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Dodewaard
De la atste maanden Is de centra
le van Dodewaard een vee l bespro
ke n en beschreven onderwerp .
Na het pi nkste r kamp alda a r le
ke n de media zich Ineens te ga an
rea l i s e r e n dat het verzet tegen
kern energ i e ser ieus Is . Er gaat
geen week voo rbij of er wordt
In krante n op t .v. of radio aan
dacht bes teed aan de aangekondig
de a ktles van 18 oktober a . S.
Helaas bl ij kt voor de media het
geweldsvraagstu k belangrij ker
te ziJn dan de strijd tegen ke rn
energie .
He t ultimatum van 1 oktober, dat
op het pin ksterkamp gesteld Is ,
was onverbiddeliJk.
In zo'n 65 plaatsen In Nederland
ontstonden bas i sgroepen die ge 
zamenliJ k aan he t werk gingen
om het ult i matum kracht biJ te
ze t ten e n eventueel zelfs te ver
wezenl Ij ken. De aa nge kon di gde
aktles bi J dodewaar d moesten van
uit de basi s gr oe pe n on tsta an.
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Het LEK-bulletin is een uitgave
onder verantwoordelijkheid van
het Landelijk Energie Komitee
en verschijnt m.m.v. de NCO.
Het bulletin komt onregelmatig
uit, maar minimaal 6 keer per
jaar. Het wordt gra~is in enkel
voud gestuurd naar alle plaa~

selijke energiegroepen. Overige
abonnêmenten kosten fl. 10,-
per serie van 6 nummers. Een
groepsabonnement (10 of meer
exemplaren} kost fl. 6,- per
serie van 6 nummers.
Het abonnementsgeld kan overge
maakt worden op gironr. 3567199
t.n.v. LEK Amsterdam o.v.v.
abonnement ~EK-bulletin.

Aan dit nummer werkten mee:
MareelTerlouw, Jos Niessen,
Dave van Ooyen, Thijs de la Court,
John Hontelez, Els Duin, Jan
van Arkel, Veren.t;.ing Milieu
defensie en Aktie Strohalm.
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Oe overheid, ongetwijfeld geschrok
ken van het absolute ultimatum,
Is in de weer om maatregelen te
treffen; de centrale Is inmfd-
deis eks+ra bevel I igd d.m.v. hek
ken, betonnenpalen in de haven,
het ombouwen van de vaste brug
to~ ophaalbrug (middeleeuwse tee
standen dus ••• ), verder worden
telefoongesprekken in de centra-
le op de band gezet en natuurlijk
tijdens de aktie zal een grote
politiemacht worden ingezet.
Dit is een reaktie die op gener
tel wijze ingaat op de strijd
tegenkernenergie. die al Jaren
gevoerd wordt en waardoor een
steeds grotere groep van de be
volking zich ver~et tegen kern
energie.
Geweld lijkt onvermiJdeliJk.
Gelukklg realiseren de meeste
mensen, die met de ~ktievoorbe

relding bezig zIJn, zich dat ge
weld geen oplossing is, daarmee
sluit de centrale niet en wordt
de aandacht afgeteid van het wer
kelijke probleem -kernenergie en
de strijd voor een gedecentra
liseerd en demokratisch energie
befeid- afgeleid.
Op het landeliJkoverfeg van de
basisgroepen valt regelmatig te
horèn dat men nieT van plan is
om voor de M.E. naar dodewaard
te gaan en dat gedacht moet wOr
den aaHeen andere dan een geweld
dadige vorm van aktle. Ook wl I
men geen "gewone" demonstratie,
dit middel Is tegenwoordig hier
ntet funktioneel meer.
Binnen de basisgroepen is men
naarstig aan het loeken naar ak
tie manieren die duldel iJk ma
ken dat het ernst is dat de cen
trale gesloten wordt, maar dat
een gewetdaadfge afloop van de
aktie vermeden moet worden.
Ged~cht wordt aan akttes rondom
de centrale, nfet direkt tegen
de centrale zelf maar bij ende.
gebouwen. Ok w~rdt gedacht aan
het geven van Informatie op scho
len, vormingscentra en andere
plaatsen waar veel mensen bijeen
zijn. Verde bestaan er plannen
voor een bezetting van het ter
rein. zij het op een lud1eke en
kreatieve manier. zonder geweld.
Het tentenkamp in de buurt van
de centrale moet een vellige
"thuishaven" zijn.



VERKLARING' VAN B1B'JJ LEK
Bet LEK stelt zich onverkort achter het doel van de aktie

'Dodewaard gaat dicht', zoals verwoord in het ultimatum dat
aan de regering is gesteld, nl. onmiddellijk.e sluiting van de
Gemeenschappelijke Kerncentrale Nederland.

De redenen hiervoor zijn bekend;
- de centrale als zodanig vormt een risiko voor de bevolking

(Harrisbury)
- de centrale produceert afval dat levensgevaarlijk is en dat

niet op een afdoende wij,ze kan worden opgeslagen
- de centrale is niet. n:od1g voor een verantwoorde elektricitei t.s 

voorziening in ons land
- kerncentrales en alles wat daarmee samenhangt leveren een

bijdrage aan de verspreiding van kernwapens (Pakistan)
- kerncentrales en alles wat ermee samenhangt vormen een gevaar

voor de demokratie.

Hoewel deze redenen bakend zijn, in diverse massale akttes
benadrukt en voor een groot deel door de bevolking worden ge
deeld, gaat de atoom lobby door. De regering maakte in de zomer
bekend dat zij op korte termijn nog drie kerncentrales erbij
wil. Daarmee heeft deze regering de verantwoordelijkheid op
zich geladen voor verharding van de strijd voor stopzetting
van de kernenergie in Nedèrland.
Die strijd spitst zich momenteel toe op akties onder het motto
'Dodewaard gaat dicht'. Deze akties %ijn in sommige diskussis
en berichten van meet af aan geplaatst in een sfeer van geweld

dadige konfrontatie. Het LEK wijst een dergelijke tendens af
en roept iedereen op de akties te plaatsen en te beoordelen
in het kader van het doel van de akties: de noodzakelijke slui
ting van Dodewaard.
In dat doel past een veelheid van aktiviteiten die erop gericht
zijn de sluiting van Dodewaard te bewerkstelligen.
In dat doel past niet de opgedrongen en opgeklopte diskussie
over al of niet toepas$en van geweld. Bet toepassen van geweld
van de kant van de aktievoerders is niet aan de orde en kan
ook niet aan de orde zijn.
Akties, ook tegen kernenergie dienen erop gericht te zijn maat
schappelijke en polit~eke verhoudingen te veranderen zodanig
dat het doel van de akties gerealiseerd wordt.
Akties kunnen er nooit op gericht zijn de politieke en maat$chap
pelijke verhoudingen te bestendigen door de tegenstanders uit
te lokken tot maximale machtsontplooiing. Daarom is het toepas
sen van geweld niet aan de orde.
Daarom is ook naar het oordeel van het LEI< een bezetting van
de centrale of het terrein van de centrale niet aan de orde,
niet omdat het LEK tegen bezettingen zou zijn, maar omdat een
dergelijke aktie in dit geval had geleid tot een heilloze %on
frontatie met de sterke en gewapende arm, een konfrontatie waar
de atoomlobbyisten ten zeerste mee gebaat zouden zijn en het
doel van de aktie niet.

Vanuit deze geest roept het LEK een ieder op op zijn of haar
wijze deel te nemen aan aktiesi zowel op plaatselijk niveau,
als op landelijk op 18 oktober, als daarna 0$ Dodewaard dicht
te ktijqen.

I
Aktie St. rohalm, Nederlandse Hervormde Jeugdraad,
NIVON, Vereniging Milieudefensie, Gezamelijke
Energiekomitees Zuid-Nederland, CPN, IKB, PSP, PPR.
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DodewaardAnders
Oe verenlglng MI 'leu Defensie
heeft het plan opgevat om -In
samenwerking met andere organI
saties- in de week van 10 tot
en met waarschijnlijk 20 oktob
ber 1980 in het dorp Dodewaard
een grote tent neer te zetten
en vandaar uit voorlichtIng over
energiebesparing te geven.

Enkele redenen voor deze aktie:
tot op heden Is -met name in Do
dewaard- al1een gewezen op de
kwalijke kanten van de atoomener
gie, terwijl het juist op plaat
seliJk niveau mogelijk 15 effek
tlef energiebesparing en duur~a

me energie toe te passen. De
door ons voorgestane demokratl
sering van het energiebeleid
krijgt meer kans als de bevolking
zelf lets kan doen en het beleId
bei~v'oeden. Op deze wijze kan
bovendIen meer inhoud gegeven
worden aan de akties van het
weekend van 18/19 oktober waar
in men zIch koncentreert op het
stoppen van de kerncentrale in
Dodewaard. De energiebesparIngs
aktie van Mi IteudefensJe en de
aktie voor slultJng van de cen
trale vinden overigens geschei
den plaats. De tent zal nIet
worden gebruikt als aktIecentrum
voor de aktie van het weekend_
alleen zal tweemaal (voor en na)
in de tent een diskussie plaats
vinden over deze akttes van het
weekend.

wat gaat er gebeuren
1. Het centrum voor energiebe
sparing ontwerpt een energiebe
sparingsplan voor de gemeente
eh dat zal aan het einde van de
Week aan het gemeente bestuur
van Dodewaard aangeboden worden.
2. Aan de dorpsbewoners zal in
deze week, op verzoekt gratis
advies gegeven worden door een
besparingsbrigade over hoe ze
hun energIeverbruik omlaag kun
nen drIngen.
3. Overdags zal de tent dIenen
als eksposltleruimte voor ener
giebesparende apparatuur~ worden

er fi Ims vertoond~ boe~en ver
kocht e s d , "s Avonds is er dis
kussie of ontspanning.
4. Naast de tent zal een wind
molen worden neergezet die -ge
koppeld aan het Ilchtnat- in de
energie behoefte van de ten zal
voof7,ien

programma
vrijdag 10: opbouwen van de tent
zaterdag 11: Openingsfeest met
de maat jes en i nd I-en moge I ijk
een Dodewaardse muziekg~oep.

zondag 12: I.v.m. de plaa.tselij
ke situatie: geen aktlvltalten
maandag 13: voorlichtingsavond
over energie en wonen
dinsdag 14 t.d.. over landbouw
woensdag 15: Diskussie avond o
ver de komende akties
donderdag 16: Aanbieding ener
gie nota aan gemeenteraad
vrijdag 17: Ludiek programma~

om dorpsbewoners en arriverende
aktfevoorders met elkaar in kon
takt te laten komen
zaterdag 18: Flexiebei program
ma; afhankelijk van de aktles
zondag 19: geen aktiviteiten ten
ziJ dat noodzakelijk blijkt te
zijn
maandag 20: eventueel nabespre
king van de aktles met de dorps
bewoners; anders opbraken.

