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MisLUKTE (?) AKTiE iN SEABROOK

of
SEABROOK.

zal lOpen als de politie hon
den loslaat of wild om zich heen
slaat, klinkt wel mooi, maar
in praktijk blijkt het niet op
te gaan. Ook de verregaande
ideeên ootrent het dorp doen
enigszins wereldvreem:I aan.
Dat het inderdaad niet zo 'n
rooskleurige gebeurtenis werd
bewijzen de feiten van 6 okt ..
(In 8 lUlr IS morgens trekken
vanuit het 1100rden en het
zuiden 3000 mensen na.ar het
bouwterrein. Met kniptangen
proberen de aktievoerders(sters)
de afrastering te doorbreken,.
maar de aanwezige eenheden van
politie en nationale garde
reageren daar ol1Diddelijk op.
Ze wachten niet af maar gaan
omniddelijk op de mensen af
met gebruik van traangas. wa
terstralen en chaniese knuppels,
een soort spuitbus met gas
waar je goe misselijk van wordt.
Er ontstaat een grote chaos.
Waarin het georganiseerde samen
spel van de afftnitygroepjes
geheel verloren gaat. Later op
de dag doet men nog een nieuwe
poging om het terrein te be
zetten; een gedeelte van het hek
wordt neergehaald, maar weer
slaagt de politie erin de mensen
met grof geweld uiteen te drijven.
De volgende dagen, zondag en
maandag, \\J-orden weer nieuwe be~

zettingspogingen onde:rnanen,
maar gewelddadig politieoptre-
den zorgt ervoor dat sukses uit
blijft. -De demonstranten hebben
Seabrook echter niet vergeten
en de coalition beraadt zich

over een eventuele nieuwe aktie
volgend jaar.
Lezers van dit stuk ktmrum
de indruk gekregen hebben dat
ik de manier van aktie-voeren
zoals die bij seabrook plaats":
vond àfkeur .Dit is echter
slechts voor een heel klein
gedeelte waar. JUist het feit
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gingen zelfs alzo ver dat t.e
gingen onderzoeken welke groenten
je '.s winters in kassen op het
bouwterrein zou 1oJn;1en telen.
Voor elke affinity grPup werd een
lijst g~t die tevoren in elk
geval helemaal moest woWen door
genanen. Dez.e lijst bevatte alle
praktiese zaken waannee een
groep gekonfronteerd zou kun~

oen worden, van transport- en
kQ'JlIlUJlikatieproblemen tot een
konfrontatie met hard politie
optreden. In het "Hàndbook for
direc.t action occupationt • werd
verder op die zaken ingegaan. Er
was in venneld ~1k gereedschap
noodzakelijk is cm de omheining
kapot te Blaken, waar er ver
zameld moest worden en -wat
heel belangrijk was- hoe er ge
reageerd moest worden op poli
tieoptreden. Men gaf de raad
all tegen traangas gasmaskers of
citroensap mee te riemcn en zoveel
mogelijk de huid met plastic
kleding te bedekken. Bij het
gebruik van ''Waterstralen moest
men met de rug ernaar toe op Je
grond g&àn zitten. Bij meer
persoonlijk gericht geweld van
agenten, al dan niet door hun
trouwe viervoeter bij.ges,taan,
moest men rustig blijven en
prober~met de betreffende ~t
te praten. Verder waren er ver
gaande plannen voor het dorp
dat ingericht moest 'WGtden.
Vreemd genoeg s.taan in het "Hand
boak" daal"bij foto's uit Grohnde,
waar mensen op staan die pro
beren een hutje en een wind
molen langs de kemcentrale
in-wording te houwen.De af-
loop van de Grohnde-akties
wordt nergens vermeld·. Het
moet me van het hart dat het
hele "Handbook" erg naif over:'
komt,terwij I de aktie zo goed
:werd voorbereid. Het idee dat
ienancl die overtuigd is van
de kracht van de massa ~r
hij/zij toe behoort, niet weR

Op ó october j.1. is in de V.S.
geprobeerd cm het bouwterrein van
de ::>eabrook-kemcentrale te bezet
ten. Voor het eerst werd in de
V.S. door áe anti-kernenergiebe
W.bing een dergelijke aktie ~ waar
bij te voorzien was 4at een geweld
dadig treffen tussen demonstranten·
en politi~ niet te voorkomen was,
zo groot opgezet en op grote schaal
aangekondigd.
De Qrganisatie van de bezettings
poging was in handen van de ''Clapl,
$hell Alliance". Deze organisatie
had op een bijeenkanst Op 23 en
24 juni al in principe besloten
dat de anti-kernenergiebeweging
zou moeten overgaan tot de bezet
ting van he,t bouwterrein. Het
''hoe en. wanneer" werd Uitgezocht
door de "Coalition fOT direct
action at Seabrook", die toen
werd ingesteld. In deze coalitili!
waren diverse anti-kernenergie
groepen en progressieve bewegingen
al dan niet met pacifistiese
ideeên, vertegenwoordigd.
De" Clamshell Alliance was van
mening dat au twee redenen een
terreinbezetting de beste aktie
vorm zou zijn. Ten eerste biedt
een dergelijke akt;ie de moge
liJkheid om met veel mensen tege
lijk te werk te gaan, zodat de
kwts dat op geweldloze \\Jijze
iets bereikt wordt groter wordt,
zeker lW de publie1.ce opinie als
gevolg van het Harrisburg-ongeval
positiever t.o.v. een dergelijke
aktie is gaan staan. Ten tweede
zoU' het terrein de mogelijkheid
bieden om te laten zien waarnaar
de aktievoerders streven: Een
wereld met een echte demokratie
en een veilige energievoorziening.
Daartoe zou, als de aktie zou
lukken, een soort socialisties
dorp op het bouwterrein worden in
gericllt. Hoop dat het werkelijk
zou lukken werd geput uit het feit
dat het de bevolking van Whyl ook
was gelukt het geplande bouwter
rein aldaar lange tijd te bez;etteg..
Er werd besloten cm de bezetters
te organiseren in zg."affinity
grOupS", kleine groepjes die ge
zamenlijk handelen·. voor hun ei
gen materialen zorgen en VQOr ziçh
uitmaken wat er elk moment te
doen staat. (Dit ic:1ee is geleend
van de aMrchistiese groeperingen
uit de Spaanse burgeroorlog.)
Op ruime schaal werd bekendheid
aan de aktie gegeven. Daarbij ging
het er af en toe zeer amerikaans
aan toe i zo heb ik hier een pam
fletje voor me liggen met de
tekst: t'Get down at the Meltdown
Disco Dance to benefit oct.6. (JC

Olpation of Seabrook".
Allerlei bijeenkansten -werden
georganiseerd waar EHBO-kursussen
werden gegeven en werd gepraat
over bet hoe en waarom van geweld
loze aktievonnen en Over wat er
zou moeten gebeuren wanneer het
terrein bezet was. Sonmigen
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dat de aktie tevoren is aan
gekondigd eJJDede daardoor dQor
een flink aantal mensen uitge
voerd kon worden is een sterk
punt. De aktievoerders(sters)
hebben tewren duidelijk laten
merken dat het enige middel ,dat
over bleefan de bouw te stop
pen, een ter.reinbezetting is,
andat vorige demonstraties, waaT
bij velen gearresteerd werden,
wel de nieuwsmedia haalden maar
geen enkel effekt op de m
cleaire business hedden.
De aktie, zo was duidelijk gesteld
is een legaal middel(_1
niet volgens de wet), eud.at na
Harrisburg het atoamprogr.-na
niet is afgeremd maar eerder
versneld, ondanks twijfel aan
de veiligheid onder grote delen
van de bevolking. In dit kader
kan het kapot knippen van een
afrastering ni~t zo gemakkelijk
meer als geweld betiteld wor-
den en blijkt dat het wa,re ge
weld door de nolitie en de na~

tionale garde werd uitgeoefend,
au de belangen van de atoan
industrie te verdedigen. Het is
echter wel naif CID. te denken dat
een groep mensen-al is het dan.
een grote groep- kan slagen een
terrein te ~zètten als de au
toriteiten dit tot elke prijs
willen voorkanen.Je kunt je
dan ook a.fvragen of het optimis
me dat in stenciltjes en andere
publikaties naar voren kwam, in
werkelij kheid WEl'l zo sterk leefde
bij de organisatoren~Wemoeten
maar hopen dat de moed die de
_rikanen geput bebben uit de
verhalen OVer de akties bij
Whyl niet in de grond geboord
is lil ook zij gekonfronteerd
zijn met een !'Grohnde-afloop'-'.
In de volgende Onderstroom zal
nader worden ingegaan op het
afwegen van verschillende aktie
vormen; de id.ee@n en konse
kwenties e.d.

Ad.

AKB "WAARHEEN?

DISKlJSSIEBIJDRAGE AR1l WAAl/HEEP

Er is het afgelopen jaar nogal
wat gebeurd. Het Hattisburg
ongeluk, de uitwerking die het had
op de meningsvormi~ van indivi
doen en organisaties, de toe
..- belangrijkbeid van het
'energievraagstuk' , de kontimering
van massale prot.estuitingen,
__ groei van het antiketn-
energieverzet •
Maar ook: het kanplekser worden
van de strijd: de 'grotere. poli
tieke verscheidenheid, de ·parle
mentaire inkBPsélingstendans, de
noodzaak van het bereiken van
andere bevolkingslagen; de iOOei""
zame dis1aJssies in samenwerkings
verbanden, de spanningen op aller
lei nivo in het werken als groep
JIe115en binnen de &kb, enz.•••
En dat geplaatst tegenover een
niet aflatende _lobby, ..-egerin
gen en bedrijfsleven, ekonanieSè
dwq, misleidende infonDatie en
geraffineerde kampanjes als een
lm:i, die aD een veelomv"attenà
antwoord vragen.
Aangezien antwoorden op dergelijke
ontwikkelingen niet VOÓ1' liet
oprapen liggen, heeft de stl'OOlJl
groep Nijmegen terecht het besluit
tot een intensieve diskussie
periode gellCllle/l. (Dit artikel
bestaat uit gedeelten van een
artikel dat eerder in het kader
van deze diskussie voor dé stroan
groep is geschreven.Zbveel
mogelijk is geprobeerd 001 verwij':"
zingen, naar het konkreet funtio-

neren van de stroangroep en
$trukturen daarbÎIlllOn (subgroopen,
weekelk1groepen, scholing, tema
groepen, pleno's) te veDlijden~
Niet Mldat dat iets linterns t is,.
'maar omdat dat. wrs. de diskussie J

zoals die het voJ'ige IlLIIIIer van
OD:lerstroaa is,gestart, niet zou
verduidelijken. Tijd an het geheel
te herschrijven was helaas niet
VQOrhanden, ·waardoor het
volgende misschien hier en daar
wat "warrig in elkaar zal zitten)
Een antwoord van de georganiseerde
akb (daaronder verstaan we de
stl'QClllgl'08fJ8 en, en.ergie~itees)
op de ontwikkelingen waamee ze
gekcmfronteerd wordt, kant maar

moeizaam van de grond. Een dag
tot-dag-(of aktie-tot-aktie-J
politiek, zoals tot Dl toe vaak
gevoerd wordt, is ook niet zotn
beste voedingsbodem. Het ontbreekt
te vaak aan een siestenaties
onderzoek, scholing .. diskussie
en meningsvorming als stroangroep
of als georgeniseerde akb. Met
andere woorden kunnen we spreken
van bet gebrekkig zijn (of ont
breken) van een siestematiese
bewu$te ac!lJ:ergrond waarop
standponten en politiek van de
georganiseerde a.kb gebaseerd zijn~

Een achtergrond (of inhoud, of
lijn••• ) die we zouden willen
ophangen aan de volgende ptDlten:
het hebben van een inhoudelijk
werkplan op basis van kritieken,
eisen en alternatieven" het
werken daannee op basis van een
zelfopvatting (i.e. bopaIing van
de eigen plaats in het totaal van
de strijd, en een organisatari~s

kader daarvoor.
Hoewel 'politiek' en 'analieS$t
misschien nogal problematiese
tenDen zijn, :z.ou het I toverwooTd ,
voor het vertrekp1.mt toch wel
ClDSchreven kunnen worden als:
'politieke analiese van de situatie.
Het aangeven van de betekenis die
een dergelijk vertrelqnmt voor ons
heeft, kan alleen door alvast een
schets te geven van. wat voor ons
die situatie is.



Een van de moeilijke punten is dan
altijd; waar te beginnen? Laten we
het dan maar zo banaal mogelijk
doen: Kernenergie is gevaarlijk
voor het leefmiljeu(radi,o-a!<tieve
straling, r-a-deeltjes, kernwapens) t

binnen wat voor maatscllappijvOl1n
dan ook. (Op dit moment, we .ijn
geen wetenschappelijke spekula
teurs.) nat is het enige ftmdamen
tele uitgangspunt waarop je het
gebruik van "kernenergie lamt
afwijzen. Het is ook het prhtsi
piëIe uitgangspunt waarop .oveel
mensen zich tegen kernenergie
uitspreken. Maar kernenergie past
natuurlijk ook nog eens prachtig
in· de huidige maatschappij. Groot
schalig, arbeidsekstentief, kapi
taalsintensief J dus potentieel
winstgevend. Zeker als militaire
research (en eksperimenten!) en
staatsstetmer zo'n grote rol in
spelen.
Als dat winststreven er juist voor
zorgt dat zo In levensgevaarlijke
technologie (het gaat tenslotte
cm de ~si!!s van kernenrgie)
toch wörot-dOOrgevoerd, dan is het
duidelijk dat kernenergie niet
zomaar een teclmologies probleem
is, maar thuishoort in de maatschap
pelijke machtsverhoudingen. Daar
ligt dan ook het politieke karakter
van de strijd tegen kernenergie.
In die strijd is individueel gezien
iedereen potentieel een kernenergie
tegenstand(st)er; van organisaties
lanmen in het verzet alleen die
organisaties als medestanders worden
gerekend. die niet kiezen voor het
behoud van de.e maatschappij (lijke
machtsverhoudingen). Sterker nog,
er zou gestreefd moeten worden al
die groepen te betrekken bij de
anti-kernenergiestrijd. De strijd
tegen het gebrnik van kernenergie
is niet alleen een zaak van'de I

anti-lrernenergie-beweging en 'de
bevolking', maar objektief een
zaak. van de hele- aroeTdersbeweging
(hier wordt bedoeld in ruime zin:
vakbeweging, politieke organi:sa
ties vanaf de PvdA, vrouwenbewE!ging,
alctiegröepen enz.)
De ontwikkelingen van het verst
hebben echter laten zien dat die
"objektieve" noodzaak niet meteen
een subjektieve uitdtukkiIl!l: kreeg.
Tot voor kort waren het I slechts'
nieuw ontstane aktiegroepen van
'verontruste burgers' die georga
niseerd een aktief verzet gestalte
gaven. Maar de laatste jaren is v
veel veránderd. Alhoewel het on
geluk in Harrisburg misschien niet
direkt als een breukplmt kan
worden gekenschetst, is het een
markant punt in de ontwikkelingen
rond kernenenrgie het laatste jaar.
Het feit dat de angstaanjagende
aspekten van kernenergie openlijk
naar buiten ,:tijn getreden (zowel
letterlijk als figuurlijk) kan
langs niemand heen gaan. Maar,
zoals al blijkt uit het jaren
lange verzet tegen kerneenergie,
dat is nog niet VOldoende om de
zaak stil te leggen. Juist, het
feit dat de prograrrma's doorgaan,

