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ARNHEM
Op het groningse station is het
gezellig druk.. Mensen met buttons
en spandoeken st aan in groepjes
te praten . alvorens In de t re in
neer- Zwolle te stappen. In de
overvolle trein wordt gelongen,
en gepraat met mensen die voor
een groot deel positie f bl i jken
te staan tegenover de demonstra
tie in Arnhem. Jn Zwolle komen
er no? veel meer demonstranten
bij ; t zal druk worden 1n Am·
hem.

Al s we in Arnhem uitstappen
staat het st at ionsplein al vol
met mensen; blauwe en gele bel lon
nen en spandoeken st eken boven
de massa ut t. muziekgroepj es
staan tegen el kaar 1n te tetteren .
maar het kl i nkt wel entoesj ast.
Er is nie t veel geun iformeerde
politie op de been. wel veel
st il len. Er worden stencil s rond
gedeeld met portretten van leden
van de Arnhemse G.B. O.( Groep
bijzondere opdrachten. de beruch
te sU ll en met spuitbussen) Ook
een st encil met de waars chuwing
ervoor te zorgen dat j e nooit al
leen bent. j e ZOII gear resteerd
kllnnen worden . Net zoals eerder
in de week in Arnhem enige mensen
opgepakt zijn toen ze demonstreer
den voor de arrestanten van de
Oodewaard·a.ktie . .
Het wachten duurt lang. Qe l a.at-

sten vertrekken pas al s de eers
ten al bi j de KEMA zijn. en dat
is een heel eind lopen. Op het
radio-nieuws wordt gezegd dat er
10 I 20.000 demonstranten zijn .
maar het zi j n er veel meer. zeker
30 à 40.000. Op de heuvelige Ut
trecht se weg zie j e voor en ach
ter je niets dan mensen. De groot
ste demonstratie t egen kernener
gie ooi t i n Nederl and gehouden .
Bij het KEMAterre in. waar tussen

het groene geboomte de Arnhemse
instell ingen hun vesttging hebben.
en waar nog steeds radto-akttef
afval tussen de st rut ken l tgt .
wordt een korte toespraak gehouden.
die de meeste mensen echter niet
gehoord hebben omdat het zo druk
ls .

De sfeer is niet geladen en gr im
mig, zoals we ei genlijk verwacht 
hadden, maar eerder vriendelijk.
We proberen 'Nederland politiestaat'
en "'M. E. weg ermee' in te zetten.
maar het wordt niet overgenomen.
Men wil duidelijk tegen kernener
gie demonstreren en ntet de frus·
traties over het polt ti e-opt reden
afreageren .
Demonstreren t s ntet echt leuk

om te doen. wachten en meeschut fe
len met de massa . Ik voel me een
beetje een wil loos st uk vee.Toch
hebben we geen spijt te zijn ge
gaan. Na de gewelddadige slag om
Dodewaard zijn we met ons allen
en nog veel meer teruggekomen . We
hebben laten zien dat we tegen
kernenergie blljven . Zonder geweld.
De antikernenergi ebeweging in Ne·
derland leeft en groeit :

MENSEN
~e t I s opvall end dat e r in da
anti . kernenrQie-demonstre tie
in ~rnhem zovee l ouderen mea.
liepen.
In Qesprekken met dez e cate
Qorie is duidel i jk neer vor en
Qakoman dat 'Dodewaard' da
druppel is die de emmer heeft
doe n overlopen.
Oe a kties van ~ . E . werd
schandaliQ Qenoemd. maar het
op trerlen ve n 'stillen' we s
voor ve l en i n een ( z.Q . ) de 
mokratias ~ederland onwaar
diQ. Want wa t moet je el s 1e
vr iend c f vija nd niet ke n on 
de r s ch ei d~n ?
Ook de kr ee t da t men nu ni et
l anQer de 1cnQe r en a l leen kan
l aten steen . Zi j moeten zi.n
da t wi 1 naast hem s taan . werd
vaak gehoord • ••
Deze en andere niet qenoemde
meningen hebben beweren det
alle ekties tot nu toe wel de _
geli jk indruk hebben gemaakt .
Oe oudere gene r at i e wil S8men
e l s me~sen met elka8r een bre 
der front vormen.
Er zul len en zijn verschillen
i n opvat t ingen . ze l f s de kl e 
ding en t aalgebrui k soee lt bi j
be lde ' oa r t i j en' een rol.
Dat mag geen b elem~erinQ vor
men om ons doel t e bereiken.
Sluiting van de ke r ncent r a l ••
en atoomw8 oens ~edar18nd uit.



