


. Redaktioneel 
:~A EEN Lhi:1~f VAKAi~TIE Llï,T ER HIER .'lEER DE NIEUWE c::oER- STROOH. !N
:.)TDDELS ZIJ!: I"E DJSXUSSlES H~ EN VOOR DE AKB GOED LOSGEBARSTEN. DJT 
HEEFT NATUURLIJK ZlJll WELFISLAG VOOR DEZE ONDER- STROOI-! . ER WORDT O.A . 
AANDACHT BESTEED AAN HOGEL JKE AKTIEVOW.Eil. VERDER nAR:'EN MANUS EN SIBLE 
EE,i DI!:KUSSlE OVER DE AKB. DEZE GAAT NlET ALLEEN OVER "AKB 'o'IAARHEEN?"v 
MAAR OOK HOE ZIJ ?.ELF ZIJN VERANDERD IN EN DOOR DE STRIJD TEGEN KERN
ENERGIE. HUN STUK MAAKT JE Nit:UWSGIERIG NAAR HET VE.RVOLG. 1-.:IGENLIJK 
SLUIT DlT ARTIKEL GOI-.:D AAN BIJ DE ZOGENAAI-IDE "WEEKEND-GROEPEN", DIE 
JUNNEN DE STR00?·1GROEP ZIJN ONTSTAAN 011 EENS GOED TE KUNNEN PHATEN 
clVER ALLERLEI p'ROBLE!4EN lN tN BUITEN DE STR00~1GROEP. P!iOBLEMEN ALS: 
JS DE .;•rJiOOMGOOEP EEN DRuOMGROEP , HOE VERBIND JE HET I'ERSOONLIJKE MET 
HET POLITIEKE', lS DE. SCHELDIHG TUSSEN DEZE TWE.E NIET KliNSTMATIG , HOE 
FIJN IS HET OM IN DE STROOMGROEP TE ZITTEN ETC •. MAAR OOK ZIJN ER 
DISKUSSIES GEVOERD OVER KWESTIES ALS: EEN EVENTUELE REGIONALE ONT
WIKKELING VAN DE AKB , l!OE STA JE 'l'EGENOVER LANDELl,lKE SAMENWERKING , 
WEU MET D.E: llMD'? ENZ, l!OL Dt. üiSKUSSIF.S IN DE WEEKEt;uGROEFEN PRECIES 
ZULLEN AHOPEN 1 S f.lOMEN'l'.Et;L NOG N r ET TE ZEGGEN, ZELFS IS NOG ON AL-
KEND Ar ZR IN Dr; VOLGEND!; o:mER-S·:'ROOM WEL EEN VERSLAG HIERVAN KOMT. AF
WACHTEN DUS MAAR. 
HET ZAL DUIDJ:;LIJK ZIJJI DA'l'BIJ AL DEZE DISKUSSIES Dr1DEF- STR00}1 OOK Mt;T 
DE BILLEN bLOOT MOEl': "ONDER-S TI\OOM 111 (DE) BEWEGING". EI:!DELIJK EENS 
EEN DISKUSSIESTUK OVER ONDEF-f>TOOON !!OOR IK VERSCHll.!.EllDE !·lENSEN AL 
VERZUCHTEN! 
IN GORLEBEN LE..;r HEt: ZICB NIEr BIJ H~;T DOORGAAN VAN DE PROEFBOPJNI3El. 
NEER: VERSLAGEN Vl.N HET VEP.ZEJ: ALDAAR VINDT ,rg VERDEROP U: CIT NUM
MER. IN HET 'lt'EEKEND VAN 11 T/1-i 14 OK!OBE!? VI:ODT ER 1 N HET Flinf.lH11!S 
EEN F' LM'NEEKEilD PLAATS OVEll EN' TEGEH KEP.t>ENERGIE. OP 14 OKTOBER IS ER 
EEN GROTE DEHONSTRATIE TEGEN F.ET ATOO!·:?ROORAI-!MA liJ BOB:l. 
TENSLOT'LE iWü ARTIKELEli OVFR : SUbSIDE VOOR DE STOOOHGROEP , DE (ON) 
VEILIGHEID VAN DE CEIITRALE IN BOF'.SSELE, HET STOP DOD8.':AARDKOHITEE , 
DE BMD ( UJTEkAARD!), EN EEN ECHTE REKTIFIKATIE. 
DAN NOG IETS OVER DE BEME.'ISING V~: DE REDAKTIE. ER ZIJN IlOGAL WAT 
MUTATIES GEWEEST DF. LAATSTI; TIJD. ER ZIJII NIEu·,·,:; ~1E:lSEI1 BIJGEKOHEN , 
l1AAR HELAAS OOK HEBBEN EEN PAAR OUDE VP.IENDEl• EH VRUNDINNEN AFSCHJ::ID 
GENOHEN : JJU.I, COR, GERARD , ,JOOST , I·~AP.r:N EN L:;:ES HOG FIBDA~~K'l' VOCR 
ALLES!: 
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Rektifikatie 

In de vorige Onder-Stroom heeft 
op de achterpagina een tekening ge
staan . die bij een paar mensen ver
I..Cl'rd b gevallen . Het heeft n1et 
in de bedoeling l''ln de redal-tic "e
legcn.<?m parijen aL; SP m lf\B op 
één. 111 n te $tC 1J en met h('t kap i
tahsm..: en het sta 'i Îlllst.le. Sonmigc 
mensen hebben dit er l'\'~'11\\C I u i t
g('haald. 01t sn~jt ons. If\~ en de 
SI' zijn orgJnisaties \\aar de stroom
groep bjj grote akties mee samcn
''crkt. \'•'Or de IKB geldt bo·•cn-
dien nog dat t1•ee leden cn·an ook 
a~ticf zijn m de stroomgroep en 
:1ch zeer daan·oor inzetten. llij 
hegrepen Jan ook (te laat) dat ver
keerd bn overkomen . So:rmigc leden 
van de redaktie staan nu eenmaal 
krities to1 . politieke partijen, 
dat hangt samen met hun instcllcrng. 
llez.e mensen hebben d:Jt "i !Jen vcr
~~oordcn met deze tekening. \Jaar 
het heeft niet in de bedoeling 
gelegen om deze groepen vcrdacht 
te willen mttken. Vandaar ook onze 
cxuses. 

lle reèaktir. 



HIERONDER VOLGEN DE BELEVENISSEN VAN· TIiEE .'.(EN~ DIE IN DE
BUURT VAN DE TE 80fJllEN ATOOM i:NSTALLATIE~ WONEN EN NU AL
GEJ(f)NFRONTEERJ) WORDEN Hr:r DE REPRESSIE HAATREGtLEN DIE
NET DE INVOERING VAN KERNENERGIE GKPAARD GAAN EN
ONHERROEPELIJK ZULLEN LEIDEN TOT DE ATOONS7'AAT ZOALS
'O.A. JUliGK DIE BESCHREVEN HEEFT ••

GORLEBEN. 4 5EP'J'eolBER
Ik kan net van een ....andeling teNg.
VOOnlal ik vertrok, vroeg ik me af:
z;al ik de weg nemen die ik eigenlijk
z;w willen gaan? Heb ik mijn
persoonsbewijs bij 1Ile? Zal ik lIIe al
die laTikoek tijdens de wandeling
besparen? Ik nam een andere weg.
Als je in de bl.aJrt van GorJeben.
Gartow en Trebel het bos in wiJ,
is het aan te raden dat van tevoren
aan vrienden en bekenden Ir.ee
te delen. Anders z;oudèn ze zich
erover kunnen verbuen dat je
's nachts niet thuis kcmt. Als je
het wel hebt gez;egd dan Wllen ze
in zo'n geval naar de politie
kazerne in Gorleben rijden.
Itendlancl is bezet gebied. Ik ken de
wet op de noodtoestand niet, maar
veel IIleer dali hier gebeurt kan
daar niet in staan.

De aanwezigheid van de politie is
IIIllSsaler, en hun optreden
pl"OVOCerender dan ooit tevoren. llier
is een bezettingsleger aan het werk
waarvan het enige doel is, de
bevolkîna 9flZeker te maken. De open
dialoog. als die er ooit is geweest.
is QOk in ",endland te niet gedaan
door de chemische kn.Ippel.hand
boeien en kleine chicanes in het
leven van alle dag. Klaarblijkelijk
kant voor de leiding van de politie
het onzeker maken van haar belllllbten
in de bwrt slecht tli t. Onlangs zijn
hier vrijwilligers ingezet aan wie
het gebruik van dl!' ch(!lli.sche kn..Ippel

hels.aal niet aanbevolen hoeft te
worden - ze IlIaken eT maar al te
graag spontaan gebroH van. Politie
agenten uit Beieren 'WOrden ingezet.
leeftijd: 18 jaar, zonder enig
benU, en nielllaJld verstaat z;e.

'I\iee j01lieren' van 14 en IS kanen
in Vietze logeren. Op een dag willen
ze paddestoelen' zoeken, er zijn ~r '
veel dit jaar. In bos wordtn de de
·tWee door agenten 'aangehouden. Ze
moeten hun identitei~sbewijs tonen.
maar dat hebben ze niet bij zich.
.Ze worden in ,Je polide wagen geladen
en naar de mensen gebracht waar ze
logeren. Wanneer ze naar het dienst
.....r vatl de agenten vragen en te
kennen geven dat ze 2.ich tot de
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plaatselijke politie zullen wenden,
verdwijnt het groepje Gorleben
agenten. De burgemeester van de
geaeente Gartow vil het verhaal niet
geloven.

Een boswachter gaat naar de plaats
waar hij in het bos werkt. Dagenlang
herhaalt ~ich het zelfde spelletje:
in run ·voor de dielfstlUllllers moet
hij zijn identiteitsbewijs laten zien.
Na enige daxen geeft hij he[ op c.I
,naar ue dienstnummers te vragen.

Boven de boerdrij van boer Schulz;
blijft een helikopter van de politie
een kwartier lang hangen: het vee
raakt in paniek, de boer ook.



Brief van boer Schulz

Beate koUega' aen medeburgers.
Op Z5 augllStus ben ik gearresteerd
en 6 wr vastgehouden., Ik zou jullie
graag de achtergronden van mijn
arrestatie uiteen wiUen zetten.
Ik ba met twee knechten van het
Iw>oien en reecI met Ilijn traktor ...t
Iw>oi via Godeben naar Gedelitz.
Bij een transfomatiehuisje moest
ik stoppen <adat er een stel mensen
op de was stonden, 30 tot 40 leden
van de llGS (de duitse marecbeussee)
'waren bezig CIIl met BebruilollakiDg
van BeweId de mensen' richting Gede
litz te duwen. Daarbij zes ik hoe
lieden van de llGS personen uit de
Broep sllll,lrden, hen op de grond
wierpen en op heJi insloesen.
ZUIk een bruut optreden heb ik nog
nooit,.....-wet en had ik tot JU
toe ook niet 1/OOr lIIOBelijk Behouden.
Ik ""'" ge........erd door te rijden,
de straat zou 1/OOr ... vrij B
""rden. Ik reecI derbelve langzaam
verder, mar bracht de traktor ter
stond weer tot stilstand 0Ildal: 3
leden van de llGS vlak 'voor de trak
tor singen staan.Plotseling ""'" er
tegen mij geschreeuwd en werd ik er
van bescW1digd als zou ik een be
OIIlbte aangereden hebben. Mij ""'"
bevolen uit de traktor 'te stappen.
lIlldat ik wesens het toebtengen van

lichaDelijk letsel gearresteerd .....
Toen Ik lID de reden voor zulke maat
rese1en vrooB, verwijderden de e

,genl:e!l ziCh gedurende 10 mil1uten en
veroor~eneen ftieuwe' kon...
frontatie met de deIlonstranten. Op
de tmJ,1l>ie8 1\"WaIIen ze weer langs de
traktor en dezelfde beambte ze,i nos
1II881s dat ik gearresteerd was. Toen
Jilijn lletgeZeUen hem all een lIlOtief
vroesen, gaf hij een van de ngenten
de opdracht:''IIaal ze d'r all_l
uit""
Toen werden we alledrie ...t bruut
geweld van de traktor gesleurd,
waarbij eventUele ve:rwoJidingen ken
nelijk op de koop toe werden genan
en. We werden;'" de rug gestolpt,
,Bedrngen, de etwn werden op de rug
Bedraaid on lIeteen daarop werden ze
voor twee wr strak en pijnlijk op
de rug geboeid. Op al mijn vrngen
aet n.-e wat er met de in een
bocht van ,de weg, staande Iw>oiwa-
sen gebeuren moest, krees ik geen
'an~. We werden "erkennungs
dienst1ich" behandeld dwz. er wer
den vingerafdrukken g_ en foto' 5g_. Pas lJII 11 wr s'avonds
werd ik met de' anderen vrijgelaten.
Ik geloof dat juUie op grond van
bov~taande, een 'beeld kunnen vor
men van wat ons gebeuren kan, als

we toevallig in zoln situatie te
rechtkonon. !kle moet ik me in de
toekanst aan m'n werk wijden en de
oogst bi.11nenha1~. Wat mij over
komen is ,kan eenieder g~beuren.

DaarlJll vraag ik jullie CIIl onder
steuning. Dil: voorval zal ik, aan de
bevolking van de deelstaat bekeod
maken en eveneens an ,ondersteuning
vrngen.

OvergenaDen uit: '.'GAZ"(Gfûne Aktion
ZUkunft) van 22/9.'
Vertaling Iluud B.

Borleben: De proefboringen zijn begonnen!!!
Aan de weg tuSsen Gorleben en (lede- ,
litz is lip 10 septElllber begomen met
de boringen voor de atolJllafvalop
slng en voor de opwerkingsfab~iek._

Hier 6Ij boorput 1003, werd nog eens
ekstra duidelijk hoe leugenachtig
on driest de politieke vertesen
_rdigers ei>: hm machtsapparaat
Zijn. Liet Albrecht (de landsprési
dent) nos op 16 mei weten dat de
bouw van' eBIl oPwerkingsfabriek op
politieke gr<lIlden niet uitgevoerd
kan worden, JIl, drie~ laur,
is daarvan geen~ iae<lr. Alsof
er niets gebeurd 15 gaat de BonIs
reseriria- eensgezind ondersteund
door de Landsregering van Neder

,saksen - door voIgenoi het oorsp__
kelijke konsept van de gein~-
de e~~~:~,'(dwz.tussenopslag
opwer • eneinclopslng bij
elkaar). Als het politiek niet bea1
baar is, dan toch in ieder geval mi
litair. En dat bebbOll die 2$0 tegen
staedera van de ...anzin in Gorleben
bemerkt, die op~ pro-'
beerdeh CIIl de ontbossing van het
terrein door een sit.-dowil te ver
hinderen. Reeds s'nachts trokken

'IIGS en politie tot de tanden gewa- '
'pand op CIIl.de boorput te ''beschermenu ~
Toen ' 5 morgens vroeg de vrachtauto I s
voor' het houttransport en de arbei
ders op -. dngen, kon de toegang
tot het te kappen bosgebied door een
sit-down verhinderd worclen. Nadruk
kelijk werd gewezen',op het passieve
en, geweldloze karakter van het ,ver...
zet. lip veel IIGS-belllllbten maakte de
ze oproep kennelijk ook indruk, ze
aarzelden, en hm onzekerheid werd
voor een igenblik zichtbaar. Toen ,
echter het rechtstreekse, geweld waar
_ gedreigd was ook uitgeoefend
werd, ...s het voorbij met de Seweld,.
loze situatie. Speciale knokploegen
van de IIGS zoeden het liefat korte
metten g_ hebben. op brute Wij
,ze werden de zich aan de beDen vast.
kllm.ende , geweldloze c1fJIlonstranten
tegen de grond, geslingerd, geschopt"
seslngen en aan de heren getrokken.
Toen de deIlonstranten in de ballen
kl-.n <111 zodoende het verdere ont
bossen tesen te kunnen 'gaan, werd
het werk onderbroken. I/lings scho
ten de t'beschem:i,,*sU-agenten van:
de staat te wIp en bekten de ballen
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waarin de mensen zaten, om~ Ben
nieuwe vorm van afweging: een men
senleven tegen het aozagen van een
bxm. Daarover zei een BGS-beambte:
"Die weten toch wat. ze te wachten
st.aar: . Ben nauwelijks te overtreffen
<;ynisme.Bijna tot aan de middag kon
den door middel van boanbezettingen
de ontbossingen tegen gehouden \«)r
den.
Toen werden de demonstranten door
de stedds harder optredende beret
tingstroepen t..ruggedrongen. Dat det
mogelijk was oa. aan het feit dat
de ondersteuning zeket uit de direk
te omgeving maar gering was,. Door
de kaalslag v:an het terrein is een
grote stap gezet in de ui tvoerin,g
van de atoOl1lplamen in Gcrleben.
Het blijft olleenmoeilijk te begrij
pen waarom voor de boeren die in
Hannover geweed.t z.ijn, de weg naar
Gorleben te'ver zoe zijn.

vertaald uit:
''Gorleben infonniertll no. 12



BONN: 14 OKTOBER

Grote Demonstratie
Tegen

Het Duitse Atoomprogramma
111 DE AFGELOPElI MAANDEN IS S'PEEDS DUIDELIJlIlfR GEIIORDEN DA!!! DE DUITSE REGERING,ONDANKS ALLE PI/O'l'ES'!'EN

VAN DE BKVOLKING ElI ollDA1lllB DE GEBEURTENISSEN IN 1JA1Il/ISBURG, AAN HET KBlIIIE1II!IBOIEPROGIIAIIIIA VAS'r BLIJFT

BOUDU; DE BEETAA/IDE KERNSEtrJ'RALE5 BLIJVEN ONGEACHT HUN KATAS'rROFALi TOEETAIID IN BEDRIJF, NIWIiB KERN

SEtrJ'RALES IIORDEN GEBOU1ItJ EN Jn:P "EN'lSORGUNGSZEtrJ'R1JI4" INJILUSIEF EElI OIWEl/EINGSFABRIEK IN GORLIlBEN WOJiDT

GEREALISI1ERIr. WE JlILLEN IN BONN DEMONSTREREN Elf ZO LATEIIZIEII TEGEII JII/!·OIlS PlIfJ'.rES'r EN 01/S VKRZET GE

RICHT IS:

TEGEN DIEGEJlE1I DI!: POLITIKK VEI1AllfIlOOROELIJK ZIJN VOOR HET JlT()OMPI/(}Gl/. DE BO/fDSlIEGERIlIG- ElI NET NANE

KANSELIER sClJlIIDT EN DE MINISTER VAN ,f!1(J)NOMIESE ZAKEN, LANBSDORFF. BET IS GERICHT TEGEN HET BEDROG, DE

AJI1IOGANTIE, HET ZELPBEBAGEII EN De M!:NSVIJANDIGHEID VAN DE POLITICI IN BONN I SPD, FDP KN CDU/CSUI, DIE

llIET AAN ONS NAAR AAN OK JlINETBELANGEN VAN OK GROTE Jlt)NSERNS HUN VERPLICHTINGEN HEBBE1I. DAT BEIIIJZEN ze. .
DAGEUns ALS ZE OllVE1/ZE'I'I'ELIJK HET KERNElfERGIEPROGIWINA TEGEN DE UITGKSPIlOKE1I WIL VAN OE BEVOLKING IN

WILLEN DQORDRUKKE1I.

