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Diskussieblad van en voor de
anti-kernenergiebeweging

redaktie
Gerlo Beernink
Ruud Bökkerink
Bärbel Burgstaller
Madeleen Helmer
Gerald Janssen
Ruud de Koter
Ger Peeters
Rob Stomphorst
Johan van de Woestijne

medewerking
Vrouwenbasisgroepen Nijmegen
Joost Vin Steenis

kopij
Kopij opsturen naar:
Postbus 1334
6501 BH Nijmegen.
Vermeld je adres en tele
foonnummer, zodat we kon
takt met je kunnen opnemen.

abonnementen
Wil je een abonnement,
schrijf dan een briefje
naar Onderstroom, Postbus
1334, 6501 BH Nijmegen.
Maak dan f 25, - over op
girorek. 2276610 t.n.v.
Onderstroom
Willemsweg 77,
6531 DD Nijmegen.
Voor dat bedrag, of meer
natuurlijk heb je een jaar
abonnement, hetgeen wil zeg
gen dat je tien nummers ont
vangt, van gemiddeld 40 pag.

boekhandels
Boekhandels kunnen Onderstroom
bestellen via Uitgeverij
de Haktol
Postbus 1252 te Nijmegen.

De Vrije Druk
Nijmegen.
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WISE in de problemen

Tentenkamp in Amelisweerd

, Rampenpaspoort '1 toegangsbe
wijs voor je eigen veilige plek
je

De amerikanen hebben plutonium
voor meer bommen nodig en lenen
van de britten. De britten op hun
beurt lenen van de ••• russen.
De russen dus aan ••• 'From Russia
with love'

De voorbereidingen van de akties
tegen het dumpen van radio-aktief
afval in de zee zijn in volle
gang. 'Stop dumpen, kom in verzet'

'Dumpen in de Noordzee' gaat ver
der in op wat er zoal de Noordzee
ingekieperd wordt

Heftige diskussies over sexisme
in de Dodewaard gaat dicht-bewe
ging. 'Laatste waarschuwing' is
een brief van vijf nijmeegse ba
sisgroepen als reaktie op een boek
van Joost van Steenis. Vervolgens
reageert Joost.

'No Nukes BV'

Het tentenkamp in Amelisweerö
heeft een lange voorgeschiede
nis. Traditionele organisaties
verenigd in het LEK probeerden
het roer van een al te autonome
anti-kernenergiebeweging weer in
handen te krijgen. 'Nederland
atoomvrij1 het gat in de AKB?',
voegt een nieuw hoofdstuk toe
aan het al jarenlange getouwtrek
van politieke partijen aande AKB

Een nieuw infocentrum geopend.
'Eigenwijzer' in Eibergen

Bladenrubriek
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International Ne
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nergy Movement

I" DE PROBLEME"
In de pers verschijnt bijzonder weinig
over het verzet tegen kernenergie in
andere landen dan Nederland. Informatie
over de nukleaire ontwikkelingen ver
schijnt alleen dan wanneer de kranten
denken een belangrijke primeur te kunnen
behalen.
Dit is een van de redenen waaro~ de infor
matiedienst WorLd Information Serviae on
EnePgy in 1978 begon met het besshrijven
van deze problematieken. Oit gebeurde via
de uitgave van een tweemaandelijks bulle
tin en een wekelijks nieuwsbericht. Nader
hand werd ook steeds meer aandacht aan de
uraniummijnbouw besteed, wat resulteerde
in het maandelijkse blad Keep it in the
ground! Op deze wijze probeert WISE een
informatiedienst te zijn voor mensen die,
strijd voeren en tevens voor de beweging
voor schone en veiligeenergiebronn~n.

schone en veilige energiebronnen.
In de eerste plaats voor de anti-kernener
giebeweging zelf, door in de diverse mi
lieubladen artikelen over de ontwikkelin
gen in het buitenland te plaatsen. In de
tweede plaats voor de week- en dagbladpers,
door artikelen te publiceren.
De doelstelling is meer bekendheid te ge
ven aan alles wat niet in de normale pers
verschijnt. Bovendien willen we bereiken
dat aktiegroepen die zich met de diverse
aspecten van de nucleaire keten en alter
natieve energievormen bezig houden direkt
met elkaar in kontakt kunnen komen. Dit
laatste proberen we te bewerkstelligen
door de artikelen in al onze uitgaven
te ondertekenen met het kontaktadres van
de direkt betrokken groepering waar we
over schrijven.

geld tekort
Inmiddels, in vier jaar tijd, is het in
ternationale netwerk van WISE uitgegroeid
tot een tiental buro's in Japan, Australië,
Amerika, Engeland, Italië, Spanje, België,
Denemarken, Finland en Zweden. Op het mo-
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ment wordt gewerkt aan het opzetten van
WISE-buro's in Frankrijk en Duitsland.
Deze uitbreiding zorgt ervoor dat we voor
onze informatievoorziening steeds meer
nieuws direkt uit de diverse landen kunnen
krijgen. En omgekeerd kunnen deze buro's
ontwikkelingen in Nederland -en andere
landen- op de voet volgen.
De enige bron van inkomsten voor al de~e

werkzaamheden is de welbekende button met
het lachende zonnetje· 'atoomenergie# nee
bedankt'. op deze wijze kunnen we onafhan
kelijk van welke geldgevende instantie dan
ook werkzaam zijn. Alleen voor bepaalde
frojekten, zoals bijvoorbeeld het boek
Ke~nerg7".e en de ctercte b1ereLd' vragen we

subsidies aan. Maar ondanks dat de meesten
vanons vrijwillig werken kunnen we het zo
langzamerhand niet meer bolwerken. De uit
gave van het bulletin, Keep it in the
ground en de NieUb1sbePiahten dekken hun
eigen kosten nog niet. Vanóaar dat onze
schulden nu al in de duizenden guldens lo
pen, ook al produceren we onze uitgaven
zo goedkoop mogelijk. De dreiging dat we
ons werk moeten stoppen komt steeds dich
terbij. Tot nu toe hebben we al een paar
keer van een regelmatige uitgave ·af moeten
zien omdat er geen geld meer waS. Daarom
een be.roep op aLLe moge~iJke geefgrage
mensen. Ieder bedrag kan ons een stukje ver
der helpen en onze toekomst er wat zonniger
uit doen zien. Wanneer je iets kunt missen,
ons gironummer is: 4088285.
Je kunt ook een abonnement nemen op ons
bulletin, voor 30 gulden per jaar. Een
jaargang 'Keep it in the ground' kan reeds
ontvangen worden voor 25 gulden. Voor orga
nisaties zijn deze bedragen wat hoger.
Hopelijk laten jullie spoedig iets van je
horen.

WISE
Czaar Peterstraat 1
1018 NW, Amsterdam
tel.020-234160
giro 4088285
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ame isweer
De 'Dod.ewaard Gaat Dicht' beweg1ng bestaat met pinksteren twee jaar. In die twee jaar
is veel gebeurd. Twee grote akties bij de Dod.ewaard~centraleen talloze kleinere akties
zijn door basisgroepen gevoerd. De 'Dod.ewaard Gaat Dicht' beweging is een levendige
beweging geworden.
Minstens zo levendig zijn de diskussies die door de basisgroepen gevoerd worden over
hoe iedereen verder wll met de strijd, tegen kernenergie.

We vieren daarom het tweejarig bestaan van de DGD-beweg1ng op gepaste wijze met een
diskussiekamp op 29, 30 en 31 mei (p1nksteren dus). Bet tentenkamp zal plaatsvinden in
het bos Amellsweerd bij Utrecht. Volgens de laatste berichten staat nog niet vast op
welke plek we onze tenten op kunnen slaan. D,ie plaats die wij uitgezocht hebben wordt
door de gemeente Utrecht afgewezen, onder andere omdat er geen sanitaire voorzieningen
zijn. ook vreest de gemeente schade aan het bos. Waar het tentenkamp zal komen is dus
nog niet bekend, maar als er een besluit is gevallen, weten ze dat op het sekretariaat
van de DGD-beweg1ng (telefoon 080-220960).
Als basis voor de diskussies op het kamp is een brosjure gemaakt, waarin artikelen over :,~

de belangrijkstediskuss1ep~tenzijn opgenomen. Binnenkort zal die verkrijgbaar
b1j de betere boekhandels.
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Atoonwrijstaat
Tegenstanders van atoomenergie en atoomwa
pens passen vrijwel iedere methode toe om
van die boze atoomdroom af te komen.Lang
zaam maar zeker begint het erop te lijken
dat er ook suksessen behaald worden. Toch
is de atoomlobby nog springlevend. Nog
steeds beschikt die over de kapitalen en
de macht om stukken van onS land te kopen
om er kerncentrales, kernbommen, atoomafval
en ander nuldeair tuig op te plaatsen. Met
het wetboek in de hand spekuleren ze met
geld, grond en Onze gezondheid.
Maar wij als tegenstanders van atoomwapens
en atoomenergie kunnen dat ook. Wij kunnen
ook grond opkopen en met het wetboeJ5, nu
eens in onze hand bepalen dat die grond
atoomvrij blijft. Nederlands eerste en
daarna de rest meter voor meter atoomvrij.
Misschien nu nog wat utopies, maar desal
niettemin kunnen we nu al symbolies begin
nen met een stuk ervan vrij te kopen (atoom
vrij en vfij van verdere spekulatie).
In 1980 hebben we daarvoor een koöperatieve
vereniging opgericht die als doel heeft een
stuk grond atoomvrij te kopen.

ATOOMVRIJSTAAT
NUCLEAR-FREE-STATE

ÉTAT LIBRE D'ATOMES - ATOMFREIER STAAT

PASPOORT
PASSPORT PASSEPORT PASS

model 1981

De houder VU, dit paspoort is -.1mdJ lDeIII
The bearer of tbis passport is a nuçlear-free person

Le titulair dè ce passeport ist individu(e) libre d' atomes
Der Inhaber dieses Passes ist Atomfreier Mensch

e------- ._-- e
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Iedereen kan lid worden van onze vereniging.
Voor tien gulden ontvang je voor de rest van
je leven een paspoort voor de Atoomvrijstaat
en een bewijs dat er snel een vierkante
meter land atoomvrij gekocht wordt en ver
pacht wordt aan jou.
De Atoomvrijstaat zelf zal worden onderhou
den door het afgeven van 'nachtvisa'.
Paspoorten zijn te bestellen óf via een
plaatselijke groep óf door overmaking van
110,- plus 12,- porto en administratiekos
ten op de giro van de Atoomvrijstaat.
Groepen die paspoorten willen gaan verkopen
mogen één piek per paspoort zelf houden om
hun aktiepot te spekken.
Naast de paspoorten zal de Atoomvrijstaat
een kwartaalblad uitgèven met nieuws en
jaarverslagen van en over de vereniging
(De Atoomvrije, f7 ,50 per jaar).

Voor bestellingen:
Kollektief Rampenplan
Postbus 780
Sittard
Giro 2238597 t.n.v. Atoomvrijstaat.

VERKLARING
DECLARATION - DECLARATION - ERKLÄRUNG

DE DRAGER VAN DITPASPOORTis burger(es) van de
Atoomvrijstaat en geeft daarmee te kennen dateen staat die
de geestelijke en lichamelijke onschendbaarheid van zijn
volk niet kan waarborgen,
die het natuurlijk evenwicht tussen mensen, planten, dieren
en mineralen niet in stand kan houden,
die berust op de uitbuitingvan"aDen ten batevan uiteindelijk
niemand,
die aan het dodelijke misverstand vasthoudt dat zijn inner
lijke en uiterlijke zekerheid door wapens en uniformen be
reikt kan worden,
dat een dergelijke staat niet langer dezijnelhare is.

THE BEARER OF THIS PASSPORT is a citizen of tbe
Nuclear-Free-S'tate, and declares tbat helshe no longer ac
cepts being tbe possession of any state that suppresses tbe
most elementary rights of MOtber Earth and her inhabi
tants.

LE TITULAIRE DE CE PASSEPORT est citoyenlne d'é·
tat libre d'atomes et déclare pour cela, qui'WeDe ne veut
plus supportèr l'ignorance destructive d'unétatquelconque.

DERIDIE INHABERIIN DIESES PASSES ist Bürger/in
des Atomfreien Staates und gtbt samit zo verstehen dass ein
Staat der die Unverseltttheit seiner Menschen an Körper,
Geist und Seele nicht gewäbrleistet, niçht länger der Seinel
Ihreist.