Veel meer informatte is te kriJ
sen biJ verenigIng milieudefen
sie, Theo Richel 020/221366
postbus 20050 Amsterdam.
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Aktie t~gen kerncentrale Dodewaard

De (j~ó~e
a..~ s;:t..cd~ IM~

'1.4 sc:..T*. \1"0
Zolang dat niet is gebt>urd, wm~n
de b:uisgroepen {verenigd in de
aktiegroep (k~n. (l.to(m~t·room. ';0(17'
A.IIl$le1'daml d~ admInistratie va·!)
het GelltecntelVlt EneTgif'b'?(.hiif
gaan·ontrugel€ll. En wel op dl.~ vol
gende. manier: elke aktievoerder
mHakt. he(bed'l""lt', va... 7~''O''l-''-",
elE'H:tr.idUtitsll'Jf..<I. over in t'.:'U; il:e'
de~lten. zonder gebruikte maken
van 'lloor-ljE'J)Ollstt!gjrol\i&àl't€n ()f
automsttscbe inkasse. De bt'.,'llilig
met l1'ig~n glro's of betaalkaarten
dwingt het GEB voJcens di:1 aktie
voerders om 4!endeel vtm de admi
RÎlltratie weer met de hand te g;aan
uitvoerell' De komputer schijnt be
dragen die niet overeenkomen met
de nota ni(~t te kunnen veN'erken.
Daarnaast \'raagt de akUt;>groep el
ka aktievoerder cm -n gulden te
storten op iirl1 '2f)1930'5 van A. Het'
zen te Amsterdam. Zo krijgt de
organisatie enig :rWcht hoeveel
mensen meedoen, en wordt ook de
aktie financil"l.'l ondenteund:.

De thuisbankiers
slaan terug!'
De Amsterdamse basis
groepen van de...Dodewaard
gaat dichttt.beweging heb
ben besloten aktie te g(lan
voeren tegen het energie
beleid van de gemeente Am·
sterdam. Amsterdam bezit
tien procent vande aandelen
in de kerncentrale Dode
waard, en nam in t979 maar
liefst 40miljoen kilo-vattuur
van deze centrale af. Da~ruiJ
betaalde de gemeente als
aandeelhoudster 1 miljoell
'gulden ter dekking van de
exploitatieverhezen te Do
dewaard. De basisgroepen
vinden dat Amsterdam de
aandelen in de kerncentrale
van de hand moet doen, en
geen atoomstroom meer
moet afnemen.

De giroblauw-aktie begint goed
op gang te. komen. Tal van plaat
selijke. konJitees bereiden zich
momenteel op de aktie voor.
Daarom zullen in de periode na
de herfstvakantie in een aantal
periodes regionale bijeenkomsten
worden gehouden, (m.n. N- en Z
Nederland, Utrecht, Ijsselcentra-
le Westl. 1:n het volgende Lek
bulletin zullen de data en plaat
sen bekend worden gemaakt.
Andere provincies zijn al bezig
of gaan binnenkort van start,.
(Twente na de lingen-aktie, Bra
bant na MOL, Zeeland is vanstartl.
In de meeste provincies is de
eerste fase van de aktie het aan
schrijven van de elektriciteits
maatschappijen, hen in staat van
beschuldiging stellen en hand
tekeningen ophalen. In andere
regio 's is het al publiekel~k

duidelijk dat de bedrijven. atoo~
stroom leveren en is de ln:-twee-
en betalen-aktie van start, (~
sterdam, noorden-EGO) om de ei-
sen kracht bij te zetten.
Leuzen zijn: Geen kernenergie
no door GirobIauw t Dodewaard in
het nauw door giroblauw, Oe thuis
bankiers slaan terug. en. stop kern- 5·

energie door girobla~'

De l)i".f,(! moet. <'P t oktobcr ingaan,
want dan loopt het ll}Umll~\lm 4f dat
de gro ...p ('1'\'~11 Atoomstrocm voor
Amsterdam aml de ~m0f~ntp.nll:~d

he~ft gesteld. D,~ akti~g)1i~ep :i!oöt
daarmee. aan bij E't'·n motie d'e de
raad op 9 april ;~;'n!lam.en waarin n
& W ,"v.'rden opl.f~roel:~n bij te dm
gen a&n hl!t slui.l$'n van TJêdë\>JlllJ.rd
op ZO kort lJlf)gdijV-l!' tf!rmijn. "TOL
"tdee l.s het bij rm:uen.Qcble1:t.n. Hpt
Îx nu tijd <>!fl daden tt! 4tell€'ft", l~gt
de aktit>gl"\,.ep.
De ..girobJ~uw{l.ktie" hl Aml/tP.I'·
darn volgt eE'U methode die door Ó('

Utrechtse Aktil"llToep Stl'ollafm al
enige Wd m..t veel succes in prak
tijk wordt gebtacht. B~li!Jh.. in
Amsterdam .wordt de llktl~ nu ook
in, tW,:·pr,)vjncics Zeeland, Gt'Qllin·
g{1't.: en Frit'$la.r.ld gc:ho\.llkn, Cen
traal kOlltakIa'dr'~S VL>Qr <:Ie hoofd
stad, ArnoJd p'ulTteN, Van.·Ui)glm·
dorpstraat 2:1'. roar aH AJmter
dam. Telefoon (o2vi·!l2.Z9.47.

Onder deze laatste leuze 1.5 doo:J::
de Gron1ngse-AAP-qroepen een af~

fiche gemaakt •. Dit is een over
druk van het reklaroe affiche
voor giroblauw van de PTT, met
daar onder de tekst GEen kern
energie nou door gir.oblauw•.
Er zijn ontwerpbrieven ver}~ijg

baar die een kommi.ssie kan s eu-

ren naar haar elektriciteitsbe
drijf. ·Aan te vragen bij geen
kernenergie- nou, Oudegracht 42
Utrecht, tel. 030/333347

Verder heeft Strohalm een car
van of aanhangwagentje om te ge
bruiken als mobile stand m~t ak
tie mat.er:laal.
Iedereen die zijn/haar aanhanger
terbeschikking wil stellen ge
lieve dit te melden aan boven
staand adres.



Tentakel en GLtwee me~ een nieuw
stuk over kernenergie.
Vanaf 14> uur betQg:1 n'g, o.pgs I u i s
terd door murf~k. Om 16.30 uur
de s.totma.nifestat'Le waar VOOl"

Robert Jungk en generaal van Mey
enreldt 21J~ Qftganodigd (of ze
komen Is nog niet ~eker).

S~eciaal voor deze aktie wordt
op zeer korte termlJn een achter
grond brochure uttgegevên waar
In de rel8~Je tussen de opwer
kin~sfabrfe~ in Mol en de kern
spllJtingscyklus aan de orde
komt.

De mobTfisstle voor Mol draalT
in Setgii en noord-Brabant enorm
goad. lil Limburg en Zeeland I ijkt
de' mob l l i set Ie nog st roef te 10....
pen.
Het is van grOOT belang dat fe
oereen zfeh Tnspant om met veel
mensen naar Mol re gaan.
De akti,e In Mol wordt lnm l dde l s
door' de vo/gendegroa-pen onder'
steldnd:
NederJand:Arjos, Herv..Jeugdraat:J,..
CPN,P5P, PYdA-n-8r.tD'66(?)~ Bra
bantse mtfJeufederatfe, PPR.
Bef91~ o~~.:Bond voor beterleaf
mt'jeu, vrouwenbeweglng,RAl,
PvdA(vro6ger AMADA), weret~wJn

kels, vorming'Scentra è.V.l).

Verder is he't yolgende maferiaal
te b.s~eflea bij ~et aktie sek
retariaat, Bergsi'raat 19·, Eind
hoven, tel. 040/443063.
- afftesJes A4

A2.
- g"th:;.ke·r~r kemfjischeklel f I,·'
- ve t si' f,chers (l8st. 2cm)

kemp i'schek Ie i
Eurlc~emic dlch~

- Man f fe'stan
- Aktie krant f O_SO
- achter9rcnd brochure f 2,50
- opwerking splijtstot f 2,-
- buttons kemp (scheld e j f 1,-
BJJ grote afname is korting mOM
g&lijk.

De aktie kost geld_ doarom wordt
iedereen opgeroepen om, naast
hetmoblllseren en verspreiden
van Informatie materiaal Eren fi
nanclefe bIjdrage aan de aktie
te leveren.

