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Kalkar:
hun probleem •••

.''11. •

Op 2 oktober jongstleden vond de vierde grote demonstratie plaats tegen de in aanbouw zijn
de snelle kweekreaktor in het Duitse Kalkar, vlak over de grens bij Nijmegen. Na de demon
straties van 1974, 1977 en 1979 zou dit, zoals was aangekondigd, de laatste "vreedzame de
monstratie worden. Voor een deel van de voorbereidende groepen was de inzet voor de aktie
het debat in de Duitse Bondsdag waarin over de toekomst van de snelle kweekreaktor in de
loop van oktober een beslissing gaat vallen. Voor een ander deel was dat niet de inzet:
dat wilde zich niet richten op de besluitvorming in het Duitse parlement, maar meer uitgaan
van het recht om je op uiteenlopende manieren tegen zo'n projekt te verzetten. Dat gedeel
te zou betiteld kunnen worden als het autonome deel van de antikernenergiebeweginq. Voor
de aanhangers/sters van de eerste stroming moest het derhalve een massale, vreedzame de
monstratie worden, de autonomen gaven de voorkeur aan een kleinere, maar wel strijdbare ak
tie. onduidelijkheid, in ieder geval onenigheid alom dus. Boe is de voorbereiding verlopen?
Boe ging de diskussie over vorm en inhoud van de aktie? Boe verliep de samenwerking in
Duitsland? Boe verhoudt de demonstratie zich tot de basisdemokratiese ideeën van (een deel
van) de Nederlandse antikernenergiebeweging? Wat was het feitelijke draagvlak voor de Neder
landers die bij de voorbereiding in Duitsland betrokken waren? Al deze vragen zijn aan de
orde geweest in een gesprek tussen drie mensen die nauw bij die voorbereiding betrokken wa
ren: Hans Glaudemans, Ger Peters en Ina Colstee, en een redaktielid van· onderstroom. In
twee artikelen wil onderstroom een beschrijving van de voorbereiding en het verloop van de
demonstratie geven: het eerste beschrijft de demonstratie zelf en de voorbereidingen in
Duitsland, het tweede gaat in op de voorbereiding in eigen land. De twee stukken zijn bo
vendien te beschouwen als een verantwoording van de nederlandse mensen in de demonstratie
leiding (Bans en Ger): in ruil voor stemrecht in de kotdinatiegroep van de demonstratie,
dienden zij in de bladen van de AKB verantwoording af te leggen voor eventueel stemgedrag,
aldus een besluit van het laatste landelijk overleg dat voor de demonstratie plaatsvond.
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om een goed beeld te krijgen van de fakto
ren die in het verloop van de demonstratie
op 2 oktober een rol gespeeld hebben, is
het nodig om een globaal overzicht te geven
van de ontwikkelingen in de voorbereiding
van de demonstratie. In het AKIl overleg van
de deelstaat Nordrhein-Westphalen was al e
nige tijd een diskussie aan de gang over de
vraag of er opnieuw in Kalkar gedeomstreerd
moest worden. Immers, er was een zogenaamde
enquete-kommissie ingesteld die een advies
aan de bondsregering zou geven over het al
dan niet voortzetten van het Kalkarprojekt.
Voor de BBU, een koepel van duitse aktie
groepen tegen de milieuverontreiniging, was
het duidelijk dat er een demonstratie moest
komen. Haar vraag was slechts: Waar? In Es
sen, Kalkar of Bonn. De BI Stop Kalkar, een
aktiegroep uit Kalkar, wilde aanvankelijk
geen demonstratie in Kalkar zelf vanwege
de gebeurtenissen van vorig jaar die de an
tikernenergiebeweging daar in de omgeving
niet veel goed gedaan hebben, aldus een deel
van de BI Stop Kalkar.

weekend
Uiteindelijk namen de BI Stop Kalkar , het
Göttinger Arbeitskreis en de BBU het initi
atief tot een weekend waar linkse, kritiese
wetenschappers, politici en al dan niet au
tonome aktiegroepen,alsmede de GrÜI1en, uit
genodigd werden. Inzet was de vraag hoe de
akties tegen de kweekreaktor opnieuw opge
pakt moesten worden. Tijdens dat weekend in
Gnadental - waar ook mensen uit Nederland
aanwezig waren - viel het besluit om op 2
oktober voor het laatst een vreedzame demon
stratie te organiseren. Dat tijdstip was ge-