.----------------------~.•.



From Russia, with love
Het is duidelijk dat sinds Ronald Reagan zijn gerimpelde knuist aan het amerikaanse
roer heeft gezet, de wapenwedloop een enorme opgang maakt. Het defensiebudget groeide
enorm en er wordt fors gewerkt aan allerlei verwoestende wapensystemen; atoomwapens spe
len daarbij een belangrijke rol.
Die bewapening is noodzakelijk, zegt Reagan, om het internationale kommunisme te bestrij
den. Dat kommunisme is verantwoordelijk voor vrijwel alle misstanden in de wereld. Overal
waar mensen het niet voetstoots met hem en z'n politiek eens zijn ziet hij het; voor ieder
geval lijkt hij een paar kernkoppen klaar te willen hebben staan. Bij de uitvoering van
dat plan stoten de amerikanen op een belangrijke belemmering: ze hebben een groot tekort
aan plutonium dat geschikt of toegankelijk is voor militaire doeleinden. De amerikanen
zouden de amerikanen niet zijn als ze dat probleem niet opgelost zouden hebben. Ze deden
dat met hulp van Groot-Brittannië. Groot-Brittannië op haar beurt had daarvoor weer de
hulp nodig van•••• de Sovjet Unie.

Zowel in de USA als in Groot-Brittannië
hebben voorstellen van het amerikaanse De
partment of Energy een politieke storm op
geleverd. Voorgesteld werd namelijk om plu
tonium, afkomstig uit centrales voor elek
triciteitsopwekking, te gaan gebruiken
voor atoombommen. Tot voor kort was der
gelijk gebruik van het plutonium, dat op
geslagen ligt in de buurt van Washington,
formeel verboden.
De USA willen in de komende 8 á 10 jaar
zo'n 14.QOO atoomwapens gaan produceren,
die vooral voor het zogenaamde MX-projekt
bestemd zijn. Maar, daarvoor hebben ze een
groot tekort aan geschikt plutonium.
Op dit moment heeft het Department of Ener
gy drie reaktoren en de Savannah River-op
werkingsfabriek, die speciaal voor militai
re doeleinden plutonium produceren; deze
centrales zijn echter zo'n 30 á 40 jaar
oud. Naast plutonium produceren deze cen
trales ook tritium, een stof die ook schaars
dreigt te worden.
Al met al reden om alternatieve bronnen van
plutonium aan te beoren. Dat is des te meer
nodig nu Reagan het Snelle Kweekreaktorpro
gramma, waarvoor ook plutonium als brand
stof nodig is, aan het reaktieveren is.

atoms for war
Op 3 september '81 heeft James Edward, US
minister van energiezaken, het gebruik van
plutonium uit civiel gebruik voor militaire
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doeleinden goedgekeurd. Het Depar>tment kan
haar Savannah-fabriek ombouwen, zodat deze
ook plutonium voor militaire doeleinden pro
duceert. Daarnaast kan met behulp van de zo
genaamde LIS-metode nu uit uranium relatief
makkelijk puur plutonium-239 gewonQen worden.
Deze metode, ontwikkeld op de Laewrence Li
vermore Laboratories, is ver genoeg ontwik
keld om in het produktieproces ingezet te
worden. Uit de ongeveer 4000 ton uranium,
afkomstig uit kerncentrales kan dan rond de
70 ton puur plutonium-239 gewonnen worden.

proliferatie
Deze beide mogelijkheden ondervinden veel
kritiek in de USA. Doordat deze mogelijkhe
den van officiële zijde geopperd worden,
is het zo behoedzaam gekoesterde fabeltje
dat kernwapens en kernenergie niets met el
kaar te maken hebben ontzenuwd.
Het is ook onder het mom van dat fabeltje
dat de USA de export van kerntechnologie
legitimeert: dergelijke transakties zouden
immers geen konsekwenties hebben voor de
vergroting van het kernwapenarsenaal.
Met het aanboren van deze twee mogelijkhe
den ondergraven ze nu zelf hun eigen non
proliferatie-geloofwaardigheid. Voorzover
die al bestond••••
De direkteur van het Atomic Energy Agency,
Sigvard Eklund, is hevig geschrokken van
de amerikaanse voorstellen. Hij voorspelt,
en vreest, dat de vijandigheid die vooral
gericht is tegen atoomwapens, zich op die
manier ook zal richten tegen kernenergie
voor de elektriciteitsopwekking.

ruilen
De amerikaanse voorspellingen over het drei
gende plutoniumtekort heeft al geleid tot
een reaktivering van een defensieovereen
komst tussen de USA en Groot-Brittannië.
Volgens deze overeenkomst wordt amerikaans
verrijkt uranium en tritium geruild tegen
brits plutonium. Het verrijkte uranium ge
bruikt Groot-Brittannië voor haar atoomon
derzeëers en waterstofbommen. Het verruilde
plutonium is afkomstig uit de reaktoren in
Calder Hill en het schotse Chapelcross.

Denukleaire industrie beweert dat dat plu
tonium niet geschikt is voor het gebruik in
kernbommen. Het gebruik van uranium-238 in
een kernreaktor levert oorspronkelijk plu
tonium-239 op; na langere bestraling wordt
dat in toenemende mate omgezet in de iso
toop plutonium-240. Dit element splijt spon
taan, met als gevolg dat grotere hoeveel
heden bijeen in een bom kunnen leiden tot
voortijdige ontploffing.
Toch hebben de USA in 1977 toegegeven dat
ze een wapen getest hebben met gebrui.k van
dergelijk reactor-gm.de pl.utoniwn. Het is
dus wél mogelijk om efficiënt reactor-grad6
pl.utoniwn om te zetten in trJeapon-grad6 pl.u
toniwn. Hierdoor kan het oude brits-ameri
kaanse verdrag dus een oplossing bieden voor
het amerikaanse plutoniumtekort.

uranium shuffle
Er is nog een nieuw punt, dat tot dusverre
in de pers niet naar voren is gekomen. Groot
Brittannië kreeg eerst volgens het oude ver
drag hoog verrijkt uranium voor haar pluto
nium; nu zal zij er waarschijnlijk kontant
voor bet~ald krijgen. De USA willen het op
die manier verkregen plutonium namelijk niet
alleen gebruiken voor het pretentieuze atoom
wapenprogramma. Een deel ervan hebben ze ook
nodig voor het al even pretentieuze Snelle
Kweekreaktorprogramma.
De britten ondertussen hebben wél genoeg
verrijkt uranium nodig voor hun atoomduikbo
ten en hun waterstofbommen. Aanvankelijk wil
de men de verrijkingsfabriek bij Capenhurst
daartoe uitbreiden, maar daar heeft men van
afgezien voorlopig.
De reden daarvoor is een uraniumkontrakt
tussen Groot-Brittannië en •••• de Sovjet
Unie.

konkurrenski
De britse Centrale Elektriciteits Opwekkings
raad heeft ih 1975 een kontrakt afgesloten
met de Sovjet Unie voor de levering van
70.000 pond verrijkt uranium aan Groot-Brit
tannië. Dat uranium wordt ergens in de oeral
verrijkt.
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Een woordvoerder van de britse raad deelde
desgevraagt mee dat die 70.000 pond onge
veer 10% van de jaarlijkse britse aankopen
van ~errijkt uranium vertegenwoordigd. De
reden voor de transaktie is een scherp kon
kurrerende prijs te bedingen bij hun hoofd
leverancier, de britse Capenhurst-verrijkings
fabriek.
Dientengevolge wordt er dus jaarlijks 70.000
pond verrijkt uranium per schip van de Sov
jet Unie naar Groot-Brittannië vervoert.
Het goedje, dat overal doorheen vreet, be
halve door Teflon waarin het onder zeer hoge
druk vervoert wordt om het vloeibaar te hou
den. Tot d~sverre zijn er geen ongelukken
gemeld••••

De wereldpolitiek zit raar in elkaar. Aan de
ene kant laat de Sovjet Unie geen kans voor
bij gaan om het kapitalisme te kritiseren.
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Aan de andere kant dingt ze volop mee op de
vrije uraniummarkt en verscherpt ze daar de
konkurrentieverhoudingen door een uranium
transaktie met een natie die mede daardoor
haar atoomonderzeeërs en waterstofbommen
richting Moskou kan sturen. Daar komt nog
bij dat een deel van het sovjet-uranium
afkomstig is uit Namibië, terwijl de Sovjet
Unie evenmin een kans laat schieten om het
zuid-afrikaanse apartheidsregime te laken.
Groot-Brittannië op haar beurt kan door de
ze transaktie niet alleen de argentijnse
vloot in de zuidzee bestoken, ook kan ze
voldoende uranium verrijken om het aan de
USA te verkopen. Die bewerken het vervolgens
om het in kernkoppen te stoppen die op het
oosten afgesteld worden.
Indirekt helpt de Sovjet Unie haar vijanden
aan atoombommen. Wie weet hoe snel ze ze
weer terugkrijgen, bij air mail ••••

bronnen: S(Jl'am~ deo. '81- :jan. '82
WISE



GEEN
ATOOMAFVAL

IN ZEE
Dumpingsmanifestatie te Petten(ECN)

zondag23mei1982
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Stop dllmping,
kom in verzet
Het is al vaak gezegd: ook deze zomer zal
er door Nederland laag- én middel radio-ak
tief afval in zee gedumpt worÖen. Naast het
'normale', afval ook nog eens het afval van

de KEMA, wat duizend, lQêlar evengoed vijfdui
zend ton kan zijn. Dumpen op zee is de
slechts denkbare oplossing, omdat ze defini
tief is; als er wat mee gebeurt, kan er op
geen enkele manier meer ingegrepen worden.
Een alternatief is opslaan op land, omdat
dan kontrole mogelijk blijft. Maar de ènige
echte oploSsing is stoppen met de produktie
van dit afval, waar niemand raad mee weet.
Dit betekent voor ons: onmiddelijke slui
ûing van de kerncentrales in Nederland en
verdere beperkingen van het gebruik van
radio~aktiefmateriaal.
Er zijn nog maar vier landen. waaronder Ne
derland, die radio-aktief afval in zee dum
pen. Hierop is slechts een antwoord moge...
lijki AKTIE. In het landelijk overleg van
geweldloze basisgroepen is dan ook besloten
om tot aktie over te gaan.

uitgangspunte'n
We voeren een direkte aktie, dat wil zeggen
dat we het transport van het afval daadwer~

kelijk willen tegenhouden of vertragen
De aktie is vanuit de aktievoer(st) (d)êrs
geweldloos. We zetten ons eigen lichaam in
en gebruiken onze eigen kracht. Materialen
gebruiken we niet, omdat we duidelijk wil_
len maken, dat we geen geweld nodig. hebben
om ons te handhaven.
We werken in basisgroepen
We nemen besluiten met konsensuslook tij
dens de aktie. Dit houdt in dat iedereen
in de groep waar dient te maken dat we die
besl~iten ook zullen uitvoere~

Als je je niet in deze uitgangspunten kunt
vinden, kun je beter niet aan deze aktie
meedoen,

voorbereiding
om iedereen de gelenheid te geven zich zo
goed mogelijk op de aktie voor te bereiden,
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hebben we per regio v90rbereidingsvergade
ringen georganiseerd. Zit je nog niet in
een basisgroep, kun je via het kontakt
adres/dat hieronder staat, een basisgroep
vinden Voorbereiden houdt in dat we prak
tiese zaken doornemen situaties oefenen
en nagaan, hoe we voor en tijdens de ak
tie als groep met elkaar omgaan.

kontaktadressen
Selwerd~rdwarsstr 29 Groningen
050-137202 (marja)
Kinkerstr 76-82 Amsterdam
020-165168 (mick) of 850709 (annemiek)
Heilige Geeststr 13 Eindhoven
040-451683 (jan henk sjakkie)
Proosdijerveldweg 247 Ede
08380-21414 (dirk)
Rouwenhofstr 13 Wageningen
08370-22894 (wim)
Weversingel 7 Amersfoort
033-722964 (abél, yvonne magda)
Potgieterswe~ 12 Heiloo
072-336930 (jan)
Goudsmidshoeve 111 Apeldoorn
055-416892