terwijl uit verschillende peilingen
uit de hele wel'eld blijkt dat grote
delen (.elfs vaak meerderhaden) van
de bevolking op tijn minst vQOr
lopjg willen stoppen, juist dat is
een vingerwij zing naar een zekere
versplinterdheid en isolement van
een organisatie van verzet. Het is
dan ook een tamelijk optimistiese
zienswij ze om te spreken van I de
groei van de anti-kernenergie
beweging t. Die term 'fbeweging"
veronderstelt een zeleere vom van
eenheid. De vraag is alleen: eenheid
op welk nivo? Juist de vergroting
van een 'anti-kernenergie-bewust
zijn' de afgelop~n tijd heeft zeer
gedifferentief;!rde vannen aangenomen.
Steeds meer groepen van verschil
lende maatschappelijke.... en politieke
achtergrond beginnen zich uit te
spreken tegen kernenergie of. plaat
sen vergaande vraagtekens.O. a.
vakbeweging is al een tijd voor een
uitbreidingsstop , PvdAkongres sprak
zich uit tegen kernenergie. Dat
zegt natuurlijk nog niet alles
(alles behalve relfs). Wel .egt het
de 'pluriformiteit' in maatschap
pelijk en politiek opzicht toeneemt
onder kernenergietegenstanders. Een
plurifonniteit overigens die niet
weerspiegeld wordt binnen de ge
organiseerde akb. Zowel sociaal
(studenten, afgestudeerden) alswel
politiek gezien heeft de georgani
seerde akb tamelijk nauwe grenzen.
Dit als konstatering.
Met de groei van die l!1B-atschappe
lijke aandacht begint kernenergie
dan ook steeds meer een PJlitiek
iten te worden, een onderwerp te
worden van de huidige bestaande
politieke en ekonomiese verhou
dingen.
Dat maakt de ~k er niet simpeler
op. De atoomlQbby en haar uit
voerders, de regeringen, beseffen
maar al te goed dat de 1diskussie I

niet op teclmiese a.rgumenten te
winnen is. Op het gebied van mil
jeu wordt geschermd met vervuilende
kolen en oliecentrales, maar de
nadruk ligt op de politiek
ekonarniese argumentatie: de nood-'
zakelijke onafhankelijkheid van de
oliesh~iks, kernenergie als 'al
ternatieve ' energiebron, de werk
verschaffingJekonomiese krisis
en:. Daannee kant kernenergie als

een integraal deel van een totaal
beleid en al'glD'llentatie te liggen.
Een lçwestie als het wel of niet
weglaten van de olieprijsverhogingen
uit de prijs'kompensatie, is dan
niet meer zomaar een centenkwestie,
maar speelt door in de ideologiese
en ekonomiese strijd rond (kern-)
energie J en omgekeerd. Evenzo bij
gedwongen hesparingsmaatregelen
vOor ae individuele burgo" terwij 1
de bedrijven buiten schot blijven.
De bourgeoisie weet ook maa,r al
te goad dat de huidige maatschap
pelijke verhoudingen niet zo scherp
en duidelijk liggen, en dat dus de
kwestie wel op parlementair nivo
nltgevoehten kan worden. Aan de ene
kant wordt dat wel regelmati,g
doorbroken door geheime akkoorden
en voldongen feiten,. aan de andere
kant komt toch ook de nond.aak
naar voren om via een •inspraak
procadure' (de 1:xnd) het groeiend
verzet in die banen te houden.
Daarbij kan zij er van uitgaSl}
dat het gros van de mensen zich
neerlegt bij de voorstellen dat in
het parlament de maatschappelijke
probl~worden uitgevochten.
Terwij 1 opk een hele hoop organi
saties uit de arbeidersbeweging
ln.m poliHek daar op richten. Het
feit dat kernenergie ook in het
parlament·een belangrijke zaak
wordt, is dus uitdrukking van het
politieker worden ervan. Dat wil
natuurlijk niet zeggen dat daar
mee de hUidige maatschappij meer
im frage wordt gesteld, eerder
angekeerd. Het part_nt heeft
een duielijke integratieve funktie,
het wegzuigen van de zelfaktiviteit
van de mensen. Aksies moeten dan
ook tot doel hebben die .lefakti
viteit te stÎ1Illlleren, dus niet een
appèl zijn aan de parlementariêrs
om zich dan bij die besluiten neer
te leggen. Ongekeerd moet het
bewust anti-parlamentaire niet
inhouden dat organisaties die zich
vooral parlementair richten daar
mee afgeschreven worden voor het
verzet. Naarmate er meer mensen en
groepen in verzet komen tegen de
doorvoering van kernenergie, kan
de georganiseer~ akh minder de
claim leggen op het organiseren en
voeren van dat verzet zelf alleen,
onder het mom van t enige echte
anti-kernenergi-estrijder'. Dat de



wat doen tegenover een huis-aan.
huis-krantje van Ekonaniese Zaken,
of toewerken naar leden van or
ganisaties die in het SKK zitten.

Dat geschrijf over die. arbeiders
.en vakbonden en .politieke organi
saties kun j.e natwrlijk afdoen
als traditionele politiek. Je kunt
het ook beschouwen als een aanzet
tot inwlling van het bereiken
van 'de bevolking I of I andere
iagen'. Een van de uitgangspunten
daarbij is. dat, de nadrak bij bet
bereiken van 1die bevolking I ligt
op het bereiken van reeds op be
paalde 'andere' manier georgani
seerde delen van die bevolking.
En dat is niet alleen op traditio
nalistiese of effektiviteitsgron
den. Maar gebaseerd op _konklusies
uv boe maatschappelijke verande
ringen tot stand kunnen/moeten
kcmen, en wat voor prioriteiten
je daaraan verbindt. (Zolang je
niet iedereen overal kunt bereiken

ni.saties~), één van deinvals- liggende doelgroep-, en bijv. vak-
hoeken. Want ook als je bet hebt bondsgroepen of ~elfs personeel
over welke :argUmenten je hebt tegen van een elektrisiteitscentrale
kernenergie, of welke alternatieven niet? Ligt het antwoord op zo'n
je voorstaat, of naar wat voor vraag anders na het voorbeeld van
maatschappij-im:ichting je toe de staking in de franse kern-
wilt, wordt je gekonfronteerd met centrale, of niet? We hoeven
ideên, voorstellen, analieses van echt geen arbeideristen te worden,
anderen en andere groeperingen, maar laten we die kriteria maar
die allemaal te maken bebben met eens bediskusit!ren. 0

verschillende maatschappelijke Voor OndersgroOOl kanen dan gelijk-
strom.ingen. Want fonafhankelijke~ soortige vragen op. Het is onze
ofo objektieve of neutrale menings- enige kuntinue "schriftelijke
V'Orm.ing én praktijk bestaan niet. spreekbuis naar buiten toe. Maar
Een keus tnaa1I: je, bewust of niet. bereikt alleen IQeDSen uit het-
Dat geldt dan natwrlijk ook de zelfde sociale miljeu als de ge-
aktiviteiten van de georganiseerde organiseerde akb. Dat is belangrijk
akb die je lamt vangen onder de voor het opzetten van akties en
noemer van informatieverspreiding , dislaJssies. Maar hamen we ook:--...,...::.:.-......:....._--

dat zelfda kan gezegd worden voor
Onderstroom, met rume 81$ het' gaat
cm welke informatie je hoe be
handelt, of welke diskussie je
aanzwengelt •
Vragen als: welke groepen neem
je als 1doelgroep , (wat een rot,
term); zijn de aktiviteiten daar
naar toe eemalig (bijv. infor
matie"avonden), of kan j.e een
meer permanente VOTIIl vinden; heb
je het alleen QVer de techniese
aspekten van kernenrgie, of ovei'
energie in bet alg-.n, of de
politieke achtergronden?
Is het alleen inf01'I8ia.tie en
diskussie, of Valt er ook een
aktieperspektief aan te koppelen;
is dat een kriteri\ID voor-het uit
kiezen van je I doelgroep' enz, enz.
IJl dit verband even terugkomen op
de Il8IJWe politieke en sociale
grensen :van de samenstelling van
de georganiseê'rde akb:' waaran is
een schoolklas of een vomings
centrum wel een voor de hand

georganiseerde akb daar niet
alleen toe in staat is blijkt ook
wel uit de lllatste ontwikkelingen.
Je kunt dan nog zoveel vraagtekens
plaatsen bij 1aruIeUjke samen
werking als een l5sk, het f~it
dat de verschillende groepen maar
met pijn en moeite een overleg in.
stand weten te houden, geeft het
JIOeizame van die pretentie aan.
Het is toch vreemd (en betreurens
waardig) dat, juist wamee.r kern
energie en landelijk en zelfs
internationaal vraagstuk is ge
worden, de georganiseerde akb voor
een groot deel bet anbroord
schuldig blijft.
De akb zou er niet voot moeten
schuwen al. in dat krachtenveld
een eigen bewuste plaats in te
JQleIl. Dat is de essentie van de
noodzaak van het hebben van een
zelfopvatting • Het keonen van de
eigen verworvenheden en inzichten,
aD. die siestanaties in een gezamen
lijke strijd naar voren te
brengen. Als de georganiseerde akb
op dát nivo wegvalt, om haar eigen
plan te trekken, valt een essen
ti!le inbreng weg en ligt de weg
open voor refomistiese oplossingen.
De anti-lmperial~beweging heeft
cla:t aan den lijve ondervonden
(Chili bijv.). Juist door het af
d>ri.nge/l van een gezamenlijke aktie
met daarbimen een zelfstandige
inbieng, kan die desillusie voor
kanen. Al tientallen jaren hebben
groepen beweerd dat ze wel buiten
de grote refo:nnistiese organisaties
au kunnen en zelfs tegenover hun
lcunnen aksie voeren. Die refomis
tiese organisaties zijn er nog •••
Nu is de typering I de refonnistiese
organisaties I ook te vereenvou
digend. Deze organisaties worden
veelal gekenmerkt door een onder
scheid tussen een grote veelal
inaktieve groep van leden, en' een
beperkte groep verburokratiseeTde
leiders, die optreedt in naam van
de organisatie. Dit optreden is
vaak gericht op bet beheer van de
bestaande maatschappelijke ver
houdingén. Ondanks dat (en mis'"
schien wel juist daardoor) wordt
de.. top als leiding erkend door
het gros van de leden, en geniet
als zodanig: ook een zeker vertrou
wen en prestige. (Ook al niet zo
vreemd, gezien het feit dat zij in
bepaalde situaties wel degelijk
bepaalde resultaten weten te beha
len). Hier moeten dan wel enige
konsekwenties aan verbonden worden:
- de hasis (leden) bereik je niet
als je hun leiding niet kan dwingen
samen te werken in konlcrete aktieS
(die leden zijn niet voor niets
lid van die organisatie).
- samenhangend daatmee schrijf je
die basis af, als je de organisatie
als zodanig als partner afschrijft.
- binnen die akties moet je je
middelen ontwikkelen en aanwenden
aD. de diskussie rechtstreeks met
de leden aan te gaan, en je eigen
standpunt uit te dragen.
Daaruitvoort\1loei.ende organisatie
kanitees en wat daannee samen
.hangt, rond konkTete akties, zijn
natuurlijk maar een onderdeel van
een totale akb-praktijk, (En zelfs
aktie-organisatiekanitees zijn nog
maar een onderdeel van. het toewer
ken naar (leden van) andere orga-
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moet je voor bepaalde groepen
kiezen) ;
Het heeft ook te maken met ideên
die je over aJ,ternatieve energie
en/of produ1ctie/konsUlllpUe ont
'wikkelt. Dat zijn niet alleen
techniese zaken. Er "ZUllen mensen
zijn die in die produktie werken,
of die windmolens moeten bouwen,
en DleIlSen die - nu werkend in de
huidige prodJAtieverhoudingen (bij
Shell, Philips, elektrisiteits
bedrijven,noem maar op) - de
produktie zullen moetenaRVOnneTI.
Dat zijn over het algemeen niet
de mensen die de georganiseerde
akb bevolken, of op wie de ge
organiseerde akb zich richt.
Nogmaals, we hoeven niet massaal
bij de fabriekspoorten te gaan
staan. Tot op zekere hoogte zou
je het op de eerste plaats een
'mentaliteits-' of 'gerichtheids
instelling' kunnen noemen. Als
het daarbij blijft is het echter
slechts een moreel appèl. Het
hangt ook samen met je eisen-
pakket en je aktievonnen. Over
dat eisenpakket zijn al een paar
dingen gezegd (olieprij sver
hogingen), over aktievonnerr nog maar
weinig. Dat zou nu te ver voeren 
alleen dit, dat organisatieko-
mitees en demoIl$traties voor ons
ook niet alleenzaligmakend zijn.
Bijvoorbeeld terreinbezettingen
zijn belangriJke onderdelen van
zelforganiserend verzet, maar dan
wel onder bepaalde voorwaarden en
in een bredere kontekst.
Terug weer naar het eisenpakket.
Als we het hebben over eisenpakket
en stellingnames, dan praten we
uiteindelijk alleen maar over een
resultaat. Het preses dat tot zo'n
resultaat leidt is zeker zo belang
rijk. We zouden voortdurend op een
sisternatiese manier ontwikkelingen
moeten bijhouden , en zaken onder
zoeken op het gebied van: teclmiese/
technologiese zaken (VOOTV"allen
in de hele kernenergiecieklus,
besparingstedmieken, alternatieven),
op het. gebied van ekonaniese achter
gronden, op het gebied van poli
tieke beslissingen, en op het
gebied van de praktijk en opvat
tingen vanuit akb en arbeid.ersbe
'Weging. Schematies zou je dit
onderzoek en stellingnameproses
kwmen vangen onder de volgende
trefwoorden: inventarisatie J

scholing, onderzoek, analiese,
diskussie, stel! ingname, eisen
pakket, aktie.
Zonder een kontimw aanpak van
een politieke analiese en eigen
onderzoek, ga je na verloop van
tijd onherroepelijk voorbij gè
streefd wrdèn door öntwikke
lingen en aanpassingen aan het
front van pedrijfsleven/regering
enerzijds en de 'gevestigde'
organisaties anderzijds. Zaken
als 'energiekrisis' , besparings
plannen, l:md enz. Spreken wat
dat betreft boekdelen.
Want eigenlijk zijn op dit mo
ment nog steeds de enige twee
zaken als s_enschappelijk
uitgangspunt: 'weg met kern
energie' en 'weg met de atocm
wapens ' •. Dat is misschien wat
al te versimpelend , maar ieder
een kan zo een rijtje van onder
werpen opnoemen die wel eens wat
intensiever onder de loep ge-

nanen zouden kwmen worden. Op
een hele hoop zaken 1iggen menings
verschillen, of moeten juist ver
der uitgewerkt worden. Het is dan
ook meer dan allen een kwestie van
bijspijkeren of scholen. Er moeten
stellingnames en aktieperspek
Heven uitkomen. Een van de kan
krete resultaten daarvan zou een
zich ontwikkelende lijst van stand
punten en eisen moeten worden,
waannee in diskusSies en akties
gewerkt kan worden. Kortom, een
aktieprogramna. Zo'n aktieprogranma
is dan ook meer dan een rijtje
leuzen, die. het wel goed doen op
een spandoek. Het is (of moet zijn)
enerzijds een uitdrukking van, én
anderzijds een basis voor, de
eigen spesifieke plaats die de
georganiseerde akb inneemt in rhet
spel der maatschappelijke krachten'
(wals sarmigen dat wel eens uit
drukken). Voor die eigen spesifieke
plaats zou wel de tenn I autonome
aktiegroep I gebruikt kunnen worden.
Laten we die tel'lll dan maar eens
bij de kop nemen.
Autonoom betekent voor ons (onder
getekenden): 9rganisatories en
politiek onafhankelijk van welke
politieke stroming dan ook.Cmdat
een ssk een pel"sonenkomitee is op
basis van een aktie-eenheid: de
strijd tegèn de toeP$sing van
kernenergie. Die ona.:fhankelijk
heid moet niet inhouden dat mensen
uit bepaalde politieke stromingen
dan niet in zo'n groep zitten.
Eerder integendeel. Een ssk is
geen nieuwe politieke stroming,
maar een aktie-eenheid in poli
tieke verscheidenheid. ])at als
ene kant van de zaak. De andere
kant, aktiegroep , houdt volgens

ons in dat je je praktijk baseert
op het uitgangspunt dat je zélf
in aksie komt. om zo de maat
schappelijke krachtsverhoudingen
te wijzigen. Negatief gefonJll
leerd betent dat o.a. dat je je
aksie niet beperkt to.t het laten
beslissen door het parlement (wat
niet wil zeggen dat je daannee
het parlement totaal negeert).
Dat wil ook zeggen dat je par
tijen niet uitsluit die zich
vOl'ral op het parlement _richten.
Juist in de .s.e~~!!liik~aksie
moet het alternatief van ver
trouwen in eigen strijd gekon
fronteerd worden met de parlemen
taristiese oplossingen. Wel
sluit je daarbij groepen uit die
kiezen voorde huidige machts
hebbers in deze maatschappij.
Samenvattend dus: een groep die
haar informatie en opvattingen
uitdraagt, en pressie ontwikkelt,
een groep die ook erkent dat er
andere vonnen van organisatie
zijn, dat mensen zich ook op
andere of meerdere punten orga
niseren. En dus niet allemaal in
de georganiseerde akb kunnen
zitten. Dat maakt die groepen
enerzijds tot een doelgroep
(waarnaar je je opvattingen en
infonnatie uitdraagt), anderzijds
tot een mogelijke medestandster
in de strijd, die dan ook aktief
bij die strijd (en de organisatie
daanran) betrokken moeten worden.
Dat is wat wij met aksie~eenheids

front bedoelen.