P.s.
~o n u mekaar zat e rda g ook a l
nI e t vInde n ?
Wi j hadden a r ge sPfokp.n te 
ge nov er S c ~oever ~ . j u l lie
dus duide lijk ook . Ju l lie
da chte n ze ker : ' Samen s ta j e
s t e r ker ' •
Volg ens mij maakt het de he _
ren op het VEEN , SEP t vn[N .
KE~~ en GKN nie ts uit waar
ze hun ge l d va ndaa n kr i jgp.n ,
l I s ze hun gel d ma ar k rij 
ge n. 419 wi j dus ni et me e r
be t a l e n • • • • • wo rden we a f 
gesned e n . We moete n dus vast
ga a n we r ke n a a n onze e r ge n
e ne r gi ev oor zieni ng.
Hebbe n j ul l ie t rou we ns ook
de ze mop ge ho ord o ver ee n
M. E. ..e r- :
Kommme nnda nntt m' nnn ba t t t t 
t errrr i j i j l j h t j e s 55z i j i j i j n
nnn O O::3p l'l ••••••

De d emons trati e tege n ~: e t r :j':-o ~- treden o maandaga-ond ,

\ '.

Din3dag aj.:sle rond de ::GD, d ie c ol ; t'l t r oom u i t .;ode ~;aard a fne emt .



HET RESULTAAT

Goldberg, ' Geertsems; Von Gauseu,
ik . lach niet meer
om jullie stemmingmakerij.

Ook linkse oosterburen
is het láchen wel vergaan,

die zijn el jaren vogelvrij.

Bedankt Gol~berQ van Dodewaard

je hebt- ons vogelvrij verklaard.

Met Telegraaf en N.V.U.

en het Oud Strijders Legioen

gezorgd dat ik voorlopig

m'n mond niet meer durf open

doen.

Zie ze ~teeds vaker lopen

ze roepen: 'Dodewaard blijft

open' •

Niet dat ze dat willen, nee.
Maar juist omdat wIj roepen:

'Dicht'.

Het mollen van een demonstrant

Is vanaf heden plicht.

Bedankt Goldberg van Dodewaard
je hebt ons vogelvrij verklaard.

Voel het geweld dat ik me aan

moet doe ....

geweldloos nog te zijn

de striemen op m'n ego
en overal nog p-ijn.

Maar wat veel erger is:

pas nu herinner ik me

waar het om begonnen was
Dat was niet vechten tegen

hufters

of oppermaèhtige M.E.

maar tegen die centrale.
Daar zit ik nog het meeste mee.

Hendrik-Jan



VERZET; EEN PLICHT.
Direk te ak·tie·:
Burgerlijke plicht
of
ongehoorzaamheid

Sinds minstens de 1ge eeuw
lijn Nederlanders burgerlijk.
Maar haar ontstaan heeft Neder
land te danken aan 80 jaar op
~tand, direkte aktie en onge
hoorzaamheid.
De situatie is intus$en wel wat
veranderd. Naar militarisme,
chemis-ehe- en nukleaire indus.
trie uorme.n een groter.e bedrei
ging vc,or Nederland dan Spanje,
Frankrijk, Engeland en Duits
land in het verte of nabije
verleden.
E'n ding lijkt onveranderd: het
recht van de sterkste lijkt o
vereind ~ebl.even.
Mensen dl,e 'zich daar niet bij
neer wensen te 1e90en, protes
teren, In woord en daad met .
beroepschri ften, demonstratie"s,
prikakties en blokkades.
Van oorsprong waren socialisten
ook aktievoerders. Sinds lang
zijn ze nu -verstr-ik·t in het ar·
lementaire schijnwereldje, dat
zich steeds verder van de maat
schappelijke werkelijkheid ver
wijderd.
Mensen die voor de papieren
strijdpunten van de ex-socialis
tische PvdA opko~en. worden
door met instemmIng van hun.
kersve~se machtsgeile burgerlijke
ordeb.elllaker Van Thijn platge~ .
spoten, neergesla'en en gek~iJ