- ZIJ REBBE1I ONS BELOGEII M!:T HUN SPIlOOIWE OVER DE .VIJLIGBEID ElI DE MILolEUVI1IENDELIJKBElO VAN KERN

INS'rALATIES. Z!: BEJIERE1/ OOK NU, NA DE KATAS'rROFE IN 1lARRISBURG NOG TiiGElf BETER II!:'fElf IN DAT IN DUITSE

lIERNSENTl/ALES ZO'N ONGKVAL QITOESLOTEII IS. VRAGEN TEGELIJ1IEtITIJD VAlIDE BEVOLKING EEN VERHOOOOE BEREIDBEID

ON RlSIKO'S TE DRGEN - EI( DELEN JODIUM'l'ABLE'l"l'EII UIT.

_ ZE S'r!:LLB1l DE BETHOEKEN BOERU ALS A1:R'l'ERLIJK EN KONSERVATIEF VOOR, HOEJIKL ZE II!:'fEN DA!!! BET BODII!:lI

VAN KERNSENTl/ALES HET HES'rAAN VAN DE DAAR LEVE1JDl! BOEREN RUlNE!:BT, EN DE LANDBOUliPRODUKJ!EN DOOR RADlOAK

TIEVE ETRALING BEBME:r.

_ ZE BEIfE1IElJ DAT ZONDER A'1'OONS'NI()(JM DE LICHTEN GAUJI UIT GAAN, BOWEL ZE TOCH UIT EIGEN CIJFERS II!:'fEN

DAT 111: SEN ENfJBNE OVE11KAPASITEIT A6N ELEKJ!RISI'l'p;IT BEHJ!EN.

-_ ze BEflEREN DAT DOOR HET KERtrElfEIlGIEPROGRAH!IA JIElIJ«iELEGZ/IHEID GESCHAPEN 1IORD7'. VAN DE ANDERE lIANP

II!:'fElf 111: DA!!! DOOR RATIONALISERlING VEEL ARB!'lOSPLAATSEN VERLOREN GAAN Eli DAT DE BILJARTJE! VOOR ANDERlfi EN

MEER MENBJlAARDIGE ARHEID5PLAA!f!SEN GEBRIJIKJ! 1I1INNKN IIORDEN ALS 111: V1IN KERNENERGIE APZIEN.

- Z!: ZEGGEN DAT KEHNENERGIE GOEDI(J)()P IS , BOEJIEL zE .II!:'fElf.DAT DAT ALLEEN GEUJT VOOR DE HERNINDUETRIE

ZELF EN OK GROTE APNEMKRS DAARYAN, DAT HET GEIIELE KERNENERGIEPlIOORANlK VIA DE BELAS'rllIGEN EN DE ELEETllI

SITKIT5PRIJS DOOR DE BKVOLEING GESl'PSlOI!:EI1D l/r)RDT EN KERNEN!:RGJÈ ZODOENDE IN WERKELIJKHEID AANZIENLIJK

rs DAN JIELKE ANDERE ENERGJ:EBRON DAN OOK.

- oNLAJIKS BEDRÈIOOEN ZE ONS MET EElI OORLoG 014 DE OLIE, JlANNEER WE VAN KERNENERGIE AFZIEN. JIE VERZET

TEN ONS ERTEGEN, DAT DOOR ZO 'N DENAJll)GIE DE _OLEING OPGERITST lIORD7' Tl!ÇEN DE OLIEPBODUSEBENDE STATEN

IN DE DERDE JIERELD EN TEGEN lIE11IIENtRGIETEGENSTANDERS. EVEN!:!:NS lIETEN ZE DA'! DE HUIDIGE SITUATIE JlA!!! BE

TlI$FT DE OLIE BEPAALT IIORDT DOOR DE OLIEMAA'!SClIIiPPIJEN DIE NET ALS IN 797$ EEN KUNSTMATIG 'lEJ«)RT ERE

EREN 014 DE PRIJZEN OP TE DRIJVEN.

-- ZE VERLANGEN VAN ONS DAT 111: DE BElIIIRlJifN AANBAEEfI TERJlIJL ZIJ VAN HUN KANT DE ENOBNE VEHSPILLING VAN

ENERGIE EN GRONDSTOFFEN :EN DE llIDUETRIE EN BU DE S'rROOMOPJlEKKING TOKLA'l'EN•.
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Rwd 1ll5kbrink
0!0-i2540a

(bij voldoende belanastelling WIJ

een bus aeregeld 1tuDnen worden).
Iamnen kontakt: opni!SIlm liet onderge
tekende,

wu; Bmn is een dmonstratie teaen
het totale ~rocr- en vomt
een laatste ....r~. Ook zijn
er tijdeDs de 1cDIlfer.oentie tlDI woorden
gevallen over de plaats VUl de cmm
stratie, waamee ond.aD4s het ae5telde
in de oproep, toch de indruk l-en
zou lo.mMn worden alsof er een beroep
pd.ua. wordt op het puiement en er
.is krUiN. aeleverd cp de bmdaenoten,
nl. : Judo' s, Juso's, IJ(p, GrQnen.
Vooral de voorstanders van diTekte
aktie in GoTleben weten op de ~
bana tussen de aard van de koalitie
en de plaats van ~treren.
Hot wat koDkrete inforutie voor die
aenen die naar Iocn willen:
VtulJit Noordrljn- ~tfalen vertrekt
het west-konvooi naar Bom. Cil 6.30 u
~rtrekterWDlltDMf~t.

Linde) een bus.; Ol 7.00 u Vllnlit BI
IIericb (Gefsaarkt). V8J\I.f 10.00 u
wrdt er in BonD. stoIVOlaig dus van
uit verschillenie richtinaen opee
trokken naar de ItIfaartemnese waar
een uni,festatie plutsYindt.
Di.enen die infomatie willen. over
eventuele deeJ.n.e V8D1it Nij-a:en

- ZE tJGGVI DAT ER fZEJI ALnIlIlMHP IS VOOR ICERRIfI1IGH llOEJIBL B GEWLDIG8 IIOIVEELHEDEJI GELD 111 1IB'l

OIfD8RZf)U WAAR aRllERRGIB BLUYB S'1OPPU D ELU OImIIXDLHG VAl' VOOR RAIIDU ZJ,/IIDE AL'1ERRM~N '1E

GEil BOUDER. CMDA!t DIE NIEt VOLlJOUDB 1IDS't LUIEN OP 'rE LEVKRElI.

DB DlJl'TSE POLl'rICI IlEBBEJI AUES IN BET lo'!RK GESTELD CM BET STUDS BREDER M:mDENDE PROTEST TEG1!fI DE KERN

RERGIE POLI'rIEI. VA' DE RZGERI,c 'n SPLU'lE. '&11 'rE VERS'l'IXXE1f. JlU ROrPBIl ALLE XERRnRGrETEGENSTANDERS

OP CM IIAD BOlilI n: GA.U !1f ft LAZEN ZIU DAT ZE D.U' 1IIP:r GlUJrr IS. IIU lIIUElI IJl BONlI DINJIfSTREREN CW

Dlne. JlIL ror VERZE1 'nQElI BET rm'ALE KERIrUERG:IEPROGRAJMA GES'fALn Tl: GEVER. JIE IIILUII 'IE'! 111 BQ'N DE

I«JIISTRERE/I 0It 'iDZOBXSCllRIF7'BIi n 'lE DIDB1I. e: NEBBE' AL LUG GELKERD DAT JIE 1lIE'1 OP PARLENER'rEIi EN

RlCltrBAIJtZN IJIIIlfU fD'rROflJlD. DA'l R!C1J'rBA1fKD P·PA1lL1ND'r!1I1XJOR DRUJC YU DE BEYOLUIIG GDJfiONG!N XUN

lfU iKJRDD CM GIlZE BIBD XI f! IlIUIGU. DMRÇW 1IOEf'E' NU~ voor oru 1IELA1KiEli OP J'.ONEN ZOfr'lL IN BONN

ALSOOK DOOR PRAJaIBS V!RZ!:I' OP DE PLAA!/1J8I .tiAAR GBBOUIID J/ORD'l' (. ZOALS 11f ir71lL,. BROJWORP. GROHNDE. x.u,.,.

.t.tR Elf rif GOIlLnJI' J. _te~ ~ht cmro..,1rt tot;IJ'ldt ot. v~..t ••n ptwht.

JU:t AJmIOORD VU DB POLITICI OP on l'ERZ!!' B8f1J!OID un VERBOOD ON 'rE Dll«JIIs:rRl!R1f6. BEliAPEllI1IG VAl' POLI

TI! D GRDSPOLZrIl!. G1!LltlRAPPD. PflOSESS8. BIJ OOK r:KVA1IGBJIISSTRAFnIl VOOR llERlfEKE1iGH1'EGEJlSTUDERS. IIIJ

IiEBBa DAARaIt D' STRIJD !!'BQ" IQUNIIIAI.ISERI1IG vu XERDIIl:RGImOKllSTAltDKRS f01' OIfL{)SNAXELUX ONDtRDBtL

VAN 0115 fmnrr GDMAn'.

ONS pJKYrES't IS J"A"J'DMUOIAAL. arr IS G!:RICB't nCEN KERN!lmlGIEIlIS1ALA'Pn3. IIAAR DIE OOK GE80WD WOR

DEN OP n BKDRLTP ZUil.

NU ROEPD EDIl:D1:R OP ON OIlD1:R " VOLGDDE LEUZElI IR iXJ•• T! D~1ISTRERD:

1IJIÇ Nrr Brr~

SfILEGGnG VA' ALU lfERlIDDlGmnrALA'tns

III'rDSII:F OIlDBRZO!1C /lAAR VI GDRfJIX VAl' NIlJEWRIZIIDKLUU nKRGIB

GEn KR1NIV.LISERIIG DJ S'tRAPVDVfJLGnc VAl' aRBII1:RGIBnGD6'rAJ'DERB

even heeft eht er DUr uit aez:ien dat
de ~tratie in Bom niet dooT
zou .....: :t-TS op de nationale Io;m
fel'Jllltie van B. I •IS tegen ke:rneDeT""'
-ie in _i in Gl5ttu.en 'AS er beslo
ten Ol, naast een ~tTatie in
8Dml. dri,!: wken na bet bea1n. 'Van de
pNOfbortnaen in GoTleben Gaar een
poet ~t1'atie te houden. Op de
natiaule blnferentie in llochIa op
22 en 23 sepu.ber j 1. is uite:lDde
lijk besloten Ol de cJ.cmstratie in
80IlD door et latea pan én daamu:st
aHe B.I. •s op te roepen deel te ne
.mi un het prakties venet teen de
borillen in Gorleben of akti~ uit
te wereft in hm eiaen stad tepn
toeleverinasbedrijven van bet te bou
WIiIII atol:lûDlpeks.
Verder is er besloten Ol enkele weken
na Ikmn een arote blokkade tktie te
houdeD die heel wend1.al'ld (de streek
NUriD. Gorleben lqt.) u.1 t.nlffen.

ArJt-:nt.en voor Bonn: er was al twee
lIUnCktn lang oen oproep uit, liet .
de Bal vu DOIal "JOel _t een ~et
aa.an werken, heqeen voor oen aantal
B.I.' s een voldcq;en feitel1lOlitiek

DODEWAARD DODEWAARD
DI. QDU:t:1ffJ; DROTIN HUn' ONLlJfGS USLOTP OH HJ:'I' 'DOOR DE GDtEEHTJ: DODEI.uRD Ilf 1977 GDl:llICTE OOEXJE
.. I N r 0 R 'K l '1' I _E 0 VER I: E R I'f ERE R G I B" OlQll:R DE BEVOLKIlfG TI VERSPREIDEN. BOE!fEt
UT DE BEDOELING· WAB BllT llODJl: OOI: .l!l' DB GIMEEI'ITlO8 .ll)1Ql DOonURD TE VERSPRlCIDEH IS DI'r TOEN I'fIET

=:T~~R~::rAAs:t 'V~~~i8~~~O:~~~S~~~~~~:IE~EEN~ ~::;Z::~~RO~AN DE
UJfDRANG VAN DI Al'NIGROIP STOP DODn.uRD IS.DE BROS.rol!F. THANS VERSPREID Ilf DF.UTB:N. Dl GDlEBNTE VOND
in:'1' KODIG ER UI'f CI~UL.uRE.bIJ Ti \I0EGP"'"MJ:T lNJtELE GEDRAGSRrGEÎ.s IJl GEVAL VAn ~l OIlGtL'lX BIJ IlE
aetCEltTRALE IN DODÉWJ..U!). DE ll'l'I~ll)EP STOP DODEWoUJm HEEJ"I' RUROP OI:RU.GDRD HU HET SIEJlti.u.sT

GKPLA.tTST:E IBFOR'lATII: BUWTII'l
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STOP DODEWAARD I• RAMPEN ""INFROTMATIE··?

OHLAIIGS HEEI'I' U VAN B en W DIlUTElI DE VÖORLJ:CIlTlNGSBHlCIIURE "IH!'OB!lATIE OVER KEmlENEIlGIE" ONTVANGEN. <lM lIET
EEN EN ANDER TOE TE l.lCIITEN JlEBIlEN B en W VAN DRUTEN DAAR EEN CIRCULAIRE AAN TOEGEVOEGD. OP DEZE CI1lCULAlllE
WILLEN WIJ GRAAG REAGEREN.

DE CIRCULAlllE GliT NAGENOEG IN ZIJN GEIIEEL 111 OP DE ALAIl'lIlEGELING. VOOIllAT lIET ZOVER IS ZEGGEN B en W VAN
DROTmf TOE IN DE CIRCULAIRE TE ZULLJm UITLEGGEN WAAllOM HET BOEKJE "IJIFORIATIE OVER KERNENERGIE" PAS NU mI
NIET Ilf 1977 TOEN lIET GEDROXT WERD, WOlilT VERSP!lEID. DAT lIET aoEKJE WORDT VERSPREID LIJKT ONS ZEER NUTTIG.
ALLIiEN LEGGEN B en W IN HET BOEKJE NIE'!' UIT WAAHlM DAT PAS IfU GEBEURT. EEN RARI: T1!GENSTRtJllIGIll:ID. WIJ VRA
GEN B en IJ DIT ALSNOG TE DOEN OMDAT WE BET OIfAAIIVAAIIlBAAR VINDEN DAT ZOMAAR INFORMATIE OVER ZOIETS BELANG
RIJKS ALS U_BlIE WORDT ACHTERGEJlOUDEJl. ZOIETS HAG GEEN "TWEEDE KEER GEIlE1JREN.

WE IJILLEN NU VERDER OP DE ALARMREGELING", ZOALS BESCHREVEN IN DE CIRCULAIRE, REAGEREN.

VOLGENS DE CIRCULAIRE zULLEN WE WOIllEN GEWAARSCIlUWD ALS lIET TE VE_CBTEN STRALINGSNIVO BEPAALDE NOlMEN
OVERSClIRIJDT. DI,T LIJKT IIEEL LOGISCB EN DUIDELIJK, HAAR WE HEBBEN IN HARRISBURG GEZIEN DAT HET NIET, ZO
DUIDELIJK LIGT EN DAr DE ''DESKUNDIGEN'' ELKAAR TEGENSPREltlN. WETS'NSCHAPPERS ,ZIJN HET ER NOG' HELEKAA.L lJIE~

OVER EENS WELKE HOEVEELHEID STRALING NU GEVAARLJ:JK IS EN WELKE NIET. EEN DING LIJKT ONS DUIDELIJK. GEEN
STRALING IS HET BESTE

TN DE CIRCULAI RE VERDER LEZENDE lIGUDEN WEl ONS HANT VAST ALS WE LEZEN WAT ER ONDER DEXOP IIWAT TE DOEN"
STAAT. IEDER NOliMAAL MENS BELT MAN, VBOUIJ OF KINDEREN DAT HIJ/ZIJ ERAAN KOMT EN G.A.A.T ER VANDOOR~ Ben'
ADVISEIlEN ONS OM NIET OP TE BELLEll EN THUIS TE BLIJVEN. DIT WERKT NATUURLJ:JK IN DE PRAKTIJK VAN GEEN KANTEN.
HElI JE DE MOGELIJKHEID OM WEG TE GAAN, DAN WIL JE ER ZO VER MOGELIJK VAN A:F ZITTEN. OOK TS DEZE OPMEIlKING
VAlt B en W GEEEEL IN IlEGENSPRAAK MET WAT DE HEER PATIJN, BURJDtEESTilR VAN DODEWAARD, DE LUISTERAARS VAN HE~

PROGRAMMA Z.I. IN .JANUARI 1976 TOE'lERTHlUWDE. DAAR ZEI HIJ DAT lIIJ HARO ZOU WEGLOPEN ALS ER IETS GEBEUIIlE
ME'!' DE KEIlHCEHTBALE. EN DAT TERIIIJL DE BURG_TER VAN DODEWAARD DEEE.\lsTE BEVOEGDE AUTORITEIT IS DIE GE
WAARSCIIUWD WOROT ALS ER IETS GEBEuRT MET DE KERNCENTRAU DOPEWAARO! II
NEE, ZO'N PLAN WERK'!' ALJ:EN OP PAPIER! VERDER IS DE BEVOLKING NOG NOOIT GEOEFDIl. (MEN ZOU DE BEVOLKING
NIET BANG WILLEN MAKEN) BOVENDIEN WEET MEN NIET .WIE MEN ALLEMAAL BIJ ZO'N OEFENING ZOU MOETEN BETREKKEN.
MEN HOOPT HAAR DAT DE BEVOLKING OVERTUIGD KAN WORDEN GEDISCIPLINEERD TE BLIJVENI NOGAL VRl!EMIl ALS JE WEET
DAT B.V ZIJ;:KENlIUISPJ<RSOlIEEL, AMBULANCEDIENSTEN, ARTSEN, WIJKVERPLEEGSTERS ETC. NIET WETEN WAT ER IN GEVAL
VAN NOOD VAN HEN WORDT VEWACHT.