kozen omdat het presies zou vallen tussen
het uitkomen van het rapport van de enquete
kommissie en een uitspraak over het Kalkar
projekt in de duitse bondsdag. Gezien dat
tijdstip ·was het dus de bedoeling om de de
monstratie een parlementair gericht karakter
te geven. Bet voorstel werd inqebracht op
het overleg van de AKIl in Nordrhein-West
phalen I waar met name de autonome groepen 
de groepen dus die onafhankelijk van BBU,
Grünen of welke andere organisatie dan ook
opereren - vertegenwoordigd zijn. Daar ont
spon zich een diskussie over die parlemen
taire gerichtheid van de demonstratie. Die
diskussie werd voortgezet in het eerste
'bundesweite Vorbereitungstreffen' voor de
demonstratie, een diskussie waarin naast
de BBU en de Grünen, zich ook de autonome
groepen danig roerden. Tijdens die eerste
bijeenkomst in juni kwam men er niet uit:
afgesproken werd wel dat er een zo groot mo
gelijke demonstratie moest komen, een af
spraak waaraan niemand zich een buil kon
vallen. Verder werd afgesproken dat OP een
tweede landelijke voorbereidingsvergaderlng
de oproep vastgesteld zou worden.

eisenpakket
Tijdens de tweede landelijke vergadering in
juli lag er slechts een oproep ter tafel,
de zogenaamde Essener Aufruf, waarin geen
duidelijke uitspraken stonden over het ka
rakter van de demonstratie. De scherpe kan
ten werden van die oproep afgehaald, en kon
toen de goedkeuring van de vergadering krij.
gen. Op de derde landelijke vergadering
zette de BBU de hele zaak weer op de kop met
een oproep die duidelijk gericht was op de



besluiten il1 de bondsdag, en dat werd door
de autonome groepen niet gepikt. Zij wei
gerden vanuit een verloren geloof in de par
lementaire demokratie en,een toegenomen in
zicht dat de strijd sleches op eigen kracht
gewonnen kan worden, die oproep te aksepte
ren. De koalitie stond op springen. Uitein
delijk werd tot een kompromis besloten: er
werd een minimum eisenpakket van vijf pun
ten opgesteld. Die eisen waren:
t.Een onmiddellijke bouwstop, en een zo
spoedig mogelijke afbraak van de snelle
kweekreaktor in Kalkar. (Vanuit Nederland
werd daaraan toegevoegd: De onmiddellijke
terugtrekking van de nederlandse financi
ele en industri~le bijdrage).
2. Geen invoering van de plutoniumekonomie
door de bouw van opwerkingsfabrieken, waar
dan ook.
3. Weg met het militaire en civiele atoom
programma.
4. Versterking van het onderzoek en het ge
bruik van alternatieve energiesistemen.
5. Geen kriminalisering van kernenergiete
genstanders en tegenstandsters.
Er werden geen uitspraken gedaan over ge
richtheid op het parlement of niet, noch o
ver het karakter van de demonstratie. Wel
werd vastgesteld dat pinnen de demonstratie
allerlei akties en aktiviteiten mogelijk zou
den zijn voorzover dat geen gevaar voor het
verloop van de demonstratie met zich mee
zou brengen. Op de blanko achterkant van de
oproep werd de mogelijkheid gelaten om per
plaats een eigen programma of eigen eisen
af te drukken

onduidelijkheid
Over een aantal essenti~le dingen bleef dus
volledige onduidelijkheid bestaan: wordt het
nou een grote, massale demonstratie, gericht
op de bondsdag, of wordt het een kleinere,
aktieve, niet prinsipieel geweldloze demon
stratie waarvan de strijdbaarheid en de in
zet van mensen moet leiden tot het bijzetten
van kracht aan de eis tot stillegging van
de bouw.
Dat had tot gevolg dat de diskussies voort
gezet werden binnen de Koördinatieqroep (KC
groep), een soort van delllOnstratieleiding.
Daarin waren de volgende groepen vertegen
woordigd: uit de vergadering van de deel
staàt NRW iemand van de autonomen, iemand
vaI1 de Grûnen en iemand uit Hamm (ounat de
demonstratie ook gericht was tegen de ge
plande hoge temperatuurreaktor aldaar); een
vertegenwoordiger uit de BBU J iemand van
de Griinen, iemand uit de BI Stop Kalkar en
een vertegenwoordiger uit Nederland (Hans).
Na de laatste landelijke vergadering in sep
tember werden daaraan toegevoegd: een twee
de vertegenwoordiger uit Nederland (Ger) en
verder twee mensen uit Noord Duitsland en
uit Zuid Duitsland.
Binnen die klub waren dus alle voorwaarden
aanwezig om af en toe flink op elkaar te
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botsen, en datgebeurde dan ook. De diskussie
over de aktievormen die toegestaan konden
worden liep hoog op en leidde tot het vast
stellen van wat in ieder geval wel en in
ieder geval niet kon: trompetten, trommels,
cassettebandjes met sirenegeloei konden wel
door de beugel, maar verf, eieren en derge
lijke waren absoluut uit den boze, gezien
de mogelijke reaktie daarop van de 'Bullen'.

