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De redaktie is de laatste tijd uitgebreid met
drie nieuwe lQetlsen: Ruud,Rob en Oer.
Dit nummer van Onderstroom heeft een iets

'ander formaat dan de vorige (jammer, dat staat
nu niet zo mooi meer in jullie boekenkast)

. Het is de bedoeling dat het eerstvolgende n......
mer in augustus uitkomt, maar als er aanleiding
voor is. komen wij echter ook in j u1i met
een nUlllDer.

uraniumwinning. Ineen van de komende n.-rs
willen wij dieper in gaan op het nieuwe _sell
Tribunaal. Deze behandeld de situatie van de
incliane!i in Noord-en .Zuid-Amerika.
Overig6bS vindt de redaktie clát de komende tijd
de diskussie (en overigens elke diskussie) op
~ssantiële araumenten gevoerd moet gaan worden.

'Dit om te voorkomen dat de diskussie verzandt in
stemmingmakerij en polarisatie.
Hierop zal dan ook sterk gelet gaan worden, waar
bij de argumentatie van de' redaktie steeds aan

'gegeven zal gaan worden.

De redaktie bestaat uit: Dick,Willen,Lau.
Rob, Ger, Bep, Marly, Piet en Rund.

Redaktie adres: Kooleman Beynenstraat 132
Telefoon: 080-281423 of 772682.

Neem eén abonmmlent!! Maak 112,50 ave'!' op
giro 371171100 t. n. v. de penningmeste'!' van
de St'l'OO/1/groep Stop K81'118ne'l'gie in Nijmegen.
Vonde Zstmat 11 in deze plaats. Onde'!' Veme Ui-nr;
abonnement Onde'!'stroom. Meel' ovel'lTlaken mag,
want VOOI' de aktie in oktobel' is vee l ge 'td
nodig.
De inhoudeopgave 1>indt men ovel'igens op de ,
laatste pagina..

namens de redaktie Bick.

---...

Ha het t8lltenkamp in Valburg bevindt da Neder
landse Anti-lternenergie Beweging zich i11- e8ll
zeel' belangrijke fase. Zoals iedereeD. nu wel .
zal weteJl, werd op dit t8lltenkamp door de
deell188l8rs/deelne_ters het voorstel overge
nomen van de Gelderse stroomgroep8ll om, als de
kerncneirale Dodewaard voor I oktober niet
.niet definitief gesloten is, over ,te gaan tot
·een openbare bezetting van het terrein van
die centrale. Het zsl duidelijk zijn dat
OlIderstr.,om (sinds het vorige nummer het blad
van de Gelderse Stroomgroep8ll) in de diskussie
'rond de voorgenomen aktie in oktober een heel
,belangrijke rol zal gaan spelen. Wij de reaktie
,willen dan ook dat in Ondarstroom de diskussie
wordt gevoerdrpncl deze aktie. Dit n......r geeft
'daar dan ook blijk van.
!-Uereerst gaan wij uitgebreid in op het t8ll
tenkamp zelf. Wij hebben een aantal praatjes
opgenOlD8ll, die t08ll gehond8ll zijn.
Echter niet die van Hans Vollaard, omdat in
de vorige Onderstroom al iets dergelijk heeft
gestaan. (over het illegaal draaien van de
Dodewaard centrale)
Verder een uitvoerig verslag van de groeps
diakussies. Wij beginnen met de slotverklaring
van het tentenkamp. Overigens is op 14 juni
in Nijmegen de eerste landalijke vergadering
ter voorbereidl.ns van de oktoberaksie geweest.
Uiteraard in dit nUDlDer een verslag daarvén.
De Han zit trouwens ook niet stil, dinsdag
na het tentenkamp hield Han een aksie bij de
Dodewaardc8lltrale. Vanuit de Gelderse groepen
kwam hier nogal wat kritiek op. Voor Onder
stroom reden:- om eens met mensen van Ban te.
gaan praten. 'Een interview vindt men in
dit nummer. Daarnaast staat er een kritisch
kommentaar van de Banaksie in Onderstroom.
De redaksie wijst erop dat dit kommentaar tot
stand kwam voor het .intet'View. Uiteraat'd
staat het Ban vrij, evenals een ieder ander,
om. op. dit stuk te reageren, maar wellievet
als het kan met betre~ing op de akeie in
oktober.
Niet alles in deze Onderstroom heeft betrekking
op -Dodewaard. Er staan ook artikelen in Qver
de aksies tegen de dumping V/Ul radioaktief
afv-al in Ijmuiden en de ontruiming van het
anti-atoomdorp It Freies Wendland" in Gorleben.
Tenslotte de start van 2 nieuwe rubrieken in
Onderstroom: een bladenrubriek, waarin korte
relevante artikelen uit andere bladen bespro
on worden, en een nieuwsrubriek met korte
stukjes over gebeurtenissen elders. Bovendien
een stukje over een bijeenkomst tegen de be-
dreiging van het.bestaan van diverse oorspron-
kelijke bewoners (zoals "Blaek-Hill" indianen,
aboriginals in Australië e.d.) door o.a. de~..,..__"",;.~_7



SLOTVERKLARING

Bh we kunnen doorpraten want vanmiddag is
duidelijk geworden dat we door kunnen gaan
met het uitwerken van het voorstel: de
voorbereiding van een terreinbezet~ing dan
wel een blokkade van de kernsentrale in
Dodewaard. En die voorbereiding zal alleen
maar gestopt worden als de regering on8
ultimatum inwilligt. De nodewaardsentrale
moet voor eind september gesloten zijn.
Dodewaard moet dicht. DODEWAARD GAAT DICHT

een terreinbezetting, 4 een blokkade en
2 groepen waren tegen het voorstel. Van
de 35 groepen zijn er 10 die vinden dat
je waarschijnlijk moet gaan blokkeren
omdat een terreinbezetting niet haalbaar
iS.
Het argument van"de 2 groepen die tegen
waren is "dat je je parlementair gericht
moet opstellen.

Wij konkluderen hieruit dat het voorstel
van de Gelderse groepen is overgenomen
door de aanwezigen.

Natuurlijk zijn" er een aantal belangrij
ke punten waar ~an.iddag alle~n maar beel
kor~ over gepraat kon worden. Een belang
rijk punt is hoe je daadwerkelijk het ter
rein zou k,unnen bezetten. Ben algemene
teneur van de diskussies in de groepen
wal dàt we een aewelddadige konfrontatie
met d~ H.E. liever niet aanlaan. Soamiae
groepen benadrukken wel dat bij een mal
sale de.lname bepaalde v,or.en van geweld
niet vermeden kUDDen -worden. E'en ander
belangrijk punt is de openbaarheid. Alle
groepen vinden dat er zoveel mogelijk in
formatie moet worden verstrekt aan de be
volking via pers politieke partijen, wijk
centra, acholen en vakbonden. Bij de in
for.etieverstrekking moet ODS geweldloos
heidsprinsipe benadrukt worden. Wij hebben
er maar kort over kunnen praten. Haar
vanmiddag ia dan ook paa het begin van de
diskussie. We gaan verder praten. Over 3
weken al, op zaterdag 14 juni, wordt er
een veraadering belegd VOOT alle mensen
die zich hebben opgegeven als kontaktper~

soon. Bet presieae tijdstip en de plaats
van de vergadering wordt zo epoedig ao
gelijk medegedeeld.

Vanmiddaq hebben we qepraat ovel: het
vool:..tel van de Gelder..e str001R9'I:oepen
en energiekomitee.. om aan de nedel:
landse ovel:heid een ultimatum te ..tel
len. Br werd stopleqqing van het totale
kernenergieprogramma geiist, te begin
nen bij Dodewaal:d. Er werd be..loten dat
de Dodewaard..entrale v66r het einde van
september 1980 gesloten moet zijn.
Indien dit niet zou gebeuren stelden
de qelder..e groepen voor om in de loop
van oktober een openbaar aangekondigde
en openbaal: uitgevoerde bezettingsaktie
uit te voeren v~ het terrein rond de
sentrale. Dit voorstel werd gedaan op
grond van de volgende arqumenten en o
verwegingen.
Op grond van de in de loop van acht
jaar opgedane ervaringen hebben we geen
enkel vertrouwen in de overheid als het
gaat om he~ op korte termijn sluiten
van ae kern..entrales. Het wordt tijd om
het heft in eigen hand te nemen. Het
atoomprogramma vormt zo'n bedreiging
voor gezondheiü, veiligheid en demokra
tie. dat het gerechtvaal:digd is je. daar
krachtig tegen te verzetten. En we VOe
len ons meer dan ooit bedreigd nu blijkt
dat de overheid en de atoomlobby de op
zich al belachelijk aandoende veilig
heidsmaatregelen keer op keer overtre
den. Met het uitbreiden van de opslag
vergunninq van de Dodewaardsentrale
heeft Vlln Aardenne zelf het vuur aan de
lont van het kruitvat aangestoken. Een
regelrechte provokatie van het neder
land..e volk, dat al op allerlei manieren
heeft duidelijk gemaakt geen kernenergie
te willen. De reden waarom de gelderse
groepen dit vooretel in alle openbaar
heid en openheid aankondigen is heel
simpel. we hoeven niet zoals de atoom
lobby doet onze aktiviteiten te hullen
in rookgordijnen vol geheimzinnigheid.
We staan voor een rechtvaardige zaak.
we komen op voor recht van een ieder op
veiligheid, gezondheid en vrijheid.
Uit de diskussie vanmiddag is gebleken
dat de mensen hier bereid Zijn over te
gaan op hardere akties om he~ atoompro
gramma" te stoppen. De diSkussie is ge
voerd in 41 groepen; 35 groepen wilden
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DODEWAARD GAATDICHT
argunmtatie Gelderse Stroomgroepen PRAATJE ~

Da Celd.ra. Strooa.roepan au Inersi.kaai-
t ••• doen het vooratel oa ••n da ras_rinl
••u ulti••tua te at.llen. Wij .i ••n dat het
bel••too.proar.... wordt .till.l.8d~ oa ta
baIloDen in Dode•••rd. 1. 'e Dod.v••r~••D
tral. niet voor eind ••pt••bar aa.lotan dan
atellen 4a Celdera. Stoepan voor oa in okto
ber over te sa.n tot ••n terr.inhe.etriDI
(rondoa .a ceDtr_I.). aet i. d. bedoelinl
dat er dit v••kend .et n••• over dit voor
atel ,apr.at vordt. Bn oa op ••n beetje zin
volle ••nier over dit vooratel te tUDDen
praten i. het noodzakelijk dat .a on& be
vuat zijn van de proble.en di•••n mOI.lijk_
terr.inba.attiDI .et .ich ••• kan breDlen.
w. zijn jaren ••n hat knokken la•••at oa
zov•• l aoa.lijk aenaen te overtuigen van de
.a.nzin en he~ gev.ar v.n het .too.progr.....
Bn v. kunnan val zesgen d.t ve d••r a.rdig
in g.ala'ld zijn.
Bo.vel cijfera op zich niet zoveel zeisen
ia het toch leuk oa te aosen konat.teren d.t
in ean Hipo-enqulta ongevear zaatig I v.n da
Badarl.ndae bevolkinl taaen tarnenerli. ia.
Ve aoeten ervoor zorgen d.t ve deze brede
onderateunin~v.athouden. Ook en voor.l ala
ve bealuiten over te la.n tot een terreinbe
zettinl.

OntskJan verzet
Bat eerate leorl.niaeerde verzet te.en tern
anerli. ontetond in Baderland rond 1973. en
vaa voor. I sericht tegen de bouw van de enel
la kv.ekre.ktor in lalt.r. Br verden .trooa
Iroep.n Stop lalkar oPlericht, en eeD van de
eerata aktiaa be.tonden uit het vaJs_ren v.an
het betalen van de I'lkerhaffinl en het bou
den van een de.onatr.tie lanla het terrein
vaarop de aoordfabriek labouvd verd (1974).
la de jaren die er op volgden verdan er eteed
.aar .trooasroepen oPIaricht dia later oaae
doopt ••rden in .trooaaroepen Stop lernenargi
Rond 1975 verd er een besin I ••••tt .et het
landelijk organi.eren en toördineren van de~
.onattatiea en andere aktie••
Behalve bet aantal en de srootte van de orsa
ni.etie. breidde oot het ektie.raena.l zich
in de loop der jaren uit. Er .erdan manifa.
t.tie. geor.aniaeerd, bandtekeningen varz'meld
petitie. aangeboden en de.on.tratie. Sehouden.
De de.onatratie in aeptember 1977 in Kaltar,
waar de nederland.e A.K.B. getonfronteerd
vaerd met de duit.e uitingen en oefeninsen
voor een politie.taat.

UC.Almelo
De demonatratie tegen de uitbreiding van de
~.C. in 1978 te Almelo, vaar de eerste sy.p
tomen van demonstratiemoeheid al konden vorden
waargenomen. En daarna, in relatief korte tijd
een groot aantal demonstraties. Ga.selte, Doel
Kalkar en twee keer Borssele. Het na.e vorig
~3r, hij bij de demonatraties in Kalkar en
Ga.selte, was duidelijk te merken dat het 0

vergrole deel van de deelnemersIsters heel

v.t vr•••takan. aattaD bij het feitelijke nut
van hun kilo.eter. lenle vaDdaliDI. Wa. lopeo
vel lanoel1 Tot dan ~oa bad ar aiganlijk vrij
vel nie.end letvijfeld aad bet nut en de funt
.ie van de beataan4e attievor.ea. Wel va. da
A.I.B. verdeeld over de Traa. of bet vel of
niet zinvoi wa. o. ei.en te atellen en var
wechtialeD te hebban Daar het parle.ent toa.
1 •• t .t.et echter det in de loop der jaren
het wantrouwen n.ar e~ hat onl_loof in even~

tuala oploaaiDlan van d. overhaid behoorlijk
_Ielroeid is.
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Schuldig
Dat de overheid zelf schuldig is, kunnen we
konstateren als we eens gaan inventariseren
welke konklusies de overheid getrokken heeft
uit het steeds breder .ordende verzet tegen
ke~nenergie. Hier volgt een opsomming: de
Nederlandse deelname aan Kalkar werd voort
gezet; de U.C. moeht uitbreiden en het pakket
kernsplijtingstechnologie werd, inklusief
oefenmateriaal, naar Brazilië verzonden. Het
Noorden werd gepromoveerd tot nationale vuil
stortplaats en werd opgezadeld met het radio
aktieve afval. Er werd kwistig met vergun
ningen gestrooid en waar men de toestand ge
woon niet meer de baas kon werden bestaande
vergunningen uitgebreid. Bezwaarschriften,
petities en handtekeningen verdwenen in kon
tainerbakken(door ambtenaren ook wel archie
ven genoemd). En de heren atoomondernemers
konden hun gang gaan. En na de maaltijd. be
staande uit een onwrikbaar vast5taand kern
energieprogrammat krijgen we nu de mosterd
opgediend in de vorm van een b~ede maatschap
pelijke diskussie over kernenergie. Aan de
hand van een aantal door de overheid vast
gestelde vragen t en onder kontrole van een

speciaal daarvoor geaelekteerd panel van W1J
ze mannen~ mogen de Nederlanders die zich
daartoe geroepen voelen ook eens komen ver
tellen wat zij er nou van vinden. Maar ze
moeten zich wel aan de spelregels houden. De
noodzaak van ekonomiese groei is een gegeven
waar niet aan getwijfeld mag worden.
De bestaande kernsentrales zijn feiten waar
niet aan getornd mag worden.

BMD
Plannen en ideeën om over te schakelen op
mens- en miljeuvriendelijke energie zijn bij
voorbaat al bestempeld als utopieën. En vei
ligheid. gezondheid en kleinschaligheid zijn
bij voorbaat al vieze woorden. We mogen in
die B.H.D. niet zeggen hoe we verder willen
levent maar we mogen wel kiezen of we kapot
willen gaan aan kolen of kernenergie. En als
zelfs die keuz. de overheid niet bevalt dan
wordt de hele B.M.D. alsnog in de prullen
mand gegooid. Het deze B.M.D. laat de regering
heel duidelijk blijken hoe smal haar inter
~retatie van het begrip demokratie is. En uit
de voorgaande opsomming van atoom-aktiviteiten
van de overheid blijkt dat ze zelfs bereid
zijn het begrip demokratie af tesehaffen sls
het hun zo uitkomt. In acht jaar tijd t waarin
de beweging tegen kernenergie ongelooflijk
gegroeid is, waarin protest en verzet breed
zijn overgenomen, heeft de overheid geen en
kele stsp gezet in de richting vsn het stop
leggen van het atoomprogramma. Zij heeft in
tegendeel haar 'aktiviteiten op dit terrein
alleen maar uit~ebreid.

Aktievormen
In de laatste jaren steken vanuit de A.K.B.
dan ook andere aktievormen de kop 0Pt die al
een dreigender karakter hebben. Hiermee bedoel
ik met name het bezetten van boortorens die
ingeschakeld werden bij de proefboringen in
de zoutlagen in het noorden. Akties voort
komend uit een breed volksverzet tegen kern
energie aldaar. En lster. de akties van BAN
in Ijmuiden. Almelo en Borssele. Deze akties
w~ren daarom anders dan de voorgaande omdat
ze niet alleen ten doel hadden om het pro
test tegen kernenergie naar buiten te breng
ent maar er tevens op wàren gericht, de door
voering van het atoomprogramma daadwerkelijk
te verstoren. _.
En dan ligt nu het voorstel om over te gaan
tot het bezetten van het terrein van de Do
dewaardcentrale. Dit voorstel is gedaan op
grond van de volgende overwegingen en argu~

menten. Op grond van van de in de loop van
acht jaar opgedane ervaringen hebben wij
geen enkel vertrouwen in de overheid als het
gaat om het op korte termijn sluiten van de
kernsentrales. Het wordt tijd om het heft in
eigen handen te nemen.
Het atoomprogramma vormt zo'n bedreiging
voor gezondheid t veiligheid en demokratie,
dat het gerechtvaardigd is je dasr krachtig
tegen te verzetten. En we voelen ons meer
dan ooit bedreigd nu blijkt dat overheid en
atoomlobby de opzich al belachelijk aandoen
de veiligheidsregels keer op keer overtreden
Met het uitbreidsn van de opslsgvergunning
van de Dodewaardsentrale heeft van Aardenne
zelf het vuur aan de lont van het kruitvat
aangestoken. Een regelrechte provokatie van
de Nederlandse bevolking die op allerlei ma-



nieren duidelijk heeft gemaakt geen kernener
gie te willen.
De reden waarom we dit voorstel in alle open
heid en openbaarheid doen is heel simpel.
We hoeven niet. zoals de atoomlobby doet,
onze aktiviteiten te hullen in rookgordijnen
vol geheimzinnigheid. We staan voor een recht
vaardige zaak. We komen op voor het recht
van een ieder op veiligheid, gezondheid en
vrijheid.

ervaringen
Als we ons serieus gaan buigen over het voor
stel tot een terreinbezetting, dan is het
zinvol om te weten wat de ervaringen zijn,
wat de lering is van eerder ondernomen
soortgelijke vormen van aktie. De ontwik
kelingen en ervaringen in de Duitse A.K.B.
blijken leerstof en diskussiemateriaal in
ruime mate te bieden. In Duitsland zijn van
af 1975 een aantal terreinbezettingen en po
gin~en ~aartoe ondernomen. Het protest tegen
kernenergie uitte zich daar voor het eerst
heel duidelijk in een massaal volksverzet in
itlhyl .. Daar werd, na het ondemokraties door
drukken van het bouwbesluit, in februari '75
het terrein bezet waar de sentrale gebouwd
-zou worden. De aktie werd vanuit boeren en
bewoners opgezet en ondersteund door een der
tigtal regionale aksiegroepen. Tienduizend
mensen deden mee aan een permanente bezetting
1ie geëindigd is in een grote overwinning.

De sent rele is er niet gekomen en oal er ook
niet komen. Dit massale verzet in Whyl maakt
aan de overheid en de atoomlobby maar al te
duidelijk dat het atoomprogramma in gevaar
werd gebracht. Sr werd door de overheid en
media een kampagne gestart, die als doel had
telenatanders van het atoomprogramma verdacht
te maken en te kriminaliseren. In '76 en '77
werden er resp. in Brokdorf en in Crohnde
pogingen ondernomen het terrein te bezetten
van. de in aanbouw zijnde aentrales aldaar.

Bij de organisatie van deze terreinbezetting
en werd vrijwel alle energie gestoken in het
vraagstuk: hoe op het terrein te komen.
De benadering van de bevolking kwam pas op
de tweede of derde plaats. De demonstranten
werden bij beide pogingen gekonfronteerd met
een enorm leger van politie pat op een ge
welddadige manier er in slaagde de demonstran
ten ~e verdrijven.

Hetze
Tegelijkertijd met het steeds gewelddadiger
ingrijpen van de overheid werd in de media
de hetze tegen de AKB-ers stevig aangewakkerd.
In een voor Nederland ongekende samenwerking
tussen overheid, pers en rechttelijke macht
werden de duitse kernenergie tegenstanders
steeds meer in de hoek gedreven van terroris
ten en rellentrappers. De snel toenemende
gewelddadigheid blee~ alleen te stoppen door
het organiseren van een grote demonstratie.
In Kalkar stond ten aanschouwe van de inter
nationale pers het hele duitse repressieap
paraat te kijk, om niet te zeggen te kakken
gezet.

UxJnvaarden
Uit de ontwikkelingen in DuitelAnd kunnen wij
leren dat er grofwèg gezieu aan twee voorwaAr
den moet worden vold.én. wil een akaie al$
een terreinbezattina kaus van slagen hebben.
Er moet een brad·e on,dersteunins' van de eisen
en het protest van de AKB zijn. Een brede
onderstenning" voorè1 ook in de omge,ving van
de sentrale uU.
Een tweede vo~rvaarde: er moeten zo min mo
gelijk gronden ziî~ waarop overheid en media
redenen en kan. van slagen hebben om de AKB
te kriminaliseren.
Teruggrijpend near Nederland hebben we al
snel gekonstateerd dat de situatie in Neder
land 1980 heel wat verschilt van de situatie
in Duitsland in de tweede helft ven de jaren
zeventig. Weliswaar zijn er n. de gebeurte
nissen in Amsterdsm herhaaldelijk pogingen
geweest de kraakbeweging in de kriminele
sfeer te t~ekken. ~och i. dat nauwelijks te
vergelijken met de enorme opgefokte betze
in Duitdand tegen e11es wat links "'as.
Verder. en d.at is ,van bizonder .groot belang,
heeft zici> op het gebied van de kernenergie
een ontwikkeling afgespeeld die de onder
steuning van de AKB ineens veel breder en
diep.i:" maakte_

Peperduw-
HOe luguber dat ook .eg klinken, het was de
ramp in Hatrisburg. De wereldbevolking werd
wakker geschud. De angstaanjagende ve:r;halen
van de AKB bleken niet. op veroinsele te be
tuaten, maar pure waarheid te zijn. Het ver
zet tegen kernenergie werd in korte tijd veel
sterker. Gok voor de ene:r;gielobby is Rarris
bu:r;g een breekpunt aeweest. Het ".:r;d steeds
duidelijker dat kernenergie een enorm ver
liespunt voor multinationals en overheid aan
bet worden was De bouwkosten van de eentra
les steg.en enorm v.nwège de ete...da"tijgen~
de veiligheidseisen, Ke~splijtiàS als leve
r.nsier van elektrisiteit bleek een peper
dure aaulèle'lenbe:id te worden. Ben e,tL ander
zorgde voor verdeeldheid in de .~oomlobby.