OOK WOIllT IN DE BIIJC:HURE HET IDEE GEWEKT DAT WE DOOR HET SLIKKEN VAN EEN PAAR KALIUM-JODAAT-TABLETTEN
NIET MEER BANG HOE'lli:N ZIJN VOOR RADIOAKTlEVE JODIUM. BIJ EEN GROOT ONGELUK KOMEN ER ECNTER NOG WEL MEER
RADIOAKTIEVE STOFFEN VRIJ DAN .A.LLDN JODIUM. TEG:zN DEZE STOnEN WORPEN WE NIET BESCHEIMD D"OR DE TABLETTEN.
SOMMIGE VAN DEZE STOFFEN WO"DEN OP BEPAALDE PLAATSEN IN ONS LICHAAM OPGEHOOPT EN KtlN"EN DAAR VERNIELINGEN
AANRICHTEN, WAARVAN O.A. KANKER HET GEVOLG KAN ZIJN. VERDER ZULLEN VELE MILJOENEN MENSEN DEzt PILLEII MOETEN
strxvm. ZO BLEEK: ENIGE 'l'IJl) NARET ONGELUK IN HARlUSBUM, DAT IN NEW VORK: (OP ENKELE HONDEI;DEN KIL"'METERS
VAN lIARRISBURG) DE MELK RADIOAKTIEF BESMET WAS. RET IS BOVENDIEN NIET DUIDELIJK l'I>;L1<J!; INSTANTIE DEZE
TABLETTEN OVER DE BEVOLKING ZOU MOETEN VERSPREIDEN. VERDER WORDT ER NIET GESPROKEN OVE" WAT MEN MOET D01l:N
_AH1I"""D MEN IN AANRAKING GEWEEST IS MET RADIOAKTIEF BESMETTE LUCIIT. KENNELIJK VINDT MEII HET ZO AL EBI
OENOEG GEWEl!ST. U ZOU ER ECHTER IlEKEIlING MEE MOETEN HOUDEN DE GEDRAGEN KLEDING WEG TE GOOIElf EN EEN DOUCHE
TE NDlEN.

ALS HET DAN UITEINDELIJK lIELEMAAL NIET MEER ANDERS KAN, ZAL, VOLGENS DE CIRCULAIRE DE BEVOLKING GEl!vACUEERD
WORDEN. IN HARRIsBURG KWAM DEZE EVACUATIE ECII"ER PAS ZEER LAAT OP GANG. EN DAN NOG ALLElm ZWANGERE VROUWEN
EN K:INDEREN: DE RIST KON THUIS BLIJVEN. ElGENHANDIGEEVA.CUATIE IS VOLGENS B .en W UIT DEN BOZE, OMDAT WE
Q:L EENS DE VERKEEmlE KANT OP ZOUDEN KUNNEN GAAN. (ILLUSTREREND IS 4LllEE1è' HET ARTIKELTJE "RARD WEGLOPEN").
DAN NOG IETS: WAT MOETEN WE nOEN ..u.s WE EENMAAL GEIV'ACUURD 2iIJ'N'? ALS ER EEN ECHT GROOT ONGELUK GEBEURT
K:.UNNEN WE ONZE STREEK VOOR DE EElmTE JAm.N WEIl AFSCHRIJVEN. NAAR DE BIKINI-EIL.iNDlCN I WAAR IN HET BEGIN VAN
DE VIJFTIGER JAREN ATOOMPROEVEN ZIJN GEJIOUDEN, MAG DE OORSPRONKELIJKE BEVOLKING NCG STEEDS NIET TERU6KEREN.
EERST MO"T EEN METER VAN DE GROND VAN DE EILANDEN WORDEN AFGEGRAVEN I

GELUKKIG IS DE tANS OP EEN GROOT ONGELUK RUIN. TOCH BESTAAT DIE KANS. WAAROM ZOUDEN WE ECHTER DIE tANS LOPEN'
DE D:1IfCjlNTRALE TE flOPEWAARD HEEF'l' EEN ~H(OGEN VAN M.A.AR 50 MEGAWATT. A.LLE NEDERLANDSE CENTRALES SAMEN HEBBEN
EEN OVERCAPAC1TEIT VAN 5000 MEGAWATT • DE KERNcENTRALE DODEWAARD IS DUS NIET VAN BELANG VOOR DE NEDERLA.o"IDSE
Er.EKTRIClTEIT~J[)DUKTIE EN ili DUS ZONDER PRJB!.EMEN WOI;IlEN GESLOTENl DE KANS OP EEN "KLEIN" RAMPJE Is ALLICHT
G:RO'rER, MAAR KLEINE RAMPJES ZIJN OOK NIET BEVORDERLIJK VOOR IEMANDS GEMOEDSRUST. VOOR HARRISBURG ZIJN ER
IN DE KERNCENTRALES VEEL ONGELUKJES GEBEUR[), OOK IN DIE VAN DODEWAARD. WE VINDEN DAAROM DAT ALLES BIJ ELKAAR
amOMEN HET RlBlKO VAN DEZE KERNCENTRALE NIET OPWEEGT TEGEN DE GEZONDHEID, VEILIGHEID EN GliMOEDS.RUS'I VAl\l
<lNS, OMWONENDEN VAN DEZE XEIlHCENTRALE.

WIJ VRAGEN U DAAROM ONS TE ONDERSTEUIIBB, 111 ONZE AKTIE TEGEN DEZE KERNCENTRALE. WANNEER WIJ ALLEN DE HANDEN
llIEElI SLAAN KUNNEN WE DIT BEREIKEN:

STOP DODENAARD I

WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT DIT DE ENIG MOGELIJKE JUrSTE BESLISS:tHG IS. STOP DODEWAARDl
IlfI)IEN U JlET MET ONS EENS KUNT ZIJN EN NIET GOED WEET HOE ONS TE BELPEN, WIJ ZITTEN HARD OM GELD VERLEGENl
StJBSIDIE IS ONS TOT NOG TOE ALLEEN TOEGEZEGD· UIT DE GEMEENTE ECHTELD-aCHTEN EN NIJMEGEN. WIJ nwVEN u AL
HET MOGELIJKE TE ZULLEN DOEN GM ONZE VEILIGIll:ID EN GEZONDHEID OPTIIIAAL TE GARANDEREN EN DAT IS TE KOMEII
TOT DE SLUITING vAN DE KERNCENTRALE TE DODEWAARD~

KOI/TAKTA» RESSEN I
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AKTIEKOMITEE "STOP DODEWAARD"
GIRONR.3572411, tnvPENHINGMEESTER AKTIEKOMt_
"STOP DODEWAARD" .a.SCHOONEEEK. VRIEZEWEU 19,DEEST.
VR1':EZEWEG 45A, DEEST, TEL~08ó70-3231 ~n

VRIEZEWEG 17 • DEEST, TEL.o8870-4486.



In de .bi.delijkh,eid die Harrisburg
bracht in de (on-)veiligheid van
kerncentrales werd er ook in de
buurt van~ fel gerea
geerd. Tijdens de oprichtingsver
pdering van het Stop..Jlodewaard
_tee waren er dan ook zo'n 70
~ -zi8 uit die regio.
Dit alles ...t de hoop dat Dode.
waard JD1 wel vlug dicht """ gaan
onder de jXIblieke cb'uk. Op deze
opriel>t1I\Isveisaderina heeste
dim ook ..... sfeer van het ijzer
SlIlOden als het heet is. De s_
stellina van de greep was nogal
uiteenI<>pend: Z-l uitgesproken
lemenergietegenstallders• ...,.en
uit politieke partijen als lIIIlIIllen
die gewoon vinden dat ''dat ding
diel>t moet" en verder geen enkele
ervarina hadden lllet iedere vorm.
van IlIJ8tschappelijk protest. De
vergaderina sprale ziel> dan ook niet
unanl.". uit tegen kerneJlergie. De
_chappelijke basis waar
ze e1bar op Io:mden vinden bleef
,~ moet diel>t". De pllltlJlen
die de vergaderina hád _ in
elk geval kort en krschtig. 1Ie
beginnen een kort sedina tegen
"Dodewaard" en over een 1il8and JäDet
die boel plat liggen. Over de
vraag wat er gebeuren IIIOest aIs
het kort gedin& verloren zou worden
was ""'" ook etg optlJoisties. .
je bed dan namelijk toveeI pubIi
titeit gekregen dat bij de mensen
in de CJJlI'lVina de ogen wel open
zouden zijn gegaan. Ook zou _
geprobeerd het "rode boekje" van
de g_te~, dat op last
van Geert.- in de geaeenteklui
zen was gestopt, toch verspreid te
krijgen. Qodat 70 mensen nog steeds
geen. volksverzet V01'IIen moest er
~ kanen, .die men zocht
en zoekt In politike partijen ( Dl56,
PvdA en CDA-jOl\lOren) en VóOral via
de persJ die s..., wel een' zo sroot
_lij.. IIlISsa achter het _tee
zouden krijgen. Over de techniese
zaken werd besloten de deslalJldigheid
van advokaten. wetellschapswinkel
en =-lIi= in te roepen.
Op oen vo ende plenaire vergaderina
ongeveer een maand loter. _ er
nog zo 'n 20 mensen over van het
aktiektlllnitee. nl. de mensen uit de
politieke partijen en andere mensen
die vaker de realiteit van het
verzet hadden meeg "kt.
Hier breek dat het aktie__
zelf ook niet zo'n duidelijke voor
stelling van zaken bed. Men ver
trouwde wel op de uitgenodigde
"des1<undigen": =en we"tenschaps
winkel waren die des10Jndigen tegen
energie en zij zouden aan de advokaten
vertellen op welke grOl>Ien ze het
kort sedina _sten voeren en zij
zouden het materiaal daarvoor aan moe
ten dragen. Bovendien bed de SSK
oen grote ervaring met a1etievooren
en het _tee verwachtte op dat vlek
dan ook een grote inbreng van de SSK.
Van onze kant uit hebben we steeds

beerd duidelijk te maken dat
~tuatie in Nijmegen even 1IIIders
is dan die in het Land van Maas en
waar (zowel wat politieke als sa-

DODEWAARD
c1alo s_tellina van de bevolking
betreft) en dat we geen des10Jndigen
tegen komenergie zijn die alle
techniese boogstandjes van de beren
technici en de andere des1<undiaen
wel eens eventjes ztluden ont_.
_ dat We ons voorlopig een
beetje terughcudond opstellen tegen
over het doen en loten van het
__• Voor het _tee leidde
dit tot 1rzitatie t1IKIat men van ons
lIIeor 1JlbreIlg verwacht bed. Die
1rritatie kwa naar boven tijdens een
vergaderina van het _tee op 12
sept_ j .1. Er was toen op do
regio-vorgadoring over met lIIIIIIO een
tweetel wrijvina5jXlnten gesproken.
• _kina met vooral do PvM
• beperktheid van de eis van het kID-

mitee, Stop~.
Deze punten werden Ol? de vergadering
in Druten ""g eens mtgebreid met
het _tee besproken.
Ten eerste:8aIIlenwerkiug met do poli.
tieke partijen.
Van onze kant 15 bensdrukt dat wij
(hobaIve bij het voeren van kon-
krote aleties) van menin& djn dat
do AKB zich onafhankelijk van poli
tieke partijen dient op te stellen.
t1IKIat daazIIIee do str.ijd tegen kom
OIIe1"iie gedegzadeerd zou _ worden
tot een verkiezingsstunt. De strijd
tegen kerneJlergie dient boe dan ook
buiten do politieke sfeer te blijven.
Van de kant van bet __ werd ge-
steld dat alle __ ca de centrale
in Dodewaard stil te leggen
dienen te _ aangewend. dus
ook brainstomen ..t de PvM-Ieden
van G.S. en -kina met CDA
(-jongeren). Zo'n koo11tiepolitiek
is wel begrijpelijk: Hot valt aan
eon gezagsgetroulol bevol.ki.ng-moeilijk
duidelijk te _ dat je een heel
1IIIdere weg wilt bewandelen en dat je
het verttouwen in politieke partijen
en perleaent verloren hebt. Men
vond het probi.... belangrijk genoeg
ca er eens uitgebt'eid over te praten.
In veel sterkere mate geldt dat voor
het tweede probl....:
Is nstop~" een beperkte leus?
Hot _tee heeft van het begin af
aan gesteld eon onafhankelijke po
sitie te willen :innemen t.04V. de
Stroang1'Oepen. daaz _s do plaat
selijke bevolking haar steun aan
het werk van het _tee zou Iwnnen
opgeven; direkt daarmee .-nhangend
15 mi\n ook van lI\OIling dat je geen ver
der gaande e15 dan "Stop DocIewasrd"
kunt stellen. Ook daarop is in de
vergaderina te Druten m-ntasr
geleverd, Wij zijn van menin& dat
er in de eisen die". ste-lt "dyna...
wiek" moet z.itten, hetgeen betekent
dat je er steeds mee bezig moet zijn
je achterben ervan te overtuigen dat
je er ..t do still_ina van~
niet bent. Kalkor is voor do bevolking
in de buurt nagenoeg even gevaarlijk
als voor de mensen in Kalw; je zult
duidelijk moeten maleen det de eis moet
zijn: stillellina van het totale
atoomp.osz..... waar dan oCJlc.
Er schuilt nog een ander gevaar in
zo'n beperktè 1"",,: Voorop gesteld dat
je op de "Stop Dodewaard eis" veel
.....en in do buurt kunt IIIObiliseren

8

en (even) voorop gesteld dat je die
eis b-.rheid ziet worden, dan stort
zo'n bewelina ~ elkaar, zeker als
niet steeds hebt gehemerd op da lfMi
ren van do totale splij tstofeyelus.
Eon en ander hoeft niet in onmid
dolijb identificatie met de st1'oall
groepen te veranderen. liet I«:aitee
zal iIaar wel DM1' IIOOten streven wil
het succes in eigen regio hebben,
1lIOt behoud van do eigen au_e
die voor elke stroaDgtoop geldt.
Mear steun (in vorm van geld of
mensen die willen helpen bij akties)
van de kant van de stroaDgToepen kan
pos verwacht worden als er ...gelijk.
heid tot diskussie (endie is er JDl)
en we ons op ge.-lijke standpunten,
ailtievormen en leuzen kunnen vinden•

suksessen
tot nu toe

Hot komitee heeft in haar _eving
heel wat los g_. Dat blijkt uit
do aandacht die de pers eraan besteedt
(alhOewel jXIbliciteit nooit dool op
zich lUI zijn waar het daaz af en toe
wel op lijkt) en de helangstellina die
da bevolkina toont tijdens infor
matieavondon zoals in juni in neost.
Daarnaast is het effekt van hun aIct1
viteiten terug te vinden in do aan
dacht die diverse gemeenteraden heb
ben besteed of nog bestedan. Dat
heeft er toe geleid dat een aantal ge
meenten subsidie gegeven hebben
aan het _itee, en wat veel be
langrijker 15, de gemeente Driuten
overgegaan is tot het huis aan huis
verspreiden van do door da notoire.
atooll1obbyist Geerts_ zo verguisde
Dod0Wllllrdb1'OchuTe. overigens met
een inlegvel met een paar lachwekken
de richtlijnen voor het gedrag van
do bevolkina in het geval van
oen ramp. Kortaa veel suksessen in oen
~lijk korte tijd; """" het wordt
naar onze lIE!JlÎtlI tijd voor een
IlOOr inhcudolijk offensief in da
geest als hierbovenbedoeld: Ilon infor
matiekaDpagne .......in do bevolkina op
de goveren van komenergie in het
aIgeaeon wordt gewezen, _k genoeg
dus.

situatie op
dit moment

Binnen het _tee wordt __1
een dialcuss'ie gevoerd over de orge
nisliltievorm. Men denkt aan een ver
enigin&SVOrm aD makkelijker
subsidie te kunnen krijgen en ook aD
do kosten van het proces en persoon
lijke aansprakelijkheid van zich af
te kunnen wentelen. Deornaast wil
men zoals gezegd diskussies gaan
voeren over de vraag met wie je



SUBSIDIE
STROOMGROEP KRIJGT

in zee moet gaan en of je je wel
moet beperken tot de "stop-dodewaard
leus". Ben ander pIlnt van bespreking
In de naaste _lanst wordt: welke
aktievormen gaat het kanitee hanteren
als er neit lllIa1' geluisterd 1oIÓrdt1
Verder wil men zich wat beter Intern
~ scholen over kernenergie ten
einde zelf In staat te zijn 0lIl
informatie over kernenergie te ver
schaffen. Been eerste aanzet wordt
daartoe gegeven met Je lnniBe .-n
werking met de onderwijsgroep van de
Stroangroep Nijmegen. Verder is men
van plan de bereidheid tot sllllOll
werking met de stroaDgroepen tot uit
dntkklng te brengen door regelmatig
bezoek van de regionale vergaderingen
van de Gelderse stroaugroepen.

stand van zake
Op het .....nt wordt er gepraat binnen
het kOBlitee over hoe ze verder
gaan. De vereniglng'lVOm beeft. voor
al Lv.m. het proces aantrekkelijke
voordelen J maar heeft ook het gevaar
van het kweken van een "topi' in de
groep en dergelijke hi@rarchiese
dingen. Verder is de ....sten ook
wel duidelijk dat In de strijd
tegen kernenergie geen deskundigen
zijn J maar dat je daar zelf voor Dlt)et
vechten en niet op anderen afgaan
zoals In het begin gebeurde.
Over het proces is. men overeen ge
loomen dat men een tamelijk lange
procedure volgt, om daar dan des
kundigen tegen kernenergie zoals
!lnit en Boerhaave (die bij General
Blectric is ontslagen vanwege zijn
kritiese instelling) uitte nodigen.
die voor de rechter -moetèn duide
lijk maken dat de hele kernenergie
toch nog niet zo'n zekere zaak is
als de deskundigen ons willen doen
geloven. Dit zou In een kort geding
niet mogelijk zijn geweest. De
pro-deo-verklarlngen zijn op dit
IIlOOIellt zo goed als rond. Over de
eventuele proceskosten valt pas iets
"te zeggen als het zeker is of de
verenigingsvorm doorgaat of niet.
Dan kan namelijk de vereniging even
tueel failliet. Over de aanklacht
is al overeeJlStEmning bereikt,
en de lijn van het betoog ligt ook
zo goed als vast.

konklusie.
Op dit .....,.t lijkt de s~klng
met het Stop-Dodewaard-1«omaitee
wel een voorbeeld voor sllll101lWOl'klng
In de regio zoels de door de stroon
groep wordt voorgestaan. liet is
allElllSal nogal moeilijk tot stand
gekomen. maar dat is eigenlijk
ook niet anders te verwachten. Dit
_t eigenlijk vooral aodat je
aan een nieuwe groep moet we:rmen,
die In dit geval ook nog met elkaar
roet leren angaan. Zo konden 5(J1111ige
al te enthotis1aste leden van bet
1«omaitee de boel nogal eens - 0n

bewust (1) - naar zich toe trekken,
zonder dat de rest door bad wat
e'r precies aan de hand was.
ZO kan de aktie In Arnh... op eigen
houtje worden ondernomen door een

paar mensen van bet kmmitee, die
in Inm enthousiasme denken dat de
hele regio dit ook zo ziet zitt-en,
zonder dat er over wordt gepraat
wat er gaat gebeuren: {we houden een
aktie. kOIIIen julUe ook?).
liet zijn o.a. zaken als. deze die
best wel moeiUjkheden konnen
-geven binnen een regionaal saaten-
·...rklngsverband. maar al met al zal
debalans wel positief uit slaan.