Naschrift Onderstroom:
Het verzet tegen kernenergie en de
dumping van radio-aktief afval valt
niet te monopoliseren, hoe jammer je
dat ook kunt vinden. Aan de moeizame
pogingen samen aktie te voeren wordt
door het landelijk overlég geweldlo
ze basisgroepen een eind gemaakt,
door te stellen dat iedereen die
zich niet kan vinden in het uitgangs
punt van volstrekte geweldloosheid,
niet aan de aktie mee mag doen Naast
allerlei andere konsekwenties is het
overleg hiermee direkt verantwoordelijk
voor een scheiding in 'goeden en
'slechten , die zeker ui.tgebuit zal

gaan worden door hen die dumpen nu
juist best wel een aardige oplossing
vinden.,



Dumpen in de Noordzee
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Gemiddeld twee jaar duurt de foltering; daarna kan het water uit de Noordzee in de Noor
delijke IJszee uitpuffen van de vele aanslagen op haar gepleegd. W~nt al zullen de bran~

dende striemen na eén duik in de Noordzee nog steeds in naqenoeg alle gevallen het ge
volg zijn van een ontmoeting met een kwal, de tijd lijkt niet ver te zijn, dat eerst
laboratoriumonderzoek een verantwoorde diagnose mogelijk zal maken.
over wat, hoe en door wie er zoal in dé Noordzee gedumpt wordt gaat dit artikel, geschre
ven in een voorjaar day maar niet op gang wil komen, als weet ze dat ze de voorbode is van
een najaar waarin een recordhoeveelheid radio-aktief afval door Nederland de zee in zal wor
den geflikkerd.
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De Noordzee, als duidelijk te onderscheiden
eco-systeem, heefi een oppervlakte van on
geveer 600.000 km en een gemiddelde diepte
van 95 meter, maar is voor een belangrijk
deel veel ondieper, wat een belangrijke oor
zaak is van de gevarieerde flora en fauna.
De Noordzee is een van de meest produktieve
eco-systemen ter wereld. In dit unieke ge
bied werd volgens de statistieken - en dus
afgezien van illegale dumpingen- SO miljoen
ton afval direkt in de Noordzee gestort,
waarvan 8,8 miljoen ton industrieel afval,
evenveel rioolzuiveringsslib en 61,9 mil
joen ton havenslib dat vergeven is van de
zware metalen en andere rotzooi. Over het
algemeen overtreft het industrieel afval
het huishoudelijk afval in giftigheid. Van
het industrieel afval wordt 1,3 miljoen ton
als potentieel kankerverwekkend beschouwd.
Ondanks deze gigantiese hoeveelheden, worden
toch de meeste aanslagen op de Noordzee in de
rug gepleegd: grote rivieren als de Rijn,
Maas, Seine, Elbe, Weser, Trent, Theems en
Tyne leveren dag-in-dag-uit de grootste bij
drage aan de vervuiling van de zee. Kennen
we in Nederland het tragies einde van tra
ditionele vissersdorpen door bedijking en in
poldering, de westduitse overheid verbood be
gin dit jaar de visvangst op de Elbe, omdat
de rivier zo vergiftigd is door chemiese in
dustrieën en koelwater van kerncentrales,
dat konsumptie van de vis een direkt gevaar
voor de volksgezondheid betekent.

radio-aktief afval
De belangrijkste oorzaken voor de nuklaire
vervuiling van de Noordzee zijn de opwerkings
fabrieken in Windscale en Cap La Hague en
het koelwater van konventionele kerncentrales.
De twee opwerkingsfabrieken zijn de belang
rijkste bronnen omdat ze ~iet alleen de mees
te radio-aktiviteit lozen, maar ook de ge
vaarlijkste isotopen. Tussen 1972 en 1976
loosden Windscale en Cap La Hague respèktie
velijk 902.000 en 102.000 curie aan radio
aktiviteit, waaronder de isotopen van stron
tium en caesium. Samen lozen de opwerkings
fabrieken ongeveer 1200 curie plutonium. In

de Ierse Zee is een kwart tot een halve
ton plutonium aanwezig als direkt gevolg van
het opwerken van gebruikte nukleaire brand
stof in Windscale, waarmee de Ierse Zee de
zee is met de hoogste radio-aktiviteit te we
reld.
Langs de noordelijke kust van Schotland
stroomt het water de Noordzee in. De pbliti
cal Ecology Research Group die een onderzoek
deed naar de plaatselijke effekten, ontdekte
een verbijsterend aantal gevallen van kanker
in het zuidwesten van Cumbria op enkele ki
lometers van Windscale. He~ effekt van de
lozing van radio-aktief afval reikt echter
veel verder; aan de kust van noordoost Rus
land heeft men een ardio-aktiviteit gemeten
die zes maal hoger is dan het gehalte dat als
gevolg van de atmosferiese kernproeven in de
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50-len 60er jaren verklaard kan worden. Dit
hoge gehalte is' direkt terug te voeren to de
lozingen bij Windscale en Cap La Hague (zie
figuur 2).

Kerncentrales lozen kleine hoeveelheden van
deze stoffen, maar daarnaast grote hoeveel
heden tritium (radio-aktieve waterstof).
De negen westduitse kerncentrales langs de
Rijn lozen samen ongeveer 5000 curie per
jaar, wat een konsentratie oplevert die al
over de helft is van het door de Wereld
Gezondheids Organisatie vastgestelde 'veili
ge' konsentratie. Het is onmogelijk tritium
uit het water te halen, terwijl de Rijn aan
20 miljoen mensen drinkwater levert.

transport
Vormen de lozingen van opwerkingsfabrieken
een direkte aantasting van het mariene milieu,
een steeds grotere potentiële bedreiging
vormt het transport, niet alleen van gebruik
te brandstof naar Windscale en Cap La Hague,
maar ook van verpakt radio-aktief afval dat
uit kerncentrales, ziekenhuizen en universi
teiten afkomstig is. Elk jaar varen 125.000
schepen door de Straat van Dover, waarmee
de Noordzee vaarroute nummer één van de we
reld is. Regelmatig gebeuren er ongelukken,
waarvan alleen de spektakulairste , die met
olietankers, in de publisiteit komen. De
uitbreiding van het aantal kerncentrales
heeft tot gevolg gehad, dat er over de Noord
zee een steeds intensiever transport is ont
staan van bestraalde reaktorstof ••Bijna dui
zend ton nukleaire brandstof wordt jaarlijks
naar Windscale verscheept en West-Duitsland
en Zweden hebben pas een overeenkomst ge
sloten nog een tweeëneenhalfduizend ton voor
opwerking naar Cap La Hague te sturen.

dumping
Daarnaast vinden in de Atlani:ische Oceaan de
.jaarlijkse dumpingen plaatsdoor België, Zwit
serland, Nederland en Groot-Brittanië. Alleen



deze vier landen stortten in 1980 185.000
curie, wat vergeleken met de 84.500 curie van
1979 een toename betekent van honderd procent.
Een groot verschil met de lozingen is welis
waar dat dit afval verpakt is, maar over de
kwaliteit van de verpakking bestaan grote
twijfels. Er is berekend, dat al voor de va
ten de zeebodem hebben bereikt, 25 % van de
toch voor een goed deel van de eeuwigheid
hermeties gesloten geachte vaten, al lekken
vertoont. Door de golfstroom komt een belang
rijk deel hiervan in de Noordzee.
Natuurlijk zijn de konsentraties heel klein,
maar alle radio-aktieve stoffen akkumuleren
in weefsels, wanneer het ene organisme door
het andere gegeten wordt. Cijfers voor de
akkumulatie van radio-aktieve stoffen in de
Noordzee zijn niet bekend. Wel van een groep
chemikaliën die op groet schaal in de Noord
zee gedumpt worden: de PCB's (polychloorbi
fenylen voor diegenen die dat wat zegt).

PCB's
Voor PCB's gelden de volgende konsentraties
in de Noordzee,:
in zeewater 0,000.002 ppm, in plankton 8 ppm,
in vissen 37 ppm, in vogèls 110 ppm en in
zoogdieren 160 ppm (ppm=delen per miljoenl.
PCB's behoeren tot de gechloreerde kool
wayerstofverbindingen die zeer gevaarlijk en
prakties niet te vernietigen zijn en waarvan
DDT wel de bekendste is. PCB's tasten het
hormonale evenwicht aan en maken bevruchting
onmogelijk of veroorzaken heropname van de
zich ontwikkelende foetus in het moederli
chaam of een doodgeboren jong. Alleen al de
Rijn vervoert per jaar 10.500 ton gechloreer
de koolwaterstoffen naar de Noordzee, waarbij
een direkt verband is gekonstateerd tussen
deze lozingen en het uitsterven van de in
heemseo zeehondenpopulatie in de Waddenzee.

zware metalen
Ook zware metalen als kwik, zink, lood, ko
per en cadmium kunnen akkumuleren in een voed
selketen. In 1953 kwam de stad Minamata (Ja
pan) in de publisiteit, toen kwikafval van
chemies bedrijf leidde tot honderden geeste
lijke en/of lichamelijke misvormingen bij
kinderen, nadat de ouders vis hadden gege
ten die veel kwik bevatte (Minamata-ziekte).
In de Noordzee komen per jaar 331.000 ton
ijzer, 45.000 ton ~ink, 25.000ton mangaan,
10.000 ton koper, 6.000 ton chroom, 4.000
ton nikkel, 1.000 ton cadmium en nog eens
eenzelfde hoeveelheid kwik terecht.
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Nog maar pas geleden beklaagden vissers
in de Duitse Bocht (ten noorden van Hamburgl
zich erover, dat 20-50% (:) van de gevangen
vis ongecshikt is voor menselijke konsump
tie als gevolg van verschillende visziekten.
Er bestaat een verband tussen deze ziekten,
zware metalen en het storten van titaniumdi
oxyde-afval.

titaniumdioxide
in Europa ontstaat jaarlijks 7.250.000 ton
titaniumdioxyde-afval, waarvan 4.350.000
ton in de Noordzee gedumpt wordt. Titanium
dioxyde komt uit titanium-ijzererts en is
in zuivere vorm onschadelijk en volkomen wit
wat de reden is dat het op grote schaal in de
verfindustrie wordt toegepast. Op zich bete
kende de toepassing van de stof als vervan
ging van lood in de verf een grote verbete
ring, temeer daar er een haast ideaal che
mies proces ontstond, omdat er chemies ge
zien geen enkel probleem bestaat alle 'afval
stoffen' via een aantal processen deels
weer tot grondstoffen voor hetzelfde pro
ces te herleiden, deels tot grondstoffen voor
andere produkten.
Inderdaad, chemies gezien, maar men laat
zich door de ekonomie andere eisen stellen.
Dumpen 1s goedkoper en dus wordt er gedumpt.
Voor elke ton eindprodukt acht (l) maal zo-



veel titaniumdioxyde-afval, dat bestaat uit
verdund zwavelzuur, een groot aantal zware
metalen, eem zeer hoge konsentratie ijzer-
en ertsresten. De hoge konsentratie ijzer is
de schadelijkste faktor in het afvalzuur,
omdat het neerslaat op de zeebodem en zo al
les wat daar leeft bedekt en verstikt. Het
tast de vissen zo aan, dat normaal zwemmen
niet meer mogelijk is en maakt ze bovendien
bevattelijker voor zware metalen. Zo zijn er
vissen gevangen in gebieden waar titanium
dioxyde wordt gedumpt, die 12 maal zoveel
lood, 8 maal zoveel koper, 3 maal zoveel cad
mium en 2 maal zoveel zinke bevatten dan vis
sen die niet in met titaniumdioxyne vervuild
water leven. Vis gaat wel heel zwaar op de
maag liggen•••

wetgeving
Er zijn meer dan honderd internationale or
ganisaties die jurisdictie hebben over de
Noordzee, wat betekent dat er weinig van de
grond komt. Er zijn twee internationale
overeenkomsten die betrekking hebben op het
dumoen in zee: de Conventies van Londen en
Oslo, waarvan de eerste een werledwijde over-

eenkomst is, zeer algemeen en ook betrekking
heeft op radio-akti~ve stoffen en waarvan
de tweede vooral betrekking heeft op de Noord
zee, een lijst geeft van specifieke chemiese
stoffen gerangschikt naar giftigheid, ~ar
niets zegt over radio-Aktieve stoffen. Daar
komt bij dat de in de 'Conventie van Oslo op
genomen lijst van afvalstoffen die volgens
artikel 5 verboden zijn te storten weliswaar
indrukwekkend is, maar dat in diezelfde con
ventie een artikel .is opgenomen, dat de ver
gaande konsekwenties drasties relativeert.
Artikel 8:"Het bepaalde in artikel 'j is niet
van toepassing indien deze stoffen voorkomen
in de vorm van verontreinigingsspoor in afval
mits zij daaraan niet zijn toegevoegd met
het oogmerk te sto:tten".
Wat onder een 'verontreinigingsspoor' moet
worden verstaan wordt in het midden gelaten
en zo ontspringen de chemiese bedrijven de
dans. hun dodendans ••••
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~~' -, ,a ~"",""::;", Het onderstaand al'tike,'Z is een l'eakti'e van
.. ' " _ I ."1:, een aantal, vl'oUZüenbas1,sgrooepen. op een pas-
'~.,.\ " sage uit een boek van .Joos,t van Steenis
J .Joost is erg aktief in de Dodewaal'dgaat

dicht be1.lJeging en aZs zodanig is dat tlJat hij
schrijft meel' dan Z017l<%a2' een mening; aLs
die van de overbuurvrouw bijvool'beeZd die
je 1.lJeZiswaal' groet, maal' Waal' je niet samen
mee in een poZitieke kZup zit.
Na nogal, wat diskussie hebben we bes Zoten de
brief te pZaatsen, zonder zeZ! el' direkt op
te reageren. Dat zal, zeker nog gebeuren.
Waal' wij al, redaktie afstand van wiUen nemen
is de suggestie dat .Joost een fascist is dan
1.lJe 1, de opkomst van het fascisme bevordert.
AansZuitend een reaktie van .Joost.