Hoewel men niet zov•• l zin haG om aAn 4e druk
van de bevolking tOe te 8even~ begonnen de
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kosten en de verliezen toch wel eTg zwaar te
drukken. Er Tezen twijfels of eT wel doorge
gaan moest worden met kernenergie. Deze ver
deeldheid kwam vooral duidelijk aan het licht
toen de duitse multinational AEC besloot zich
terug te tTekken uit de ~eTnenergie-busine8s.

Harrisburg heeft de doorzetting van het atoom
programma met twijfels omringd. Harrisburg
heeft de AKB twee keer zo groot en twee keer
zo sterk gemaakt. Deze ontwikkelingen zijn
daarom zo belangrijk omdat ze aangeven dat
het voor de overheid wel heel erg moeilijk
wordt om hard op te treden tegen mensen die
zich krachtig tegen het atoomprogramma ver
zetten. Juist omdat de eis:'stoplegging van
de sentrales' zo breed gesteund wordt.
Laat het duidelijk zijn dat het niet onze
vrije keus is om over te gaan tot een ter-

reillbezettilli.
Laat het duidelij.k Z1JD dat als we I'traka
over moeteD gaan tot het bezetten van het
terrain van Dodewaard, dat het niet onze
vtije keus is. Wij worden tot deze harde ak
sie gedwoDgen. De overheid en de atoo.lobby
laten ons weinig 'keus. Zij weiaereu het a
toomprogramma stil te leggen.
Al. het aan ous lilt gaau we over tot een
t.rreinbezetting als dat nodig blijkt te
zijn. We .ijn bereid deze stap te onderne
men o. de nedèrlandse bevolking in bescher
ming te nemen tegen het. ato-o.programma. Wij
zijn be~eid te knokken voor een ,samenleving
waarin gezondheid, veiligheid en vrijheid
de boogste waarden zijn. Wij zullen het a
toomprogramma stilleggen. Dodewaard gaat
dicht 11 ! tI .....

verslag van het eerste
:>:>>>>> landelijk overleg

een nieuw sekretariaats-

die verdere voorbereidingen mee wilden doen ofwel
mat het feit dat de mensè'Q in de buurt te ver
uit elkaar woueIl (bijvoorbeeld Texel).
In een aantal gevallen was er desalniettemin een
bijeenkomst uitgeschreven; waar dat nog steeds
op moeilijkheden blijft stuiteren is er afge
sproken dat er kontakt opgenomen wordt met
ger (080-780915) of lot (080-780882). Zij hou
den de lijsten van belangstellenden bij en
kunnen dus eventueel behulpzaam zijn bij het
vormen van 'groepen. Wanneer er nieuwe groepen
gevanne! worden en er kontaktpersonen zijn,
wordt er verzocht dit eveneens aan gel' of lot
mee te delen.
De plaatsen waar de plaatselijke groep of de
plaatselijke groepen al bij elkaar geweest
waren: Amstèrdam, Nijmegen, BIst, Sittard,
Utrecht, Deest, Den Bosch, Zevenaar, St. An
thonis, Groningen, Oss, Lichtenvoorde, Valburg
Eibergen, Dodewaard, Bogeveen.
Plaatsen waar binnenkort een vergadering komt:
Wageningen, Arnhn, Amersfoort, Beek-ubbergen,
Groningen. RDtte'rdam, Deventer t Den Haag,Apel
doorn.

Per 1 juli is er
adres\.
VAN SCHAECK MATHONSINGEL 10
POSTBUS 1357
NUMEGEN
TELEFOON 080-220960
GIRONUMMER 4176911 t.n.v. GELDERSE
STROOMGROEPEN in NIJMEGEN

1----------------,dJ

Hieronder volgt een verslag van de eerste bijeenko~t in het kader van de voorbereiding~n

voor de Ibdewaardaktie van oktober. Er waren op die l4de juni plus minus 100 mensen uit
zo'n 2S plaatsen aanwezig. Deze weergave van de diskussie blijft ,want we zijn van plan
na elke vergadering een dergelijk verslag te publiseren, vrij algemeen. Alleen de belang
rijks~e diskussiepunten en de belangrijkste besluiten zullen in de kolommen van Onderstroom
worden gepubliseerd.Voor een meer nauwkeuriger verslag kunnen we verwijzen naar de notu
len van die vergaderingen, die iedereen die zich met de verdere diskussie& en voorberei
dingen wil bezig houden, kan ontvangen.

~[>
1. Wie waren er en wat is er tot nu toe ge
daaD?

B.r waren uit een fiks aantal plaatsen, door
het bele land heen, mensen aanwezig. In de
meeste van die plaatsen waren er voor deze
vergadering al bijeenkomsten geweest, waar
mensen uit de betreffende plaats gepraat
hebben over de aktiviteiten die tot oktober
ondernomen konden worden. Dat varieerde va
rieerde vau het praten over eenorganisa
tiestruktuur tot een eerste kennismaking
met elkaar. ZO werd er in Amsterdam ge
praat over de slotverklaring, de akties
in IJmuiden (die een prima voorbereiding
kmmen zijn voor de aktie zelf) en wat er
in Amsterdam. allemaal gedaan moet worden in
het kader van de voorbereidingen.
In Sittard heeft men vooral over de geweld
vraag gepraat en, k.waD men tot de konklusie
dat zinloos geweld zoveel mogelijk vermeden
moeten worden. Wat dat verder konkreet in
zal gaan houden, daar moet gewoon verder
over gepraat worden. In Nijmegen is er een
bijeenkomst geweest, waar vooral gepraat
is over de organisatiesttuktuur, zowel
plaatselijk als landelijk. Dat komt verder
op ter sprake.
In een aantal plaatsen vu. .er van. te VOren
""I se"" bije_t geweeet. Det bed te
maken met ofwel het fait dat die mensen
niet presies wisten. wie er nu preaies aan

7



Afg_ld ..-ren/niet verschenen de groepen uit:
Zoetermeer, Ruurlo, Nijkerk, Tiel, Venlo, Zut
phen, Alkmaar, Leiden, Leeuwarden, Bde, Cuyck,
Rheden, Westervoort, Hook, Zwolle, Doesburg.
Doetinchem, Gaanderen, Heerhugowaard, Winters
wijlt, Wyehen.

2. Wat vindt men van de slotverklaring"

Vanuit Amaterdam. wordt opgemerkt dat deze slot
verklaring ten enreebte enigBzins de indruk
wakt een stemverklaring te zijn. Over eSlenti
ele punten, zoale de volledige openbaarheid,
en dergelijke. Die punten moeten juist ter
diskuslie staan. Ook het kiezen, zoals in de
slotverklaring gesuggereerd wordt, voor die
bepaalde vorm van direltte alttie (rerreinbe
zetting) staat nog ter disltussie. Uiteindelijlt
moet je kiezen voor de _est direkte, maaT
ook voor de meest banteerbare aktie. En dan
zijn er verschUl-.de altematieven.
De meeste mensen waren het hi~r mee eens; ook
werd er geweun op het feit dat juist ook het
verder praten over die zaken in de slotverkla
rina benadrultt is. Uiteindelijlt !ton iedereen
zich in de slotverklaring, met daal'bij de
genoemde aantekeningen, vinden.
Vanuit verschillende plaatsen werd het belang
van bet offisjeel ve~sturen van een ultima
tum bensdrultt. Dat zal dan ooit gebeuren.
De ekaakte tekstvau het ultimatum, en degenen
die ze ontvangen, staat in een apart kadertje
vermeld.

3. Diskussie over de organisatiestruktuur•

Bet ging er bij dit punt voor 011, de landelij 
ke organis8tiestruktuur te bespreken; in prin
siepe zijn de verschillende plaatselijke groe
pen natuurlijk vrij in het opzetten van een
plaatselijke struktuur, zolang er maar van een
vertegenwoordiging naar de landelijke vergade
ringen sprake is.
De belangrijk8t~ kriteria, die in de diskussie
over zo'n overlegstiuktuur gehanteerd werden
waren de mate van demokratie, de doelmatig
heid en de plaats en de funktie van de selderse
groepen binnen die struktuur.

De argumentatie vsn dlt voorstel is hier niet zo
uit&ebreid weergegeven. Dit komt omdat een gedeelte
van de notulen van de landelijke vergadering nog
niet binnen was toen dit artikel geschreven werd.
Wel ltunnen we in het al_en zeggen dat het het
resul taat was van aan de ene kant zo demokraties
mogelijk te werken, maar aan de andeI'e kant toch
praktie. werkzaam te blijven. Deze twee aspekten
hebben zich voornamelijk gecentreerd rond de
rol die de Gelderse Stroomgroepen in zullen gaan
nemen. Ook de taken van de KoDIDUUikatiegroep
zijn uitgebreid onderwerp van diskussie geweest.

ORGIlNI~"TIIi

"TRlo<l<'Tl..tUR.

4. Besluitvorming

Daarover is afgesproken dat er op het landelijk
overleg zoveel mogelijk door middel van konsensus
besloten zal worden. Dit omdat de landelijke ver
gadering in principe voor iedereen toegankelijk
is, waardoor beslissingen in de VODl van de helft
plus een of dergelijke onmogelijk zijn. Verder il
er afgesproken dat de plaatselijke groepen zoveel
mogelijlt zelf beslis.en over zalten als publiciteit,
organisatoriese zaken e.d. Op de landelijke ver
gadering zal er gesproken moeten worden over:
- de vorm en het tijdstip van de aktie
- de manier waarop we ons doel via deze aktie

kunnen bereiken, de mate van geweld e.d.
Aangezien het vermoedelijk onzinnig is te ver
wachten dat over deze dingen gestemd kan worden,
moet er over gepraat wordento't er oplossingen
voor zijn. Wat dus zou kunnen betekenen dat er
groepen kunnen afvallen omdat ze bv. bepaalde
dingen ontoeretkend vinden of juist te ver gaand.
Bet idee van de mensen op de vergadering wal dat
dat wel zou meevallen, omdat voor iedereen vast
staat dat de setrtrale in Dodewaard in oktober
dicht moet zijn.
Over de besluitvorming en organisatiestruktuur
zal in de komende OnderBtI'ooms uitgebreider
worden ingegaan.

De tekst van het ultimatum, dat verstuurd wordt naar de ministeries van ekonomiese zaken,
808jale zaken en volksgezoDdheid en miljeuhygiëne, luidt als volgt:
GEACHTE IIINISTERS
NAIlENS DE AAN1IllZIGEN OP RET TENTENKAMP TE VALBURG (24 en 25 mei 1980) STELLEN DE GELDERSE
STllOOIIGROEPEN STOP Kl!IllIENJ!RGIE EN ENERGIE KDIIITEE' S EEN ULTIMATUM AAII Dil REGERING.
'VOOR EIND SEPTllIIBER VAN 1980 DIENT DE KERNSEN1'RALE TE OODEWAABD STILGELEGD TE ZIJN;
liORDT AAII DEZE EIS NIET VOLIlAAIl, DAN ZAL ER IN OKTOBER VAN 1980 lIOEDEN OVERGEGAAll TOT EEN
OPENBARE Tl!lUlEINBEZETTING C.Q. BLOKKADE VAN BET Tl!lUlEIN ROND DE KERNSENTRALE TE OODEWÀARD.

lWlENS DE AAN1IllZEGEN OP HET TENTENKAMP TE VALBURG
EN DE GELDEBSESTROOMGROEPI!N EN ENERGIE KOIIITU'S

ANDRE MAR1EU·
BIJL,\GE: SLOTVl!IUCLARING T1lIITl!NKAIIP
AfachI'iften hiervan gaan naar alle twede kamerfrakties, de G.IC..N. en naar de bUI'gemaaster
van Dodewaard.



5. Hoe vaak, wanneer en waar vergaderen we
landelijk?

Er wordt beslo~en otIl 23 aU$ustus een volgende
landelijke vergadering te bele$8en, waar de
diskqssiepunt~~ die vangaag meegegeven worden
en alle andere die in de plaatsplijke grQ~pen

naar voren z~jn gekPlllen. besproken worden.
Op die vergadering :çal ook bekeken worden wan
neer we daarna bijel~ar ~n.

Verder zal bekeken wor4en of het mogelijk is,
deze vergaderingen in het vervolg in Utrecht
te beleggen. Voor veel mensen is de afstand
die afgelegd moet worden om naar Nijmegen te
komen te groot; Utrecht is wat dat betreft
een voor de meeste mensen akseptabele plaats.
!ksakte tijd ell p14ats van de vergadering zul
len later meegeq,eeld worden.
De mogelijkheid om eventueel voor de aktie in
oktober nog een tentenkamp te beleggen, zal door
de Kommunikatiegroep be1te1ten worden. Over de
wenselijkheid daarvan moet in de verschillende
plaatsen nog gepraat worden. Voor en tegen argu
menten, evenals ideeën over het karakter van
zo'n tentenkamp zullen door de Kommunikatiegroep
gebundeld worden. Wanneer de plaatselijke groe
pen daar dus ideeën en standpunten over hebben
moeten die naar de Kommunikatiegroep worden
doorgegeven.

6. Taakindeling van de Taakgroepen.

Groep technie~: de plaatseli~ke groepen moeten
nadenken aval:' wat e~n ~ro!a'P fechniek zoal. J}O
dig heeft voor e~n ~erreinpe.~ttin c.q. plo~

kadeaktie. Ideeën hierover moe~en wp~4,n 4por
gegeven aan de ~ni~tieg~oep, zo4,~ ef
dan op basis van de di8~usslere.ul~~ee~ op de
23ste augustus een offisjele groep techniek
ingesteld kan worden~

Sekretar·,u. ; het huidige sekretariaat is dui
de11 k onerbemenst. Er wordt geprobeerd meer
mensen, in eerste instantie uit de verschil
lende basisgroepen uit Nijmegen op te tromme-

len. Het gaat hier om taken als het overzicht
V411 het adressenbestand. typwerk, verzending,
flQansiin, bestellingen. en dergelijke.
Als je daar tijd en zin voor kan vinden, bel

dan eens.
Peragraap: deze groep zal zich moeten richten
op de laq4elijke en reaionale pers; de plaatse
lijke groepen verzqrsen de plaatsel~jke p'rs.
De peragraap DOel:: :1n haar aktiviteiten werken
binnen het kad" dat op de landelijlte verga
deringen wordt bepaald. lfet gaat hier dUB pers'
niet 011\ persoonlijke 1De'Q,illgen ten toon te sprei
den. Mochten er problemen ontstaan over het
geen de pers groep uitgevoerd heeft, dan kunnen

de leden van die groap op de landelijke bijeen
komsten ter verantwoording worden geroepen en
eventueel vervangen worden.
Iedereen die bij diepersgroep wil gaan kan dat
doen; als basis daarvan blijft de persgroep,
zoal8 die vooTheen funktioneerde (gelderse
groepen) draaien.

tandeZijk. overZeg- en besZuitvo~ngsstruktuur

nijmegen
basisgroepen

o
1

prakties
sekretari

aat
j teohnisk r
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- organisatiestruktuur en besluitvorming op
de dag(en) zelf.

- wat doe je tijdens een bez,etting of een
blokkade.

- wat doe je als je tegènover de'M.E. staat
- hoe ga je el' na toe (materiaal.kleding)

- Wat doe je met het probleem dat je. op het
terrein wilt komen van een draaiende centrale?
Hoe garandeer je dat er door de aktie geen ol

ongelukken gebeuren?

- Hoe zie je een konkretisering van de stelling
"wij voeren een bezettingsaktie alleen uit
met sympathie van het grootste deel van de
bevolking"?

- Hoe stel je je de sluiting van de centrale
konkreet voor? Een beslissing afdwingen van
de hoge heren. dingen onklaar maken. via
mensen die er. werken?

- Een bezettingsaktie staat niet op zich. We
kiezen er o.a. voor openbaarheid OliJdat we
verder willen gaan met onze eigen Brede
Maatschappelijke Diskussie. Als we nu alleen
maar aan, een direkte aktie werken. hebben.we
misschien over een half jaar met ons allen een
levensgrote kater. We moeten in de voorbe
reidingen ooknadenken'over en werken aan de
verdere toekomst van de anti-kernenergie
beweging.

Suggesties voor plaatselijke aktiviteiten:
- Informatie-aktiviteiten naar de bevolking:

Wijkavonden
Werken op scholen e.d.
naar vakbond
naar partijen
stand in de stad

- Publiciteit door artike'en in plaatselijke
bladen of regionale pers •

- Maken en verspreiden van pamfletten. brochures
affiesjes e.d.

- Scholingsgroepen over energiebeleid. repressie
ekonomiese groei. parlementaire demokratie e.d.

- kontakt met politie d.m.v. informatieavonden
enz.enz •

. De Kommunikatiegroep bereidt de vergadering van
de 23-ste voor op grond van kritieken. aanvul~

lingen eet. van plaatselijke groepen op deze
aandachts

lingen eet. van plaatselijke groepen op deze
aandachtspunten. Deze kritieken moeten natuur
lijk wel op tijd binnen zijn bij het sekretari-

~?ii~~S1 aat.

8. Financiën

Plaatselijke groepen zorgen voor eigen financiële
middelen. Materialen kunnen besteld worden bij
.het sekretariaat. De organisatie kost handen
vol met geld. Verzoek aan iedere groep om een
eigen bijdrage te storten op giro 4176911 t.n.v.
de Gelderse Stroomgroepen.·

9. Mededelingen

Onderstroom krijgt een ondersteunende funktie bij
de landelijke diskussie (het is dus belangrijk
een abonnement te nemen)
'De verslagen van plaatselijke diskussies naar
Onderstroom sturen als kopij. Redaktieadres
Kooienman Beijnenstraat 132 in Nijmegen.
Vertegenwoordigers voot het Landelijk
Overleg moeten volledig op de hoogte zijn van
de plaatselijke mening omtrent diskussiepunten.
zodat er geen verkeerd beeld wordt gegeven op
een Landelijk Overleg. Dit is natuurlijk
op de eerste plaats de verantwoording van de
plaatselijke groepen.

oorstel voor aandachtspunten van een basis
groep.

kussiepunten:

.Ck stel je je de dag(en) van de de terrein
bezetting konkreet voor?

Er moet per plaats een beeld gevormd worden
door de plaatselijke perskontaktpersoon omtrent
het verloop van de plaatselijke'diskussie rond
de voorbereidingen. Dat moet dan vervolgens
doorgegeven'worden aan het landelijk overleg
en aan de landelijke persgroep.
Kommunikatiegroep : de taken tot 23 augustus
zijn. het overzicht houden over de.aktiviteiten
van de taakgroepen en de plaatselijkè groepen.
het voorbereiden van de landelijke bijeenkomst
op 23 augustus en het onderhouden van de kon
takten met allerlei organisaties in binnen-
en buitenland.
Propaganda: vanuit de vergadering wordt het
voorstel gedaan om een landelijke informatie
krant uit te brengen. Als voorargumenten kwa
men naar voren dat er zo finansjele middelen
binnen kunnen komen. dat zo'n achtergrondbros
hure een te hoge drempel is voor veel mensen.
dat een stensiltje daarentegen te beperkt is.
dat je zo een algemeen informatiekanaal ont
staat en dat zo groepen. die de tijd en of de
middelen er niet voor hebben om zelf iets te
maken toch vooruit kunnnen.
\ls tegen argumenten kwamen naar voren dat het
aanpassen van de informatie aan de plaatselijke
situatie. en dat kan niet via een landelijke
krant. beter aansluit op die bevolking. Verder
ligt de nadruk op de diskussie over het voorstel
en over kernenergie. en ook die is per plaats
verschillend. Ook zouden kleinere groepen veel
tijd moeten steken in het kolporteren van een
krant die ze dan voor het eerst zien.
Dit voorstel gaat. met deze voor en tegenargu
menten. dus terug naar de plaatselijke groepen.
De 23ste augustus kan er dan een besluit over

Jmen worden.
dt de persgroep geen algemene propagandetaak

heeft, ligt hier eventueel een lacune. landelijk
•lminste. In augustus kan dus ook bekeken wor

den of er zo'n landelijke propagandagroep nodig
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1KDENKDATHETNUANDERS
11 AiQlc:'T. 'EENGESPREKOVERAKTIEVOEREN
lVll re., 0000 METMENSEN U4NBAN

o.s. Maar die manier van werken, die
arbeidsdeling kan er toch toe

leiden dat een bepaalde klup, in dit ge
val ban, zich alleen met direkte aktie
bezighoudt terwij 1 de andere klups, hieL
de energiegroepen, alleen maar achterlig
gende diskussies voert, informatie geeft,
e.d.?

o.s. Maar dat is natuurlijk een erg
beperkte manier. Je gaat pas met

de mensen praten op het moment dat je bij
de hekken zit en bovendien bereik je al
leen de mensen die er dan toevallig zijn.

ban Wij zijn er vanuit gegaan dat die
aktiviteiten juist door energie

groepen gedaan worden~ Bovendien is er bij

ban Dat zou natuurlijk kunnen, maar
wij geven ook wel informatie over kern
energie. Mirjam: "In de pamfletten die
uitgedeeld worden bij een aktie staat al
tijd wat over kernenergie." Gert: "Bij
elke aktie gaan we ook praten met de men
sen die in de buurt staan. Ikzelf heb
daar best goeie ervaringen mee. Doordat
je op " n geweldloze manier werkt kunnen
de mensen. ook bij je komen. De gesprekken
die je dan voert gaan over de aktie, maar
ook over kernenergie."
Verder gaan er bij elke aktie mensen 't
dorp in om een praatje te maken.

{I" ,.
• , I. r.'waren aan direkte aktie." Het idee dat

veel energiegroepen nog niet in die mate
twijfelden als wij aan de parlementaire
besluitvorming inzake kernenergie was ook
reden voor deze werkwijze. Mirjam: "Het
verspreiden van informatie over de (kern)
energiepolitiek, en de diskussies die
daarmee te maken hebben, dat wordt al ge
daan. Dan doen de energiegroepen al. Het
ZOu onzin ZQU onzin zijn om dubbel werk
te gaan doen .. ti

WERKWIJZE
Onderstroom (0. s.) Elin van de dingen

die opvallen in de
ban-opzet is de eenzijdige gerichtheid op
de eigen vorm van direkte aktie. Hoe komt
het dat er veel minder aandacht besteed
wordt aan de feitelijke problemen rond
kernenergie?

ban De keuze voor deze aanpak is niet
zozeer een principiële, maar eerder een
van p~aktiese aard. Mirjam: "Oe mensen
binnen ban hadden het idee dat de stroom
groepen en enerqiekommitees nog niet toe

Na een periode van betrekkelijke aktierust vanuit de anti kernenergie beweging
(akb) was er opeens breek atoomketen nederland (ban). Snel en verrassend:
een twingtal mensen had zich vatgeketend aan de hekken van de OC. In de tijd
daarna zijn de andere schakels vande nederlandse atoomketen ook vereerd met een
aantal ban-akties, die allemaal ruime aandacht kregen in de pers. Iedereen weet
dat Ban dus bestaat. Echter, de diskussie over de manier van aktie voeren, de
manier van overleggen met de rest van de akb, het voorop gestelde principe van
totale geweldloosheid, de effekten van de akties e.d., is binnen de akb nauwe
lijks gevoerd. Daar willen we nu meebeginnen en wel door middel van een weer
gave van een gesprek, waarin deze zaken aan de orde komen. 'We spraken daarvoor
met Gert, Mirjam, Wim en Nico. Zij zitten bij ban, maar praatten wel gewoon na

ns zichzelf. Dit geheel in overeenstemming met de organisatievorm van ban.