In mei jonastleden lazen we In de
krant. dat een manifestatie in
Nijmegen van een of andere politie...
bond dooz de _ente Nijmegen
gesubsidieerd ging woeden. Hierop
reageerden we impulsief 00\ de
gemeente ook een subsidie te vra
gen voor de stroaDgtoepaktiviteiten
en met nmne ook voor de aktie in
Kalkar van 3 juni. Zonder enige
illusie over een positieve beschik
king en met houguit het idee dat
bet een aardige publiciteitstunt
was J hebben we toen op 7 mei een
subsidie aanvraag Ingediand.
De motivatie van. de stroangroep
was: ....r mogelijkheden OOI infor
matie tegen kernenergie en over
ande1'e eneraievomen te krijgen;
het SSK wilde een subsidie OOI. de
te verwachten tekorten van de
Kalkeraktie te konnen betalen.
We waren dan ook staDverbaasd
toen we boorden dat een groot deel
van het aangevraap bedrag van
12.000 piek J te weten 5700 voor
de stroomgroep en 1800 voor bet
SKK, werd toegekend. we vinden bet
best aardig van de gemeente dat
zij J onder druk van de sterk 1oe
_n ongerustheid over de toe
passing van kernenergie en met het
oog op de ''brede maatschappelij !re
dislcussiett

• geld geeft aan de
anti-kernenergiebeweglng. Maar het
is natuurlijk 'Uar een simbOlies
bedrag vergeleken met de miljarden
die gestopt zijn In het onderzoek
naar 'kemenergie (en niet naar
al-tèrnatieven) J en de miljoenen
die verslonden worden door de
propagandamachine van de atoom
maffia. liet bedrag bleek ook een
afkoop""" te zijn: Tijdens de
diskussie over de toekenning wei
gerden de rechtse partijen inhoude
lijk op het kernenergievraagstuk
In te gaan. Daaraan weigerden de
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heren (''\\'ij zijn geen deskundigen")
te beginnen, ondanks het feit dat
In Inm gemeente zeer grote delen
van de bevtûking "ongerustH is
over kernenergie; maar dat zal ze
een rotzorg zijn. MMr bezorgd
heid toonden ze over. de hoogte
van het toe te kennen bedrag: op
een lullige manier (Inm manier van
politiek bedrijven) werd er op het
aangevraap bedrag beknibbeld.
en wel pesies op dat deel waarmee
duurzame apparatuur en de sekreta
riaatskosten voor de .Kalkaraktie
bekostigd _ worden. liet ging
OOI een diaprojektor en een film
kamera aD. onze "Visie- op de toepas
sing van kernenergie te kunnen
geven~ en CID een gespesifiseerd
bedrag van1500 piek (voor de se
jcretariaatskosten). Lansink (CDA)
maakte het met een aantal uit
spraken tijdens de diskussie weer
eens bent. Vanuit zijn zeer per
soonlijke ervaringen me"t kern
energietegenstanders t moest hij
weer eens kwijt dat hij de wijze
van aktievoeren (schilderenJ
plakken) afkeurde; daarnaast
maakte hij nog wat aardige 0pmer
kingen die ook lOeI buiten de n0
tulen van de geJQeeJlteraad vast
gelegd mogen worden: "er bestaan
geen voorstanders van kernenergie"
en "de anti-kernenertiebeweging
zinspeelt op C*m angstpsychose"
(moet i-etoch -onderst:roon maar
eens lezen).
we hebben het geld geaksepteer<i,
er waren géén voorwaarden aan.
verbonden (behalve dat rekeningen
overlegd moeten worden). Maar bij
velen beerst er toch een gevoel
van: wat moet je met ZOiets?
Is het een welgemeende onder
steuning van een aktiegroep die
al jaren. en met sukses J de
srtijd voert tegen de ontwikkeling



van een k.ernenergieproSrlllllllll, dat
hoe langer hoe meer gewantrotMl
W>rdt. Of is het een pogins ca een
aktrep-oep die- zich autonoal;l
probeert op te stellen eJl haar
eigen wegen van verzet zoekt, te
bindanaan een offisiêlé instantie
en blJmen eIe ....r geaksepteeide
kaders 'te kanaliseren, en haar
liIoDIdood te lIllken "" haar kritiel<
op dl> 1:Dcl? Ja-. _gis er in
de sU_oe,P DOS &""" nJ1mte
_t aD <laar goed over te praten
en dan,..,t """.'over eIe onder
liggende. IIIOtieven van ZO 'n in
méercIerheid rectse g_w.

In haar ..,......mtatie """" de toe
bmning stelt eIe i"aad dat in het
kader van eIe' ànd. ook _ tegen"
standers de gelegenheid gebodan
JIIOet worden ~ hun standplmt te
geven~:Maar dan:is wIn bedrag
natul#lijk hel"","",l flut,; ....t
zo'n bedrag (en met geen_I)
kon dl> cmgelijkheid tussen ons !>ll
~ voorstander~ van..kernenergie
onpdaen gemsa1<t "ordan. VIIlldaar
ook de afwij1:ins van de ànd. 'door
grote eIelen van eIe alcb. eigenlijk
hebben wij zo'n lat helemaa~ niet
nodig. Wij _ren die al' jaren,

en eIe voorstanc1ers hebben slechts
een legitimatie nodi& aD lRm kern
energiepolitiek, er dóor te dru1cken.
In die diskussie, zoals' wij die
voeren doen ~ dat met onze eil:en
middelen.. door Jiaal' schOlen te
gaan~ en naar _V01'JIIÏJJgs- en wijk
centra .. door deD:mstraties te"
organiseren; en door te schilderen
en te plakken. Het is dan ook ,best
aardig 'ca vàst te, stellen d,at de
g_ente met de toebmning vàn eIe
subsidie al die aktiviteiten
finansieerwil OJlc1ersUunenI

rwd b

ONDERSTROOM IN [DEl BEWEIiINIi
Nu we het punt bereikt hebben
dat het voor iecIereen duidelijk
>rordt dat de AKB iets meer is dan
louter en alleen een bewegins te
gen kernenergie of ;in elk geval
dst bepsaleIe eIelen van eIe -gins
dat zijn, is het eens hoog tijd dat
we ons bezinnen over het mrt. dat
Fen blad als Onderstroom kan of
moet hebben on hier meer gestalte
aan te geven.
Als we de afgelopen jaren versche
nen mmmers van Onc1eTstroan bekij
ken kunnen we konstateren dat het
blad kwa uiterlijk veelllOOier is
fIewOrdan.De evolutie van het in
houcIelijke, gecIeelt. is hier echt.r
schrijnend hij ten achter g.bléven.
We gaven. info:rmatie cwer kernener
gie,a.n. over techniese aspekten
en nieuwe on_Iins"",maar
vooral werd eIe <mdersiroom-blik
gericht op akties (vIIlldaar eIe be
nalIliJlg "aktiekrant") .De~ aanpak
resulteerde in artikelen antrent
Gorleben en speciaal in een ruime
aandacht voor het aktie-weekeinde
in juni.Nou. is het natuurlijk pri
ma CID met informatie over aktie
voorbereidinsen mensen proberen te
betrekken bij die voorhereiding,ze
ker als je de AKB ni.t wilt beper
ken tot de "georganiseerden""maar
ook "loslopende" kemenergietegen
standars .... wilt laten bepalen
hoe een aktie eruit JIOet zien.
Toch heeft eIe~ aanpak wellicht
eIe indruk ,ewekt dat eIe AKB,eens
gezind en :m een blind streven
naar telkens grotere demons.tran..
t:enaantallen,van de ene aktie
naar da andere holeIe.En dat is
toch niet helemaal terecht..Want. er
wordt wat afgeluId in die AKB.
Over hoe je je moet opstenen te
genover politieke organisaties,
over eIe vraag of grote (en ook
kleine) demonstraties nog wel
doeltreffend of voor jez.lf bevre
digend zijn,ook over hoe j. je het
best kunt organiseren en wie alle
maal de akttevo1'll .... bepalen (met
grot. wrijvingen tussen eIe SSlC
Nijmegen en het Landelijk Energie·
Kaaitee) etc.Van al die disku$sies
is ~in Onderstroan altijd weinig
doorgeklonken.Van de ene kant 00-

dst de ilnderstroaa-redakti. z.ldan
alert op die diskussies is inge-
sprongen en er ook te weinig bij
betrokken is ,geweest,maar van de
andere kant andat de rest van-l\e
stroacloep nooit veel moeite
heeft ,_ QI het blad mee in·
houd te geven:ni.t alleen eIe redak
tie maakt het blad.En tenslotte
heeft het vrijwel achterwege
blijven van reakties en bijdragen
van le.er(sHessen) er ni.t toe
bijgedragen dat er stevige diskus
si.s in het blad gevoerd werdan,
maar dat haaft natuurlijk weer te
maken met de niet al te stiJlul.
renc\e inhoud.
Nu de disku$sies over eIe stand
puntsbepalins binnen eIe AKB en
vanuit eIe AKB naar buiten toe steeds
b.langrijker worden,o.a. dóor het
grote v.meukspektakel B.M.D. ,eIe
plotsklaps v.randarde opst.lling
van de PvdA,D'66 ••a. mf geuren-
eIe organisaties sinda het llarris
hor_Iukj. en dóor eIe (juhe
lenc\e) houding van het L.E.K. t.o.
v. de:te nieuwe ontwikkelingen

moei Onderstl'OOll in het stimuleren
van deze diskussies een funktie
gaan vervullen.Vin het blad lIIOeten
"" all. g.lnteresseerdan informe
ren over eIe disku$sies (en ook 0
ver eventuele èmenigheid) di. eIe
,anti-kernenergiegroepen heiig (zou
den _ten) _,in eIe hQop dat
ook niet-georganiseeide kenIener-
gi.tegenstanc1ers zich hetrok-
ken gaan voelen en gaan dis-
lo1ssiêren.V.rcIer lIIO.ten de stand
puntenvan de SSK-Nijlllegen in on..
derstroall duidelijker worden zo-
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dat figuren die ons' graag voor ra
diksle dislo1ssie-en aktîeverzie
kers aanzien ook in eIe smiezen
krijgen dat er wel wai meer be
staat dan een ''breelc-af-die..ten.t,j..
s_ins en dat er wel c\egelijk
gedacht wordt over aktievoeren en
aktievormen,informaU. geven (waar
CIlI en hoe naar ondarlooijs,vormings
werk) ,over s....",..,.k1nB etc.
Onderstroom .al aandacht lIIoeten
gaan besteden aan een grotèr ska
la van OJlc1erwerpen dan all.en in
fo over kernenergie.Dit als la..
gi.s gevolg van het f.it dat we
niet stil loJnnev, blijven staan
bij ,"Ik ben tegen kernenergie en
daaImee uitl'.
Als je inziet dat kernenergie niet
losstaat van het maatschappelijk
kader.waarin het ontstaan is,en
als j. heseft dat eIe voedinss
boc1eIa van dat ~oort llDtwikkelins
en met verdwijnen dan lIIoe~ je j.
ook afvTagen "wat het .ff.kt is van.
~le stop~tting van'het a
t_gr...... op het maatschappi'.
systeem.Welke ar_tatie j. met
gebruikan 00 duieIelijk te maken
dst kernenergie niet op zich••lf
staat.Dit hetekent dat .r artike
!én _ten v.rschijnen di. eIe
llD_Iing en het doordrukken
van kernenergie plaatsen in h.t
licht van maatschappelijke machts
verhoudiJ>gen.MachtSYerhOudinsen
di. lRm weerslag hebben 0J1 per
soonlijke relaties zodat Je de
anti-kernenergiestrijd ook moet
beschouwen als een strijd di. je
moet voeren in j. eigen leefaage
vins.
llnc1erstroom lIIOet ook meer aan-
dacht schenken aan alternatieven.
Niet op de JUnier van;''boe een
windmolen te bouwen" ....... ingaan
op vragen alS1_ is wel kern
energie maar ni.t wind- of _
-.sie technologie tot ontwik
keling gekaaen? en:aan welke
maatschappelijke voorwaarden moet
voldaan worden 00 alternatieve ene,.,.
aiebtOJUléU serieus te lamn.en 00
,men in de ....rg_ziening?
VercIer zou ook eIe relatie van
kernenergie ...t ontwikkelingen
buiten de energies.ktnr,zoals b.v.



FILMRECENSIE
CHINASYNDROME

de verte<:lmi.sering in de landbouw,
uita-rkt kunnen ""rden.
De artikelen over alcties (vooruit
iopend of terug\>likkend) ""eten
miMer in de stijl van •• ,en toen••
en toen••• ,maar aangeven:waarom iets
gebeurde of niet gebeurde ,zoals al
een beetje naar voren 1lwrDD. J]B uIJ_
IllJidentl (zie vorige en deze 0D:ler
stroan) •
Verder ZOU Onde:rstroall JQeer kunnen:
betekenen voor groepen (-.sen)
buiten Nijmegen.Het is op dit ""
ment ....ilijk te zeggen in hoeverre
dit a-nst is .Het hangt vooral ai
van de wijze waarop de regionale
s_king verloopt. Praktie.
gezien lijkt liet niet mogelijk au
van Onder_ een regio.blad te

Laatst draaide in Nijmegen de
film ''China-syn<lraoo''. Een film
die. os gaat over een bijna-r~

in een kerncentrale. Het verhaal
is betrekkelijk simpel. Een tv
team is op bezoek in een kern
centràle, als daar bijna. een .zg.
"melt-:-downH plaatsvindt. Een
malt-down is bet meest ernstige
ongeluk dat binnen een kern
centrale kan plaatsvInden.
Hierbij ...1t> bet realctorvat,
doordat er geen koelwater meer
kan binnenlopen. Door de kern
reakties loopt dan de t"",eratwr
%0 hoog op, dat het reaktorvat
smelt, regelrecht de bodem in,
au bij China bij wijze vanspre
ken er weer uit te kanen. Van
daar de term ''China-synd:roanlt
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waar de film naar gellOomd is.
Oorspronkelijk %OU de film ''Power''
(llIllCht) heten. Ook geen slechte
titel trouwens. Macht of omnacht
is een belangrijke sleutel
tot het begrijpen van de film.
Het tv-team filmt nl. illegaal de
gebegrtenissen in o1è kontrole
kamer van de centrale tijdens het
ongeval. Meedogenloos registreert
de film de paniek bij de heren
technici. Als deze film uit
gezonden dreigt te ""rden, wordt
er van hoger hand ingegrepen: de
uitzending wordt verboden en de
filll gaat het archief in. Een van
de mensen van het tv~team steelt
de film. en laat deze aan een des..
kuadige zien. Deze verklaart de
gebeurtenissen op de film. Onder
tussen beeft de bijna-ramp ook bij
een in de kerncentrale werkz_
technikus de nodige zorgen. gewekt.
Na een onderzoek koot hij er
achter .dat met de rllntgenfotoos
van de lassen van het reaktorvat
geknoeid is. De gebeurtenissen ga
gaan .dan snel. Hij krijgt kontakt
met lIiensén van het t\r-t_ en
geeft aan een van hen de bewijzen
van de knoeierij. Deze jongen
verol\1lelukt door het toedoen van

Jl8ken met een redaktie die is """""""
gesteld uit .de 1llden van alle regio
nale groepen. Daar !al veel te veel
extra tijd in. gaan dtten. Maar het
xal ",,1 80ed Zijn als er regel-

matig btjdrsgen van groepen
buiten Nijmegen zouden _ ( via
een vaste korrespondent bijvoor~ld),
zodst ervaringen en ideelln uitg_s
seld kunnen _.
Als we het %0 bekijken gaat Onder
stroan de klJIlencle tijd op drie
poten straupelen: bespreking van
nieuwe ontwikkelingen en feiten,
"kritiese" bescbouwingen over op
stapel staande of reeds tot het
verleden behorende akt1viteitèn en
het inspelen op/"""r buiten van

de atoooaaffia (..rgelijk de
gebeurtenissen rondan Karin
Silkwood). De ted)ni1Ols wordt ach
tervolgd en vlucht de kerncentra
le binnen, jaagt de lOlOIl$en uit
de kontrolekamer en weet zodoeade
zendtijd op de tv te krijgen.
Op het IIllIIIent dat hij uitlegt wat
er werkelijk in de kerncentrale
aan de hand is, wordt hij dood
geschoten. OOOertussen veroor·
zaakt men een noodstop van de
centrale, die ook weer bijna een
raap veroorzaakt.
Dit is in het kort het verhaal
van de film. Wat de film zó over
tuigend maakt, is de realiteit
er van, Dit kent niet alleen door
de gebeurtenissen in Harrisburg.
Ineen. Tes;ensie in de HP staat
dat de film gebaseerd is op tweé
werkelijk gebeurde ongelukken.
~ het gekeel nog re<!ler te maken
speelt: ook een van de drie
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i~ .en dis_ies, die binnen de
AlB (vooral de SSK) leven. Dit laat
ste zullen we doen naar eigen Te
daktionele inzichten (geen aispie
chelingen van dis_ies), de
hetrokkenheid van SSJ(-leden, maar
ook van andere lezers/le:teressen
....t blijken uit realcties en bij
drIlten.