mirtaliseerd._
Grof gezegd: Van der Berg lokt
ze d'r naar toe, Van Thijn slaet
ze In elkaar. Ook partijl1enoten.
Dat wordt eenleu.ke diskussie
binnen de PvdA.
In de meeste medie is het nog
niet duidelijk naer voren ge
komen, maar v66rdat er ook maer
één P1.E.-er geraakt was, v66r
dat de (deels) zittende demon
strant.en ook'maar iets door hed
den, hadden ze het traangas al
in neus en ogen. Volstrekt ver
bijsterd en in opkomende woede
en verontwaardiging strompelden
de mensen de dijk af, het prik-

ke1draad door, de velden in.
Plet tranende ogen zie je niet
zo duidelijk waar een suiker
biet of een heestertje staet.,
D'r werden d'r dus heel Wat
vertrapt: duid.elijk onze' scnul.
Was het ,voo~ de PvdA-top ent
of'D'66-top (CDA kun je helemaal
wel afschrijven) nu zo moeilijk
gew~t .om de îî'o'l*(Jende richtlijn
er ~oor tè krijgen:
Alleen M.E.-optreden binnen het
gebied van de kerncentrale?
Dat ~as taktisch ook slim ge
weest: Waren er dan (7eer on
waarschijnlijk) vernielingen
eangericht tijdens het weekend
aan het hekwerk of wat d.naok,
den ilias het voor heel Nede1"land
duidelijk geweest wie het gedaan
hed. Dat zou ook tot de AKB
doorgedrongen zijn. Een ont·
ruiming op maandag, zonder traan
gas o.i.d. maer gewoon wegdra
gen, zou eeo fatsoenlijker 1n
druk gemaakt hebben, om het heel
zacht uit te drukken.
De PvdA gaat wel heel ve~ met
het slijmen naar het CDA. Zien
ze dan niet dat ze samen met de
AKB meet kans maken op reaJise
ring van hun strijdpunt: slui
ting vaM de kerncentrales dan
met het CDA?
Dit is totnutoe de allerstomste
zet van de PvdA gelileèst. Of lIIil
len ze de CDA op hun eigen mid
denreehtse kiezers terrein bekon
kurreren. op zoek naar 4'r ver
loren zeteltJes1PvdA als pvdm...
van de 'f'lach't? •t Gaat er op lij
ken, desnoods over lijken.
Gaan ze dat nog goed m-aken?
Weinig hoop I
We zullen dan 1IIel zonder PvdA
doorgaan. Oe.atoommaftia heeft
nieuwe vrIendjes gekregen. En
"n ding 'hebben ze gemeen: ze
zijn slechts op "n PIJnt; ,-ge-. 
voelig: il:" de portemQnnaie. D'~r
moeten we ze dus 66k treffen:
GiroblaufII, .1a ni-et g8noe.g: bete
11ngsbQY~Qt van a~le ataom6troom.
Geen cent. m,e.r v.oor ons lich·t;
eerst dIe centrales dicht. Ze
k~nnen moeilijk honderdduizenden
mensen afsnijden.

z.~.•.