Het ban is ontstaan ria de Almelo-demonstra
tie van '78. Een paar mensen waren teleur
gesteld in de besluitvorming zoals die op
het gebied van kernenergie binnen het par
lement plaatsvond. Ze vonden dat met di
rekte akties geprobeerd moest worden het
kernenergie programma stil te leggen.
Hiervoor werd een soort platformvergade
ring bij elkaar geroepen, die uit de meest
vreemde groepen bestond. Dit werkte echter
veel te traag en te moeilijk. Toen is een
groep opgericht die bstond uit mensen die
daar op persoonlijke titel zaten, waar
iedereen aan mee kon doen.
Het doel was op een direkte, geweldloze
manier vertraging toe te brengen aan het
kernenergie programma. Geweldloos omdat
je je zo niet afsloot van de bevolking,
omdat je veel onvoorspelbaar kunt rea
geren en omdat je niet dezelfde middelen
als je tegenstanders moet gebruiken.
Dat betekent dat je fleksibel bent en
zelf je akties kunt bepalen.
Het ban bestaat uit zo'n 15 affiniteits
groepen die plaatselijk of regionaal ge
organiseerd zijn. Beslissingen over ak
ties worden op de landdag genomen waarin
principe iedereen naar toe kan komen.
Akties die uitgevoerd worden komen er
eerst als de grootst mogelijke meerderheid
ervoor is. Blijven er na lang praten nog
mensen of een groep tegen wordt er vanaf
gezien. Dit is tot nu toe nog niet voor
gekomen.

EENZIJDIGE
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de mensen al veel bekend over kernenergie.
Mirjanll " Bij elke aktie wordt er wel ge
keken hoe het over komt bij de mensen, ook
via de pers. Wat dat betreft hebben we
tot nu toe veel te veel vertrouwt op de
peQ'." We kiezen nu meer voor een eigen
publiciteit, in de vorm van stukken schrij
ven, stencils uitdelen, e.d.

o.s. Maar jullie benaderen maar op een
erg beperkte manier mensen. Het

meest moeten jullie het hebben van de pu
bliciteit. En die gaat nauwelijks over de
problemen rond {kern)energie en hoofdza
kelijk over die geweldloosheid en de
reaktie daarop. Terwijl het juist wel o
ver die kernenergie te doen is.

ban Dat is waar, maar je kunt nog zo
veel aan perskontakten doen, de uiteinde
lijke beslissing over wat er in de publi
citiet komt ligt niet in'onze handen.
Maar dat ligt ook zo bij de publiciteit
over wat de stroomgroepen doen. Wim:
"Het effekt is wel dat heel duidelijk
wordt aangetoond hoe hard de repressie is
als je serieuz probeert zo'n ding stil te
leggen. En verder is het belangrijk voor
de mensen die meedoen dat ze werkelijk
wat doen. Ik geloof dat de meeste mensen
het beu zijn eindeloos te teoretiseren,'
ze willen nou eindelijk wel eens wat zien.
De daad op zich is heel belangrijk:"

o.s. Toch kom je er op zo'n manier
niet helemaal. Want doordat je

zelf je hoofdaccent legt op direkte aktie
en totale geweldloosheid, is het niet
reëel te verwachten dat de pers voorna
melijk over kernenergie zal schrijven.

ban Mirjam: "Ik denk wat dat betreft
dat we onze met08e ook duidelijk

moeten veranderen, voorzover we hiermee
verder gaan. Juist voor zo'n aktie zou je
er meer mensen bij moeten betrekken en
zou je de diskussie in een breder kader
moeten voeren.·'

GESLOTEN OPZET
o.s. Een ander punt dat erg opvalt is

de toch wel gesloten opzet van 't
ban. Aan de ene kant zeggen jullie dat
iedereen mee kan doen en dat iedereen mee
kan praten, maar aan de andere kant komen
de ban-akties voor vrijwel de meeste men
sen telkens als een volslagen verrassing.
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ban Eigenlijk zijn we wat dat betreft
te gemakkelijk geweest. we hadden

verwacht dat mensen die mee wilden praten
of mee wilden doen hun weg wel zouden
vinden, bijvoorbeeld via het LEK en het
LSSK. Dat is niet gebeurd. Verder houdt
onze manier van werken tot nu toe in dat
we plannen niet aan de grote klok kunnen
hangen. Mirjam: "Ik denk dat we daarin
ook gewoon te snel zijn gegaan. Nu wordt
er heel veel gesproken over geweldloos,
geweld. Maar wat er eigenlijk achter zit,
dat begint de verwateren. je moet inder
daad meer tijd nemen voor de voorbereiding,
dat je akties wel heel massaal kunt uit
voeren en dat je in die voorbereiding ook
aan meerdere zaken aandacht. besteedt. ...

o.s. Prima, maar wij willen die lijn
nog verder doortrekken. Want het

gaat er niet alleen om bepaalde akties
die je wilt Voeren opener aan te kondigen
en opener voor te bereiden. De andere
mensen die aktief zijn binnen de akb
moeten de kans krijgen om eerder hun me
9inqen en kritiek te geven op de ban-ge
dachte en op de werkwijze van de ban.
Op z'n minst moet je je die meningen en
die kritiek aantrekken en daarmee verder
werken.

ban Dat klopt, maar vaak is het zo dat
er kritiek komt vlak voordat een

aktie gevoerd moet worden. En dan is het
natuurlijk onmogelijk om je aktie-plan,
je aktie-model ter diskussie te stellen.
Want dan kun je er niet meer ontspannen
over praten en krijg je het idee van
'jeetjemina, ze willen dat plan onder
mijnen'. Wim: " Er moet nu in ieder ge
val een hele stevige diskussie gevoerd
worden over de plaats van het ban binnen
de energiebeweging en er moet binnen ban
een hele stevige diskussie gevoerd worden
over-principiële punten, over hoe je ak
tie voert. Misschien ook wel over een
nieuwe struktuur, dat het d~ardoor mak
kelijker wordt om te overleggen met an~

dere groepen. Daaraan is tot nu toe heel
weinig aancdacht besteed."

o.s. Een gevolg van die werkwijze is,
dat wanneer er samen met andere

groepen een aktie wordt voorbereid er on
enigheid over de vorm ontstaat. Bijvoor-
beeld bij de voorbereidingen van de akties
tegen de dumping van radio-aktief afval in
zee bleek dat niet iedereen zich princi-



pieel ean bet ban-kon.ept van totale ge
weldloosheid kon houden. Het gevelq wa.
dat de inhoudelijke di.kus.ie. over de
vara van de aktie niet _er qevoerd
verden waardoor iedereen vuder aparte
aktie. i. gaan voorbereiden.

ben Kaar in cle praktijk ie tocb <Je-
bleken dat voor g"n enkele

lIktie hinderlijk i. gevee.t. Je kunt zelf.
zeqqen dat cle verachillen6a lIkti.. elkaar
ondereteund hebben. Mirj_. -Dar _t ook
q__o .aqelijk zijn. Ikzelf heb de -m.er
van an4ere qroepen erltend. Ik kan _ pd._
VOOdt:enen dat ..nnn ..t: beMen op de
_g qaan en· 10 de fUt .telten. ot dat ze
_t verf 9OOien. :Iedereen -V, zeg _ar,
en dat zal ilt ook nooit afvallen. Maar
daarbij kie. ik er zelf niet voor.-

a... Toch komt er _1 een proble... bij
kijlten. Jullie pre.enteren jezelf

ala het principiile geweldloze deel van
de lIkb, zonder daar op een genuanceerde
_nier verder op in te Vaan. Zo loop je
de kan. dat ieder.en die er ~ite ...
h.eft omdat zo te zeggen, 4aa~e voor 't
tevendeel, en dat is dan ei~l_g geweld
dadig, te worden gezien. Wa. het niet be
tsr g~e.t om daar van te voren binnen
de &kb Voed over te praten?

ban Kirj.., -Nou, Ut denk dst 't niet
nodig i. dat van te voren apeciaal

te l5oen. Dat je op 'n bepaald .-ant ala
persoon voor g_ld ot g_14looahe1d
1uu:lt kie._ en dat je dat op dat nt
niet per.e aan -.kaar boeft te verantwoor
den. Maar, die diekusaie .,..t _lopen
blijven en 4a&r .:let je als peraoon ook
open in blijven. Je .eet niet reageren
van jij bent g_ld4&dig of j1j bent qe
_14100. d\1ll pr_t ik niet ..r _t jou.
Dat kan d. laaute tijd _1 zo over zijn
geke_n, dat _ op zo'n -m.er op elkaar
zijn 9lIlIft reageren. Dle 41akussie _t
vaar open ge9OO1d worden.-

,
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o.a. Die di.kuaie _t t_er open ge-
gooid worclan omdat de ben-lIktie

bij Dodewaard kva effekten het failliet
van de _tode ia. Set 1a ..er uitgelopen
op een rakl.- atunt voor de a. e.

ban Kirj.., 6Dat begin ik ook te ge-
loven, en dat ligt. voor -.r _n

sen binnen ban zo het verbaaade .. eigen
lijk dat na bet harde pollUe-opt.reden
bij de Boraelle aJtUe __en zeiden '_
zijn toch g_ldloos? hoe durven zel:'
Wat al ben je g_14loo., je bUjft ..n
bedreiging voor bet kernenergie progr.-.
Dan wordt er ook: hard q_pt.. !(aar dan
die Dod_aard-lIktie, die gaf _ v_l~
41e knauw. Zo van j_tjeaina. waar ben ik
nou eigenlijk ..e bezig?-
V_I _ns.n ook binnen ban varen er ver
baaad over dat die aktie, zeker zo kort
na het tentenkUlp, op die _nier i. uit
gevoerd. Gert, -Ik geloof dat iedereen
het knap zinlooe gaat vinden zo langza
lIlll rhand. -

0... Eiqenlijk i. het natuurlijk raar
dat de politie niet eerder op 't

idee van rustig weg dragen i. geka.en.
Maar goed, nu zijn ze dar achter. Wat be
tekent dat nu voor jullie en voor die
aktievora.'nu er. zelfa geen enkele drei
qing ..er van uit gaat?

ban OVer het geheel qenc.en aanken .e
cSat de at..u.ng zo llqt, dat aa

..este ..naan 10 zijn qaan zien, dat de
ze ..nier geen e.f!ekt _ar heeft.
Hirj..! -Al. er b1jvoo~beel volqen4e week
ieta _t l!e oe aan de hand 1.a, zou ik
niet zeggen 'd'r aoet perse een &kt1e
plaatsvinden, laten we het maar op de
01lW _nier doen, vant we hebben nog nik.
bated.' Dat zou ik voor ..zelf niet wil

. len. - n ia trouwens in bet verleden te
weinig flek.ihal oaqe.prongen _t het
ban ao4el. Er i. te vaak hetzelfde ge
daan, .aardoor veel _neen ook zijn gaan
denken dat het ban alleen -.r _t ket-



tingen _rkt. Hiool "Er wOrdt binnen ban
wel nagedacht over alternatieven, maar ik
geloof niet dat "e daar al uit zijn. Ie
dereen ia ontsattend aan het peinsen ~at

je nu in godana.. kunt doan."

PLAATS IN DE AKB
o.a. Al. ~a nou eane de bepel::kingen

van het .cdel, zoala die geble
ken zijn, en de kritiek erop op een rij
tje zet. Het blijkt dan om fUndalll8ntele
punten t. gaan I de centrale aandacht VOOI::

dia ba.paalde vorm van direkto aktie (to
tale geweldlooahei) , Ubel::haupt alleen
garicht zijn op direkte aktie., de ge.lo
ten opzet (waardoor ook de groei van de
ban zelf uitbleef), te weinig direkte be
nadering van menaen, e.d. Wanneel:: je die
proble_n zou verwe:rken in j. aktie-lil()
del blijven eigenlijk alleen je keuze
voor geweldloosheid en die affiniteit.
gToepen Over. Je zou zelfa op de zelfde
_nier gaan _deen als de baaiaql::oepen
VOOI:: de aktie in oktober of ala enel::gie
gToepen. En daar... Ls feitelijk het be
auanareebt van ban -g. Het heeft dan
ook geen zin lIl8er 0IIl al. ban een aparte
overleqatrulttuur te handhaven. En O. ala
ban aktiea te voeren.
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ban "u.: "Oan heeft beataanarecht so
lang el:: binnen ban _naen bezi,;!

kunnen zijn ...t denken hoe se zieh ... t
keJ::nenergie bezig te houden. tolang el::
menaen sijn die daal::binnen besig kunnen
sLjn. solang die menaen gean andel::e plek
hebben gevonden binnen da akb denk ik dat
ban kan blijven be.taan. Zogauw die men
sen vinden dst dLe aktie. nutteloos zijn
of zogsuw se er niet _I:: op ean polli
tieve maniel:: ..e besig kunnen zijn dan
zullen el:: acwi.ao Minder ..naen ko...n,
maal:: dan sal de ban op den duur ook ver
dwijnen ...
M1l::j8lll' -Maar je kan er natuurUjk ook
heel bflvuat voor kiesen. Je kunt ook seg
qen, dia ba.i.groaptln k~n er en van
daanlit souden. ook na een terreinbezet-

tin';!, direkt. akties gevoerd kunnen WOI::

den. Vool:: zover je dat geweldloo. ~ilt

doen lIlOet je dat via zo' n groep prnb8
r'en te doen. Of eventueel _t een gedeel
te van so'n groep. QlIt kan dua betekenen
dat we onse id.eln -" krachten binnen die
baaiagl::08pen te bevredLgen."
Gertl -Ik geloot dat a18 er nu duidelijk
nieuwe aktievormen ot vexbl::eding van de
beweging plaatsvindt, dat ban inderdaad
z'n beBtaansl::echt verlie.t. Want op deze
voet door gaan dat heeft g.en bestaans
recht meer.-

Zondag 22 juni ....a. er ••n landdag van de
ban. We hopen dat o.a. deze punten door
gepl::aat worden en dat we nu .amen verder
kWUlen.

Robl Ger



van aktievormeen
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Op dinsdag 27 mei jl vond er weer eens
een BAN-aksie plaats. Al eerder is in
Onderstroom (OS 22) kritiek geleverd op de
manier waarop BJiN aksies initieert, orga
niseert en uitvoert. Die kritiek geven we
hieronder nogmaals weer. Verder gaan we
uitgebreid in op de spesifieke kontekst
waarin de BANaksie plaatsvond, namelijk
vlak na het tentenkamp bij Dodewaard.
Al eerder, begin mei was BAN van plan ge
weest bij Dodewaard een aksie uit te voe
ren. De Gelderse stroomgroepen qebben er
toen sterk op aangedrongen die aksie uit
te stellen. Men was bang dat een en ander
elkaar hindelijk zou doorkruisen. De Gel
derse groepen hebben toen aan ,BAN gevraagd
om hun aks1es te verschuiven naar een
datum na het pinksterkamp en de uitvoering
ervan afhankelijk te laten zijn van de
uitslag van de diskussies van dat kamp.
Immers die diskussies betroffen de vraag
hoe we via aksies de Dodewaardcentrale zo
snel mogelijk dicht kunnen krijgen: Uit
die diskussies is het voorstel gekomen om
over te gaan tot aksies die in alle op
zichten afwijken van wat BAN op de zeven
entwintigste ten toon spreidde. De verwar
ring en irritatie was dan ook groot binnen
de stroomgroepen, maar ook, gezien de vele
reaksies die we gekregen hebben, daarbuiten.

het begin
BAN is ontstaan als reaksie op de kater
die de Almelo-demonstratie in 1978 ople
verde. Men was van mening (en terecht) dat
de aksie konkreet niets opgeleverd had.
de uitbreiding van de ue-fabriek ging
(en gaat nog steeds) gewoon door. Een aan
tal mensen begon zich' min of meer te orga
niseren en besloot tot de oprichting van
BAN. prinsipieel geweldloze direkte aksies
tegen kernenergie-instalaties. Met "direkte
aksies· wordt dan bedoeld, aldus een BAN
lid in OS 22, aksies Om daadwerkelijk iets
tegen te houden; prinsipieel geweldloos
betekent geen enkele vorm van geweld, niet
tegen mensen, maar ook niet tegen objekten.
De doelstelling is de stillegging van het
kernenergieprogramma. Dat is tot op heden,
met of zonder kettingen, niet gelukt.
Waarom niet? Naar onze mening zijn er een
aantal fundamentele punten waarop BAN
in de fout gaat. Daarop gaan we hieronder
in.

voorhoede
In 'een' interview in de Groene van 11 juli
wordt gesuggereerd als zou BAN een.voor
hoede funksie hebben. Voorwaarde ie dan
wel dat er iets volgt (ltefst de mas8a) ,

maar dat is helaas niet het geval. BAN
was een van de organisaties die kritiek
had op aksies als in Almelo, en heeft
een andere aksievorm gelntroduseerd.
Die aksievorm moet een verrassing8element
bevatten, dus moeten de aksie in het ge
heim voorbereid worden, kunnen er neit al
te veel mensen bij betrokken worden, kan
de bevolking niet of nauwelijks gelnfor
meerd worden, behalve dan via de burger
lijke pers. En zo kan nooit een massabe
weging ontstaan, integendeel, je komt in
een groot isolement te verkeren. ,Zo-n
manier van aksievoeren is bovendien eli-

\ r \ ,""
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tair. !linnen de Gelderse 8troomgroepen
i8 men van mening dat bij aksies zeker de
bevolking in de eigen omgeving betrokken
dient te worden, of in ieder geval goed
gelnformeerd moet worden over het waarom
van de aksie, En dan is het te gek dat
mensen uit Utrecht, Deventer, Amsterdam
etc hier even een aksie komen doen en de
kontakten die er zijn met de Gelderse
stroomgroepen gebruiken als illustratie
voor het feit ~t er kontakten zijnmet
de plaatslijke bevolking. Autonomie wil
(onder andere) zeggen dat je met de men-
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sen in je streek wil bepalen wat er wel
en niet gebeurt, en als er aksies nodig
zijn dan willen we samen met de mensen
uit de eigen omgeving praten over de vorm
en de inhoud daarvan. Iedereen kan daar
uiteraard over meepraten en aan meedoen.
Een typerend kenmerk van BAN in dit ver
band is ook dat er gesteld wordt. "wij
doen de aksie en de stroomgroepen verzor
gen de informatie wel". Zo'n arbeidsdeling
is natuurlijk verwerpelijk I de aksie dient
op het informatiewerk afgestemd te worden
en omgekeerd.

geweldloosheid

Al vaker is in OS kritiek geleverd op de
keuze van BAN voor prinsipiele geweld
loosheid, dus ook materiele geweldloos
heid. Want, zo zegt men daar, je glijdt
af naar steeds meer geweld en automaties
ook tot geweld tegen mensen "en dat gaat
steeds maar verder". Op de eerste plaats
levert dat een nogal mechanisties mens
beeld Opl een en ander gaat niet automa
ties maar is het gevolg van denken en
beslissingen nemen. Op de tweede plaats
lees dit soort 'analises' vooral in aller
lei wetenschappelijke'boekjes, en tja,
dan m64t het natuurlijk wel zo zijn.
Voor elke vorm van geweld ligt dan al vast
wie de schuldige is, en de vraag waar het
eweld begint blijft buiten schot. Die be
gint volgens ons in ieder geval niet bij
de mensen die zich tegen kernenergie ver
zetten. Is niet eerder het bouwen van
instalaties die een gevaar vormen voor
mens en natuur en waarvan de beheersbaar
heid o.a. afhangt van de mate van maat
schappelijke kontrole, een vorm van geweld.
Wij pleiten hier niet voor het gebruik van
geweld I er zijn voldoende redenen on geen
geweld te gebruike~, maar als je bovenge
noemde reden gebruikt om geweld af te wij
zen kapituleer je vooraf, omdat je de ar
gumenten van je tegen stander gebruikt om
een bepaalde vorm van verzet al of niet
te kiezen. Wij willen ook niet diskussie
ren over geweld-geen geweld, maar over
kernenerqie, c..e oorzaken en de gevolgen
daarvan. BAN's aktiviteitenhceft 'bijna
nergens geleid tot een diskussie over kern
energie, maar eerder oeverloze d1skussies
en abstrakte diskussies binen BAN, in de
rest van de anti-kernenergie beweging en
zeker ook in de pers.
Een ander nadeel yoor de keuze voor
principiële geweldloosheid is dat de
dreiging uit de aktie verdwijnt, zeker na
de eerste keer. En met de dreiging ver
dwijnt een deel van je geloofwaardigheid.
We zullen n.a.v. de bezettingsaktie in
oktober zeker de diskussie over geweld
moeten aangaan. Het feit dat de BAN daar'
al enige tijd op vooruitloopt draagt nog
een gevaar in zich. akties waar BAN op
staat worden getolereerd ("De heren
stenengooiers kunnen van de BAN-mensen
nog een hoop leren" aldus een ingezonden
brief in de Telegraaf onlangs) en alle
andere akties, zeker die rond de terrein
bezetting worden in een kwaad daglicht
gesteld. Alleen maar omdat er niet

simpelweg voor principiële geweldloos
heid gekozen wordt. En dan wordt door
onze gezamelijke tegenstanders BAN
misbruikt als spreekbuis voor hun voor
oordelen en kritiek op alles wat bereid
is om op een andere da de geaksepteerde
manier in verzet te komen.
De,principiële geweldloosheid van BAN
heeft de M.E. in Dodewaard de gelegen
heid gegeven om hun geschonden aanzien
weel:' wat op te lappen.
De aktie van BAN was een publiek geheim I
volgens onze informatie was de politie
op de hoogte. De vraag dringt zich dan
op. Waarom was er geen extra bewaking?
De M.E. kon een vriendelijke en lieve
aktie natuurlijk best gebruiken. En zo
ging het dan ook. Voor alle zekerheid
werd de hele aktie als .bewijsmateriaal
voor het nageslacht ongestoord vastge
legd met behulp van h~permaderne video
apparatuur en richtmikrofoons. De M.E.
'kwam in T-shirts, stak. de door BAN
mensen aangereikte bloementjes in de
broekriem, droeg vrolijk fluitend het
volkje de politiebussen in en dumpte
'ze in groepjes links en recht in de
Betuwe.
Na afloop van deze geslaagde aktie
lieten de M.E-ers zich ingehaakt en
zittend op de brug voor de centrale, uit
gebreid fotograferen. De Ban heeft er
haast om gevraagd. Een aantal mensen van
de stroomgroep zijn erbij geweest en
hebben kunnen zien hoe eng die ontwik-'
keling feitelijk is. .

waarom zo?

Clownesk aangekleed, onder de hoede
van een aantal als leiders optredende
ouwe rotten in de strijd, huppelend,
zingend en fluitend op de brug voor
een kerncentra.le" En dan spelletjes
doen I een van de "leiders· roept
"atoom" sn en er vormt zich een kluwen
van 5 mensen en iedereen die telaat
is is af. Een paar mensen probeert elkaar
te vermaken met een soort toneelspel
letjes over een rechtzitting. Een en
ander wordt gade geslagen door de
plaatselijke bevolking,de pers en wat
politie. Als. de burgemeester van Dode
waard komt, wordt ie als een soort
goeroe voor de meute' geplaatst en
iedereen luistert schaapachtig.
Maar jongens e.n meisjes we gaan door.
wij leden van de aktiegroep BAN eisen
de stillegging van de Dodewaardcentrale
en anders gaan we niet weg, tot de
M.E. komt natuurlijk.
Wat bezielt BAN? Waarom doen ze het?
-om de Dedewaardcentrale dicht te leggen?