Hans en To'\.



ANTI-KERNENER&IEBEWE&IN& IN DISKUSSIE
. deel 2

"'e. lA1iUen in dit ~6ede diskussiestuk doorgaan met de vraag hoe we verder winen met de AKS. In het t1ol'"lge stuk.
hebben tJe de huidige aituatie geeohstst. We zijn eP, samen met anderen in geslaagd om een gl'OOt deel v.m de bev'(,z,
king bett1U8t te maken 'l.lan dB enorme dtteiging die k.effléneZ>gie inhoudt. We hebben aangegeven hoe we zelf hier ook
stee<Î8 meer van~en zijn geraakt. Dit bef»uSf;q]ordingBpro86s heeft er - naast andel"e faktoNm - tee geZeid
dat pI'aktiesetke betangengroep na is gaan d-en.ken Ot1er het enezogieprobZeem. Niemand kan meel" om het ker-nsnergie
probteem heen. Hoe reageren we op de veranderde situatie? Dat 1:8 VOOl" onB de vraag.

IS GEEN KERNENERGIE LINKS?

De tijden zijn wel veranderd.
Het is nog maar enkele jaren
geleden, dat we tegen bijna elke
maatschappelijke groeperi1'll 0p
boksten (tot en met grote delen
van links toe) en we zien 00,
dat zelfs ·bepaalde delen van de
bourgeoisie :l.ic:h achter ons anti
kernenergiestandpunt stellen.
De plutoniuaekonomie is ook een
gevaar voor het kapitali_. zoals
Carter het zo mooi kan zeggen.
liet is gevaarlijk an over te gaan
naar een manier van energie pro
duceren j die er toe kan leiden,.
dat een of andere gek over pluto
niUil kan beschikken,. of J en dat
is ~schijnlijk.eI',dat regeringen
die het toch al niet zo nauw nemen
met een mensenleven, zoals die
van :Braziliä en Zuid-Afrika, over
gaan tot het pr.oduceren van atoan
wapens en op die manier het machts
evenwicht verschuiven. Bovendien.
wordt ook binnen de bourgeoisie
beseft dat het uit kan zijn met
de pret, wanneer het ergst denk
bare ongeval niet over een miljoen
jaar maar pakweg 0Ye1lllOrgen plaats
vindt. liet zoo (behalve vee! men
senleed) een ekonaniese katastrofe
betekenen.
Tenslotte blijkt het investeren.
in kernenergie, ook al draagt
de staat een onevemedig groot
deel van de risiko's, een niet al
tijd even rooskleurige toekomst te
geven. In de afgelopen maand zijn
de geruchten. steeds sterker gewor
den dat de IIll1tinational BabCQCk
en Wilcox zich terng wil trekken
uit de atoaaindustrie en zijn or
ders over wil dragen aan Westing
house en General Electric. Het b~
drijf heeft door het ongelnk in
Harrisburg in Mn klap alle ver
trouwen en dus een groot deel van
het getnvesteerde geld, verloren.
IIog geen week na het bericht over
Babcock en Wilcox verscheen in
de kranten het hericht, dat As;

in grote financiSle moeilijkheden
was ge:J;&akt en gedwongen was zo In
13.000 arbeiders te ontslaan. Als
oorzaak werd hierbij vernoemd
onder meer de teehniese mankemen
ten, die in één kerncentrale
(W(irgassen) naar voren kwamen en
dus een enorme strop veroor
zaakten.
Kortom, het is een open deur in
trappen, dat een flink deel van
de bourgeoisie de invoering ,van
kernenergie niet vaq. harte toe
juicht en daar ook wel argumenten
voor heeft.
Natuurlijk is het zo. dat wij heel
andere argumenten heb~, OOI. tegen
kernenergie te zijn. Tenslotte nem
en wij een heel andere positie
in in de samenleving. Maar dat
neemt niet weg, dat het doel van
ons (het stopzetten van lCëîiienergie)
precies hetzelfde iS,als bepaal-
de delen van de bourgeoisie.
Ofwel: de strijd tegen kernenergie
zelf is noch links noch rechts.
Maar eigenlijk wisten we dit al.
We konden die konklusie ook wel
trekken uit onze eigen geschiede
nis. ,In het verleden zien we (Wyh1)
dat er een-verbond is ontstaan tus
sen (politiek gezien) konservatieve
boeren en nieuw-linksé groepen.
Ofan dichtbij buis te blijven. OOk
de strijd tegen.de proefbori1'llen
wordt wordt CÎOOf" veel meer .-ensen
gedragen dan alleen links.
Kan de strijd tegen kernenergie
links worden?
De vraag, die dan rijst, is., hoe we
de strijd tegen kernenergie een
links kerakter kunnen geven.
Een van de grote verschillen tussen
ons en de progressieve delen van de
bourgeoisie is, dat onze manier van
strijden een aaancipatoir karakter
heeft., Wij proberen niet te discus
siêren over de hoofden van de
bevolki1'll heen (door b.v. te 10bbiSn)
maar we proberen jn onze strijd
delen van de bevolking te betrelden
en hen bewust te maken. Een van de
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helsngrijkste taken van de AKB is
dan ook, dat ziJ moet blijven ZOeken
naar nieuwe' akt1e-vormen. De dis
kussie die daarover gestart is in
Onderstroan juichen we dan ook toe.
het gaat er dan wel cm dat wij m0e
ten proberen in onze strijd te
voorafschaduwen wat wij willen.
Dit houdt b.v. in dat wij onze
omgangsvormen en onze soliaarTteit
konfronteren met devervreemding
van een maatschappij die kernener
gie voortbrengt. Als bewegi1'll
moeten we uitstralen dat we werken
aan een andere maatschappij. Dat
moet onze aantrekkingskracht zijn.
Ook in onze argumentatie moet dit
naar voren kanen. Uiteindelijk
gaat het ons cm meer dan kern
energie alleen en daarom 7.Ullen
we (ook in onze strijd) aan moeten
geven wat we wel will~. Dat be
tekent ons inziens dat we streven
naar een samenleving die niet ge
baseerd is op de onderdruldi1'll
van mens en nattalr en waarin
onze behoeften niet bepaald worden
door multi.nationals, maar gebaseerd
zijn OPi wat wij willen, en
waarin een produktie plaatsvindt,
die in evenwicht is met de natuuT.
Wanneer wij ons blijven fixeren
op de strijd tegen kernenergie
alleen , dan zUllen we onherroepe
l1Jk verliezen. We zullen niets
wezenlijks bereiken, ook al den
ken we dat we nog zo goed hezig
zijn met nieuwe aktievonnen en
ook al~ we nog zoveel men
sen bij de strijd betrekken.
We blijven dan bezig met een
beperkte vonn van teclmologie·
kritiek. Het resultaat van onze
aktie zal dan zijn, dat wij (als
wij ''winnen'') in onze aktie in
feite kiezen voor het Itredelijk
alternatief1 f van de bourgeoisie,
nl. kolen, IJtIi,en op lange ter
mijn misschien wel kernfusie J

waardoor de ekologiese klap wel
licht wat later kant~

Daaran kunnen "'" de strijd tegen
kernenergie alleen als links opvat-



(Alaskapijpleiding , Mexico-ongeluJ<
etc.) kunnen we er niet aaheen dat
deolievoorraden~g zijn.
Dit valt op geen e :manier
te ontkennen.
Wanneer we daaran. op deze manier
een energiebeleid bekritiseren,
zijn we wel heel kortzichtig bezig.
In wezèIl willen we dan doorgaan
met het beleid van de jaren 60.
waarin altijd gezegd werd dat er
genoeg te halen was en W8aTml.

de verspilling geen grenzen kende,
Natwrlijkzien we ook wel in dat
ook het energievraagstuk een
klassevraegstuk is (hier kanen we
nog op terug), maar dat wil niet
zeggen dat wij dan maar de pro
blemen mogen afwentelen op de
natuur en ons nageslacht.
liet probl.... ligt ingewikkelder.
We moeten ons afvragen of dit
energiebesparingsbeleid overeen
kalt met onze doelstellingen: Min
der uitbuiting van de natuur en on
afhankelijkheid van roltinationals.
OR hier een antwoord op te kunnen
geven moeten we kijbm hoe dit
besparingsbeleid past binnen het
totale energiebeleid. Hoe zit dit
eigenlijk in elkaar ?

ENERGIEBELEID
Er is eigenlijk niet zo duidelijk
een afzonderlijk energiebeleid in
Nederland. Het beleid ligt inge
klemd tussen allerlei beleidssekto
ren. Een rol spelen het. socWe
beleid via het prijsbeleid., het
buitenlands beleid (goedkoop aard
gas aan Italiä indertijd, U:renco.),
hèt wetenschapsbeleid (energie
omerzoek) en het milieubeleid,
maar het is toch het ekonclllisse
beleid dat vooral bepaalt welk
energiebeleid door de overheid
gevoerd wordt. In feite komt het er
gewoon op neer dat de globale doel
stellingen van hèt sociaal-ekono
miese beleid uitgangspmt zijn van
het energiebeleid. (En dus is dit
ook het uitgangspunt van de ]f.lIJ).
liet Bruto Nationaal Product moet
2 A3 procent groeien, anders ge
zegd er moet 2 iI 3 , meer geld
gaan rollen in Nederland (en liefst
meer, maar dat zit er voorlopig niet
in). Anders wordt hèt niks met
de welvaart en ~ werkgelegenheid
in ons land en dat wil toch niemand.
Volgens het Centraal PlanBuro
beteként dat, dat het energiever
bruik in Nederland evenzo bard cm
hoog zal gaan. Dat is hèt gegeven
uitgangspunt van hèt nederlands
energiebeleid~ Het beleid is er op
gericht an aan de vraag te kunnen
voldoen. En het beperkt zich bijna
volledig tot de aanbodzijde.
Op dit manent wordt .de nederlandse
energiebehoefte vrijwel volledig
door aardgas en olie gedekt.
Beide .zijn de laatste jaren proble
men gaan geven. De olie wordt steeds
dwrder en is bovendien volgens de
regering steeds moeilijker te krij
gen. Voortdurend ""rdt gewezen op
de zgo oebettouwbaarbeid van de
OPOC-landen: meer olie betekent
Jlleer afhankelijkheid. liet aardgas
uit Slochteren is ook niet omitput
telijk. De regering wil deze bel
ook niet te snel opnaken, want
hoelanger hèt blijft zitten, hoe
meer geld hèt oplevert. liet wordt
door de prijsstijgingen steeds.

tieve daad tegen kernenergie,. Het
is dan ook niet voor niets dat
deze aktie van de overheid bij
velen aanslaat.

KRITIEK VAN LINKS
Bij veel mensen bestaat er echter
een (gezond) wantrouwen t.O.v.
olialllitinátionals en overheden
die beweren dat olie eil. gas op
raken. Er zijn goede arglllleIlten
te vinllen (men leze iets van
Peter Odell) dat de hele olie
krisis danig overtrokken ""rdt
en er is sprake van manipulering
door olie-JJIJltinationals ten
eigen bate.
Inderdaad is er ook een ver
schuiving te konstateren in de
energiemarkt: Olie in overvloe
dige hoeveelheden naaT schaarste
politiek. Het is ook terecht
cm op te mer)ren dat dit de oliemaat
schappijen ,een windeieren legt en
daarom te elSen dat de overwinst
(en liever nog alle winst en de
macbt erbij) in onze handen kant.
Maar hèt is wel heel slJDplisties
ante zeggen dat er geen schaarste
hoeft te zijn, cmdat er nog genoeg
te balen valt. Afgezien van de
milieuprobl....n !tie bet geeft cm
de olieproduktie op te voeren.

maakt. Dat lijkt een logiese
gedachte en het klopt in zekere
zin ook. Ten;;lotte is zuiniger
OOIspringen met energie ook een
bij drage tot en een stap naar
een leven in een beter evenwicht
met de natwT.
Energiebesparing dus als po!?i-
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ten wanneer we die koppelen aan
de bewustwording van mensen ( en
dus nieuwe aktievonnen ) en boven
dien, watmeer wij in die aktie
naar voren kunnen brengen, wat
wij willen nl. een andere samenle
ving. Het kant er op neer cm een
nieuwe strategie te ontwildrel~.

ENERGIEBESPARll/O ALS AN'l'IIOORIl?

he kuJmen er misschien lang 'over
twisten, wat de oorzaak is van
het zo moe-ilijk lukken de
strijd tegen kernenergie te over
stijgen. Misschien zijn we te lang
bezig geweest met het bestrijden
Iran andere groepen binnen de anti
kemenergiebeweging in een (onzin
nige) diskussie OVer wie het meest
"zuiver" tegen kernenergie is.

In iedèr geval moeten we konstateren
dat theorievorming ver achter is
bij onze strijd en daar zijn wij
ook schuldig aan. Een van de kWa-
li ·,kste eval en hiervan lS dat
onze ens 'I'S over 1 en

eoisie ons anU- rnener-
ies t evu1 ter

Wl1l W11 t la~en.
Wê dOëien hier op het tbema ener
giebesparing". Wanneer wij de
kranten mogen geloven dan is er al
een nm op isolatieglas , tocht
strips, isolatiemateriaal voor
spouwnuten en noem maar op.
Wij konstateren (ook op info
avonden e.d.) dat onder veel mensen
het idee leeft, dat dit een goede
za.$k is, etndat we daannee olie en
gas uitsparen en (wie weet) kern
energie misschien wel overbodig
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meer waard. Daarnaast is een behoor
lijke gasvoorraad gewenst varnJit
het~t van de nationale 00
afhankeUjl<heid. Deze terughoudend
heid betekent natuurlijk wel een
behoorlijke vennindering van de
rijksiDl<omsten aan gas(op dit
mnent zo'n Srnld) en een tekort
oPde betalingsbalans. cm deze pro
bl"""" het hoofd te kunnen bieden
heeft de regering een energienota
uitgebracht waarin ze haar plarmen
uiteenzet. 'Ten eerste moet er,
CID aan de vraag te kunnen voldoen
een agressief aankoopbeleid van de
grond komen. Nederland moet zo
snel mogelijk energie halen waar ze
het voor zo weinig mogelijk geld
kan krijgen. Nederland moet meer
olie J kolen en 'gas gaan invoeren.
Diversifikatie heet dat met een
mooi woord. Wat dat betekent is
langzamerhand wel duidelijk aan
het worden. De energiebeweging
krijgt er naast kernenergie nog
wat probleemkinderen meer bij in
de vorm van kolen. LPG en LNG.
Verder moet er bespaari. worden, de
energie die je kan krijgen moet zo
effici!!nt mngeUJ k worden gebruikt.
Dan kan er zoveel mogelijk mee
gedaan worden. In 1985 moet ruim
10\ bespaard worden, in 1990 20\
en in 2000 ruim 301. Dit houdt in
dat we dan in plaats van twee
keer zoveel slechts anderhalf keer
zoveel energie verbnrlken~!!!