Dat moet niet ons enige aktie.
gebied zijn. En dàard'\fer z.ullen
we eens goed moeten nadenken.
Verbreding van de aktie '7
Verharding van de aktie 7
Wie verzint er iets nieuws ?
Moeten wa op de oude voet door
gaan ?
We kunnen ons in elk geval
niet er bij neerleggen dat de

wil van de meerderheid van de
bevolking nog steedsnlet is
doorgevoerd, wat betreft kern
energie en kernbewapening.
We tullen minder naief aktie
moeten voeren, ons sterker
moeten maken door aansluiting
bij aanverwante groepen en be
wegingen, internationaler moe
ten optreden.

RKl
Eerst werd er naar de videoop
names van de Dodewaarda'ktie
gekeken zoals die op-het jour..
nsal en de aktualiteiten:ru
brieken gepresente~rd ~eTd.

Er bleek weer hoe noodzakelijk
het is om te zor~en dat je je
eigen media-ingangen hebt of',
beter nog, je eigen medi.a.
Want wat we daar te zien kre
gen was weer bar en boos.
Net als bij de dia's die daar
na kwamen, was ook hier kom
mentaat overbodig. Wij wisten
immers hoe het daar toe was
gegaan •.
Daarna zijn we nog bezig ge
weest met een open brief aan
de PvdA waarin ~e nu einde
lijk eens duidelijkheid van
hen verlangen.
De evaluatie va.n de aktie Is

uitgesteld omdat gebleken is
dat di t nog niet 1n de basIs
groepen is g~beurd~

Enige punten vOor de evalua
tie van vOlgende week:
-publiciteit: hoe kunnen we
daar Op inspelen of daat in
vloed op hebben.
-de Dodewaard-aktie: gebruIk
materiaal, verloop, radio enz.
-groninger akties en de dag
krant.
-besluitvorming: was er kon
sensus.
-hoe verder: nieuwe akties.

Verder nog een dringend ver
zoek: wil ieder die nog geld
en/of materiaal heeft van de
energie- of dagkranten dat
zo spoedig mogelijk inleveren.
In verband met een financieel
overzicht.

Toch zou met Borssele en Do
dewaard niets aan de hand
zijn, ~egt men. Wie is 'men l

en wie kontroteert hen ?
Er is in het verleden wel.
meer beweerd. en er hebben
ook al vele reparaties plaats~

gevonde~. Voor de komende ja
ren zijQ honderden miljoenen
begroot v~or e~tra reparaties
·en voorz.lenlngen.
Sluiting is ec.htgoedkoper,
ook voor de A.K.B.

Reaktorvaten kunnen net als
mensen slecht tegen strèling.
In de V.S. word.en dit jaar
13 centrales gesloten, omdat
de reaktorvaten kans lopen te
springen. De komende jaren
volgen er nog 33. Dan ~ljn er
nog maar 26 over. van de 72.
Hoe lang houden die het nog
vol ?
Ook Dodewaard is naar ameri
kaans ontwerp gebouwd, en wel
een sterk verouderd-ontwerp.

vroeg oucj.



VRIJDAG
Vrijdag, afvaldag

Liefst vijf basisgroepen waren
deze dag aktief, de meeste al
r s morgens vroeg. Met bakfiet
sen vol afval vaten en afval
stencils trok men de wijken
in, om diskussie uit te lokken
en om mensen naar de Grote
Markt te lokk~n. Om half 1
kwamen we met tromgeroffel van
alle kanten de markt oprijden.
Dat trok veel bekijks.
Galile! speelde een paar sce
nes, waardoor het nog drukker
werd. De bestelde megafoon waS
er helaas niet, zodat de spea
kerscorner wat in het water
viel. Wel werd er een informa
tief toespraakje ~ehouden door
een basisgroupy, maar veel re
akties of vragen kwamen er
niet.
Daarna weer de wijken in. E~n
groep stond met een atoomcyclus
clustentoonstélling in de He
restraat, en voerde regelmatig
een act op, met een uranium
mljlllwerker en een keurlngsarts.
De anderen waren veelal ge
schminkt. Er waren leuke en
minder leuke reakties. Het
viel me op dat bij het aanbie
den van een stencil aan een
echtpaar de man vaak het pleit
beslechtte met een kbrt:'Nee'.
Toch waren er veel oudere men
sen die goedkeurend knikten,
en ons aanspoorden door te gaan
en zelfs hevig verontwaardigd
waren over het politie-optre
den.
Om half 5 was er weer een spea
kerscorner, ditmaal m&t mega
foon. Heftige di~kussies voor
en tegen werden gevoerd; een
sukses dus.
Om half 6 g.ing een {klein·e ) op
tocht op lIJeg naar het provin
ciehuis. met afvalvaten. om die
daar aan de voorzitter van de
EGO, de heer B. Bos~ aan te
bieden. Hij lIJees erop dat Pro ...
vinc!ale staten zioh al tegen