Ge' d kan gestori- worden:

postgiero: 'atoom Mol'
. lange., i.Emwstraa't 200..
T-Jlburg
reken.·!nQ nr. 2144396·
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De aktie .'sen:
- geen heropening van de opwe~~

kl n9sfabrf.ek Ei ur'OChe.m f C
- gaen' opslag van ra<tfoaktlef

afvat fn de kempische kfeila
gen

- Het stud I e.cefYtI"UI1I\fOOr kerne
nergie moet energie onder~oek

centrum worden
- trehoud van werkgelegenheid in

de Kempen
- Voor een demokratIsch en mtl-

Jeu vriendelIJk energiebeleid
- stop de atoombewapenin9
z l jn Ur+ge.werkt in een aktie-'
krant waartn ook heT programma
van de akt f e· I sopgenomen. 0 I t
~iet er ongeveer als volgt uIt:
Vanaf i1 uur informatles-tal'lds,
t&Rtoonste II r"gen' e1'<: ... drl e
vrfJe podia voor het publiek.
een aanta I toesprak'en,. teJ eter
voorstel tt ngen van a. 3. Pro loog,
tenTakel en Gltw·s& mei' e'en nieuw.
~i'uR

In het vorIge Lek-bu.f.I~ti'n zijn
we v~IJ ul~gebre(d ingegaan op
de achtergronden van de. MOL-ma
nifestatIe \<al1 25 ok.toner. T~r

herinnering- nog een klein stukje
ul~ Lek-bulletin nr. 7~

"Oe aktl e op 2' o.ktnber heeft"
twee belangrIjke doe Ien , Op de
eerste plaats is het b.rangriJK
de p'aatseliJ~$ bevolking te In~

formeren over de gevaren van de
atoomt ndustrte en over' de v'Oor'
delen v·an de altérnal"ieven .•
Hierdoor kan da ~a$is voor ~en

braad vQrzet verd&r.· worden ge~

I EJgd. Op de tweede p f aat·s i s het
een waarschuwing aan de overhe
den en Indu.rtieên dat he~ zo
niet verder kan doorgaan. Ook
~e n'ederJandse overheid heeft
be I angEln b f j het a'toom.perk In
MoI. Eurocham te haha·ert sinds
Jaar en d.ag een gedéEl ~te van het
neder-I eMS kernafva I. Pa ra le l len
tussen ops ! ag f n kt e I I agen en
zoutkoep.efs z t jn duidelijk aan
wiJsbaar. E'" htH"'openfng van Euro
che~ic vormt een d1rekte bedrei
gtng voc.,. f:lr'aba:n't en limb'urg. f"

aktie 1DforuJati8



Lingen,Nordhorn
Zaterdag 25 oktober 1980 orga
niseren de BBU (Bundeverband
Bürgerin~tiativenOmweltschutz)
en de DFG-VJ{ (Deutsche Friedens
Gesellschaft - Vereinigte Kriegs
diens tgegner) gezamelijk een
demonstratie in Nord-Hom en
Lingen. Onder de leuze ' Geqen
Rûstung und Atom' willen beide
organisaties zich keren tegen
kernenergie en bewapening in
het algemeen. De plaatsen Lingen
en Nordhom zijn daarbij als
speerpunten van de aktie geko
zen, omdat daar de 'voorbeelden
voor verdergaande bewapening
en doorvoering van het kernener
gieproqramma voor het oprapen
liggen. Nabij Nordhorn bv , ligt
een NAVO-oefenterrein voor het
afwerpen van bommen. Lingen wordt
binnenkort 'verrrijkt I met twee
nieuwe kerncentrales van èlk
1.300 MW en een Hoog-Temperatuur
Reaktor (HTR). Dit. ondanks dat
het Lingense landschap al ont
sierd is met de ruIne van een
kerncentrale en reeds ook de
beschikking heeft over een
fabriek voor brandstofstaven.
(zie kaartje)
De demonstratie(s) gaat als volgt
Lopen:
- een fietstocht van Noràhorn

naar Lingen, waarbij op
de bommenafwerpplaats een ak
tie (vorm nog onbekend) uit
gevoerd gaat worden. Start
om 10.00 uur.

- demonstratie in Lingen. Deze
start om 10.00 uur op de bouw
plaats van de nieuw te bouwen
keroentrale, alwaar ook een
aktie plaats kan vinden (vozm
wederom onbekend). Daarna volgt
een demonstratie door het plaatsje
Lingen, welke afgesloten wordt
met een Friedens- und Umwelt
fest. om ongeveer 18.00 uur
wordt het heel beëind1gdd.m.v.
een Friedens- und Umweltgottes
dienst.

Het probleem dat zich b~j dit
gehele gebeuren voordoet is dat
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de link tussen atoomenergie en
atoombewapening niet goed uit
de verf komt. Dit blijkt bv.
uit de gevoer4e leus: Atoomener
gie en bewapening, nee~

Vanuit de nedezLandse kant kregen
wij sterk de indruk ëlat de demon
stratie (overigens de 2e binnen
4 maanden) een poging was om
een betere samenwerkir~9' tussen
beide org.anisaties .te bewerkstel
legen. Voor de nederlandse deel
nemers p robéren wij (enschedese
groepen als PPR, PSP, PvdA# IKV
en het TEK en het LEKen IKV-lan
delijk) de link tussen kernener
gie en kernbewapening duidelijker
naar voren te brengen d.m.v.
de leus "Atoomenergie en Atoam
bewapening I nee l ";
Toch is het voor Ned.erlanders
belangrijk om aan de demonstratie
deel te gaan nemen. Enerzijds
omdat de geplande centrales in
Lingen bij wijze van spreken
in de achtertuin van de twentse
bevolking worden gebouwd. Ander
zijds omdat Nederlanders nooit
gehoord worden wanneer het gaat
om het bouwen van projekten in
het grensgebied~ ondanks dat
deze projekten net. zoveel gevaar
voor de nederlandse als voor
de duitse bevolking oplevert.
Nederlanders hebben zelfs juri
di,s eh gezien geen poot om op
te staan wanneer zij z.ouden
w~llen mee beslissen. Daarom:
c)n.dersteunt het duitse verzet
en laat via deze weg weten ,dat
w~j ook geen atoompark in onze
achertuin wensen.

Info: Boelie Elzen
°'74 - 4"4$'5"33 .



Reddingsplan
\'OOr bevolking
van Tihange
hij kernramp
BRUSSFL - InB~lgUlls een
plan opt;;'estdd om bij onge
!oIkken met kemrentraif'!I, a4)

llJs die in Hamltburg, d. be
volkiq te waarschuwen en
:aonodig te eVat'ueren.
Voor dit laatste Is ~etl gede
tailleerd plan uitgewerkt voor
de hele bevolking in ~n straat
ttenktlometer om de ct>ntraJe
'rinhang - tussen LUIken Na
men - el' wel zo dat 'lOOT heIl.'
gJ'O('pt'n van. de bevolking
vooraf wegen zijn va$t~stèli:i
die zij zullen dJenl'l'l te volgen.
Voorde cf'ntnd(' Doe! bljAnt
w'!rpen bleek hpt f?VMwel niet'
mogelijk op deze wijze de hele
bevolking In kaart te brengen
mede vanwege de 300:000
mensen die in de hllven van
AntwerpE'n werken,
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grens ligt het belgische atoom
park 'Tihange'. Tihange ligt
ten noorden van Hoei, aan de
Maas tussen Luik en Namen.
Er staat nu een 870 MW kern
centrale, die sinds 1975 in
gebruik is. Verder worden er
nog twee centrales bijgebouwd.
Tihange 11 is klaar en wordt
in 1982 gestart~ hij heeft een
vermogen van 900 MW. Tihange 111
zal in 1985 opgeleverd worden.

Bij Tihange 11 zijn scheur
tjes gevonden in de gelaste Ver
binding tussen het reaktorvat
en de aan- en afvoerpijpen van
het koelwater. Als deze scheur
tjes onder druk komen te staan,
kan dat gaan leiden tot breuken.
Een breuk heeft ~gelijkerwijze

deze gevolgen:
1. in het reaktorvat valt de

koeling weg. De sp1jtstof
staven raken hun hitte niet
meer kwijt en gaan smelten
en zakken door de grond.

2. het reaktorvat stort een aan
tal meters omlaag, want de
gelaste verbindingen houden
het reaktorvat omhoog met
als gevolg wegvallen van de
koeling; zie 1.

3. er wordt een radia-aktieve
waterdampwolk in de koepel
van de centrale gevormd,
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Oe belgische overheid stelt,
dat de scheurtjes pas over 6
jaar groter zullen worden.
Het is echter niet te zeggen,
wanneer er iets gebeurd. Het
Limburgs Energie Overleg (LEO}
heeft daarom besloten aktie te
ondernemen. We hebben brieven
gestuurd aan verschillende ge
meenten in Limburg ~~t de vraag
of zij beschikken over een eva
kuatieplan mocht er Tihange iets
gebeuren. Limburg ligt slechts
op 40 km van de betrokken cen
trale. Door de frekwent voor
komende zuid-westen wind ligt
Lin~urg in de gevarenzone. De
antwoorden van de gemeenten zul
len we bekijken en aan de hand
daarvan beslissen we wat we ver
der gaan doen.

Limburgs Energie Overleg
p/a Mariastraat 13
Maastricht 043 - 50130



Strategie
Het weekend van 27/28 september
was voor het LEK van baanb.rekend
belang in haar strijd tegen kern
energie en voor een demokratisch,
gedecentraliseerd en ekologisch
inpasbaar energiebeleid.
In dit weekend, op de volksho
geschool te Eerbeek, hebben de
organisaties, die bij het LEK
aangesloten zijn, zich gebogen
over de strategie van het LEK
in relatie tot de ontwikkelinçen
binnen de anti kernendergie be
weging in Nederland.
In kort bestek. volgen hier de
belangrijkste besluiten. In de
notulen van het weekend, die eer
daags zu.llen verschijnen, zal
een vollediger beeld van de bij
eenkomst geschetst worden.
Als toekomstige funkties van
het LEK kwamen naar voren:
De bundeling van landelijke or
ganis.a.ties, die zich uitspreken
tegen kernenergie. Vandaaruit
het ontwikkelen van gezamenlij
ke aktiviteiten.
Via de landelijke organisaties
kontakten onderhouden met gr.oe
pen die op plaatselijk niveau
bezig zijn en omgekeerd.
Een minimale koördinatie van ak'"
tiviteiten, die in het land plats
vinden.
Bezig zijn met de voorbe.reiding
en uitwerking van idèën en be
sluiten, die door de aangeslo
ten organisaties. en andere de
len van de anti kernenergiebe
weging ingebracht worden.
In de komende tijd zal gewerkt
worden aan een eisen pakket ener
giebeleid, door een werkgroep
bestaande uit vertegenwoordigers
van LEK-organisaties.
In dit eisenpakket zal de. visie
van het LEK over het to.ekomstig
energiebeleid uiteengezet worden.
Van hieru1t zal een aktieprogram
ma kunnen ontstaan, waarmee sa-
men met andere org:anisalles ak
ties ontploo.id zullen worden.
Een ander belangrijk punt is de
informatie.
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Op het weekend was men van me
ning dat het LEK een funktie zou
moeten hebben bij het geven van
informatie aan de bevolking, om
zo mee te werken aan de verbre
ding van de Anti kernenergiebe
weging. Een speciale werkgroep
gaat zich bezighouden met het
ombouwen van het LEK-bulletin,
oude stijl, dat vooral een in
tern kommunikatieblad is, naar
een nieuw blad, dat zowel een
funktie heeft voor groepen/be
volking buiten de anti kernener
g:iebeweging als voor de groepen
binnen de anti kernenergiehe
weging.
De taak van het LEK-sekretariaat
zal bestaan uit het onderhouden
van kontakten met de leden en
waarnemers, het verzorgen van
de minimale koördinatie en de
voorbereiding en uitvoering. van
bes.luiten.
Voor een goede uitwerking van
deze plannen is het nodig dat
het sekretariaat vers.terkt wordt.
Gedacht wordt aan een bijdrage
van de leden en waarnemers van
het LEK.
Het LEK heeft op dit weekend haar
bestaansrecht, als onderdeel van
de antikernenergiebeweging dUi
delijk aangegeven. pe plaats die
-nieuwe" groepen binnen de anti
kernenergiebeweging innemen is
niet in tegenspraak met de fun
tie die het LEK voor de anti kern
energiebeweg:ing heeft, het moet
meer als aanvulling op elkaar
gezien worden.
De band tussen de LEK-organ!$a
ties en waarnemers is in een
sfeer van vertrouwen en gezellig
heid weer een stuk hechter ge
worden.



