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22 september ! 
Op dit moment is een grote groep 

mensen bezig met het organiseren van 
een landelijke manifestatie tegen 
kernenergie. Deze wordt gehouden op 
zaterdag 22 september, io de NOORD• 
OOSTPOLDBRII Vergeet bet nietl 

Voor informatie, aanbod van tenten, 
opgave van info-stands en verdere 
hulp kunt u terecht bij Kees Knoop, 
·Lekstraat 70, 8303 LT Emmeloord. Tel. 
05270-16776. 

LANDELIJK PLATFORM TEGEN KERNENERGIE 
Het voorlopige adres van het secre

tariaat van het landelijk ~latform te
gen kernenergie is 2-de Weteringplant
soen 9, 1017 ZD Amsterdam. Tel. 020-
221366. 

Op het ogenb11k wordt o.ä. gewerkt 
aan een energiekrant die in september 
moet verschijnen. Als het lukt. Groe
pen die gernteresseerd zijn voor deze 
krant kunnen zich nu al melden. 

Hij of zij die de notulen van de 
vergaderingen van het platform wil 
ontvangen, IDOet zich opgeven bij het 
secretariaatsadres. 

Henk en Akky 

Henk en Akky en ook wij hebben wel 
even in de put gezeten vanwege het 
niet voor de Hoge Raad komen van hun 
en onze gewetensbezwaren tegen atoom
stroom. Ook Evert Jan Rotsh:uizen~ "on-

ze'·· advocaat, vond het verre van leuk. 
Nu zijn we wel weer over onze teleur
stelling heen~ méér dan dat! Er wordt nu 
gewikt en gewogen of het mogelijk is om· 
onze gewetensbezwaren en w·at daaraan vast
zit, voor het Europ.ese Hof te brengen. 
Misschien weten we daarover begin septem
ber meer. 

PROVINCIALE STATEN 
I n de voorgaande Nieuwsbrief schreven 

we dat Evert Jan Rotshuizen in Den· Haag 
geen advocaat heeft kunnen vinden die de 
zaak van onze gewetensbezwaren voor de 
Hoge Raad wil brengen en dat we ons op
nieuw tot provinciale staten hebben ge
wend. Op 2~ mei verzochten we provinciale 
staten om de 2,7%-rekening bij GS voor 
PEB-klanten~ in stand te houden. Op dit 
moment i.s on~ nog nie t bekend_ wanneer 
ons verzoek behandeld zal worden. Waar
schijnlijk eind augustus. 

Voor de FRIGAS-klanten, die een 2,7%
r eken ing hebben bij B&W van Leeuwarden, 
schreven we een bijna gelijkluidend ver
zoe k aan ~e gemeenteraad van Leeuwarden. 
Ook op dat verzoek hebben we nog geen 
antwoord ontvangen. 

Ons advies is nog steed~:~: rustig door
gaan met het betalen van 2,Tk van de 
stroomnota's op de geolokkeerde reke
ni ngen! 

PROCESKOSTEN 
Aangezien onze zaak niet voor de Hoge 

Raad komt, moe.ten we nu de kosten betalen 
waartoe het Gerechtshof te Leeuwarden ons 
in febrllari veroordeelde. In de achter
liggende weken ontvingen we de rekeningen, 
in totaal voor f 4369,20. We hebben ze be
taald, met weinig animo. 

Om deze kos ten te bestrijden vroegen 
we al eerder om van de toezeggingen die 
werden gedaan , 35 tot 40% over te maken 
op giro 5272727 t-n- ~ ·']] 
toomstroom KWA, te S yefg,~e 
aub ! 

We ontvingen ook orU:nge ~- : •n JJ 
c. ~~g al . .,.., d 2( r 
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die eerder geen toezeggingen deden. 
Leuk! 

GEEN DRAMA'S a.u.b.! 
Eind mei kregen een flink aantal 

mensen bij de Ni.euwsbrief een acceptgi
rokaart met het verzoek iets aan ons o
ver te maken. Niet iedereen kent het 
briefje dat we bij de girokaart verzon
den. Daarom volgt het hier. 

