aktles •thoden te gebrulken die beken~ 
zijn van de SA uit de tweede wereldoorlog, toen ge
bowen OIISingeld werden en 1110nsen naar bulten ge
sleept en In elkur geslagen werden . Ook werd opge
OIOrkt dat tijdens de blokka.deaktles bij de kern
centrale In Oodewurd In 1981 het personeel gegij
zeld werd. Gemakshalve werd vergeten dat In 1ga1 
iedereen de centrale 110<ht verhten maar da t nletlllnd 
er In 110cht. Het tegenovergestelde van een gljutllng 
dus. Wat inze wandeling over het gazon bij de UCN 
voor bedreigends bezat, Is ntij volkcooen onduidelijk, 
zeker 0111dat we hele .. aal niet In de buurt zijn ge-

weest van ruimtes waarin zich personeel bevond, 
Vanuit onze geweldloze opstelling tijdens aktles 
durf Ik dan ook stellig te beweren dat er nog nooit 
een vinger Is uitgestoken naar noensen die bij kern
energleobjekten werken. Dit In tegenstelling tot de 
vele beelden die •ij bijstaan van vertrapte, ver
gaste en In elkaar gerOlllde aktievoerende -.ensen. 
En hoe zit het eigenlijk 1110t de dreiging die de 
.. nsen die bij kernenergleobjekten en In 'het ver· 
lengde aarvan aan ~ernwapenprojektén t~eewerk.en. 
dagelijks op ons uitoefenen 1 
god. ah Ik daaraen denk zijn wij nog hellig bezig, 

Terugk-nd op het vat met grlesftleel wil Ik nog het· 
volgende vertellen : De heer Geertseoaa, voorzitter 
van Hn co-lssle die op dit ..,..nt onderzoek doet 
naar de definitieve opslag van radioaktief afval, 
deed onlangs tn de ooedla de uitspraak dat grlesn~~el 
gevaarli-jker ls dan radioaktief afval. Aangezien 
er op het Urencoterrein al heel wat levensgevaar
lijk radioaktief ahal aanwezig Is, leek het ons dan 
ook de hoogste tijd dat her en der in Nederland ver
spreid grlesneel ondergebracht -st worden op een 
centrale plaats. Aangezien ...., In Al .. lo nogal blij 
Is liet levensgevaarlijke goedjes, leek het ons ver
standtg alvast te beginnen al het Nederlandse gries
Meel daar onder te brengen. 

Neneer de politierechter, cor 
Ik protesteer tegen uw orlnachtlng voor de werkelijke 
bedoelingen van onze aktie. Er wordt voorbijgegaan 
aan het feit dat wo de aandacht vestigen op een 
voor ons zo belangrijke probl ... tlek en wel die van 
kernenergie gekoppeld un die van kernbewapening. 
Ik protesteer OOidat u In feite de gehele aktie krt
•lnaliseert en bewust .vers110lt tot enekele straf
bare felten Ik protesteer tegen het fel t dat ons ver
weten wordt een bedrelging te zijn voor de .. nsen 
werkzaa.. bij Urenco, Nar dat die fabriek er stut 
en wat daar wordt verwerkt en wat er met die pro
dukten uiteindelijk wordt gedaan 1MlCJelljk een ernst
Iger bedrelging voor u en Olis Is , wordt door u niet 
onderkend. Ik protesteer tegen het feit dat ons 
beetje geweld : het kapotknippen van gaas wordt ge
krl•lna11seerd terwijl politie en justitie geweld 
als .. nopolle clalnen en dit ook op allerlel ... 
nieren hetziJ fysiek, hetziJ psychisch naar eigen 
goeddunken toepassen. Ik protesteer tegen het optre· 
den van de polftle en de 'behandeling• die we van hen 
genoten. Er was sprake van willekeur en pure pest
erijen want als zwiJgen een recht Is tiCJeten u en 
zij dat rospekteren en het gebruik •ken van dat 
recht niet afstraffen door het onthouden van andere 
rechten : luchten, douchen, lezen, schriJven, nedl· 
scha behandeling, kontakten 110t advokaat en bulten· 
wereld. Ik protesteer tegen de wanverhouding t ussen 
daad en gel!lste straf. Ik protesteer ook tegen het 
fel t dat aoen ons op zo'n brute manter probeert het 
recht te ontn.,..n op te k...,. voor een rechtvaardige 
zaak, en ik ben kwaad op hen die ons zo hebben behan
dled en bespaar""' alstublieft de bedillerigheld en 
de nelging tot heropvoeding van de officier van ju
stitie, WIJ hebben ons eigen geweten eh dat Is een 
betere raadsvro..,, 

NenHr de politierechter, br am 
Als l•and door eon hek gut door er een gat In te 
knlppen,ls dat volgens de officier van justitie een 
vorw van geweld, flanneer er aan de andere kant van 
dat hek een kind dreigt te verdrinken, wordt deze 
o,_ttlge daad een daad van liefde en volgens nriJ 

zelfs een wetteliJke plicht. In onze visie dreigen 
er aan de andere kant van he~ hek van Uren co •11 joen• 
en kinderen te verdrinken. Kinderen van nu en van de 
toek-t. We staan In deze visie niet alleen. lieten· 
schappers wijzen op de gevaren van kernenergie en 
door de uitslag v'an de Brede Maatschappelijke Dis
kussie weten we ons gesteund door een groot deel van 
het Nederlandse volk. 
Ik maak van dit 'laatste woord" gebruik .. het razzia
beleid, dat tn deze zaak Is gevoerd door de officier 
van justitie aan de kaak te stellen. Hij is geen 111n 
van de liefde, •ur een •• van geweld. Er Is geen 
beleid gevoerd waarbiJ overleg werd gepleegd .. t de 
aktlevoerders/sters, waarbij recht werd gedaan aan 
hun bedoelingen, en waai-bij getracht Is de schade 
voor belde partiJen zo klein IlOgelijk te houden door 
de aktie in goede banen te lelden. 
Er Is gekozen voor een arrestatie-beleid, dat onont
koombaar "..st lelden tot trlmlnallsering van de 
aktievoorsters, tot persoonlijke schade van polltie 
en aktlevoersters en tot flnancl~le en .. rele schade 
van de geneenschap, Dit arrestatle-beleid was voor
bereid door de officier van justitie en de direktie 
van Urenco door in Alnelo een sfeer te kweken van : 
Wie door de hekken van UCN/Urenco gaat verliest alle 
rechten. Voor geen enkele andere fabriek In Alowlo 
was er een dergelijk ' beleid, 
Ik dank mijn advokaten Roelof Lantlnk en Gerard de 
Haas die .., duidelijk geillakt hebben dat de Neder
landse rechtsspraak niet. ophoudt bij de hekken van 
UCN/Urenco. Er 1s bewust een wetsovertreding begaan, 
11aar je behoudt daarDil nog wel Je fund-ntale recht· 
en. Eên daarvan Is bijvoorbeeld het niet verplicht 
zijn un je eigen strafblad enz . .ee te werken door 
je ei gen naa~ te zeggen, BIJ dit arrestatlebeleid 
Is het niet vrijw1lllg prijsgeven van je Identiteit 
een legaal 11iddel geweest In de strijd tegen het 
enorw noachtsapparaat van polltie en justitie. Je 
staat In die striJd ogenschiJnliJk MOt lege handen. 
Aktievoorsters hebben echter hun overtuiging, hun 
solidariteit, hun prtnctplfle geweldloosheid, hun 
geloof In nensen en hun anoni•ltelt. Ook Ik heb van 
dit wettig 11lddel gebruik gemaakt. 
Bij het aanvankelijk door de polltie gevoerde beleid 
zou de schade beperkt zijn gebleven tot het llinlmle. 
Het nu gevoerde beleid Is daarao zo fout, OOidat 
daarbij •nsen (polltl-nsen en aktlevoersters) 
tegen elkaar zijn opgezet. Daarbij worden belde par
tljen er zeer geaakkelljk toe gebracht 0111 .. nselljk 
gezien onzor<Jvuldig noet elkaar 011 te gaan, De politie 
heeft craarbiJ de meeste macht. 
Ik ben als voorbijganger opgepakt op de openbare weg. 
Daarvoor was er met de aktievoerstars een afspraak 
-att .,. vriJelijk ~et terreJn te mogen verlaten. 
Justitie heeft die afspraak geschonden. Ik voel 110 
niH geroepen .. de .. rtelaar te spelen door te beun
non of Ik op het terrein ben geweest. Ik heb al ,... 
terllle schade genoeg van deze zaak. Ik heb verder 
niet de behoefte me aan de konsekwentles van 11tjn 
daden te onttrekken. In de geest van Ghandl, die ge
weldloosl.eld en openheld propageerde 110011 Ik nog 
Hn keer Mijn naa• : Bra• van der Maas. 
Ik dank allenensen (en dat zijn er heel veel) die 
•chter ons staan. 