De besparingen ~ten tot stand
kallen via voorlichting J financiële
ondersteuning .(WIR, isolatiesub
sidies) J ~t prijs-en tarievenbe-
leid en een energiebesparingswet
geving (bv. strengere isolatiencmnen).
Ook wordt gedacht aan beinvloeding
van het konsuIIentengedrag via
bv. stimulering van het openbaar
vervoer en dQelmatiger geb11J.ik
van de auto.
Het belangrijkste uitvloeisel van
dit beleid naar de bevolking toe
is den ook dat er een propaganda
wordt gevoerd naar ieder die het
maar horen wil onder de noaner:
''Hoe meer we besparen~ hoe meer
we later overhoudenfI. Het probleem
nu is~ dat .dat niet waar is. Het
gaat all heel andere dingen. De re
gering zit nl. met het probleem~

dat ze gelronfronteerd wordt met
een beperkte; energie-invoer, maar
DOk wil ttreven naar een. ekonamiese
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groei, zodat de elronomie weer
l(gezond" zal worden.
~'aneer deze doelstelling op
dezelfde manier ingewld zOU wor
den als pakweg tien jaar geleden,
dan zou binnen de kortste keren een
puinhoop ontstaan. Er is dan geen
schaarslte meer, maar een tekort.
()n dit te voorkaDen zullen we
dus in moeten leveren en daannee
wordt duidelijk dat het energie
vraagstuk ook een klasse-vraag
stuk. is. Wameer we gaan bezui
nigen dan houdt dat één ding niet
in: nl. dat we later meer over
houden. Het houdt alleen in dat
de industrie meer annslag krijgt
ca te gaan investeren. Maar wij
hebben niets in te brengen hoe
die investeringen plaats vinden.
Wij hebben er geen zin in om. samen
met de industrie te bezuinigen ~

zodat er een nieuwe M)NA-toetjes
fabriek gebouwd kan worden met een
total-energy-systeem.
De vergelijking doet zich voor met
de havenstakers die ook geen zin
meer hadden cm in te leveren ten
behoeve van industriêle imreste
ringen (bij kapitaal-schaarste),
die voor een deel ook nog tegen
hen gebruikt lamnen worden.
Het besparingsbeleid iS er niet
op gericht om zo weinig mogelijk
energie te verbruiken, maar
enkel cm de energie die te
krijgen en te betalen is, zo effec
tief mogelijk te gebruiken.
Scherp gesteld, twee l«>NA.-toetjes
fabrieken op Total-Bnergy-systemen
zijn beter dan eentje die al die
energie voor zichzelf nodig heeft.
Qan :rolt er meer geld, het BNP
wordt hoger ~ meer werkgelegenheid~
iedereen tevreden. Het energiete
kort mag de ekonmniese groei niet
reamen. Hoe meer we besparen~ hoe
meer groeimogelijkheden er zijn.
Minder besparingen betekenen niets
meer en niets minder dan dat er
hardere beleidsinsttumenten ont
wikkeld _ten worden aR het ener
gievraagstuk af te wentelen op
de bevolking. MiSSchien is het
vanuit dat defensieve oogpunt een
goede zaak om acnter dit bespa
ringsstandpunt te staan (of een
krachtigere vorm ervan), maar
ditbesparingsbeleid draagt 0ver
duidelijk niet bij tot een verbe
tering van de Uitbuiting van natuur
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noch aan een verandering in dd hui
dige machtsverhoudingen.
Dit besparingsbeleid is geen
bijdrage aan een wezenlijke aan
pak van de dreigende ekologiese
krisis. Je schÏJ.ift de ekologiese
klap alleen een stukje voonrit.
Zo is dat! Dit energiebesparings
beleid is in wezen~ nod1
sleëht. Laten we e~r älsje
mm niks wijsmaken. Dit beleid
brengt ons geen stap dichter bij
onze doelstellingen•
Integendeel, het energievraag-
stuk is tot dusver een sukses
van de overheid (althans ideo
logies) want !run argumenten slaan
aan. We zien zelfs hoe binnen de
AKB in verschillende plaatsen hard
gewerkt wordt, om ook een steentje
bij te dragen aan dit energiebe
sparingsprogr8l1ll1a van de overheid.
Deze aktiviteiten zijn daa1'Qll ech'"
ter niet zonder meer te veroordelen.

VAN ENEBGPJRFSPARIKi NAAR TFQBIlJP
GIgKRITIEX

Een ding ""rdt langzamerhand
duideUJk. We lamnen voortaan
zaken als "kernenergie" ~ "ener
giebesparing",Itolietekort" enz.
niet meer zomaar aan elkaar
pla.kken~ zoals we tot dusver te
veel hebben gedaan. Een van de
dingen die moeten gebeuren, is
theorie-voI1Ping. De scholing~

zoals die binnen de Stroomgroep
is voorgesteld~ is hiertoe niet
meer dan een aanzet. Wij zijn
met de strijd tegen kernenergie
met een goede zaak bezig ~ en daar
zullen we mee door moeten gaan.
De strijd moet wel verder ont
wikkeld worden.
Nu we di t niet doen wllen
anderen, met name de overheid,
onze strijd verder in. Dit is
de inkapselingdie gaande is.
Onze ideeän worden gebruikt
voor lIIl<lere doeleinden. Dat i$ de
besparingsideologie. Binnen de
Strllomgroep wordt nauwelijks be"
seft wat een bedreiging dit in
houdt voor wat we willen. Wij denken
nauweUJks ave, het energievraag
stuk. Het gaat erom dat de strijd
tegen kernenenergie een ekonomiese
strijd is en te maken heeft met dë
produktiesfeer. Een van de be
langrijkste aspekten van die strîjd
is dat we bezig tij. met het be
kritiseren van een techniek die
een klap kan zijn voor de natll.1r
en die ook door haar onderdrukkende
karakter een bedreiging vortnt voor
menseUJke aogangsvomen en het
menseUJ k leefiniUeu. Maar ZUlk
soort technieken zijn er wel
meer en ook in de energiesektor en
het heeft wat dat betreft weinig
zin om achter al die ontwikke
lingen aan te lopen. Dat heeft de
geschiedenis wel geleerd. In het
verleUen is het gebruik van kolen
(terecht) bekritiseerd, vanwege
haar vervuilende karakter ~ nu dus
kernenergie en wie weet waar we
in de toekanst .... gekonfronteerd
""rden.
cm de waarheid te zeggen hebben
wij er geen zin in om over een
aantal jaren opnieuw te beginnen
met het schrijven van boekj es
"Argumenten tegen kolen" en"5S
vragen en antwoorden over kolen'l.
En we geven liever ook niet de op-



Zondag 14 oktober vcmd in Bonn de
grote 'bundesweite I detoonstrátie
tegen het duitse ato~aana
plaats. We lamnen zonder meer van
een hoogtepunt spreken.
Meer dan 1Z0.000 denonstranten en
d8n<>nstrantes hadden gehoor gegeven
aan de oproep an naar Bonn te kanen·
OOllIér de volgende leuzen:
- weg met het atoanprograRD11i1
- stillegging van alle kernenergie-

installaties
- intensief onderzoek naar en

gebnük van miljeuvriendelijke
energie

- geen kriminalisering en straf
vervolging van kemenergietegen
standers.

(De volledige tekst """ de oproep
is afgedrukt in Onderstroan nr ZZ.)
Een 120-tal bUrger-initiatieven en
andere organisaties hadden deze
oproep ondertekend, en mobiliseerden
aktief VOOr de demonstratie. Met
vele honderden bussen, met auto's,
met duizenden fietsen, met treinen,
maar ook met traktoTen was men Daar
drie verschillende plaatsen in Bonn
-getrokken. Drie stoeten, die ieder
meer dan 5 kilaneter lang waren,
vertroldcen van daar af naar één
centraal punt bij de tmiversiteit,
waar na enkele uren vertraging, een
slotmanifestatie plaatsvond.

De demonstratie was niet alleen een
sukses omdat het de grootste anti
kernenergie-demonstratie , ooit in
de brd gehouden, was, een ander
plUSfUllt is volgens mij de gr-ote
breedheid in de deelnaule. Deze keer
waren op vrij grote schaal leden
van de spd (m.n. Jusos) en """ vak
bonden aanwezig~ die zich ook als
zodanig manifesteerden, en niet
alleen tegen net atoomprograoma
demonstl'eerden,maar ook tegen de
leidingen van hun eigen organisa
ties. SonJnige delen van de akbh.àd
oen nogal wat bezwaren tegen
deelname van spd-ers, vakbond...
(-sgroep-)en en dkp (het westduitse
broertje van de cpn), vanwege het

-mogelij ke inkapselingsgevaar dat
vanuit deze "'n.iet-prinsipiêle1\l aid
kernenergietegenstand.ers naar de
lIechte- akb zou kwmen ontstaan.
Bij deze demonstratie zijn deze
bezwaren niet terecht gebleken.

BONN LIEP VOL
Deze groepen hebben gedemonstreerd
onder de leu:z.en zoals vastgesteld
op de bundeslronferenz waar tot deze
demonstTatie was besloten~ zonder
verder VOOR'aarden aan Inm deel.nane
te stellen. Bovendien getuigt het
nogal van een anderschatting ven
de georganiseerde akb, te denken dat
deze door een of andere groep er
toe gebracht zou~ worden an
hun strijd in te perken. Tot slot~

zoals Jalcob Moneta """ de aktions
kreis leben (vakbondsgroepen tegen
kernenergie) het in zijn toespraak
uitdrukte:"Wij echter, die hier
massaal t6gen levensbedreigende
kerncentrales -en v66r een betere
levenskwaliteit dmonstreren,
vomen geen gemeenschappelijke
kieslij st ~ maar een aktie-eenheid.
Eén verbond van 'groenenI,. 'bonten',
'roze'n' en ook 'zwarten', waar
binnen niemand zijn/haar politieke
of vakboDds-identiteit hoeft op te
geven". Juist door deze identiteit
niet op te geven wordt een dem0n
stratie als in :Bonn, een politieke
uitdrukking""" het steeds bredere
verzet tegen kernenergie.

Naast !>tlneta voerden nog een aantal
andere mensen het woord op de
manifestatie. De praatjes gaven
goed de verschillende el_ten """
de opzet van de aktie weer. Walter
Mossmam van de c1emonstTatie
leiding: ''De buitenparlementaire
oppositie tegen de atoonstaat kan
men ten eerste niet inpalmen door
een topOOlllérlloud """ enkele afge
vaardigden. Ten tweede zijn we met
zeer veel meer dan de DIDOiste
verUezingsresultaten in Bremen of
Biel'lfeld kunnen aangeven..... ten
derde - het gaat niet alleen cm
de kernenergie-objekten in onze
achtertuin, het gaat ons CID. het
hele atOOllpIog,-.a" ( ...)
''he stellen hier niet alleen onze
g......nschappelijke eisen ( ...),
maar we weten ook hoe we deze
eisen kracht kunnen bij zetten.. We
laten het niet over aan de eeuwige
_ minderheden binnen de
partijen, <;& voor ons te sJ)l'eken..
Waar het op aan kaRt :is onze eigen
zelfstandige organisatie in onaf
hankelijke burgerinitiatieventf

•

In andere praatjes kwamen verschil-

lende aspekten van de kernenergie
produktie en wat daar .mee samenhangt
aan de orde. Een aboriginal uit
australiê en een indiaan uit de vs
verhaalden over de ervaringen met
en de strijd tegen de uranium
winning. Uit de vs ook een vertegen
woordigster van. de 1 stroaogroep'
uit AaI'risburg. De internationale
aspekten van de a.k.-strijd werden
ook benadrukt ddor iemand van de
internationale koordinatie van kern..
energietegenstanders , -en in de
den<>nstratie zelf door de dee_
van mensen uit oostenrijk, zwitser
land, frankrijk, belgi!, nederland
en ~rken. Veel aandacht werd
ook gegeven aan de projekten in
gorleben en aIlaus. Uit aIlaus waren
lIImSeI1 per traktor naar bonn
gekanen (zoiets heet op z'n duits
'Trecker-treck'), en een vertegen-
woordiger daarvan voerde ook het
l«>OTd. Tot slot was er nog een
praatje over tie kr.i.miBlisering en
repressie tegeIlO'V'6r k.e. tegenstanders
en over de solidariteit met de
mensen die nu al door het staats
apparaat getroffen worden. Trouwens,
de demonstratie zelf is geweldloos
verlopen, ondanks -en piet cianl'zij
de schandalig grootscheepse politie
inzet (hopen piepjonge politie
pubers in gevechtstenue, vracht
wagens vol wapenschilden langs cle
TOUte, veel laagvliegende helikop
ten) •
Voor de demonstratie was er in
de bundeskonferenz een v.erschil van
mening over !Sf akties in gorleben,
6f een demo in bonn. Een vreellde
diskussie eigenlijk, want het ene
hoeft het andere niet uit te sluiten
en de demonstratie in bonn betekent
ook geen belenmering voor akties
in gorleben (die men Illl aan het
voorbereiden is) en bij andere
objekten. Integendeel, zij kan cle
mogelijkheden voor kleinere en
direktere akties alleen maar ver
groten, en verkleint de mogelijk.
heden van krillinilarisering en
reptessie door de atoalllobby en
zijn wapenknechten.

dracht door aan onze kinderen om
hetzelfde te doen met kernfusie.
Blijkbaar is. ons verzet te weinig
fund.amenteel geweest. In die zin
zullen we teclmologie-kritiek
als wapen beter moeten hante~ en
we zullen ook aan moeten geven wat
we wel willen, want anders kanen
we met de prQblemen te zitten.
Want als er zich in de toekanst
tekorten voordoen dan is de bevol
king de lul. En als men dan toch
maar ondanks alles liever kern
energie wil, krijgen wij de schuld.
Of, zoals Schnidt het fijntjes
OIJRerkt:"Degene die nu tegen
kernenergie vecht rikeert dat er

een atoanoorlog kant om de olie".
Dit is natwrlijk deuagogie, maal'
wat valt van het volgende te
denken: Onlangs zei de ameri
kaanse minister van, energiezaken
nog dat het verschil tussen de
ameribanse, en TUSSiese enel'iie
voorziening is dat Amerika nog
<Ner autanobilisten heschikt
waarop ze de problemen kan afwen
telen. Nee I laten we elkaar niks
wijs maken, als het echt link
wordt zal de klassanaatschappij
echt wel haar ware gezicht laten
zien op energiegebied.
En dan waren het drukke tijden VOOT
de anti"'repre:ssiegroep, als66k
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I
de bevolk~ zich tegen ons keert.

.