Om de KWA een wat steviger. finan
ciële basis te geven, hebben we ac
ceptgirokaarten laten maken. In de 
komende tijd willen we die stQren 
aan de mensen waarvan we het laatste 
half jaar of langer, niets merkten. 
Actie-voeren kost geld. Het is niet 
anders. De financiële verantwoording 
die we regelmatig in de Nieuwsbrief 
geven, liegt er niet om. 

Daarmee raken we aan een teer 
punt. Dat hebben we al wel gemerkt. 
Er zijn heel wat mensen die best ach
ter de KWA staan maar zodanig slacht
offer zijn van deze barre tijden dat 
ze krap bij kas zitten. En niet zo 
maar even een bedrag tussen de f 10,
en de f 100,- kunnen overmaken. Te
gen deze mensen willen we zeggen: 
maak je a.u.b. niet kwaad op ons; 
maak f 1,- of f 5,- over; en als je 
ons iets wil schrijven doe dat dan 
op de achterkant van de girokaart. 
Dan weten we in ieder geval dat je 
de Nieuwsbrief wilt blijven ontvan
gen. We sturen hem graag, ook ander 
actie-materiaal. Het is ons best wat 
waard om onze informatie te kunnen 
blijven verspreiden. 

Als de mensen die wat ruimer bij 
kas zitten dat ook laten merken met 
hun giro- of bankoverschrijving, zul
len we er best wel ui.t komen! 

Gezien de resultaten op onze girore
kening mogen we best zeggen dat de ac
ceptgirokaarten prima werken. We ont
vingen vele bedragen van f 1,- tot 
f 100,-! 

Maar: 
Enkele mensen maakten excuses voor het 
bedrag dat zij overmaakten. Niet doen! 
Met f 1,- of f 2,50 of f 5,- zijn we 
net zo blij als met f 25,- of f 50,- of 
f 100,-

Maar: 
Enkele mensen ~aakten een bedrag over 
met op de achterzijde van de kaart de 
boodschap: inverband met de kosten de 
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Nieuwsbr~ef niet meer sturen! Natuurlijk 
is iedereen vrij om zelf te bepalen wat 
hij of zij in de brievenbus wil hebben, 
maar als de kosten een beletsel zijn 
doen wij het verkeerd. Betaal dan des
noods niets maar laat ons wel de Nieuws
brief sturen! Wij zijn er op gebrand om 
onze ·informatie over heel Friesland te 
verspreiden. En als u een gernteresseer~ 
de weet die de Nieuwsbrief nog niet ont• 
vangt, horen we dat graag. Dan komt hij 
of zij ook op de verzendlijst. 

Maar: 
Een paar mensen merkten op dat zij de 
Nieuwsbrief maar 2 of 3 keer per jaar wii
len ontvangen. Jammer, maar dat doen we 
niet. Het is onze opzet om u zo goed mo
gelijk te informeren over het nieuws dat 
gewoonlijk niet in de Leeuwarder Courant 
staat, zodanig dat u zichzelf een even
wichtig oordeel kunt vormen over de ont
wikkelingen waarmee we ons bezighouden. 
Met 2 of 3 Nieuwsbrieven per jaar kunnen 
wij u niet voldoende informeren. 

Ook: 
Heel wat mensen maakten lovende opmer
kingen over de kwaliteit van de Nieuws
brief. Daar zijn we niet ongevoelig voor. 
Dat geeft de burger moed! Zulke opmer
kingen helpen ons over de dode punten 
heen - waarvan wij natuurlijk ook last 
van hebben. Het om de ongeveer 6 weken 
steeds weer opnieuw gereed maken van een 
goed v~rzorgde Nieuwsbrief is een flink 
karwei. En wij voelen ook de vacantie
kriebels! 

FINANCIELE VERANTWOORDING 
I•t is· waar, u hebt de financiële 

verantwoording over 1983 nog niet ge
zien in één van de Nieuwsbrieven van 
1984. Als we een heel erg beknopte ver
a.nt.woording geven, wordt u er niets wij
zer door. Als we een uitgebreide verant
woording geven, vragen we ons af wie we 
allemaal in onze "keuken" laten kijken. 
Niet dat we ook maar iets doen wat buiten 
de wet valt, maar toch ••••• 

Als u ee.n verantwoording wilt zien 
laat ons dat dan horen en we zenden u het 
nodige toe. Wel kunnen we hier zeggen dat 
onze boekhouding werd gecontroleerd door 
mensen uit Giekerk en dat zij geen op-
en aanmerkingen hadden. 