Nee natuurlijk,want dat lukt niet met
200. mensen.

-Om kernenergie in de publiciteit te
brengen?

Nee natuurlij~, want zonder de BAN
aktie was er voldoende publiciteit
rondde akties tegen kernenergie
(IJmuiden en het tentenkamp in Valburg)
Ten opzicht van het tentenkamp was het
trouwens takties onjuist om zo'n aktie
te houden, omdat daar immers b~loten

was de verdere aktie- in het openbaar
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iedereen (de bevolking in de buurt van de
centrale, de mensen in je stad, je wijk
of straat, met organisaties als politieke
partijen, vakbonden en ook met de poli
tie) te praten over het waarom van de
aktie. Zeker omdat het over een verder
gaande aktie als een terreinbezetting
gaat, is dat een van de belangrijkste
voorwaarde om het te doen slagen.
Dat is moeilijk en kost een boel
energie, maar die is dan wel beter
besteed dan aan zulke BAN akties.

p.s. Dit artikel is geschreven naar
aanleiding van o.a. de Dodewaard aktie
Uit een interview met mensen uit BAN
elders in deze Onderstroom blijkt dat
er ook onvrede binnen de groep zelf be
staat. We hebben toch gemeend dit arti
kel als nog te plaatsen als bijdrage
aan een diskussie over aktievormen.
Niet alleen binnen de anti-kernenergie
beweging bestaan de hierboven bekriti
seerde ideeën over hoe je aktie moet
voeren.

voor te bereiden en uit te voeren.
In die zin kan de BAN aktie dan ook
als zeer eigenzinnig bestempeld
worden.

-Om de M.E. een facelift te bezorgen?
Gezien de ervaringen "van BAN mensen
die in Borssele zijn geweest, is dat
nauwelijks voor te stellen.

Waarom dan? We zijn nog geen BAN lid tegel
gekomen die daar een duidelijk antwoord
op kon geven. Misschien was dat een aar
dig diskussiepunt geweest voor de mensen
van de BAN die op de brug van de Dode
waardcentrale wat aan het klooien waren~

Het lijkt een beetje op de pantserkolonne
in de Vondelstraat: de aktie is in bewe
ging gekomen en eenmaal op gang is ie niet
meer te stoppen.
Het lijkt een beetje op blind aktie voeren,
waarbij het alleen nog maar gaat om de
aktie zelf. Het wordt hoog tijd "dan BAN
zich eens gaat bezinnen op de vraag of
deze aktievorm die ze steeds weer naar
voren schuiven wel de meest juiste is
in de huidige situatie. Gelukkig zijn er
uit BAN kringen nU ook kritiese geluiden
te horen over de werkwijze. We juichen dat
toe. Direkte aktie is prima, maar dan
massaal en zodanig dat iedereen snapt wat
je aan het doen bent. En dat kan als je
direkte akties openbaar aankondigt" en ter
diskussie stelt. Dit is in ieder geval
terrecht in de situatie waarin de anti
kernenergie beweging zich bevindt.
Vandaar dat de Gelderse stroomgroepen
ervoor pleiten om verdere akties tegen
kernenergie in alle openbaarheid aan
te kondigen, voor te bereiden en uit te
voeren. Zij hebben daar een aantal
redenen voor. De ervaringen met de BAN
akties hebben geleerd dat ze welliswaar
spektakulair zijn en de krant halen, maar
daarmee is het op_ Voor ons gaat het
erom dat je juist door in alle openbaar
heid te werken, zoveel mogelijk mensen bij
de voorbereiding en uitvoering van de
aktie kunt betrekken. Op die manier
wordt ons inziens je doel, stillegging
van de centrale veel eerder realiseer
baar. Bovendien ben je in staat om met

lï



IV~lag VCl1! de groepsdiskussies I
DE DISKUSSIEPUNTEN

1. Wat vind je van het voorstel van de gelderse stroomgroepen
en energie-kommltees om :

-de regering en de atoomindustrie een ultimatum te stellen,
waarin geeist wordt dat'het nederlandse kernenergieprogram
ma stil gelegd moet worden.En dat voor eind september 1980
de kerncentrale bij Dodewaard stil gelegd moet zijn.
Daarbij willen wij starten met de voorbereiding van een
terreinbezetting bij die kerncentrale,die, eind oktober uit
gevoerd kan worden,als voorbij is gegaan aan het ultimatum.

-een eventuele terreinbezetting in alle openbaarheid aan te
kondigen en voor te bereiden.

2. Als je een openbare terreinbezetting niet ziet zitten,hoe
denk je dan te komen tot een stopzetting van het nederlandse
kernenergieprogramma ?

Hieronder willen we proberen een overzicht te
geven van de verslagen van de groepBdiskussiea.
Bet lijkt ODS bet leukst en het eerlijkst om in
aparte kader. gewoon een aantal verslagen letter
lijk te publiceren.Bij de keuze hebben we er op
gelet dat ten eerste groepen uit bet 'bele land
aan het woord komen en dat ten tweede een aardig
overzicht van de vet'schillende meningen gegeven
wordt. In de hoofdtekst geven we vrijwel letter
lijk het uitgebreide verslag weer dat zondagavond
als samenvatting van de groepsdiskussies is gege
ven.De vragen staan bier meteen onder,ook in een
apart ksder.

1.
Er waren 41 diskussiegroepen,variërend van 10
tot 100 mensen.Twee groepen waren tegen een ter
reinbezetting en tegen een blokkade.Vijf groepen
wilden wel een blokkade.maar geen bezetting.
Van de 34 groepen.die meestal in grote meerder
heid vóór een terreinhezettingsaktie zijn,ziin
er 10 die vinden dat ja waarachijnlijk moet gaan
blokkeren omdat een bezetting niet zal lukken.
De meerderheid van de groepen stelt voor om bij
de onmogelijkheid van een bezetting van het ter
rein (door konfrontatie mat de M.E.) over te gaan
tot een grondil8 blokkade van alle toevoerwegen.
Bij de 39 groepen die over vi llen gaan tot meer
direkte akties zijn wel varschillende voorwaar
den en suggesties naar voren gekomen.
Als belangrijkste voorwaarde is genoemd de open
baarheid en het meekrijgen van de bevolking door
goede voorlichting.
Het stellen van een ultimatum. vond een grote
.erderheid een goed idee.
In verschillende groepen is de geweldsvraag uit
gebreid aan de orde gekoZEn.Over het algemeen
had men veel huiver voor geweld .Zes groepen
stallen zich principiiel geweldloos op.Omdat er
in veel groepen nauwelijks op de geweldsvraag
is ingegaan,is er echter nog feen duidelijke
konklusie te trekken.Er zal h er nog verder over
aepraat moeten worden de komende tijd.
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2.
Kiezen voor een terreinbezetting-blokkade bete
kent natuurlijk niet,dat je geen andere aktiel
daarnaast kuut/moet doen.SODIIlige groepen schatten
in dat alle aandacht nodig i. voor een terrein
bezetting.Anderen geven een heleboel ideeën voor
andere akties.Er zijn verschillende praktiese
voorstellen voor blokkade zoals:
-afsluiting Waal met boten. tOevoerwegen over

land afsluiten met materiaal,auto t • èn zo.
-bruggen barriksderen of vernietigen.
-een vrijstaat vestigen in een kring rond het
centrale-terrein.waar manifestaties kunnen wor
den gehouden,experimanten _t windenergie.alter
natief eten ~.d.

Andere ideeën naast een terreinbezettingsaktie/
blokkade zijn:------
-betalingsaktie Strohalm (veel genoemd)
-in de buurt van de centrale gaan wonen/aktie bij
mensen rond centrale.
-BAN aktie••
-diskussie met vakbeweging.
-front maken tegen BMD~

-werken aan altematieven,en propaseren.
-multinationals aanp~kken.

-elektriciteit.leidingen doorknippen.
-toeleveringsbedrijven asnpakken.
-ludieke akties:-gier strooien

-splijtstof jatten en op het
kantoor van Wiegel leggen.

-parlementaire druk.
-regeringsgebouwen bezetten.
-belasting weigeren.
-huizen van verantwbordelijken bezetten.
-sabotage aan- en afvoer.

3.
Een aantal groepen hebben suggesties en prak
tiese voorstellen gedaan.die bieronder in het
kort volgen.
1: datum. van de aktie moet ruim van te voren
vorden aangekondigd ende aktie hoeft niet per
si in oktober plaats te vinden (bet weer en zo)
2: ie moet er op voorbereid zijn dat een bezet
ting of blokkade ook langer kan duren.



3: blokkade:
-massaal cordon rond de centrale
-afsluiten.versperren van toegangswegen(b.v. ook
verhindering toegang werknemers) met mensen en
voertuigen, dus het oprichten van barrikades.

-afsluiten van verbindingen over water d.m.v.
pleziervaartuigen,binnenschepen.
-demonstruktie van de bruggetjes over de gracht.
4: een kleine minderheid is van mening dat je op
een harde konfrontatie daadwerkelijk voorbereid
moet zijn,met name wob.kleding.
5: de organisatie moet het geweld niet stimuleren
maar er zich ook niet van distantiëren.Over het
vormen van een ordediens t lopen de meningen uit
een.Sommigen keren zich hier fel tegen,anderen
vinden het een noodzaak.
6: het erbij betrekken van de werknemers van de
eentrale is belangrijk.
7: bet openen van een diskussie met de politie.
8: de overheid op kosten jagen doOl" met verschil
lende groepen te werken , zodat de bezetting langer
kan duren (een soort ploegendienstdus) .. Eventueel
ook akties op andere plaatsen voeren , zodat daar
ook politie aanwezig moet zijn.Of akties waar
door de administratie van een elektr.bedrijf in
de knoei raakt (Groningen).
9: je moet je als gehele A1CB nu gaan konsentreren
op Dodewaard.

Hoe reageer je als men wil verhinderen dat je op
het terrein komt?

Bij verhindering stellen de meeste groepen
voor over te gaan op andere aktievormen,m.n. een
blokkade en bezetting van de direkte omgeving van
de centrale.Het is niet precies duidelijk hoe men
bij een verhindering daarvan wil reageren.
Belangrijkste voorwaarden die men daarbij stelt
zijn: een massale deelname en zo groot mogelijke
openbaarheid.

4.
Alle groepen vinden dat er zoveel mogelijk infor
matie 1Il)et worden verstrekt aan de bevolking.
-Waarbij vooral de plaatselijke bevolking inten
sief moet worden geinformeerd.Deze moet zo goed
IOOgelijk bekend worden gemaakt met de problemen

van kernenergie,liefst door mensen uit de dor
pen zelf ..
-Informatie geven via pers,politieke partijen,
wijkcentra,scholen en vakbonden.Ook informetie
avonden en huis-aan-huis folders zijn natturlijk
belangrijk.
-Bij de införmatieverstrekking moet ons geweld
loosbeidsprincipe benadrukt worden.
-Er moeten landelijk ook voorbereidingagroepen
in alle steden gaan draaien die ook solidari
teitsakties kunnen voorbereiden.
-Er moet een perskontaktengroep komen die moet
voorkomen dat we in de pers gekriminaliseerd
worden.
-Ongeveer 5 groepen hebben het idee om zich voor
te bereiden in z.g.llaffinity-groups" of cellen.
Hierin zitten ongeveer 20 mensen die op elkaar
terug kunnen vallen en met· z'n allen een taak
uitvoeren,zodat mensen zich niet verloren voelen
in de massa.

Nog een aantal praktiese punten:
-Er is een groep vrouwen die samen iets willen
organiseren.
-~ndtekeningenakties.

-Vliegerwedstrijden,balonnen met kaartjes verstu-
ren uit Dodewaard.
-Bezetting niet laten plaatsvinden tijdens de
oogsttijd.

-Bezetting wel laten plaatsvinden tijdens de
wisseling van splijtstofstaven.
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J.iágeningen Rheden U?enendaal

(jSmensenJ
l.Ultimatum is goed.
Iedereen in deze groep wil alleen medoen als
het absoluut geweldloos is en blijft.
Een langdurige bezetting is haast onmogelijk::
alleen studenten en werklozen blijven over en
dit werkt kriminalisering door pers en over
beid in de hand.
Openbaarheid is noodzakelijk voor het mobili
seren van veel _nsen,maar hierdoor maak je
een terreinbezetting onmogelijk (M.E.)
3..Als de M.E. er is,kan het niet zonder geweld.
Dus zet alle toegangswegen af!

GroningenjDrenteC30mensenJ

I.Een deel is niet tegen een bezetting,maar wel
tegen openbare aank0n4iging,011dat dan de M.E.
klaar staat en er mensen komen om te knokken
of zich niet in kunnen houden.Je kunt pas be
zetten als er voldoende mensen voor zijn (1000).
2.De AlCB moet 'niet los werken,maar in een breder
kader,want de mensen die bij een kerncentrale
werken verliezen hun baan als de kerncentrale
dicht gaat.OOk is een mogelijkheid de "giro
blauw-aktielt

•

3.Door een groep van + 200 mensen paraat te
houden,zou bij de wisseling van de splijtstof
staven een snelle bezetting kunnen plaatsvinden.
Hierna zou je dan de rest kunnen mobiliseren.
De aktie moet wel vreedzaam zijn,dus moet er
geoefend worden in "geweldloos bezetten".
Ook zou de toegangsweg geblokkeers kunnen wor
den,als zo geweld kan worden voorkomen.
4.De komende maanden moet de bevolking d.m.v.
zeer gerichte akties erbij betrokken worden.
Organisatie moét gebeuren door de Gelderse
Stroomgroepen met ondersteuning van plaatse
lijke groepen.
Als je als doel stelt:"Dodewaard gaat dicht",
dan kun je een geweldloze aktie wel vergeten.
Stel je echter als doel:"geweldloze aktiell,dan
bereik je veel publiciteit.Oktober is wel een
slechte tijd,je kunt beter een aktie houden in
de vakantie.Je hebt dan mooi weer en meer mensen.



Nijmegen U2mensen) Cf> Cf
i.Bet is een goed voorstel"maar heel konkrete
plannen mogen (moeten) geheim blijven.
We willen niet alles richten op het direkte ter
rein,maar daarnaast moet op zoveel mogelijk plek
ken een chaos veroorzaakt worden.Dit omdat,als een
bezetting mislukt,je toch wat bereikt hebt.Ook
voor je eigen gevoel. Belangrijk is ook dat men
sen zo op verschillende manieren mee kunnen doen.
Voorbeelden van zulke akties:Akties tegen de ver
antwoordelijken (atoommaffia) erachter,blokkade
van de Waal,de Nutsbedrijven in de war schoppen,
de elektriciteitsmast van de centrale doorknippen.
3.we kunnen ons er nog geen konkrete voorstel
ling van maken. We willen het wel en willen daar
om zoveel mogelijk te weten komen over risiko's
en mogelijkheden.We hebben geen zin om ons te
bewapenen, om te worden als de M.E.
4.We willen er zoveel mogelijk via onze eigen
aktiviteiten mee bezig zijn.Het moet een onder
deel worden van aktiviteiten die je al hebt met
mensen waar je mee omgaat en wie je vertrouwt.
Zo wordt het niet iets geIsoleerds van de rest
van je leven.Op vrouwenvergaderingen willen we
verder praten over het hoe en waarom.

LandvanCuyk UOmensen)

I.We z~Jn unaniem voor het voorstel.Een terrein
bezetting moet plaatsvinden eind oktober af be
gin volgend jaar (maart-april).Volgend jaar is
beter i.v.m. de voorbereidingen,maar oktober is
geloofwaardiger i.v.m. de opslag van de splijt
stofstaven.De terreinbezetting moet aangekon
digd worden,de taktiek uiteraard niet.
3. Een aantal ideeën zijn: de mensen in kleine
autonome groepen de aktie laten voorbereiden.
De mensen moeten elkaar goed kennen. Het geweld
loze steeds benadrukken en laten doorklinken in
de pers. Kinderen en ouden van dagen ook uitno
digen mee te werken.Alleen de mensen die niet
bang zijn en erifan overtuigd zijn dat het moet,
vormen de eerste groep bezetters.Daarna veel
andere mensen erbij om de bezetting in stand
te houden en de eersten niet te laten krimina
liseren.
4.Tijdens de voorbereiding zorgen dat er mani
festaties plaatsvinden in het hele land.
Politieke partijen,vakbonden en allerlei ande
re groepen moeten hun standpunten naar buiten
brengen.

Arnhem e.o.
1.1s het nu wel het juiste moment om. een derge
lijke aktie te houden'lEen gedeelte is tegen eep
bezetting omdat dit ondemokraties is.en de rest
v66r,omdat bezitters van de centrale "ander ge
weld" gebruiken en omdat er vanuit de !MD en de
politiek enkel maar gepraat en niet gehandeld
wordt. Openbaarheid is belangrijk,OD1dat daar ook
uit blijkt dat de aktie niet uit een klein krin
getje van mensen ltomt.
2.Zorgen dat de politieke partijen het stopzet
ten in hun programma gaan opnemen. Dit moet ge
beuren door tegenstanders van k.e. binnen de
partij.
3.De bezetting moet geschieden door een zeer
grote groep of door een kleine militante groep.
Door de openheid zul je zeker moeten rekenen op
tegenstand.Je zou het terrein ook kunnen blok
keren door een kordon om. het politiekordon te
leggen.Dit alles vereist een goede planning.
Het beste kan in kleine groepjes worden gewerkt.
4.Door een grote openbaarheid van alles wat je
doet.

Zeeland(prov.)
1.De enig mogelijkheid om op bet terrein van de
centrale te komen is met geweld. Je kunt daarom
een bezetting niet waarmaken bij het publiek.
Iedereen in de groep is zelf ook tegen geweld.
2.Er moet een ultimatum gesteld worden en als
hieraan niet wordt voldaan,moeten de toegangswe
gen naar de centrale afgesloten worden.
Een blokkade dus.
3.Uitgaande van een blokkade:
Wanneer een IIblokkade-kringlt weggedreven is door
H.E. wordt er teruggevallen op een volgende
kring.Op deze manier kan een blokkade gehandhaafd
blijven,zonder geweld te moeten gebruiken.
4.Belangrijk is dat er informatie verstrekt
wordt aan de bevolking, zodat deze achter de
aktie staat.Hierbij moet gebruik gemaakt wor-
den van alle mogelijke groepen. Elke "provin
cie-groep" is verantwoordelijk voor publici-
teit in eigen provincie.

Amsterdam (80mensen)
I.Het ia duidelijk geworden dat Dodewaard dicht
moet door direkte aktie.De meest direkte metode,
bezetting,blokkade of aktie tegen krachtverdeel
station,moet gekozen worden in de voorbereidings
tijd.De voorbereiding van de uiteindelijk aktie
moet openbaar zijn,omdat dit kriminalisering te
gengaat,kracht achter het ultimatum zet, iedereen
bereikbaar is en er zo gestreefd kan worden naar
een Brede Maatschappelijke Bezetting.
2.Een terreinbezetting alleen is niet voldoende.
Ook andere akties zullen moeten blijven plaats
vinden, zoals de akties ngiroblauw" en de akties
rond Petten en IJ muiden.
3.De aktie moet van te voren doorgesproken wor
den in kleine groepjes,zoals in Seabrook gebeurd
is en waar veel van te leren is.Ook moet binnen
de politie en VVDM een diskussie losgemaakt wor
den Over hun optreden bij zo'n aktie.
4.Het houden van akties en informatie geven door
plaatselijke groepen is heel belangrijk.



Dodewaard (30mensen)
I.U naniem was men het over het volgende eens:

bezetting is het beste,om pragmatiese redenen is
een blokkade het mee'st haalbaar.
-Hoe ziet het ultimatum eruit en waar gaat het
naar toe? instanties,pers?
-Het ultimatum is geen reeele keuze voor instan
ties.
oU ltimatum voor bevolking (zeker rondom kerncen
trale) duidelijk maken.
-Steun van de bevolking uit de omgeving is on mis
baar.
- Is het tijdstip voor het ultimatum goed?
lèdelijk tijd,niet te kort om mensen te mobili
seren.Het mag ook niet te lang duren.
-Wat in de tussentijd:informatie aan de bevolking
geven? Mensen van over de rivier,die wat willen
beginnen,weten niet waar ze naar toe moeten.
-Meerderheid tegen ja of nee,niet ter diskussie
brengen, omdat dit niet na te trekken is.
2.0nder alle andere:betalingsakties,verhogingen,
Strohalm.
3.Geweld:in p~incipe niet vanuit de AKB
Blokkade:minder agressief dan terreinbezetting.
Geweld:kordon doorbreken,bezetting.
Blokkade:wordt door anderen doorbroken, is dit
realiseerbaar?
Geweld:bevolking gelooft in demokratie
Oproerkraaiers:meer mensen,meer oproerkraaiers.
4.Het is noodzakelijk de bevolking te bereiken.
Mensen rond Dodewaard zijn moeilijk te berei
ken,het zijn gezagsgetrouwe mensen.
-Berichtgeving over bezetting zoveel mogelijk
openbaar. .
~ ergaderingen,meetings organiseren in omliggende
dorpen.
-Huis aan huis verspreiden van folders.
-Begrip opbrengen voor werkgelegeuheidsaspekt.
-Benadrukken van de karweitjes die er gedaan
moeten worden.
-lèkening houden tijdens voorbereiding met prak
tiese punten,zoals overlast bij oogsten e.d.
-Eén boer met giertank kan meer dan 500 demon
stranten.

WIlburg e.o.US laterSOmensenJ
1.Ren terreinbezetting op zic.h vinden we prima.
mits dit niet leidt tot een gewelddadige konfron
tatie met de politie.Als dit onvermdjdelijk iS t
moeten er andere aktievormen aangewend worden.
2.Suggesties hiervoor zijn:blokkade van de weg
naar de centrale. Zo gauw de politie arriveert
opstappen en een dag of een week later terugkomen.
Deze aktievorm volhouden.
4.Het schijnt dat veel mensen in Dodewaard en our
geving wel angst hebben voor ke~energie,maar niet
zo ver willen gaan dat -ze tot aktie over gaan.
Ook weten veel mensen er niet veel van.Wat er
kan gebeuren bij ongelukken is nauwelijks bekend.
Veel mensen zijn van mening dat ze zonder stroom:
komen te zitten als de centrale bij Dodewaard ge
sloten wordt.
De komende maanden zal er veel aandacht besteed
moeten wo:rden aan pogingen om de bevolking voor
te lichten over kernenergie in het algemeen.maar
vooral over karakter en doel van de bezetting,er
van, uitgaande dat weinig mensen goed op de hoogte
zijn van (kern)energie.B.v. voorlichting op middel
bare scholen,bijeenkomsten in een wijkhuis.
Politiek is voor veel mensen een gezaghebbende
instantie.Via plaatselijke politieke partijen kun
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je veel invloed uitoefenen.Alleen het CDA zal hier
wel niet voor te porren zijn.
Een suggestie was d.m.v. een handtekeningenaktie:
de plaatselijke bevolking een middel te geven hun
ongenoegen t.a.v. Dodewaard te uiten. Benader de
menseD in het dorp m.b.v. mensen uit het dOrp zelf.
Dat geeft een veel betere uitgangspositie.