berdi en 
Ik was Hn von de + 70 mensen die op het terrein 
van de Urenco geweëst zijn. We hebben daar geen ver
nielingen aangericht en geen personen bedreigd ( 
overeenkaonstlg het aktlephn). Dat laatste Is niet 
-.gelijk binnen mijn principes. Ik vecht juist voor 
een wereld waarin alle -.ensen vrij en vellig kunnen 
bewegen. Ik heb aktie gevoerd bij het Urenco-k ... 
plex _,at de IJCN wel een bedrelging vonat voor 
110nsen en wel 0111 dëY'olgende redenen, 
Ten eerste : De UCN haalt uranl .. uit N .. lblf, een 
land dat onder het Zuid-Afri kaanse apartheids-be
wind valt. De zwart werkers/sters In de uranluaijn
en staan voortdurend bloot aan radiooktleve stra
ling. Ze leven In barre OIIStandlgheden, Hiennee 
onttrekt de UCN zich nn een resolutie van de Vll 
waarin verboden wordt grondstoffen uit Zuid-Afrika 
en lillilbie te filiporteren en/ of te verwerken. 
Ten tweede : Het verrijkte uranllllt wordt onder andere 
geleverd aan Brazlll~. Een land waar 901 van de 
energie gewonnen wordt uit waterkracht. Wie garan
deert dat zo'n bewind dat alleen voor vreedz- doel
einden zal gebrulken 1 Niet direkt "" bedrelging 
van de UCN zelf Is het regeringsbesluit .,. •tnlual 
2 nieuwe kerncentrales bij te bowen, ondanks de ult
kOIISt van de BHD. Daarin heeft de 111etrderheld van de 
bevolking zich uitgesproken tegen kernenergie, dus 
gUn nieuwe kerncentrales en de oude -ten dicht, 
Worgelegenheld en tekort aan energie zijn gêfn ... 
ti vatles .. komcentra les open te houden. 1-rs, 
er Is genoeg te doen .. lllt!fls- en •llleuvriendelljke 
energie te verwezenlijken, zoals zonne- en windener
gie, Ik beslult •t de opooerklng dat het een goed 
verlopen vreedz- aktie Is geweest, waar Ik volle
dig achter sta. 
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verklaring van Rio. rio 
Ik ben de hekkensluiter (gelach uit de zaal). 
Ik sta hier ten gevolge van een overtreding die Ik 
bewust heb begaan, geweldloos, .. duideliJk te 111ken 
dat er In dete suenlevlng een konflikt Is. Wat Is 
dit konflikt 1 Er Is een groep •nsen, de •to<alob
by, die bepaalt wat goed 1s voor ons. In feite be
palen zij wat goed Is voor he. nzelf, WIJ, gewone 
burgers worden daa~ niet in gehoord. Die groep, de 
ato<alobby, bepaalt dat kernenergie moet k0010n, ten 
behoeve van hun Neht en riJkdoll. Voor de bouw van 
de eerste kerncentrales en de produktie van kern
...,rgte heeft de besluttvorwlng achteraf plaatsge
vonden. Kernenergie, dat gevaarlijk Is en waar het 
IlOrendeel ven de bevolking tegen Is, Dndan~s de 
ui t kOIISt van de 8HD beslult de regering er twee 
nle- kerncentra! .. bij te bouwen. De Urenco Is een 
schakel in deze atooolketen. 
Ik sta hier ten gevolge van een daad tegen onver
antwoordelijke gehoorzaanheld. Mijn daad 1s een be
wuste, openlijke, politieke , geweldloze aktie, liet 
als doel, een betere s_"levlng te krijgen en on-

~~~lJ: ~t~g~!~~~~v:~.!:n!:~~?e t:e~r-
OOidat dat een JIWinler Is .. dat kon~ll kt zichtbaar 
te 1111ken. Want : je kunt brteven schrijven ; worden 
niet gelezen. Dan met spandoeken lopen ; worden niet 
gezien. Dan demonstreren ; wordt niet gehoord. Dan 
vastke tenen un hekken ; geen enkele verandering 
tot nu toe. Het konflikt blijft ! 
Ik heb de keUle geuakt OID dat konflikt steeds aan te 
geven, C>ldat ik vind, dat het onrecht doet aan •nsen, 
niet alleen hier In Nederland, .. ar ook b.v. In Na
lllb". Hensen worden onderdrukt en vernederd . ltrenco 
hult zijn uraniiJI o.a. uit NIIDiblf. De zwart •nsen 
staan biJ voortduring bloot aan st'"llngsgevaar, 
waardoor de kans dat te kankor krijgen groot Is. 
Hun hulzen tljn g ... akt van afval utt de llljnen, 
wat nog eens extra straling oplevert. Denk vooral 
niet dat daar ook wl tte .. nsen op een dergelijke 
.. nter werken. Voor die situatle ziJn wiJ liedever
antwoorde lijk. Ik wil dat niet. Ik wil dat veranderen. 
Ik wil een samenleVliig waarin geen plaats Is voor 
onderdrukking, Mar waar 110nsen zorg hebbejl voor 
elkaar, niet over elkaar heen lopen, niet alleen 
hier In Nederland, .. ar over olie grenzen heen. Ik 
~an het konflikt zichtbaar •ken door deze aktie, 
Nar u verbiedt dat door een wet te hanteren waar
cloor Ik gestraft wordt, tn plaats van dat er een 
betere samenleving k<Rt. Het konfl ikt blijft nog 
In stand. Dat Is uw verantwoordelijkheid. Ook .. t 
wat voor straf u dat doet. Ik kan dat vervelend 
vinden, uar het verandert niets aan •ljn overtuiging, 
dus ook niets aan •IJn daden ! 

theo 
Sinds 1964 heeft de regering van Bratlll~gesteld dat 
~et land recht heeft op kernwapens voor vreedzaom ge
bruik, Alse-en wordt verwacht dat het land over s jaar 
tot produktie van kernwapens In staat ze 1 zijn, 
UREMCO heeft aan deze toestand bijgedragen door verrijkt 
uranl .. te leveren voor de Angra reaktoren bij Rio de 
Janeiro. Dit terwijl Brulllf stelselntatlg heeft gewei
gerd zich aan te sluiten bij het Hon-Proli~ratle Ver
drag. Nederland en URENCO overtreden het non-prolifera
tie regl~~e door de leveranties aan Brazllll • 

•van 1972 tot 1975 1s dr. Abdul Quadlr Khan uit Pakistan 
betrokken geweest biJ de URENCO fabriek te Almelo. Net 
veel ervaring en bedrljfsgehel~~en over het verrtjkln~s
proces h hij vervolgens naar zijn land teruggekeerd. 
Dnder zijn letding Is er biJ Kahuta, biJ lsl-bad, een 
COIIIIIerclele verriJkingsfabriek gebowd, die een wezen
lijke bijdrage levert aan de produktie van de "hhlftl· 
tlsche booD• door Pakistan, De betrokkenen biJ deze uak , 
URENCO en Khan, blijven ongestraft, 
In 1985 betreden zeventig aktievoerders het terrein van 
de UREHCD-fabrlek, OID te betogen tegen deze schakel In 
de atoolll<eten , Justitie acht het opportuun tegen deze 
overtreders ten strengste op te treden. 
Slijkbaar heeft •• hier In Al .. lo het gevoel voor ver
houdingen verloren. 

Theo 

mondje en kontje 
AlS HET HDHDJE PRAAT , MOET HET KONTJE ZITTEN . 

0 it ltond op de aJ.UT v•n eeo cel in het aerechtaa,ebow 
ia Al•lo, Ilt beb .,,ea e.rvare:n, d.at dit t:•n vurb.tid it. 
o.d.at llija o.aaa t nd bekend vu, (de politie vond llija 
djl>wija) beatoot ik eea v.rklarin& &I c& l e age.o, o-a 
a oeller vrij te koMn. Ik aoest tenalotee ona buaje_ te
rUJ;brtQ&tD. Nou. Uc hflb d&U Ut zo lana a•zeteo ah d.
aenecn die nieta zeiden. tteeverlle:o helpt niet. al Mn 
je &•n• ia:d dat te doen, vant u uuen J•. dat ah je 
ata•t voor de dinaen die je doet, j e daar ook opett.Ujlc 
over .,..t vertellen. Nou je kan er dut doa.d.er op zeg
gen, dat bet tea:ea je a:•bruillt w-ordt. In aijn Rena,e.lou 
t:el atond d.an ook op de. 1lUUr: laat je niet paaien 

laat je niet naaien 
... ar hou je hoofd recht op 
en laat naar Je <ladan raaien. 

Joa van batlagroep 
kAKTUS uit Apeldoorn. 



( 

"HET BESTAAN VAN DE STAAT IS GEWELDDADIG, EN ZIJN GE
WELD NOEMT HIJ RECHT~ DAT VAN DE ENKELING MISDAAD". 

(Max Stimer) 

'N Prima aktie eigenlijk die zaterdagavond 2 maart, op 
het Urenco-terrein. Verrassend sne 1 waren we erop. De 
afleiding was lawaaierig genoeg om de aandacht te trek
ken. Oe knioploeg snel. De videokaneraas in de korri
door tussen' de twee hekken werkten •• Alles ging vlot. 
Spandoeken op het gebouw, spandoeken aan de hoofdpoort. 
De pers goed ingellcht. Na 'n dik half uur zingend te
rug naar de gaten ( I in het binnenhek en 2 in 
het buitenhek) om onze aktie te beeindigen. Maar ~at 
bleek niet zo eenvoudig. Enkele mensen en 'n stev1ge 
politiehond sloten het gat hermetisch af. Met "koest 
Bello'' en "ga af" liet dit beest zich niet lijmen zodat 
hij me greep toen ik er uit ging. Ondanks dat stond ik 
dan wel 'n 20 min. eerder aan de hoofdpoort te kijken 
toen de gealarmeerde bewakers en politie in grote getale 
(zoals het zo poetisch heet) kwamen opdraven. Met ME
bussen en de nodige politiehonden. Ondanks die verster
kingen werd het iedereen toegestaan het terrein te ver
laten. Allemaal blij en met het gevoel hier moeten we 
•n pilsje op drinken gingen we richting binnenstad. 