KERNENERGIE
& DERDE WERELD

Kernenergie is een vorm van ener
gie die op dit moment in de derde
wereld een steeds grotere rol
gaat spelen. Enkele voorbeelden
van landen die al ver op weg
zijn: Brazilië~ Argentinië, In
dia, Philipijnen, Pakistan en
Zuid-Afrika. Het is tevens een
ontwikkelin~die in een stroom
versnelling dreigt te raken.
Völgens de lAEA bv. zullen in
het jaar 2000 een kleine 20 lan
den in de derde were ld voor
110.000 MW aan kernenergie be
schikken. Buiten de bovengenoemde
landen komen dan nog in aanmer
king: Libië~ Chili, Indonesië,
Korea~ Taiwan, Mexico, Irak,
Israel en Egypte. Voor deze lan
den zijn er verschillende rede
oen om aart ke~energie te begin
nen. Die redenen kurmen zijn:
de afhankelijkheid van olie,
de technologische afhankelijk
heid t.o.v. de eerste wereld,
de ontwikkeling van de industrie,
het maken van atooniboniI!1en i.v.m.
de soms jarenlange rivalitiet
met de buunLanden , prestige van
het regime in het betreffende
werelddeel, het geloof dat elek
t.rifikatie bui tenlanqse Lndua
triêen aan zal trekken.
We zullen nu niet ingaan op de
waarde van deze argumenten. Er
zijn echter nog andere redenen
voor verspreiding van ke~ener

gie.Het is bv. voor de maatschap
pijen die kerncentrales produ
ceren van groot belang om een
afzetmarkt te vinden voor de
in de westerse wereld vrijwel
stilliggende markt. Deze afzet
markt is, zoals bij zoveel over
tollige produkten te zien valt,
gevonden in de derde weI'eld.
Werden deze landen aan hèt be
gin van de atomaire ontwikkeling
in de geïndustrialiseerde lan
den geb~uikt voor de levering
van grondstoffen voor het wes
te~s kernenergieprogramma, op
dit monlent krij gen ze de verwerk
te grondstoffen voor een gèdeel
te weer terug in de vorm van
kerncentràles, opwerkingsfabrie
ken ert verrijkingsfabrieken.

Wat dat betreft blij ft de afhan
kelijkheidsrelatie identiek.
Nederland heeft zeer direkt te
maken met deze derde we re ldlari
den, zowel in de vorm van toe
levering van gronstoffen ter
instandhouding van het westers
nucleaire programma~ als in het
instandhouden van de westerse
nucleaire industrie door het
garanderen van haar a~zet.

Het uranium en de meeste ande
rè grondstoffen voor onze kern
centrales en verrijkingsfabriek
wörden gedölven in derde wereld
landen en in gebieden wáar de
oorspronkelijke bevolking nog
in harmonie met dè natuur leeft:
Australië, Namibië, Amerika,
Niger en Gabon. Deze uranium
winning is een mensvernietigend
bedrijf, dat gepaard gaat met
genocide, ecocide en interne
kolonisatie van natuur en mens.
De dagbouw vel:'nietigt het land
terwijl het meeste erts in kan
kerverwekkend en hoog-radioak
tier afval wordt achtergelaten.
De mijnwerkers worden op geen
enkele manier beschermd tegen
de radioaktieve ·gassen die bij
dé mijnbouw vrijkomen. De omge
ving wordt radioaktief besmet.
Aan de andere kant zullen we,
zoals het er nu naar uitziet,
vanaf 1981 verrijkt uranium arol
Brazilië gaan leveren, een land
dat een enorm kernenergieprogram
ma heeft. Een lánd dát ook re
cent nog kontrakten voor nucle
aire .samenwerking heeft afgeslo
ten met Argentinië en Irak. Daar
náastleveren we ook technolo
gie en materialen aan Pakistan
(dé áffaire Kabn) en Indonesië
(dè Vrije Universiteit in Amster
dam speelt hierin een belangrijke
rol). Enkele jaren terug nog
stonden in de nederlandse havens
reaktorvaten voor Zuid-Afrika
te wachten op toestemming welke
op het laatste móment werd ge
weigerd.
Kerertergie is een vorm van
energiedie vele gevaren met zich
meebrengt van uraniummijnbouw
tot afvalverwerking.10 Plutonium of verrijkt uranium



vormen daarnaast de grondstof- r
fen voor atoombommen. Een pro- I
bleem dat steeds groter wordt.
Veel derde we1"eldlanden staan
op de grens van de produktie
van deze bommen.India explodeerde
er al een in 1974 met behulp
van de voor 'vreedzame doelein
den t geleverde canaäese candu
reaktor. Dit is niet het enige
vóorbeeld. om deze problematiek
vanuit Nederland aan te pakken
is geen eenvoudige zaak. ~én
van de mogelijkheden is het stop
zetten van het nederlandse kern
energieprogramma en de samenwer
lCing met andere Landen ~ zoals
die me t de kweëkreaktoren in
Kalkar en de Super Phenix (Fr.)
Voor ons ligt dan ook het eerst
het motto bij: "Kerncentrales
de wereld uit~ om te beginnen
uit Nederland. ti

Onze ingang richt zich dus hoofd
Zakelijk op het tegenhouden van
de export of de import van 'vreed
ZáIIle t nucleaire onderdelen. Het
Stopzetten van de vreedzame kern
technologie is volgens ons eert
van de belangrijkste steunpila
ren van de .strijd tegen verder
gáande proliferatie van atoom
wapens. Want juist dankzij die
vreedzame ontwikkeling kunnen
derde weI'eldlanden over een ge
welddadig vernietigingspotenti
eel beschikken. Dit zou o.a.
kunnen door:
a. het aanvechten van uranium
herkomsten voor nederlandse kern
centrales
b , de eJtport van verrijkt ura
nium vanaf 1981 naar Brazilië
tegenhouden.. en het verhindeI'en
van de export van nucleaire ma
terialen naar derde wereldlanden.
Volgens ons is internationali
sering en uitbreiding van de
veiligheidswaarborgen niets an
ders' dan het formeel bekrachti
gen van de atoomstaat ; atoomener
gie op grote schaal zal hierdoor
z'n definitieve vorm krij~n.
Versterking van de rol van de
lAEA betekent nl. tegelijkertijd
dat de lAEA aan iedereen die
het N.P.V. ondertekende de moge
lijkheden voor het verkrijgen
van kerncentrales moet vergemak
kelijken c.q. promoten. Door
die internationalisering te er-
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kennen erken je dus tegelijker
tijd de atomaire toepassing voor
de elektriciteitsopwekking.
MaaI" beide ontwikkelingen (vreed
zaam én militair) zijn nu een
maal niet te scheiden. Het is
een siamese ~weeling die dezelf
de socio-ekologische gevolgen
voor de struktuur van de maat
schappij en de natuur tot resul
taat heert.
Volgens ons kan het dan ook
niet de bedoeling zijn dat d.m.v.
het realiseren van een stop op
devertikale prolifeI'atie> via
de IAEA tocti weer de deuren wa
genwijd worden opengezet voor
het gebruik van vreedz~ne atoom
technOlogie op grote schaal.
De rol van de lAEA en het NPV
is tenslotte om de proliferatie
van kernwapens tegen te gaan
én de vreed~ame toepassing van
a.toomenergie te bevorderen. Juist
omdat dè internationalisatie
van de kontrolemaatregelen de
definitieve invoering van atoom
technologie bevestigd dienen
we deze af te wij zen. Je zou
van hieruit o ,e.. kunnen gaan
denken aan een samenwerking tus
sen de vredes- en anti-kernener
gîebetlteging met bv , de VOlgende
strategie:
a" het leggen van koppelgemeen
ten tussen Nederland en derde
wereldlartden waar gestreden wordt
tegen de gevolgen van de atoom
staat
b , het realiseren van atoomvrije
zones in Nederland waar geen
sprake is van atoomwapens !I atoom
centrales of opslagplaatsen voor
nUcleai~ onderdelen.
Ook transportroutes door steden
zouden bv. verboden kunnen wor
den in semeentelijke verordenin
gen.
IfKerncentrales en kernwapens
de wereld uit, om te beginnen.
in Nederland. If •



Filipijnen
Momenteel wordt er in het dorp
Morong~ op het noordelijke Fi
lipijnse eiland Luzon aan een
kercentrale gebouwd. De centra
le wordt gebouwd mét in Amerika
afgekeurde materialen, die ge
leverd worden door multinatio
nàlWeatinghouse. Het gebied
waar de kerncentrale gebOUWd
wordt is zwaar vulkanies , met
aktieve vulkanen in de omgeving
en drie breukvlakken in het aard
opperval~ rondom. Over het pro
bleem van de opslag van radio
aktief afval is gemakshalve nau
weliJks nagedacht.
Het gebied telt ongeveer 11.000
bewoners, voornamelijk boeren
en vissers. Zij worden direkt
met de gevolgen gekonfronteerd
duizenden boeren zijn door het
leger van het diktatoriale Mar
cos-regiem ui t veiligheidsover
wegingen van hun schamele bezit
tingen verdreven, terwijl de
vissers spoedig hun visgronden
zullen verliezen.
Het positieve effekt van akties
tegen milieuvervuiling in de
westerse wereld is dat milieu
vervuilende industrieën hier
moeilijker aan de bak komen.
In plaats van zuiveringsinstal
laties te bouwen vertrekken steeds
meer van deze industrieën naar
derde wereldlanden. Zo ontvangt
bv. het diktatoriale Marcos-re
giem deze industrie~nmet open
armen. Ze leveren daar niet al
leen een bijdrage aan de uitbui
ting van de bevolking door hon
gerlonen te bet alen, maar ze
vervuilen bovendien op een ge
vaarlijke manier en in snel toe
nemend tempo het eens zo schone
Filipijnse milieu. Maar de be
volking berust niet in haar lot,
ook al heerst de Staat van Beleg
in dit land.
De Staat van Beleg werd op 21
sept. 1972 afgekondigd door dik
tator Maroos, die door het im
perialistische Amerika in het
zadel wordt gehouden. Ondanks
de politieke terreur en de be
perking van burgelljke vrijhe
den wordt het verzet van de be
volking t.egen onderdrukking,