Wij zijn ontzettend k.waad ert-voelen ons
belazerd! !
Aanleiding hiervoor is het boekje "de macht
van de autonome mens", uitgegeven door de
stichting Macht en Elite en geschreven door
Joost van Steenis, een van onze mede-aktie
voerders in de anti-~ernenergiebeweging.

Uitgangspunt van het boekje is dat de macht
in Nederland berust bij een kleine elite
van een paar honderd rijke mensen, die on
derling familie- en vriendschapsbanden heb
ben en die de belangrijkste posities inne
men in het 'bedrijfsleven en de politiek.
Strategie van de schrijver is de macht van
deze mensen te breken en hen te dwingen ande
re beslissingen te nemen door hen te bedrei
gen in hun dagelijks,persoonlijk leven.

van geest
Wij willen hier niet verder uitwijden over
deze strategie, maar ingaan op één van de
middelen die Joost van Steriis in zijn boek
aanprijst en waarvan wij over onze nek gin
gen! Het oproepen tot het neuken van vrouwen
wordt door Joost van Steenis aangeprezen als
aktiemiddel.
In het onderstaande citaat beschrijft hij
een van de akties van de aktiegroep 'helder
,van geest/schoon van liçhaam1, die aktie
voert tegen fabrikanten van het kalmerend
middel largactil, waarmee patiënten word 1'1

, platgespoten.
Citaat: •••Dagelijks drie keer
naar een telefooncel lopen is
op den duur niet leuk meer •••
Met de hieronder beschreven
stikkeraktie betrekken we voor
het eerst anderen bij onze ak
tie. Het gaat; om volledig on-

bekenden die we door list
en bedrog kontakt laten

zoeken met het doel
wit. Daartoe heb..

ben
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we in telefooncellen in Haarlem en Amsterdam
vele stikkers geplakt waarop de volgende
tekst te lezen stond: NEUKEN? BEL SNEL 020-.••
Het spreekt vanzelf dat dit het n~er is van
een van de direkteuren, de heer van Winzum
uit Bloemendaal. Ret resultaat laat niet
lang op zich wachten, van Winzum vraagt en
krijgt een geheim nummer. Hij had dan ook
niet zoals Slagmulder een dienstmeisje dat
hij de telefoon liet beantwoorden. (overi
gens kan men vergelijkbrae teksten ook aan
brengen met viltstiften in b.v. openbare
toiletten.) De verbeelding heeft ons daar
bij veel plezier gegeven. Denk eens aan de
vele mannen die dit nummer gedraaid hebben
in de hoop aan hun trekken te komen. Als
mevrouw van Winzum de voorstellen veront
waardigd van de hand wijst, zal er aa~ de
andere kant heel wat afgevloekt zijn. En dat
tegen een zo nette mevrouw als de vrouw van
de direkteur van Merk, Sharp en Dohme!
••••• einde citaat.

vernederend
Het gaat ons er niet om, mevrouw van Win..
zum in haar positie, behorend tot de rijke
elite met hun vaak misdadige praktijken, te
beschermen. Maar wij vinden het ontoelaat
baar dat vrouwen gepakt worden op hun
vrouwzijn en dat mannen elkaar daartoe op
roepen. Het is ontzettend bedreigend en ver
nederend voor elke vrouw om zulke tele
foontjes te krijgen. Ontelbare vrouwen
maken iedere dag deze en andere vormen van
geweld tegen vrouwen mee. En we moeten ons
al helemmal niet voorstellen wat die mannen,
teleurgesteld in 'hun hoop om aan hun trek
ken te komen ", gaan doen met hun agressie,
gericht tegen vrouwen, als ze de telefoon
cel uitkomen. Waarschijnlijk richten ze hun
agressie op de eerste de beste vrouw die ze
op hun weg tegenkomen, zoals wij dat zo
vaak meemaken.

eigendom
De hierboven door Joost van Steenis in zijn
boek geciteerde aktie is een regelrechte
oproep aan mannen tot aanranding en ver
krachting. Een oproep tot geweld tegen
vrouwen, geweld waar we elke dag mee gekon
fronteerd worden en waar we al jaren tegen
vechten. Vrouwen worden gedegradeerd tot
niet meer dan het privébezit van hun man
nen: "als je een man wilt pakken moet je
aan zijn bezit komen, dus zijn vroUw pak
ken". Vrouwen worden gedegradeerd tot een
seksueel objekt. Dit gebeurt sowieso al in
de algemene oproep aan mannen met de vraag
of ze willen neuken: dat gaat uit van en
bevestigd het idee dat vrouwen een beschik
baar seksueel objekt zijn voor mannen om
de behoeftes van mannen te bevredigen.
Bovendien gaat zo'n oproep.ervan uit dat
aanranding en verkrachting de beste manie
ren zijn om vrouwen te vernederen en macht
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over hen uit te oefenen. Een voorbeeld
van de verziekte manier waarop mannen
met hun seksualiteit machtsverhoudingen
tussen mensen bepalen. Machtsverhouding-
en waarbij vrouwen eronder gehouden moeten
worden en waarbij mannen elkaar ondersteu
nen en zelfs elkaar daartoe aktief oproepen.
Mannen bewijzen de linkse beweging een
dienst door vrouwen te pakken! Walgelijk!

(g)een incident
Dit schrijfsel van Joost van Steenis was
VOOr ons de plons die de emmer deed over
lopen. Nu al berokkent deze in zoveel
duizendvoud verspreidde oproep ontzettend
veeI schade aan vrouwen. We pikken dit
soort vrouwenhaat in onze beweging niet.
Je kunt niet vechten voor een samenleving
zonder machtsmisbruik door een elite zonder
mannenmacht en seksisme af te breken.
Dit is beslist niet de eerste keer dat wij
vrouwenhaat en seksisme in de beweging
tegenkomen (ook niet van Joost van ~teenis) •
Het is voor vrouwen vaak dUbbel werk om mee
te doen aan gemengde akties. We vechten
dan niet alleen tegen bijvoorbeeld kern
energie, maar moeten ook nog eens een keer
aan een stuk door vechten tegen seksisme
van mede-aktievoerderf: in de vorm van klei
nerende opmerkingen, ',c-rnederigen, aanran
dingen en versierpogingen e.d.
Wij zijn het zat om dit voortdurend mee
te maken en het maar terzijde te duwen ter
wille van de'eenheid'.

stellingname
We zijn het zat dat wij als vrouwen dit
kons-tant moeten aankaarten en er met man
nen de grootste ruzies over krijgen. Wij
willen dat ook mannen dit serieus nemen en
er iets mee doen, en vooral ertegen.
Vrouwenhaat, seksisme, het steeds groter
wordend geweld tegen vrouwen, zijn een
wezenlijk onderdeel van het opkomend fa
scisme. Daar kun je maar een ding tegen
doen: er aktief stelling tegen nemen.
Ruimte geven aan -mensen die dit soort
ideëen verspreiden is ruimte geven aan dit
soort ideëen.
Daarom willen we dat er binnen de AKB een
duidelijk standpunt wordt inqenomen over
wat Joost van Steenis doet. We willen dat
hij dit gedeelte uit zijn boek terug trekt
in het openbaar , bijvoorbeeld in bladen als
Afval, Onderstroom, Atoomalarm, Allicht
e.a. en dat hij zorgt dat deze bladzijden
uit zijn boek verdwijnen.
Als hij dit niet doet willen we niet meer
met hem samenwerken. Wij willen dat ieder
een hier een standpunt over inneemt en wei
gert met hem samen te werken in akties,
tentenkampen, vergaderingen, Afval etc.

vijf nijmeegse vrouwenbasisgroepen
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om éi~n halve pagina zou ik niet meer m~e mo-
gen (1) doen in de Anti-Kernenergiebeweging?
Dan kan men de beweging beter opsplitsen in
sekties, die alleen elkaar en niet de leiden-
de klasse bestrijden.
Wegens de beperkte ruimte slechts twee op
merkingen.

doe 1 & midde1
om een mensvriendelijke maatschappij te berei
ken zal men soms mensonvriendelijke middelen
moeten gebruiken. Ik ben bijvoorbeeld voor het
gebruik van geweld tegen ersonen, maar het
hangt er wel van af tegen wie. Het middel moet
echter niet alleen afgewogen worden op zijn ef
fektiviteit, maar ook op de gevolgen van de be-'
weging. Ik geef toe, dat ik kortzichtig geweest
ben om niet in te zien, dat de gewraakte passa
ge bij een aantal mensen zoveel reaktie heeft
veroorzaakt. Maar het is vreemd, dat de bes
schrijving van één aktie uit 1977 zoveels stof
doet opwaaien: mijn hele boek staat vol met
mensonvriendelijke akties.

vrouwen & ma.nnen
Ik deel de wereld niet in in mannen en vrouwen,
maar in klassen. Tot de leidende klasse behoren
ook vrouwen, bijvoorbeeld echtgenotes van direk
teuren. Een aanval op die klasse kan zich ook
richten op vrouwen uit die klasse. De middelen,
die daarbij gebruikt kunnen worden. (bijvoor
beeld brandbommen) zijn andere middelen, dan
die, die gebruikt kunnen worden om tegenstel
lingen binnen de onderdrukte klasse op te los
sen. In de termen 'oproepen tot geweld tegen
vrouwen I, I vrouwenhaat in de AKB', enzovoorts,
proef ik een tendens, die de klassenscheiding
ondergeschikt maakt aan de sexenscheiding. Dus
vrouwen uit de leidende klasse (Beatrix, Haars,
Veder-Smit) en de noet-Ieidende klasse (sommige
AKB-vrouwengroepn) samen tegen de mannen. Met
zo'n korporatistiese gedachte ben ik het niet
eens.

Het is duidelijk, dat ik het boek geschreven heb
vanuit een andere invalshoek (klassenstrijd) en
ervaringswereld. De gewraakte" aktie is een van
de vele akties, die tegen personen zijn toege
past. Het is nooit mijn bedoeling geweest door
middel v.an deze aktie op te roepen tot het aan 
wakkeren.van vrouwenhaat, sexisme en geweld te
gen vrouwen. En vrouwen zie ik zeker niet als
een 'bezitvéIIl mannen'

overigens proberen enkele mensen uit een paar
nijmeegse basisgroepen al twee jaar lang de
Dodewaard gaat dicht-beweging te blokkeren door
Dlèt halve (on)waarheden en verdachtmakingen per..
sonen in de. beweqing aan te vallèn. Ik beveel
die .JCtiemethode· slechts aan voor de aanval op
personen uit de leidende klasse. In de beweging
moet men de zaak uitdiskussiêren, maar ik heb
de briefschrijfsters nog niet gesprOken.
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No Nukes B.\:

Een nieuwe mdks voor de AKB volgens een van de organisatoren Van het No Nukes-festival.
De AKB gaat zich richten op de· jongeren en en met popmuziek alsnog kernenergie het land·
uithelpen. De VARA. altijd wel te vinden voor een popfestival. wil er wel een reportage
·van maken mits de eigen haan overal te zien is En tenslotte zal de AKB met de opbrengst
wat ruimer in het jasje komen te zitten.