,, 



STICKERS 
Als alles gaat zoals wij hopen, 

treft u bij deze Nieuwsbrief een stic
ker aan: KERNWAPENS en KERNENERGIE, 
NEE! Verleden jaar maakte Cork voor 
ons het ontwerp. U moet de sticker zien 
als een presentje van onze kant. Geeft 
u de sticker een goede plaats op uw 
voordeur of, als u een auto heeft, op 
de achterruit?! 

Als alles niet gaat zoals wij hopen, 
dan ontvangt u de sticker met de volgen
de Nieuwsbrief. 

Per stuk kosten ze f 1,- + f 0,60 
portokosten. Bij 20 stuks of meer f 0,50 
per stuk + portokosten. We sturen dan 
een nota mee zodat. u na ontvangst be
taalt. 

ATOOMVR.IJST AAT 

STICHTING ATOOMVRIJSTAAT 
Het ministerie van subversieve zaken 
van de Atoomvrijstaat. 
Postbus 80159 - 1005 BD Amsterdam -
Tel. 020-123995 of 716561 - Postgiro 
2238597 

de bedoel i ng 
In april 1984 is de stichting "Atoom

vrijstaat" opgericht. Het doel van deze 
stichting is het aankopen van een stuk 
land bij één van de kerngeweldobjecten 
in Nederland. 
Dit stuk land wil de stichting gebrui
ken voor: 
* het ophouden van noodzakelijke bestem

mingsplanveranderingen, middels be
zwaarschriften van allerhande aard en 
het vertragen van onteigeningsprocedu
res; 

* de opbouw van kleinschalige, milieu
vriendelijke projecten in Atoomvrij
staat. Burgers en burgeressen van de 
Atoomvrijstaat kunnen hun activitei
ten binnen dit kader ontplooien. 

wat vooraf ging 
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In de tijd van de Dodewaard-blokkades 
is de actie "Atoomvrijstaat" opgezet 
door Kollektief Rampenplan uit Sittard. 
De bedoeling was een stuk land aan te 
kopen bij Dodewaard of één van de ande
re kernenergieobjecten in Nederland. 
Daar zou dan de Atoomvrijstaat gesticht 
worden. 

~n land aan te kopen werden Atoom
vrijstaat-paspoorten verkocht. De hou
ders/sters van deze paspoorten zouden 
burgers en burgeressen van Atoomvrijstaat 
zijn. Er werden destijds te weinig pas
poorten verkocht om deze ideeën te kun
nen realiseren. 

Een andere groep mensen wilde deze di
recte actievorm nieuw leven. inblazen. Op 
24 december 1983 werd het enige ministerie 
van Atoomvrijstaat, dat van Subversieve 
Zaken, overgedragen aan deze nieuwe groep. 
Deze heeft inmiddels een nieuwe Stichting 
Atoomvrijstaat in het leven geroepen, met 
als doel op korte termijn een stuk land 
aan te kopen bij één van de kerngeweld
objecten. 

waar 
Onder kerngeweldobjecten verstaan wij 

een bestaand of te ontwikkelen kernener
gieobject of een militaire basis waar 
kernwapens liggen opgeslagen danwel ge
plaatst gaan worden. 
Door het parlementsbesluit van 14 juni 
1984, wat door ons als een plaatsingsbe
sluit wordt gezien, heeft de aankoop van 
een stuk land rond de basis Woensdrecht 
op dit moment prioriteit. Hiermee willen 
we de aanleg van de noodzakelijke uitvals
wegen bemoeilijken. 