afval opslag in zoutkoepels
had uitgesproken. Helaas
echter nog niet tegen Dode
waard •• Een beginners~ursus

logika is dus aan te beve
len. Verder deed de heer
Bos net of hij onkundig was
van het feit dat Dodewaard
stroom centen duurder is
dan eigen EGO-stroom.
J s Avonds deslotmanifesta
tie in Huize Maas. Dat leek
een flop te worden aanvanke
lijk, zowel kwa aantel els
kwa waardering. Het kabaret
was leuk. maar kwam niet goed
goed uit de verf. Verder
stond er een forum op het
programma. Hierin 2 voor-
en 2 tegenstanders van
kernenergie. De twee vo.oxst
standers waren echter in
werkelijkneid ook tegen.
Net toen Herman Damveld z'n
ware aard wilde tonen en
wilde zeggen dat het forum
alleen maar de bedoeling
had om ta laten zien welke
schijnargumenteh er door de
atoomlobby worden ge-
bruikt, barstte de zaal in
luid gejoel uit en taaiden
de forumleden af. Voordat
Femo de avond suksesvol af
sloot, speelde Galliler nog
een stuk over een boer die
de kernenergie-draak ver
sloeg. Met dit stuk waren
ze deze zomer al veel cam
pings afgeweest~

Iedereen (onQevéer 250 men
sen) werd uiteindelijk na
het aarzelende begin toch
enthousiast en de week werd
swingend beèindigd.
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• DEMONSTREER VOOR DE VREDE:
:TEGEN DE KERNRAKETTEN EN ..
• KERNWAPENS I
: - zaterdag 10 oktober in :
• Bonn , •
:- zatèrdag 21 november •
• in Amsterdam :..... ..

.. • ••••••0 •••••••••• • •••'
• AKTIEVERGADERTNG OEFEN.. ,.
: TERREINEN LAuutERSMEER :
IDinsdag IJ oktober in •
• Het Tehuis 20.00 u. :
: Hoe kunnen we bereiken dat:
I de werkzaamheden gestopt •
.worden? •..0 .

YIEGE I

In het D.O.D.-krantje van don
derda.g staat- het veI:slaq vsn
het vertrek uit Oodewaard. Hier
verder over llIat er de rest van
de week gedaan is.

Om 9 uur dinsdagavond zijn er
plusminus 400 "mensen (veel Nij
megenaren) naar de tijdelijk
gekraakte Turmac-f"·abriek géko
men. We zijn op dat moment met
zes mensen uit Groningen. Er
wordt overlegdho~ de rest van
de week met gezameliJke aktie
voortgezet wordt.
Het vergaderen over konkrete
akties wordt vertraagd omdat
veel Dodewaardgangers het ge
welddadige optreden van M.E.,
burgemeester Goldberg en zijn
knokploeg eerst moeten verwer
ken. Het besluit voor het on
dernemen van akties wordt ver
schoven naar de woensdagoch
tend.
-Woensdagochtend- Het aantal
mensen is lIIa.t teruggelopen. Dok
nu kan er niet besloten worden
over akties. Er IlI'Orden groe".n
gevormd die diverse taken op
zich nemen. pers, huisorganisa
tie, aktieplannen uitwerken.
EHSO en een groep die zich be
zig houdt mat het politie ..M.E.
geweld en de Goldbergaftaire.
Dit heeft o.a. geresulteerd in
het opstellen van een verkla.
ring die zaterdag is uitgedee.ld.
Oe overige mensen ~oen die mid
dag mee aan een schuilkelder
prikaktie. Die dag blijkt lIJeer
hoe goed en snel zaken georga
niseerd kunnen worden. Turmac
draait volop. Op de avondverga
dering wordt het aktieplan voor
de volgende dag besproken.
We hadden die dag samen met
mensen uit Den Bos~h en Rot-