Dat was ongeveer de bedoelinq van het 00

nukes festival dat 9 april jongstleden in
Utrecht werd gehouden. Een tiental groepen
trad er op voor zo'n twintigduizend mensen.
Alles was perfekt georganiseerd. Behalve
dat het iets met de strijd tegen kernener
gie te maken had. om dit idee althans noq
hoog te houden waren er een paar sprekers
(sters) die een kort praatje hielden. Zo
lang als dat ging tenminste. Het publiek
was er voor het overgrote deel alleen
maar voor de DJUziek en was niet qediend
van gouwhoer. Dat hield voor hun alleen
maar het programma op. Ook was er voor al
lerlei stands gezorgd, maar verkocht wer
den alleen maar oorbellen en buttons. Een
flinke strop voor de meeste groepen die
er een stand gehuurd hadden! De foto-ten
toonstelling over de afgelopen DPdewaard
aktie moesten we ook meenemen. . Zoek maar
een muur uit, bekijk het maar'. De muur .
die we tenslotte uitkozen werd daarna aan
het oog onttrokken door de vrachtwagens
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van de geluidsinstalatie.

De Smet
Het festival was ook gepland om de ameri
kaanse no-nukes fi1m te promoten. Die zou
een paar weken later in premiere gaan. In
de VS was de film een grote flop geworden
en dat moest in Nederland voorkomen worden.
De importeur van de film zat namelijk drin
gend verlegen om kontanten. De film was ge
importeerd door de 'Filmmaatschappij Amster
dam' I waarvan een zekere Thee de Smet di
rekteur was (is). De Smet is een van de
grotere pornoboeren in Amsterdam, hij
heeft er onder andere verscheidene negen
enveertig stoelen bioskopen zoals Cinede
en Climax. In oktober vorig jaar was de
Smet privé failliet gegaan, doordat hij
door de malafide bouwondernemer de Smet bv.
zijn bioskoop de Smet bv. had laten ver
bouwen. De no-nukes film moest dan ook een
financiële klapper voor hem worden. Grease



en Saterday Night Fever hadden hem er niet
boven op geholpen. De no--nukes film moest
moest dan ook een financiële klapper worden.
Alleen de 400.000 van 21 November zouden
al een aardig opstap;e zijn.
Een van,de medewerkers van de Smet in de
filmmaatschappij, Jacques van Dijl, nam
dan ook kontakt OP met het Landelijk Ener
gie Komitee (LEK) om gezamenlijk de Stich
ting No Nukes op te zetten. DezS zou als
doel hebben de publiciteit rond de film
te verzoren.
Volgens Rene Proos van het LEK wisten ze
echt niks af van de betrokkenheid van de
Smet bij de Filmmaatschappij Amsterdam.
En ook kwam het volgens hem wel vaker voor
dat linkse gröepen in zee gaan met kommer
ciële zakenlui. Met het verleden van de
Smet hadden ze trouwens in dit geval niks
te maken. Bovendien was het belangrijkste
doel toch dat er geld binnen kwam voor de
akb.

geld
Als er twaalduizend kaarten verkocht zouden
zijn zouden de onkosten gedekt zijn, de
groepen zouden gratis oötreden, dus dat zat
wel snor. Verder zouden de kontakten met
de meeste groePen via MOJO-conserts lopen,
zodat het zeker was dat de groepen inder
daad kwamen opdagen. OP de dag van het fes
tival zelf .bleek dat er meer kaarten ver
kocht moesten zijn om de onkosten te dek
ken. Ook de groepen kregen uitbetaald. Dat
varieerde van f 3000,- voor Drukwerk tot
f 20.000,- voor de Stranglers. No more
heroes? Never heard: Je kunt natuurlijk
ook niet van groepen die een kontrakt te
kenen voor een optreden, en eiaenlijk ook
voor kernen~rgie zijn, zoals John Watts;
dat ze gratis optreden OP een No-Nukes fes
tival. Uiteindelijk werden er 22.000 kaar
ten verkocht wat dus 550.000 gulden aan in
komsten opleverde. Ook de VARA leverde een
cent in het zakje, ongeveer 30.000 gulden.

Opgeteld ben je dan onqeveer aan de zes
ton. Een telefoontje een paar weken na het
festival naar LEK leert dat er vermoede
lijk 80.000 gulden over is, maar het is
nog onduidelijk hoeveel daarvan nog naar
de belasting moet.

gat
Groepen die dan ook gedacht hadden om sub
sidie te vragen moeten zeker nog tot sep
tember wachten. De Stichting No-Nukes
schijnt niet meer te bestaan, hun telefoon
lijn is dood. Een aftrek-sommetje leert dat
er meer als vijf ton aan onkosten verdwe
nen zijn: aan de groepen, aan MOTO, aan de
Smet? In ieder geval zijn ze niet terecht
gekomen bij de àkb. En de 80.000 gulden
die over zijn worden nog eens fifty-fifty
verdeeld over de Stichting Anti-kernenergie
Fonds en de Filmmaatschaoöij Amsterdam. De
laatste schijnt hiermee de film "We 're the
gillilllee pigs" te willen importeren en in het
'alternatieve' circuit te gaan draaien. De
opbrengst daarvan is dan weer voor de akb.
~aar voorlopig is er nog niemand vanuit de
akb die daar kontrole over heeft. En het
anti-kernenergie fonds wil vooral regionale
aktiviteiten gaan ondersteunen. Gezien het
te besteden bedrag zal dat wel beperkt zijn.

vaker
Ook komt er nog een film van het festival
bij de VARA, waarin ongetwijfeld een stel
flitsende intervieuws zullen zitten over
'de nieuwe lijn' van de akb. t'lant ook al
had je geen zin om met hun te lullen, de
kamera draaide toch en het manqetje met de
mikrofoön ging rustig verder: 'We zijn toch
kameraden, de VARA staat toch achter jullie.'
Ook als pop-festival was No-Nukes een mis
lukking, het geluid was niet om aan te ho
ren en de broodjes shoarma waren koud voor
je ze kocht. Zoiets moet zeker nog een ge
beuren, misschien een idee voor het IKV,
met Mient-Jan als opper-stàlmeester?

Ger

Stichting voor Milieu. edukatie
Wij zijn van plan om dit najaar een overzicht uit te
brengen van energiespeien.
We hebben gemerkt dat het nogal moeilijk is om die
spelen te vinden. Daarom vragen we nu alle mensen die
van het bestaan van een of meer energiespelen weten
om dat aan ons door te geven.

Riet en Wies
Stichting voor Milieu-Edukatie
Oude Gracht 42
3511 AR Utrecht
030-333357
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7p .aaterdag 114 ap:l'i~ vond d8 VoOZ'Zopig Zaatete pl.atio2'l1lVerYJadel'ing pl-aate van d8 l.anàs
Ujk.e kampanje ~Ned8r>tand AtoonrlJ:l'iJ'. A~ ·eer>d8io ia er> kritiek ge~vem op ·hst ak#evool'
ste~ dat af1<omstig was van. twée ménsen van hst LandeZ.ijk EJwrgie Kotttitee (LEK). Op d8
ver>gads1'ing lA1B:rd die kritiak nog eens door> basisgroep-~den ingebmcht. Van d8 kant van
d8 initiatiefn8mer>s tot d8 kampanje lA1B:rd hierop noga~ geil'itee:rd ge:reagee:rd met verwij
8ing naar> hst open kar>akter> dat hs.t pl.atfo.rm van hst begin af aan ver>toond had: die kri-.
tiek had dus a~l.ang ge~e:rd kunnen wordsn.V'an d8 kant van d8 nijmeegse stl'OiiillfP'OBp
lA1B:rd hierop ge:reagee:rd met d8 konstatel'ing dat hst a~s pl.atform 80~ ia en er> indsl'
da<;rd 300 (1Z'08penen instanties aangeschzoeven Ilijn. d8 basia van hst pl.atform (80'n 85
numsen van nog rm:ndsr> k~up8) lA1B~ er>g sma~ ia.
Het b~ek dan ook niet moeiU;;k om dat in d8 Wop van d8 ver>gadel'ing bwot te ~ggen.

met a~ gevo~ dat d8 voor>ber>eidingèn voor> d8 14ndsUjke kampanj4 voor>Zopig tot hst
Pinketer>kamp opgesohoI't tuar>d8n en dat hst vooI'ste~ lIf'OI' een kampanje daal' ingebl'fU'ht
aa~ wor>d8n, OVer as aohte~ van hst VOOl'ste~ en. as kritiek -vanuit basiegroepen
en 'hst LandeUjk ovel'~g van Dodet.Jaa:rd Gaat Dioht. gaat onderstaand .a2'tike~. .

In januari van dit jaar verscheen van de
hand van vertegenwoordigers van de PSP en
de Vereniging Milieudefensie in het LBK
bulletin een pleidooi voor een landelijk
tentenkamp tegen kernenergie op het haagse
Malieveld, met als aanleiding het in mei
te verwachten rapport van de kanissie Beek.
Die komissie is het konkrete overblijfsel
van de aanvankelijke toezeggingen van dè
PvdA om als ze in. de regering zou komen,
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de kerncentrales te sluiten.
Die kOmissie moet çaan uitzoeken wat het
kost lin geld, jawel) om de. kerncentrales
van Dodewaard en Borsele te sluiten.
In het LEK-bulletin werd gepleit voor een
grote gezamelijke aktie om d. kracht van
de AlCB te laten den. Datzjllfd. voorstel
werd door een van de in,itiatiefnemers in
diezelfde maand naar voren gebràcht in het
Landelijk OVerleg van Dodewaard Gaat Dicht



(000). Daar werd er nogal lauw op gerea
geerd. Immers, men was nog bezig de wonden
te likken van de laatste Dodewaard-aktie,
en hield zich vooral ~ezig met de vraag
hoe op grond van de ervaringen met de
staat en oPkomend rechts de strategie van
de basisgroepenbeweging er in de toekomst
uit zou moeten zien. Aan landelijke akties
was men duidelijk niet toe.

herzien
De mensen van het LEK lieten zich door die
reaktie niet ontmoedigen en riepen een a
parte vergadering bijeen. Daar waren nogal
wat basisgroepn en (politieke) organisaties
(PSP, Internationale Kommunistenbond, Evan
gelische Volks Partij, PPR, Jonge Socialis
ten binnen de PvdA, Aktie Strohalm, Ver
eniging Milieudefensie, etcetera) aanwezig.
Naar aanleiding van de kritiek die er tij
dens die vergadering kwam op het voorstel,
werd dat herzien. Men was het er over het
algemeen niet mee eens dat de aktie in Den
Haag zou plaatsvinden (teveel op het parle
ment gericht e.n er staan geen kerncentrales);
ook vond men de komissie Beek een verkeerde
aanleiding. Voor veel basisgroepen kwam het
voorstel te onverwacht en paste het niet in
de diskussies waar ze op dat moment mee be
zig waren. Bovendien bleken er meer plannen
voor een tentenkamp te zijn, onder andere
vanuit een aantal amsterdamse basisgroepen
en vanuit de nijmeegse stroomgroep.
Ondanks deze kritiek werd in het herziene
aktievoorstel nog steeds vastgehouden aan
Den Haag als plaats. Dat herziene voorstel
stond op de tweede vergadering van het plat
form, op 27 februari, ter diskussie. Tij
dens die vergadering kwam die kritiek dus
weer terug en, wat belangrijker was, er
werd ook aangekaart vanuit Amsterdam dat de
vergadering een merkwaardige status had en
zeker nietvde paalts was om over landelijke
akties te gaan praten.