Willen we d.t veronijden, dan zul
len we zelf onze oplossing moeten
geven voor het energieproble.. en
m al beginnen met het uitstip
pelen van een strategie"

(lOOrdt vervolgd)

Sibie Schöne
Marws van Brakel
Hilbrand Roders



WEINIG EN GEVAARLLlK
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VRIJSPRAAK taOOllTEGENSTANDERS

BRON: BA-LAM OK!rOBI!R 1979

Op 19 Juni heeft een Duitse
~eahtbank Jens Scheer en UZi
Len:le vrijgesproken wegens ge
brek aan bewijs voor elk van de
beschul.digingen die tegen hen
waren ingebraoht. De -twee a
toom-aktivisten waren beschul
digd t'an het oproepen tot eèn
gelJJelddadige betoging en bezet
ting van de bouMplaats 'Vooza de
kBPn:Peaktor te Brokdol'f in
ncvembmo 1976.
Geen van de getuigen was in staat
een duidelijke, ondubbelzinnige
verk1.aring af te leggen. Een foto
graaf die in dienst is biJ· de etek
triciteits-'RlQQ.tschappij en die deel
had genomen aan de demonstratie om
bewijsmate1'!iaaZ te' veraameZen uge
aktivisten, aeidat hij zich niet
tneeza kon herinneren of het wet Je
en UZi waren die hadden opgePoepen
om de bouwplaats te beaetten omdat
el' 20veeZ $prekers waren geweest.
De vrijsproàak opent goede pe:rspek
Uwen voor de vete processen tege
atoomtegenstandws die nog moeten
1«mIen.
Een van de laktmvm die ook heeft
meegespeeZd bij de vrijspraak, ie
de steun en de solidariteit die
Jeneen uZi hebben gekregen vanuit
.allepotitieke hoeken. Ditmaal
was de atoomZcbbll niet in staat
om d€ anti-atoombeuurtgi'Yl{} te verdel
en in konrnunieten en de 'rest'.
(Jens en VU sijn beiden lid van
de kammunistiess XPOJ. in een toe
spraak na sijn vzaijepraak ei8te
Jen8 dat er een einde sou komen
aan elke vorm van :repressie tegen
atoomtegenstanders, dat az.z.e pro
.,888en die momezrteeZ. daarover
garmile gijn gestopt waMen en
dat de straffen die in ;:uZke pro
aeBB8n reeds uitgesproken sijn"
ongedaan gemaakt f.l.lOrden.

duideUjkt worden. Tevens wil ik daarin
aangeven op wat voor een wij ze er met
gegevens gemaipuleerd wordt.
Doordat ik echter gemerkt heb dat vele
elementaire zaken, die ten grondslag
liggen aan deze problematiek, onbekend
zijn bij veel mensen, wil ik eerst in
een aantal artikelen aangeven wat lR1
eigelijk radio-aktieve straling is,
hoe het ontstaat en wat het effekt
ervan is op levende wezens.

De laatste tijd zijn in wetenschap- de diskussies over de gevolgen van
pelijke kring de effekten van lage 'Rldio-aktieve straling, lange tijd in
doses radio-aktieve straling onderweTp een voor hen akseptabele richting te
van diskussie. Deze piskussies zijn ~reR.

voor de anti-kernenergie beweging van zij de langzamerhand gegroeide grotE:
groot belang. Lage doses radio-aktieve maatschappelijke tegenkrachten, en
straling en de effekten daarvan op dankzij de individuele verantwoordelijk-
mens en milieu, spelen een grote rol held van enkele personen is er vanuit
bij de diskussies rond het zogenaamd wetenschappelijke kring een oppositie
"nonnaal" in bedrijf :tijn van kern - gegroeid die met onderzoeksgegevens
energie installaties. in de hand de leugens van de atoomlobby
E6n van de argunenten van de anti- aan het doorprikken zijn.
kernenergie beweging tegen kernenergie Zo zijn niet lang geleden de resultaten
is het gev"'lr dat elke verhoging van van de zgn. Mancuso-studie onder 35.000
het natwrlijk stralin$tsnivo gevaar werknemers(-sters) van de Hanford
oplevert voor mens en milieu. Federal klear Facilities bekend 11" ...
Al loost de centrale in Dodewaard geworden. Hieruit blijkt een veel grotere.
slechts geringe hoeveelheden radio- kankergevoeligheid bij mensen, door
aktieve stoffen, het verhoogt het lage closes radio-aktieve straling, dan
natwrlijk stralingsnivo, en is dus tot nu toe werd aangenanen.
gevaarlijk. Alleen hoe gevaarlijk is De gevolgen van deze diskussies kunnen
deze verhoging? erg groot zijn. Alhoewel het een illusie
De gegevens hierover waren nogal sUlll1\ier is te denken dat hierdoor de stralings
doordat de lange tennijn-effekten moei- normen verlaagd zullen worden, ekonaties
lijk te beoordelen waren. Kernenergie zou dit namelijk de nekslag zijn voor
is een betrekkelijk nieuwe tedmiek, de kemenergie-industrie, is het wel
en lange tennijn-effekten van radio- een b~eldjzer in de strijd tegen
aktieve straling als kanker, met kernenergie.
~batietijden~.~O tot 30 jaar, Voor_de arbeiders ($ters) in de kern-
uJn daardoor moe~hJker vast te energie-industrie, wordt de vraag: werk,
stellen. maar wat voor een werk? , belangrijker.
Het werkelijke gevaar van lage doses -Het verband tussen arbeid en arbeids-
radio-aktiviteit is daarnaast nog anstandigheden en de relatie arbeid
moeilijker te bepalen door de 'Wijze en produkt, kunnen en moeten door de
waarop er met gegeveJ1S:aRgesprongen anti-kernenergie beweging verder naar
wordt. De eerste ervaringen met radio- voren worden gehaald. De verbondenheid
aktieve straling in het milieu, en het milieus"trij d en klassenstrijd wordt
biologies gevaar ervan, zijn opgedaan hiennee duidelijker.
in militaire kringen. Met heholp van verder kan het voor de bevolking rond
makabere eksperimenten, als de boDmen een kernenergie-objekt duidelijker
van Nagasaki en Hirosj ima en de worden op wat voor een wij ze er met hun
proefnemingen in de Nevada..woestijn gezondheid wordt angesprongen, en kan.
1Vaar duizenden soldaten van diç:htbii' daardoor het verzet er tegen stimuleren.
een atoaneksplosie moesten meemaken, Tenslotte maakt het voor mij weer eens
zijn voldoende gegevens verkregen aD een keer duidelijk 'Wat voor een strijd
de schadelijke gevolgen van straling ik aan het voeren ben. Een politieke
te onderkennen. strijd met mijn leven en mijn gezond-
Dankzij de grote doofpot en de massale beid als inze"t.
p~anda kamJ:)anjes zijn industriêle Het is de bedoeling dat de diskussies
en militaire lobbys in broederlijke rond het gevaar van radio-aktieve
sEeII.Werking met de staat erin geslaagd straling in een aantal artikelen ver-



WAT Is STRALIN& ?
In veel. artikelen in Ondnatl'ot>m liJOrdt gesproken ovezo U-2S8~ isotoop" element en nog veel. meer saken.. ~an
we maar steeds aangenomen hebben dat de1l6 temen bekend siJn. De Zaatste tijd is hBt 01t8 duideUjk geworden
dat deze aanname.ll ook ten aanaien van mensen uit de 8troomgroep" niet juist ilS. At1w6JiJel het niet noodsakeZijk
is pl'eciss te û)Bten hoe al.lu Wl'kt.l' om teeh de smjd tegen kftttnBrunogie te kunnen voeren.. is een bepaalde
-elementaire kenni., toch wz. be'kznur'iÖk. Natuzao'Lijk is ksrns7U1l"gie een poUtiek strijdpunt.. maar wel een dis om
mijn en jouw gezondheid d:1'aait. Daarom ie het niet ao gek te /Meten tIk:l:t nu: het gwaar prëcies ie.. en te weten
warover je praat aLs je de term U-238 in je mond neemt. Dit Jl'Ordt aeker be'Lang:l'ijk als je probeert meer en andere
mensen bij de strijd te betrekken. Het staat een beetje tuttig ats je zegt dat radio--.aktieve straling geva.aJ:'lijk
ia en '38 "'eet niet~. Vandaar deze 8fJhr/tingsserie.

~ radioaktief isotoop

. ~ ~
'H 'H 3fot*

··lI'WD"...· .....-'JIOt .a_I"'" Intillm

: 9,109" 10-31 kg
: 1,6736 "lo-i7 kg
: 1,6748 "10- 7 kg
: ... 10-10 meter
: ! 10-14 meter

gewicht elektron
gewicht proton
gewicht neutron
doorsnede atoan
doorsnede kem

we hebben het steeds over atelllen,
elektronen e.d.,.maar wat moeten we
daar m bij voorstellen?
en: een idee te krijgen, even een paar
cijfers:

We hebben gezien dat het soort element
bepaald wordt door het aantal protonen
in de kern en het aantal elektronen
er otn heen. Het wordt niet bepaald
door het aantal neutrollell. Daardoor
kennen we van één element meerdere
isotopen. Dus meerdere atomen met
dezelfde hoeveelheid protonen maal'
met een verschillend aantal neutronen.
We kunnen dus de elementen indelen naar
het aantal protollell in de kem,
Met andere woorden ze een ntIIIDer
geven: het atoeulL1lDl1e1'.
Zo heeft waterstöf maar 1 proton in de
kern, en deze heeft dan ook atoan
rnmoer 1. IJzer heeft 26 protonen en
dus atoamlUlllIler 26.
Op deze wij ze kunnen we alle elementen
(tot JU1 toe zijn er 106 bekend)
rangschikken naar hun atoomrnmller.

10-10 meter- 0,0000000001 meter
• 0,0000001 milimeter

We zien dat de doorsnede van .een atoc:D
10000 keer zo groot is dan die van de
kern. Tevens zien we dat een proton
ongeveer 1840 keer zwaarder is dan het
gewicht van een eléktron. Met andere
woorden, de massa van een atocilll is
vrijwel gekonsentreerd in de kern.
Het gewicht van een neutron is vrij
wel- gelijk aan die van het proton.
We kunnen dus zeggen dat het gewicht
van een atoaD bepaald wordt door
het aantal protonen en neutronen.
.Het gewicht van een atoom is echter
wel een onhanteerbaar getal. Daarom
is een vereenvoudiging ingevoerd.
Het gewicht van het koolstof isotoop,
welke het meest op aarde voorkomt J

wordt hierbij als referentie-
atoaD 8_ (waarom dit isotoop
weet ik ook niet). Dit isotoop bezit
6 protonen en 6 neutronen.
Men stelt JU1 het .t;.oangewicht van dit
isotoop op 1Z atoonrnassa eenbeden(a.m.e.)
Hiervan uitgaande kunnen de de
relatieve atoaogewichten van andere

,atomen berekenen.
ZQ is het atoomgewicht van Hydroge...:

e- en 0 N
e-enlN
e- en 2 N

P,
1 P, 1
1 P, 1

Hydrogeen:
Deuterium:
Tritium :

Het gedrag van de elektronen is vooral
belangrijk in de chemie. Voor kern
energie is het gedrag van de kern
bet belangrijkst.
Ondat een atoom

o
elektries neutraal

iS t zijn er evenveel protonen als
elektronen in een atoaR l
JoiJ. blijkt dat alle isotopen van een
bepaald element één ding g_en hebben,
ze bezitten allen evenveel protonen
en dus ook evenveel elektronen.
Zo bezitten alle drie de isotopen
van waterstof ieder één proton en
êén elektron. Ze verschillen door het
aantal neutronen.

Protonen hebben een positieve elek
triese lading, elektronen een even
grote negatieve lading en neutronen
zijn elektries neutraal.,
De neutronen en protonen zijn dicht
op elkaar geperst in de zgn. kem
van het atocan.De elektronen bewegen
zich met een grote snelheid rond
deze kern. Ten opzichte van de
diameter van de kern bewegen de
elektronen zich op een grote afstand
van de kern. Een DlOdel van een
atoan zien we in figuur 1.

Als we een stuk ij zer doorzagen.
krijgen we twee stukken ijzer.
Na nog een keer de beide stukken te
hebben doorgezaagd, krijgen we vier
stukken ijzer. li>eveel keer kunnen
we dit JU1 herhalen an na het zagen
toch l108 steeds ijzer over te houden?
Bestaat er een grens?
Stel dat we inderdud zo ver kunnen
blijven zagen, dan krijgen we uit
eindelijk een heel klein deeltje dat
we een atoom noemen.
!ti blijken alle stoffen te zijn opge
bouwd uit atanen. We kunnen de atcmen
beschouwen als de bouwstellell van de
JBaterie.
De meeste stoffen, zoals glas, papier
en rubber, zijn opgebouwd uit 'ver
schillende soorten atanen.
Als we alleen kijken naar bepaalde
eigenschappen, zoals het chanies
gedrag, dan kunnen we de atomen in
groepjes indelen. Alle at<Den uit
zo"n groepje bezitten de elementaire
eigenschappen van een bepaalde stof.
We noemen zo"n groepje dan ook een
element, Het begrip element is een
liëë!ïiiöeilijk begi"ip. We zullen hier
element gebruiken als de ver
zameling van eigenschappen die
bv een atoan. uit ons stukje ijzer
tot een ij zeratoan maakt.
Vaak zijn er meerdere atomen die
we allen tot een bepaald element
kunnen rekenen. We zeggen dan dat we
van dat element meerdere isotopen
kennen.
Zo kennen we van het element water
stof drie isotopen: Hydrogeen,
Deuterium en Tritium.

Een atocrn is opgebouwd uit een aantal
DJg kleinere deeltjes.
We kunnen dit gro~ vergelijken met
de sterren. Als we s"nachts Darde
benel kijken, dan tien we de sterr.en
als puntjes. Wà.ren we in staat deze
van dichterbij te gaan bekijken,
dan zou blijken dat deze puntjes hele
s'telsels anvatten. kompleet met
WIl en planeten. Zo iets is ook het
geval met atomen. we "zienH een
atoom al$ Eén deeltje, maar het
bestaat uit een aantal kleinere
deeltjes,
Er zijn een groot aantal van deze
deeltjes', maar voor ons doel k1mnen
we ons voorlopig ,beperken tot drie:
protonen (P), Elektronen(e-) en
neutronen (N). .
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Het radio-aktief verval van alle drie
levert uiteindelijk een stabiel
lood-isotoop op. Dere overgang kant
niet in een stap tot stand, maar omvat
in alle drie de gevallen ongeveer 10
stappen. Men treft deze iSQtopen~ met
een kortere levensduur (bv'Radium-226
halveringstijd 1620 jaar), dus s~echts
in de aardkorst 'aan doordat hun
voorrasd voortdurend wordt aangevuld.
Een radio..aktief isotoop waarvan de
voorraad op een heel andere wij:re
aangevuld wordt is Koolstof-14 (C-14).
Dit kant in dit geval tot stand doo1"
dat Stikstof-14 kernen, onder invloed
van de kosmiese straling, wordt an
gezet in C-14.
Men kent tegenwoordig enkele honderden
stabiele kernen, enkele tientallen
natwrlijke radio-aktieve kernen en
meer dan duizend,kunstmatig gemaakte,
radio-aktieve kernen. Dez;e zijn
geproduceerd m.b.v. deeltjesversnel
lers of met kernreaktoren.
We zien dat er op het ogenblik
gevaarlijke radio-aktieve stoffen
geproduceerd worden, waar de natlnir
4 milJard jaar over gedaan heeft, om
ze kwij t te raken.