terdam een puur gellleldloze
flitsende mobiele blokkade
aktie bij KEMA, BAM en PGEM
voorb~reid. Het aktieplan
wordt niet opgenomen als ge
volg van de verdeeldheid in
de vergadering. We zijn erg
teleurgesteld maar vangen
dit prima op en stappen met
de voorbereidingsgr-oep de
kroeg in.
Er is tenslotte llIel besloten
om een demonstratie te hou
den bij het Paleis van Jus
titie waar donderdag om 11
uur 4 arr~stenten worden
voorgeleid.
De toegang van het P.v.J.
is een tijd lang bezet ge
houden.
Tot 's avonds 9 uur is een
groot deel voor het paleis
gebleven. Tijdens de zitak
tie was de GBO(Groep Sijzon
dere Opdrachten) aktief en
zijn 3 mensen zonder aanlei
ding gearres.teérd. Ondanks
de voortdurende dreiÇ)-ing is
de groep niet weggé9aan f
Vrijdag is de druk van 'het
aktie moeten voeren' duide
lijk afgenomen, er is oei
hard gewerkt voor de demon
stratie in Arnhem op zater
dag.
De pers is beQaderd i.v.m.
de slechte berichtgeving,
een verklaring is opgesteld
die zaterdag bij de demon
stratie is uitgedeeld, er is
informatie verzameld en ge
stencild over het funktio
neren van de Arnhellse GBa,
liederen en stencils ge
maakt, spandoeken geverfd.
Aangeslagen uit DodelIIaard,
maar ondanks alles nog lang
niet verslagen!!!!
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T PARLEM ENT ...?
Waarom gaan wij niet naar het pa~

lement?

Het lijkt zo makkelijk: ?6
stemmen voor sluiting van de
kerncentrales in het parlement
en ze zijn gewoon dicht. Mis
schianJs dit ook wel zo, hoe
wel het parlement in het ver
leden al divet'se keren door
regering of kernlobby vo.or .\io1
don~en feiten werd gesteld,---
den maar eens aan de geheime
opwerkingskontrakten en de op
slagvergunning voor afgewerkte
splijtstofstaven in Dodewaard.
Het parlement had in beide oe
vallen he~ nakijken. Denk ook
eens aan de grote invloed die
de kernlobby op de parlements
beslIssIngen over energiezaken
heeft via allerlei adviesge
ende kommissies.
En verder is het toch duide
lijk dat het parlement niet al
tiîd kan beslissen wat het vólk
wl : heeft het parlement soms
besloten dat er nu 400.000
werklozen zijn? In 1977 hadden
ze het over 150.00D. Heeft het
parlement besloten dat de wo
ingnood zo groot zou blijven?
Heeft ons parlement controle
over al die wapens die de groot
machten ontwikkelen en die onze
leefwereld -tig keer kunnen
ver.nietigen?
Het zijn maar een paar vragen,
maar ze maken wel duidelijk
dat er dingen buiten het parle
ment om gebeuren. Het parlement
heeft niet (alle) beslissings
macht. De ekonomiese macht ligt
in handen van grote bedrijven
met enorme superwinsten. Geld
en kennis zijn nog steeds macht
en wie het meeste geld en kennis
heeft

à
heeft de meeste machtt

nief e bevoiking.
~parlement is slechts een
schijndemokratie, een zoethoU
dertje voor de mensen. Wij gaan
verder met onze demokratie en
proberen door-direkte akties de
machtsverhoudingen te veranderen.
En er zal nog veel moeten ge
beuren: kernenergie, bewapenings
wedloop, milieuvernietiging,
woningnood, enz. Tegen de mach.

ten daarachter vechten we.Op
onze manier. Maatschappelijk
verzet laat zich niet door re
geltjes en wetten kanaliseren
Werkelijke maatschappelijke
veranderingen zijn nog nooit
doorgevoerd door mensen die
zich aan de wetten en regels
van de heersende orde hielden
Kijk maar naar de tachtig-ja
rige oorlog, de strijd voor
de veertigurige werkweek, tegen
de slavernij, etc. Ze zullen
nog veel van ons horen.

gelders kongres

2 en 3 oktober a.s.