Sonmigen met auto's en busjes, zo'n 25 mensen lopend. 
De juf van de politie waar ik mee opliep gaf op de 
vraag of we nog opgepakt konden worden 't geruststel
lend antwoord: "natuurlijk niet, alles is prima verlopen, 
ik loop alleen mee om te zorgen dat het zo blijft". Dat 
werd de eerste enorme deuk in het kleine beetje vertrou
wen, dat ik in politiemensen had. 'n Paar minuten later 
werden we met veel getrek en gesleur in een aantal poli
tiebusjes geperst en met een .\'aartje van over de honderd, 
loeiende sirenes en zwaailichten naar het rolitieburo 
gebracht. Je doet 1 t in je broek, wat een stel cowboys! 
En dan begint 't gedonder. 
Je hebt 't recht om te zwijgen, ook om je naam niet te 
noemen, maar wat ze allemaal flikken om achter je naam 
te komen en om je 'n verklaring te laten afleggen. Je 

Urenco gedagvaard 
Dagvaarding Urenco 

Wij, de basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, dagvaarden 

wordt er niet goed van. 
Slijmen, dreigen, beloven dat je naar huis mag, weigeren 
je advokaat te bellen. Geen tijd als je naar de plee 
wilt, naast je blijven staan, de deur openhouden, zodat 

i~z~e~~et"~~ iro~~~~"r.,m/~f!r bn g:~ ~~~~~e~~ ~~'":t 
je je naam niet noemt. lezen kan iemand zonder naam 
niet. Aardige, slijmerige, dreigende mensen. Allemaal 
willen ze je naam. Terwijl je behandeld wordt als een 
nummer. Maar ze kunnen mooi barsten, zelfs zonder boek 
kan ik me best amuseren. Zeker met politiemensen.- de 
politie is je beste kameraad - toffe lui! 
Je denkt op te komen voor 'n rechtvaardige zaak, aandacht 
te vestigen op de enorme problematiek van kernenergie en 
de koppeling met kernbewapening. Maar 't enige waar de 
mensen die je proberen te verhoren en de officier van 
justitie over zeiken zijn de stl'afbare feiten. Het ge
weld (kapot knippen van het hek), de vernielingen ( 'n 
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een nog grotere bedrètging voor ons allemaal is, snappen 
ze niet, willen ze niet snappen. 
Twee nachten heb ik in de cel in Enschede geslapen. 
Douchen 's morgens of •s avonds was er niet bij, want 
je hebt je naam niet gezegd. Daarna nog drie nachten in 
een cel in Nijverdal. Ook daar werden allerlei privile
ges ingehouden, terwijl door een telefoontje van thuis 
mijn naam al vanaf zondag bekend was. 
Moest je overdag niet voor verhoor naar Almelo, dan zat 
je de hele dag alleen in je cel. In het begin zonder 
papier, pen en boek. Werd je voor verhoor opgehaald dan 
gebeurde dat door minstens twee politi·emensen. Over ge
brek aan personeel gesproken. 'n enkele keer werden we 
zelfs als echte misdadigers met handboeien aan in een 
ME bus vervoerd~ Met vier politiemensen erbij~ Wat 'n 
komedie. Al de keren dat ik door politiemensen werd ver
voerd, heb ik er niet één z'n veiligheidsgordel om zien 
hebben. Terwijl bordjes met 50 of 70 km op hen geen en
kele invloed hebben. 't Gevoel boven de wet te staan is 
hen aan te zien. Zoiets is alleen voor gewone burgers. 

nu-r: 085-3-13-001 
Dagvaarding van verdachte naam: Urenco Nederland 

Ori enemansweg 
Almelo 

om te verschijnen op de eerstvolgende anti-kernenergiedemonstratie en zich aldaar te verantwoorden over het feit, dat 
bovengenoemde onderneming zich schuldig maakt aan: 

1. Het met volle verstand, i.s.m. derden ontwikkelen van miljoenen verslindende kernenergie-progranma's. 
2. Het overtreden van dekreet nummer 1 van de Verenigde Naties uit 1974 waarin wordt verboden: het zoeken naar, delven, 

exporteren en verwerken van illegaal gedolven grondstoffen uit Namibië, waardoor zij zich schuldig maakt aan heling. 
3. Het leveren van verrijkt uranium aan landen die het non-proliferatieverdrag niet hebben ondertekend. 
4. ~:~ ~~~~~:~~i~~n kernafval, dat onafzienbare tijd een gevaar voor het milieu veroorzaakt. Een di rekte bedreiging 

5. Bedreiging van de demokratie door het ontduiken van internationaal vastgestelde verdragen en het bewust achterhouden 
van infonnatie daarover. 

6 •. Niet naleving van de meldingsplicht betreffende vervoer van gevaarlijke stoffen over de openbare weg. 

Binnen afzienbare tijd zal u een herhalingsoproep worden doen toegekomen. 
Bij verstek is geen beroep mogelijk. 

opgemaakt: 13 maart 1985 
plaats: stoep Arrondismentsrechtsbank te Almelo 

Moest je voor verhoor naar Alemelo dan had je uren 
wachten voor de boeg. Allemaal in wachtkamers zonder 
ramen net als de cellen. Uren zitten wachten zonder dat 
je iets te doen had. Je had immers niets bij je. Alles 
inleveren bij de diverse wachtkolll1landanten. De verhoren 
duurden meestal vrij kort en eindigden bij mij meestel 
in het kwaad weglopen van m'n persoonlijke lijfWacht. 
Daarna weer een uur of twee wachten, afgwisseld om+ 
12 uur met 'n wanne maaltijd in 'n ali.IDiniumfolieve"F
pakking. Dan weer, meestal alleen, onder geleide terug 
naar je logeeradres. 
Wachten, wachten, wachten. Af en toe stak iemand een 
sleutel in het slot om daarna toch maar weer verder te 
lopen. Wachten. En overal gingen de deuren achter je op 
slot.en zat je weer uren alleen in kunstlicht. 
De keren dat je buiten medestanders hoorde zingen, flui
ten en gillen, waren als een geschenk uit de hemel. Ook 
als je vervoerd werd en er stonden wat mensen bij de 
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uren tegen. 
Want inzinkingen heb je. Toen ze me na een paar dagen 
de verlenging van m'n in verzekeringsstelling voor weer 
twee dagen kwamen brengen heb ik, wel pas nadat ze ver
trokken waren, m'n brood tegen m'n celmuren gekwakt en 
't enige meubilair wat er stond in een hoek gelazerd. 
Toen die teleurstelling weg was kon ik in alle rust een 
spelletje spelen. Aan twee koffiebekertjes en een bal 
klef wit brood had ik genoeg om 'n kompetitie kegelen 
op te zetten. Weer voor drie kwartier onder de pannen. 
Rust en weerbaarheid zijn belangrijk voor je zelfbehoud. 
Liever zij chagrijnig dan ik. Als ik 's morgens soms 
door drie stugge agenten gewekt werd door het twee maal 
doorspoelen van m'n plee deed 'n opgewekt •goedemorgen 
heren" echter weinig zon doorbreken op hun in dienst 
zijnde politiegelaten. Mezelf bezorgde dit echter het 
nodige leedvermaak. Dm me onder ~un hoede weer met fris 
gepoetste tandjes aan een nieuwe dag te beginnen. Vol 
vaak met de nodige interessante ontmoetingen. Een voor
geleiden bij de officier van justitie liet me' weer dui
delijk zien dat het hun menens was. Ze leggen je inder
daad meer ten laste dan je zo op het eerste moment denkt 
te hebben ingehaald. OPenlijke geweldpleging, vernieling, 
erfvredebreuk, bedreiging van personen enzovoor-.tsQ 't 
Feit dat ik nog een kombinatietangetje van hooguit 15 
an lengte in bezit had, ontlokte de officier van justi
tie de kreet dat ik gewapend was met 'n draadkniptang. 
Dan is elke fletsenmaker een wapenarsenaal. Je kunt 
met het ding nauwelijks een ijzerdraadje afknippen, laat 
staan herashekwerk van Urenco-kwaliteit. 
Alles bijelkaar zijn we 5 dagen onder de pannen geweest. 
Vijf leerzame dagen. Alleen geloof ik niet dat ze ook 
door de politie en justitie als leerzaam zijn ervaren. 
En als je dan de officier van justitie vijf weken waar
van drie voorwaardelijk hoort eisen en de man hoort 
zeggen dat deze straf vooral bedoeld is als een herin
prenten van normen, dan is het inderdaad heel duidelijk 
dat hij er niets van geleerd heeft ! 
Wat ik ervan geleerd heb is inderdaad dat we door moeten 
gaan waar we mee bezig zijn. Want er zal nog erg veel 
veranderd moeten worden. Daarom was ook mijn daad: "een 
bewuste, openlijke, politieke, geweldloze aktie, met als 
doel, een betere samenleving te krijgen en onheilvolle 
maatregelen voor die samenleving te voorkomen." (Ri.o) 

Verzet begint niet met Cor 
grote woorden 
maar met kleine daden 

Het proces en de nasleep heeft 
de betrokkenen veel geld gekost: 
daarom voor steun een gi rommner 
34 12 555 K.v.Dijk De•enter ovv. UCN aktie. 