RADIO-AJcrIEVE STRALING

De radio-aktiviteit werd bij toeval
Ol\tdekt door de Franse na'tuurkundige
Antoine Henri Becquerel, in 1896.
Hij had. een stukj e uraniumerts op
zijn tafel liggen bovenop een
stapeltje fotogrsfiese platen.
Toen hij er een van ontwikkelde en
bekeek, ontdekte hij er een soort
mist op, hoewel er geen licht door
de verpakking heen gedrongen _ zijn.
Alle andere platen vertoonde deze
mist volgens hetzelfde patroon.
In plaats van de platen weg te gooien
experimenteerde .Becquerel verder en
konkludeerde dat het uraniu:nerts
straling uitzond die door papier en
metaal kon heen gaan, de radio
aktiyiteit.

Radio..alctieve straling moeten we
onderverdelen in drie soorten:
de 1\, A enlstraling.
Alle &rie de soorten ontstaan bij
radio-aktief verval. ,
Afgezien van de hele zware kernen
en enkele ~eer lichte, zijn alle
onstabiele kernen.8-stralers.
Deze.bespreken we d$arom het eerst.

~ STRALING

Bij)I-straling kant een nieuw soort
deeltje"" de hoel< kijken, het
positron. Dit is een deeltje, even
zwaar als het elektron, maar met een
e1"J\8l'Ote positieve lading.
'-'straltDg bestaat uit elektroJ!.eD.
(e-), of positronen (e+).
Bevat een onstabiele kern minder
neutronen dan he.t zou JlK)eten hebben,aa
met het aantal protonen een stabiele
kern te vonnen, dan wordt deze wan
verhouding in het iûgeneen opgeheven
door uitzending van een positron (e+).
Hierbij gaat een proton over in een
neutron. het atoannunrner daalt hierbij
met één.
Zijn er in verhouding tot het aantal
protonen te veel neutronen, dan
zendt de kern een elektron (e") uit,
waardoor een van de neutronen in een
proton veranderd en het atoamunmer
met él!n stijgt. De atOOlllll3Ssa verandert
bij beide processen nagenoeg niet.

I'11J. .. 8ev$t "" rldIQKII_ karn la vMl prolonllf1
hl" QItZlGllta UIt h...r IllIfIlal IIlIUlrO"lm, ehm wordt
"_ kortll lil ~_ liJd toIn llO"i1ron uttgaatoten, _ ...
door '"" proton _'91181 In _ naUlron 0. lllJllUr
loom l1:I'n ".n vóór lIa amlut. VIlI1 lltMl poalllOfl fa)
en onmlddallijk aml (bI.

Als voorbeeld gebruiken we de iso
van koolstof. Van koolstof kennen we
7 isotopen. 2e hebben allen 6 pro
tonen in de kern, maar het aantal
neutronen varieert van 4 \tot 10.
rwee isotopen zijn stabiel~ n.L
C-13 en C-12 .Natt.n1rlijk Koolstof is
een mengsel van deze twee isotopen.
(98,9\ C-1Z en 1,1 \ C-13)
De andere isotopen Z/!-'n radio
aktief• Alle· 5 zijn -stralers .
Schematies vindt er t volgende
plaats:

Halveripgstiid19c ---J l~B + e+ --lV ••;l(oÏÎde-

llC -----) ll B + e+ 20,5 minuten
6 5

l:C~ ljN + e- 5770 jaar

1~~1~ + e- 2,25 sekonde

l~C --7 1~ + e- 0,74 sekonde

In reaktie 1 en 2 ontstaat Bori\lll. Dit
heeft één proton minder dan Koolstof,
en het ontstaat doordat een proton
veranaert in een neutron en een
positron. Het laatste deeltje wordt
als ....straling uitgezonden.
In reaktie 3,4 en 5 ontstaat Stikstof.
Dit heeft SEn proton meer als Koolstof
en liet ont!itaat doordat een neutron
angezet wordt in een proton en een
elektron.
Alleen bij reaktie 5 onstaat een on
stabiel isotoop. Dit vervalt dan ook
weer verder tot een stabiel zuurstof
isotoop:

1~ ------" 160 + e7 . --, 8

De bovenstaande vergelijkingen zijn
eigelijk niet kompleet. Naast een
elektron of een positrononstaat er
namelijk nog een ander deeltje.
Dit deeltje heeft een heel raai'
karakter. Het heeft in rost geen ,massa,
en het beweegt zich met de lichtsnel
heid. Men noemt dit een neutrino (V ).
Zoals het positron te beschouwen is als
het antideeltje van het elektron, zo
kennen we van het neutrino ook een
antideeltje, het antineutrino (Vo).
Als er een positron wordt uitgezonden~

dan ontstaat er tevens een neutrino.
Terwij 1 er een antineutrino wordt uit
gezonden tegelijk met een elektron.
Voorbeelden:

lOC ------,"lOB + .. + V6 ---, 5

l:C~ljN + e- + V

Fig_ 5. Na!Wrlljkt kooilIlot Jt "'" m8nwnl VIln twM
tulboelel$(llOjlen: koolltof.,12 19lI,"',l IIn kOOlllOf-13
11.1'1.) Oa koolltofftlOrrllln mal mIU.lnumm." 10 11
U, 15 en 1$ riln ,flKll~cl~f, Voo. biologisch en 'hi":
IMam ~nd''W'k iS vooral Icoolllof.14 IlIIlI ftfI hilI
Vilrlll(ll1~d ...n $770 /IIlr ~ bel.ng:

Naast het uitzenden van een deeltje
bestaat er nog een andere manier (lil 'het
teveel aan, protonen resp. tekort aan
neutronen~ op te heffen.
Het is namelijk mogelijk dat de kern een
van de elektronen die an de kern
bewegen "vangttl en daa.tmee een proton
omzet in een neutron. Dit gebeurt bij
kernen die een groot tekort hebben aan
neutronen, zoals het ijzerisotoop Fe-S2.



De periode 'Rf! het halve leven V3J1 ellfl radio-isotoop kan worden
IEvonden door te bepalen he. de mate _arin hij deeltjes afcedt
verandert met de tijd. De mlle van uitzendlnc VUl deeltjes. kan
worden vastgesteJd met behulp van een Geiger-terler: een elek.
tronische buis. waarmee het aanul d..I~les wordt bepaald dat In
een vastgestelde l:~d wordt afgeleven. Oe tijd die nodig is om de
aflezing opdè Gejger~teller tot de helk terug te brengen•.is de
duur _van de periOde vaJl het halve leven. 'Voor natrjum·]-4 is
dit 15 uren.

'""'UNn "VMN ...ltlN

Toen de aarde ontstond moet het on
leefbaar zijn geweest door de hoge
radio-*iviteit. Bij de vormi.n&_van
de aarde zijn er naast de stabiele
ook een hele hoop onstabiele kemer.
ontstaan. Vele met een korte
halveringstijd. Tegenwoordig, na
ong~eer 4 miljard jaar, is het
aantal radio-aktieve isotopen welke
}.n de natuur voorkanen sterk afge
nomen. In de aardkorst vinden we
primair' slechts radio-aktieve iso
topen met een zeer 1.qe levensdwr.
De bekendste zijn de zware atomen
Thoriun-232, UranitD-235 en
Uranilml-238.

IolOOGTE 'fA'" Dot STllvt'"
/OU,,. IlUTERENDE ·OlorVnL,
HEDEN .."111.......02. ""lol

Alle onstabiele kernen hebben een
beperkte levensduur. Na korte of
langere tijd stoten zij geheel spon
taan een deeltje uit. Dit noant men
radio-aktief verYal..
Na hët UJ.tstoten van een ~ltje kan
er ~n stabiele kern ontstaan, maar
dit hoeft niet. Onstaat er een on
stabiele kern, dan herhaald 4it
proces zich totdat er een stabiele
kern is ontstaan
Dit proces van radio-aktief verval kan
kort af lang duren, of met andere
woorden een kern heeft een lange of
korte levensdour.
We kumten niet voorspellen warmeer
6ên deeltje venralt. rtel la.umen we
iets zeggen over het gedrag van heel
veel deeltj es. \'te kunnen dan een soort
g~iddelde bepalen.
In alle gevallen blijkt det het aantal
kernen dat per tij dseenheid vervalt
evenredig is met het nog aanwezige
aantal.

Stel dat we 1 gram van het radio
aktieve isotoop Natrium-Z4 hebben.
Na 15 uur blijkt de mate van radio
aktief verval van het proefmonster
de helft te zijn van wat het was
aan het begin. Er is nog maar 1 gram
over. De andere helft is vervallen
tot ltagnesi1.lll-24. Na nog eens lS wr
is er nog maar 1 gram. Natri.tml.-24
over. Men zegt nu de ha1veri~stijd
of de halfwaardetijd van Näï'J.lw-Z4
is lS uur.
De halveringstijd van de verschillende
isotopen loopt uiteen van -een fraktie
van een seconde tot lIIiljarden jaren.
Een bovengrens is niet aan te geven,
omdat de stabiele kernen en de kernen
met een heel grote .halveringstijd
op een gegeven moment niet meer van
elkaar te ondersdteiden zijn.

~lGill.
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afstand kleine:r dan 3 x 10-15 meter
zijn genaderd, oefenen zij zeel' aan
trekkende krachten op e1.kaa.r uit.
Gaan ze iets verder van elkaar af,
dan neemt deze onderlinge aantrekking
zeer snel af. Ze is al te verwaar
lozen bij 6 x 10-15 meter.
'hordt de afstand daarintegen kleiner
dan O,S x 10-15 meter, dan stoten de
deeltjes elkaar af.
De g_ddelde afstand tussen de
deeltjes is bij alle kernen ongeveer
2 x 10-15 meter.
Uit dit verhaal blijkt overigens
dát een kern geen star geheel is, maar
dat de kerndeeltjes nog bewegings
mogelijkheden hebhen.
Protonen en neutronen la.mnen niet in
elke willekeurige kanbinatie een
stabiele atoomkern volinen.
De stabiele kernen van de 20 lichtste
elementen (elementen met 1 tot 20
protonen) bevatten ongeveer evenveel
protonen als neutronen. Bij stijgend
atoamurmner neemt het aantal neutronen
sneller toe dan het aantal protonen.
De verhouding .. NIP is bij atoom-
m.mmer 50 ongeveer 1,5.
fÎlStahiele kernen bevatten relatief te
veel .neutronen resp. te weinig pro
tonen of juist te weinig neutronen
resp. te veel protonen.
Kemen met meer dan Z09 kerndeeltjes
zijn bij geen enkele NIP verhouding
stabi.el.

atCXlllllllS~sa~~l[]i;!!!!1:!:!!'JLbl'MllWL ïlW4BNt I
atoannLlllller

Voorbeelden:Hydrogeen jH

Deuterium iH

Trititlll ~

Vask wordt het onderste getal, dus
het atoamnmaner weggelaten en spreekt
men van:Koolstof-14,UranilmJ,.238
In symbolen C-14 en U-238.

De kernen bestaan uit positieve pro
tonen en neutrale neutl'Qllell. Nu
stoten twee gelijke ladingen elkaar
af~ dus ook twee positieve ladingen.
Je zou dus veronderstellen dat de
kern omniddellijk uit elkaar moet
spatten. Daar dit niet gebeurd, moet
er naast deze afstotende kracht J nog
een. andere ,een aantrekkende kracht
werkzaam zijn..
Deze kracM wordt de kernkracht
genoemd. Over de aard van deze kraGht
laat ik me verder niet uit, codat ik
er zelf het fijne ook niet van weet.
Wel wil ik aangeven hoe deze kracht
werkt.
Zodra twee kerndeeltjes elkaar op een

STABILITEIT KERNEN-HALVERINGSTIJD

Gewicht Hydrogeen
Gewiêht Koolstohsotoop x 12- 1 a.m.e.

Eigelijk krijgen ,.. dan getallen met
een aantal cijfers achter de k.cIIIna,
......,. gElllSkshalve ronden we deze verder
af op hele getallen. Meestal maken we
dan geen grote fout.
we krijgen dan:
atoemassa Hydrogeen = 1
a~sa Deuterium = 2
atoomassa TritiUII 3
Aangezien Hydrogeen 1 proton en.
Deuterium 1 proton en 1 neutron bevat...
ten, kunnen we zeggen dat het atoom
gewicht een maat is voor de som. van
het aantal protonen en neutronen.
We hebben dus twee getallen w_
we een atoan kunnen karakteriseren.
Het atoamumer wat het aantal pre>'
tonen aangeeft en het ato<Egewicht
wat~d wordt door de san van het
aantal protonen en neutronen.
we geven dit op de volgende wijze
weer:

11"
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al-sTRALING

Een ClC-deeltje is een IleliUll-4 kern, dus
een deeltje dat bestaat uit 2 protonen
en 2 neutronen. AtaBen die cl-deeltjes
uitzenden zijn meestal hele zware kernen.
Ook vinden we ze ohder de zeer lichte
kernen, maar dan zijn deze zo onstabiel,
dat ze onwaarschijnlijk kleme half
waardetijden hebben (Voorbeeld Heli...-5
met een halveringstijd van Z x 10-21see)
De~-stra1ers vinden we nonnaal alleen
bij de zeer zware kernen.

Zoals de van nature voorI«.lende isotopen
Thori...-232, UraniLlll-235 en Uranium-238
(111-232,U-235 en U-238) •
Bij het verval van dit soort kernen tot
een stabiel isotoop (in dit geval een
lood-isotoop) ""rdt een lange _
doorlopen (Th-232 tot lood-208 gaat in
10 stappen).

Bij het verval van kernen kant veel
energie vrij. Deze wordt omgezet in
de snelheid WlllI1'IOOe het deeltje wordt
weggeschoten, in de nog te bespreken
~-st.raling of in wannte (= trillen ,en

bewegen atomen. Hoe wanner de 5'tOf boe
sneller bewegen de atallen).
De hoeveelheid energie die vrjJkomt
v~rschil t van isotoop tot isotoop.

Y-STRALING

11'-straling kmt vrij als er in een
kern te veel energie zit. Als er een

....... of D-deeltje is uitgestoten,dan
is de1<ern niet altijd dire!f;t in een
stabiel toestand. Er zit nog teveel
_rgie in die het kwijt moet.
Dit raakt het kwijt door een elektro
magnetiese straal. uit te zenden.
Dit is hetzelfde als licht of als
röntgenstraling alleen met veel meer
energie.

Dat gamna-straling zo energie
rijk is kcBat aRdat de betrok
ken kernkrachten zo groot zijn.

Even nog iets over het gevaar
. van radio-aktieve straling.

Het doordringingsveIlllOgen
van alpha- J bêta- J ganma
straling loopt nogal uiteen.
Een alpha-deeltje legt in
lucht geen grotere afstand
af dan 5-8 OR en het ...rdt
al tegenhOhouden door een
blaadje papier. Dit kaIIt
doordat het deeltje zo groot
is, en door botsÎDIen snel
zijn energie kwijt is.
Bêta-straling is doordringen
der dan alpha-straling, maar
kan niet ver in levende weef
sels doordringen. Door lucht
hebben de deeltjes een bereik
van ongeveer 1 meter en ze
kunnen zelfs door een plaat
aluminium van 8 DB heendringen
Alpha-,en bêta-strali.ng is
erg gevaarlijk als ze b.v.

1-3 eV
103_105 eV

105 eV

energIe

ingead<mi wordt. Op de huid
geeft ze ernstige brandwonden.
Gamna-straling is veel door
dringender dan alpha- of
bêta-straling. Z.e gaat dwars

door het menselij k lichaam heen
en kan zelfs door een 20 en dikke
loodwand heen. Het gevaar van
straling zal in een volgend
artikel behandeld worden.

golflengte

'+ 10-6 JOOter

: 10~1°ineter
! 10-11meter

zichtbaar licht

röntgenstralen

_-straling

1 eV is de energie die 66n elektTOll krijgt
als het door een spanningsverSchil' van
1 Volt versneld wordt. Deze energie wordt
in de kemfysika no~ g~bruikt.