Dit sluit ni.et uit dat in de toekomst 
een Atoomvrijstaat bij b.v. een te bouwen 



kerncentrale gesticht wordt. 
Mogelijkerwijs gaat de actie zo goed 

lopen dat tegelijkertijd meerdere Atoom
vrijstaten zullen bestaan. 
Ook bestaat de mogelijkheid dat Atoom
vrijstaat bij Woensdrecht haar functie 
verliest. In dat geval kan de algemene 
vergadering van paspoorthouders/sters 
besluiten het land te verkopen om een 
nieuw terrein bij een nader te bepalen 
kerngeweldobject aan te kopen. 

wie beslist 
Elke burger(es) van Atoomvrijstaat 

heeft evenveel invloed op het doen en 
laten van de stichting. Minimaal éénmaal 
per jaar, bij voorkeur in mei, zal een 
algemene paspoorthouders/etersvergade
ring gehouden worden. Op deze vergade
ring worden de beslissingen genomen. 

Op de vergadering van 16 juni 1984 is 
besloten dat de lopende zaken aan het 
dagelijks bestuur worden toevertrouwd. 

Ten alle tijde kan een algemene ver
gadering worden bijeen geroepen. Let 
hiervoor op de oproepen in dag- en week
bladen. 

netWêrk 
Wij vragen hierbij aan mensen die ac

tief willen meewerken aan Atoomvrijstaat 
contact met ons op te nemen. Het lijkt 
ons ideaal om een netwerk in het land op 
te bouwen voor het maken van publiciteit, 
het zoeken naar een geschikt terrein, 
het uitzoeken van juridische zaken enz. 

paspoort 
Wie de actie Atoomvrijstaat wil onder

steunen kan een paspoort bestellen door 
f 13,90 (f 12,50 + f 1,40 verzendkosten) 
over te maken op gironummer 2238597 t.n.v., 
Stichting Atoomvrijstaat, Amsterdam. 

Heb je vragen, opmerkingen of adviezen, 
bel dan 020-12 39 95 of 020-11 65 61. 
Je kan ook schrijven naar Stichting A
toomvrijstaat, Postbus 80159, 1005 BD 
Amsterdam. 

lening voor grondaankoop 
Hoewel de verkoop van Atoomvrijstaat~ 

paspoorten goed verloopt, heeft de Stich
ting Atoomvrijstaat op 25 mei 1984 een 
obligatielening uitgeschreven ter waarde 
van f 200.000,-, verdeeld in 2.000 ge
nummerde obligaties, elk groot f 100,-. 
We hopen hierdoor de aankoop van land te 
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kunnen versnellen. 
De obligaties moE>ten gezien worden 

als een renteloze lening. Als er v66r 
1 januari 1987 geen land is aangekocht, 
kunnen de obligatiehouders/sters hun geld 
terugkrijgen. 
Als er wel een stuk land is aangekocht, 
zullen er per jaar, twee jaar na datum van 
landaankoop, een .aantal obligaties worden 
uitgeloot. 

Het geld van de verkoop van obligaties 
gaat op een speciaal daarvoor geopende 
bankrekening. Deze rekening is geblok
keerd, waardoor alleen geld kan worden op
genomen voor de aankoop van land of voor 
terugbetaling aan obligatiehouders/eters. 

Obligaties kunnen worden besteld door 
overmaking van f 100,- op gironummer 
4385104 van TRIODOS-BANK te Zeist, ten 
gunste van Stichting Atoomvrijstaat, 
bankrekeningnummer 21.21.33.527. 

de KWA voegt hier aan toe: 
** Ret bovenstaande verhaal staat in een 

keurige folder die actieve mensen en 
actieve groepen kunnen bestellen bij 
Atoomvrijstaat. Uiteraard ter verdere 
verspreiding. 

** Graag brengen we plaatselijke Stroom
groepen, Vredesoverleggen, IKV-kernen, 
PSP-secretariaten, PPR-secretariaten, 
PvdA-secretariaten, EVP-secretariaten, 
de verschillende vakbonden, kortom al
le organisaties die zich uitgesproken 
hebben tegen kernwapens en/of kernener
gie, op de gedachte om onder hun leden 
acties te beginnen om gezamenlijk obli
gaties aan de man en aan de vrouw te 
brengen. 

** Graag brengen we ook alle genoemde en 
niet genoemde organisaties op de ge
dachte om in het 11 papier" dat zij naar 
hun leden of donateurs of geinteres
seerden sturen, aandacht te geven aan 
het doen en laten, en vooral de obliga
tielening, van Atoomvrijstaat. 