NANAI: INDIANEN EN URANIUM 21 APRIL 

Op zondag 21 april organiseeri> de stichting NANAI ( Ne
derlandse aktiegroep Noord Amerikaanse Indianen) in de 
Meervaart, Osdorpplein 67 te Amsterdam een middag over 

Zutdäfrtkaanse atoomtoestanden Industry Radioactive Waste Executive) had aanbevolen 
voor dumping van radioaktief afval, Elstow, Redford
shire, blijft op de lijst staan voor in aanmerking ko
mende plaatsen. Voor de schrapping van Billingham moet 
de NIREX 3 alternatieve plaatsen uitkiezen. 

de situatie van de Indianen in Noord Amerika. Zeker zal 
ook aan bod komen de roof van uranium en andere delf
stoffen uit het land van hen. Vanwege de gevolgen van 
radioaktieve stoffen in de lucht en drinkwater krijgen 
veel Indianen kanker en genetische afwijkingen. Dodewaard, 
Borssele, de UCN en al het atoomspul in het buitenland 
draaien op de kanker van autochtonen!!! 
Wil je lid worden van NANAI? Stuur een kaartje naar ant
woordno-r 3131, 3000 WB Rotterdam. (minimaal i 15,-
per kalender jaar. Je ontvangt dan maandelijks NANAI-NOTES.) 

Van 14-21 april is "de week tegen de zure regen" 
VERZIN ZELF MAAR IETS, de rest van het jaar valt !t ook. 

EUROPEAN NUCLEAR DISARMEMENT CONFERENTIE van 3 - 6 jul i 
in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Toegahg i 225.
Er is een crèche aanwezig, dus ook BOM moeders en BOV 
vaders zijn welkom. 

OP 6 AUGUSTUS VIEL OE HOOG VERRIJKT URANIUMBOM OP OE STAD 
HIROSHIMA 40 JAAR GELEDEN. 

D.ISKUSSIE WEEKEINDE PLUS TENTENKAMP BIJ OE MOERDIJK JS+IS 
MEI 

2-4 mei wereldhandelskonferentie te BONN 

1 MEI AKTIEDAG 

Amsterdamse basisgroepen tegen kernenergie en militaris
me wi ll·en samen ~t andere groeperingen op een gezamen
lijke dag axie voerE,!l. Ons leek 1 mei daarvoor een goede 
dag. Wij willen andere Amsterdamse, maar ook groeperingen 
in andere plaatsen oproepen dit iniatief te delen. 
We denken daarbij aan uitkeringsgerechtigden, kraakgroe
pen, vrouwengroepen, migranten-organisaties, anti-mili
taristen, anti-kernenergiegroepen enz. 

Er is nog veel te veranderen in Nederland, hoewel we het 
algemeen kiesrecht al 65 jaar kennen is er geen enkele 
demokratie op het ekonomies en sociaal gebied. Regeringen 
komen en gaan maar hun onzalige plannen zijn er niet 
minder om. 1 mei zou niet alleen een dag moeten zijn 
waarop voora 1 "linkseR partijen hun eigen vieringen hou
den, maar juist een strijddag voor zeggenschap op het 
economische en sociale vlak. 
Heb je ook zin om op die dag aktie te voeren, dan kun je 
kontakt opnemen met de nummers 
Graag voor 17 apri 1. 

Acht procent van alle uranium die- verrijkt wordt in de 
Verenigde Staten in 1983 was van Zuid Afrikaanse ori
gine. Ed deel ervan werd ook nog geëxporteerd naar het 
buitenland. 
Het Nuclear Control Institute beweert dat de Verenigde 
Staten nalaat zijn potentiele invloed aan te wenden om 
het Zuid Afrikaanse bom programma of de bezetting van 
Namibië, waar de grote Rossing uraniunmtijn is, te la
ten stoppen. 
Zuid Afrika heeft niet het Nucleaire Non-Proliferatie 
verdrag ondertekend en heeft veel geheime nu.cleaire 
fabrieken gebouwd met aanzienlijke hulp van de V.S. 
Ook hebben ze hierbij waarschijnlijk hulp gekregen 
van Israel en West-Duitsland. 
Voor 1975 heeft Amerika een 5 MW Safari I research re
aktor geplaatst in Zuid Afrika. fen pilot verrijkings
fabriek is gebouwd in Valindaba. Twee 900 MW Koeberg 
kerncentrales recentelijk opgestart bij Kaapstad~ door 
Frankrijk geleverd. 
Hoewel er gevreesd wordt dat Zuid Afrika bezig is met 
een geheim wapenprogramma, doet Amerika niets om noo
pproliferatie toezeggingen van Zuid, Afrika te verkrij
gen. Verschillende overeenkomsten voor de ketneentra les 
daar worden zelfs toegestaan, zelfs werd het leveren 
van brandstof voor de Koeberg centrales toegestaan. 
Amerika kon Zuid Afrika echter geen verrijkt uranium 
levert!n wegens de non-proliferatiewet .. Zuid Afrika kan 
verrijkt uranium echter via Zwitserland, België en 
Frankrijk krijgen. Deze hele transaktie was geregeld 
door 2 grote Amerikaanse nucleaire firma's, Edlow In
ternational en SWUCO .. Bovendien wist de State Depart
ment hier al die tijd al van af. 
Recente bewijzen tonen aan dat Zuid Afrika kernwapens 
ontwikkeld en test in het geheim, terwijl er gewoon 
door wordt gegaan met het leveren van assistentie bij 
kerncentrales die bij wapenontwikkeling gebruikt kunnen 
worden. 
Deze hele Zuid Afrikaanse ontwikkeling heeft tot ge
vo 1g dat ook de rest van Afrika zich wil gaan wapenen 
met kernwapens, omdat ze bang zijn dat Zuid Afrika 
zich anders tegen de rest van Afrika za 1 keren. 
Oe Nuclear Control Institute beveelt aan om een boycot 
te zetten op alle export van nucleaire technologie 
naar Zuid Afrika tot het belangrijke non-proliferatie 
en anti-apartheid concessies zal doen. 

Kernafvaldumping Engeland 
verijdeld 

Op 24 januari verklaarde de staatssecretaris van milieu 
van Groot Brittanië, Mr Patriek jenkin, dat de verla
ten ondergrondse mijn bij Rillingham in Claveland niet 
gebruikt zal worden voor het opbergen van middel radi
oaktief afval. De andere plaats, die de NIREX (Nuclear 
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De mededeling wordt beschouwd als een grote overwinning 
voor de anti-kernenergiebeweging en de bevolking van 
Bi 11 i ngham~ die een gewe 1 di g grote campagne had opge
zet, waaronder een petitie die door 83.000 mensen uit 
het Rillingham district was ondertekend. Nu ze hun 
strijd gewonnen hebben, hebben de mensen van Rilling
ham Against Nuclear Dumping hun hulp aangeboden aan 
andere gebieden, bedreigd door afval dumping. 
Door deze teruggang in de plannen van de regering voor 
het opbergen van radioaktief afval, is het afval pro
bleem een nog groter politiek probleem geworden. Oe 
milieugroeperingen, waaronder Bedfordshire Against Nu
clear Dumping ofwel BAND, blijven ondertu$sen hun voor
keur uitspreken voor het droog opslaan van radioaktief 
afval ter plekke. waar je het materiaal goed in de ga
ten kunt houden .. BAND blijft zich verzetten en hoopt 
dat de lokale authoriteiten hun verzet zullen blijven 
ondersteunen. 

groeten met radioaktieve modder 
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GREENPEACE 

Op 26 februari werden er 2 akties gehouden door Green
peace. Eén in Australië en één in Enge,land. 
In Australië weden door Greenpeace leden 100 dode 
vissen afgeleverd bij de Sydney offices of Energy Re
sources Austral ia, de firma die de Ranger Uranium be
heert in Kakadu National Park. De vissen kwamen van 
een opslagvijver van de uraniummijn, waaruit Ranger 
besmet water wil lozen naar de vijvers en rivieren in 
de buurt. 
Tegelijkertijd hebben leden van Greenpeace en Cumbri
ans Opposed to a Radioactive Environment (CORE) 5 ton 
radioaktieve modder gedumpd op de drempel van het mi
nisterie van milieu (DOE). Oe modder was besmet door 
lozingsvloeistof van Windscale. 
De aktie was een reaktie op de onvoldoende plannen van 
DOE de lozingen van de fabriek te reduceren over de 
volgende 6 jaar. De Internationale Parijse Commisie 
heeft zijn lidstaten opgeroepen de lozingen te minima
liseren door de best beschikbare technologie toe te 
passen. Volgens Greenpeace voldoen de plannen van DOE 
niet aan de Parijse Conwnisie richtlijnen. 
De aktievoer(st)ders gekleed in beschermende kleren 
hielden de modder vochtig om te voorkomen dat het ma
teriaal verspreid zou worden. Acht van hen werden ge
arresteerd. Greenpeace heeft aangeboden het verwijde
ren van de modder te betalen. 