Ultra-violet licht is in staat
ons te Yel'branden (ga maar eens
lang in de zon ·liggen)
Met röntgenstraling kunnen we
foto I S maken van onze beende
ren doordat ze door gewoon
weefsel heengaan. Ganma
straling heeft nog veel meer
energie in zich. Hoe. meer ener
gie elektro-1nagnetiese stra'
ling heeft J hoe kleiner de
golflengte.
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Al langere tijd bestaan er plan-
nen om in Gorleben een opwerkings
fabriek te bouwen en het radioaktieve
afval in de zoutkoepels te dm1pen,
Een bijzondere faktor in West-Duits
land is dat de duitse rechtbank
als motivatie voor de bouwstop~van
kerncentrale (o.a. Brokdorf) heeft
aanghaald dat het nog niet moge-
lijk is om het radioaktief afval
kwijt te raken. Het Bndlager bij
Gorleben maakt bet mogelijk dit af-
val van de hand te doen. Het genoemde
bezwaar aD kerncentrales niet verder
af te bouwen komt door deze opwer
kingsfabriek en opslagplaats te ver
vallen. Reden temeer CID tegen de planner
van een opwerkingsfabriek: en de afval.
dumping in verzet te kanen. Welk venet
heeft er tot rw toe plaatsgevonden te-
gen de plannen inzake Gorleben1 I

In februari 1977 heeft de regering I
van Nedersaksen Gorlebeben aangewezen
als plaats voor de te bouwen opwerkings
fabriek. Al op 12 maart vond er een
grote demonstratie plaats met meer dan.
20.000 mensen en er werd op het toekan
stige bouwterrein een speelplaats ge
maakt. Tegelijk werd er een begin ge
maakt meteen aktie tot herbebossing
van hetterrein. Eind april 1978 is de
herbebossingsaktie voltooid. De DWK
(Deutsche Gesellschaft far die liiederauf·
arbeitung ven KernbrelD1Stoffen) was in
tussenbiegomen met zoveel mogelijk
land op te 1cQpen. De OOrge1'- initiatieve
van Wchow-Damlenberg zamelde geld in
om de DWK voor te zijn, maar de desbe
treffende boer verkocht toch zijn land
aan de JJ\il(. Graaf Bernstoff weigerde ech
ter zijn land te verkopen, waarop de DWX
trots zei dat ze toch al gameg grond
hadden en dat ze ook nog wet' aan de
andere kant van het terrein uit konden
breiden.
In augUstus 1977 verklaarde Albrecht:
rlals de opwerkingsfabriek gebouwd wordt
zal dit een tienvoudig Brokdorf geven",
toen hij eindelijk een plaats in
Nedersaksen bekend moest ..uen. Dit is te
verwachten als bedenkt dat de~ opwerkings
fabriek het tienvoudige aan radioaktie
vitait heeft van een gewone centrale en

dat tegelijkertij d voor duizenden
j aren de zoutlagen in de onder
grond radioaktief besmet zullen
zijn door het atoomafval. Deze
uitlating van Albrecht wordt des
te duidelijker als je hoort dat
zelfs de kernenergievoorstanders
zeggen dat zo"'n grote opwerkings
fabriek gebouwd wordt met het prin
cipe lIlaten we hopen dat het goed
gaat". Men heeft namelijk geen
enkele ervaring met de opslag van
hoogradioaktiefafval. Deze uit
spraak en nog tal van andere uit
latingen van Albrecllt hebben de
Bürger- initiatieve van Lüchow
Dannenberg er toe doen besluiten
de burgeTdialoog leen soort PMD)
met Albrecht en de· Landesregierung
af te breken. HEI' was voor hen nl.
zeer duidelij k dat de regering
allSllg besloten had dat Gorleben de
en.tge geschikte 1,laats is voor het
hele complex, en dat men alle moge
lijke moeite zal doen om de plannen
uitte voeren. De BI was niet van
plan dit te aksepteren. Z.e zagen
OOi de volgende reden de dieptebo
ringen niet zitten; Gorleben is de
enige plaats die nog in aanmerking
kcmt (gezien de opmerking van
Albrecht dat mdien de opwerkings
fabriek niet 'in Gol'1eben gebouwd
wordt ze ook niet in Nedersaksen
gebouwd wordt) ~ als plaats voor het
radioaktief afval en de opwerkingS
fabriek. Daardoor wordt de dwang
een positief onderzoekresultaat
voor te leggen ,erg groot ~ andat
volgens de pol i tiei de verwerke
lijking van het atoomprogram van
het hoogste belang is.
Op 1 maart 1979 is men begormen
met de proefboringen in de zout
koepels, waar men op 31 maart een
grote demonstratie Hannover
organiseerde. Deze demonstratie
'bestond uit trekkers vanuit verschil
lende plaatsen met traktaren naar
Hannover. IJit de bUUTt van Gorleben
zijn 4000 mensen in Hannover ge
weest. Er kwamen ook tienduizen-
den mensen met speciaal daarvoor
bestelde treinen uit alle delen

van DJitsland ,uit Nederland,
Denemarken, I'rankrijk etc.
Het aantal demonstranten steeg
tot ver boven de 100.000

Begin van dit jaar kregen de BI I s
in Duitsland een aantal vertrouwe
lijke stukken in handen waarin op
heldering werd gegeven over de plan~

ning van de bouw- van de opwerkings
fabriek. en de hiervoor geplande
veiligheidsmaatregelen tegen de
ke:rnenergietegenstanders.
(zie onderstroom van febr. '79)

De Dl.K gaat er van uit dat deze
veiligheidsmaatregelen (opwerpen
van wallen met behulp van het
gekapte hout, betonnen Jl'lU'en,
prikkelsdraad~ mikrofoons etc.)
doorgevoerd moeten worden, ~s die
op het moment noodzakelijk blijken
te zijn en zo te gebrni.ken dat de in
het openbaar en door de politiei
te verdedigen zijn.
In mei van dit j aar maakte Albrecht
opeens bekend dat de opwerkings
fabriek voolopig niet gebouwd
zou worden. Het projekt zou vol
gens Albrecht politiek nietJ haal
baar zijn. De proefboringen voor
een onderzoek in de zoutlaag van
Gorleben als opslagplaats voor
nucleair afval gaan wel door. Het
feit dat de boringen wel door gaan
wij st erop dat de Bondsregering
haar atoanplannen zeker niet heeft
laten varen; voor de kernenergie
tegensta.nders(sters) betekent dit
overigens niet dat de opwerkings
fabriek van de baan is, in tegen
deel, mede gezien de ervaringen
met de politici in het verleden
hebben ze het gevoel met dergelijke
berichten om de tuin geleid te
worden, zodat het verzet tegen
het projekt gebroken wordt en
op het me. nent van verslapping
de atoaunaffia toch een opwerkingS
fabriek kan bouwen.Maar zelfs al
zou wat Albrecht gezegd heeft,
waar zijn,. dan nog blijft de
afvalopslag : reden genoeg om verzet
te bieden, vooral als je weet dat
de zoutlagen aldaar in kontakt
staan met het grondwater en dus
in feite volstrekt ongeschikt
zijn voor de opslag van radio
aktief afval.
Ondanks deze berichten gaan de
boringen gewoon door.
Het nee van Albrecht tegen de
opwerkingsfabriek is niet zo
definitief als het wel lijkt.
Voor hem is het nl. heel duide
lijk dat de politieke redenen die
hem er 1lll van weerhouden de op
werkingsfabriek te laten bouwen
binnen korte tijd best lcUJmen
veranderen. Het is dus zeer
logies dat de D\~K haar pl8JU1en
van de fabriek niet zo maar
stil in een hoekje laat liggen
maar dat ze rustig doorgaan met
hun voorbereidingen, zodat ze
gelijk erop in kunnen springen als
het sein op groen springt.
Er is dus alle reden 001 het ver
zet onveminderd door te zetten.



Zoals in eerdere OndertroCIDs
te lezen is geweest hebben er
al diverse akties plaatsgevonden.
Daarbij zijn rake- klappen ge
vallen, is de chemiese krwppel
gebruikt, zijn mensen gearres
teerd, gefilmd en geristreerd,
z.ijn banen angezaagd waarin mensen
zaten, die dat omzagen wilden
verhinderen. Er is geprobeerd (IJl

d.m.v. sit-down akties en on
schuldi.ge sabotages het begin
van de boringen te verhinderen;
200 artsen uit de streek hebben de
stopzetting van het ato~rogr......
geiist.De maatregelen van de kant
van de Duitse rechtsstaat zijn
niet misselijk:de streek lijkt
op een bezet gebied en vol1llt.
als zodanig het .....st _te
voorbeeld van de tgn. atoomstaat.
Enkele voorbeelden:
-auto' s die in het gebied rond
rijden worden zonder aanleiding
gevolgd, tot stoppen gedworlgen
en de persoonlijke gegevens van
de inzittenden worden genoteerd.
'-van auto's met anti..atOClllStickers
worden de kentekens gefotogra
feerd.

-leden van de BI-LüchoW
Dannenberg worden in de gàten
gehouden:een boerin lid van de
BI heeft meeg""""'kt dat,ter-
wij 1 ze met een andere aktiviste
bieten aan het hakken was ,in de
gaten gehouden werd door enkele
BGS-Ieden in een droge sloot
iets verderop;ondertussen reed
een aUto van de BGS langzaam
voorbij, werden ze· van daaruit
gefilmd, en probeerde men met de
richtmikrofoons een geprek vast
te leggen.
-de politie wist vamJit welke
boerderij het eerste telefoon
tje VOOr een van de eerste blok..
kades met traktoren geVoerd is
ell welke Leden van de BI "I' dat
ogenblik in de boerderij aan
wezig waren;det bleek tijdens
een verho9r van een van de demon
strantena
"mensen die in de bo$sen wandelen
of fietsen worden aangehouden,
ondervraagd en geregis'treerda
-aan de rand va:n Lüchow wordt een
kazerne gebouwd waar 1SOO
agenten ondergebracht~
worden.
-door politici wordt verklaard dat
de grote politiemacht nodig is
OO1dat ongeveer 10\ van de tegen
standers(sters) geweld niet vreest.
Het is maar een greep uit de hoe-:
veelheid van feiten .en gebeurte
nissen die symptomaties zijn voor
de situatie aldaar. Het spreekt v
voor zich dat die 'situatie grote
invloed heeft op het leven van
alledag van de bevolking aldaar.
Minder vanzelfspl'ekend en tI'àgies
is het dat die, situatie aan
leiding heeft gegeven tot heftige
menbJgsverschillen bi.nneri de BI
1üchow-Dannenberg, en tussen de
BI-Lücow-!lannenberg en çroepen uit
de rest van Ikdtsland dIe een
bijdrafe willen leveren aan een
konkreet verzet ter verlündering
van de bouw van deze waanzi.nnige
atoanfabriek:. Zo hebben een aan-
tal leden van autonane BI IS uit
o.a. G6ttingen een van de boorgaten
met schTQOt zand, cement en kout

weer dichtgestopt.Van die aktie
heeft de BI-W-Da zich bij lIlOIldé
van haar voorzitster gedistantieerd!
Erger nog is dat dezelfde voorzit
ster , via een ingezonde brief in
de krant, gesteld is dat enonne
politiaoacht veroonaakt wordt door
de aanwezigheid van Itlinkse",
''kcIJmmistiese", "gewelddadige"
de8:mstranten uit de rest van
D.1itsland. Tijdens de laatste kon
ferentie in Trebel op 3/4,11OV'"
waar over het verdere verzet ge
praat zou worden,is deze kwestie
besproken. Gevolg van de heftige
kritiek 9P de uitlatingen van de
voorzitster van de BI was" dat ze
qlstapte. Afgevaardigden uit Göttin
een hebben toen gesteld dat er
maar een andere BI moest 1canen,
andat met ~een aantal leden van)
deze BI niet samen te werken viel.
Ook van elders is et' nogal wat
ktitiek op de BI ,die tijdens de
Bundeskonferenz voor BI' s .in Bochum
nog enthousiast tot eell groots ap
gezette blokkade had opgeroepen
en daar nu helemaal van afziet.
Voorpl het feit dat de BI eneI'Zijds
vindt dat ze het zelf voor het zeg
gen heeft als het 'gaat om de V01'lB
van êlkties tegen de atoau-
fabriek, en van. 4e andere kant
klaagt over de geringe deel~
van andere groepen aan de akties
aldaar, heeft nogal wat kwaad
blQed gezet. Men vil\dt dat ondemo
kraties ; van de andere kant doen
de 8l1toJlOO1e groepen uit O.aa Ham
burg etl Glittingen, die een veel ra
dikall,re lijn voorstellen, niet
anders dal> elke andere opvatting
heftig hestrijdenöeen doorbraak
lijkt op dit ..-ot niet llOge-
lijk. l1n dat, terwijl blijkens
mededelingen van mensen uit LU-Da
ttde andere kant" (uiteraard)
lUStig doOrgaat au alle voorwaar
den te kreêren 001 verder verzet
tegen de ,\tOOlllfabriek OI1IIOgelij k
te maken:er djn versperringen
opgericht, er worden Dllren rond
het' bouwterrein opgetrokken~ er is
een zware bewaking georganiseerd;
en naar schatting djn er mI
+ 1000 agenten en !lGS-Ieden
:In de airekte ~evinggestatio·
neerd. Het bekende liedje:de
AKB ve1'deeld door interne -tegen
stellingen over poli.tieke rich-
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ti,ng, over de vonn van verzet
(gewelddadig/geweldloos) ,over
de mate W3arinBI J s van elders
mee kunnen beslissen over akties
in een streek, en ondertussen wordt
er geboulol, worden dudanige maat
regelen genanen dat het verzet
bemoeilijkt wordt. Een tragiese
situatie, waaruit door ons (o.a.)
geleerd kan worden dat hier zo
spoedig mogelijk de diskussies
over strategie en aktievormen
van de AKB gestart wordenen ons n
niet i1:l slaap mogen laten sussen
door SChijnbare suksessen. Tot
slot geven we hieronder nog twee
stukken weer die in het lçader
van dezekwestie illustratief
zijm De eerste is een samen
·vatting van een diskussiestuk
van de BI-fuisburg en geeft de
absurditeit aan waartoe de laridige
situatie·kan leiden; de andere is
een ingezonden brief van een lid
van de BI-LU-Da in de plaatselijke
krant (Elb..-Jeetz zeitung) en
vormt als zodanig een lichtpuntje:
er is dus nog hoop!
Voorstel. van. BI-fuisburg:
uit de laatste bijeenkatasten is
gebleken dat de Bl-LU-Da voor
zover die al bestaat (eerder is
er sprake van verschillende poli
tieke st1'Olllingen), in meerderheid
niet bereid is het koncept van
direk·t verzet te hanteren.Voorlopig
is de" \\end1and blokkadetl,. door de
BI zelf voorgesteld, niet uitvoer
baar. De BI heeft zich via de
EJZ gedistantieerd van bepaalde
kernenergiètegenstanders(sters)
van elders. De BI blijkt begrip te
hebben voor aanklachten tegen
demonstranten wegens veroor:taken
van schade bij blokkades -enz'.
Ze ~teerd daannee de krÎlDi
nalisenng • In plaats van te
proberen een nieuwe stap in het
atoomprogrRPa te verhinderen,
worden diegene in de rug aange
vallen, die verdergaande maat
regelen zoals sabotage van bQor
apparatuur noodzakelijk achten.
Op de vorige Trebelerkonferenz
(7/10) hebben de Bi's van elders
zelf-kritiek aeleverd en inge-
zien dat dergelijk aktiçs nie.t JlIet
de men.c;en uit de buurt vooTbereid
en later getwalueerd zijn. Voorstel
len an dit dUs nu wel 'te doen en
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aandé mensen daar duidelijk te
maken <lat de funktie van de bo
ringen harde tegenstappen nood
zakelijk maakt, zijn door de BI
Lü-Da afgewezen.Het koncept van
de BI-W-Da aD. terug te lreren
naar înfonnatiewerk en af te zien
van direkte akties is een gevaar
lijke en schadelijke inperking
van het verzet en geeft de atoom
maffia de kans het atoomprogr_
door te voeren. Het aantal tegen
standers(sters) in de streek zal
wel groeien maardaannee ook de
opwerkingsfabriek en het :(X)litie
apparaat. De BI-DJisburg stelt
dan ook voor:er moet veel infor-"
matiewerk onder de plaatselijke
bevolking geclean worden, maar daar
naast moeten èr direkte verzets
akties uitgevoerd 'WOrden die het
verzet aldaar verder inspireren
en ontwikkelen.Daarbij wijst
Duisburg erop dat er vaste "Gor_
lebengroepen" in BI I S gevormd JDQe
ten worden die er dan voor zouden
moeten zorgen dat de gerichtheid
op de BI-LU-Da doorbroken kan
wo_n door bv. vaste steun-
punum in de streek te ontwik
'kelen o.a. door er tegaanwonen~