NDF
Het in alle lagen van de bevol
king gewortelde, goed georgani
seerde verzet wordt vanaf 1913
gebundeld door het Nationaal
Demokratisch Front (NDF) en ba
seert zich op het "10 punten
programma van het NDF".
Het NDF heeft een beroep gedaan
op het Permanente Volkeren Tri
bunaal • .Dit tribunaal is ontstaan
n.a.v. het Russel-Tribunaal over
Zuid-Amerika, dat gehouden werd
in jan. 1976. Op 24 juni 1979
werd in Bologna (Italië) het
Permanente Volkeren Tribunaal
opgeriéht. Het baseert zich op
de "Universele Verklaring van
de Rechten en Bevrijding der
Volkeren", opgesteld op 4 juli
19'16 in Algiers.
De verklaring gaat uit van de
"rechten van volkeren" en stelt
dat het weinig zin heeft te pra
ten over de individuele mensen
rechten, zolang hele volkeren
nog van hun rechten worden be
roofd.
Het NDF, als vertegenwoordiger
van het filipljnse volk vraagt
het tribunaal bijeen te komen
om:
- de V.S.-Marcos-diktatuur te

veroordelen
- het NDF te erkenen als echte

vertegenwoordiger van het fi
lipijnse volk.

In de ingediende aanklacht ko
men de volgende onderdelen aan
de orde:
- ekonomische onderdrukking
- politieke onderdrukking
- kulturele onderdrukking.
Tijdens het onderdeel van de
ekonomische onderdrukking zul
len o.a. de vraagstukken van
het roekeloos toegepaste kern
energieprogramma en de snelle
uitbreiding van milieuvervuilen
de industrieën aan de orde ko
men.
Voor elk onderdeel van de aan
klacht zal een getuige-deskun
dige een uitgebreide uiteenzet
ting geven .. terwijl andere Fi
lipino's ooggetuige verklarin
gen zullen afleggen.
In het zuiden van de Filipijnen
woedt al vele j aren een burger
oorlog tussen de voor zelfbeschik-
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king vechtende Moro~bevolking

en het regeringsleger. Het Moro
Nationaal Bevrijdings Front,
als vertegenwoordiger van het
Moro-volk verzoekt het tribunaal
bijeen te komen om:
- dê misdaden van het V.S.-Mar~

cos regiem te berechten
- het recht op zelfbeschikking

en autonomie van het Moro-volk
te erkennen ,

Indien u een bijdrage wilt le
veren aan de strijd van het ti
lipijnse en more volk tegen on
derdrukking, uitbuiting en ont
wikkelingen als kernenergie en
miliêuvervuiling dan kunt U:
- de advertentie die in de Volks
krant zal worden geplaatst on
derteken voor een bedrag van
fl. 25,- en anderen vragen het
ze1fde te doen;
- een kaart s turen met voorge
drUkte solidariteitstekst op
de achterkant en meehelpen deze
kaart te verspreiden onder uw
vrienden en kennissen.
- de zittingen van bet tribunaal
en het parallel programma in
de avonduren (kulturele avond,
films, solidariteitabijeenkomst)
bijwonen.

info
Het Tribunaal zal worden gehou
den in de
Aula Major vld Universitaire
Instellingen Antwerpen (UIA)
Universiteitsplein 1
2b10Wilrijk, Antwerpen
Voor meer info kunt u terecht
bij:
Filipijnengroep Nederland
van Lidt de Jeudestraat 26
3581 GJ Utrecht 030 - 319323

BlackHills
Het verzet tegen kernenergie
is de laatste jaren sterk toe
genomen in de hele wereld. Niet
alleen in Europa en Noo'rd-Ame
rika verzetten vele mensen zich
tegen kernenergie, maar ook daar
buiten. En met daarbuiten bedoel
ik: Azië (b.v. India, Pakistan
en De Filipijnen), Afrika (b.v.
de uraniumroof ui t Namibië) ,
Australië (o.a. uraniummijnen)
~n Zuid-Amerika (b.v. Brazilië
en Argentinië). Het verzet tegen
kernenergie is dan ook een ver
zet op wereldnivo geworden sinds
dit jaar. In dit artikel beperk
ik me tot een groep n~nsen, waar
over we in de nederlandse kran
ten niets te lezen krijgen. En
wel de indianen van de 'Bla-ck
Milis' in de Verenigde Staten
van Amerika. De 'Black Hil1s'
is een gebiéd dat in het noord
westen van New Mexico, een deel
staat van de V.S. in hel;; zuiden
ligt. De 'Black Hills' staat
ook wel bekend onder de naam
'The Four Corner of the San Juan
Basin'. Dit gebied vormt het
woongebied van de Diné' s (Nava
jo' s), de Pueblo' s en de Chica
nol s. ze worden in hun levens
bestaan steeds meer bedreigd
door~at in hun woongebied in
1951 uraniummijnen ontdekt wer
den. En uranium wordt als grond
stof voor kernenergiecentrales
gebruikt.
Het gebied waar de uraniummij
nen zich bevinden wordt 'The
Grants Mineral Belt' genoemd.
'The Grants Mineral Belt' omvat
ongeveer tien procent van de
'San Juan Basin 1 In april 1979
werd er in 38 mijnen uranium
gedolven en waren 5 uraniumver
rijkingsfabrieken aan de gang.
Vanaf die tijd zouden er nog
eens 8 mijnen in gebruik geno
men worden, terwij 1 er plannen
gemaakt werden voor nog eens
24 mijnen. In totaal dus 70.
Enkele grote werkzame uranium
corporaties in dit gebied zijn:
Kerr-Mc Gee, United Nuclear,
Anaconda (Atiantic-Richfield),
Gulf, Phillips, Mobil, Sohio,
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United Nuclear Homestake en
Western Nuclear.
Allemaal bekende namen die we
steeds weer tegenkomen bij kern
energie- en/of kernwapenindustrie
in de V.S. De prijs van U 06
is sinds 1976 verzesvoudigd.
Het is dan ook niet verwonder
lijk, dat deze corporaties hun
winsten zagen toenemen met 120
tot 190 % in 1976. Ze laten de
indianen echter niet in de winst
delen. Deze mogen wel de gevol
gen ondervinden van de exploi
tatie van hun gebied. Leukemd.e
en kanker komen, doordat het
gebied radio-aktief besmet raakt,
steeds meer onder de indianen
voor. om niet geheel ten onder
te gaan hebben de indi.anen zich
verenigd in de 'American Indian
Environmental Council' (Albu
querque, New Mexico).
Op 26,27 en 28 april 1980 werd
er een grote bijeenkomst geor
ganiseerd in de Mount Taylor
Dalton Pass als protest tegen
verdergaande exploratie J delving
en verwerking van uranium in
de 'Black Hills'. Tegelijkertijd
vond er in Washington een grote

demonstratie tegen kernenergie
(March for a Non-Nuclear World)
plaats. Het Mt. Taylor-Dalton
Pass-protest werd gevoerd onder
de volgende leuzen:
- Bescherm de Traditionele Ge

wijde Gronden!
- Bescherm onze Moeder-de Aarde:
- Verdedig de soevereine rechten

van de oorspronkelijke bevolking:
- Stop uran~umdelving, Stop kern

energie,· Stimuleer veilige
energie!

Bij dit ene protest bleef het
niet àlleen. Van 18 juli tot
en met 27 juli werd er weer een
grote bijeenkomst georganiseerd
nu onder de naam '1980 Black
Hills International Survival
Gathering'.Het protest is in
een stroomversnelling geraakt.
De indianen pikken het niet langer.
We zullen ongetwijfeld meer van
hen horen. Hun nee tegen uranium
is ook ons nee tegen kernener-
gie!

Joseph~en Steenhuis, Groningen

TILBURG & DERDEWERELD
Op donderdag 18 september 91.ng
en we naar Tilburg om eens te
praten met leden van de werk
groep Xalkar Tilburg. We wilden
het vooral hebben over de rela
tie die er bestaat tussen de
energiestrijd en de strijd te
gen de uitbuiting in en van de
derde wereld, en hoe je deze
relatie duidelijk kan maken.
Waarom juist deze groep?
In 1977 werd duidelijk dat
Rijn-Schelde-Verolme {RSV} een
reaktorvat wilde leveren aan
Zuid-Afrika. RSV was onderaan
nemer van General Electric (VS)
die had ingeschreven voor de
bouw van een kerncentrale al
daar. Deze leveringsplannen
veroorzaakten veel opschudding
bij de anti-apartheidsbeweging
en ook 1n de Tweede Kamar was
verzet. De PPRministers en en
kele kollegas van de PvdA
slaagden erin het toezeggen
van een exportvergunning op
de lange baan te schuiven.
Zuid-Afrika koos, mede daar
door, voor de franse inschrij
ver Framatome.

De Anti-KernenergieBeweqing
zag deze ontwikkelingen aan en
deed vrijwel niets. Er leek
geen aktieperspektief te zijn
en het leek voor velen ook iets
dat een beetje buiten het eigen
strijdperk viel. De werkgroep
Kalkar Tilburg was de enige die
werk maakte van deze zaak en
ook andere groepen daartoe op
riep.
Waarom zij? \'las dat puur toeval
of komt het door hun kijk op de
relatie energie-derde wereld?