BORSSELE: EEN INTERVIEW n~t\ rk \lv\tlb 
van de milieufede~atie Zeeland 

Borssele en Moerdijk zijn de gedoodverfde kandidaten 
voor de nieuwe kerncentrales. Oe regering zal de vest· 
igtngspluts zeker ook af laten hangen van de 11ate 
van verzet dan wel meegaandbeid van de bewoners in 
de atgev1ng van de nieuwe centrales. In Zeeland 1"'())lloo 

1111!1t het : een half jaar geleden 250 mensen op een 
~~anifestatie, nu 1500. Overigens is d1t êên van de 
zeldzallll! keren dat ook de polltie goed geteld heeft : 
de schatting van de politie kwa10 overeen 1111!t die van 
de organisatoren, Of zi jn in Zeeland de antikernener
gie aktivisten behoudend ? 
Wij hadden een interview met Jan de Vries , werkzaam 
bij de provinciale nt111eufederatte tn Zeeland. Bij 
deze federatie zijn ongeveer 25 groepen aangesloten op 
nttuur- en mi lieugebled. Daarnaast zijn er nog 2000 
individuele l eden. 
Interviewer : jij bent sekretaris van de 10i1teufedera· 
tie ? 
Jan de Vries : Nou ja, ik werk bij de provinciale 
01fl1eufederatte , dat Is êên van de deelneme~de clubs 
in het phtfom, en als 1111 Heufederatt • hebben wij 
het sekretariaat.Het ts niet zo precies van jtj bent 
voorzitter of sekretaris of wat dan ook. 
t : Ik heb gehoord dat het de laatste tijd ntet zo 
best meer ging 1111!t de 11ilieubewegtng tn Zeeland. Er 
Is nog êl!n aktie geweest bij die nieuwe opslagrui11te 
btj de kemcentrale tn 8orssele, 101ar daama ts er niks 
noeer georganiseerd. 
J : Ja, dat i s waar. Het is hier een hele tijd rustig 
geweest. We hebben de vorige jaren un de BHD meege· 
dun. Dat was een papieren gebeuren : gespreksgroepen, 
stukken schrijven, noem ~~aar op. Mllar verder is het 
een tijd rustig geweest. 
i : Hoe ko111t dat ? Zhn n•msen het niet meer zitten ? 
J : Als Je ot> de wat langere termijn kijkt zie je dat 
er akt ies zijn geweest voorafgoande aan de eerste kem· 
centrale. Toen die eenoaal een voldongen feit was, 
ts het een hele tijd rustig geweest. Pas vanaf de 
Harrisburg·r•IIIP 1s het weer een re<!l!l feit geworden : 
dat di ng moet dicht.Dat SPeel de daarvoor In de Zeeuwse 
politiek niet. In de landelijke politiek wel, ~~aar 
in de Zeeuwse antikeN~energte·groepen niet.De Inzet 
Is er toen een tijd ot> g<!rlcht geweest dat die twee 
dingen dicht 110esten, maar dat fs weer weggelfbd. Dan 
heb Je andere aangrijpingspunten nodig. Wat wel g<!pro
beerd is is te reageren op e lk incident of proble011 
dat er speelde, ""ar dat zijn geen onderwerpen voor 
grote oktles of zo. 
I : Jullie hebben Met meer in het progra""'a dat 8ors· 
sele dicht -t 1 
J : Natuurlijk, dat hebben we wel tn het progra...,., 
uar we hebben een ttjd lang niet de liDgelijkheden ge-

LIJFSTRAFFEN 
Politiltgeweld h iets woar iedereen die r~elmat ig u n 
altties meedoet vroeg of laat mee gekonfronte~erd wordt. 
Oe een reagee.rt doatop door een l eus ('stillert dood') 
te kalken. een onder doet ungffte bij een Klachtenbu
ro Po11tteoptrede.n en dur blijft het meestAl biJ. 
Ten onrt:'(hte v 11\dt de H1JnMt-gSe GI'"'Ofp tegen Fascis«~e: 
'Hoe.wel het pol itiegeweld voar vee l meer Wlensen don je 
denkt eoe.n reden is om te stoppen .et aktie5, wordt het 
toch els een ononU:oombur gegeven geaksepteerd. Er 
treedt gewenning op. CIMfat de bur"'9erlijfce pen toch 
noo1L wat met je verhal•n over- het polttie-g&weld doet 
en je ook niet w1lt dot het teveel afleidt vtn het ei
geol ijh d<>« l en de inhoud vao j o akUe.blijft politie
gewel d binnen ons e fgen politieke denken en doen on .. 
derbe:H cht. Een r111ndversch1jnsel dot olsa~ur verwur
loosd blijft. Tenrt~ijl ondertusSen het politiegeweld 
steeds meer lO bewust en ger1cht wordt ingezet dtt je 
wel kunt spreken van 1ichAI!IIel1jke afschrikking of van 
liJfstraffen tegen dtrekt<> akttes.' 
De Groep tegen fascts~~~e wil door midde l van een in
ventor1Sat1e ven de 'i ncidenten' ven de loatste drie, 
vier jaar oentonen dat het i nderdaad 0111 een syshM 
gaat. 'Volgens on• ts dtt •y•t.,.attsch polltiegeweld 
.ulfs het voornaamste •fddel woonnee ze ons bestraf
fen en proberen te ontaoedigen . Datgene wat we doen i s 
meestol juridisch zo'n onbetekenend vergrijp dat we op 
bos i s durvan niet. gedisciplineerd kunnen worden. 1 

Kaar wur0111 tnoet juist een anti-fasc1sae groep zich 
doa,..ee bezig houden? 'Het h niet voor niets dat wi j 
ols 'Groep t·egen Fascisme • dit projekt doen . ledere 
suot waarin het verzet een bepaalde kracht ont-w ikkelt 
grijpt naor macht-s•1Sbru1k en ontwikkelt fncisthche 
trekjes. Het po11tieeppar4al beweegt zich op een hel 
lend vhk van fysieke terreur tegen 4ktfevoerd(st)ers. 
Oe step van dit soort gt'weld nur martelingen fs 111n .. 
der groot don !Mln over het algemeen aannee•t. Veel or
restante(s)n hebbeo t tjdeos hun verblijf op het poli
tieburo kunnen ervaren dat hun ltchuelijke onschend
burhe1d dur niel oneer best .. t. d•t ziJ tn de geesten 
von de politieagenten vervormt zijn van Mensen tot ver
achtelijke dtngeo. Dingen, waa.....e allos geoorloofd 
Is. I 

Doo,. het m.oken von een Iondelijk samengestelde bro-

}~j~ ~~~k~s~~.G;:~ !~::" p~l~~~!::W:l~. •ro:·~n!!Me-
' rechtsstaat' goed op de valse schijn van haar woorden 
doo• de ""'"d te laten villen is het belangrijk d4t we 
zo veel mogeliJk. feitelijke gegevens over polltiege
weld tegoo d"loe(e)m(st)er< en a~~stand(st) .. s bij ak· 
ttes op een i'"ij :etten. Oaor htbbt.n we heel veel pre
ciese getuigenissen voor nodig over de aard en ~et 
verloop van de o~Ue, een prec;eze beschr tjvtng von 
het poHtieoptreden en eventuee 1 bee ldmaterha 1. 
We zijn haast zeke·r dat. wanneer er genoeg mennn mee
we·rken. we zonder IM!er kunnen aontonen dat er sprake 
1s van ee·n systee•, va-n een bewust bele1d van de poli
tie. We hebben dus. ll'ledewerking nodtg van zoveel mo
gelijk mensen. teder verhaal h voo,. ons bruikbur, 
binnen woot voor beweging of d:.tie Clan ook. o ls de be
schrijv1ng ven de 9ebeurtenissen 11aar heel nauwkeurig 
is. Henst.n die eoeite hebben om hun verhul zeJf op 
papier te zetten w11len we eventueel ook wel inter
viewen.' 
Het adl"es waar je je verhaal kwijt kunt is: 

Groep tegen Fascts~~e:. 
postbjs 1252. 
Ni jmegen. 

had 011 daar 110nsen voor wam te krijgen. 
t : Vorig jaar oktober is er In Middelburg een maoî· 
testatle geweest. Hoe Is die verlopen ? 
J : Er waren o~eveer 25D mensen. Als organisatoren 
waren we redelijk tevreden 110t deze opkOitiSt.Je """'t 
hierbij bedenken dat kernenergie in Zeeland een dood· 
g<!prut onderwerp Is. Hen Is hier gewend aan de kern· 
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dat neeNt niet weg dat het 010eilljk is mensen in ver· 
zet te krijgen. Er was op dat monoent wel iets nieuws 
aan de hand : nameliJk dat Borssele kandidaats-vest· 
1gingsplaats is voor een tweede centrale. Mllar je 110et 
altijd ~~aar afwachten of je de betrokkenheid weer 
kan opladen. Dat zal zowiezo een tijd kosten, 1!\Ur 
i k vond dit een goede start. We moeten proberen niet 
te vervallen in herha l ing van de oude diskussles.We 
~oeten de nieuwe kwesties erbl.l betrekken . dus de 
r~dm~n d:iv~ ~~e~i~~~:-..:;~~~~~~e stao vao zaken ... 

J: Dat en de ekonollische kant, en de werkgelegenhelds· 
kant. Dus via het overbodig zijn van kernenergie, en 
dat er een ander elektriclteits beleid nodig Is en 
verdedigbaar ts . Dat zullen we hter zeker benadrukken. 