·DE REllA!t'l'IE

ingenieurs mee, die enkele jaren
geleden ontslag nanen bij General
Electric (een grote bouwer van
kerncentrales), omdat ze kern
energie gevaarlijk 'Vonden en
daaran niet meer Ilàn de ont
wikkeling daar van mee wilden
werken•.Een pro-kernenergie
deskundige _st nadet hij de
film gezien had toegeven dat er
geen technielle fouten of gebreken
in de film te zieil waren.
Daarnaast is de film blóed
stollend, zeker met de gebeur
tenis_ in Ilarrisburg in je
achterhoofd. In tegenstelling tot
de _ste ralllplll1films bekruipt je
het gevoel bij het zien van deze
film dat dit ons morgen of van'"
daag ook te waclrten kan staan,
Afgezien van het tamelijk mene
slot is de film zeer realisties
en eülaran ook niet alleen spannend
maar ook beklOlllllOJld. Het is een
film die de kracht van onze argu
menten tegen kernenergie onder
steunt. liet is ""1 noodzakelijk
aD, voordat. je de fiJll gaat zien,
eerst de nodige ooderstroaos door
te lilDen. Dit vanwege de tech
niese details, die je dan beter
zult kunnen plaatsen.

diek
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geleerd dat deze ook politiek zijn.
Door te werken in de AIIJl zijn we
gekonfronteerd met de mens-en
miljeuvernietigende kracht VlUt do
hooggeiJldustrialiseerde samenleving.
En daarJDee zijn we ons steeds
meer telf met het mil ieuprobleem
gaan bezighouden. Miachien nog te
...inig. Lang.....rhand zijn we ook
alternatieve energie belangrijk
gaan vinden. Praten over teelmiek
in dit kader is ook politiek
geworden, evenals bet experiment.
Ben PII&l' j aar geleden was dat nog
ondenkbaar. Mensen die toen met
windmolens bezig """""""J we
...1 aardig, maar waren niet echt
bezig met politiek en zeker niet
met linkse strijd. En CIIl in Nijmegen
zelf te blijven; Toen begin jaren
-70 een ....sw protest ..... vanuit
de de· bevolkillg tegen de vernieling
van de 00yp01der was dat buiten de
linkse beweging CIIl (00-1 de stu
den...m-ging toen cp zijn ste1'kst
was). Zoiets zou lUl niet _r kunnen
gebeuren. En dan pat bet er niet
(cp de eerste plaats) om dat ... de
vernieling van de OOypoldet lUl wel
als een ~t van de linkse politieke
strijd Zijn gaan zien~ de~belang

rijkste verandering is dat het
miljeuprobleem aan den lijve zijn
gaan voelen.
Misschien· is deze verandering die we
de afgelopen jaeen bij onszelf heb
ben waargenmen wel bëlangrijker
dan de geschiedenis van het wel en
wee van allerlei klops. Deze veran
deting in de verhouding tot de
strijd, dit b<!sef dat we met ons
allen bedreilld worden door de in
voering van kernenergîe, de groei
ende angst en woede beeft de AIIJl
sterker g-.kt. \'Ie zijn in een po
sitie gelaJn<jn waarin we veel dich
ter bij de ......., staan als vroeger.
Met n- de situatie in Oost-Gro
ningen laat zien hoe dicht de gedr
ganiseerde beweging bij de bevolking
staat. We zijn nu in een stadi1.lll
,ekalen dat het haast ondoenlijk
ss voor de regering cm nog ergens
iets te bouwen. Dit is bet sukses
van de Alll. Dit beeft linze beweging
'-eg gebracht.
Prakties elke belangengroep denkt
zich op het ogenblik suf over het
energieprobi..... De ene energieno
ta verschijnt na de andete. Op zich
niet onlogies natwrlijk. Tenslotte
is eneI1lie misschien wel de be~-

rijkste VOOi1faIlrde voor een hoogge
indiustrialiseerde samenleving om
te kunnen blijven voortbestaan.
Maar ook de meest probl_ti.....
In ieder geval problematies genoeg
(lIIl er een Brede Maatscllappelijke
Diskussie tegen aan te gooien.
Want een samenleving waarin voort
durend onenigheid is over een te
voeren energieèeleid zal .in djn
eigen meilijkheden vastlopen.
Juist lUl wordt het belangrijk hoe
wij verdèr gaan. welke nieuwe wegen
wij inslaan als beweging. Wij staan
aan een nieuw begÏlb

De strijd tegen kernenergie is een
samengaan van allerlei IIlOIIleIlten van
strijd, een gevolg van machtsvorming.
De Alll wordt gedragen door individu
en en groeperingen vsb zeer verschil·
lend pluimage. Er zijn mensen in ak
tief uit de lIiljeubeweging, uit re
gionale bewegingen. uit de anti-au
toriuire beweging , uit een al
tematieve sb. het hele .scala van
linkse partijen is ook vertegenwoor
digd. Velen zijn natwrlijk ook ak
tief ondat ze kernenergie een enge
ontwikkeling vinden en er iets te
gen willen doen. Zo 'n indeling is
natuurlijk ook maar een schsna,
maar het geeft wel aan hoezeer de
AIIJl MI> ontmoetirespunt. is van he
_ing en _en die een praktijk
~ teorie ontwikkeld hebben, waar
van de anti-~giestrijdeen
onderdeel is. liet ligt in de aard
van de "-ging da1: er nogal wat
verschillende ideel!n over onze _
kCIIlstige alttiviteiten bestaan. Dat
is heleaaal niet erg. integendeel,
als beweging heb je bier de ruimte
voor. We hoeven geen politiek pro
gram, ook niet op landelijk nivo.
Laten ... eindelijk eens afstappen
van de benauwende en verla".ende
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praktijk dat we het allemaal eens
rooeten zijn, voordat we ergens aan
beginneb. Als we het dan toch over
J<narchi.... en Autonomie hebben••••
we kunnen wat dit betreft weleens
in de leer gaan bij de vrouwenbe
weging met al haar losse initiatte
ven en mogelijkheden CIl1 zelf iets
te gaan doen.
We kunnen verschillende kant... oP.
liet zoals de _ van de machtsvemn
ing, zullen· ook deze _en Inm schs
duwzijde wel hebben. Daar willen we
over 1llIdenken. \'Ie willen de diskus
siestarten met d,e beschrijving van
een aantal wegen, die aan de opper
vlakte verschijnen, zoals de _ van
de altematiwe beweging, 'Van de re
rionale autonoltie en van het meeden
ken over het lmidige energiebeleid.
Ook willen we aandacht achenken aan
de verhouding tussen de Ililjeubewe
ging en links, over konsument_t
en energie (de strijd tegen Kalksr
begon met de 3\_igering; een kon
stUlleIItenaktie) en bet alternatieve
van umneenergie ~

. (wordt vervolgd)

Mams v B. & Sible S.



Tijden. d. g~ot. kernenergie-demonstratie. op 2 Junl 1'7' in G4...tt.~ Katkar en
Doet kon IIIBn ••n ni.N.... Astopi: bemaohtigen: AtJ.tt1JOiz sn 4. k.JO"••ntJOal.~ of hst
reoht Van d••tepk.t.,
D••• strip i •••n JOoofdruk sn gpal over het ~.p.zdb.po••d. dorp uan 4. GaZZi'JO.~
waar Ca.sar .sn kernoentraZ. plant. Dank.ij vooral d. «kti.v. op_teZling uan Ob. ti:
lukt het h•• OM ea••n .et d. do~p.~.wO".J'. dit v.pdtJO/.ZlJke plan d. grond in t.
bozoen,
De heZ. opZage wa. bi"nen .sn paar ...eksn op demonstrati•• _n doop.eerDo.groepen ver
kocht. D. winet Van de•• brosiKps i. volZedig ten goe4e geko.sn aan d. ~.P".".pgi.

be"'8$in,. .i.t aZZ••n Zeringh ••d. v.~a.Dk dN_ d~•• k••r~ Ma4r ook geZd na~p d. be
...eging t.ge~ kerne~ergie.

Bet pla~ wa. r•• ia) dan ook o. ~eel a~el ae nie~we d~k te uerepreiden.
Naar wat i. er ~u gebe~rd 11
Atla~ti,. geueetigd te Rotter44M. f~aak 18 (010-35%1%0). e,n g~oothandet en impor
teur uaN _.t name ~uitenland.e .tr~pboeken en tiid.~~riften rook geld.
De firM4 heeft in d. vakanti.periDde d. roofdruk 'Aateri: .n de Xern.entral.' ouer
g.kopi••rd. gedrvkt .n in ••n oplage van '000 .k••~tar.n op de kommerai'le markt
ged~"'pt.
In d. win.t .rol2'n·1? .
• i.t Ooor d. kernenergiebeweging. niet ooar .iliauvriendetiJke aktiviteiten. Maar
ter verrijking oan grDDt~andel Atlantis. ook de laat••• ain ~it de atrip ie
.~~ter letterlijk overg.nD"'en: ~D•. winst vàn dit· boekje aat beateed worden'
aan omkppinfJ van Haara en ~ndere mi uvriendetijke aktiviteiten.~

Za wordt geeugger.eerd. dqt de erkoper en daarmee ~a koper
van· que tauede d~k (die .. ~ van Atll2'nti.a) de ·be",eging·
tegen de kernsnsrgie .ondsr- 11 ~ eteunt. De ",enae" worden
d~e gewoDn belae-erd. De .htterHike kopie
door Atlanti. ligt op dit' ~~? Moment in·uah
atrip",inketa, op de ",a~kt en in goad draai-
ende bD8kwinkeh.'\1aak. Jl' DClIIIVV~N ".elf8 'I.1OOr I 6,9S!
Dus kOllllRerai,Z. roof- . "U~ ~\ druk u nu ~anaeh·
•••• ••••;'d.. <. h.t r~ ,'DJJ " {'O .<jtjo. • 0 •••d.-
ite door Atlantie "ge- D 'V" /! importenden
atrip·e. De Nederland.e a atroom••••p•.•

fl.f.. ·1·eiJn wo.dend over de.e e",eerlapperiJ
van Atlanti••
NoiJ will.n oia dit berioht
kennis .tellen. dat de.e 'Ver
de kernenergiebe",eging en haar at~lee te '"
'pure ",in.t ie \loor de Rotterdamee fJl"oothandal.
er aen vereahil tue.en de origineZ. .roofd1;'Uk en
~er\laleing. .odat de koper kan kie. en of hij bela
"'orden of niet. De originele kost t"'eeri~ sn blijf
ri: (.ie op da kaft reohteonderaan) Die V4n Atldnti
koet /"5.50. Os originel. ie ge",oon geniet. Atlantis
heeft de blaadje. aan elkaar geZiJmd. Door h.t ouer-
kopie.r-w.rk van Atlantis i. da k"'ali~.it uan d••e
Asteri: ook aoht.ruitgegaan.1U ook' dJt achurka7l.t.....

De'echte onvervalste roofdruk van
Asteri: en de kernsentrale

is -weer te koop! Voor tweel'i:!

Bi,i stroamgroepen. milieugroePen
en andere miZieudriendelijke winkels . ..•.•.
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ME NOU?

BMD:WATMAAK JE

Maandag 3 sep_r was er een
"openbare" hoorz.itting: voor
_teraadsleden en provinciale
statenleden in het Provinciehuis
in Anlhom. Een paar ambtenaren
zouden k<aen uitleggen wat de
gevolgen van het ongeluk in
H8rrisburg waren voor de kerncen
trale in Dodewaard. De hele toe
stand was georganiseerd-, andat er
nogal wat OIlgerustheid was ont
staan naar aanleiding van het
OIlgOluk.~ druk van alttiegroep
Stop Dodewaard was ook nog
Dr.W.&Rit 'uitgell<ldigd Vlll> de T.H.
Twente als tegenstander van kern
energie. lI'ie gedacht had dat er
een diskussie tussen die amb_
naren en die meneer Snit zoo
OlltStaan, -. lIIOOi bedrogen uit.
De minister had in .ijn alwijsheid
besloten, dat er niet vooruitgelo
pen IIIDCht worden op de Brede Maat
schappelijke Diskussie en daarom
IIIDChten die amb"tenaren niet praten
met &ni:t: Echt waar! Alsof die JM)
niet allang aan de gang is.
De minister moet zeker nog eerst
een lintje doorknippen (lil die l1li)
officieel ta openen. Voordat de
hoorzitting be2an, was er al een
alttie geweest bij de ingang van
het provinsiebuis met spandoeken
en sandwichborden. ODdat we een
beetje te laat waren, hebben we
dat geIliist. JIIIIIIler!
De zaal zat vol met gtij ze ,drie
delige kostuums en nog wat alttie
voerders uit de _treken. Eerst
werd er nog braaf geluisterd
naar de uiteenzettinsen van de
ambtenaren,maar toen er niet b0
ven het nivo van toveTfoJ'IDJles J

man,rea's,picocurie pet' liter,
plerdeerd met stoeten sijfers,
uitkwam,waarbij plaatjes getoond
werden waar de _ geen brood
van lustten,begon de .aal (ten
minste de .......zige tegenstan
derS) zich een beetje te roeren.
Hoongelach steeg op, toen lIOIlOer
Bosniakovie het aantal kanker
gevallen achter een reeks sijfers
liet verdwijnen. Hij had het even
goed over """ kunnen hebben in
plaats van over mensen, waarsch1jn ...
lijk l!IUkt het voor hem ook niks
uit. :lOt het _t dat een ver
bouwere<»'de ........ige het niet
langer kan verdragen, de microfoon
greep en Vroeg, wat zo'n 'abra·
cadabra van cijfers te llllken had
met openbaarheid;nieun<! kan het
toch begrijpen of kantroleren of
het waar was. Meneer B. deed net

of z'n -.. bloedde en ging le
"""" door ,ander groot__ in
de zaal. Na zijn ttpraatjetl , dat
ondertussen al veel te lang was
uitgelopen, vroeg &Rit of hij zijn
praatje gelijk kan houden (lil nog
daarna een diskussie te kunnen
krijgen met die IlIIIbtenaren.
Dat kan dus niet, andat de minis
ter dat had verbodenl! Het tumult
was toen hel....l kaDpleet.
Na wat~r lIIOeht eindelijk
een pet1tie aangeboden worden
door het Stop Dodewaard kaaitee ,
waarin .e bun OIlgerusthaid over
de ""iligheid van de centrale
uitspraken en direkte stopzetting
eisten. Het praatje van &Rit was
een verademing na do zogenaamde
CXIIlpUtertaal van do heren ambte
naren. Hij gaf in normale be
grijpelijke taal vier redeenen
aan, waa:rcm de .praatjes van de
pro-kernenergiemensen niet deugden
De lIIIIbtenaren waren hem toen al
getaaid en meneer Mosterd van de
Dodewaard-centrale had achter
de tafel plaatsgenaaen: Een
nieuw cireusmmmer. de hoofdat
traktie! Er zouden nu vragen uit
de zaal heantwoord worden. Maar
eerst do Staten-en a-enteraads
leden. Onder druk van do kern
.enetgietegenstanders in do zaal
had da voorzitter uitei ndelijk
hen toegestaan daarná vragen te
stellen. De beantweordil1g van
vragen van do gemeenteraadsleden
ontaardde in een waanzinnige ver
gelijking door Mosterd. Hij verge
leek de gevaren vaJI kernenergie
met de kans dot een vliegtuig op
een vol stadion zou neerstorten
en zei hij, dat we !l1 eenmaal te
maken hadden met rlsiko's van
doze tijd. BOt andere woorden waar
maken we ons toch druk over I
Dat werd een paar mensen te gor
tig en toen een boze aanwezige
daar k"""""taar op leverde en hem
op de onzin daarvan ...... werd
do 0 zo beschaafde meneer Mosterd
zo boos. dot hij eerst de v0or
zitter semeerde het kaDoentaar
af te kappen en toen dit niet lukte
probeerde hij do tafel in t1<ee stuk
ken te _. Het _ steeg
ten top en een aktievoerster ver
klaarde jWl do llIikrofoon dat ze
_ had van dit gekletS en een
verklaring wilde afleggen. Ze
moest eerst lI:>lI twintig minuten
wachten, voordat ze eindelijk het
woord kreeg. In een gloedva1
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. verl1aal van tien IIlÎlIUten veeg<Ie
ze de vloer aan liet ir. Wasser,
ook zo'n voorlichter van de KRofA.
en de Dodewaerd-<:entrale. Met
behulp van uitlatingen van Wasser
en kranten toonde ze aan, hoe dat
soort mensen draaien en zieh in
alle bochten wingon (lil elles
wat kran is recht te praten.
Groot app'aus uit do zaal. Ten
slotte kwam ieun<! van de SSl(
Arnbem nog met een. cmner water naar
voren toe. Hij vertelde, dat bij
dat illegaal b<sDachtigd had uit
de koeling van de Dodewaard-cen
trale, maar andat tobstel'd en kon
sorten toch volledig overtuigd

waren van de veiligheid. bood hij
de aanwezige maehhebhers uit de
kernenergie een glaasje van dat
water aan. Het eerste glaasje was
voor Geertsema, voorzitter van de
Raad van KallDissarissen van de
GKN te Dodewaard en mL\. Tot
ieders verbazing dronk hij het
gles in een teug leeg. Hopelijk
krijgt hij eT een gezwel van!!!!!
Dit was tevens het einde van het
kerenergie-eireus. Joelend zijn
we naar lI.tis gegaan••••••.
Vol yerwaehting keken ... de vol
gende dag in de G<>lderlander.
De verwachting sloeg all in verba
'ing, want er stond helElll8a1
niets in OW!' de bijeenkanst!
Ook niet in de Volkskrant! Eerst
dachten we nog, dat we alleen
maár een hele vreemde droaa gehad
hadden, maar gelul<kig was daar
de waarheid nog: Een heel artikel
BOt een foto erbij. Vlug lezen.
Maar toen kwam de verrassing. Het
artikel hield op waar de alttie in
de zaal begon!!!! Was dit de
'1JIalve Waarheid" of hadden we
het laatSte stuk toch gedrocod?
Uiteindelijk bracht het NRC uit
kanst: Een vrij kort artikel, in
ieder geval stond er ook iets over
de alttie in. Hi.eruit blijkt weer
eens, dat je van de pers niet
veel te verwachten hebt tenûj
je er zelf in lamt schrijven•.•.•

Glus.L.
Lau.N.