Bij dit gesprek waren aanwezig:
Ger, Joost, Willem en Wim van
de werkgroep Kalkar Tilburg,
Alex, veldwerker voor de NOVIB
in Noord-Brabant en Peter, stu
dent aan de Ekonomische Hoge
school TLlburg en bezig met een
onderzoek naar de relaties tus.
sen imperialisme/onderontwikke
ling en de kernenergie-business.
Van het LEKbulletin waren John
en Marcel aanwezig.
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Joost: De kwestie rond het re
BKtorvat van RSV was inderdaad
voor de werkgroep de eerste
link met derdewereldproolema
tiek. Samen met de werkgroep
Zuidelijk Afrika hier werd aan
dacht besteed aan de:l;e zaak.
Overigens is de werkgroep Kal
kar afkomstig uit de Tilburgse
wereldwinkel, dus onze interes
se lag wel een beetje voor de
hand.
In een van de twee diaseries
die de werkgroep daarna gemaakt
heeft, werd een vergelijking
getrokken tussen het energie
verbruik, hier en in de derde
wereld. Met een aantal voor
beeiden wordt aangegeven hoe
wij met energie omgaan.
citaat: "Wanneer wij onze luxe
en gemakken bij elkaar optel....
len, komen we al snel tot de
konklusie dat wij 100 maal zo
veel energie verbruiken als de
gemiddelde derde-wereldbewoner.
Ue vraag is danlof dat bij ons
allemaal wel zo nodig 1s. Voe
len wij ons gelukkiger en vrij
er met zo'n hoog energiever
b;ruik? Zou de energie niet be
ter verdeeld moeten zijn ,aan
gezien wij in het westen ruim
80\ van alle energie op aarde
verbruiken, terwijl wij maar
20\ van de wereldbevolking uit
maken?

Hoe vaak werken jullie met die
diaserie?
Joost: We hebben twee series;
"Waar halen we onze energie
vandaan?" en "Atoomenergie,
Nee bedankt:" (het bovenstaan
de citaat komt uit de eerste).
Gemiddeld elke tien dagen wor
den we wel gevraag (of zijn we
ongevraagd aanwezig) bij een
onderwijsistelling, vormtngs
instituut, vrouwenorganisatie
of politieke vergadering. De
derde wereld komt niet altijd
aan de orde. Aktualiteit speelt
een grote rol, natuurlijk. Maar
als wij op een CDAjongeren-bij
eenkomt in de Kempen gaan, en
van Houwelingen daar met geen
woord over de atoomplannen van
Braz ille horen reppen, dan zijn
wij d'r als de kippen bij wat
over die zaken te zeggen.
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Van het derde wereldprobleem
zijn voor ons vooral belangrijk:
-demacbtsverhoudingen in de
wereld

-het grondstoffenprobléem
-het grote verschil in energie-

verbruik hier en in de derde
wereld.

In onze eerste diaserie gaat
het vooral over het grondstof
fen en energieverbru1ksaspekt.
In de tweede komen de militaire
aspekten en de mtllti-nationale
ondernemingen aan de orde.

Kan de enorme omvang van de
problemen die je dan schetst
niet juist een gevoel van
machteloosheid oproepen?
Joost:Ja dat kan, maar het is
wel een goede manier om de in
vloed van de grote bedrijven
aan te qeven. Dat schept dui
delijkheid over de maatschap
pijverhoudlngen ~.
Wim: Dat kan dat gevoel van
rnäëhteloosheid natuurlijk ook
versterken.
Alex: Het is belangrijk dat je
liëëI precies aangeeft~ de
beslissingen worden genomen,
dan wordt het hanteerbaar. Op
de Ekonomische Hogeschool is
bijvoorbeeld onderzoek gedaan
naar de produktie- en konsump
tieketens van koffie, pindas,
kunstmest. Als je die zaken
Uitrafelt zie je waar het fout
loopt en wiens "schuldK dat is.
Dan kan je ook konkrete tegen
aktie voeren: Koffie uit alter
natieve circuits verkopen. An
dere merken/landen boycotten.
Joost: Bij olie betekent dat
aat je aandacht op andere ener
giebronnen moet ricbten. Bron
nen die kleinschalig toepasbaar
zijn, ook om energiemaatsChap
pijen buiten spel te zetten.
Shell of Glilf, 'tmaakt niets
uit. Echte olieboycot betekent:
auto laten staan.
Alex: Een andere manier van
werken ls, inzicht en praktijk
te koppelen in de werksfeer.
Op de MTS hier werd een kursus
gegeven over hoogwaardige tech
niek en kleinschalige techniek r
over het gebruik van techniek
in derde wereldlanden • Met die
lessen als achtergrond werden
tijdens de praktijkuren werk-



tekeningen, prototypes e.d.
gemaakt die in de derde wereld
nuttig zouden kunnen zijn. Hun
keuze was niet theoretisch,
maar sloot aan bij vragen uit
de derde wereld. De school
stelde f 400,- beschikbaar per
leerling. Deze leerlingen heb
ben daardoor hun eigen moge
lijkheden leren kennen om met
die derde wereldproblematiek
iets te doen.

De relatie tussen energiepro
blematiek en d~e van de derde
wereld is dus best te leggen,
maar daar volgt toch niet au
tomatisch een gezamelijk op
treden uit. Hoe komt dat?
Wim: De derde wereldbeweging
steunt groepen die over kern
energie nog nauwelijks een me
ning hebben. Of erger nog: be
wust geen uitspraak doen omdat
dat konsekwenties heeft voor
hun eigen strijd. Bijv. SWAPO
(Namibie) is tegen uraniumuit
voer omdat het roof betekent
van de rijkdommen van het na
mibische volk, maar zal de
SWAPO tegen die uitvoer blijven
als Namibie onafhankelijk is en
van die uitvoer kan profiteren
voor de opbouw van het land?
In de Volkskrant stond onlangs
een diskussie over Niger, een
uraniumleverend land. De vraag
stelling was of Niger met het
geld wat ze daaraan verdient
goeie dingen doet op energie
gebied enzo. Natuurlijk is het
best mogelijk dat zo'n export
goeie effekten heeft, maar de
keerzijde is dat Niger bijv.
uranium aan Pakistan levert,
dat duidelijk atoomplannen koe
stert. Bovendien is werken in
uraniummijnen dodelijk.
Alex: De IKV en de NOVIB over
leggen om als aanvullende eis
voor ontwikkelingshulp te eisen:
Ondertekening van het Non-Proli
feratieVerdrag. Bezwaar daaraan
is dat het weer een beoordeling
vanuit het westen is. Is er aan
sluiting bij bewegingen in die
landen zélf te krijgen?
I~arcel: Die bewegingen worden
vaäk onderdrukt.
Wim:De druk op derde wereldlan
den om kerncentrales te kopen
neemt toe. Dit komt vooral door
de inzakkende markt in het wes-
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ten. Ontwikkelingshulp wordt
ook steeds meer gebonden aan
opdrachten die bedrijven in het
land van de hulpgever ten goede
komen. Ook het behouden of uit
breiden van invloedsferen speelt
een rol; de levering van ver
rijkt uranium door de VS aan
India omdat anders de Sovjet
Unie dat doet.
Soms vinden politieke beweging
en elkaar op een energieaspekt.
Bijvoorbeeld de olieboycot van
Zuid-Afrika, de kolen en ura
nium-uitvoer van dat land. Ener
giehandel is de sleute 1 voor de
Zuid-Afrikaanse ontwikkelingen.

Welke perspektieven zien jullie
voor energiestrijd in relatie
met derdewereld problematiek?

Alex: Bij Almelo komt alles bij
elkaar: Het uranium dat er ver
rijkt wordt is deels afkomstig
uit Namibie, maar ook het ura
nium dat bijvoorbeeld uit Au
stralië gehaald dreigt te wor
den betekent ontworteling van
bevolking daar (Aboriginies).
West-Duitsland omzeilt met haar
deelname aan Almelo het verbod
op eigen bodem uranium te ver
rijken (di t verbod is door de
geallieerden opgelegd om te
voorkomen dat Duits land een
atoombom zou kunnen maken) •
De in Almelo toegepast tech
nologie is inmiddels illegaal
in Pakistan terechtgekomen voor
oorlogsdoeleinden. En het is
waarschijnlijk dat behalve Bra
zilie mé~r derde wereldlanden
bij Almelo uranium gaan kopen.
De Rockefeller Foundation heeft
niet voor niets gesuggereerd om,
nu kerncentrale-orders in het
Westen uitblijven, naar orders
in "politiek stabiele" derde
wereldlanden te zoeken.
Joost en Wim: Almelo en alles
wat daar mee te maken heeft,
komt nu in Tilburg heel kon
kreet naar voren in het schan
daal van Van Doorne Transmissie.
Dit bedrijf is vier jaar gele
den opgezet met o , a. f 100 mil
joen overheidsgeld. De overheid
heeft ook 12~5% van de aandelen.
Verder zijn grote eigenaren Van
Doorne (de familie van de DAF),
Fiat en Borg Warner. Het bedrijf
zou 1000 arbeidsplaatsen ople
veren en nog een 1000 in toele-



pen konden maken? Geen nood,
dan levert Nederland die ook nog
wel~

Als je weet dat Borg Warner in
Amerika straalpijpen e.d. voor
Wes tinghouse produceert f dan kun
je gaan denken dat er in Van
'Doorne Transmissie niets anders
dan kern-apparatuur wordt ge
maakt:
Van de we:c:knemers zullen we er
niets over horen. Die hebben
zwijgplicht, op straffe van
ontslag ..

veringsbedrijven • Daarna werd
over 500 gesproken. In werke
lijkheid hebben er nooit meer
dan 150 gewerkt. De fabriek zou
de '1'ransomatic versnellingsbak
gaan ontwikkelen. Er zijn aan
wijzingen dat de fabriek nu
naar de VS wordt overgeplaatst.
Er komen hier geen orders los.
Het vreemde eChter aan de fa~

briek is, dat pas i~ uitgelekt
dat Van Doome straalpijpen aan
Pakistan heeft geleverd voor de
UltraCentrifuge die de Pakistani
bouwen. Zei Kistemaker niet dat
de Pakistani geen ue konden bou-
wen omdat ze geen naadloze pij-

repressie in nederland
•

Al een aantal jaren zijn in
Nederland een aantal organisa
ties aktief in bet 'Komltee
voor de Rechtstaat'. Zo ook het
Landelijk Energie Komltee. De
belangrijkste taken van het ko
mitee liggen in het signaleren
en reageren op tendenzen die de
rechtstaat dreigen te ondermei
nen. In het verleden heeft zij
op verschillende zaken gerea~

geerd. Er werden avonden belegd,
diskussies geVoerd en brochures
over ontwikkelingen in Nederland
en Europa uitgegeven.
De nieuwste initiatieven zijn
tweeledig. Ten eerste zal on
der redaktie van het komitee
medio oktober een bundel van
artikelen over repressie in Ne
derland en Europa bij uitgeve
rij van Gennep uitkomen onder
de titel 'Reeressie 1n Neder
land'. In de bundel is ook uit
gebreid aandacht be$teed aan
het thema 'Atoomenergie en re
pressief.
Ten tweede worden er in oktoberl
november een viertal thema avon
den, diskussie en iformatie in
AlllsteJ;dam gehouden. De volgende
onderwerpen zullen daarbij aan
bod komen:
- 31 oktober eerufsverbote in