1; Ket fs nu een paar liaanden later en nu komen er 
1500 mensen naar de demonstratie. \laar k-n die van· 
daan 7 
J: Voor het merendeel uit Zeeland. 
1: Heb je er een verklaring voor dat het aantal mensen 
zo gegroet d Is ? 
J: Oktober was voor de regerlngseankondiglng. Het 
was duidelijk dat er plannen aan zaten te k010en, 11aar 
die waren nog niet aangekondigd. Dus ook niet dat Bors· 
sele heel hoog skoort wat de regering betreft. Daar· 
bij hebben we voor deze de1110nstratie wat meer publici
teit ge"..akt in Zeeland. Het is vanaf het begin de b~>

doeli ng geweest dat het een regionale bijeenkomst zoll 
worden. We hadden geen landel ijke pretenties . Oe gro• 
tere opkomst is dus het gevolg van !ets meer aan de weg 
ti"...ren en het feit dat Zeeland nu duidelijk de be· 
langd J ks te k&ndl daatsves tlgi ngsp laats Is . 
i: Zijn er behalve deze de1110nstratle nog andere akti· 
vl tel ten op gang ge kOllen ? 
J: Wat duidelijk op gang is gek0110n sinds de regerlngs· 
aankondigingen zijn allerlet plaatselijk kCNllitês in 
de g0111eente Borssele . Oe gemeente Sorssele CNllvat iets 
vao 15 dorpen en in 010er dan de helft ervan is zo'n 
ko10itê gevonnd. Dte ko~Ditês houden zich bezig met 
infomat1e·verspretding, folders uitdelen enz. Nou, 
dat is In de vorige jat.en nooit aan de orde geweest, 
dus dat is duidelijk een nieuwe ontwikkeling . 
i: Zijn er ook nieuwe basisgroepen ? 

atoomvrijstaat bewoond! 
HNOELIJK IS ATOOHVRfJSTAAl BEWOOND!!! 

Het is goed toeven in de bosrijke omgeving onder de 
konst&nte wantrouwende blikken van het luchtllacht bewa
kingspersoneel. Ze hebben zelfs speciaal voor atoomvrij· 
staat een wachthokje van beton neergezet met een dak 
erop. G010eente Woensdrecht had dat toch ten stre•gste 
verboden? Ach ja, de wet Is rekbaar onder van Agt . 
A 1 hoewe 1 op het dak van het hokje prachtige ogen van be
tonstaal zijn bevestigd om ~~et vereende krachten het hokje 
op z1Jn kant te vlijen. Vanaf atoomvrijstaat kan men met 
ve•rekfJkers in leder geval goed z ien welke v11egtuigen 
er landen en opstijgen van de startbaan, Dit, om te kontro· 
leren of ze hier niet hetzel fde geintje uithalen als in Belgi~. 

······································-········ jaarvergadering 
i ATOOMVRIJSTAAT PASPOORTHOUDERS/STERSV&RGADEIUNG 1985. : 

: Op zaterdag 18 atei, 011 13.00 uur. vordt de derde al- ! 
: get~~ene paspoorthou4erstersvergadering gel\ouden, in de • 
! k.a.r gadoor. Oude. Gracht 36, Utrecht. ! 
: Hierbij willen \ie alle .ensen , die een paspoort of een : 
* obligatie van. atoom-vrijst.flat hebben, oproepe.n 011 IDée 
: t& praten en beslissen over de volg~nde onderverpen: : 
: dt!. aankoop van tand i n Volkél. bestuuraverkiezing , en : 
* de plannen voor het kocaende jaar. 
! We burgèra en burgere-Ssen van ato010v-rijst.aat :tullen : 
• hierover nog een nieuvsbrief ontvangen. : 
: T"ijdens de verg-adering zijn nog paspoorten en obltga- : 

• ~ ~=~='Î1E: ATOOHV1UJSTAAT, POSTBUS 80159. AH- * 
: STERD,!J1, nt.. 020-123995, of 162828, of 279013. : . . . . ···············································••#. 
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J: Nou nee. Stop Borssele fs eigenlijk de enige en 
die heeft nog steeds grote 11001te om op gang te kome~. 
i: Op welke 1114nier zou hl er het verzet kunnen worden 
georganiseerd 1 In de Noordoostpolder ligt het een· 
voudtger. Daar moet een nieuwe kerncentrale koam 
en er is er nog geen. Hier is er a l Hn. Zal het niet 
1100i lijk worden het verzet op gang te brengen ? 
J: Er zijn wel ungrijpingspunten. Kijk, die ene staat 
e r en die Is buiten een betrekklijke kleine groep van 
Zeeuwen ntet OIIStreden . Het Is wel zo dat zowel de 
gemeente al s provinciale politiek gezegd hebben : 
geen tweede kerncentrale. Dat weerspiegelt natuurlijk 
wel iets. Het is niet a lleen buitenparlementair en 
parlementair links dat hiervoor Is, uar .in ieder ge· 
val Is het CDA h1ertn noeegegaan. Wij hopen zover t• ko· 
010n dat dat In stand blijft. Dan ts het nog niet utt· 
gesloten dat de regering eroverheen gaat en zegt wij 
doen het toch. Hoar dan zijn we weer een eind verder. 
i: Wanneer hebben provincie en geraeente zich tegen 
een tweede centrale verklaard 7 
J: Dat is tn 1983 gebeurd, dus voor de regeringsplannen. 
Sinds de plannen houden de ge~~eente en de provincie 
hun 110nd. In de gedeputeerde staten zitten 2 PvdA'ers, 
2 COA'ers en 2 VVOers. Oe PvdA hier is tegen ultbre1· 
ding, konfono het landelijk standpunt, de YYD is voor 
en het CDA wankel t. Ue ~velA Z>t 1n een moelt1Jke po
sitie, Zij hebben sinds jaar on dag de energleporte· 
feuille In het provinciaal bestuur. ln het openbaar 
verklaren zij zie~ tegen, .,.ar zij dringen niet un 
op een uitspraak van het provinciaal bestuur, want 
dan is de kans heel groot op een duidelijke uitspraak 
voor. De kans is dus heel groot dat de provincie door 
de bocht gaat 
I: In de YS mogen binnen een straal van 10 of 20 kil. 
van een kerncentrale geen mensen wonen . Dan zouden zo
wel Borssele a l s Dodewaard afgebroken moeten worden, 
als die Aloerikaanse nom gehanteerd wordt. 
J: Ja , die zoonering ts zeer diskutabel en die wordt 
in N~rl and gewoon zo gekozen dat kernenet<J1e moge11jk 
is. Dat is een stultje opportunisme. Dok IM!t de vorige 
pogingen om een kemcent•ale neer te zetten hebben wij 
dat altijd benadrukt. dat dat binnen dte nom niet kan 
in Zeeland . Nou, voor zover je uit Oen Haag teg<!nstand 
hoort tegen Borssele als vestigingsplaats, ts het daai"'OII, 
DGl dat ru1nrte11jk probleem. 
f: Wat is de eerstvolgende aktiviteit in Zeeland ? 
J : E• zijn plannen voor een regtonale energiekonfe
rentie. Binnenkort k-n we weer biJ elkaa• 100t het Zeeuws 
p latfom 0111 daarover te praten. Het plan is 011 dat in 
de eerste helft van noei te laten plaatsvlo .den. Ik denk 
dat dat de eerstvolgende grote aktiviteit wordt. 

Artanno 

MUNITIETREINBLOKKADE 11 MAART 
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lnt.erviev a.et eea van de deelnee• tera, Ellen. 
- Hoevee 1 mensen deden er mee op de rai l s van de 

Ee11shaven naar Ou i ts1 and ? 
Een stuk of tachtig. Enkele 1110nsen die achter bteven hebben 
de polltie gewaarschuwd en ook de Nederlandse Spoorwegen. 

!~r h:!~nY~!~f~\::.. ~;;e~e~p ch~o~~~1~0~"tw::n:erso• 
nentreinen. De NS wos dus gewatr$chwd uar de politie had 
daarna tegen de NS gezegd dat dte ch lool:trein wel door kon 
rijden, want we hebben ze wel op tijd van de rails af. 
Nou. wiJ zaten dus met tachtig mensen op die spoorrails, 
op eeo heel nauwe plek met twee sloten aan beide kante<1 . 
dus je had niet veel uitwljkllogelljkheden. Er stonden een 
heel eind van te voren met een groot spandoek 10ensen over 
het spoor heen en de politie had gezegd dat d ie chloortrein 
dus wel door kon r i jden, maar die politieagenten dedeo 
niets. Die chloortrein is dus gewoon dOOr het spandoek heen 
geraasd. heeft zich niks van verdere 110nsen ~~et lichtseinen 
en borden aangetrokken dl e om de honderd meter langs de 
rails stonden, en Is gewoon doorgedenderd. Je kunt van ge· 
luk spreken dat niemand is gest ruikeld en dat alle mensen 
op tiJd zijn weggesprongen. Als dat niet was gebeurd, waren 
er gruwelijke, dodelijke ongelukken gebeurd. 