het gat
Het oude wantrouwen tegen het LEK als plat
form van een aantal politieke partijen dook
weer eens op, nu in de vorm van het verwijt
dat het LEK een ga- in de markt had gezien:
de OOD-beweging is er nog niet uit hoe ze
verder moet na de aktie van vorig jaar in
Dodewaard. Daar zijn teveel dingen gebeurd
dan da~ zomaar duidelijk is hoe we verder
moeten. In die verwarring zou het· LEK haar

kans schoon gezien hebben.
Een aantal mensen vindt het slecht dat er
naast het Landelijk Overleg-OOD een nieuw
overleg gekreëerd wordt, terwijl anderen
vinden dat je niet over alle landelijke
akties gezamenlijk hoeft te praten en men
sen best wel derqelijke initiatieven mogen
nemen. OOk voor de laatste Almelo-blokkade
was er een apart overleg; het Landelijk
Overleg-OOD vond dat, in de toenmalige sa~

menstelling, prima. Het probleem dus: wie
kan of mag wat claimen en, waarom. Die vraag
was logies en juist, vanwegen de hoek van
waaruit het voorstel kwam: het L&K is va
ker aan heftige kritiek onderhevig geweest
en het is dan ook op z'n minst taktiek on
juist te noemen dat ze op deze manier te
werk zijn gegaan.
Die kwestie is op die vergadering onvol
doende doorgepraat, met alle gevolgen van
dien die verderop besproken zullen worden.

atoomvrij
Toch rolde er nog een voorstel uit die ver
gadering: een lande::J.ijke kampanje in sep
tember en oktober, bestaande uit plaatse
lijke en regionale akties onder de vlag
'Nederland Atoomvrij' voorafgegaan door een
tentenkamp met Pinksteren in Amelisweerd,
waar ideëen en ervaringen uitgewisseld zou
den kunnen gaan worden, en afgesloten met
een landelijke demonstratie in Amsterdam.
Het gezamelijke in de kampanje zou moeten
zijn: een energiekrant, een manifest en een
landelijke publiciteitskampanje. Een lande
lijk platform achtte men nodig om de plaat
selijke akties te kunnen uitdenken en uit
voeren.
In maart vond er opnieuw een overleg plaats
waar het tweede herziene voorstel bespro
ken werd. Daar blijkt de basisgroep in Am
sterdam het mee eens te zijn, sterker nog,
zij weet mee te delen dat een gelijksoortig
voorstel in het Landelijk Overleg-OOD be
sproken is: daar blijkt de meerderheid nog
niet toe te zijn aan grote akties, wel acht
men een tentenkamp in Amelisweerd zinvol.
Besloten wordt op die vergadering dat er in
september en oktober akties in het hele
land gevoerd zullen worden door plaatse
lijke groepen, dat die kampanje een gezame
lijk begin zal hebben en dat er een gezame
lijk pinksterkamp georganiseerd zal worden.
Dat kamp heeft als doel het uitwisselen
van ideëen en diskussies over de plaatse
lijke en regionale akties in het kader van
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de kampanje aan de hand van een aantal ·te
~I~. Voor de kampanje zal er tevens een
gezamelijk manifest opgesteld worden en zal
er een publiciteitsbeleid komen. Als af
sluiting werd besloten tot· een landelijke
slotdemonstratie in Amsterdam.
Tot zover de gang van zaken qp die verga~

deringen tot 24 april.

len die er liggen.
Er zal een brochure komen waarin een ~eder

zijn dan wel haar ideëen kwijt kan.

kritiek
Voordat ik verderga op de gang Van zaken
met betrekking tOt de twee voorstellen.
lijkt het me goed om m'n kritiek op de

In diezelfde tijd heeft het Landelijk Over
leg-DGD ook gepraat over de voorstellen en
ideëen. Ik beperk me hier tot de bespre
king van 4 april, waar in eerste instantie
gepraat werd over de onduidelijke verhou
ding tussen DGD en het LEK, en de positie
van de amsterdamse basisgroepen daarin.
De amsterdamse basisgroepen blijken een
nogal pragmatiese houding te hebben. Voor
hen is het LEK in feite een waterhoofd:
hun achterban is voor een belangrijk deel
de onze en het LEK is niet in staat tot
het zelfstandig organiseren van een tenten
kamp of een aktie. Door LEK-overleggen te
bezoeken zijn de amsterdamse basisgroepen
in staat geweest om hun aktievoorstel er
daar door te krijgen. Bet LEK doet ge-
woon aan het tentenkamp mee en is wat dat
betreft nièt van zins iets anders te gaan
organiseren. Verder is op die vergadering
gesproken over de inhoudelijke invulling
van het tentenkamp. Besloten is daar om op
zaterdag te praten over opkomend rechts en
de ontwikkeling van 'het repressie-apparaat,
op zondag over onze eisen naar de overheid
(recht op verzet, openbaarheid en demokra
tisering van het energiebeleid), en op zon
dagavond en maandag over de aktievoorstel-
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achtergronden van de voorstellen onder
woorden te brengen.
Bet centrale probleem ligt volgens mij
in de aard van de twee delen van de bewe
ging die hier tegenover elkaar staan. Van
de ene kant de 'autonome' geweging die
haar oorsprong vindt in de Dodewaardakties
van 1980, en van de andere kant het 'gebon
den' deel van de beweging, het LEK. Uit die
geaardheid zijn ook duidelijke verschillen
af te leiden ten aanzien van de gewenste
strategie. De Dodewaard gaat dicht - bewe
ging is op grond van haar ervaringen in de
strijd tegen kernenergie overgegaan tot het
voeren van direkte akties tegen kernenergie
installaties zoals de blokkades, en ook de
prikakties die er tot nu toe geweest zijn.
De organisatievorm was daarmee in overeen
stemming, waarbij voorop stond dat diegenen
die de strijd voeren en dragen, omdat ze
erin aktief zijn en bereid zijn zichzelf in
te zetten, ook beschikkingsrecht hebben ten
aanzien·van de te voeren akties en de eraan
ten grondslag liggende strategie. Bet LEK
is een platform van een aantal politieke or
ganisaties, wier achterban voor een deel ak
tief is in basisgroepen (Milieudefensie,
PSP en CPN); maar het LEK meent dat er daar-



naast en vooral gestreefd moet worden naar
een zo breed mogelijk verbond van organisa
ties tegen kernenergie, teneinde die zo snel
mogelijk de wereld uit te helpen.

konsessies
Bij net kreeeren van dat soort platfor-
men is het LEK gezien die op'stelling ge
makkelijker in staat om konsessies te doen
wat betreft de eisen, de aktievoorwaarden,
leuzen en aktievormen. Daarbij speelt op de
achtergrond zeker mee dat de te voeren koa
litiepolitiek ook ingegeven wordt door de
belangen buiten de strijd tegen kernenergie
om. De PSP zal zich bijvoorbeeld lankmoedi
ger opstellen ten aanzien van de PvdA van
wege de te verwachten programakkoorden op
landelijk of plaatselijk nivo. De basisgroe
pen zijn met dat probleem niet behept, ster
ker nog, ze leven op een dergelijke politiek
ernstige kritiek, omdat die weinig overlaat
van de door haar voorgestane direkte demo
kratie, en niets anders is dan een legiti
mering voor het belazeren van het kiezers
volk in verkiezingskampagnes. Verder speelt
voor de Dodewaard gaat dicht - beweging heel
simpel dat zij niet in staat is samen te wer
ken met klubs als de PvdA en met haar rond
de tafel te gaan zitten gezien de rol die die
partij speelde in het politiegeweld bij de
laatste Dodewaardaktie. Dat zijn gegevens
waar je niet omheen kunt en die zeker niet 1
afgedaan kunnen worden met het wijzen O.
op het belang van een gezamelijke mas-
sale aktie en daarom de PvdA no- ~..;;;=~
dig hebt.
De mening van de DGD-beweging
is dat die er toch wel ko
men en dat we daar het
landelijk bestuur van
de PvdA of welke po-
litieke organisatie ,(
voor nodig hebben. De
PvdA heeft tijdens
het laatste over
leg van Nederland
Atoomvrij

al gesteld dat als ze al mee wil (of mag)
ze zeker niet aktief voor het pinkster
kamp kan mobiliseren omdat dan de ge
meenteraadsverkiezingen voor de deur staan.
Hebbert de andere politieke organisaties
daar wel aan gedacht?

mensen
Aangezien de Dodewaard gaat dicht - beweging
vanuit een basisdemokraties standpunt ervoor
kiest om samenwerkingsverbanden te scheppen
tussen mensen, en niet tussen organisaties,
om op die manier net élan van de strijd te
waarborgen die erop gericht is met de moge
lijke inzet van eigen lijf de kernenergie de
wereld uit te helpen. Dergelijke overwegin
gen maken zo'n platform van politieke orga
nisaties ongewenst en samenwerking met de
PvdA als partij onmogelijk. En als het al
nodig is een dergelijk initiatief als Neder
alnd Atoomvrij uit de wereld te helpen, dan
is dat niet omdat het initiatief zo breed
aanslaat en de· antikernenergiebeweging in
een verkeerde richting koerst. Deverbre
ding die door het LEK gezocht wordt gaat ten
koste van de eisen, en dat is een praktijk
die allang niet meer geldt. En daarnaast is
het voorstel slecht omdat het langs de wer
kelijke problemen van de antikernenergiebe
weging heen gaat~ in de huidige situatie
van onzekerheid en onduidelijkheid waarin de
an:tikernenergiebeweging verkeert, werkt een
dergelijk initiatief verwarrend, worden de
werkelijke problemen verdoezeld en wordt de
zaak natuurlijk verkeerd aangepakt: centra
listies, zelfs de plaatselijke en regionale
akties worden uitgedacht en besproken op
centraal nivo. Zo werkt de aktieve antikern
energiebeweging al zeker twee jaar niet meer
en dus is het voorstel een stap terug.

meer kritiek
Er zijn, naast deze naar mijn idee wezen
lijke kritiek op het voorstel, nog een aan
tal belangrijke bezwaren tegen het voorstel
te noemen. Die hebben betrekking op de ach
tergronden van htet voorstel, het idee van
een landelijke kampagne en de inzet van het
tentenkamp.
1. Uit het bovenstaande valt af te leiden
dat het ontbreekt aan een politiek - strate
giese diskussie binnen de Dodewaard gaat
dicht - beweging, en dat ook niet duidelijk
is in hoeverre deze stroming in de antikern
energiebeweging bereid is tot samenwerking
met mensen uit politieke organisaties en
partijen of met die organisaties zelf. Voor
die diskussie is geen ruimte, en dat is wel
voorstelbaar gezien het wantrouwen van en de
kritiek op de gevestigde politiek. Op het
moment dat mensen uit het LEK met eenkampag
nevoorstel komen, zijn ze naar mijn idee
verplicht om de samenwerking tussen de poli
tieke organisaties die op komen dagen en de
basisgroepen die aan dat overleg meedoen,
aan de orde te stellen. Daar moet je door-



heen, hoe moeilijk en histories gezien gevoe
lig dat ook ligt. Het gaat dan niet aan om
dat af te doen met 'oud zeer' en dil volgende
keer te verschijnen met een verhaal waarin
de wapenfeiten van het LEK beschreven staan.
Dat gebeurde in een brief van het LEK aan ie
dereen die die maar lezen wilde, waarin ge
suggereerd wordt dat het LEK in alle belang
rijke stappen in de ontwikkeling van de anti
kernenergiebeweging vooropgestaan heeft.

strategie
Je moet vanuit de keuze die je maakt voor
zo'n platform die diskussie gaan voeren. Pas
als je daar uit bent, of de resultaten nou
positief of negatief zijn, kun je doorgaan
met je eigen aktie ideeên. In dit geval be
tekent dat mijns inziens dat er allereerst
een politiek strategiese diskussie plaats
moet vinden binnen de antikernener
giebeweging: die zou prima op het tenten
kamp gevoerd kunnen worden. Op basis daar
van kan de antikernenergiebeweging of kunnen
delen ervan aan de slag. In de tussentijd
heeft zo'n platform, demokraties gezien geen
recht om door te gaan met het plannen van
enige aktie. Immers het gaat om een aktie
voorstel waarvan helemaal niet duidelijk is
of het de beweging verder helpt, zeker ge
zien de parlementaire tendensen die het be
vat. En als je dan zo'n voorstellanseert,
ben je verplicht duidelijk te maken waarom
deze aktievorm op dit moment zo belangrijk
is. Het LEK beweert een perspektief te
bieden, zonder duidelijk te maken wat dat

perspektief is, het LEK zoekt samenwerking
met de PvdA zonder duidelijk te maken waar
om die samenwerking belangrijk is. Zo trekt
iedereen z'n eigen lijn, ontloopt de diskus
sie, en onttrekt zich daarmee aan de verant
woordelijkheid ten aanzien van de antikern
energiebeweging als geheel: dat geldt niet
alle~n voor het LEK, maar ook voor delen van
de autonome beweging •
Door via het platformoverleg door te gaan
met de voorbereiding vnan een kampagne wor
den er voldongen feiten gekreêerd: per slot
van rekening stond op 24 april het landelijk
pers- en publiciteitsbeleid en het manifest
ter diskussie. Dat gaat me teveel lijken op
de taktiek die de overheid voert middels de
BMD: we mogen wel meepraten, maar een aantal
grondslagen liggen al wel vast. Kortom, je
kunt, ook al ben je een deel van het LEK
niet net doen of je neus bloedt en gewoon ak
ties plannen vanuit het idee dat een monster
verbond tus~en (basisgroepen uit) de Dode
waard gaat dicht - beweging en politieke
partijen zonder enige diskussie tot de moge
lijkheden behoort. Dat is dom, dat is een
politieke blunder van de eerste orde.