Alleen zo lo.mnen de aktieve krach
ten in de streek gesteund worden.
Tot zover dit voorstel. .
I~zonden brief in EJZ van 6 okt

ON tE. VOO/l.Il.AAD
F<lSSIIl.E BllANllSTOr:

17§ van een lid van de BI-lii-Da:
"Wat iS !mld?rn dë argeopen weken is de BI
herhaaldelijk door politie aan
gespoord zich van gewelddadig
heden bij het begin van de diepte
boringen te distantieren. Dit lijkt
verwonderlijk, daar de BI en haar
vriend(i1U1-)en van elders iDmers
het slachtoffer van deze ge\\'eld..
dadigheden waren geweest .Dat g_ld
wordt echter niet: bedoeld. Het ge
voel van medeleven van de politici
betreft niet de mensen die met de
ballen naar beneden ge!>aa1d
werden, of bij wie gifgas in het
gezicl1t gespoten werd. liet
betreft de motorzagen die door
spijkers in de bomen beschadigd
werden, en de autobanden die het
een tijdje zonder lucht mesten
stellen. De pijn die die dingen
aangedaan is , heeft de veront
waardiging van de pol i tici ver
oorzaakt."'e1iswaar lamnenniet
alle dingen zicl1 in dezelfde
mate van medeleven verheugen.
Zowerden op 11 sept. in Gedelit.
niet alleen mensen door een sander
lcarmando van de politie mis
handeld, nmar werden ook llm autols
ernstig vernield, zonder dat een
politicus daarover een kTities
~rd over heeft laten vallen.
Misschien zijn het ook de wetsover-
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tredingen die zij zo betreuren.
Dat zou natuurlijk begrijpelijk
zijn, andat zij het zijn die die
wetten ontwerpen en ze uitvoeren.
Maar ook daarbij kant het er steeds
op aan wie die wetten overtreedt •
Wanneer bv. de politie met een
konvooi van legerwagens met een
snelheid van 79 tot 100 km/uur
door de nauwe straten van \\\.1strow
dondert en op een haar na eenc
ernstig verkeersongeval veroor
zaakt I dan windt zich geen enkele
politicus op. Op die manier blijft
van hun afwijzing van g.....ld nog
slechts een primitiev-e staats,..
filosofie over. De besluiten van
de staat zijn altijd juist, daar
ze rechtmatig tot stand gekomen
zijn. Als iemand iets tegen die
beslissingen ondemeemd, is dat ge
weId. En als het staatsg_ld
geweld gebruikt, is dat geen geweld.
Met alle respekt voor die staat ,
maar zo 'n betelceni.sveraJlf;).ering van.
het woord geweld kunnen we .ons niet
laten voorschrijven. wie de dis
kussies nauwlettend volgt zal zelf
merken wat geweld is en wat niet.
Ik ben er niet zeker wan of de
verzetsakties waarbij schade aan
gericht werd, zinvol warenoMpr
distantiering daarvan vind ik
in ieder geval verkeerd, zolang
het geweld van de staat zo onvoor
waardelijk geaksepteerd wordt ."

Ella, ~.

OOSTENRIJK: CAMPAGNE VàOR I.E.
On'tangs eiste Anton Benya$ vaol'zitter van de OOs·ten:riJk,e8 vakbond en ook 'IJocl'zitter van het Nati.a
naZe parLement.. een nieuw referendum over de Zwentendorf wncentl'ate. Volgens hem is de situatie
vel'anderd sinds hst vorige referenàum(M$47 ~ 1Ja:n de beJJo"L'king stemde toen tegen k.e.rrlenerguJ.
Dit is gekomen door de "eMrgie-cr1.8is"$ en 1Jet daarbi.,,'; behorende lI~eezo-proce8". Zodoende kan een
nieJ:o,}e uitkomst verû1aOht lûOl'"den. In' december.. vorig jaar.t 'f.)eJOd in hetparl.ement een wet aangenomen.t
di. de toepassing van kernspl.ijting voor df; energieproduktie uit8luit. Ver8cha:tende politici van
de BociaUstieBe partij (de regering.spai'tijJ hebben Mrhaaldelijk verklaard de;;e wet te respekteren.
De OCstenrijkse anti- k~nergiebewegingeist het aftre~n Van Benya. Aangeaien ~8e eis gesteund
uordt door enige politiai. Het kernenergievraagetuk iB~eer te~ in de belangstel"Ling!
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Dit artikel is voor een deel een
reaktie op het stuk van Manus en
Sible in de vorige Onderstroom,
maar ook een poting om het waarom
van. dat en de nog kallende artikelen
aan de mensen die CI1de'rstroom lezen
duidelijk te maken. Het is niet toe
vallig dat er juist op dit moment
artikelen verschijnen over de toe
koJnst van de anti- kernenergiebe
weging.. Over ho~ en met wat voor
middelen je aktie moet voeren,
hoe je je al dan niet moet organi
seren en meer van dat soort vragen.
In het artikel van MmlUS en Sible
wordt gesteld dat de AI..B in een
krisis c.q. impasse zit. Alhoewel
ik het hier mee eens ben, vind ik
het toch eerlijker en effektiever
als we van ons zelf uitgaan.
Dan moeten we konstateren dat de
Stroangroep Nijmegen in een krisis
zit. Een krisis ,die de groep sinds
een. paar maanden voor een groot
deel lllll gelegd beeft. De verschil·
aktiviteiten welliswaar door, llIS4r
het élan, het enthousiasme ontbreekt.
De vraag is waarom, en hoe kamen we
eruit.
Manus en Sible stellen, :naaT mijn
mening terecht, dat de strijd tegen
kernèl1ergie tot JW toe een macht
strijd is geweest. Een machtstrijd
die door de wij ze waarop deze zich
ontwikkelt heeft, verdieping V'Tijwel
amnogelijk heeft gemaakt.De SSk
Nijmegen is met deze machtstrijd
nauw betrokken geweest. "'e hielden
ons in sterke' mate bezig met het
organiseren van demonstraties,
met overleg tussen diverseorgani
saties over die demonstraties J over
organisatievormen e.d. Kortom met
interne machtstrijd binnen het brede
skala van meningen wat de AKB nu
eeIDllaal is, om de externe macht...
strijd zo effektief mogelijk te
kunnen voeren. Tot voor kort wa,s
dit volgen.s mij ook de beste stra
tegie. Een strategie die erop was
gericht op onze eigen eisen de

beweging zo groot mogelijk te maken.
We moeten echter helaas konstateren
dat deze strategie maar gedeeltelijk
geslaagd is. Goed J de "anti- kern
energiebeweging" kan zich op het
ogenblik beroepen over een grote
aanhang. De mogelijkheid dat kern·
energie in Nederland \<Klrdt tegenge
houden begint aan de horizon te
doemen. Onder druk van allerlei
sociale, politieke en ekonomiese
ontwikkelingen is kernenergie een
belangrijk onderwerp in de Haagse
kringen c.q. kanende. Kernenergie
is parlemenTair belangrijk geworden
on het lijkt erop dat het een belang·
rijk reniet het belangrijkste
verkiezingspunt gaat worden. Deze
ontwikkeling is uitstekent voor men
sen die kernenergie willen tegenhou
den en meer niet.
Alleen ik wil meer, en dan is deze
ontwikkeling bijzonder lullig.
Want met het parlementair worden
van kernenergie zien we een verwate
ring van onze argllllenten tegen kern
energie • .Als we de kranten lezen
zien we dat hoe langer hoe meer
het milieugevaar van kernenergie
1115 argument ertegen wordt gehan
teerd. De overige argumenten ver
dwijnon naar de achtergrond.
Laat staan dat we eisen die we vaag
in ons achterhoofd hadden in de
diskussie betrokken zien worden.

De "anti-kernenergiebeweging"
heeft welliswaar de diskussie
over kernenergie kwmen aanzweng
elen, maar wordt hoe langer hoe
meer gebruikt als bL1iten- parlemen
tair werktuig voor de parlementaire
politiek. Feitelijk is dit de kradht
van het parlementaire systeem.
Een beweging gekonsetreerd rond een
bepaald tema wordt sterk. Hierdoor,
ontstaat er druk op partijen binnen
het parlement om dit tema ook
belangrijk te gaan vinden (druk van
uit de achterban zowel als de druk
die ontstaat bij de ge~chte aan

mogelijke ste1Ilnemri.nst t.q. verlies)
Dit heeft tot gevolg dat een grote
groep mensen weer in slaap gesust
wordt.
Eerst was kernenergie een levensge..
vaarlijke ontwikkeling~ waar ze
niets over te vertellen hadden.
Nu waakt het parlement over over
ln.m wel en wee. Ze krijgen weer de
illusie dat ze via verkiezingen
op een deJUokratiese wijze kunnen
meebeslissen. Du~ ,waarcm zouden ze
zich dan nog druk maken!
Aan de andere kant komen mensen
die niet geloven in dit soort demo
kratie in moeilijkhec1en. l'j'ant door
gaan op de vertrouwde wij ze, JUl
als werktuig van de parlenentaire
patijen is niet bepaald aantreke
lijk. Alleen~ wat dan? Kernenergie
blijft gevaarlijk~ dus er niets
tegen doen kant voor mij niet ter
sprake. Maar hoe er tegen te vech
ten op een manier die niet alleen
kernenergie bestrijd, maar tevens
heel het systeem dat kernenergie
heeft voortgebracht?
Dit probleere, dat veroorzaakt wordt
door de inkapseling van onze strijd
door het parlementaire systeem,
heeft' volgens mij de Stroom,groep
Nijmegen lamgelegd. liet niet weten
hoe verder te gaan werkt verlanmend.
Dan gaan er allerlei tegenstelling
en spelen, wordt er veel aandacht
geschonken aan niet essentiäle
zaken en alles gaat ten koste van
de sfeer.
Toen ik het artikel van MarnJs en
Sible las kreeg ik een vaag onbe
hagelijk gevoel dat niet kwam door
wat ze schreven. Welliswaar ben ik
het niet met alles waarover ze
schrijven eens, maar de meeste on
vrede wordt veroorzaakt door wat
ze niet schrijven. Ze schrijven
over de toekomst van de AKB die
zij al in hun hoofd hehben.
DaaI'VOÖr vinden ze het noodzake
lijk allerlei argumenten verder
te gaan uitdiepen. Daarin is het
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belangrijk C8 anderen, die zich op
ecn of andere lIlI1Iîer liet mil ieu en
energie bez~en. serieus te
gaan naAen. Al zit hier veel waars
in, toch gaan ze voor mij heJsaal
voorbij aan de problUllCn van de
stroo.g~. Deze diskussies zijn
rKJttig voor .-.enscn en groepen die
door villen gaan op de ingeslagen
"'eg. Ik weet niet of :.ij dat villen
Illa3T voor aij no'ellgelen zij alleen
diskussies aan voor die IICnscn,
niet VOOT de ~troangroep. ProblClllen
worden niet opgelost door alleen je
arguaenten theorctics beter te
onderbouwen. "-ant wat doe je dan
aan je positie van buitenparlemen
tair .~rktulg voor de parlementaire
partijen?

Volgens mij 1IIOet. je je eerst
gaan afvragen wat je als st~
groep Iofil. alleen kernenergie
tegenhouden oC .eer! 1\11 je
IleCr dan krijg je o~icldelijk de
vraag oC dit. 'fel II'J)gelijk. is op
de manier zoals de antl-ken1
energie-bet.<eaing nu werlet. or dit
"''el Jmgelijk is, al heb je je argu
a~nten beter onderbolitoU.
Voor Ilin is dit niet Iklgelijk. Daa
Daa1'Olll vind ik (at ""C IIOOten gaan
werken aan een politiek alter
natief. EEn al ternatief dat niet
parleuentair is gericht, IIl3ar ook
niet op de traditionele linkse par
tijen die het doel boven de IIlensen
stellen. ~lanr een alternatief
waarbij het doel in jezelf terug

te vinden ~t zijn.

Konsekwentie van dit alles is wel
dat de stl'Oallgroep z.ich c.vormt van
een groep die op politieke wijze 
kernenergie wil tegenhcuden, tot
een politieke groep die als
hoofdpunt de strijd tegen kernener
gie stelt.

DM .oet je gaan praten over aktie
'vormen, over de mensen \o'3ar jê j('
op wil gaan richten. KoTt.OIll dan
moet je al die diskussies gaan
voeren die je als politieke groep
IIlOet voeren. De geschiedenis van de
AKB is inderdaad een geschiedenis
van Ill8chnrorming, maar ik wil deze
niet vervangen door een geschiedenis
voo de olllJlllcht, al dan niet met
onder~~e argumenten.

Willem Paul i

MEDESTANDER VERMOORD
Hit:Jrod Eakin aen ~/cpJa activist in .u eampagr.. "Igan kal"1'lCitntrat.s~ dia gabow.ld Ioll1Nan iPl GUm Ro••
(2:1150 KI!gCA7l2tt) biJ Ftn't lIo,.th IIPl iPl NotaqordD. Mi Bq Cit:1j, Wl'd op 14 april J919 dDodgaachotcn.
Nic~.-z, van bn-oep JOlU"1IGIlillt, 1."1211 op dat t'DlHI'nt buig _t a81'l lima VBr'hallUl ou,", aa orwaiU.glwrid
l1a1I aan kU'1WJ'l8f'9ufabmk ÜI zu.id- 7'_. Ho~L .,. gaal1 diNkt bAriJa is, dat th *>ON op EakiPl
l1e,.bindt _t pl'O- 1uu-rwnugiakJoachtm, hebNn aa IIIcl.JSt<2nà.,.s UQ7l Hi.cJrafl1. IJItl het gelJocti. dat dit toch
"' is. RcJQning _t ook gll~1m "",J"l:igpl _t de CMstandigh.edIlPl~,. da lIIOO'ftd Maft pZaatagllnlo>den.
oe.. I1Olg~1I op Bel'! IImll.VIVl l.I4Dhtpal'tiJen. b<mden aoo,.tmijdne, ach:.MJoZgi7t(Jen,lIn ~igtm:la
tIIUfoontJa. el'! k.i8~1(UIÇeng.nc/rt tagen anti- ~.a"gir lUl IlfiUw- actil1ista" iPl TC08.
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