Oaama kw-n er twee personentreinen die we door hebben 
gelaten , die reden ook stapvoets. De munitietrei n heeft 
een eind terug stilgestaan gedurende enige tijd, ongeveer 
een half uur , en gedurende die tijd begonnen mobiele een
heden aan ons te sjorren, nogal hardhandig. Dat lukte niet 
zo best omdat het daar zo nauw was tussen die s loten, 
Ït~:~ was dus wel een strategies punt, 11aar ook wel gevaar-

Het was we l zo dat je niet akuut tn die sloot viel, er was 
nog een kant. lk vood het wel een goeie plek. Je kon wel 
weg. Alleen bij dte cloortrein was het wel gev•ar11jk. 
·Oe IIIObielen hadden er dus eeo hoop werl< aan? 
Ja, want iedereen sloot weer achter aan. Op een gegeven 
-.ent zijn ze ontzettend hard gaan meppen om mensen weg 
te krijgen. Er zijn geen lll!nsen afgevoerd naar het zieken
huts, voor zover ik weet. lk heb wel mensen horen gillen 
van de piJn en tk heb ook gezien dat mensen die op de grond 
lagen met stokken werden bewerkt. 
-Hebben jull Ie achteraf nog gepraat over die aktfe? 
Ja. we hebben erover gepraat. De meeste mensen vonden dat 
de aktie goed voorbereid was en vonden uiteindelijk de plek 
ook wel goed. 
·Het feit dat er nog 11eer treinen reden: was dat de schuld 
van de politie, dat ze hebben gezegd van laat die chloor
trein Nar door rijden of hebbeo jullie zelf ook nog de NS 

3e-aarschuwd? 
a, ondanks dat ze op de hoogte waren, hebben ze toch nog 

die chloortrein op ons afgestuurd 11et de smoes dat ze ons 
wel op tijd weg zouden hebben. Dat bewees het feit wel dat 
er voor die chloortrein .. ar .. n pur loslopende agentjes 
aanwelig waren, die ons ook niet gewaarschuwd hebben dat 
die trein gewoon door zou rijden, 
·Hoe hard reed die chloortrein? 
Het was moeilijk te schatten, hij reed geen 140 kil per uur 
111aar het zal toch wel zeker 50, 60 knl geweest zijn. Dat 
was toch erg snel, omdat iedereen er echt van uit ging dat 
ie toch zou stoppen en dat iedereen liOI!St blijven zitten, 
011dat als je die trein doorlaat, dan doen ze dat 110t ote 
111un1tietrein ook zo. Echt op het laatste 111001ent , op .. nlt· 
meters zijn mensen weggesprongen voor die trein! 

Hans 
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SAME NWERKINGSVERBAND 

Het Is goed 0111 In dne AFVAL nog .,..t aandacht un het 
BOfiK-gebeuren te geven. Onodat de landelijke BONK·wr
gaderlngan slecnts Hn 'aclllnfstratleve' funktie heli· 
ben fs de redaktie van AFVAL daar ntet biJ vert.gen· 
woordlgd gewest. Toch hebben we -ten konstateren 
uit reaktles van versehiliende betroltkanen biJ BONK, 
dat olles niet geheel naar wens verloopt • . :Oit bl1jkt 
ook uit de net ultgek-n BONK-krent (oplage 20 000, 
prijs 75 cent), llen Is nog steeds het st.adl"" van kre· 
ten niet te boven gtkOIIIen. Oe krant biedt een verwar
rend scala van onvolledige lnfo!'ll4tle en onvolledige 
lktfevoorstellen. In Utrecht wordt voorgesteld 011 In 
juni de provlnc1ehufzen te bezetten. Dit aktievoor-
stel wordt doorspekt •t de woorden geweldloos en ge· 
weidloosheld terwijl justitie bezettingen en blokM~s 
als geooeld besteRpelt (obstruktie en onbevoegd blok· 
keren nn de openbare weg) V66r het geblokkeerde en la... 
gelegde provinciehuls zou dan een 'volksvei'<Jaderfng'lje-

houden worden van de provincie wearln besloten wordt dat 
de provincie Mer druk 110et uitoefenen op de rljksover· 
heli! t.t.v. het afbestellen van de krulsrtkett<tn, 
Die vollowrgaderlng neeoot dan de bestuurlijke funktie 
van het provinciaal bestuur over. J...".r genoeg duurt 
de blokkade maar Hn dag, waardoor de volgende dag de 
bestuurderen weer overgaan tot de orde van de dtg n• 
een dagje vrl J•f. Het hele voorstel h gebaseerd op het 
speerpunt kruisraketten, terwijl bfj provinciale bestu· 

r~.=~Qzl'r~~n "'::~ ~f~!r '1~ 1Jrpa~nw~b~1~~~~i~f~àles 
en ook de OI)Slagplutsen voor radioaktief afvtl) 

Oe bedoeling van BOitk was toch 011 een •eer ..vattend 
verzet te -.bflfseren dan enkel t.gen de ~-van• 
lloensdrecht? Onze maatschappiJ fs doortrok-
ken nn de z.g. partfile zingeving, ledereen heeft 
enkel oog voor het eigen belang, Het provinciehuts
voorstel beoogt •nsen uit a Herlel verzetsgroepen te 
bundelen fn het verzet tegen de kruisraketten. Dus de 
woonlasten kc.ltees, baanlo:en , jongeren, IIAO'ers --
ten rfcll ~n •sse gun verzetten tegen de kruisraketten. 
ledereen kan dan zijn of hur penoonlfjke rancune afre
ageren tegen de raketten in Woensdrecht. Oe antfkeme· 
nergfabeweglng doet haar best de vredesbeweging tegen 
de nieuwe kerncentrales te hoop doen lopen, zo ook de 
derdewereldbeweging die de vredesbeweging probeert te 
strikken .. te delllonstreren tegen de wapenexport nur 
de derde wereld. De gedeeltelijke zingeving zorgt er 
echter voor dat ledereen toCh bezig bliJft •t wat h .. 
of hur het vertrouwdst Is. llur het BONK- voorstel van 
uitgaat, Is dat ledereen zich 110et betoaefen 110t dia kruis
raketten, terwijl de vredesbeweging niet opgeroepen wordt 
zich te betloeien Mt de voordeursdelerskorting, met 
de IIAO ' ers enz. Een kwestie van eenrichtingsverkeer dus. 
llat betreft liet aktievoorstel Is het beter 001 te begin· 
nen lift kleine groepen bezoeken van de openbare vergtder
Ingen van de provinciale staten zonder meteen te gaan 
bezetten. Deze vergaderingen rijn openbaar en •n kan 
lastig genoeg zijn ( .. te beginne•) door van de publie
ke tribune te 9ttulgen. Als dft eraan vooraf gut kan 
eon bezetting noet des te IIMr 100tlvatte worden ultge-

~tt'11t betreft Is voor BOHK de kreet behartenswoardlg 
ook: 'VERZIT BEGINT NIET MET GROTE WOORDEN HAAR HET 

KUl HE ~DEN'. (cor) 
PS: dfe kleine O.ad Is l .. fddels verricht! HIDO de Jon&• 
Bonk bezette 1-rs op zaterdag 30 mart de 
•llltalre afluisterpost In Eibergen! 

waarschuwde al voor ussale ontslagen van nucleaire ar• 
belden en voor de 1109tlljkhefd dat frankrfjk kleinere 
nucleaire leveranciers failliet zouden gun. 
Het zal steeds -llljker worden voor de regering CD te 
rechtvaardigen O.t er twee centrale's per jaar gebouwd 
worden. 

de toekomst van kernenergie 
De gewoonliJk optl•fstische Huclear Ent~'$}' A;eney van 
de OECD concludeerde In 19821 'Er Is enig risico dat de 
nucleaire Industrie niet e-rcfeel aantrekkeliJk zal 
blijven In e.en klfiiU.t waarin de urkt onzeter eh ver
anderlijk Is'. Oe afzetgebleden voor nucleaire Industrie 
zijn Inderdaad schaars geworden. Econ011fe bereikt nu, 
t.a .v. klmenergie wat honderdduizenden deolonstranten 
nog niet was gelukt. Het zorgt er•voor dat langzun en 
-fn111 •s werelds kernenorgiebedrijven ophouden Mt 
werk'en. Oe enige landen waarin de ontwlkkelfng vrij nauw
keurig verloopt volgens de planningen van een tiental 
Jaren gel eden zijn die landen "'arfn er geen urttonder· 
zoek Is gedaan en waarin kernenergie doelbewust door 
een sterkt centrale regering wordt geleld, Partlculfere 
beleggers, die zelf kunnen kiezen en de verant>ooorde
lljkheld dragen van flnanollle gevolgen , venrijden kem
energle. 
Belengrijke onvoorziene kosten kunnen de uitgaven voor 
kerncentrales enom opdrijven. Oe opslag van kernafval 
tn de ontllantellng van oude centrale's zijn nog steeds 
grote probl-. Tot nu toe waren opslag van afval en 
ont.ntelfng kosten die niet berekend werden (zgn. 'un· 
couted eosts") en de CDvang hiervan kon alleen Mar wor
den geraden. Offlellle cijfers tonen In het al~en aan 
dat berging en ont.ntelfng 5-ltn rou toevoegen aan de 
tosten van ke..-rgie. llaar onofffcllle cijfers lopen 
op tot SOS of hoger. Oe bezorgdllefd over deze kwesties 
Is dufdelfjk •r*baar In Californfl. Oe wetgevende aacllt 
heeft hier op econOIIfsche gronden de boi.W van kerncentra
les uitgesteld zolang er nog geen nationaal progr-
Is voor de berging van het afval,Bovendlen blijkt dat 
veel alternatleve energie en energiebesparing steeds Mer 
in tel't k..t bfJ ,..rlkunse energiebedrijven . Oe .eeste 
energiebedrijven ve!W!lden nu al opnelljk dat zij kam
energie niet eens overwegen In hun pla-n voor nfouwe 
opwekklngscapaclteft In de tOllende tien Jaar. 