autonomie
2. De tendens op die platformvergaderingen
is zo'n beetje geworden een landelijke kam
pagne in de vorm van decentrale akties. Je
kunt dat wel sti.lJluleren, maar verder niet:
op zo'n platform kunnen de kaders waarbinnen
plaatselijke of regionale akties plaats moe
ten vinden niet vastgesteld worden. De ba-
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sisgroepen zijn zelf prima in staat die vast
te stellen, dacht ik. Sinds de Dodewaard
gaat dicht - beweging bestaat, wordt er
steeds meer gehamerd op de autonomie van de
basisgroepen en op hun kreativiteit. Mogen
basisgroepen zelf uitmaken met hoevelen,
wanneer, hoe en waar ze hun aktie uit willen
voeren? Dat wordt niet op een platform be
paald. Basisgroepen bepalen dat zelf wel na
diskussie in de basisgroep en de daartoe ge
eigende overleggen. In Onderstroom 3 heb ik
mijn ideeên uiteengezet over de autonomie van
de basisgroepen: de hier beschreven gang van
zaken sluit daarbij aan. De huidige beweging
is hard op weg om de erfenis uit een links
verleden in de vorm van een hang naar leni
nistiese organisatieprinsiepes kwijt te ra
ken. Bet voorstel van Nederland Atoomvrij
fietst als een blind paard door die ontwik
ke ling heen.
3. Een tentenkamp organiseren waar alleen maar
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informatie uitgewisseld kan worden tussen
groepen is natuurlijk absurd. Dat is net zo
diktatoriaal sturend als-wanneer het Landelijk
OVerleg, daartoe gebracht door een paar ba
sisgroepen uit NIjmegen, deltreteert dat het
pinksterkamp moet gaan over politiegeweld en
opkomend rechts. Mensen die naar het tenten
kamp komen, hebben zelf zinnige ideeên die
ze ontwikkeld hebben in een strijd tegen kern
energie, dus op grond van ervaringen. Dat
kunnen ideeên zijn over opkomend rechts en
toenemend staatsgeweld maar ook heel andere
dingen. Bet he.ft niets met basisdemokratie
te maken als van bovenaf bepaald wordt waar
wel en waar niet over gepraat mag worden. Bet
is d6 manier om het overgrote deel van de an
tikernenergiebeweging die niet die ervarin
gen opgedaan hebben die nu leid<!en naar zo'n
invulling van het tentenkamp, buiten de dis
kussie te houden. Bet Landelijk Overleg is
geen bestuur van de beweging, het is dan ook
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konsekwenties

maken hebben met met de onwil van de burger
lijke pers om positief te schrijven over een
beweging die kwa omvang en strijdbaarheid
een wezenlijke bedreiging vormt voor de ge
vestigde machten. Maar het heeft ook te maken
qehad met een onderschatting van dat aspekt.

Een betere inschatting van de politieke si
tuatie had wellicht geleid tot afwijzing van
de tweede blokkade aktie op dat moment. In
dat licht is het vele infowerk dat momenteel
verricht wordt en zich steeds meer uitbreidt,
van wezensbelang voor de antikernenergiebe
wegi~g. In dat licht ook zou een grote lan
delijke aktie of kampagne alleen maar storend
kunnen zijn voor zo'n ontwikkèling. Presies
in te schatten valt zoiets natuurlijk niet,
maar het lijkt me een belangrijke overwe
ging bij de beslissing voor een landelijke
kampagne, ook al is die op basisdemokratiese
leest geschoeid. Èr moet veel energie gestopt
worden in mobilisatiewerkzaamheden ten kos
te van het informatiewerk, en een initiatief
dat van bovenaf komt, breekt in op de diskus
sies en aktiviteiten die momenteel de boven
toon voeren in de basisgroepen.
Tot zover de punten van kritiek op het ini
tiatief Nederland Atoomvrij. Hoe is het nou
op 24 april afgelopen?

inbreken

4. Een belangrijker punt is wellicht nog het
volgende. Een basisdemokratiese antikerne
nergiebeweging staat of valt met dekretivi
teit van de individuele basisgroepen. Daar
heeft het nogal aan ontbroken in de afgelo
pen periode. Veel basisgroepen zijn bezig ge
weest met de evaluatie van de Dodewaardak
tie of van bepaalde aspekten ervan. De aktie
zelf heeft een dermate fikse kater opgele
verd dat veel groepen überhaupt nog niet we
ten hoe het met de strijd tegen kernene~gie

verder moet. Veel groepen, dat bleek ook tij- Op de vergadering van 24 april waren onder
dens de vergadering van 2~ april, nemen een andere een aantal mensen van de nijmeegse
afwachtende houding aan en worden weer aktief stroomgroep aanwezig, waaronder ondergete-
op het moment dat er wat voor ze georgani- kende. De stroomgroep was van mening dat de
seerd wordt. Toch zie je langzamerhand meer bovnegenoemde punten van kritiek in de eer-
basisgroepen, met name ook in kleinere plaat- dere overleggen van het initiatief onvoldoen
sen, bezig gaan ~et allerlei aktiviteiten die de besproken waren en dat een en ander als-
voor een belangrijk deel gericht zijn op de nog ter diskussie diende te worden gesteld.
verbreding van de beweging omdat ze een in- De stroomgroep was van mening dat gezien de
formatief karakter hebben. Ik vind dat een hierboven geformuleerde overwegingen de voor-
prima ontwikke~ing. Wellicht heeft die te bereidingen voor een landelijke kampagne
maken met het uitblijven van ideeën voor stilgelegd dienden te worden Immers, met
nieuwe landelijkeakties. Bij de laatste Pinksteren vindt er een tentenkamp plaats
blokkade aktie bij Dodewaard is gebleken dat waar ook over aktievoorstellen gesproken
de afstand ten opzichte van de bevolking nog gaat wo.rden. En daar kan ook door de mensen
tamelijk groot is en de aktievorm ook iso- die het initiatief tot Nederland Atoomvrij
lerend werkt; dat heeft ook te maken gehad genomen hebben, een voorstel ingebracht wor-
met een matig informatiebeleid. Dat kan te A
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positief dat het Landelijk Overleg dat on
langs ingezien heeft, waardoor de inhoud van
het tentenkamp door de mensen die er komen
bepaald gaat worden. Enige andere beslissing,
voor zover het Landelijk Overleg die denkt
te kunnen nemen, zou intolerant en demokra
ties centralisties geweest zijn: zo van wij
bepalen wel wat het beste is om over te pra
ten. Er zijn in de loop der tijd talloze ba
sisgroepen ontstaan en aktief geworden. op al
lerlei terreinen. Natuurlijk moet er ruim-
te komen om over elkaars aktiviteiten te
praten, zoals het LEK dat wil, net zo goed
als er ruimte dient te zijn om over rechts
en over politiegeweld te kunnen praten. Maar
daarmee houdt het niet op: er liggen meer
diskussiepunten en daarvoor moet net zo goed
ruimte zijn. Daar zal bij het organisatie van
de diskussie op het tentenkamP uitdrukkelijk
rekening mee gehouden moeten worden.

afwachtend
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den. Elke verdere uitwerking van de plannen
die er lagen, is een vorm van voldongen fei
tenpolitiek. De diskussie ging daar voorna
melijk over. Aan het begin van de vergade
ring waren twee mensen van het Landelijk
OVerleg aanwezig die vertelden dat ze na
mens het Landelijk Overleg van 4 april aan
wezig waren. Ze deelden mee dat het Lande
lijk OVerleg besloten had om een tentenkamp
te organiseren voor basisgroepen (en nie
mand anders) en dat er gepraat zou worden
op het tentenkamp over opkomend rechts en
het politiegeweld, over onze eisen. aan de o
verheid en over aktievoorstellen.

duur
Nog afgezien van het feit dat het absurd is
dat iemand beweert dat het Landelijk OVerleg
(en dus de daar aanwezige basisgroepen) te
vertegenwoordigen, en dat op dat overleg zeg
gen en schrijven twintig mensen aanwezig wa
ren, is het opvallend dat in het verslag van
die vergadering van 4 april uit niets blijkt
dat er besloten is om een tentenkamp alleen
voor basisgroepen te organiseren. Daar zijn
tijdens het overleg van 10 mei nog wat woor
den over gevallen, en bleek niemand behalve
die mensen uit Nijmegen die enge opvatting
over het tentenkamp te delen. Nadat die men
sen na hun mededeling weer vertrokken vaten,
(ze hadden zich een treinreis kunnen bespa
ren door een briefje te sturen, dunkt me)
werd de diskussie over het hierboven genoem
de probleem gevoerd. Het standpunt van de

nijmeegse stroomgroep stuitte uiteraard op
nogal wat weerstand van met name de initiatief
nemers. Maar slecht was die diskussie niet.

knal
Het knalde pas flink toen door mensen uit
Nijmegen de koalitie met de PvdA aan de or-
de gesteld werd, vanwege de rol die die par
tij via haar minister, gespeeld heeft in het
gewelddadige optreden bij de laatste blokka
de aktie. Dat vonpde voor de PSP (!) ver
tegenwoordiger de aanleiding OD u1:t de ver
gadering te stappen. In zijn kielzog vertrok
ook de paranimf van de PvdA vertegenwoordi
ger die zelf al eerder met de· stille trom ver
trokken was. Pikant detail, áat mag ook wel
eens, was dat die persoon, lid vart de groep
Stop Dodewaard, met veel bombarie na af-
loop van de laatste Dodewaardaktie had aange
kondigd uit de PvdA te stappen vanwege de ver
antwoordelijkheid die die partij droeg voor
het politieoptreden••••
Daarna werd besloten om de verdere voorberei
ding voor een landelijke kampagne op te schor
ten tot na het tentenkamp. Daar zal het voor
stel tot een landelijke kampagne ingebracht
worden middels een brosjure van de initiatief
neme:r;s.
Het is natuurlijk vervelend als het werk van
een aantal vergaderingen en het herzien van
aktievoorstellen op deze manier te niet wordt
gedaan. Dat verklaart mijns inziens de gefrus
treerde reaktie van de vertegenwoordiger van
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de PSP. Van de andere kant is gebleken dat het
initiatief weinig draagkracht had en vooral
daardoor als een zeepbel uit elkaar spatte.
De belangrijkste oorzaak voor de gang van za
ken schuilt echter in de niet bereidheid om
binnen de antikernenergiebeweging ~n fatsoen
lijke diskussei te voeren over de uitgangs
punten, politiek en strategies, tussen de ver
schillende delen binnen die beweging. Elke stap
die de enen of de andere kant onderneemt wordt
gezien als een poging tot een 'machtsovername'
en zo'n sfeer wordt slechts in stand gehou-
den zolang delen van die beweging niets anders
blijven doen dan analises te baseren op arg
waan en achterdocht. Presies dat is de reden
van de nijmeegse stroomgroep geweest om het
voorstel te doen om over die uitgangspunten
eens een fikse diskussie te voeren. Het is in
dat licht een domme stap om het tentenkamp
uitsluitend toegankelijk te willen maken voor
basisgroepen, alsof de strijd tegen kernener
gie alleen door die groepen geclaimd kan wor-

den. Het is overigens niet alleen dom maar
ook ondemokraties: een pinksterkamp in het
kader van de strijd tegen kernenergie dient
toegankelijk te zijn voor alle tegenstanders/
sters van kernenergie teneinde iedereen in 'de
gelegenheid te stellen mee te praten. De be
doelde opzet van enige nijmeegse basisgroepen
heeft het grote gevaar in zich dat de diskus
sie gereduseerd wordt tot het vinden van het
elgen gelijk. Hetzelfde geldt voor de opzet
van het tentenkamp: je kunt een aantal cen
trale tema's vast stellen (en wat mij be
treft hoort daar zeker een diskussie over
uitgangspunten in thuis), maar je kunt men
sen niet verbieden om over die dingen te pra
ten waar zij mee zitten, ook al zie jij dat
niet zitten.
Het wordt hoog tijd om af te rekenen met dé
intolerante dwingelandij van enkele basis
groepen. Een diskussie over basisdemokratie
en de daaronder liggende ideeën wordt een
levenszaak voor de AKS.