De BMO, of wat wil de regering ermee
In 1974 werd door do "!rige regeriJli
al het principe beslui\ 1_voor
do -.erdoTe invoerina van kemellergie.
~?~:. 3ni...... cenUales en uitbrei·

. van do u.e .-fabriek). De ....
rina van Jet s100t zich lIIl81" wat
...... bij dit stalldpuDt aan en
sdIeJlIt dan ook doorlopend ..t het
.-. besluit, en probeert zich
erachter te vert>ersen•. Itl zijn er
seIukkis een heleboel _ die
zich niet klaklraloos .... achter
alle kzbinetzhe.lui_ scharen,
en do tosenstand tesen kemenersie
is zo sroot dat regerinl en a_
lobby srote ...ite hebben hun
plllllllOD uit te voeren. Toch
probeJell ze op allerlei manieren
do voorwaarden te scheppen waar
ClIIdor een verdere in werinl van
kemenersie niet zo meUijk meer
is. De Brede Maatschappelijke
Diskussie, of zoals het off;~ieel

beet •.....t~lijkedi....sie
over de toepas.ins van· kernenersie
voor de elektriciteits opwekklJls'
(bet _ brede hebben ze alvast
maar weggelaten). moet gezien
worden als een van deze manieren.
Over de lMl heeft het kzbinet een
1IlOll1 IODbtelijk schrijven doen
verschijnen, bedoeld voor do
Tweede Xaler, waari,.. ze haar
ideên over opzet en doel van
deze JM) uiteen zet. Als je door de
voorzichtige en taktiesche
bewooNingen heen leest, wordt
eeDS te ...r duido~e..dat je leen
illusies hoeft te over dat
doel en die opzet.

til moet je niet c1Bnken dat men een
lMl wil sta.- <IIllIat het zulke
dsQkraten zijn. nee ze zijn ertoe
ledwongen. In eerste istantie werd
sePrObierd <11 hun plllllllOD op een
snellere manier eI' door te dtukbn,
div. een \lepeTkte 'inspraakproce
dure' in de vom van do ASfN·
diskussie (aanvullend st1Uktwr·
sc:hellla elekticiteitsvoorzienins).
Dsarin BlCht alleen sepraat worden
over de plaats waar de 3 nieuwe
kerncentrales _zet zouden IUD
worden. Pas toen bleek dat ze het
zo niet zou lukken (er kwam een
zeer srote oppositie tosen do
1>rocedure, niet alleen vaJUit de
akb, lIIl81" ookbv de 1Iervo11llde
9lDJ>de en het FNV keerdan zich er
tegen), zijn ze het over een
andere boel laan lOOien. Maar van
een echte open diskussie en een
soede be.luitvomil1l I<an ook Dl
totaal leen sprake zijn.. De
bedoelins is 0Il een eind te lIIIken
aan do tes_tand die telen
kernenergie be.taat, .... eind
aan de do 'ongezonde _ties.

'Na afl~ van de diskussie lIIIIll
lOOD srond ....r bestaan voor de op'
vattins dat er <lIIVOldoende
seIesemeid voor~ is
_st', dusleen selul meer.
Daarna moet er snel een besluit
......... worden door kzbinet en/of
parl......t. 'De ....t.cbappelijke
diskussie kan op de verant1O:lOrdo
lijkeheid van reprins en parlement
voor do uiteindelijke beslissins
hièrover seen inI>reuk 1IIIken' •

Eipnlijk is de lMl dan Obk niet in
de eerste plats een diskussie of
iIlspr8aJIproee, lII8lU' een p1'Opa'"
......lclilel va roserina en a_
1l!bby. Zg... te voldoen aan'de
.......tateerde voorlichtiDp
Iiebóefte', en lIIdat 'bet in het
verleden vaák heeft ontbroken _
.... een soede, besrijpelijke
voorlichtintl aan het publiek en
waarschijnlIjk vindt een deel Y8Jl
de prezen cmgerustbeid Ede
hierin zijn verk1erina'. De
desJomdisen en technokraten (Ilèt
kerneDorsievraaa.tuk lilt JDJ
e_ voor een bel_ijk deel
op specialistisch wetenschappelijk
en technolOlisch terrein) laan ons
op de booste brenpn Y8Jl de
'relevante feiten en a:rIW'lenten' eb
'geobjektiveerde en op zijn
aannemelijkheid en. betrouwbaar,
heid letoetste infomatie'. Ze zullen
ons vertellen dat kerncentrales
sc:lloon zijn, relatief cmgevaarlijk
zijn, en dat we lUl eemaal héei
veel, steeds lIIOer enersie nodis
hebben. Dat is nl •. een van de doel·
ste11i:rf&en van bet soc. ekon.
beleid, en die selden als een
legeven uit_spunt van de dis·
leussie, volpnd de reserinasnota.
Dat wil dus _: pendiskus.ie
daarover, geen diskussie over de e
eD011lle verspillins en miljeu
vervuilins die voortdwrt
zolans het voor de ondenwners niet
voordelil is .. daar veranderins
in aan te 1>renpn.

Ol: ervoor te zorgen dat de 'dis
kussie I volgens de door de regering
uitsestippelde wel verloopt, vindt
er een ster]çe centralisatie plaats.
'Een cenUale rol in de maanc:hap
pelij,k disl<ussie zal moeten worden
vervuld door een kleine, onaf
hankelijk _kende stulJrlrOep die
in alle fasen leidinI geeft aan de
diskussie!. 'Deze stuurgroep zou
bestaan uit' .... drietal, door de
roserins benoEm<Ie iJItesere
personen'. Deze stulJ1'llrOOp kan
zich bedienen van een aantal ad
viseurs, aangesteld in overleg van
(alweer) de regeriJIi. Dan denk je
...teen: vast wel heel onafha:nkeoo
lij k, integel' en I in brede kring
vert:rouwen pneitend'. liet ert:rouwen
van de resering, maar juist dat
feit alleen al -.kt m et nogal
Iorl.verÏl. De disleussie ..,rdt Ie·
start aan de band van de door de
resering uit te 1>renpn enersie
nota, waarin zij heet standpunten
uiteenzet. Hierop Iwnnen uit den 1
lende reakties _ die dan door
de stulJ1'llrOOp verz-elt worden en
deze 'nacht vervolgens te _ tot
een zo soed mselijke objektive-
ring van deze~ door sebruik- .
te gesevens te verifieren en se-
Ilaakte veronderstellinlen te toetsen
op hun _lijkheid'. Dsarbij
1wnnen zij ZOSenaamde 'desloDldilen'
(ja, ja, daar !leI>belt. ze weer,
zeker van het volk dat naar llarris
1xIrs SUt aD weer terug te keren _t
de mededeling dat we ons niet zo
dtuk __ maken hier en dat do
kans op etc. etc. klein is) 1'8IIli'

16

pIesen. De aldus )!ezeefde, leselek·
teerde, en soed (door wie 1) be
vodden infomatie, ..,rdt den weer
als 'breed serichte voorlich~'

op moi bedr-kte folders !\et land
in ges'bJUrd. Een nieuwe stoot 'op...
j ebieve' "propasande CIII 'de he·
_twording bij het publiek te sti
DJJ1erenI, zal ons cm de oren vl,i~
gen. Daarna _ er dan, als het
publiek er rijp VOeT is, opjektief
geinfomeertis, en iver ongezonde
soties heen iSI noog een rits dis
leussiebijeenlimsten, leorsaniseerd
door de stuurgroep, geleid door de
stulJ1'llrOOp, en over ''de vraagpun
ten die de stwrsroep ter disleus·
sie beeft gesteld'. Natuurlijk
zullen er van tijd tot tijd wel wat
kritiese seIuiden nzar voren kwmen
kmIen; het puBliek (aD het maar op
zijn Haags te zessen) mag niet te
vI... en in te sroete setale door
krijgen dat er een zeepbelproce
dure Sevoerd wordt. Maar de mate
1fB8.I'in en c1e manier waarop woidt
bepaalt door de stuurgroep, en
daamee door onze vijanden: de
ato<ll1obby en zijn apparaat.
Men wil dit najaar de procedure star
ten, en in een periode van twee l
tweel!neenbalf jaar de zaak rond krij'
gen, dat is dus eigenlijk het verzet
plat slaan.

liet tegenhouden van de procedure
lukt vast niet meer. Daaratl is het
juist JDJ zaak 0Il een soedo opstellinl
t.o.". de lfoII) te ontwikkelen.
Plaatselijk relionaal en landelijk
zullen dislwssies hierover gevoerd
_ten worden, diskussies die. Ieluk·
kis JDJ wat meer van de srond 1>esin
!len te kanen.

Hans van B



POLITIEK ASIEL VOOR KARL WINTER

wat is er gebeurd ?

In de zaaer van 1975, werd tijdens
een demonstratie tegen kernenergie
iJ> Whyl het bouwten'eiJ> be.et.
GevoIa hieTVllll was een bouWstop l
Ook iJ> Bro1<dorf (okWbeT '76) werd
het bouwterrein bezet. maar evemin
als iJ> Whyl vonden er aTtestaties
plaats. Op 9 IIIlIlITt 1977 vond iJ>
Grohnde ook zo'n be.etting plaats.
Hier traden politie en leger echter
zeer hard op en aTtesteerden 26
_en op .eer brute wijze.
Onder hen waren :Karl en Eso, die
in erop volgende prosessen tot resp.
13 en 12 lIUI8lIden gevangenisstraf
(onvoorwaaTdeliik) werden veroor
deeld. Verder .ijn nog drie ande
ren veroordeeld tot gevangenisstraf
fen van ongeveer 12 1IUI8lIden.
_ ...t 18 anderen _ten .ij
230.000 Dol betalen: schadevergoeding
voor materiaal van pOlitie en staat.
Tijdens de pmsessen zat KaTI iJ>
voorarrest.g~ 41 maand. Dit
voorarrest werd opgeheven vanwege
zijn zeer verslechterende gezondheid.
Op 2 !!pril kwam het aTtestatiebevel
voor Esa. Een stel vrienden begelei
den hem naar de gevangenis. Op het
laatste ..ent echter besloten zij
ao een kerk te be.etten. <JDdat .ij
het onjuist vonden dat je als tegen
stana.er van kernenergie een jau de
gevangenis in lIIOet ..

XARL EN I!!D IN _

Tijdens de.e kerkbezetting vluchten
KaTl en Esa naar Nedreland. Hier
hebben .ij politiek asiel aange
vraagd. In Duitsland werd ben het
leven te zuur g-..kt. Do moeder
van Eso bijvoorbeeld kreeg enkele
malen op zeer onduidelijke gronden
huiszoeking. Dit gold ook andere
direkt betrokkenen ; Verena (vriend
iJ> van KaTl) 'WOl'dt nog steeds in de
gaten gehouden, Vrienden en vriend
innen van Karl en Bso, die een ge
tuigenverklaring voor de recht-
bank afgelegd hebben, .ijn aange
klaagd wegens meineed, andat bun
verklaring een andere was dan die
van de smerissen die in Grohnde de
.e _lijk gewelc!daliige oktie uit
gevoerd hebben. Dot het geen pretje
is in een (Duitse) gevangenis te
moeten bn:maen, is algemeen bekend,
maar als je tegen kernenergie bent
""rdt als staatsgevaarlijk beS<;homod.
en als zodanig behandeld.
In de tijd dat Kar! iJl voorarrest
zat schreef hij een brief, waar
van hieronder een deel:
"De gevangenis heeft zijn eigen ver
nietigingskra.c:hten, zoal.s sociale
isolatie I het terogbrengen van pro"
blaaen tot de eigen, subjektieve
situatie .. Je ge:.ichtsuitdrultkingen
_ lang..... een spiegelbeeld van
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de vervt"O<Illdonde stel!lp.innigheid van
de gevangenis. Het is de vierde brief
waaraan ik begiJ>, tamelijk zware k
konsentratieverslappelingen heb
ik , evenals een niet zo sterke maar
wel voort:dJTtnde hoofdpijn. loop ik
in de cel veel op en neer, heel die
pe droefheid, die pijn doet, zoIn 2
tot 3 keer peT dag spingen me de
tranen in de ogen, hopelijk 'WOl'dt
het gauw iets beter.....
Als ik uit het TaaIII kijk angeven door
vier kanten beton, zo 'n 100 meter
voor me of 200 :aeter" een stukje bos,
enkele groene verfrissingen strelen
het oog en soms als de zon schijnt,
de duiven, de eenden en de kraaien
de broodresten opewn, is het bijna
natuurlijk een beetje. 00 demonstr~tie
heb ik op journaal gezien. Veel men
sen , maar' ik kon bijna niemand her
kennen. Schrijf me toch wie het wa
ren, of ook maar niet, anders roept het
teveel in me op.u
Met in bet vooruitzicht, voor Esa
1 j-aar en VOOr Kari nog 2 jaar, zo
iets door te JADeten maken, of nog
buiten de gevangenis' te -... dat
je steeds iJ> de gaten ""rdt ge·
houden, dat al je stappen iekon
troleerd worden. dat je j" af gaat
vragen, wat je gedaan hebt,. waardoor
deze situatie ontstaan is. Je roept
bij jezelf scmxdgevoelens op en je
voelt je opgejaagd, onzeker en onder
een benauwende dnJk staan,. die je
alleen van je af kunt gooien door
die situatie te ontlopen en in dit
geval uit te wijken naar Nederland
naar vrienden aldaar.
Op 7 jwrl is een uitleverings
verzoek voor Eso uit DJitsland gekca
en. Dit hetekende dat er over enige
tijd een uitleveringsproces gevoerd
zou worden in Nederland, waarin be
slist zou ""rden of hij wel of niet
uitgeleverd ""rdt. Hierbij moet aan
getoond 1lIOrden dat het an een poli..
tieke' zaak, waarvoor niet Eg worden
uitgeleverd. Eso had irmiddels een
brief gehad van de staatssekretaris
van justie (Haars). Daarin stond,
dat zijn behandeling van zijn ver
.oek voor asiel (dwz of hij als po
litiek vluchteling in Nederland
mag blijven) uitgesteld is. Eerst
zou een rechtzaak over zijn uit
levering kanen. Dit betekende dat
Esa aan Duitsland uitgeleverd zou
kunnen >lOrden, Terwijl het mogelijk
.ou zijn dat hij een paar lIUI8lIden
daarna politiok asiel had kunnen
krijgen. wat de Nederlandse recht
spraak op losse schroeven zet, cmdat.
hij in de Duitse gevangenis zou zit
ten.
Alles hangt dus af van het uit
leveringsproces • Dat zou midden
septembeT plaatsvinden voor de
_ter<lamse rechtbank. Het proces
zou worden geleid door mr. NcIIens
( hij leidde ook het proces van
de ni_kt). Eso heeft deze on
zekerheid en pressie echter niet vol
kunnen houden. Hij is na ongeveer
S lIUI8lIden op 17 augustus vrijwillig
naar ll1itsland teroggegaan, Et voor
hEm alle gevolgen vandien. Volgens
de mensen het laatste voor ful en
Eso hebben inge.et is het een men-



geling van persoonlijke en politieke
probl"""" geweest, waarover wij op
dit manent nog weinig kunnen zeg
gen. Wat wij wel kwijtwlllen is dat
het leven in ballingschap veel ..,ei
lijker is dan aal1VlIIlkelijk leek. Eso
is niet teIUggegaan omdat hij de ge
vqenis in DuitslaJ>:l zo leuk vindt
of de AID de rug toekeert. Door het
leven in een vreend land, onder der
gelijke anstandigheden, kanen per
soonlijke problemen veel harder aan.
Daarbij kwanen andere faktoren,die
de situatie verergerd hebben, zoals:
de moeilijkheid all in nieuw laJ>:l een
nieuw bestaan op te bouwen, de nood
zaak all voortdureDd in de open
baarheid op te treden. Publiciteit
is nodig maar betekent ook een funk
tionalisering van de persoon.
Verder speelde de tijd een belangrijke
rol; Bso pleegde zijn ''misdaad'' in
lIl8llrt 1977. Definitieve zekerheid
of Karl en Esa hier kunnen blijven
zou pas in de loop van 1980 verkregen
kunnen 'WOrden, ongeveer 3jaar later~

De opeenhoping van persoonlijke en
politieke ptoblemen zijn voor Eso
noodlottig geworden. Door de... hele
toestand zijn wij "" niet vrolijker
op geworden. Maar wij gaan door aR
voor politiek asiel voor Kar! te
vechten. Voor hen geldt I1IIIIII:lijk de
zelfde uitleveringsprocedure.

lIET ProCES

De rechter gaat dns heslissen of
Karl aan Duitsland uitgeleverd gaat
worden. Wij willen aantonen dat hij
Izij in Duitsland au politieke reden

in een oneerlijk proces veroordeeld
is. llaar<a kanen er ook veel getui
gen uit DuitslaJ>:l baar lIederlaJ>:l aR
te getuigen over:
- De gevaren van kernenergie. (prof.
Jensscheer, atoangeleerde).
- liet feit dat bouwterreinbe...tting
een rechtvaardige aktievonn is (aa.
Walter IIoSlll8l1•• Duitse protestzan
ger, 'en mensen uit de c:ngeving: van
Grohnde) •
- Wat er eigeniijk in Grohnde is ge
beurd (mensen die zelf in de d<IIIon
stratie meegelopen hebben).
- Het ''Grohnde"_proces. Onder andere
een ex-rechter (OstenBaier) zal ge
tuigen dat Karl en Eso niet strafbaar
zijn, cmdat er in dit gevan sprake
is van noodweer. lle aanslag op men
sen gepleegd door de atoomindustrie
is zo groot, dat je je er bijna ,alle
Jlli.ddelen moet· tegen verzet_. OIdat
hij dit vindt is hij op ..".... aktief
gezet in DuitslaM.
Verder zullen de Duitse verdedégers
van Karl en Eso vertellen over de
manip.tlatie met getuigenissen door
de IUitse politie, De intimidatie
van getuigen voor de verdediging van
:Karl en Bso. de merkwaardige proces
gang.
- De bebandeling van de atoantegen
standeTs/sters in de gevangenis, het
verband tussen de t1Grohnde"-proces
sen en de ontwikkeling in DuitslaJ>:l
naar eeD atoan!politiest.aatt
Of de verdediging de gelegenheid zal
krijgen an zoveel getuigen aan het
woord te krijgen, bangt af van de
redtter, Namens • Mocht dit niet
toegestaan worden dan zullen de

steungroepen tegelijkertijd een al
ternatief proces organiseren cm zo
onze getuigen boe dan ook onder zijn
aandacht te brengenl

AIcrIES

In ieder geval zijn er vanaf eind
augustus in Nederland en DutslaJ>:l
diverse akties voor Karl(en Eso)
aan de gang. Sinds OJikele maanden
wordt gewerkt met _tekeningen
lijs_. De... lijsten gaan naar de
advokaten, die ze zullen gebroiken
voor het pr<lCOl5.
Twee weekenden voor bet proces wordt
er in verschillende plaatsen in Ne
derland een publiciteitskallpagne
gevoerd. Een weekend later vindt
er een laJ>:Ielijkemanifestatie plaats
in Amsterda. Tijdens het proces zal
er een aktiecentnJll zijn waar pers
en _ geinteresseerden het pr0
ces kunnen volgen. Voor wie meer wil
we_ of wil helpen met akties kan
bellen naar: 020-940103 of 020-

935270 of 080-780915
of 08D-237682.

WLJ WILLEN GEEN UITLEVERING VAN KARL!!! 1!

ABONNEER JE

ONDElHi'l'l1OOoI IrAN NlG S1'EEIlS AIIONI&S GIlIIRUIJalN; NEEN ros EEN AB:lNNINENl'!!! l!
MAAK 110,- (17.,50 ALS JE BUITEN N:r.JIlInlN 1'IIJCm IVM FORromsTEN) OVER OP
GIRO 3767600 TEN~ VAN PENN.IIEESfER srnDQoliROEP. VONllEl5TRMT 6, NIJMIlöEN.
OOEN!!H~ .
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inleiding

Inleiding bij de di.kussie. rondan
de akties in Petten en I4mrlden.