Nijml!Ren (KJmensenJ
I.Vóór een terreinbezetting,liefst zo lang
mogelijk uitgevoerd.Zoveel mogelijk groepen
over een langere periode inzetten,waardoor
de kosten om de centrale te bezetten aanzien
lijk op moeten lopen. Daarom tegelijkertijd
ook andere akties,waarbij het noodzakelijk
is om eem grote politiemacht op de been te
blijven houden.En andere kostenverhogende
akties,b.v.administratie elektr.bedrijven in
de soep draaien, de Waal versperren.
Wat terreinbezetting betreft proberen om zo
ver mogelijk te komen,maar niet van te voren
met knokploegen optred~.Anders schrik je de
publieke opinie af,maar ook -en dat is het be
langrijkste-blijven er veel mensen weg.
2.Zie boven.Deze strategie is breder dan de
terreinbezetting.Kostenverbogende akties bij
alles wat er mee te maken heeft.
3.Met zove:el mogelijk, mensen zo sterk moge
lijk opdringen. Alles stsst of vslt met het
aantal mensen dat meedoet.
4.Via stToomgroepen opzetten van vergaderingen
in kleinere kring b.v. wijken,zodat mensen el
kaar kennen en dan eerder meegaan.Aanschrijven
van mensen die handtekeningen gezet hebben.

Nijmegen USmensen)
Iedereen eens met voorstel. Ben kan niet mee.
doen vanwege examens. Een zegt:"Ik ben daar
niet aan toe." Het gaat er wel om hoe de be
volking reageert,zegt iedeTeen.De publiciteit
is erg belangrijk:mensen erbij betrekken.
Over de voorbereidingstijd is verdeeldheid.
Ongeveer de helft vindt deze te kort.
Ben volksraadpleging is belangrijk. Je kunt
naar buiten brengen dat veel mensen achter
je staan.Begrip demokratie.Er wordt een huis
aan huis brochure gemaakt,verbindt dat met een
enquete en informatieavonden in de wijken.



De strijd gaat verder, ook bij Seabrook!

Tijdens het pinksterweekeinde werd er bij
Valburg gepraat over een eventueel uit te
voeren terreinbezetting; bij het amerikaan
se Seabrook heeft men geprobeerd er een
uit te voeren.
De plannen voor de kernsentrale bij Sea
brook liggen al een dikke twaalf jaar op
de tekentafel. Alleen met de uitvoering
van die plannen wil het maar niet vlotten:
de eerste eenheid is pas voor ongeveer
24% gereed, terwijl het werk aan de tweede
eenheid nog niet eens begonnen is.
Desalniettemin is het in het zeekustgebied
rond Boston alles behalve rustig geweest.
De laatste jaren is Seabrook ongeveer het
middelpunt geworden voor akties tegen kern
energie. Zo werd er daar in 1977 al een
poging ondernomen om het bouwterrein te
bezetten. (Over de pogingen om toen het
terrein te bezetten is er overigens een
uitgebreide bros jure verschenen, die een
vertalingen van een verslag is van een
van de deelneemsters. Deze brosjure is
bij de Stroomgroep te verkrijgen)

Voor de tweede keer in een jaar
tijd hebben amerikaanse groepen een
poging ondernomen het terrein van de
kerncentrale-in-aanbouw bij Seabrook
te bezetten.Net als met Dodewaard de
bedoeling is,werd deze aktie in alle
openbaarheid voorbereid.Er was zelfs,
net als.vorig jaar oktober,een speci
aal handboek gedrukt.Daarnaast werd
ijverig getraind.
Op 24 mei stonden dan ook 2000 men
sen klaar om te proberen het terrein
op te komen.Daar zijn ze tot 27 mei
mee doorgegaan.Om bij de terreinen te
komen schijnt niet zulke problemên
opgeleverd te hebben,maar zodr4 er
gaten in de omheining gemaakt waren
trad de politie op door fors om zich
heen te meppen en een bijzonder ge
meen traan-en braakgas in te zetten.
Dat terwijl het karakter van de ak
ties duidelijk geweldloos was.
20 mensen moesten dan ook licht ge
wond naar het ziekenhuis afgevoerd
worden. Daarnaast zijn er nog eens SS
opgepakt en later weer losgelaten.
In êên geval was daar wel een borg
som van $1000 voor nodig.Westduitse
toestanden' schijnen trouwens 66k in
de VS in de lucht te hangen,want er
is minstens êên geval bekend waarbij
iemand beschuldigd is van geweldple
ging tegen de politie op een plaats
waar hij helemaal niet was.
Waarschijnlijk worden deze mensen
nog juridies vervolgd. Het is daarbij
maar te hopen dat de processen tegen
de aktievoerders van Grohnde niet als
voorbeeld zullen dienen.
Toen dinsdag 27 mei nog steeds niemand
op het terrein was gekomen,heeft men
de aktie opgeschort.
Dat wil niet zeggen dat er niets meer
gebeurt/er blijven daar de hele zomer
mensen om aktie te voeren.
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Met het oog op de plannen bij Dode
waard een heel interessante aktie,die
een nadere beschouwing zeker waard is.
Misschien in een van de volgende num
mers.

Ruud d.K.

We hoorde net op de radio het voorstel
van de Gelderse Milieu Federatie aan de
vaste kamer kamisste voor kernenergie
om een te gaan praten met de aktievoer
ders die in oktober de akties tegen de
Dodewaard centrale gaan voeren. De
Gelderse milieu Federatie is namelijk
bang voor geweld. Wêl dat lijkt ons een
uitstekend voorstel. We willen het zelfs
verder aanvullen. We stellen voor dat de
vaste kamerkomissie voor kernenergie
een kerngroepje vormt om samen met ander
kerngroepjes de diskussie te voeren.
Want tenslotte is in Nederland iedereen
gelijk, of niet soms.

redaktie



GQRLEBEN SOU LEREN

Dit. jaar vu. boorpl..~ 1004 de iDht. lrL bet
knij" pbiad ta... Qodu- .. !'rebel blijta
dcb diep ia da lI'OD4 uaieka &outl c.a
1loe'ri:adeD WOl:' .tooIItroep. ba Dult tut
....ft ia. i.der ....1 Mar OOI la~ ftll-. op
"*1" teZ'uiJum 'WOr proe.fboriApD. Vod.
J_r, aend ,. 10 .apt"'er 1979, ftrd op
bardbaDdi.. wij.. bo..rt..rn.ia 1003 tlur
.-..kt voor MC bounD .. Ma. boortohDl
bo.era veriu _t ~tru.f" .. al~
" ...lakt. a-aid.Ilo, MD ... 1... blIbba. ~tr_t_ in de
"Uu-de dorpea liber•• poJÛlpD 0Dder
~ Ga btt JtoIm)oi .. 4i1ipl"'n .at
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""tuiul t .... u bDUlI.:t.. Via bu door
prikbD. ftIl nto'__• bat doorllllijdea. .....
ra*abeh. bat .trooieD ..... UDd. ...v.ika.r
Ia. .s. taIlJu lukt. dat ~ aarclilo Alhoewel
bet politid.Darijpea~ ook or" va de
4a& VUl "De. 101 b DU "fOOrb1J. 1Iu 18 het
afaelopa. _t jullie. Ik r_ j. ia. .l..kur.
wa rUeDea. uu. .... all '1'001' altijd Mt julli.
af"
VlllDu. 'dat ia .lkaar r_ l-*t. wl, "'1'
dat '1' wor voor altijd afprllltead
sou worden bi" chroMliju verpl.iq;.
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Vanaf de eerste dag werd er door de diverse
sroepen uit de verschillende steden hard
gebouwd. Binnen de korste tijd verscheen
er een prachtige republiek op de kale vlakte:
De republiek Freie. WendlaDd.
Hout was er genoea. Toen ik (Herun) op 18 _i
Gorleben bezocht. wa. ik niet de enige. het was
namelijk prachda weer en bovendien weekend.
Verbleven er door de week zoln 300-400 per
IODen in de vrije republiek. in het weuend
groeide de bevolking aan tot zo'n twee- i
drieduizend.
Vredelievend W&8 het. Prachtiga hutten. van bout
Itro en rll&llitozijnen gemaakt. Zo op het oog
hadden de va.te bewoners en bewoon.tera zich
prima genelteld. wa. er genoeg te etan en
te drinken en vermaak. het alternatieva circuit
van stikkers, ansichtkaarten ••d. tot en ..t
eig.n pa.poorten van de republi.k was volop
a.anwezia.
Elke but waa ge.aakt door e.n groep -.naen
uit een bepaald. atad. die elkaar kende en
zich ook .la zodanig hadden voorbereid Ga
eniae tijd .et elkaar in deze vrij. republiek
te leven. Daarnaaat waren er lokaliteitan dia
88n _er geaenachappelijka: beat-ua hadden;
er waren diven. tbara', de vrouwen hadden bun
aigen IvrOUli.nbuia' aabouwd.••tc.
Na twee wekan bezattiDg var.n .r ook .1 eni,e
probl...n g.r.~.n: Er waren men.en. die voor d.

W>z.uina .en week varlof hadden pDOll8n van
hun werk. zich een weakj. ziek g_Id hadden.
_ar die toch wel aana weer bun gezicht lIO.aten
laten zien. Kanaen hadden hun kinderan _.ga~n
..ar di. moe.t.n _er naar .chool. Zo ontatond

TERREINBEZETTING

Op zaterdaa 3 -.1 hadden 5000 _nlen de
plaau waar verdere proefboringen genOMn
zouden vorden. &Onder ingrijpen van de
politie bezet. Na da vele waken durende
grote trek van de botiran. die afplloten werd
..t de grootste anti-kernenergie demon.tratie
die ooit in DuitBland gehouden werd. had
Ernat Albrecht. de CDU-miniaterpr•• ident
van Nieder.achaen. aanaakondiad dat een
opverkiDlafabriek in Gorl.ben op dat .ament
politiek niet haalbaar wa••
Kaar er werd wel ..t proefboringen begonnen
ca ta kijken of een onderaards. opalag van
radioaktief afval mogelijk zou zijn.
En hoewel uit wetenachapekringen verschil
lende negatieve beoordelingen bekend werden
over de ge.chiktheid van de zoutlagen daar.
werd er Itug doorgegaan.
Het i. dan oolt zeer twijfelachtig of de
politici zich daadwerkelijk tot een opa lag
willen beperken, of dat ze daar alleen
maar een eersce scap in zien om uiceindelijk
coch een opwerkingsfabriek daar neer te
zeCCen. WanC die is een beJ.angrijke schakel
in de kernenergiecyclus. die de becreffeade
industrie en de politici zo snel IIlOgelijk
gerealileerd villen zien. Hoe dan ook. elke
VOrlD van atoomindustrie is onaanvaardbaar.
De eiaen van de bezetters waren dan ook:
STOPZE'ITEN VAN ALLE PROEFBORINGEN;
EEN KIl.ITIESB OPENBARE BEOORDELINGEN VAN ALLE
BOORDITSLAGEN TOT NU 1'01;
GEEN TUSSENOPSLAG IN GORLEBEN WANT DIT IS DE
EERSTE STAP TOT DE OPWERKlNGSFABIlIEK;
VERTREK VAN ALLE SPECIALE GORLEBEN-EENIIEDEN
VAN DE POLITIE;
STOPZETTING VAN ALLE ATOCtlINDUSTlUE;
:OEEN lClUMINALISElUNG VAN KERNENBRGlBTEGENSTAN
DEiS;

Voor de bezeteina Md er een intenlieve voor
bereidina plaataaevonden. In allerlei gwoepen
waren diverse voorbareidinaen getroffan voor
da tarreinbezattina. Belangrijke konklusiea
uit daze voorbereiding waren: allaa .eet
geweldloos verlopen aD door:ai.ddel van due
aeweldloza bezettias ~etaD da varboudinaeD
_t da boeran aD de bevolking -uit da O1Il8treken
weer wat opaavijzeld worden.
Die varboudina wa. door .eptember 1979
n"'lijk tot ean .InL.ua gedaald; ..t DaDa de
boeren hadden st.vil pbaald van al dia blokkades
olldat dj ar ook niet ...r door kondaD. Boven
dien hadden za DOa GOOit zova.l aevald bij
elkaar .azi.n in hun zo mooia atr.ak.

FREIES WENDLAND



er na enige tijd onder de demonatranten de
volgende grap heel gemakkelijk.
"Wat zijn dat toch voor een lIIeDlen, die zoveel
tijd hebben; die betalen in de kroeg met een
100 DH biljet, en vervolgenl het WC papier
jatten.

Een ander problee. vormde het problee. van de
geweldloosheid. Het dorp Wall prschtig. te mooi
om. het je zo ....r ~er geveldlooI te laten
afpakken.
Ket naJIle de menaan onder de 'Crimen' en de
bürgerinitiatieven waren sterk gemobiliseerd
bij daze bouwterrein bezetting. De enkele
'ondos-atiese liPkaen' liepeD er wat verdwaald
rond. "Die grÜDen weten van geveldloolheid niet
lIleer vat ze doen".
Gedurende de terreinbezetting is er heel wat
gediakuaaieerd over dit geweld.
Zo ontstond er bv. bij de groep Hamburgers
het gevoel van een llIOrele druk: ''wanneer
gezegd vordt. dat iedere niet geweldloze aktie
het politieke gevolg van de hele bezetting ter
diskullie stelt". Hieraan ligt ter grondllag
dat aan de ene kant de centrale vorm, de
geweldloosheid en aan de andere kant het prin
cipe van autonomie van de groepen, gezien hun
verlchillende politiek ervaringen, voorop
gesteld verd.
Het. kontakt Det de bevolking verliep voor
Ipoedig. de boeren leenden gereedschsp aan
hen. verzorgden het dorp met eten. Bn, vat nag
belangrijker vas. de emotionele st.eun.
Zolana de bezetten IIUlsr garandeerden dat ze
vreedzaam zouden blijven. val allel prima.
Er werd zelfs op gehoopt. dat er bij een even
tuele ont.ruilling veel boeren en bevolking aan
vezig zou zijn. teneinde iedere eskalatie
van de kant. van de politie te voorkomen.

AUS DER TRAUM

lI.and pinksteren steeg de spanning ten tap; van
nu af aan kon je elke dag op de ontrui.lling
rekenen. Van overal vandaan gingen mensen naar
Gorleben om het dorp te versterken.
Op 4 juni was het dan zover. In de vroege
orhtenduren vormden 8000 agenten een circel

..
rond bet dorp. Ze varen uitgerust met water
kanonnen. tanks, handen, belicopterl. vuur
wapens en wapenstokken •
In het. dorp varen op dat IIIOGleD.t ca. 3500
mensen, die allem&sl op het dorpsplein zaten
in de 10 m hoge torens. die speciaal voor de
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ontrll1.lll1.l1g varen opgericht. Met bulldozers
verd begonnen de huizen te vernietigen. Op
rondlopende en fotograferende journalisten
werd ingeslagen en ze werden het terrein
afgezet. Van buiten af kouden de nog steeds
toestromende sympatisanten het dorp niet meer
bereiken. ze werden door politiebsrrikades
tegengehouden.Via de eigen radiozender op het
terrein konden ze de IDensen daar wel horen
zingen en werden ze geinfo~erd over de stand
van zaken. Na 6 uur waren de huizen vernietigd
en begon men de mensen van bet terreio te slepen.
De bezetters hielden zich aan de afspraak en
gebruikte geen geweld. Toch werd op velen van
hen bruut ingeslagen.
Politiestaat par excellence.

Om even voor zeven gegon de eerste intimidatie
vaa. de politiestaat: "U moet dit gebied ver
laten. iedereen die dit nG doet zal niet
geregistreerd en gefotografeerd worden"
Waarop de luidspreker uit de republiek
Freies Wendland reageerde: n Wij verordenen u
het gebied van de Vrije republiek Wendland
onmiddellijk te verlaten en zich terug te
trekken op het grondgebied van de Duitse
Bondsrepubliek" •
Wat ze natuurlijk niet deden.

BERICHTGEVI

~
Opvallend vas de berichtgeving. Om I uur
stllliddags vu het dorp volgens de nieuwsdienst
ANP geweldloos ontruimd, tervijl 3 minuten
later in Villa VPRO telefonies verslag van de
ontruiming werd gedaan. Hierbij werd verteld
dat de ontruiaing nog in volle sang vaa. en
dat er wel geweld werd gebruikt van de kant VaD
de politie.
De eigen radio van de republiek heeft de hele
deg onverkort uitgezonden. en lIDesten het
s'svonds als laatste ontgelden. Deze IDenaen
zijn ook allen aearresteerd vegens illeaaal
zenden.
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De politie dankte de demonstranten voor bet
vreedz... verloop van de ontruiming.
De vrije republiek was ontruiJDd, maar Wendland
is overal. Nog dezelfde woensdag vonden er in
het hele land vele akties plaats:
Demonstraties (soma met wegblokkades) in
GÖttingen. BochUlll. Bielefeld, Berns, Mannheim,
Dortlllund, A&schaffenburg, lCarlsruhe. H.allIburg
(10.000) en Berlijn (10.000).
Kerkbezettingen in Nümberg. Osnabrück. Hagen
Wetzlar. tûbinaen. Schorndorf. Heidelberg
(arrestatiea). Kiel. Schleswig-Rolatein.
Düsseldorf. Stuttgart. Freiburg.
Diverse aktie. in HÖnchengladbach. Minden.
Kalkar. Münster. Reutlingen. Hainz. Fulda.
Wiesbaden. Witten. Darmatadt. wUrzburg.
Ciessen Prankfurt (3000 mensen 50 arreltatiel)
Bezetting van een bunker in Dui.burg en
tentenkampen in Harburg en H"'unchen (2000).

Dit artikel is lamengesteld uit twee artikelen.
Ik da~ht dat dit wel kon omdat het slechts
een verloop SChetlt van een aktie.
Het ene artikel is geschreven door Leentje.
en het ander door Herman.
Bij bet laatste is veel overgenomen uit
- Freies Wendland. zeitung vom besetzten platz

in Gorleben.
tageszeitung. vrijdag 6-6-1980

- Frankfurter Allgemeine ZeituDg 6-6-1980
- Kraakkrant nr.32 (kuterdam)

Dit .rtikel roept overigenl veel vraaen bij
mij op wat betreft de situatie in Duitsland.
Ook hier treffen ve de diskuaaie geveld
geweldloos in alle hevigheid aan. Maar bij
mij ia het onduidelijk in hoeverre het
bestaan van een politieke partij als de GrÜnen
een bepalende faktor is in deze di.kussie.
Boe liggen de politieke verhoudingen in Duita
land op dit Il101Pent'l
Het zou geen gek idee zijn daar in de toekomst
weer wat meer aanda~ht aan te aeven. Vooral
als ve bedenketr dat nog steeds. een 30 km over
de grens. men bezig il _t de bouw van de
snelle kweekreaktor Kalkar.

WP



Kernenergie:
'n kwestie vanmacht

De belangrijkste les, die je kunt leren uit het
verhaal van de kerncentrale Borssele (kcb), is
dat kernenergie een kwestie van macht is.
Welgeteld 'In bedrijf kan er voor verantwoorde
lijk worden gesteld, dat hier in 1973 de eerste
kommerciële nederlandse kerncentrale werd ge
opend. Die verantwoordelijke is het franse allu
miniumkoncern Plchiney.
Toen de kcb er eeomaal stond, wisten de meeste
zeeuwen niet beter, als dat de hoge heren zo
hadden beslist en dat die kerncentrale dan wel
nodig zou zijn vanwege het algemeen belang.
Later veranderde dat, toen in de kranten be
richten verschenen over radio-aktieve besmet
ting en de verhoogde kansen op kanker die kern
energie met zich meebrengt. Maar de zeeuwen
voelden zich klein en machteloos. Wat zou het
uithalen om. in verzet te komen? "Wij zijn maar
gewone boeren. arbeiders en huisvrouwen", zo
zeiden ze. "Wij doen ons werk en verder vraagt
niemand iets aan ons. Het rijk beslist toch
alles".

Harrisburg
Het heeft tot vorig jaar geduurd, voor deze
gelaten houding omsloeg in een houding van
aktief verzet. De direkte aanleiding daarvoor
vormde het ongeluk in Harrisburg, omdat toen
duidelijk werd, dat zoeiets morgen in Borssele
zou kunnen gebeuren. Langzamerhand heeft men
toen ook in Zeeland genoeg gekregen van al
het geklets over algemeen belang en over de
veiligheid van kerncentrales. Men wist nu, dat
het in werkelijkheid om heel andere dingen gaat.
En zo hebben de zeeuwen langzamerhand leren in
zien, dat het verhaal van de kcb SOk bet ver
baal van de sluiting van de kcb kan worden.
Zover is het nog niet, maar w~ten doen we het
wel: tegenover de macht van de atoomlobby moet
de tegenmacht van het nederlandse volk komen te
staao. We moeten ons niet langer machteloos
voelen, we moeten in verzet komen. Dit is de
tweede les. die je kunt leren uit liet verhaal
van de kcb en het is een belangrijke las:
BORSSELE KAN DICHT ALS WIJ HET WILLEN.

doorprikken
Het kan geen kwaad om te bekijken hoe de atoom
lobby van haar macht gebruik maakt. Alhoewel
we onze tegenmacht moeten opbouwen los van onze
tegenstander8~ is het belangrijk hun schijnar
gumenten door te prikken. Op deze manier kunnen
we leren dat wat de atoomlobby algemeen belang
noemt. in werkelijkheid slechts het belang van
HUN groeiende winstcijfers is. die ze meedogen
loos boven ONZE helangen van gezondheid en vrij
heid stellen. In het geval van Borasele is dit
alles zo duidelijk als wat.
De bouw van deze kerncentrale vond enkel en
alleen plaats, omdat het multinationale alumi
niumconcern Pêchiney dat wilde.

Bij het niet inwilligen van deze eiSt dreigde
het bedrijf zich elders te vestigen. Zodoende
wist men handig in te spelen op de algemene ma
laise in Zeeland, waaraan volgens provinciale
en nationale bestuurders een einde kon komen
door de komst van Péchiney en andere bedrijven.

Steekspel
Er begint dan een uitgebreid steekspel vol lobbyen,
geheime afspraken en ~ouwtrekken~ met als resul
taat dat de zeeuwse bevolking plotsklaps voor het
voldongen feit vaD de kcb werd gesteld.
Waarom wierp P&chiney bij dit steekspel de harde
eis van een kemcentrale in bet spel? Het ant
woord is allereerst, omdat het bedrijf niet alleen
aluminium produceert. maar ook nog een dikbelegde
boterham verdient in de splijtstofhandel.
Door in Zeeland de bouw van een kerncentrale af
te dwingen, verzekerde men zich dus tevens van de
afzet van de voor kernenergie benodigde splijtstol
staven. Zo sloeg men twee vliegen in een klap.

stroomkosten
Een ander belangrijk punt is, dat voor de alumi
niumproduktie zeer grote hoeveelheden electriciteit
nodig zijn. Zo moet alleen al voor de produktie van
Eau ton aluminium een hoeveelheid van 17.000
kilowatt electriciteit worden gebruikt.
Bet is dan niet moeilijk om na te gaan dat de kos
ten van electriciteit een grote plaats innemen in
het totale kostenbestand van P'chiney.
'De prijs van electriciteit is daarom de meest

science-fiction



dooralaa&eveude factor voor de keuze van de ves
taÎQasplaatsen van aluminiuDbedrijvan als P'chine,.
En het is precies op dit punt dat bestuurdera
PEchice)' _t een aunnia kontrakt over de atreep
hielpen, om &ieh in zeeland te veatigen. want
alhoewel da koatprija van de atooaatrooll van de
kcb op &'0 laaaat 4 cent en waa~sehijolijk uIt.
13 cent per kilowatt bedraast, betaalt P(chine,
niet meer dan 2.8 cent. Dit betekent dat het be
dras dat Pfchioe)' voor haar atroom betaalt lager
ia ala de koatprijs ervan. hetleen erop neerkomt
dat het bedrijf jaarlijks een aubsidie van 30 aai.l
joen sulden ontvanlt. ~e subsidie lIlOet worden
opaebracht door de ~eeuvse kleinverbruiker. van
electrieiteit. d.w.z. door de zeeuw.e bevolkina.
Zodoende draa'it de bevolkins op voor de winstaevend
I.dd van P'chine,. Dit i. niet vat vij 011.8 voor
atellen bij het alaemeen belana.
DAAm»I EIS&N WE O!l'lIDDELLUICE VERHOGING VAN DE
ELECTRIClTEITSPIl.US VOOR F!CHINBY. We weuaen 011.8
niet te laten gebruiken voor de winsten van
Fechine,!