Nederland/privacy in Neder~

land
- 7 november Oe Atoomstaat
- 14 november Kriminaliser1nq

van politieke gevangenen
- 21 november Verdrag ter be·

strijding van het terrorisme
De avonden worden door het komi
tee voor de Rechtstaat georga
niseerd i.s.m. Anne Frank Stich-

ting, St. Mozeshuis, Stichting
Waak~aamheid persoonsregistra
tie, Landelijk Energie Komitee
en Vereniging Milieu Defensie.
Alle bijeenkomsten zullen in
de Mo~esen Aronkerk, Waterloo
plein 51 in Amsterdam worden
gshouden. Aanvang: 20.00 uur
Voor 7 november zijn aktivisten
uit Duitsland, Frankrijk en Ne
deland uitgenodigd. Zo zullen
er mensen liet dia's, films en
video aanwezig zijn uit Gorleben
en Plogoff. In het laatste geval
werd onder groot politioneel
machtsvertoon een bezet terrein,
waar drie kerncentrales in Frank
rijk gepland waren, ontruimd.
Een inleiding over de nederlandse
- historische en aktuele - ten
denzen naar een atoomstaat zal
worden gegeven door Dave van
Ooyen van Vereniging MilieuDefen
sie.
Als achtetgrondinformatie ~oor

deze thema-avonden zal het Komi
tee een extra nieuwsbrief uit
geven. Deze is voor een paar
gulden te bestellen bij het Ko
mitee: Komitee voor de Rechtstaat,
Mlnahassast;.r. l' Amsterdam.
0111 als nederlandse anti-kernener
giegroepen die op vrijdagavond
niet naar Amsterdam kunnen komen
maar toch met anti-kernenergie
aktivisten uit het buitenland
ervaringen uit willen wisselen
is er een speciale bijeenkomst
met de buitenlandse gasten op
zaterda2 B november ieEla~~.

Deze vindt plaats tussen
11.00 en 16.00 uur bij de
ELVAS, Celebesstraat 63

Amsterdam
(nabij het Mui4erpoortstation-N.S.

17



Atoms for Peace??
Op 11 oktober organiseren het
Interkerkel1jkvredesberaad (IKV)
en het sekretariaat vöor Ontwik
kelingssamenwerking (SOS) een
werkdag over de relatie tussen
kernenergie en kernwapens. Het
motto van de dag geeft al aan ,
dat wij een vraagteken zetten
achter de scheiding die vaak
wordt aangebracht tussen "vreed
zame" kernenergie en de versprei
ding van kernwapens.

De meeste regeringen, waaron
der de nederlandse, zeggen de
proliferatie van kernwapens te
gen te willen gaan. Maar tege
lijk moet kernenergie volgens
hen beschikbaar komen vvor de
landen die dat wensen. Dat zi jn
meestal diktaturen in de derde
wereld die hun macht en militair
prestige belangrijker vinden
dan een menswaariq bestaan voor
de armen. Het is gebleken dat
de zogenaamde vreedzame kern
energie een belangrijk kanaal
is voor de verspreiding van kern
wapens.

De wekdag begint met een ana
lyse van de technische, ekono
mische en politieke oorzaken
van de nauwe bant tussen kern
energie en kernwapens. In de
derde wereld, bijvoorbeeld in
het gebied van de stille oceaan,
is tegen beide vanuit bevolking
een gemeenschappelijke verzets
beweging ontstaan, veelal met
steun vanuit kerken.

Dat brenqt ons bij de vraag
hoe het verzet in Nederland er
voor staat. Het lijken hier tot
nU toe twee aparte aktie terrei
nen, waarop groepen met v:erschil
lende motieven en werkwijzen
aktief zijn. In de nderlandse
kerken is door de aktie van het
IKV de bereidheid tot bezinninq
en aktie met betrekking tot kern
wapens sterk gegroeid. OOk op
het gebied van de kernenergie
laten de kerken langzamerhand
kritische geluiden horen.

Zowel uit de anti-kernenergie
als uit de anti-kernwapens be
weginq zullen dezedaq vijf g06
pen aanwezig zijn die hun visie
zullen geven op de relatie tus
sen het verzet teqen kernener
gie en kernwapens en de aktie
mogelijkheden.
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'sMorgens en 's middags is er
een gespreksronde met deze groe
pen.

De op deze daq aanwezige
aktiegroepen lopen nogal eens
aan tegen de grenzen van de par
lementaire demokratie, zoals
bij de besluitvorminq rond "Al
melo" en bij het kernwapendebat
van december 1979. De vraag naar
burgelijke ongehoorzaamheid kan
zo heel dringend worden. We be
sluiten daarom de dag met een
bezinning over ethiek en bur
gelijke ongehoorzaamheid.
Verdere inlichtingen en opgaven
bij het sekretari.aat voor ont
wi.kkelingssamenwerking, postbus
2211, Leusden, tel. 033/943244.

E-dag(en)
Op 19 oktober van het vorige
jaar ging da aktie-E van start.
Binnen de aktie-E staat de re
latie tussen Enerqie(besparing)
Ekonomie en Ekologie(mijeu)
Céntraal. -
Het centrum voor energiebespa
ring organiseerde toen een
landelijke E-dag waarop plaat
selijke energiebesparings mo
gelijkheden aan de orde werden
gesteld.
Bi j de 200 bezoekers, waaronder
ambtenaren en bestuurders uit
gemeenten en provincie en ver
tegenwoordigers ui t energie/
miljeu-groepen en enegiebe
drijven etc., bestond na deze
dag de behoefte om op regionaal
nivo met de aktie door te gaan.
Nu worden er in de komende tijd
een vijftal regionale-E-dagen
georganiseerd in verschille·ndé
delen van het land. Op deze
dagen zullen de mogelijkheden
voor konkrete energiebesparing
op plaatselijk nivo onderzocht
en uitgewerkt worden. Het gaat
daar niet om eindeloze diskus
sies en procedures maar om
konkrete aktie , vandaar het
motto: "Niet praten maar doen".
Het doel is om zowel ambtena..
ren en bestuurders uit gemeen
ten als vertegenwoordigers van
miljeugroepen, enegiebedrijven
en politieke partijen naar de
ze dagen toe te trekken en met
hen gezamelijk de besparingmo
gelijkheden te bekijken.



De eerste regionale t-dag
vindt plaats op 17 oktober in
Ljouwert (Leeuwarden), in de
Harmonie, Ruiterskwartier 4.

Tijdens de dag komen O.m. de
vblgende punten aan de orde:

Het provinciaal energiebeleid,
energiebesparing iq de landbouw
het gemeentelijk energiebeleid,
verwarming van nieuwbouwwoningen
en verder diskussie over deze
onderwerpen en gespreks en eka
kursiegroepen.

De gehele dag kost inklusief
de lunch f 30,-

Op 7 november wordt in Amers
foort de tweede regionale
E-dag gehouden. Hier komen
o.m. de vo~gende onderwerpen
aan de orde:

Energiebesparing/isolatie,
ene~giebesparin9/verwarmings
installaties, energiebesparing!
stadsverwarming, optimale woning
verwarming en er zal een forum
diskussie plaats vinden.

Aan verschillende onderwerpen
die aan de orde komen zijn
brochures gewijd:
- E in woonwijken
- E in openbare gebouwen
- E en (stads)verwarming
~ E en energiebedrijven

Meer informatie is te verkrij
gen bij het centrum voor ener
giebesparing, Wijnhaven 13
Rotterdam, tel. 010/149884.

In deze kandidaatsskriptie po
gen de schrijvers, Wil Ro_en
en Rob ter Bogt, een politiek
ekonomische analyse van de neder
landse kerenergieperikelen te
geven. "Het is een poging tot
politieke analyse van de maat
schappelijke krachtverhoudingen
rondom de kernenergeiproblema
tiek", zo schrijven zij.
In het Ie hoofdstuk ontvouwen
zij het algemene theoretische
kader, waarbinnen zij de ontwik
kel,ingen in Nederland beoordeeld
hebben. Het nukleair-industri
eel-kompleks en zo. Na daarna
ingegaan te zijn op de feitelijke
ontwikkelingen na WO 11, waarbij
speciale aandacht wordt geschon
ken aan de vervlechtingen tussen
staat en nukleaire industrie
(hfst. 2), beschrijven ze de
ontwikkeling van de nederlandse
ARE en haar politieke invloed
(hfst. 3). Tenslotte, 1n het
laatste gedeelte, proberen zij
het perspektief van de MB te·
schetsen??

130 pagina t s leesvoer voor
anti-kernenergie-aktivisten,
te bestellen bij:

Rob ter Bogt, Weurtseweg 98
Nijmegen.