In de vorige OJlderstroaA heeft een
artikel ven mijn hand gestaan over
de akties in Petten en IJmuiden
tegen de duq,>ingvan radio-oktief
afval. Ik heb bij de "I'zet van die
akties nogal wat krit.ese kont
tekeningen gepleatst. Ook andere
mensen van de stroomgroep Nij
megen hadden lom bedenkingen. Ma
DUS en lWd schreven een brief naar
de SS[ Haarl...-IJmond naar ......
leiding van de akties in Petten.
liet bleek, dat met name mensen uit
IJimiden ook gevoelens van 0n
behagen hadden bij de opzet van
da okties • In een brief gesc::hreven
n.a.v. mjn stuk berichtte Adrie
de Rooij dat cIaarcm een oparte
SS[ IJmuiden opgericht zou lOOrden.
Tevens wees Adrie mij op een frot
in mijn artikel. Ik schreef de
organisatie toe aan het BAN en de
SSlC's uit LJBuiden en Haarlem.
Hierbij ging ik voorbij aan het feit
dat op dat ....."t alleen <Ie SS[
HaarlED/1JIIond bestond.
Imiddels bleek dus de diskussie
~ de akties goed losgebarsten.

In het LJ!I(- bulletin nr. 2 stond
ook een artikel over deze kwestie.
~ eanleidiDil daarvan hebben
lWd en ik een wat bos"""'-'d arti
kel geschreven voor het ,."lgellde
_ van het LJ!I(-bulletin. In dit
artikel gaan ... met name in op al
dan nietllgeweldloos" aktie voeren.
Daar _ in het zelfde .....r hier
op in gegaan door vier mensen van
het BAN. Beide artikelen pleatsen
wij dan ook in deze OJlderstroml.
Tevens pleatsen wij een disl<ussiestuk
gesc::breven voor de SSK IJmuI.den
door Roo. Dit stuk is geschreven
n.a.v. het ''ko\lcept voor de op
richting SSK tJialiden"(auteurs
Kees Hof en Adrie de Rooij).
Uit dit koncept ...... wij het
volgende over ter verduiclalijking
van het stuk van Roo:
"Sinds de demonstratie tegen de
duq,>ing van radio-aktief afval in
zee hebben een aantal mensen een
groeiend gevoel van onbehagen ge
kregen over de wijze van organi
satie van het geheel. Vandaar dat
... vinden dat deze aktie. en ook
de verdere landelijke akties door
een breder _tee geregeld lIOet
lOOrden, zodat de IlOdezeggenschap in
het geheel wat beter geregeld
lOOrdt.
Aangezien in 1980 de brede maat
schappelijke diskussie van start geat
is het zuk dat er een duiclalijk
.tandpunt liOrdt ingenaDen.

Als er een SSK moet kanen dan zou de
opzet o. i. als volgt moeten zijn:
1. De leden van de .troangroepen
zitten er op persoonlijke titel in,
dus niet namens een politieke :k1up;
2. De .trijd blijft beperkt tot het
voeren van akties teKen kernenergie;
3. Het SSK IJmuI.den maakt deel uit
van het LSSJ(.
Enkele dingen die op korte termijn
te gebeuren staan:
- Er moeten kontokten lOOrden ge
legd lIIOt het AEJ( JlllsterdBms .",."..
giekaRiteej en het SSK HaarI....
Verdere groepen uit de regio en daar
buiten zijn hieIVan niet uitge
sloten;
- Er moet een afgevaardigde beno<llld
worden voor de vier- wekelijkse LSSK
vergadering die in Utrecht lOOrdt
gehouden;
-Br moet informatie wrden versprei
en diskussie worden gevoerd ovet'
de standpuntbepaling bij de kanende
lMl ö
-Er moet een diskussie kooien over de
opzet van de akties ron:kn de jaar
lijkse duq,>ing via IJmuI.den;
-Er moeten kontakten 'WOrden ge-
legd liet de val<bonden OOI deze tot
een standpunt over te halen tegen
kernenergie."
Het is hoopvol, dat er nu een
disku••ie gestart i. over 110gelijke
aktievormen van en in de AICB.Het kan
de AKB alleen maar verder helpen.

Dick.

Diskussiestuk SSK-IJmuid'en
In het IJ koncept voor oprichting
55X-IJmuidenu staan enige aan
zetten tot diskussie.Ik zal
proberen hier verder op in te
gaan.

DOELEN SSIHJMUlDEN.

In het "koncepttl staat dat de
strijd beperkt blijft tot het
voeren van akties tegen kern
energie. De schrijver. van het
'Stuk kennende, denk ik dat ze
het hier zelf niet zo mee eens
zullen zijn. Kernenergie is naar
mijn mening niet los te zien van
het maatschappelijke systos waar
we in leven. Vooral de grote in
dustril!le hedrijven, met de Duitse
voorop. proberen het gelnuik van
kernenergie ingevoerd te krijgen.
Diverse redenen t waaronder:-eco
_ies onafhankelijker van de

olielanden,- derde wereldlanden
van de teclmologie afbankelijk
maken,- de betrekkelijke goed
koopheid van kernenergie.
Geen van deze redenen kan ook
los Mmien gezien van het winst
streven en de IIOOrdende konIoJrren
tie die deze wereld tot zo 'n
puinhoop JlI88kt. Het eerste ver
band det gelegd moet lOOrden i. dus
dat met de industril!le IIIllatschep
pij. Het -. verband ligt voor
de hand. In iedere ïndustril!le
chaos zal een apparaat verrijzen
dat hierin enige orde schept:
leger, politie, ambtenarenko~.

Dit apparaat draa.B'tt voornaael1jk
zorg voor de handhaYÎD8 _van de
bestaande machtsverhoudingen, zo
lOeI naar binnen al. naar buiten
toe. Iedereen die iets VeTanderen
wil, zal dan ook een giganties
repressieapparaat tegenover zich
krijgen. Dit kan varilren van zeer
subtiel :tlinspraakt'mogelijkheden
zoals de lMl- tot zeer hard: Brok
dorf, Grohnde en de processen hier-.
na.

DE MlIJDllLJ'iN.

In de heie "linkselI beweging 15 er
geen grotere onenigheid te vinden
dan in de diskussie over strate
pe en taktiek. Op basi. hiervan
hebben zich vele partijen, par
tijtjes, groepen, sektes J enz.
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gevonnd. Jzodat het bijna een on
doenlijke zuk lijkt hier enige
eenheid in te krijgen. Ook tijdens
de laat.te anti-dlJlt>lnsoktie bleek
dit weer, Volgens mij kaRt de
hele diskussie in hoofdzaak hier
op neer: in hoeverre probeer je
rekening te houden met het ''legere''
bewustz.ijn van de massa en in
hoeverre laat je je eigen subjek
Uave gevoelens meespreken. saa-,
llligen denken lOe1iswaar dat hier
tussen een kalbinatie of een
1«:q>raais te vinden is, of zelf.
dat hier tus.en hel......,x geen ver
schil is, maar feit blijft toch.
: Jij probeert al. deel van de
minderheid iet. te veranderen waar



de massa helemaal (nog) niet de
modzaak van imie't4 Dit kon-
nikt is tot op heden :nog niet
opgelost. De oplossÎlli zal mijns.
inziens ook VOOT ieder î.Jdividu
anders zijn. Dit hangt nl. niet
alleen af van de n objektieve"
inschatting van de situatie: een zgn
analyse (alla Manc) kan ten eerste
DOOit alOllNattend zijn, is ten.
tweede altijd afilaIIkelijk van d.
b~il waar je door kijk. De een zal
aggresiover zijn dan de ander. zal
aan bepaalde $aken meer of minder
waarde toekennen, zal zich meer of
mindeT laten meeslepen door zijn
gevoel dan door zijn verstand enz.
Deze verschillende benaderingen
ZUllen dus voor een groot deel he
paald zijn door individu!le aanleg
en subjekt.ieve ervaringen. Toch ont
staan hierin bepaalde straaî.ngen
waarin individuen van gelijke ge
z.indheid. zich verenigen. Elk van
deze stremingen pretendeert het
"juis'te" inzicht te hebben, staat
ook in pt'incipe intolerant of ten
minste afwij zend tegenover andere
straningen. Hierbij _ dat geen
enkelel strategie of taktiek tot nu
toe in staat is gebleken een be
wustzijnsverandering tot stand te
brengen en _teel iets te
veranderen. De een wijdt dit aan
de konservatieve massa of de ob
jektiove OIIStandigheden. de ander
aan de andere politieke stmningen,
weer een ander aanlt leert lessen"
en vet"andert zijn taktiek.
Ook ikzelf heb hier wel i_ over
ze zitten alleen vol tegenstrijdig
heden en veranderen zo snel, dat ik
ze aan anderen nooit als waarheid
zou durven verkopen. Enfin,al filo
soferend zou ik %0 nog wel even doo
Iomnen gaan. Ik denk dat het idee
nu toch welovergekanen is: de

organisatie niet vastpinnen op Eh
"lijn"· tolerantie tegenover af
wijkende meningen en aktievormen.
Iedereen is slechts verantwording
schuldig tegenover zichzelf- aan
de organisatie a11Mn~ in zoverre
als hij/zij zichzelf hierbij be
trokken voelt. Ik ga er van uit,
dat de IIleflsten in de praktijk wel
zullen inzien, dat orgamsatie in
de groep voor politieke akties zeer
mttig is en dat velen hiervoor wel
wat van hLm eigen ideeên willen
inleveren.

AICl'IE. !?

Iedereen zal wel bepaalde ideel!n
hebben, hoe de strijd vonn moet
krijgen. Sta mij we J iets van
mijn persoonlijke idee&l naar
voren te brengen. Het meest op
vallende van het pacifistiese
verzet is eigenlijk, dat het
geen verzet is J misschien in een
heel indirekte vam. De leiding van
de anti-dullpingsaktie heeft dan
ook niets la.mnen of willen waarma
keR van hnar uitgangspunt: het
tegenhouden van de duIlping. Des
alniettemin vond men het resul
taat zeer positief en wel voom!.
aAdat eT zoveel publiciteit mee
gEmaakt was. Men z.ou hier toch wel
enkele vraagtekens bij la.mnen
plaatsen.
1. Behe1ve op llet NJS- joUrnaal
en in de plaatselijke bladen was
de publiciteit marginaal.
2. Daar, waar publiciteit -.s,
was deze nogal gericht op de
akties zelf en niet op de achter
gronden waar het eigenlijk OOI
gaat.

-~----
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Alleen in de plaatselij ke blmien
werd hier aandacht aan besteed.
De NJS kwam in het gunstigste geval
ook alleen tot een tegenover elkaar
steUen van de standpunten van de
overheid kontra aktievoerd.ers.
3. De publiciteit is van zeer voor
bijgaande aard en valt tussen de
andere wereldschokkende gebeurte:
nissen ook niet zo op. Men mag zich
wel eens afvragen wat nu het effekt
\Tan deze publiciteit is. Zelfs na
de bijna ranp in Harrisburg is het
proletariaat nog steeds niet
erg in beweging gekomen( wat zijn
nou 1500 lIlellSen) •
Als kontrast zaou ik het volgende
er tegenover willen stellen: het
zal toch ook de PSP niet ontgaan
zijn dat vooral na Brokdorf en
Grohnde (gewelddadige konfron
taties) de groei van de AKB én011Il
was. En dat vooral Almelo en
Gasselte( de l-aatste een slaap
verwekkende wandeling) de d"",
tivatie ernstig is t.oegenanen,
Men zou haast kunnenzeggen, dat
het gezag liet zijn repressieve-
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telerantie de beweging een grotere
Iclap heeft gegeven dan met het
openlij ke schofterige optreden in
Brokdorf, Grolulde en Kalkar. liet
lijkt me ook een I\eel logies feit
dat iemand die echt woedend en
verontwaardigd is J die innerlijk
in .konflikt is met de huidige
orde, op een andere manier zijn
aggressie kwijt moet. Kan dit niet
in een konfrontatie met deze orde,
dan zal hij deze aggressieve energie
richten op andere gebieden of ver
vallen tot een apatiese en defaitis'"

,~ HET IJ/ET :rA.ii1AI~·
Tll~ ?'PU.~ OH til/AI

o1111nUk H~!TE k~lIé'"
,kM~ Jt1144~ EEII1' IN
. J)E /00.000 :IMR VOl-
.qE~ QE UPE~_~

tiese houding. Vluchten in drank
andere verdovende middelen" sex of
gewoon een "nomaal''burgerlijk
bestaanopbouwen. Mis$Chien ont
staat hierover meer duidelijkheid
bij een beschouwing over de op
lo:mst en de ondergang van de Provo
beweging.
Ps. Anders gerichte akties krijgen
vaak het etiket "politieke ~1f

bevrediging" opgeplal<t. Maar zijn
we niet alleua1 bezig met het be
vredigen van~ eigen behoeften
en verlangens?

Ron S.

.DAAROM Gm KEIlJlENERGIE
VRAGEN ENAN'iiIöORDEN

DE NIEUIISTE UITGAVE VAN HET
LSSK!'
VERKRIJGBAAR BU DE STROOM
GROEP~ VONDELSTRAAT 6,JO· NIJ
MEGl!!N OF BIJ Dl!! STAND IN Dl!!
STAD.
Bl!!ST1!!LLINGBN K1JNNEN OOK GE
RICHT IIORDl!!N AAN FRANS
SCHLIEK.ELNANN, PROF. HU:tBEl/S
STRAAT 14S TE NIJMEGEN 10SO
889808).
BET BOEK KOST f~~;

BIIl"iflllZk1lDING IiOIfDEN 18,7S
PORTOKlJSTl!!N IN REKENING GE
BRACHT.
BETALINGEN VIA FIl//JWUMMEl/
4199154 TNV BGVENGEN01!!MO
PERSOON .QND1!!R VERMELDING
VAN "DAAROM GEElI KERNENERGIE"

BORSELE, foute boel!
Op 20 augustus vinden "" in het
"Vrije Volk" uit Rotterdam. een
artikel onder dekop: '~rnenergie

centrale Borssele is slecht
geconstrueerd". In dit artikel
zegt een .....ktuigbouwkundige uit
Papendrecht onder andere: "Bij
de constructie van het buizenstel
sel van de kerncentrale in Borssele
zijn ernstige fouten gemaakt.
Niet alleen is de kwaliteit van
het staal slecht, ook zijn er
fouten bij het lassen gemaakt. 11

Dit merkte de .....ktuig!Jouw-
kunllige op nadat hij een onde,...
zoek bij de kerncentrale ingesteld
had t toen deze in augustus opnieuw
.buiten bedrijf werd gesteld. De
fouten in de kernreaktor, die
de oorzaak zijn van de ongerustheid
van de werktuig_ge, ""rden
g~t tijdens verschillende
reparaties •

Bij de reparaties aan de ke:r:nre
a1ctor, eentje van het PWR-type,
""rden verschillende soorten staal
gebruikt. Wanneer dit staal ver
hit wordt door b.v. stoan of koel
water, kunnen er spanningen in het
staaf ontstaan. Door deze span
ningen kan het staal gaan scheuren
en breken. Deze spanningen, en
het ekstra risiko, dat er het &e"
VOlg van is, waren niet ontstaan

als steeds hetzelfde soort staal
gebruikt was. Doordat er bij al
deze verschillende staalsoorten
QOk erg.. zacht staal is gebruikt t

het z.g. waaibanenstaal. kunnen
er _ plekken in het koelsys
teem ontstaan. Een ramp van het
type Harrisburg is dan niet zo
ver meer.
Een tweede ernstige fout bij de
reparaties is het laswerk. Door te
haastig .....ken is dit laswerk on
nauwkeurig uitgevoerd. De kans,
dat er scheuren en breuken rondan
de gelaste plaatsen ontstaan, is
daarom lang niet denkbeeldig.

Afgezien van de vraag of kern
centrales eigenlijk wel veilig
kunnen draaien, treedt lUl iets. veel
beden1celij\cers aan het licht.
Gedreven door hun verlangen de
winst op de reparaties aan de kern
reaktor zo groot JOOgelijk te
maken, hebben de reparatieonder
nElningen onverantwoorde risiko f s
genanen. Ilm eigen winst1?e,jag
stelden ze boven de veiligheid
en de betrouwbaarheid van het_k.
Dit is niet nieuw. Als gevolg van
dit soort beleid, dat in alle ne
derlandse en alle andere bedrijven
wordt gevoerd, kunnen "" dagelijks
in de krant lezen over bedrijfs
ongelukken en hun gevolgen.
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We weten best, dat iedere tweede
arbeider in de nedxerlandse in
dustrie door zijn werk onherstel
bare gehoorbeschadigingen opgelo
pen heeft. Over de talrijke ver
minkingen, vergiftigingen door
c:h.EJnicaliên en de lange temijn
effekten van b.v. beeldschermen
zwijgen we nog maat'.

Achter al deze bedreigingen van
onze gezondheid en ons welzijn
staat de ij zeren wet van de kon
kurrentie. De ekonaniese wetten
van ·de l'vrije onde:memingsge-
wijze produktie" zijn alleen in het
belang van de heren kaJmissarissen,
direkteuren en aandeelhouders.
Voor de gewone man en vrouw is er
hét werken onder gevaarlijke 001'"
standigheden en het wonen naast
gevaarlijke bedrijven als de kem
reaktor in Borssele.