'GoodenDelta'
En anders lIlOeten de provinciale bestuurders en
politici het maar uit hun elaen zak betalen. Want
ztS zijn het gevee.t. die met mooie beloften kwa_Ilo. Hun politiek zou werk brengen. hun politiek

"
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zou Zeeland veer op de been helpen ua de watersnood
ramp en na de uitstoot van arbeidskracbten uit da
landbouw. die in Zeeland van oudsher het belang
rijkste IlIiddel VCIo bestaan was geweeat. Haar ook
bier ziet de werkelijkheid er heel andera uit.
Zeeland ia het nieuwe Rijamond geworden, dat
door de ondetllemen zo treffend 'Gouden Delta'
wordt senoead. De. lIlUltinationah bedrijvetl zou-
den een oplos.ing bieden voor de proble.eu van
de zeeuweo. In werkelijkheid bUIen er alleen

r nieuwe problemen bij. Dir: beperkt zich niet
tot de kerncentrale alleen. Er i. een explosieve
ntwikk.linl van lpg-over.lag.

Cbeade.e en pettochsmiea. bedrijven vo~ een
konstante bron van vervuiling en hebben van Zee
land een kruitvat aemaattt. dat ieder ~t kan
ntploffen. En de werkgelegenheid die dit all.s

t zich _. beeft aebracht. duit niet aan op
e werkgelegenheid die Zeeland nodiS heeft.

Vals beeld
Bestuurdere en politici bebben ona dua een vala
beeld voorgeschilderd. Bun maatregelen waren er
niet op gericht de werkeloosheid te beatrijden.
maar om een gunstig ondernemeraklimaat te schep
pen voor de multinationals die in Rijnmond niet
lllleer terecht konden. De ataat legde havens. we-
gen en kommunilr.atiekanalen aan. terwijl ondertus
sen in de tleine dorpen de Iaatste bakker ver-
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d.ween en busdiensten werden opgeheven, zonder
dat dllr iets tegen werd gedaan.
De loper werd uitgelegd voor de bedrijven. Zo
ook voor Pechiney, dat niet alleen kostenloos
gebruik kou maken van de nieuw aangelegde voor
zteningen en ook niet alleen een kerncnetrale
voor zich liet bouwen. Want daarnaast kregen ze
ook nog 60 miljoen gulden extra subsidie en van
het havenschap de beaodigde grond.

Ziekteverzuim
Werkgelegenheid? Ja. die biedt Pechiney ook.
Maar daarvoor 110est wel 51% van de werknemers
van elders wordeu gehaald. Daarvoor moest ril
in ploegendienst worden gewerkt, daarvoor heeft
Pechiney will het hoogste ziekteverzuim van Zee
land en het hoogste verloop onder baar werknemers.
En of dit al niet genoeg is moet de zeeuwse be
volking ook nog minstens 30 miljoen gulden per
jaar opbrengen, omdat anders de electriciteit
te duur wordt voor Pliichiney.
Dit is de partijdigheid van de overheid en de
electriciteitabedrijven ten top. Een partijdig
heid die opkomt voor de belangen van de multi
nationals i.p.v. voor de belangen van de bevol
king. Een partijdigheid die de lusten aan
Plchiney laat en de lasten aan de bevolking.
De geschiedenis van de kcb houdt echter niet
op bij Pl!chiney an de aan haar leiband meelo
pende provinciale en landelijke oVerheidsin
stellingen. Want als het even tegenzit, zal in
hetzelfde Borssele over een tijdje ook nog een
fabriek,verrijzen voor de opslag van radio
aktief afval.

KOntrakt
Dilt is n....lijk een van de mogelijk8 konse
kwenties van bet nieuwe kontrakt dat bet
zeeuwse electriciteitsbedrijf beeft afgesloten
met de franse opwerkingsfabriek Cogl!ma.
Ook dit is overigens een bedrij f waarin Pl!chi
ney belangen heeft. Maar afgezien daarvan, de
totstandkoming van dit nieuwe kontrakt leert
opnieuw dat kemenet'gie een kwestie van macht
is, dat zich voltrekt over de hoofden van de
bevolking heen. In dit geval wos Cogl!ms de
machtigste. Alle voordelen in het nieuwe
kontrakt zijn voor haar. De nadelen zijn niet
zozeer voor de andet'e betrokkene, de PZEM,
maar voor de hevolking.
Die moet immers via de electriciteitsrekening
opdraaien voor de k.os ten en de gevaren.
Het gaat hier allereerst ~ een deel van de
kosten van de nieuwe opwerkingsfabriek die
Cogllma in La Hague gsat bouwen.
In zo'n opwerkingsfabriek wordt uit het afval
van kerncentrales plutonium gebaald, dat de
fransen o.a. gebruiken voor de produktie van
atoomwapens. Dit kost handenvol geld en het is
dan ook wel zo handig om de bevolking van
Nederland. een steentje te laten bijdragen
aan de opbouw van de franse kernmacht, zo
moeten ze bij Cogllma gedacht hebben. Voorzover
het plutonium. niet voor dit doel gebruikt wordt,
zal het worden verkocht voor toepassing in
snelle kweekreaktoren, zoals die in Kalkar.
Op deze manier draagt het nederlandse volk
dus noodgedwongen bij aan de opbouw van de
plutonium-ekonomie. Voorzover het nog gezegd
moet worden: plutonium is de meest giftige
stof op aarde, vergeleken waarbij het gif van
Lekkerkerk even onschuldig is als Van Agt op
een wielrenfiets.

Vraagteken
Het is echter nog maar de vraag, of dit alles
inderdaad staat te gebeuren. De drie opwer
kingsfabrieken die er op dit IDQment zijn in
de wereld, liggen vaker stil dan dat ze werken.
Ze vormen een aaneenschakeling van ongelukken,
waarvan de gevolgen radio-aktie.ve besmetting,
verhoogde kans op kanker en vernietiging van
het miljeu zijn.
De kans is dus aanwezig dat bet opwerkingspro
cedi op zo'n grote moeilijkheden stuit, dat er
helemaal geen kernafval uit Borssele wordt op
gewerkt. Voor Cogw is er dan nlSg geen nood,
want in het nieuwe kontrakt staat vermeld, dat
in dat geval al het afval weer wordt terugge
stuurd naar Borssele.
Dit betekent ofwel dot het afval dan dilir
bovengronds wordt opgeslagen, ofwel dat via
deze omweg het gebruik van de groningse zout
lagen politiek wordt goedgepraat.
De PZEM heeft op haar beurt nu al bet zekere
voor het onzekere genomen door alvast ver
gunning aan te vragen voor uitbreiding van
baar opslagkapaciteit van afval.
DIT IS ONAANVAARDBAAR. HET KONTRAKT TUSSEN
COGEIIA EN PZEI! MAG NIET WORDEN GOEDGEXEURD. ER
MAG GEEN VEIlGUlINING WORDEN VERLEEND VOOR UIT
BlUlIDING VAN DE OPSLAGKAPACITEIT.
DIT HOUDT IN DAl: DE RCB NU DICIIT !lOET.

Gijzelaars
In plaats hiervan onderneemt de atoomlobby
nieuwe pogingen om ons verzet te breken. Onder
het mom van de werkgelegenheid worden nu de ar
beiders van P€chiney gebruikt als gijzelaars
om de sluiting van de kcb tegen te houden.
De gevolgen van sluiting van de kcb zijn echter
niet helemaal afdoende onderzocht. Het lijkt er
meer op dat de p.rovinciale overheid haar fa-
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lend beleid niet fundamenteel ter diskussie
durft te stellen. Daarom. moeten we ons niet la
ten afleiden door schijnargumenten die geen in
houd hebben.
In onze strijd staat sluiting van de kerncen
trale voorop evenals de eis dat de beschamende
kontrakten met Pechiney en Cogéma moeten worden
ontbonden. Dit hoeft niet te leiden tot grotere
werkloosheid mits de uitgangspunten van het be
leid worden gewijzigd. Daarin zou de nadruk dan
moeten liggen op arbeidsintensieve t energiebe
sparende bedrijven. Dit is een heel ander uit~

gangspunt dan het aantrekken van energieverslin
dende multinationals, zoals tot nu toe gebeurde.

Lessen

Dit zijn de lessen van Zeeland.
Ze kunnen evengoed op Dodewaard, kalkar of
Almelo worden toegepast. In al deze plaatsen
manifesteert zich de macht van de atoomlobby.
De bevolking van Dodewaard is daarvan evengoed
het slachtoffer als de bevolking van Zeeland.
Het gaat er nG om dat we laten zien dat we geen
gewillige slachtoffers zijn en dat we niet be
reid zijn de gevaren van kernenergie die door
het systeem van de macht worden veroorzaakt, te
accepteren.

AAROM ZULLEN WE DOORGAAN MET ONZE STRIJD.
IN BORSSELE, IN DODEWAARD EN OVERAL WAAR KERN
ENERGIE 15. WE WILLEN NIET WACHTEN OP HET MOMENT
DAT BIJ DE POORTEN VAN KERNCENTRALES BORDEN VER
SCHIJNEN WAAR OP STAAT : "hier eindigen de demo
kratiese vrijheden en het recht van de mens om
over zichzelf te beschikken" ..
DAAROM; Stop kernenergie nû ~

Herman Verhagen.

'Herman Verhagen is medewerker van het Rijn Schel
de Instituut te Middelburg.
Het RSI heeft tot doel een bijdrage te leveren
aan de opbouw van een ander maatschappelijk sys
teemt waarin de bevolking zelf beslissingen neemt
over haar eigen toekomst op sociaal, politiek en
ekonomies gebied).



JPraatje
De strijd tegen kernenergie duurt nu
8 jaar. In deze tijd zijn we erin ge
slaagd de gevaren van kernenergie aan
heel veel mensen duidelijk te maken:
de gevaren van radio-aktiviteit, de
gevaren voor de verspreiding van
kernwapens en het gevaar van de
atoomstaat.
Bet ongeluk in Barrisburg heeft dui
delijk gemaakt tot welk een paniek
situatie een groot ongeluk kan leiden.
Je kunt je toch nauwelijks voorstellen
wat er zou zijn gebeurd als het nog
erger mis was gegaan. Set afgelopen
jaar zijn in Harrisburg abnorma.l
veel miskramen voorgekomen en er zijn
erg veel babys gestorven. Het aantal
kinderen dat met een schildklierafwlj
king is geboren ls ruim vier keer zo
hoog als normaal. De centrale is nog
steeds een groot gevaar voor de omge
ving. De technici kunnen nog steeds
niet naar binnen. Bet filmpje dat
enkele maandèn terug werd uitgezondenl
waarin je zag hoe technici de centrale
binnengingen is een vervalsing. .
Het ging in werkelijkheid om een
andere centrale. Zo reageren techno
kraten om de onlust onder de bevol
king weg te nemen. Set is het meest
ondemokratiese wat je kunt doen,
mensen zo te manipuleren.
De atoomstaat is al begonnen.

Kernenergie is een van de uitwassen
van deze maatschappij. Kernenergie
is het symbool van een toekomst waar
in we steeds minder te vertellen heb
ben over ons e~gen leven. Maar kern
energie is maar een van de voorbeel
den van dit systeem dat mensen uit
buit, de aarde leegrooft en de natuur
vernietigt. Bet voedsel dat we eten
en dat vaak zelfs vernietigt wordt
is meer en meer verg~ftigt door chemi
caliên. Bet aantal illegale stort
plaatsen van qiftig afval begint
sinds de Lekkerkerk affaire op een
epidemie te lijken. Zogenaamd voor
vrede en veiligheid worden we opge-
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zadeld met de meest vebijserende
vernietiging.wapens: Tomabawks,
pershing-raketten, SS-20~s en neutro
nenbommen. Deze maatschappij produ
ceert niet wat we nodig hebben:
wapens in overvloed, maar goede en
betaalbare woningen komen ~r niet.

Het is duidelijk. de strijd tegen
kernenergie is een strijd tegen di~
industriesysteem, tegen kapitalis
tische groei-ekonomie, tegen het
1984 waar arwell over spreekt.
Ons gaat bet ODll een samenleving
waarin op een menswaardige en eko
logisch verantwoorde manier produk
ten worden gemaakt di. nuttig aijn.
Laten de mensen die nu bij Pokker
oorlogsvliegtuigen maken maar be
sluiten windmolens te maken.

Set energiebeleid in Nederland is
vrij eenvoudig te karakteriseren.
Uitgangspunten ervan zijn de globale
doelstelingen van het sociaal-eko
nomles beleld, 'anders gezegd, de
regering vat het als haar taak op
om te zorgen voor voldoende energie
bij een ekonomiese groei van 2 , 3'
Het streven is gericht op een ver
dubbeling van het enerq~everbruik

in 2000. Om hierin te kunnen voor
zien wordt enkel gekozen voor groot
schalige, makkelijk te monopoliseren
alternatieven. Voor de energiebewe
ging betekent het dat we er naast
kernenergie nog wat probleemkinderen
bijkrijgen in de vorm van kolen, LPG
en LNG. Sr wordt de laatste tijd ook
wel iets aan alternatieven gedaan,
maar de manier waarop is illustra
tief voor de huidige gang van zaken.
Bet onderzoek is in handen van de
EeN, het ondrzoek instituut van de
atoomlobby. Je kunt wel raden hoe
dat onderzoek eruit ziet. OP de
eerste plaats wordt er alleen groot
Bchalig gedacht. Het hele onderzoek
is gericht op windmolens voor het
centraal vermogen, windmolens onder
kontrole van elektriciteitsbedrijven.
Aan kleine windmolens voor wijken
of boerderijen of indus trilen wordt
het geld niet besteed. Verder worden
de problemen van windenergie breed
uitgemeten: De wind waait niet al
tijd, windmolens zijn landschap.ver
vuilend, vogels vliegen zich ertegen
kapot. Ze voeren echt alles aan wat
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ze maar kunnen bedenken. In een an
der verband is dit natuurlijk een
goede zaak, maar als je tegelijker
tijd weet dat diezelfde lui bijna
alle problemen van kernenergie ont
kennen is wel duidelijk hoe de vork
in de steel zit. Ook de Brede Maat
schappelijke Diskussie laat zien hoe
in de ogen van de machthebbers het
energiebeleid er in de toekomst uit
zal zien. We mogen nergens over pra
ten, behalve over kerncentrales of
of over kolencentrales. Zo lossen
technokraten het energieprobleem op.
Bet is duidelijk: de machten achter
dit energiebeleid zorgen ervoor dat
alleen die techniese mogelijkheden
ontwikkeld worden, die in hun anti
demokratiese staatje passen.

De regering kiest ook voor energie
besparing. We worden overspoeld met
propaganda die je kunt samenvatten
als: hoe meer we besparen, hoe meer
we later overhouden.

Dit is echter niet waar.Het gaat om
hele andere dingen. Als de regering
niet zou besparen zou er binnen de
kortste keren een puinhoop ontstaan.
Bet streven naar verdubbeling van
het energieverbruik is eenvoudigweg
niet haalbaar. Een anderhalf keer zo
groot verbruik lijkt het maksimaal
haalbare. Daarom moeten we inleveren.
Onze bezuinigingen betekenen alleen
dat de industrie meer energie tot
zijn beschikking heeft en dus meer
armslag om te investeren. Maar wij
hebben er niets in in te brengen,
waarin geinvesteerd wordt. Wat heeft
het voor zin om te besparen zodat er
weer een nieuwe parkeergarage kan
worden gebouwd; of een kleurstoffen
fabriek op Total-Energy Systeem.

Het is net als met de havenstaking.
Ook zij hebben geen zin meer om in
te leveren voor industriële investe
ringen waar ze geen moer over te ver
tellen hebben en die voor een deel
ook tegen hen gericht zijn.

~E8 ..I!J Dlt1 nL. G.e
\Ux>RP. VAN OiS r.,.~~
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Als we dit besparingsbeleid beoor
delen op onze doelstellingen kunnen
we maar tot een konklusie komen:
we schieten hier niets mee op. Dit
besparingsbeleid betekent niet minder
uitbuiting van de natuur, het bete
kent evenmin een stap op weg naar meer
demokratisering van het energiebeleid.
In tegendeel zelfs, moet je konstate
r·en. De hele propaganda rond energie
besparing is een su~ses voor de over
heid, want haar argumenten slaan aan.
~ensen krijgen inderdaad het idee
dat hun besparingen lijden tot minder
energieverbruik en dus misschien geen
kernenergie. Het zal niet gemakkelijk
zijn om als energiebeweginq dit be
wustzijn te veranderen en mensen dui
delijk te maken dat er wel wat meer
moet gebeuren om de problemen de we
reld uit te helpen.

Natuurlijk zijn wij voor energiebespa
ring. Niet om een groei-ekonomie te
redden, maar vanwege de eindigheid van
grondstoffen en de vernietiging van de
natuur. Werken aan energiebesparing ls
in onze ogen een onderdeel van de
strijd voor een andere ekonomie waarin
mens en natuur serieus worden genomen.

Op energiegebied is heel veel goeds
mogelijk. De mogelijkheden voorenerqie
besparing en alternatieve energiebron
nen liggen er: er is voldoende tech
nies kunnen in Nederland. Zonne-ener
gie biedt enorme mogelijkheden.
We hebben een winderige kust en tradi
tioneel veel ervaring met windmolens.
Onze ligging aan zee maakt eksperimen
ten met golf-en getijde-energie moge
lijk. Hier zit ook veel nuttig werk in
voor mensen die er nu bij de scheeps
bouw uit worden geflikkerd. Onze land
en tuinbouw zijn zeer geschikt voor het
gebruik van biogas en het gebruik van
afvalwarmte. We kunnen deze ideeën nog
veel te weinig in ontwikkeling brengen.
We missen daarvoor eenvoudigweg de mid
delpn. We hoeven dit natuurlijk ook
niet alleen te doen als energiebeweging.
Dat zou onzinnig zijn. Bier ligt ook de
reden waarom we in de achtergrond
brosjure het verhaal van Lucas Aerospace
hebben opgenomen. Werknemers van deze
fabriek hebben een plan gemaakt voor
alternatieve produktie: mediese appa
ratuur in plaats van oorlogsvliegtuigen.
Het is enorm inspirerend om te zien wat
er in korte tijd mogelijk is als de
menselijke kreativiteit voor de ontwik
keling van een betere techniek wordt
aangewend~

Een eventuele bezettingsaktie is ook in
dit perspektief te zien. Kernenergie
legt zo~n groot beslag op kapitaal en
menselijke kreativiteit, dat ae ontwik
keling van alternatieven nauweliks van
de grond kan komen. Voor een b~tere

toekomst zijn hardere akties tegen kern
energie onontbeerlijk.
Het komt er nu op aan de zaak st.il t.n
le9gen ! ! ! ! ! ! ~



\1 Internationaal aktieweekend
rI

Ruud d.K.

Een heel interessante aktie vond
plaats in Seabrook (zie elders).
Pinksteren leverde in de B.R.D. hoog
tijdagen bij Gorleben,in het anti
atoomkamp.Daar waren toen 3000 men
sen.Helaas weten we ook hoe dat is
afgelopen.
Ook in ITALI~ 3 akties :
Allemaal I'gewone" demo' s. In Rome,
Milaan en Venetië demonstreerden in
totaal 37.000 mensen tegen kernener
gie.
In GROOT-BRITTANNI~ demonstreerden
750 mensen bij de 2 defekte reaktors
en de 2 in aanbouw bij Dungeness.
De overheid was daar blijkbaar zo
bang dat er 1000 politiemensen ver
borgen zaten in de gebouwen. Die ble
ken echter overbodig.
In ZWITSERLAND protesteerden 4000
mensen tegen proefboringen en pro
duktie van radio-aktief afval.
In SPANJE demonstreerden op 6 ver
schillende plaatsen 11.000 mensen
tegen kernenergie.

Konklusie uit deze vrij droge op
somming is (natuurlijk) dat het een
sukses was.300.000 mensen in Europa
en de VS demonstreerden in hetzelfde
weekend. Een duidelijke blijk van gro
te kracht dus!
Daarbij was de opsomming die WISE
gaf niet eens kompleet/van b.v. een
anti-atoomkamp in Luxemburg was nog
niets bekend.

, ,

Pinksteren was de periode voor ak
ties tegen kernenergie over de hele
wereld.De centrale leuzen,die overi
gens lang niet overal gevoerd werden,
waren al in januari vastgesteld op
een internationale koördinati.e-kon
ferentieaDaar werden de leuzen
"STOP KERNENERGIE"
"VOLLEDIGE WERKGELEGENHEID"
"GEEN ATOOMWAPENS" en
"VEILIGE ENERGIE"
algemeen aangenomen. Daarnaast waren
nog andere leuzen afgesproken, die
voor het merendeel een uitwerking
van de centrale leuzen inhielden a

Een heel vreemde daarbij was de leus
die "goede" werkomstandigheden voor
personeel in atoomfabrieken eiste.
We willen toch g.v.d. geén kernener
gie: !
Een kort overzicht van de verschil
lende akties,per land:

In FRANKRIJK waren met pinksteren
3 demo's.Bij St.Priest la Prugne de
monstreerden enige honderden mensen
tegen de opslag van radio-aktief af
val,die daar gepland is.Samen met de
daar wonende boeren werden verschil
lende wegen geblokeerd.