**Graag brengen we alle genoemde.en niet 
genoemde groepen ook op de gedachte om, 
als ze aandacht geven aan Atoomvrij
staat, ook hun publicaties aan ons te 
st.uren. Wij willen best: merken hoe wak
ker en actief alle anti-kernenergie
groepen en anti-kernwapengroepen zijn. 

** Eigenlijk vragen wij ons af wat wij 
moeten doen om al die mensen in Fries
land die zegge~ dat zij tegen kernge
weldobjecten zijn maar waar we toch 



ABONNEER je op 

AFVAL 
of doe een abo kado! 

10 nummers voor 20 piek 
telefoon 020-42 92 26 53 
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steeds maar weinigen van zien bij 
zulke gelegenheden als een Vredes
actieweek, de manifestatie op 22 
september in de Noordoostpolder 
enz. • actief te krijgen. Je mag al 
heel blij zijn als redacties van 
PSP-afdelingsbladen, PPR-afdelings
bladen en PvdA-afdelingsbladen uit 
zichzelf het nodige publiceren.--
(Laat nou eens gewoon merken dat 
we ongelijk hebben!!!) 

giro 42 98 242 tnv Stichting AFVAL 

postbus 1053 - 1000 BB - Amsterdam 

ildleblad 
tegen 

van en 
kernenergie 

voor basisgroepen 
en militarisme 

AFVAL ia het tijdschrift dat pleit voor de vorming van basisgroepen. Oorspronke
lijk is het een periodiek van de Anti-Kernenergie-Beweging maar door de noodzaak 
verzet ·te plegen tegen het militarisme zijn veel basisgroepen zich met de (kern-) 
bewapening gaan bemoeien. In vele plaatsen in Nederland worden momenteel basis
groepen opgericht die zich bezighouden met de strijd tegen de komst van de kruis
raketten in Nederland. 
Ook is het nodig dat er een landelijk blad blijft bestaan dat zich teweer stelt 
tegen de plan.nen van het kabinet om 4 nieuwe atoomcentrales in Nederland te bou
wen ondanks de uitslag van de Brede Maatschappelijke Diskussie waaruit blijkt dat 
meer dan 7f1'!o van de Nederlanders daar tegen is. 
Dus kortom: in AFVAL staat nieuws over ~owel ontwikkelingen in de strijd tegen 
atoomenergie als de strijd tegen het militarisme, waar de kruisraketten een wal
gelijke uiting van zijn. 
Verder wordt ingegaan op het verschijnsel burgerlijke ongehoorzaambeidt basisde
mokratie, vrouwenverzet, achtergrondverhalen over akties door basisgroepen geor
ganiseerd, interviews met basisgroepen en achtergrondinformatie over atoomenergie 
en militarisme en weigerakties. 
Je hoeft dus niet lid te zijn van een basisgroep om AFVAL een goed blad te vinden 
en om abonnee te worden. !!!!! 

----·-----------------------------------------------------------·------------------------

DEZE STROOK OPSTUREN NAAR: STICHTING AFVAL 

POSTBUS 1053 1000 BB - AMSTERDAM 

of per giro 42 98 242 tnv Stichting AFVAL 
of per telefoon: 020-92 26 53 

Ik geef mij op als abonnee: 10 nummers voor 20 piek 

NAAM : • • • . . . . . . . • • • • • . . . 
ADRES: • . . . PLAATS: . . . . . - . . POSTCODE: . . . . . 



lEKKER "GOEDKOOP" 

Eind april stelde president Reagan 
een commissie in ter bestudering van 
de financiële problemen van vier elek
triciteitsmaatschappi.jen. Deze nutsbe
drijven staan voor hun faillissement 
tengevolge van hun kernenergie pro
gramma's. Een bron binnen de. Amerikaan
se regering liet weten: "Het is een 
verkiezingsjaar en Reagan wil niet dat 
de eerste faillissementen van nutsbe
drijven sinds de dertiger jaren, af
breuk doen aan zijn economische presta
ties. 