Maar het blijkt O.t -1 regeringen nog staeds de hoge 
verwachtingen koesteren als voorheen en de econ .. fsche 
hst onderschatten, het fs nu de tijd .. het kernenergie 
prog..- kritisch te beltljken, want het fs beter ten 
halve te teren , dan ten hele te dwalen. 
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PANDJE BASISGROEPEN , AFVAL EN ATOOMVRIJSTAAT 

Na 4 111anden bowen aan wat het aktlecentru. voor 
de Altsterd-e b.sfsgroepen, IFVAL en Ato..vrljstaat 
110et worden i s tindeliJk het eind In zicht. Salllen met 
de noeubel111ker en de gereedschapuitleen en de schoen· 
011ker zijn we berig 111et de grote fabrlekshtl CD te to
veren In vier ruiRites voor tlefnsellill!lt bedrijven . Hot 
Is de bedoelfng dat er fn de toek-t nog 5 van deze 
rullltes worden biJgebouwd waar dan o.a. een drukkeriJ 
en een fletsenukerlj kaMn. 
Door de vorst kon er lange t ijd niet g-tseld worden 
aar nu staan dan eindelijk alle lilren overeind k<~~pleet 
lltt deuren. Oe elektra Is bijna klaar en de plafonds bo
ven het aktiepand en de schotnllllker zijn In de naak. 
Het bovenstuk v.n de IIUren gaat bestaan uit rulten 
van een tuinderij die we voor een pri ktie hebben kun• 
nen kopen. Oe bedrljfsrul•tes zijn ongeveer 12x5 •ter 
groot en grenzen un de Dacosta kade op de begane grQnd. 

Tetterode. 
Het Tetterode--plex aan de Bflderdljkstrut fn M
sterdano Is een grote ex-lettergieteriJ die al In 1981 fs•. de buurt werd gekraakt. Anno 198S telt het caoplex 
zo'n 60 bewonerstars en 23 bedrijfjes waarondero.a. een 
heuse disco (Flux), een koffieshop/eethuis, een tweede 
hands klerenwinkel, een galerie, garage, pottenbakkerij 
enz. Een groot untal kunstenairs heliben er hun atelier 
gevonden en In de kelder repeteren .... nteel zo'n IS 
bands. 
All t gelrullersten dragen naar draagkracht biJ aan de 
kosten van het pand (elektra, bouwpot, onderzoek Bouw• 
hulp Eindhoven). 
Ondanks publfkatles In de landeliJke pers gaan de on· 
derllandelfngen •t de woniPgboi.WVerenfglng ' het Oosten' 
I de geeeente door. De gebrul kersters van Tetterode be
kostigen ..,..nteel een bouwkundig onderzoek van het 
voomoeale 'Boi.Whulp' uit Eindhoven. 

Zui d Afri kaans urani um 
voor Britse Trident? 

Oe tienjarige boycot van de 1-rt vtn uranlu. uit 
2ufd Afrika naar Groot Brfttanli Is opgeheven. Voor hot 
Hrst s inds 1974 Is er waar uran1.- uit Zuid Afrika 
gekocht vtn Esc .. (de 2u1d Afr1keanse Electrlc1ty 
Supply Camh1on), die de Koeberg kerncentrale biJ 
Kupstod exploiteert. 
Oe pogingen van do Ve,..n1gde Staten te bereiken dat 
Zuid Afr lh tljn gehel• nucleaire lnsttl latl .. opao
stelt voor ins~kties. wordt door deze verkooptranuk
tie noet Envehnd ste rk ondant~IJnd. 
Oe Verenigde Stat•n WAren verp Hebt de export van ver
riJkt uranlull n11r Zuid Afrika te stoppon, •aar Zuid 
Afr1ko kan nu ziJn kernbrandstof •oor Koeberg vla 
Frtnkrljk kr1jgan. 
Het behngrljkste is echt<>r dat or geen beperkingen 
aan het •llft,.lre gebruik van urenlu• uit Zuid Afrika 
en Ha•lb1ë zijn. Dit In tegenstelling tot het uranhD 
u1t Canada en Austra11ë waar Engeland noreaal z1jn u
r"an1u,. vandun haalt. Men vrtest. dan ook det het ura
n 1 ~o~~~ wit Zufd Afrika voor het Trfdent progrOIIbe v.n 
Engel end gobrutkt zal gaan worden. 
Aktles tegen de fliPOrt van uranfUIO uit Zuid Afrika en 
Nutibfi wordan geof'94nlsoerd door CAilUC (~lgn ~ 
galnst H010lblan Uren I.,. Contract), 

WOENSDRECHTSE VREDESAKTIEKAMPEN 
Al hoor je er niet zo valk -r nn, er z1Jn nog steeds 
2 vredesaktlek...,.. bfj de toek-tfge kruisraketten ba
sis! Een tijdje Is er zelfs sprake geweest van 3 k...,en, 
biJ de hoofdpoort Is een kUip g-~t dat door gebrek aan 
mens kracht weer opgeheven fs. Oe luis In de pels van het 
11flltarls11t bruist nog van het leven. llen Is nu een beetje 
op de ekologfese toer gegaan. Erzfjn kippen, hanen en gan· 
zen , . de -stufnen worden Ingezaaid en er 1$ In het bos· 
VAK ien krfngloopsentruno wtar aHe gebruikte tiendehands 
spulletjes van het VAK op een nfe- bes~ng l1ggen te 
wachten. Er 110et door de steungroepen van nu gespaard wor
den voor betonscharen, want Mt een deur kc. Je over· een 
poosje njet ... r op de basis Clld4t Heru een order van 
18 k•. heeft gekregen. Volgens het scheve bekkle de IWiter 
heeft dat niets te Nken •t de k0M11de kruisraketten . 
Maar zonder dollen: waarooa zijn er nog •ar 15 •nsen die 
eMir wonen? Het wordt tocll lente, de winter Is voorbij, ga 
toch van Je uitkering 9tnleten In een prachtige bosrijke 
onogevlng! (•lts je n1tuurlljk genotlveerd t.gen het •111· 
terlsee bent en graag je handen uit de ""'""" 1111 steken) 
Of Nak je etgen kall!p, zodat "'nneer dfe rakett•n er ko
men de regering depressief wordt van de honderden Vredes· 
Alctle-Kapenl 
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opgewerkt uranium in Almelo 
Bij WISE Is een doc-nt van hot Nederlandse parl-nt 
gekOtWn waarin de minister van Econ011hcha Zalten op 
vragen van de tWM<Ie kta~er l r)twoord geeft O\folr de zaak 
dat opg..,erkt kernofva l I n lolmelo Illegaal verrijkt 
Jou worden. 
Vol9tns • inlster van Aordenne Is een totaal •an 341 
ton opgeworkt uranh., verriJkt In Al•lo sinds 1g19. 
De ltoevMlheden neptunlun-237. ruthenf .... technluc ... 
en plutoniUil die or in zitten. Zijn volgens van Aor
denne onder de 1nternationaa1 9.accepteerde $tandaaTd 
gesteld door de U.S. At0111e Energy Coom1s1on. 
Van Aardenne z09t ook dat "" dHl vtn het opgewerkte 
uraft1ua equivalent 1s aan natuurliJk uran1u• en dat 
lhg ""' zonder speelale vargunning verrijkt worden. 
In .. art 1983 ontkende de •1nlster dat er opgawrkt 
uronfu• verrijkt werd In AlMlo. Op vragen over deze 
ontkenning zei de •lnlster dat or toen geen reden was 
dat hij oéfnformeerd was. Van Aardenne bek.ende dat er 
UF6 11tt de trein uit Frankrijk kwaa on dan met de 
VI"O«:htw•s•n door het cent.n.~• von Al ,...lo werd t•broc;ht 
naar da verrijkingsfabriek. Vol9tns URENCO bevat dit 
UF6 echter geen verrijkt uranl .... 
Internationale tra .. portngulatfos .. kon geen onder
scheld tussen o-rkt en natuurlijk urant ... 

BELGIE 17 MAART 1985 

Terwijl de kruisraketten al op de basis in Flerennes 981>" 
laatst waren gingen de Belgen toch nog Nar dallonst reren. 
De dag nade deloonstratfe en twee dagen na de plntsfng 
.ocht het Belgische parl-nt de goedkeuring geven. 
Door het lege dellokratlese gehalte van de Belglese 
reger ing leek het of er een grote •tlleld In de ~ 
stratle w.s gulopen. Of • lsschfen besefte •n nog niet 
volledig wat het betekent dat de geschiedenis voor de 
Bel gen zteh dreigt te herhalen: een oorlog tussen grote· 
landen die zich voltrekt op het bel gles grondgebied. 
Alleen de INII op de foto voelde '•: zoals het IJCDVE 
dossier (belg1ese IIIDK) het zo tnffend stelt: ' Het 
vol dongen fttt aakt ons dutdeliJk dat de grote lelli
draad bij llllttelre beste111ngen ordtnalr wlnsbejeg Is. • 
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