1500 mensen demonstreerden op 25 mei
in Chooz bij de Belgiese grens,waar
de Franse overheid een tweede kern
centrale wil bouwen.
De grootste Franse aktie (150.000
mensen) vond plaats bij Plogoff (zie
elders in dit nummer) •
Ook in de V.S. drie akties:
In Prairie Island een demo tegen kom
paktopslag van brandstofstaven,en in
Los Angeles een "survival Gathering"
die door 1800 mensen bezocht werd.
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nieuws uitalle omstreken

Amsterdam

1bmess

Tijdens een directe geweldloze actie op
het bouwterrein bij Torness, Schotland
op 3 mei jl. werden 27 mensen gearresteerd.
Aan de aktie namen ongeveer 150 mensen
deel. die tegenover een politiemacht van
300 man kwam te staan, uitgerust met heli
kopters en landrovers.De organisatoren,
een verband van plaatselijke groepen, had
tevoren aangekondigd een poging tot be
zetting te zullen ondernemen. Arrestaties
vonden plaats toen actievoerders pro
beerden gaten in het hek te knippen.
Verder is er een risiko-analyse verschenen,
met betrekking tot de Torness-centrale.
Deze risiko-analyse is gemaakt door PERG
(Political Ecology Research Group) op ver
zoek van de-TorneSS-Col\lll1unity Concern. Dit
rapport spreekt officiële beweringen
tegen dat er in de AGR (Advanced Gascooled
Reactor) van Torness geen ongeluk zou
kunnen gebeuren. Bij het tot stand komen
van dit rapport ondervond de PERG nogal
wat hinder door geheimhouding van of
ficiële zijde.
Bron: Miliedefensie juni-nummer 1980.
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Besluit genomen in de Amsterdamse gemeenteraad:
Het college van Burgemeester en Wethouders uit
te nodigen, nog di-t jaar aan de raad van commis
sarissen van de NV GKN en de overige partners in
de Algemene Samenwerkingsovereenkomst met betrek
king tot de NV GD voor te stellen, de kernener
giecentrale te Dodewaard op korte termijn buiten
werking te atellen.
Dit besluit werd onderandere genomen op grond
van de nog onopgeloste problemen met bet kernaf
val.
De Gemeente Amsterdam is door deelneming aan de
SBP medeverantwoordelijk voor:
- de aankopen van de SBP van elektriciteit opge
wekt door buitenlandse kerncentrales;
- de deelneming van de SU aan de snelle kweek
reaktoren te KalltaT(SNR 300) en te Creys Ma1
ville (Super Phenix);

Bron : LEK-bulletin nummeT 6~ juni 1980

Oosterijk n\
'" wiLLi" '80

De atoomindu8trie was op S nnvember 1978 be-
paald ongelukkig toen de Oostenrijkse bevol-
king zich via een referendum uitsprak tegen de
ingebruikneming van de enige kerncentrale van het
land, Zwentendorf. Sinds enkele weken worden nu
via notarissen handtekeningen ingezameld van

arbeiders in de toeleveringsbedrijven van de at~
industrie. Als een aantal vaD 200.000 wordt gehaald
is een publieke diskussie in het parlement
over kernenergie volgens de wet verplicht.
Zo hoopt ~ het Teferendum alsnog ongedaan te
maken, Zwentendorf toch in bedrijf te stellen
en te beginnen met het bouwen van in totaal
zeven kerncentrales. Of dat lukt is een tweede,
maar de arbeiders worden in elk geval wel
onder zware druk gezet om hun handtekening in
ieder geval te plaatsen. Hen wordt omonwonden te
verstaan gegeven dat ze anders in ekonomies
slechte tijden het eerst hun biezen kunnen
pakken. De Oostenrijkse vakbonden werken bij
deze IVolksbegehren-procedure ' (volkswens)
samen met o.a. Sie~s en Philips. Slechts
een klein aantal arbeiders durft te weigeren.
De tegenstanders van atoomenergie zijn inmiddels
ook handtekeningen gaan v~rzamelen voor een
Volksbegehren:in dit geval voor het ombouwen
van Zwentendorf tot een konventionele
centrale
Uit MilieuDefensie juni 1980



een atoomafval in zee
kernenergie nee

Frans Rooijers
Sttoomgroep H..rlem/IJmond

Doordat het niet zo druk was gingen veel mensen
zitten en dat leidde tot veel gespre'kken.Dus wat
de dog zelf betreft WH oUe. okf.Of deze dog ook
enig effekt zol hebben is nu moeilijk te zeggen.
Het is te hopen dat er mensen tussen waren die er
voor bet eerst waren.
Wat betreft het direkte aspekt is te zeggen dat
daags na de manifestatie de geaeenteraad van Vel
sen (waar LJmuid.en onder valt) een motie van Ro
bert Sc:hoondergang aanna:m,waarin werd aangedroil
gen op het afgelasten van de duqJÏng en te beslui
ten tot opslag op land totdat een veilige en af
doende oplossing voor berging van het radioaktieve
afval gevonden is.Deze motie is ook naar de lande
lijke overheid en parlement gestuurd,maar het zlet
er naar uit dat pas na het dumpen de kamer zich
uitspreekt tegen bet dumpen van radioa1ttief afval
in zee.
Dus ook dit iaar zal er weer radioaktief afval in
zee worden gegooid.Dit houdt in dat er weer de no
dige akties worden gevoard om. bet transport te ver
tragen en zodoende weer duidelijk vast te stellen
dat het onverantwoordelijk is wat hier gebeurt ~

Dit iaar zullen we de dumping nog niet kunnen te
gen houdentdus is er volgend. jaar weer een taak
voor ons weggelegd ~

Manifestatie en demonstratie van 24 mei in
Umuiden :

Het doel van deze dag was te protesteren tegen
het dumpen van radioaktief afval in de Atlanti
.che Oceoon.Aanleiding wo. het feit dot pink.te
ten in bet teken stond van de internationale ak
tie tegen kernenergie.
IJmuiden ia een van de plaatsen waar al jaren
radioaktief afval wordt overgeladen om te dum
pen en waar ook al jaren protest hiertegen ia.
In J974 wss de eerste demonstratie,maar pas in
1978 werd bet verzet duidelijker zichtbaar door
de akties,zoals wegblokkades,tegen het transport
en de ovet'slag van de vaten.
Omdat het dumpen van radioattief afval in direkt
verband staat met kernenergie (Giuiaar.zegt van
niet,maar ministers 8chijÜèD te mogen liegen)
wo. onze leu.:GEEN ATOOlIAFVAL IN ZEE-ttIUlEIlERGIE
NEB ~!

Due leus werd in januari door leden van de
atroomgroep BaàrleaVLJmond gebruikt om het sa
menwerkingsverband Geen Atoomafval in Zee weer
tot leven te roepen. In dit samenwerkingsverband
zitten milieu-,kerkelijke-,politieke organisaties
en aktiegroepen. Door de leus al op te stellen
voordat we de andere groepen benaderden,hebben
we voor dit doel,nl het organiseren van een mani
festatie,een hoop diskussie vermeden~

De organisatie liep vanaf het begin tamelijk goed
en resulteerde ook in een goed georganiseerde dag,
die alleen wat meer mensen had moeten trekken~

Mijns inziens is dit te wijten aan de matige pro
paganda in onze regio,waar toch de meeste mensen
vandaan moesten komen,en natuurlijk aan het feit
dat ook voor dit doel er mensen zijn die,door het
niet te aantrekkelijke weer,verstek lieten gaan.

De kraampjes met informatie,eten en drinken,de
muzikale omlijsting en de spreeksters en sprekers
trokken vanaf 11 uur zo'n 5000 mensen naar het ma
nifestatieterrein. Om kwart over een riep Gerrit
Kwekkeboom na een goede speech (volgens vele be
zoek(8t)er~),op tot een demonstratieve tocht door.
IJmuiden. Deze ging door het centrum en langs slu1
zen en havenhoofd waar eerdaags de M.Smits komt te
liggen om de radioaktieve bagage op te halen. De.
demonstratie maakte een fikse omweg,maar de pol1
tie vond dat niet zo'n probleem en reed rustig mee.
Enkele agenten lieten zich zelfs een zonne-stikker
opplakken;ze lachte wat. (Ik ben benieuwd hoe ze
zijn als er weer demonstranten zitten op plaatsen
waar het niet mag) .Op de terugweg pikte de demon
stratie de kinderen van de cr~che op,die zich met
zelfgemaakte spandoeken etc~ op het marktplein
hadden opgesteld.
Na aankomst van de demonstratie op het terrein
ging de manifestatie verder met sprekers,muziek
en een diskussieprogramma.
De sfeer op het veld en tijdens de demonstratie
was zeer goed en gaf veel gezelligheid

.~ -
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Ruud d.K.

van de "afleidingsgroep" wist dit konvooi
er door te komen.
Bij het overleq hoe het volgende konvooi
aan te pakken bleek dat verschillende
(gehuurde) busjes en veel versperrings
materiaal door de politie in beslag ge
nomen waren.
DAt,en het massaal optreden van "stillen"
maakte de aktiemogelijkheden een stuk
kleiner.Toch bleven er twee ideeën over.
Un was het opbreken van een klinkerweg,
waar het konvooi over moest.Dat mislukte
doordat,alweer met een lulsmoes,n6g een
busje uit de roulatie werd genomen.
Het tweede plan,het bewerken van de voor
ruiten van de vr,chtwagens met verf en
stenen,om de chauffeurs van hun taak te
doen afzien,zaaide nOgal wat verdeeldheid.
Het ging immers niet om de chauffeurs,maar
om die radioaktieve troeplToch werd het
uitgevoerd. Of het enig resultaat heeft ge
had is mij niet bekend.

Naast de (verwachte) ME viel vooral de
grote hoeveelheid "stillen" op,die (b~jna)

elke beweging en (bijna) elk plan doorga
van.Ook vervoer was een probleem:op het
eind van de dag waren prakties alle bus
jes van de aktievoerders onder êên of an
der lullig voorwendsel,door de politie in
gepikt.

Op dinsdag verplaatste de "strijd"
zich naar het water.-Greenpeaceft blok
keerde,met een ~antal binnenschippers,
het Buitenspuikanaal,waardoor de "Andrea
Smits" zou moeten uitvaren. Hoewel de bur
gemeester een verharding vreesde,zouden
juist deze aktievoerders het makkelijkst
in te pakken blijken.Na enige uren praten
met wat ECN-bonzen werd men het erover
eens een gemengde kommissie van voor-
en tegenstanders op te richten,om het
dumpingsprobleem te bekijken.OVer een
jaar of drie geeft die dan haar mening.
Dat was voor de blokkeerders genoeg re
sultaat om hun aktie op woensdagavond te
beëin.\Ugen.

J"'\\.l.e. M~ CAcLoor
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Dat dit een blunder was ,behoeft geen be
toog.Immers,volgend jaar wordt er toch
weer gedumpt. Zolang de kommissie bezig
is ,verandert er niets.Maar de overheid
zal wel wijzen op deze kommissie,waar-
,in IIzelfs"milieu-organisat1es zitten.
Er zal dan gezegd wo~den dat er gepraat
wordt en dat de achterban (dus) maar van
akties af moet zien.Het gaat echtet niet
meer om het praten,het gaat er nu om de
troep tegen te houden:Oat had "Greenpeace"
zich wel eens moqen bedenken.
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lbn kloppartij totinkapseling
3 dagen akties bij Ilmutlen

In Velsen-noord had men intussen ook
niet stil gezeten.Het eerste transport
had men willen tegenhouden door een men
selijke blo~ade bij de "blauwe brug",
waar de wagens het Hoogoventerrein op
draaien.De ME paste echter ook hier het
bekende recept toe.De chauffeurs hielpen
een handje mee , door langzaam door te rij
den.Twee mensen kwamen zo met schOuder,
resp. enkel onder de wielen. Ook de ME
deelde enkele rake klappen uit.
Daarmee was duidelijk dat je de zaak op
deze manier niet kunt tegephouden.
Na overleg werd dan ook besloten nOnkruit~

een kans te geven;zij zouden de weg met
(brandende) autobanden en benzine blok
keren,terwijl de overige aanwezigen bij
de "blauwe brug ll waren, als afleidingsma
noeuvre.Door een kommunikatiestoornis
werd de blokkade echter recht voor het
ME-escorte gelegd en was dan ook weer
snel opgeruimd.Onder geroep en ver'fgegooi

8,9 en 10 juni was weer de jaarlijkse
d~ing van radioaktief afval in de At
lantische Oceaan.Het gaat daarbij niet
alleen om "watjes en injektienaalden",
die in ziekenhuizen radioaktief besmet
zijn,maar ook om licht-radioaktief afval
uit kerncentrales.Al dat afval wordt voor
het transport in het EneEgie Centrum Ne
derland (E.C.N.) verzameld en in beton
gestort.Via de snelweg en een aantal stra
ten in Velsen-noord wordt het dan door
grote vrachtwagens naar het terrein van
Hoogoven~ gebracht.Daar wordt de troep
in een schip geladen (dit jaar de "Andrea
Smits") ,en weg is het.
Dat was althans het scenario van het ECN
maar het bleek al snel dat een aantal men
sen daar anders over dacht.Naar plaats zal
ik proberen aan te geven wat er gebeurd is.

Bij het EeN had BAN zich genesteld. Zij
hadden een menselijk blokkade voor de
uitgang gevormd en zich weer aan de hek
ken vastgeketend.Op die manier wisten ze
de eerste twee transporten op maandagoch
tend vertraging te bezorgen.Omdat er ook
nogal wat ME was om de plannen van het
ECN door te zetten , duurde dat niet al te
lang.De blokkade werd beide keren wegge
sleept.De mensen van BAN hebben de opzet
van hun aktie toen enigszins gewijzigd.
Bij het derde transport blokkeerden ze
de snelweg ter hoogte van Haarlem.
Het konvooi liep hierdoor vertraging
maar het grot~ ME-escorte ruimde ook
hindernis op. Daarbij trad de ME hard
tot de inzet van honden toe.
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zoals jullie een tijdje geleden in de krant hebben kunnen lezen wil de
direktie van de kerncentrale Dodewaard geen rondleidingen door de
centrale meer toe staan. Naast het feit dat ze zich geërgerd hadden
aan de onderstroom special over het voorstel van de Gelderse Stroom
groepen, w\lren ze ook verdrietig dat ze tijdens de rondleidingen nooit
meer gelijk kregen. Ze waren allemaal tegen.
De redaktie van Onderstroom is er erg blij mee dat we een aantal mensen
mee hebben kunnen beschermen ~egen de radiO-aktieve straling die men
op kan doen bij zo'n rondleiding.
Maar niet alle rondleidingen zijn gestopt. Gemeenteraadsleden mogen er
nog inll! Tijdens zo'n bezoek kwlUll een delegatie in de regelkamer.
Hier ontdekte ze tot hun grote verbazing een grote videokamera. Dit
voor een kerncentrale toch wel ongewoon instrument stond bovendien naar
buiten gericht. Op een vraag van een gemeenteraadslid waar dat ding voor
diende, antwoorden men na wat onduidelijk gemompel, dat de NOS die
vergeten was: ~ =
Dit toch wel ongeloofwaardig antwoord konden de gemeenteraadsleden niet
aksepteren en men vroeg door. Een beetje in het nauw gebracht verzon
men de volgende schitterende smoes. Bij het bezoek van de NOS was de
kamera radio-aktief besmet geraakt. Dit verhaal riep echter nog veel
meer lastige vragen op, zodat ze gedwongen werden het maar toe te
geven. De BVD had die kamera daar opgesteld zodat ze iederelln op de
dijk en aan de overkant van de Waal in de gaten, kon houden dill een
belltje belangstelling vertoonde voor dil centrale. Deze konden dan maar
gelijk geregistreerd worden. De atoomstaat wordt hoe langer hoe
duidelijker.

«

REVOLVON
REVOLUON

Revoluon is een tijdschrift dat probeert
de ontwikkeling van natuurwetenschap en
technologie te volgen en te plaatsen binnen
de huidige maatschappelijke ontwikkeling.

Het nieuwe nummer ( no. 1, jaargang 6) bevat
onder andere de vogende artikelen:

- Atomkraft nej tak: Over enige tijd zal in
ons land de MaatschappelijkIl Diskussie
over kernenergie moeten losbarsten. In
Zweden werden de meningen onlangs via een
referendum gepeild. In dit artikel worden

de drie alternatieven besproken, evenals
het politieke schouwspel eromheen. Is het
een voorproefje van wat ons te wachten
staat?

- Energie wat is dat? Energiecrisis, ener
giebesparing, opvoeren en veilig stellen
van het verbruik en de toevoer, alter
natieven. Het zijn allemaal magiese
woorden in onze maatschappij. Wat bete-

kent het begrip energie precies en hoe is
het in de vorige eeuw ontstaan? Welke
maatschappelijke ontwikkelingen waren van
invloed op de ontwikkeling en bepalen nog
ons energiebegrip?

Revoluon is te verkrijgen in de linkse
boekhandel of door storting van 15,- +
11,90 porto op giro 3270345 tnv Revoluon
postbus 1328 Nijmegen o.v.v. Rev. 6,1.
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Het juninU1llDer van Milieu Defensie besteedt
ruime aandacht aan de (kern)energie problematiek
naast de onderwerpen van de rest van de miljeu
problematiek. (voedsel, kringloop, luchtver
ontreiniging e.d.) Bet openingsartikel presen
teert het voorstel van de gelderse stroomgroe
pen en energiekommitees om over te gaan tot eer
terreinbezetting bij Dodewaard als dat zou
moetene Dit gebeurt demeve de argumentatie
van het voorstel zoals die op het tentenkamp
vanaf het podium is gebrachte Verder staat de
slotverklaring van dat tentenkamp gepubliceerd
De redaktie van M.D. stelt haar kolommen voor
"de verdere diskussie over dit voorstel aan be
langstellenden de komende tijd. omdat ze vindt
dat er met het lanceren van dit voorstel een
nieuwe episode van de nederlandse akb is aan
gebroken. Lezen en schrijven dus maare
Daarnaast vindt je er een uitgebreid artikel
aval' de energie opwekking in Denemarken.
naar lijkt. en dat is voor de westers wereld
vrij uniekj atoomenergie de ijskast in verdwe
nen te zijn; er wordt daar volop aandaeht be
steedt aan ek.perîmenten met duut'zame energie

MeD. is een uitgave van, de Vereniging Milieu
Defensie en verschijnt la keer per jaar• .
Abonnementen: minimaal '/ 7,50 per half jaar!
sorten op postsiro: 102000 t.n.v. VHD in ~'d"



BÈTA
technologie en samenleving

Als aktiegroepen kunnen we misschien
wel technologiese ontwikkelingen te
genho~4en,nieuwe,beteretechnologieën
ontwikkelen k~nen we niet,~iteraard.

Daar zijn de techniese intelligentsia
voor nodig,ingenie~rs,nat~~tenschap

pers,laboranten,technies tekenaars e.d.
Bêta,technologie en samenleving,is

in Nederland het belangrijkste plat
fom voor kritiese Jllftnsen met een
hogere techniese opleiding (HTS,TH).
Biotechnologie en de mikrokomp~ter

krijgen in dit blad veel aandacht.
Br zijn veel informatieve artikelen
over de schadelijke gevolgen van
tecnnologiese ontwikkelingen,~it

p~tting grondstoffen,ver~iling,

nat~~rvernietigingen geluidshinder.
Ook wordt enige aandacht besteed aan
de relatie tussen technologiese in
novatie en de ekonomiese ontwikkeling.
Energie is verreweg het meest be
sproken onderwerp in het blad.
Eén voorbeeld:nummer 7 van dit jaar
opent met een uitgebreid verhaal
over de problemen van opwerkings
fabrieken.Verder o.a. informatie
over het windenergie-onderzoek aan
de Delftse universiteit, diskussie
over het plan om de Markerwaard tot
een groot energie-opslagbassin (de
wind waait niet altijd) om te vor
men,een verhaal over de toenemende
vervuiling door S02uitstoot,en korte
berichten,b.v.over een studiedag
over isolatietechnieken.
10 keer per jaar zijn de middenpagi
na •s ingeruimd voor de nieuwsbrief
"Energie en samenleving" van de ge
lijknamige stichting.
Hoofddoelstelling van deze klub is
"het bevorderen van een bete1 in
zicht in de maatscappelijke impli
caties van de energievoorziening".
In deze nieuwsbrief worden de be
langrijkste artikelen uit allerlei
tijdschriften bijgehouden (o.a.Nu
cleonics Weeks,Oil and Gas Journal,
Science,de Ingenieur,en Economisch
Statistisehe Berichten). Uiterst
nuttiqe informatie vaak.
Bêta is de belangrijkste spreekb~is

van de Nederlandse tegendeskundigheid.
Alle bekende namen komen erin terug:
Potma,Damveld,v.d.Hoeven,Smit om er
maar een paar te noemen.
Uit het oogpunt van informatie over
de (met name Nederlandse) ontwikke
lingen op energiegebied is het blad
eenvoudigweg onmisbaar.
~atuurlijk zijn er ook een aantal
beperkingen aan dit blad.Het,ik
noem het maar PPR-denken overheerst
s~.rk,zo van nals wij maar voor be-
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tere en goedkopere technologieën
zorgen,worden ze vanzelf wel over
genomen".Mijns inziens is dit niet
zo.Direkte winst is niet het enigste
kriterium voor technologiese veran
dering.Het gaat het kapitaal minspens
zoveel om het verminderen van de kon
trole bij de werkers over h~ eigen
arbeid.
Beheersbaarheid is minstens zo'n be
langrijk argument voor de invoering
van kernenergie als korte-termijn
winst. (Dat laatste is er helemaal
niet.) Je komt er dus niet met enkel
betere en goedkopere technologieën
te ontwikkelen.Je zult ook moeten
werken aan machtsvoming om die er
door te drukken.
In dit kader mis ik met name infor
matie over een analyse van de be
roepspositie van de techniese intel
ligentsia.Deze is in de laatste tien
tallen jaren sterk veranderd.
De hele ontwikkeling van technologie
se kennis is steeds meer zo georgani
seerd dat konkrete personen steeds
minder bepalend zijn voor de produk
tie van kennis.Loonafhankelijkheid,
vervangbaarheid en kontrakt-research
hebben meer met de huidige realiteit
te maken dan kreativiteit.De organi
satie beschikt over de techniese in
telligentsie door de manier waarop
ze de techniese intelligenten denken
laat.
Wie zich bezig ho~dt met het vraag
stuk van de technologiese verandering
kan niet, zoals Bata doet,voorbijgaan
aan dit organisatie-en machtsvraag
stuk.
Maar goed lezen d~s als je je in de
energieproblematiek wilt verdiepen.

Het blad wordt gratis toegezonden
aan lezers met een voltooide hogere
techniese Opleiding (TH,HTS of daar
118e gelijkwaardig).
Voor andere abonnees geldt een abon
nementsprijs van 20 golden per jaar.
Nie~we abonnees kunnen zich opgeven
door zending van een briefkaart aan
de ~itgever,BV pers en publiciteit,
Overschiestraat 57,1062 HN,Amsterdam
tel.020-171333.
Als je in aanmerking wilt komen voor
een gratis abonnement,naast naam en
adres ook opleiding en f~ktie ver
melden.

Sible.
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dodewaard moet ditht II

J$D iltl$@j---m;TF;~ l~
Dodewaard moet dichtl voor eens en voor altijd,Dodewaard moet dicht,

~§,~t4êJ?l$4~!EtItr-=ew--~ê~
het is de hoogst~ tijd We gaan in de slag tegen splijtstof en afval

~ : fj , r 1=~=1Mt ,g=-- ---
we kunnen niet gaan wachten op de knal l

_t;ih!Jt~_-
Het parlement,daar kun je van op aan,schuift beslissingen op de

_-:gj--lff~~4
lange baan. Door de hufters van het kabinet wordt ie ook niet stop

gezet, en Dodewaard wordt dus ••••• bezet :!

Refr: Dodewaard moet dichtl voor eens en voor altijd
Dodewaard moet dichtl het is de hoogste tijd
we gaan in de slag tegen splijtstof en afval
we kunnen niet gaan wachten op de knal.