1. Public service of New Hampshire 
Volgens Wall Street experts is de 

kans dat deze maatschappij failliet 
gaat SU? •• Dit nutsbedrijf is de op
drachtgeefster voor de Seabrook kel'ncen
trales. In april werd de bouw van de 
twee units stilgelegd en kregen 5200 
employée's tijdèlijk hun ontslag. Begin 
juni moest het nutsbedrijf $ 90 miljoen 
lenen tegen de hoge rente van 20%,. als 
noodmaatregel om faillissement te voor
komen. De twee Seab~ook reactors werden 
in 1 72 begroot op$ 970 miljoen. In '76 
begon Westinghouse met de bouw. Nu wor
den de kosten geschat op 6,9 tot 9 mil-
jard dollar. · 

2. Long Island Lighting Co 
De kans dat dit nutsbedrijf failliet 

gaat binnen de komende twee jaar wordt 
gesteld op 25%. Deze maatschappij gaf 
opdracht tot de bouw van de Shareham 
kerncentrale.op Long Island, in de staat 
New York. De bouw ligt meer dan 10 jaar 
achter op het bouwschema en is nu 10 
maal over haar budget heen. De begroting 
gaf oorspronkelijk $ 271 miljoen aan en 
in 1975 had de bouw gereed moeten zijn. 
Nu worden de kosten geschat op$ 3,7 

r~AGEKOMEN BERICI~TEN 

* De gemeenteraad van 
Leeuward~n besloot op 25 
juni cm af te wachten wat 
rle provincie doet met de 
geblokkeerde rekening voor 
!:'EB-klanten. Jammer voer de 
gewetensbezwaarde F.'RlGAS
klanten, de gemeente Leeu
warden voert kennelijk geeu 
zelfstandig beleid. 
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mi.ljard. In tegenstelling tot de RSV
bonzen, halveerden de directeuren van de 
Long Island Lighting Co in maart hun sa
laris. Het personeel kreeg salarisverla
gingen van 5 tot 207.. Wall Street zegt 
dat het bedrijf in september failliet is 
als het geen kans ziet om tegen die datum 
$ 90 miljoen te lenen. De maatschappij 
poogt nu vergunning te krijgen om de kern
centrale op half vermogen in gebruik te 
mogen nemen. Er zijn met de reactor echter 
zoveel problemen dat een industi·iële bron 
voorspelde: '' Shoreham is dead for all 
practical purpos es.·~ 

3. Public Service of Indiana 
Deze maatschappij heeft een extra be

drag nodig van $ 2,2 miljard voor het af
bouwen van Marble Hill 1. Deze kerncentrale 
was voor 56% gereed toen de bouw in januari 
werd stilgelegd. De bouw begon in 1974. De 
begroting gaf aan voor 2 units $ .1,6 mil
jard. Nu komen de twee reactors, als ze 
voltooid worden, op $ 5, ï miljard. 

4. Consumer Power of Michigan 
Dit nutsbedrijf heeft midden juli ook 

geen geld meer om haar twee Midland reac
tors te voltooien. De bouw begon in '67. 
In '69 werden de kosten-begroot op $ 349 
miljoen. Unit 1 heeft tot nu toe $1,5 mil
jard gekost. Unit 2 is voor 85% gereed 
maar kostte tot nu toe dan ook maar liefst 
$ 3,6 miljard. Volgens een studie van de 
staat Michigan kost echter het voltooien 
va.n unit 2 de consumenten $ 2, 6 miljard 
mé~r dan het niet voltooien. 

Ho~veel g~an de vier kerncentrales van 
Van Aardenne, biJ kunstmatig·Iaag gehou-. 
den atoomstroomprijzent de Nederlandse 
belastingbetalers extra kosten? 

* Na veerth~n dagen vasten 
heeft vredesr.lerw:ms trant 
Frlts in Woensdrecht op ll 

I want the world 
to bei-tERE~·· 

juli Z~Jn actie beëindigd. 
Vanaf de ochtend na de ont
ruiming van het vredesac
ti.ekamp nam de. hongersta
ke.r twee weken lang geen 
voedsel meer u:i.t protest 
tegen de bewapeningswed
lo(.)p, honger, het onrecht 
en de verni.eling, niet al
leen bij de ontruiming van 
het ·vredeskamp maar in de 
hele wereld. 
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