Er is maaréén konklusie mogelijk:
Borssele moet dicht, liever van...
daag nog dan 1IIOregen. Niet alleen
is kernenerg1e volslagen over
Oodig ( er is olie zat, zie de
krant van 8 sept.), het is ook een
voortdurende bedreiging van onze
gezondheid. En niet alleen in
de kernenergie leiden de ekono
miese wetten tot cyniese toestan
den. DaaraD. zal tegen die achte'T
grond ook de strijd tegen kemener
giegezien moeten worden.

martin poot



de AKTIES •In PETTEN en YMUIDEN

beschouwing:
Naar aanleiding van de aktie in
IJmuiden en het verslag daarvan
in de vorige Onder-Stroan, willen
wij onze vIsie op de gebeurtenissen
in IJiuiden en ...... in het alge
..... op dit soort aktievoxmen en de
...u.er """""p die tot stand kanen.
we willen dan ook in eerste instan
tie ingaen op de gebeurtenissen
in Petten en IJiuiden; daar ver
wlgens -"taar op leveren en
....r in het alS- onze ideIen
(MIr _Woze aktie geven. Dit
laatste met dan opgevat worden
als een eerste aanzet 'tOt een
grondige dislwssie over de "'ge
lijke aktfevo....n van de anti
kernmergiebeweging (AKBl.
Pas in de week voor de akties..in
Petten en lJIIuiden zijn er tussen
de Stro<lIIgrOep Nijmegen en de organi
satoren van de akties kontakten
_t. Onze be=-id bij de
voorbereiding was gering. Dit _
ongetwij feld doordat de Kalkaraktie
die ons uiteraard nogal in beslag
s-n bad, er opzat. lIiIar belang
rijker is waarschijnlijk det de
kontakten slecht verliepen. l'Ie
hebben een paar keer opgebeld ll1I8I'
tellcens was er geen infODllBtie over
de aktie. Tot op de l.Q.tste dag
voor de aktie tastten we nog vol
ledig in het duister over de wrm
van ae aktie.Desond&nks zijn we
liet 9 ...,.... naar lJIIuiden Seko
lIOI1,er VlIIIUÎt saande dat die dm
ping zeker niet ~stoordmocht
CSVinden. in ,j....iden_

(waar we verwacht badden met
de ........zige JIIOI1Sen over de te hou
den aktie te kunnen pratenl werden
we onverwijld met vage en chao
tische informatie naar Petten door
gestuurd.De lange en koude ver
scJ>anoing in de duinen _ de
sfeer bepaald niet ten goede.Pas
kort voordat we in aktie zouden
kanen ....roen er _jes gefor
meerd waar,voor het eerst over de
aktie serieus gepraat werd.Nou ja,
waar "",ZO bleek plotselingJinstrulc
ties kregen van -.sen van net BAN,
die zich opwierpen als terrein
deskundigen en aktiespecialisten.

Dislwssie was, v_se de korte tijd
die ons nog restte J vrijwel uit
Sesloten, vooral omdat de kritiek
op de aktie blijkbaar uitselagd
werd als spelbrekerij :tl als je het
niet ziet zitten dan ga je maar....t!. '
De aktie leek reeds bj!k1on1cen( voor
al de kringformatietrainiageA) _
op ons over als een onvrijwillise
lcursus, geweldloze weerbaarheid van
het BAN.
Dit alles en de, in onze ogen, 0p
geklopte disciplinaire( liedjes die
wel eens een tikkeltje belediSend
konden zijn voor de politie, mochten

niet gezongen worden; iedereen moest
in stranlle en uiterst vemoeide
houdiag blijven zitten, ook al was
er in de verste verte geen politie te
zien) wekte bij ons irritatie die
zich uitte in sar_tie.. opnerkiagen
en onwilligheid ons te schiIdcen
naar de discipline. Anderzijds
lokte dit weer felle en onredelijke
uithalen uit: we zouden niet meewerken
de aktie verzieken, enz.Volgens iemand
van de aanwezigen zou het feit dat
"Semn.igenlf ( wij dus") I5 nachts niet
mee hadden willen oefenen ertoe
geleid hebben dat de aktie niet ge
slaasd was, terwij1 de doorbraak
van de blokkade NB. bij de andere
ingang geforceerd was! Het is echter
ons inziens duidelijk dat het aktie
middel dat weinig effektief was
hier debet aan was ••Toen het er op
aankwaDI bleek de blokkade zotlder
veel meite opgeruimd te kunnen_.
De volgende das werd ook in
lJlllliden geprobeerd een blokkade op
touw te zetten. Op de dijk, die ll88J'
het- schip leidde, -werd een sit-
down aktie geprobeerd' door voor een
lege vrachtwagen te gaan z.itten.
Na een paar uur ""rd de blokkade
doorbroken toen er nieuwe vracht
wagens met radioaktief afval aan
kwamen. Politieagenten sleurden vaak
op bsrdhand!ge wijze de mensen
aan de kant. Bitmen twee min. was ook
deze blokkade doorbroken. Tijdens
de aktie waden er tamel~jk heftise
diskussies plaats toen een van de
mensen uit Nijmegen probeerden de
banden van de lege vrachtwagen te
laten leeglopen.De organisatoren
waren he,t er niet mee eens, evenals
de meeste andere mensen, dat bleek wel
uit de diskussie. Dit neemt niet weg,
dat er na afloop toch wel meer mensen
waren die de gekozen aktievorm niet
zapn zitten. Na een voor ons tame
lijk onduidelijke dislwssie, toen
de blokkade doorbroken was, werd er
besloten <lil van verdere blokkades af
te zien, cmdat de eenheid onder
de aktievoerende verbroken was.
Wij bestrijden dan ook, zoals in
het LBK-bulletin staat dat de aktie
gestopt werd, cmdat"een aantal mensen
uit Nijmegen weigerden geweldloos
te blijven". We hebben van het begin
af aan duidelijtsemaakt dat wij ten
ainste onszelf wilden verdedigen
tegen bard optredende politieagenten.

KIlITIEX OP DE GEVOERDE AJrrIES.

liet lijkt ons een goede zaak dat
wanneer je aktie wilt houden, je
allereerst met de mensen die aan
een dergelijke aktie mee willen doen
OOI de tafel gaat zitten. S....n lom je
dan het voor en tesen van een bepaalde
aktievorm. doorspreken, en samen tot

besluit kanen. Een dergelijke besluit
vorm1ngsprocedure was er bij de akties
in Petten en IJiluiden niet. Er was
vooraf nauwelijks of geen info_tie
te verkrij gen. Slechts enkele mensen
(van de orsanisatie) waren op de hougte
en bepaalden aldus wat er moest
sebeuren. De -rest van de mensen _
als "aJêtievee" gebnrlkt. Een derge
lijke sans van zaken kan moeilijk
deookraties genoeood worden. Tenzij
demokratie slaat op de zeer korte
groepsdislaJssies die voor, tijdens en
.na de aktie in Ijlllliden plaats vonden.
Dat is een vorm van demokratie, die
voor ons niet hoeft. Mensen die een
andere aktievonn. voorstonden, konden
slechts zeer moeiz.aam aan het woord
kollen. Voortdurend werd ook sezagd
dat de diskussies niet te lang JIOchten
duren i.v.m. het plaatsvinden van de
aktie. Het meest ergerlijke was nog
wel, dat m.n. de mensen uit Nijllegen
in de radikalistiese hoek gedrukt
werden. alleen maar aadat wij een
andere aktievorm voorstondeo. ~r
kingen als: "Wat jij doet, dat 15
geweld".
IIJij brengt mijn gezin in gevaar", etc.
z.ijn er veel gemaakt.
In onze ogen is het onzin en ondemokra
ties OOI mensen die een aktie willen
gaan voeren vooraf een aktie op te
dringen. Zoals al gez.egd is, moet er
eerst gezamelijk overleg zijn. Dat in
Petten en IJlmrlden dit niet het geval
is geweest, mogen duidelijk zijn. Dit
blijkt niet alleen uit het 'verdacht
maken t van bepaalde mensen, maar ook
uit de autoritai-re opstelling van de
mensen die de aktie georsaniseerd had
dan. Geen enkele inbreuk op de disci
pline werd setolereerd. Netjes in de
rij zitten, weg met dat spandoek, want
dat is niet adgesproken, blijf van die
vrachtwagen af etc.
In een derselijke sfeer vinden wij het
niet~ aktie voeren. Daarnaast heb
ben mj nos andere kritiek op hetBAN.

DE KWESTIE VAD lIE'I' GEfiELD

Als het BAN ~rt dat bet dergelijke
akties wil voeren 'andat we de vorm
ervan zelf bepalen' (pamflet setit
teld 'meer i.nfoImatie over BAN') dan
getuigt dit o.i. van een flinke mis
rekening. Geweldloze weetbaarheid is
een van die typiese vormen van gekana-



liseerd. verzet die demate onschuldig
zijn dat ze door de staat getolereerd
worden: je laat je. je aktievom wel
opleggen. In onze (en ook aJldere)
hooggeprezen parlementaire demolcra
tie mag je best andere standptmten
hebben en die via bepaalde wegen, zo
als vreedzame demonstraties, duidelijk
1118ken. Ben je echter van I1lening dat
bepaalde ontwikkelingen gevaarlijk
zijn (en dat geIt niet alleen voor
kernenergie) dat daardoor de veilig
heid en de gezondheid (en dus het le
ven) van de mensen in gevaar gebracht
1Ol1'dt, en grijp je naar andere midde
een zoals een terreinbezetting, dan
ben je misdadig in de ogen van je
tegenstanders, (terrorist) in de ogen
vaneen deel van de beweging die in
ieder geval een paar argumenten'met
jou samen heeft.
Een misdadig iElllllllld ben je bijvoorbeeld
andat je bij een bouwterreinbezetting
kant aan het hezit (;awel) van anderen.
Een 'terrorist(e) I omdat je door geweld
te gebruiken tegen zaken, geweld pro
voseert tegen mensen en dus CII't maar
""t te no....",.orra:e bevolking slellht
overkant.

En daarmee kanen we aan ons tweede
kritie1cDlmt.
Gekozen is voor de zgn. geweld
loze direkte aktie.Wij vinden
dat er onderscheid gemaakt DOet
worden tussen geweld tegen
personen en gewl'ld tegen zaken.
Afwij zen van geweld tegen zaken
is een vom van legalisme die
leidt tot passiviteit. In de
strijd tegen kernenergie is
l{eweld tegen zaken volgens ons
~ in principe geoorloofd aktie
middel. liet gebruik van geweld
tegen zakei1 is een kwestie van
doelmatigheid. liet is in principe
geoorloofd als het op een be
paald maoent de beweging kan ver
sterken en/of bet de verhindering
van het .toanprogr..... kan he
tekenen. Als we kijken naar de
aktie in Petten en IJmuiden dan
kan dat inhouden, dat bv. een weg
opengebroken 1Ol1'dt. of dat de ban
den van een vrachtwagen lekgesto
ken worden .Maar nee, de mensen die
de aktie organiseerden en zij niet
alleen, vonden dat ongeoorloofd.
Het zou en moest geweldloos blij
ven. Daarbij wordt wel aan een
aantal punten voorbij gegaan. Ten
eerste het geweld dat het in
voeren van kernenergie,of in dit
geval het dumpen van gevaarliJ k
radioaktief afval, betekent.Of
wil je S<IIlS ontkennen dat kern
energie op verschillende manieren
geweld vertegenwoordigt?
Ten tweede is de gekozen geweld
loosheid helemaal geen garantie
dat de tegenpartij ook geen ge
weld zal gebruiken.D.t bleek ook
wel: zowel in Petten en IJmuiden
sleepten politieagenten een aantal
mensen op zeer grove wij ze SBh
de haren en oren weg. Is dat sQllS
geweldloos?
Op de derde plaats ga je voorbij
aan het feit dat mensen gewoon
recht hebben op zelfverdediging.
Dat betekent niet alleen dat wij
het volste recht hebben all
aktie te voeren tegen dumping van
gevaarlijke radioaktiev~ stoffen,

lI88I' ook dat wij bet recht hebben
an ons te vetweren tegen politie
agenten, die er kennelijk veel
plezier in hebben all hard op te
treden. Dit laatste werd ons ver.,.
boden( t), want de aktie JIOest ge
weldloos blijven.
Geweldloos betekent blijkbaar
volgens de mensen die de aktie
organiseerden dat alleen de aktie
voerenden geen geweld llOgen ge
bruiken.
Tenslotte willen wij nog wij zen
op de i.nefficientie van de sit
down aktie.Twee minuten, meer had
de politie niet nodig 0lIl de blok
kade te doorbreken.Een rood stop.
licht betekent meer oponthoud. Het
openbreken van de weg lijkt ons
toch meer perspektief te hebben.
PERSGEILHEID•

De passiviteit van de gekozen aktie
vorm brengt ons naar een derde
kritiekpunt: nl. de zucht naat'
publiciteit van de aktievoerenden,
ook wel ''persgeilheid'" genoemd. In
zekere zin is dit het enige
aspekt van de aktie dat geslaagd
mag worden genoemd. Zowel tv. I ra
dio als menig nieuwsblad heeft
enige aandacht aan de aktie be
steed. Weliswaar ligt de radio
aktieve rotsooi nu op de bodem van:-
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de oceaan. maar de pers hebben we
gehaald.Zo beschouwd is iedereen
tevreden: de producenten van het
afval, want daar zijn ze vanaf,
de politie want :ze kwmen zeggen
dat ze geweldloos opgetreden
hebben( dat is niet waar :maar dat
weten alleen de aktievoerders) ett
ook de-aktievoerders want de pers
is gehaald. Alleen de mensen uit
Nijmegen niet: het geheel van de
akties kwam bij ons over als een.
afgang.
Natuurlijk, zo erg is het allemaal
niet bedoeld. De mensen die de
aktei georganiseerd hebben, zijn
er druk mee bezig geweest, de voor...
ber~idingstijd ""s erg kort en
de meeste mensen waren het niet met
ons eens .A11aoaal waar ,maar dat
neemt niet weg: dat van de akties
zoals die hebben plaatsgevonden

. totaal geen dreiging is uitgegaan
voor de bestaande ...tschappelijke
orde, waarin dan toch wel kem
energei 'WOrdt ingevoerd.De artti
kernenergiebewl'ging dient zich te
realiseren dat de strijd tegen
kernenergie geen vrijblijvende
kwestie is. ICernenrgie treft ons
allemaal. Dat houdt in dat er echt
wel eens gedacht mag worden aan
''harde''aktiElllidaelen , zoals bouw!"
terreinbezettiJlg. Aktievoet'èJl is
geen doel op zich, d.w.z. dat



GEWELDLOZE \..IW~BAARI/Ei1)?

een blokkade zoals in IJllIluclen
niet besc:hotn«l kan worden als eer
dagje uit. Kernenergie is zoals
gezegd een dreiging voor ons
allell&8l en dan mogen de a1cties
'teieD kernenergie best wel eens
het erg enge leader. dat ons door
de principieel geweldlozen wordt
opgelegd. te buiten gaan.Dat wil
niet zeggen dat we aD. geweld vra
gen. Wij willen alleen door ook
andere aktiEllliddelen laten zien dat
de strijd tegen kernenergie onze
bittere ernst is en geven daarbij
de voorkeur aan het risiko van een
klap op de ko!>( liever dan een
kankergezwel in je kop). Als je
blijft bij principiele geweldloos
heid,dan ben je je stekels kwijt,
is ook de konsistentie zoele
tussen de kracht en de ernst van
je argunenten tegen de ont
wikkeUJ'8 van kernenergie en de
VOIID van de strijd CID die ont
wikkeling ook daadwerkelijk tegen
te houden. We gaan. er tussen
haakjes even van uit dat de
veelgeprezen BID de stopzetting
van he.t hele kernenergieprogranlllB
geen stap dichterbij zal brengen.

De keUze van Je aktlevom hangt
af van de situatie waal"in je ver
keert als beweging en van de
ontwikkeling van het kernener
gieprograrrma.
Het is o. i. verkeerd au. op een
moment waarop de beweging tegen
kernenergie sterk is ge'llOrden
er op te vertTllUWen dat çI.m.v.
principieel geweldloze akties of
langs parlaentaire weg (door
d:rulc. dus) de strijd gewomen
kan worclen.Zo zullen we onze strijd
nooit winnen:deJt.ID is en blijft een
middel en de uitbouw van kern
energie te legetimeren. In OOsten
rijk 'WOrdt Zwentendorf afgebouwd
alsof er nooit een refe.re.ndm ge
weest is. dat zich tegen kernener
gie heeft uitgesroke:n. Wij moeten

er~ vamrlt blijven gaan dat
we tezijnertijd daadwerkelijk de
bouw ven kerncentrales moeten
gaan verhihdereno_ Tegen die tijd
moeten we zo sterk zijn dat
wij via éen andere dan een princi
pieel geweldloze benadering de
bevo1.kins niet meer afschrikken
omdat die beseft waarvoor ge
blokt wordt ° Whyl is daar een prima
voorbeeld van. Daar heeft de be~

volking geweld gebruikt, een
bouwterrein bezet en er zo voor
gezorgd dat daar geen kerncentrale
kant.

Dus enerzijds zullen we via onze
eigen ft.ID die we al jaren voeren,
moeten proberen de strijd tegen k
kernenerg:ie te versterken( en niet
2:oals de tendens is verbreden iiä'äÏ
rechts: we voeren een anti-kapita
listiese strijd), en· van de andere
kant zal gepraat moeten worden over
de mogelijke aktievomen van de AKB
lD de toekanst.
Daarhebben we met dit verhaal een
bijdrage aan willen leveren.

Ruud en nick.

BAN Gver de akties in Petten eD Ymuiden
Aangezien de organisatie van de
akties; in Petten en IJllJiden toege
schrewn wrdt aan BAN en de tritiek
zich voornamelijk richt op BAN"
is een reaktie van deze groep op
zijn plaats.

Allereerst is het nodig OID even
iets dat in het stuk van Ruud en
Dick gesuggereerd wordt, recht te
zetten. De akties waren niet ge
organiseerd door BAN, Het was de
.tIOOlllllWP -"l""'lJlllOnd die de
iniatieven genanen heeft voor zowel
de demonstratie in IJmuiden en de
sitdown-akties op 18 en 19 juni
in Petten en IJuiJ.id~. Aktie BAN
is erbij betrokken au twee redenen.
Ten eerste had BAN al om zaterdag~

avond aktie gevoerd bij de poorten
van het reaktoercentna in Petten

en had het terrein een week van te
V01'<II1 reeds zorgvuldig verkend. Ten
_ede werd de inbreng vanllAN be
langrijk geacht cmdat zij al er
varing hadden opgedaan met soortge~

Ujte akties.

!!!' SUKSES VAN DE AK!rIE

Iuud en Di.ck leveren zware kri
tiek en kanen tot de konklusie
dat de akties falikant mislukt
zijn. Het is maar wat je als
kriterium VOOt' sukses neemt. Als
je enige kriterium is, zoals
Ruud en Dick blijkbaar stellen,
dat het transport daar en dan
definitief OJJlIOgelijk werd gemaakt,
dan hebben ze gelijk. Naar zo

kortzichtig moeten we niet zijn.

De anti.kernenergiestrijd zal er
een zijn van de lange adem. Wat
te denken van de volgende resul ~
taten:
-de arbeiders bij Hoogovens wei
gerden om het radio-aktieve afval
over te slaan ,waardoor het
buitenlandse afval niet via,
Nederland geduapt kon worden.
Deze aktie die begon als een
basisaktie moest worden over
genomen door de bedrij fsledengroep
tbogovens van de Industriebond FNV,

waardoor de cl1SKUSSle blnnen de vak
bond nieuwe .impJ.1sen kreeg. De di
rektie van Hoogovens kon niets an
ders doen dan zich neerleggen bij
dez.e werkweigering.
~ de akties hebben bewerkstellij.i
dat het transport in het totaal acht
uur vertraagd werd, en niet twee
maal twee min. zoals door Ruud
en Dick gesuggereerd wordt °