Het parlement , daar kun je van op aan
schuift beslissingen op de lange baan.
Door de hufters van het kabinet
wordt ie ook niet stop gezet
en Dodewaard wordt dus ••••• bezet

Ze weten dat er wat gebeuren kan
en ze hebben ook een rampenplan,
de inhoud is toch wel te zot,
de kerncentrale mot
voor êchte veiliqheid•••••op slot l

Ze sturen vast en zeker de M.E.
dus daar krijgen we bonje mee,
maar als we daar dan met z'n allen staan
zal ome juut opzij moeten gaan,
wij zijn niet zomaar weg••••• te slaan l

Dit was het slotlied van de Nijmeegse Stads Guerilla,
bij het optreden tijdens het pinkster-tentenkamp.
Goed oefenen , dan kent iedereen het voor oktober wel
van buiten,kunnen we dan met ons allen lekker hard
zingen.Als meer mensen liedjes hebben voor dat doel,
ik zou zeggen,laat van je horen l

Marly.
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Ga·JIIè nu nIet praten over het verband 1;\1S
sen kernenergie en atoomoorloq. Dat ver
band kan er zijn maar hoeft er helemaal
niet te zijn. We kunnen ook noq ruim
spreken over energievoorzieninq zonder
dat alle kernenerqie haast automaties ge~

koppeld wordt aan nUkleaire wapens. We
zullen dat trouwens wel moeten ontkoppelll1\
il er sprake zijn van een leefbare wereld.
anneer ik me voorstel wat er aan energie
diq zal zijn om qrote stukken Sahara te
t ontzout water te bevloeien zodat ze

eschikt worden voor akkerbouW met soya en
raan, dan kan ik als leek niet zeggen
aar die enerqie val>daan moet komen. Ik
et dan afgaan op deskundigen, die be

reid zijn te onderzoeken en te wegén, te
strij·denom tot goed inzicht te komen.
ij jullie moet ik dan niet zijn want jul

lie zijn de fase van overleg allanq vOQr-

Véiband

·oereri van een verantwoord beleid in over
leg met werkelijke deskundigen en andere
irekt verantwoordelijken. Ik noem drie
erkelijk grote problemen van deze tijd.
-aar is de bedreiging van een kernoorlog
aat is de vraag hoe we straks 5 miljard

nsen zullen voeden op deze wereld (waar
oor onzegbare hoeveelheden en~rgie moe

ten worden vrijgemaakt), daar is de vraag
oe we onze nationale so~vereiniteit diens
aar maken voor een wereldwijde samenle
lng in vrede. In veel kleinere kringt
omt dan daar nog het veel grotere pro
leem bij dat in deze technokratiese samen

leving zo ontelbaar velen verkommeren ga
aan door gebrek aaft persoonsgericbte
armte in de omgang ~U3sen mensen. Al die
ebieden doen een dringend beroep op jullie
ar neen, jullie willen je uitleven in

en eigen gekozen speeltuintje, waar de
uimte voor spel zo gering is terwijl 't
pelen met vuur niet ontbreekt.

Beste Loes,

Een andere reaktie

Demokratie
wij leven in een demokratie en dat bete
kent dat wij met zorg deskundigen moeten
uitzoeken en aanwijzen, in wie wij Ver
trouwen hebben. We doen dat als we kie
zen voor het parlement maar eVenzeer als
we in vertrouwen in een trein of vlieq
tuig stappen. Meen je nu werkelijk dat we
dat gaan veranderen omdat een kleine niet
-of nauwelijks deskundige minderheid gaat
dreiqen en poneren waar overtuigen faalde
of vermeend falen zal? Waar is toch jullie
werkelijkheidszin? Eisen dat een verant
woordelijke minister direkt toestormt om
te diskussieêren in een tentenkamp, ter
wijl hij zijn handen al vol heeftmet het

Vermoedelijk heb je een leeftijd die je
tot mijn kleindochter zou kunnen maken.
Vandaar het vrijmoedig gebruik van je naam
Het vrijmoedig vermaan berust meer op het
feit dat ik wellicht best zo'n kleindoch
ter zou willen hebben.
Na een bewogen leven in en ver buiten ne
derland geniet ik nu van pensioen in
Lichtenvoorde. Om toch nog wat mee te doen
schrijf ik van tijd tot tijd kleine brief
jes. Van het leven zelf heb ik weinig
meer te verwachten maar jullie toekomst
interesseert me meer dan ik kan zeggen.
Over de markt in Lichtenvoorde lopend
heeft me een vriendelijke jongedame een
pamflet over Dodewaard 24/25 mei gegeven.
Ik las dat met zorg en heb verder jullie
wedervaren in de Betuwe met zorg gevolgd.
Met zorg betekent dan meer dan dat ik goed
luisterde keek en las. Mijn zorg gaat
meer uit naar jou, Freek, Rob, Olav, Jan
en Andrê en zoveel anderen, bij die aktie
betrokken. Wat zijn jullie eigenlijk aan
het doen? Waaraan besteed je je beschik
bare tijd met het oog op de toekomst?
·Jull1e zien aankomen· dat "de atoomlobby
jullie zal kriminalisererifl~ Voor zover
ik daartoe behoor is het nog veel erger.
Ik heb zielsmedelijden met jullie en dat
raakt misschien harder dan kriminaliseren.
Wij ouderen - excusez Ie mot - hebben er
sterk behoeft aan jongeren en ouderen te
betrekken bij de grote vraagstukken van
het heden en de toekomst der komende ge
neraties. Het is dan niet zo gemakkelijk
aktieve jongeren te zien rondbuitelen op
zij.paden, en /lat nog op een wijze die
terugkeer tot het samen-dragen der eigen
tijdse lasteIL.mosiUik.maakt.
Natuurlijk ben je het hier niet lnee eens
maar is dat het laatste woord in een dis
kussie die door jullie al bij voorbaat
gesloten wordt? Heel dat "Dodewaard gaat
dicht" is niet vrij te spreken van enige
arrogantie en verfomfaaid inzicht, afge
dacht nog van het feit dat Dodewaard niet
dicht gaat, tenzij het systeem ondeugde
lijk en niet reparabel blijkt te zijn.
Jullie hele bemoeinis daarmee is van
uiterst gering belang in dat geheel, te
meer nu je meent met hinderlijk drammen
te bereiken hetgeen je in vrije menings
uiting niet tot resultaat kunt brengen.



bij. Bij jullie heeft diskussie in een
tentenkamp alleen betrekking op de moge
lijkheiden jullie eigengereide dekreten
doorweven met enig technies inzicht maar
tegelijk overspoeld door wilde dadendrang,
aan anderen op te leggen. Zelfs een Brede
Diskussie wordt in een kleine groep van
gelijkgezinden achteloos terzijde gescho
ven.

Geooren

Zeg ook niet dat er gevaren verbonden zijn
aan de winning van kernenergie. Deskun
digen zijn voortdurend en zeker niet zon
der succes bezig die te bestrijden. Zo is
het gegaan met alle konventionele ener
gie. Wie kan tellen de slachtoffers van

KOMMENTAAR
De PPR blijft overigens aktief op het
verkiezingsfront. Bang dat ze zijn hun
greep op akties tegen kernenergie te
verliezen. De Rooie Haan blijkt de
plaats te zijn waar ze ongestoord hun
propaganda kwijt kunnen. Kamerleden
kunnen daar tegenover een applausgeil
publiek breed uitmeten hoe ze tegenover
de aktie tegen de Dodewaardcentrale
staan. Dit zonder dat er een repliek
mogelijk is. Tenslotte is de mening
van ieder normaal menS van veel minder
belang dan die van een kamerlid.
Typerend is hun wijze van reageren. Via
schitterende formuleringen, keurig
voorbereid, kon b.v. Ria Beckers bij
haar vriendjes van de PvdA, de hele
zaak ondersteboven keren. Een voorbeeld:
"Mensen die geweld gebruiken of door
hun wijze van aktievoeren geweld uit
lokken, overschrijden een grens."
Los van heel de diskussie over geweld
geen geweld, is dit een uitspraak die
op z'n zachts gezegd gevaarlijk is.
De gedachte achter zo'n uitspraak is
het volkomen legitiem verklaren van
overheidsgeweld. Het uitlokken van
geweld wordt losgekoppeld van dat
overheidsgeweld.
Sluipend overheidsgeweld, door het
bouwen van kerncentrales, die mogen
dienen als speeltuin van de Nederlandse
industrie, zonder te letten op het
gevaar die deze centrale voor de gezond
heid van mensen oplevert.
Direkt overheidsgeweld, door het inzet
ten van duizende manschappen en van groot
materieel als het belang van spekulanten,
havenbarronnen of kernenergie lobby in
geding dreigt te komen.
Aktievoerders kennen grenzen,gezien de
diskussies die intern en naar buiten
uit gevoerd wordt over geweld-geen geweld.
De overheid kent wat dat betreft geen
grenzen, heeft geen last van een bezwaard

windkracht en winning van steenkool? Er is
geen vooruitgang zonder offers en de risi
ko's moeten met alle kracht bestreden
worden. Dat geldt niet meer als vooruit
gang een kwestie van moeten en niet meer
van vrije keuze is. Wie geeft ze te eten?
Inzet voor de toekomst mag van ons maar
meer nog van jullie gevraagd worden. In
zet is niet een vertoning, die eindigt in
zo onwaardig wegslepen van menselijke
lichamen in lijdelijk verzet. Het is mij
onmogelijk daar ook nog maar enig respekt
voor op te brengen. En juist aan dat res
pekt voor jullie hebben wij ZO dringend
behoefte, omdat het samenhangt met een
vertrouwt uitzien naar een toekomst, die
jullie toekomst is, dat wil zeggen de
toekomst van onze kinderen.

met hartelijke groet en
beterschap

H. van Andel

geweten. Zodra gevestigde belangen in
geding komen worden onder het mom van
openbare orde {wie heeft die bepaald?}
de zaakjes m.b.v. gweld weer in het
gareel gebracht.
Wie overschreidt nu een grens???????
Overigens als Ria Beckers het begrip
demokratie boven demogagie wil stellen,
dan kan ze eens proberen m.b.v. argu
menten een diskussie aan te gaan, in
plaats voor de radio dergelijke krimi
naliserende uitspraken te doen.

Willem Paul1



~OMMENfAAR

De anti-kernenergie beweging is dus niet
van plan er gras over te laten groeien.
er worden voorbereidingen getroffen om
desnoods met andere middelen dan het stuk
gelopen wandelkloffie en de karnevalleske
feestuitrusting het kernenergie programma
stopgezet te krijgen.
En toen voelden een aantal mensen zich
wat op de toch wat lange tenen getrapt.
De direkties van de verschillende kern
energie installaties in nederland voel
den de storm al langer aankomen. Nadat
de beveiligingsapparatuur bij de ue ste
vig uitgebreid was, er daar alleen nog
maar toegAng verschaft werd tot het bij
behorende informatiegebouwtje en nadat
ook geen rondleidingen door de Borselle
sentrale werden toegestaan volgde ook de
direktie van de Dodewaard sentrale.
Want ook daar mogen geen rondleidingen
meer gegeven worden.
Aan de ene kant moeten we daar natuurlijk
blij mee zijn: zo'n ding blijft gevaar
lijk, vOor de mensen die erbij wonen,
voor de mensen die er werken en voor de
mensen die rondgeleid worden. Het per
soneel dat eerst de rondleidingen ver
zorgde kan zich nu vergapen aan de men
sen die langs de kerndingen komen, want
behalve ekstra hekken vallen ook nieuwe
kamera's onder de toegevoegde 'veilig
heidsapparatuur'.
Oe direkteur van de Dodewaard sentrale,
de heer Erpers van Rooijen liet zich
trouwens een paar pijnlijke zinsneden
ontvallen toen hem gevraagd werd, waa
rom die rondleidingen er niet meer bij
waren. Zo vertelde hij dat het eigenlijk
geen doen meer was, die rondleidingen.
Telkens hebben· de schoonmaakploegen na
zo'n toer urenlang werk om al die anti
kernenergiestickers en al die leuzen van
de muren te krabben! Of dat het toch geen
zin heeft om die mensen die rondgeleid
willen worden informatie te verstrekken.
Ze zijn allemaal tegen:
Het is toch vr~selijk voor die man. Er
komen zomaar mensen, die tegen kernener
gie zijn:
Dat verbod op die rondleidingen geldt
trouwens niet voor iedereen. Nee, kamer
leden mogen er uiteraard ten alle tijde in
Ik weet niet of Leo Jansen dat nou wel
zo graag wil, maa~ hij voelde zich na het
horen van het voorstel om over te gaan
tot een terreinbezetting ook aardig op
de kamerbrede teentjes getrapt.
Op zaterdag voor pinksteren vertelde hij
in de Rooie Haan dat die aktieklups nu
maar eens rustig moesten blijven. Hij
gaf toe dat de parlementaire weg een
lange was, maar hij vond die allesbehalve
uitzichtloos. Oe aktiegroepen hebben hun
t~k op dit gebied eigenlijk al vervuld,
want het parlement is gewezen op de gro
te onvrede onder de bevolking over kern
energie. Het parlement heeft, uiteraard
met de PPR (z'n eigen klup) voorop, er
voor gezorgd dat het nederlandse kern-

Leo's perspektief': slaap zacht!

energie programma gestagneerd is. We zijn
er bijna maar nog niet helemaal. Oe laat
ste loodjes wegen het zwaarst en die
worden volgens Jansen (je raad het al) na
de verkiezingen versleept.
Na de verkiezingen dus, h~, net zoals al
tijd. Meneer Jansen heeft, net zoals veel
van z'n kollega's, het gepresteerd met
die paar windmolens die we hebben toch al
een klap van de molen te krijgen.
Veel progressieve (?) partijen denken
nog steeds dat aktiegroepen alleen maar
een handig verlengstukje zijn voor hun.
En ze denken volgens mij ook nog dat de
grootste buil die je je aan kernenergie
kunt vallen, stemmenverlies is. Van 0'66
tot de lijst Oen Uyl toe.
Want als kernenergie voor hun dan zo'n
serieuze zaak is, waarom kunnen ze dan
pas na de verkiezingen spijkers met kop
pen slaan?
Wij zullen het in ieder geval eerder doen.
Ik denk overigens dat ik toch maar weer
ga stemmenmet de verkiezingen. Moet je na
gaan, ik verscheur m'n stembiljet voor de
europese verkiezingen terwijl ik bijvoor
beeld Leo Jansen ver weg naar Straasburg
had kunnen sturen. Hij geeft zelf tOe dat
dat parlement weinig te zeggen heeft, dus
dat had nooit kwaad gekund.
Met de komende kamerverkiezingen ongeveer
net zo. 't Is niet dat ik nou zo'n ver
trouwen heb in dat parlement, maar zo
heb je toch een mogelijkheid om ze van de
straat af te hoUden.
Ja toch?

L.. Dek"laaasten1 rt



HARDE AKT JES ? 
AC'l'lBGROBPBN in Gelderland villen de reqerinq 
cSvinqen tot stopzetting van het Nederlarldse kern
enerqieproqra.aa, cSat overiqens toch äl pas op cSe 
plaats maakt, en sluiting van cSe kerncentrale in 
Dodewaard. Gebeu.rt cSat laatste niet in september 
a.s., cSan villen cSie qroepen het terrein van de 
centrale bezetten. Ter voorbei:eicSinq vineSt met 
Pinkateren vlakbij DocSevaàrcS een anti-kernkalliP 
plaats met vijfduizend deelnemers, aan wie dat 
plan zal voreSen voorqeleqcS. Uiteraard zou cSat niet 
gebeuren wanner de organisatoren in de meninq 
verk .. rden a&t zij niet het fiat op hun aanqekon
diqcSe geveldadiqheicS zoucSen krij9en. voor cSat k.ap 
en de d.anstratie, vaarmee dat kamp gepaard zal 
qaan, ia nog qeen toeatelllllinll verleend' cSe raad 
van cSe qemeente Valburq heeft zich cSaar al •t 
neqen teqen zes staaan tAtqen verklaard, tilaar de 
manifestatie Al t6c:h t\oorgaan, hebben de orqaniaa
toren laten weten. Zo te zien Al de MB veer paral:tt:l 
IlOeten zijn, zeker als het stralend pinksterveer 
wordt. 

Dit ia de eerste keer, cSat akslegroepen zo onom
woncSen qeweld in het vooruitzicht stellen. Want op 
qeweld zal ha.t uitlopen, misschien met Pinksteren 
al, maar zeker wanner cSat plan om ift oktober de 
'kerncentrale van DOdewaard te bezetten, in beqin 
van uitvoerinq kaat. De AmsterdaiUa krakt>rs riepen 
op aa· op 30 april met een helll op naar Allsterdam 
te Jc.oman en dat was wel vaalzeqqencS, maar za De'Wlllsr~ 

cS'en àlthans nog de schijn. Als cSie &nt1·-k•tn~enar•CJ1411 

qroepen uit Ge1.4erlancS, dia uiteraard door akaie
qroepen uit het hele land qeateuncS zullen worden, 
hun plan doorzetten, kan het een veldslaq wPrden, 
vaarbij de rellen in Amster&ua kinderspel zijn. 
Br is dan qeen "beweqinqsoorlog" meer 1110qelljk' 
het wordt een rechtstreekse konfrontatie tqssèn 
beleqeraars en een uit gedaagde overheid die het 
geweld ~elijk uit de weq kan qaan. 

Natuurlijk kan de reqerinq niet inqaan op de eis. 
WOordvoerders van de beweqing beroepen zich op een 
meerderheid van de bevolking, maar zelfs als datt 
het geval zou zijn, blijft het beslissingerecht 
aan de regering in overleq met het parlement . 
Dat kan niet worden ayerqeJl08tan door een pinkstar
manifestatie 111et diverse popgroepen. r>e volgende 
maand debatteert de Tweec1e Jeamer over de kwestie 
van de opalaq van radio-aktief materiaal bij de 
centrale van ~. Die moet tot een qrótere 
capaciteit dan aanvankelijk was ~rzien worden 
benut aangezien het met de opwerkinq van de brand
stofstaven niet zo vlot qaat als de bedoelinq was. 
Dat is een kwestie, vaarover de kamer de reqerinq 
aan de tand zal voelen, maar voor zover nu te voor
zien valtzal et g41an meerderheid achter het stand
punt van die aksieqroepen staan. Bn die hebben zich 
daarbij neer •te l~en. 
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In het bekende proefschrift van dr. Schuyt over 
burgerlijke ongehoorzaamheicS staat ook een boofd
st.Wt over qeorganiaeerd ~eveld als uitbreidinq 
van de lllètboden van protest' "Bier is Mar sprake 
van een gegroeide ideologie, waarbinnen qewld 
qerec:bt.vaardigd of zelfs qeboden "ordt. In d• zin 
cSat cSit geweld opgenomen ia in zo'n ideologie, 
verankerd is in qebeel geloofaaysteem, ia het des
truktiever en gevaarlijker voor het daaokr&tieM 
proces dan het spontane qeveld." "Ge~eld laat qeen 
k<Jq~rollia toe", achreef ,SChuyt ook, "het is de 
intolerantie bij uitstek. " Alleen al het iuluiten 
van de moqelijkheid van gewld, nota bene na de 
qebeurteniaaen in Aluterdaa, trekt de anti-kern
enerqie-beweqera in het vlak van c:!e oproenaakera. 
Je zult ar maar eerzaam en qeveldloos lid van cSie 
beweging zijn. 

Br ia niets teqen aksieqroepen, uar er JDOeten 
spelregals blijven. Zij kunnen de openbare dis
kussie beinvloeden, zij kunnen politi~i noodzaken 
hun standpunten te heroverveqen, aan te passen 
of met kracht te verdediqen, maar het laatste woo~ 
kan nooit aan die. groepen z.ijn. De besluiten vallen 
in een demokraste binnen de orqanen, die daarvoor 
zijn qevo.rmd en die bezet zijn, om een aksieterm te 
qebruiken, door mensen, die daartoe zijn verkozen. 
Nu is de demokrsie geen bevroren toestand en 
buitenparlementaire aksie en bUrqrlijke ongehoor
zaamheid kunnen als uitinqen van protest en qeveten 
er een belanqrijk• rol in spelen. Dat qeldt ook voor 
de qroepen, die teqen kernenerqie zijn, zolanq hun 
leidera tanllinste weten vat hier in het qedinq is 
en zolanq zij zich niet bedienen van een goed in 
het qehoor en de emoties liqqend onÇI~erp om 
rotzooi .te schoppen en het qeAg uit te daqen. 
Blke volqelinq van de aksielelders draaqt ook wat 
dit betreft een stuk eiqen veratwoordelijkheid. 

Bet q.Vaar· van b&rde akaies, zoals Çleze GeleSertie 
groepen in het vooruitzicht stellen, heeft niet 
'alleen betrekking op de situatie, die zij zelf 
oproepen. Die situatie ltri1qt haar qevolqen, die 
zich utt in een va.rhardinq van de houdinq van de 
maatschappij, dua in het teqenoverqeatel4e van 
hetqeen c:!e dreiqers zeqqen te villen. Een extrèetll 
voorbeeld was de vervanqinq van de Amerikaanse 
minister van justiti9 Clark door IUxon, Omdat 
Clark na de rellen als qevolq van de moord op 
Martin Lutl)er Kinq had gezegd, dat iell4ndl!l leven 
toch belanqrijker is dan andermans eigendom. 
Veel voorstafteSera van harde 'Diaatreqelen teqen harde 
aksies geloven daarbij in de iaac:ht van bet. recht , 
maar er ontstaan ooft str0111ingen, die het recht 
links laten liqqen, totalita·i~e strominqen d•rs. 
Wat er uit die pinksterllWllfestatie voortvloéi<. ; 
kan daart:oe een vo19en<lc bijdrage zl)n. 
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De oorspronkelijke bewoners van Austalië, Nami
bië, Groenland en Amerika worden bedrdgd met
een kulturele genoeide en zelfs met direkte
uitroeing. Zij bezitten namelijk gebieden die
erg rijk zijn aan bodemschatten als metalen, gas,
uranium, olie en steenkool. De westerse staten
zijn van plan deze te gaan ontginnen om hun
energievoorziening veilig te stellen.
Deze energiewinning zal, met de daarmee samen
hangende industrialisatie, uitgestrekte land
streken veranderen in een vergiftigd maanland
schap, waar alle leven olllllOgelijk is door bo
demvernietiging, ekstreme droogte en miljeuver
vuiling.
Urani..-inning is een van de gevaarlijkste stap
pen in de nukleaire industrie. De aantasting
valt de gezondheid van de mijnwerkers en hun
kinderen wordt nog versterkt doordat de grote
hoeveelheden uranium garant staan voor een
toenemende atoombewapening. De eerste rampza
lige gevolgen zijn reeds zichtbaar: bij een
aantal oorspronkelijke volken leven de mensen
al tussen metershoge hopen radio-aktief afval.
en enkele tientallen mensen zijn al ten dode
opgeschreven door longkanker.
Ze zijn echter niet van plan hun land en levens
wijze zonder slag of stoot op te geven, waar
door,de kans op gewapende konflikten hand over
hand toeneemt.
Ëen atoomvrije toekomst is echter alleen moge
lijk als er internationale eenheid tegen het
kemenergieprogramma komt. Het gaat om het over
leven van ons allemaal~ of zoals Iatanka Iyotake
(Zittende Stier) zei:
"Let us put our minds together and see what
life we wUl make for our children."
Daarom is er van 18 tot 27 juH een Interna
tional Survival Gathering in de Black aills in
de Verenigde Staten. Voor meer informatie
daarover kun je terecht bij

Lin Pugh
2e Weteringplantsoen 9
1017 ZD Amsterdam
020 - 255064

Aangesien zo'n toestand handen vol geld koSf
zijn giften welkom op giro 4088285 - A'dam.
o.v.: Survival Gathering
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