Ruud Bökkerink.
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In oktober vorig jaar z1Jn een aantal mensen uit het hele land bij elkaar gaan zitten om
naar aanleiding van de ervaringen in de Dodewaard gaat dicht beweging een weekeinde lang
te praten over basisdemokratie en belangrijke begrippen die daarmee samenhangen. Van dat
weekeinde is een verslag gemaakt dat in een beperkte oplage verspreid i~. Bovendien vormt
die brosjure voornamelijk een verslag van de diskussies tijdens dat weekeinde met alle
gevolgen van dien: het is voornamelijk bruikbaar geweest vOOr de mensen die tijdens dat
diskussieweekeinde aanwezig waren. Een aantal mensen Hebben toen het plan opgevat daar
een vervolg op te schrijven. Die b:r;:osjure is nu klaar. Het is een brosjure geworden waar
in een aantal 'stukken geschreven zijn over verschillende onderwerpen die met basisdemo
,kratie te maken hebben. Deze kunnen dienen als uitgangspunt voor de broodnodige diskussie
over die onderwerpen. De volgende punten komen aan de orde: autonomie, besluitvorming, po
litieke strategie van de Dodewaard gaat dicht beweging, recht op verzet, de geweldskwestie,
wat is een basisgroep, basisdemokratie en akties, vertrouwen en autonomie inde praktijk.
We hebben aan de brosjure gewerkt met het idee voor ogen dat het belangrijk is om na de
afgelopen akties en aan de vooravond van belangrijke en misschien beslissende ontwikkelin
gen in de antikernenergiebeweging, de diskussie over de grondslagen van die beweging aan
te kaarten. We hopen dat die poging zal slagen. Voor kommentaar en reakties op het geschre
vene kun je terecht bij ondergetekenden, en natuurlijk de bladen die de antikernenergie
beweging uitgeeft, zodat via die kanalen de diskussie,verderkomt en een breder publiek be
reikt.
De titel van de brosjure luidt: "Basisdemokratie, een overlijdensbericht••• ?". De titel
geeft ~eer dat degenen die de brosjure hebben samengesteld niet al te optimisties zijn over
de kansen van het model zoals daar nu mee omgesprongen wordt. Toch zo blijkt uit de ach
terkant van de omslag, is er nog hoop. Voorwaarde daartoe is wel dat er spijkers en koppen
geslagen worden via een aantal stevige diskussies.
De brosjure is te verkrijgen in de linkse boekhandels. Hij kost drie gulden. OOk kun je
'm bestellen door 13.- plus tl.60 portokosten over te maken opgironummer 4198154, ten name
van Frans Schlieckelman, Gorisstraat 41 te Nijmegen onder vermelding Van 'Brochure BD'.
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Eigenwijzer in Eibergen
De s#chting 'Eigenwijze'P'uit Eiberogen nodigt iede'Peen uit om een kijkje te komen nemen in
hun niewe infocent:r>um. De bedoeZing van de mensen #e het centl*Um hebben opge'Picht is het~
om een manie'P aan te geven hoe het ook ande'Ps kan binnen deze samenteving. Dit t..'i.1,l,en ze
VOO'l'l(Zt doen op het gebied van ene:rgievoo'Pziening~ onttM:pening~ v()eding~ mngtoop van mate
'Pial.en en de'Pde-1.t1e'Pe1,dp'Pob1,ematiek.
om aan deze bedoe Zingen te kunnen üJe'Pken hebben ze in het cent:rwn van Eibe'Pgen een mimte
inge'Picht~ üJaa'P vee1, te doen~ te Ze'Pen~te zien en uit te p'Pobe'Pen is.

"Ondanks de korte tijd van ons bestaan heb
ben we al duidelijk gemerkt dat er veel be
hoefte bestaat aan ~o'n initiatief. Er komen
veel vragen binnen over alternatieve voeding,
energieopwekking en enerqiebesparing.Maar
ook het EKOG en de Wereldwinkel, die wij on
derdak bieden, merken een toegenomen be
langstelling voor hun aktiviteiten".

info-ruimte
De inforuimte is voor iedereen toeganke
lijk op donderdag, vrijdag en zaterdag. In
deze ruimte vind je een grote hoeveelheid
boeken en tijdschriften om mensen te
informeren over met name bovenstaande
gebieden, maar vooral om samen erachter
te komen hoe je zelf aktief kunt worden en
zelf aan de slag kunt gaan om te strijden
en je eiqen alternatieven te ontwikkelen.

ttJ
Allerlei groepen, die aktief z~Jn op het
gebied van energie, kleinschaligheid,
voeding e.a. krijgen de ruimte om daar
hun materiaal uit te stallen en te verko
pen.
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scholing
Aktiegroepen, die dat willen, kunnen ge
bruik maken van de ruimte om te vergaderen,
voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren,
zichzelf te scholen of scholingsavonden op
te zetten. Hierbij denJtt men vooral aan men
sen die be~ig zijn met het ontwikkelen van
een maatschappijalternatief en die aktie
voeren tegen verderfelijke ontwikkelingen
binnen de samenleving. In deze ruimte kan
ook voorlichting gegeven worden met. behulp
van dia- en videoapparatuur. En als je het
niet meer kunt houden van de dorst •• er
wdrdt het êén en ander geschonken~

aktiviteiten
Afhankelijk van de financiên en de mens
kracht worden er het komende jaar een aantal
projekten opge~et, waaronder het maken van
een brosjurè over de bouw van partikuliere
schuilkelders; het opzetten van vorming op
het gebied van vredesproblematiek van wer
kende jongeren; het (her) uitgeven van een
bros jure over atoomenergie.
Op dit moment wordt er vooral gewerkt aan
het geven van scholing en informatie op het
gebied van energie en civiele verdediging;
dit gebeurt samen met het EKOG. Verder pro
beert men zoveel mogelijk informatie van
aktiegroepen onderling door te spelen om op
die manier groepen te ondersteunen en te
komen tot een netwerk van aktiegroepen.

middelen
om het projekt t.ekunnen voortzetten en
vooral om het uit te' laten groeien zijn
er meer aktieve mensen voor nodig, en geld:
Liefst beiden natuurlijk, maar als je 6f
geen tijd 6f geen zin hebt om je er aktief
voor in te zetten, zijn er een aantal moge
lijkheden Uitgewerkt, hoe je het projekt
kunt steunen. Een uitgebreide beschrijving
hiervan kun je bij de stichting krijgen.

Stichting Infocentrum Eigenwijzer
Hagen 19
7151 Eibergen
Telefoon 05454-4257
Giro 1650343



Bladen
tatie rond de waterplassen inmiddels totaal
veranderd. Alternatieven zijn er wel maar
een afweging ook op financiëel gebied wordt
nog nauwelijks gemaakt.

Uitgave: AfvaZ, Postbus 1053, Amsterdam.

Uitgave: Natuur en Milieu, Donkerst'1'aat 17
Utrecht.

Ui tgave: Vereniging Mi ZieuhygilJr.e Zee Zand,
Postbus 192, MiddElburg.

In het eerste num
mer van het vier
keer per jaar ver
schijnende blad
aandacht voor de
milieuproblemen in
zeeland. Hoechst
wil in het Sloe

gebied een ammoniakterminal bouwen met een
inhoud van 60.000 kubieke meter. Eventueel
vrijkomen van ammoniak zou grote gevolgen
hebben voor de omwonenden. Ammoniak is niet
alleen schadelijk, maar in hoge konsentra
ties dodelijk voor mensen. In Breskens heeft
het bedrijf Cruson aardig geknoeid met zware
metalen en oplosmiddelen. De gemeente heeft
niets willen merken, wat betekent dat nu ja
ren later zij ook opdraait voor de kosten
van het afgraven van de giftige grond. Het
Sloegebied kan zich ook gaan verheugen op
extra fluor. Hoechst wil namelijk 0,4 kilo
per uur meer lozen dan nu het geval is. Dat
terwijl.het vee in de omgeving al stijf
loopt als gevolg van een fluorvergiftiging.

.de
gouden

delta

Een basisgroep uit

NUN. Rotterdam neemt in
Afval het LEK op

. . de korrel~ 'het
LEK probeert van
de gelegenheid ge
bruik te maken om
over de gehele li-

nie de oude situatie te herstellen'. In een
interview met de Anne Frank-stichting wordt
naar voren gebracht dat het belangrijker is
om zich bezig te gaan houden met buitenlan
ders en buurtbewoners dan om op zoek te gaan
naar het grote komplot, zoals de. meeste anti
fascisten-groepen nu doen. Het fascisme
staat dit nummer centraal, vooral de strate
gie tegen rechts is het belangrijkste punt
voor diskussie. Een vijftig-plusser komt
tot bntstellende' konklusies als hij de lijn
dortrekt, dat geweld altijd wordt uitgelokt
door het repre~sie-apparaat. 'Betogers moe
ten zich niet splijten in twee soorten: ge
welddadigenen geweldlozen. Verder in Afval
een verslag van het landelijk overleg, de
persstukjes, buitenland en aktieagenda.

Atoomalarm gaat
overschakelen van
van 'kernenergieATOOMALARM naar de totale
energiepolitiek.
'Belangrijk is aan
te tonen hoe het
ook kan', aldus

het redaktioneel. In dit nummer dan ook veel
aandacht aan algemene energiepolitiek, wind
energie en je eigen hooikist maken. Radio
Atoomalarm is uit de lucht gehaald, maar is
met nieuwe spullen al weer aan het uitzenden.
De duitse AKB heeft eigen zendtiid en ver
zorgt de informatie aan de andere kant
van de grens. Daar in Duitsland zijn ze nog
steeds bezig met de bouw van nieuwe kern
centrales. Jan Brinks geeft een overzicht
van wat er allemaal nog bijgebouwd gaat wor
den, zoals gebruikelijk weer veel in het
grensgebied.

Uitgave: NoordeUjke AtoomaZarmgroepen,
Sophiastraat 16, Groningen.

'Welke z~Jn de dreigende
gevaren?', Prof.J.Tinber
gen geeft een overzicht
van de grootste milieuge
varen en gaat in op maat
regelen die genomen moe
ten worden. Hij pleit
voor de uitbreiding van
het wetenschappelijk on
derzoek op het gebied van
energievoorziening.

Energiebesparing in de landbouw zou duizen
den arbeidsplaatsen kunnen redden. Juist het
gebruik van bio-gas installaties en windtur
bines kunnen een grote bijdrage leveren aan
de moeilijke situatie in de landbouw, vol
gens Bram van de Klundert. De stof Cadmium
komt veel voor in ons leefmilieu. Kleine
hoeveelheden van de stof vormen al een be
dreiging voor de nieren. In ons voedsel zit
ook cadmium, jaarlijks stijgt het gehalte
aan cadmium ongeveer 1,3%. Voor wie meer
wil weten over deze stof, Natuur en Milieu
heeft de informatie op een rijtje gezet.
De informatie is te bestellen door storting
van drie gulden op postgiro 2537078 tnv.
Natuur en Milieu, ovv. Cadmium.
De waterkwaliteit van Nederland is ronduit
slecht, ook in de duinen is het water al
verontreinigd. Door de uitbreiding van de
waterwinning in het duingebied worden aller
lei stoffen toegevoegd aan het duinmilieu.
Er wordt namelijk rivierwater in de duinen
gepompt om het daar te laten zuiveren. In
de duingebieden met waterwinning is de vege-
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