1e molens (totaal 56 blz.i
-Deze zaken en meer komen in
hoofdstuk 9 allemaal weer terug
maar dan gaat het om hoe je in
de praktijk er aan kan komen
(zelf maken, van de sloop),
hoe je de boel moet monteren,
(61 blz.).
Hoofdstuk 10 kompleteert de
zaak door 17 zelfbouwmolens te
laten zien. Allerlei oplOSSing
en van zelfbouwers voor kon
truktieproblemen komen daarbij
naar voren, onder andere een
hele fotoreportage over het op
zetten van een 15 meter hoge
molen.
-Daarmee is de koek voor de
zelfbouwer nog niet op, want
in een aantal bijlagen zijn
naast formule-afleidingen ook
bouwbesChrijvingen te vinden
voor windmeters, schakelschemas
VOOr bewaking van de akkuspan
ning en laadstroom en koppeling
aan het net, ~n -heel bèlang
rijk- oomputertabellen waarmee
de wiekprofielen van een zestal
kleine rotoren voor allerlei
windsituaties kunnen worden be
paald. Dit is voor de zelfbou
wer vaak een van de moeilijkst
op te lossen problemen en deze
tabellen bieden met de handlei
ding hoe ze zelf te gebruiken
dan ook een uitkomst.
-Deze tabellen zijn typerend
voor veel dingen die in het
boek staan: het zijn gegevens
die (vrijwel) nergens anders te
krijgen zijn, ook niet in de
literatuur uit het buitenland.
Dit maakt het Windwerkboek een
uniek dokument.
Maar ook voor het toekomstige
energiebeleid in Nederland is
het van niet te onderschatten
betekenis. Bet geeft een over
zicht van de stand van zaken op
onderzoekqebied, waaruit blijkt
dat een nationaal windonder
zoekinstituut Nederland op het
gebied van windener9ie aan een
aantrekkelijke technologie kan
helpen die de kinderschoenen
al begint te ontgroeien. veel
belovend 1s het tipvaanonder
zoek dat, de rendementen kan
verveelvoudigen.:rn een zeer

geen kernenergie of kolen,
neem een molenDit 1s het motto van het kort

geleden verschenen windwerkboek
geschreven door Chris Westra en
Herman Tossijn, en uitgegeven
door de Ekologische Uitgeverij
(400 blz., bijna 500 illustra
ties, f 39,00). Wat heeft dit
boek te bieden? Het heeft ei
genlijk een tweeledig doel:
aantonen wat wel en niet moge
lijk is met windenergie in Ne
derland èn zelfbouwers in spé
een handleiding geven om een
optimaal werkende molen te kUn
nen bouwen.
Allereerst over het laatste.
Het boek is zo opgezet dat het
de lezer niet vastlegt op één
bepaald molenontwerp. Het wil
juist ieder de voor zijn of
haar situatie geschikte molen
mogelijk maken. Daarvoor is het
materiaal verdeeld in 3 hoofd
stukken: het maken van een plan
(7), het ontwerpen van een mo
len (8) en het bouwen daarvan
(9). Uit hoofdstuk 7 wordt dui
delijk dat een molen in het
westen en noorden van het land
nu al (flink) geld oplevert
door goedkope elektriciteit.
Welke vergunningen nodig zijn
is onduidelijk: de molen moet
aan de eisen van het bestem
mingsplan VOldoen, als dat er
is, maar voor een niet te qek
grote molen is geen hinderwet
vergunning nodig. Het valt te
verwachten dat de eisen die
aan een molen gesteld worden
in de nabije toekomst wel ge
formuleerd zullen worden. Wie
het plan heeft een molen te
bouwen wordt wel aangeraden dat
met zin buren te bespreken.
-Ih hoofdstuk 8 "Het ontwerpen
van een molen tl blijkt dat er
heel wat komt kijken voor een
molen: je moet je elektrici
teitsverbruik vaststellen en
de windgegevens voor de plek
van de molen zien te krijgen.
Dan kan bepaald worden hoe
groot de molen moet worden. Van
de verschillende onderdelen

hun werking, de materiaalsoort,
de ontwerpkeuzes die er zijn
kaMen achtereenvolgens aan bod:
de dynamo, de rotor, de koppe
ling hiertussen, de opslag,
krachten op de molen, V'ertika-
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recent Intermediair-artikel
doen de Delftse onderzoekers
hiervan verslag.
-Ekonomisch biedt windenergie
voor elektriciteit precies al
les wat de overheid altijd zeqt
te willen: het is een betrouw
bare energiebron die niet op
raakt, milieuvriendelijk is en
goed kan zijn voor een nieuwe
nationale energie. Vijftien
procent windenergie kan volgens
de cijfers van het EeN notabene
10 procent van de elektrici
teitsvoorziening vervangen, le
vert een importbesparing van
f 400 miljoen en een netto
voordeel van I 90 miljoen per
jaar~

Chris en Herman rekenen uit dat
er zoveel energie in de wind
zit dat de amsterdamse tuin
steden binnen hun eigen grond
gebied al hun huishoudens van
elektriciteit kunnen voorzien
met windmolens. Deze moeten zo
groot zijn dat ze vrij staan
en geen last van wervelingen
hebben die door de bebouwing
wordt veroorzaakt. Dat betekent
voor wijken met flats tamelijk
grote molens, die -dat staat
er teqenover- dan weer minder
dicht op elkaar hoeven staan.
Deze molens kunnen prima op het
bestaande elektriciteitsnet
worden aangesloten en zonder
bezwaar worden ingepast in de
bestaande bebouwing. De schrij
vers vinden dit een principiele
keuze. Zij vinden dat je er de
natuurgebieden niet mee moet
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verpesten. Molens horen daar
waar de elektriciteit ervan ge
bruikt wordt.
-Chris en Herman geven in het
hoofdstuk "Waarom windenergie?"
duidelijk hun visie op het
energieprobleem. Zij bouwden
hun eerste molens om de weige
raars van de Kalkarheffing mee
te helpen. Daarna zijn ze door
geqaan met windenergie. Ze
verzamelden eindeloos veel in
formatie dat ze in een veel
eisend arbeidsproces van twee
jaar tot het Windwerkboek om
vormden. Het is een boek dat
voorlopig even mee kan. Is er
nu helemaal geen kritiek moge..
lijk? NOU, door een leek als
ik ls die nauwelijks te geven ..
Je kan bijvoorbeeld zeggen:
er staat niet duidelijk in
hoeveel energie er precies in
de wind boven Nederland zit en
hoeveel daaruit te halen is.
Maar daar valt tegen op te wer
pen dat straks de rendementen
misschien zullen verviervoudi
gen en dat uit het tuinsteden
verbaal blijkt dat het in elk
geval genoeg is om alle geplan
de nieuwe kern- en kolencen
trales voorlopig overbodig te
maken.
We zitten met een overkapaci
telt voor de elektriciteltspro
duktie in Nederland. Kerncen
trales zijn natuurlijk uit den
boze, maar ook kolencentrales
zijn funest voor het milieu en
vergen miljoenenverslindende
zwaveldioxidevoorzieningen.
De keuze, ook voor kolencentra
les, kan de optie van windener
gie dwarsbomen met als gevolg
vertraging en achterop raken
b.ij de ontwikkelingen in het
buitenland. Dit is de (zoveel
ste) kans om een nationaal be
heerde industrie op te zetten
die voor de toekomst nog goede
exportperspektieven biedt.
Zover gaat het windWérkboek
niet met zijn aanbevelingen.
Maar zowel naar het beleid als
naar het zelf scheppen van een
alternatief door partikulieren
zal het zeker zijn uitwerking
hebben. Aan de energ1ebeweging
de taak de politieke druk uit
te oefenen die met dit boek mo
gelijk wordt.
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Bladen
Milieudefensie nr 7
--------~----------
"Snelle kweekreaktoren kweken
niet snel". Jierman Damveld komt
tot de konklusie, dat een kWê~k

reaktor tussen de 65 en 2.000
jaar nodig heeft om zijn eigen
hoeveelheid plutonium weer te
produceren. Het Thema-katern
schenkt aandacht aan kernenergie
en kernwapens i Atoms for Peace???
MD's Dodeward-dicht-dlskussie
gaat voort: K.Bieze, oud-politie
man overweegt een en ander,VMD
gaat de versmalling te lijf.en
Ruud Bökkerink verdedigt de basis
groepen. L.J.F. Hermans promoot de
Philishave t.o.v. de scheerkwast.
"Mond open, ogen dicht", is het
motto van de nieuwe voedselaktié
van VMDi er is een boekje over
verschenen met dezelfde titel.

Onderstroom nr. 31
-----~---~--------
'van Aardenne'heeft eindelijk
geantwo,rd op het ultimatumi
nee dus. Dodewaard en de akties
ertegen staan vanzelfsprekend
centraal in dit 9'elderse stroom
groepenblad. Achter het Ijzeren
Gordijn is ook niet alle~ koek
en ei; sovjet-kerncentrales zijn
66k onveilig. be derde energie
nota valt in Oost-Nederland ook
verkeerd en Rob plaatst tenslotte
wat kritiese kanttekeningen bij
de giroblauw-aktie.

!~!~~!~!:!!~~!!_!~!~i!!_!!!~S_~:~_~~

Ook in het zuiden boosheid over
de (kern)energieplannen van de
regerin9'. De arnhemse instellingen
gaan door met hun lobbyen Nera
toom g~eft'objektieve' informa
tie onder de naam Stichting Bner
grie Inforlliatie. Verder moet ie-'
dereen oppassen voor onderqrondse
atoomparkeergarages in navolging
van het E.K,O.G.

!~!~i!!!L!!:~_~

Naast konfereren voeren de
belgen ook aktie. In Tihange
werd door twee arbeiders voor
korte tijd de elektriciteits
produktie met 10' verminderd.
In dit energiek-nummer een
chronologisch verslag van de
konfrontatie. In een franse
kerncentrale kun je beter ook
niet werken, zo blijkt

Binnenkort verschijnt er een
LEK~bulletin special.
Dit bulletin zal volledig gaan
over de problematiek m.b.t. de
NV Gemeenschappelijke Kern
centrale Nederland, Dodewaard
dus.
De be40eling is dat plaatselijke
gro~pen, afdelingen van politiek
partijen e.d. met deze brochure
een extra middel in de hand
krijgen om aktie te ondernemen
tegen de kerncen~rale Dodewaard.
Uitgebreid zal ingegaan worden
op de struktuur van de NV GKN
en de positie, die gemeenten,
energiebedrijven en provincies
daarin hebb'en.
Duidelijk begint te worden,
dat bijna iedere gemeente indi
rekt of direkt betrokken is bij
Dodewaard en op de bes.luitvor
ming invloed kan uitoefenen.
Het LEK wil met deze special
de mogelijkheden voor plaatse
lijke groepen vergroten om
Dodewaard dicht te krijgen.
In deze brochure willen we ook
een overzicht geven van de
Dodewaard-dicht aktiviteiten
die in het land ondernomen wor
den en vooral van de verschei
denheid waarop dit gebeurd.
Dodewaard gaat dicht!~!!
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