Vanuit mensen inde anti-kernener
giebeweging, vredesbeweging, mil
jeubeweging en vakbeweging is het
initiatief genomen tot een konkres
over het grote aantal atoo~ en
militaire projekten in dit gebied.
Om iets te noemen: Dodewaard, SEPt
GKN, Almelo, Kalkar , Lingen, Gro
nau , Ahaus, Hamm.; Gelderland is
één van de meest gemilitariseerde
gebieden van Nederland.
Naast informatie over deze projek
ten wordt ()ok ingegaan op proble
men rond milieu eh werkgelegenheid
en demokratie, en alternatieven
voor één en andè~. Korte inleidin
gen en disku8$ie. Alternatieve e
nergiemarkt, muziek (ook zelf mee
nemen), film, Palace Flophouse,
Tata Mirando.
Aanvang: vrijdag" oktober 19.00
uur, tot zaterdag 22.00 uur.
Plaats: Het Ptaethuys te. Uichte
ren (f5 minuten lopen vanaf het
statiOtt Doetichelll""1lest).
Kosten: .! 3,.50 minimaal; slaapzak~

lcuhtbed,en l>'rood mee.
Warme maalti,j4. 1 5,00 wel/niet
vegetaries.
Aanmelden: Initiatiefgroep Gelders
Kongres, pla Parkstraat 70,
6828 JL Arnhem.
In de voorbereiding is een WERK
SCHRIFT uitgekomen: f 5,00, te be
stellen via giro 227463.
Vertrek uit Groningen: 16.00 uur
precies (Meer Mens Kaarten) vanaf
NS-hoofdstation.



DE SEP
Na een jaar giroblauw is het
wel duidelijk dat van deze ak.
tie niet voldoende druk uit
gaat.
Daarom:l...ijkt, het me juist
om de volgende fese in te
lui den. nl.; betalingsboykot
van atoomstroom.
Di e elek''t:i~tt~itsfigut''eh

blijken slechts 'én gBvoeli
ge .plek tie llat7ben: hun 'porte ...
monnaie. :tk zelf ,verdom het
tenminste Dmns deze traan
gasweeknog "n cent aan
atoomstroom te betalèn, tot
dat Borsele, Dodewaard. Pet
ten en Almelo dicht zijn. En
ik kan me niet voorstellen
dat iemand die tegen kern ...
energie is daar na deze week
no? aan mee wil betalen.
~'o n t),o,kot is 'toen wel het
minste wat we kUnnen doen.
Als het massaal gaat, maakt

-0

niemand ons iets. Een gO.de
startdag is 12 oktober '81,
dan is nl. de jaarvergadering
van de GKN.
Takties gezien is het slim
om het eerst ongeveer 3
maanden te doen. Binnen die
tijd is het onwaarschijnlijk
dat iemand afgesloten wordt.

Immers: na "n maand komt de
eerste herinnering, na nog
een maand een aanmaning, dan
na enkele wel<.eneen aànge
tekende brie.f', v.er.vGlgen'll
de deurwaarder f tenslotte

het afsluiten.
Dat kan echter plaatselijk
verschillen en moet uitge
zocht worden. Misschien dat
Strohalm in Utrecht daal' meel'
van weet: die köördineren de
giroblauwaktie ook.
Als de SEP nietw:il lulstt!lren,
dan zal ze voelen.
Dit lijkt ~en aktle~Dprnep,

Maar het is een voorstel.
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