Wel werd er afgesproken dat er tijdens de
aktie geen afstand genomen zou worden van.
eventueel toch plaatsvindend geweld. De ver
dere diskussie daarover zou uitgesteld wor
den tot na de demonstratie ••••Verder leidde
de samenstelling van de KOgroep tot een ag
gressieve en wantrouwende houding ten op
zichte van elkaar. Zo werd een spreker uit
Baskenland aanvankelijk door de BBU geweerd
gezien de assosiatie, die ook de Griinen aan
brachten, met de ETA en 'dus' met een moge
lijk gewelddadig karakter van de demonstra
tie. Dat wantrouwen leidde er ook toe dat
bepaalde mensen, met name autonomen, ge
weerd werden uit wat beschouwd werden als
strategiese positie in de demonstratiestoet,
zoals bijvoorbeeld de eerste geluidswagen.
ook ontstond ruzie over de vraag in hoever
re bepaalde afspraken die er gemaakt waren
aangaande het overleg met de politie, ge
schonden waren. Met name de vertegenwoor
digster uit de BI Stop Kalkar schijnt het
nogal bç)nt gemaakt te hebben door op een
ongepast vertrouwelijke manier omgespron
gen te zijn met politiefunktionarissen die
zij vanuit haar sociale leven van dichtbij
kende. •• Ook een tweede bijeenkomst met de
politie leidde tot veel vragen: er zou daar
gepraat worden over een aantal praktiese
punten, en toch werd de hele vergunning nog
eens doorgelopen waarbij een vertegenwoord:l.
ger van de BBU zich voornamelijk heeft bez:l.g
gehouden met het onnodig geruststellen van
de politie.



Ook de te lopen route heeft nogal wat pro
blemen opgeleverd. Nadat aanvankelijk een
foute route aangemeld was, blêek in de loop
van de onderhandelingen dat er via allerlei
Wègen gelopen zou kunnen worden, maar dat
in ieder geval de weg voor de centrale ver
boden gebied zou zijn. Iedereen was het er
in de KOgroep over eens dat je het recht
moet hebben om ook daar te demonstreren, on
enigheid was er echter over de mate waarin
je je dat recht zou moeten bevech~en. Op de
dag van de demonstratie zelf moest daar maar
uitsluitsel over komen •••• Kortom, binnen
de voorbereiding was er veel wantrouwen en
grote intolerantie ten opzichte van elkaar.

En dat is fnuikend voor een goede voorberei
ding en voor de duiqelijlgleid naar buiten
toe: ofwel je werkt met groepen enbeweqin
gen' samen met andere opvattingen en pro
beert de vorm en de inhoud van de aktie
daarop af te stemmen omdat je het belangrijk
vindt om je (voor de laatste keer) kwanti
tatief sterk te maken en laat dus voor een
korte termijn doel je 'reformistiese' dan
wel je 'revolutionaire' ideeën varen, een
voorbeeld daarvan is de demonstratie in '77
geweest. Ofwel je kiest niet voor zo'n sa
menwerking en voert aktie op je eigen ter
men, waardoor akties noodzakelijkerwijs be
perkt in omvang (maar beter van kwaliteit)
kunnen zijn. Die dubbelheid heeft de aktie
parten gespeeld en ertoe geleid dat nie
mand zijn of haar zin kreeg: het werd uit
eindelijk een niet zo massale aktie die
zich door van alles kenmerkte, behal:ve
strijdbaarheid.•

demonstreren
Doordat er koste wat kost vastgehouden was
aan een brede koalitie werd zeker naar bui'"
ten toe de indruk gewekt dat er een massale
en naar te ventachten vreedzame demonstra
tie zou plaatsvinden waarvan het eventuele
grimmige karakter bepaald zoU worden door
de mate waarin het duitse repres'sieapparaat
haar tanden zou laten zien. Er gebeurden in
de week voor de demonstratie toch nog een
aantal dingen die veel mensen aan het twij
felengebracht moet hebben. Zo verscheen in
de duitse pers een bericht waarin een lid
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van de Granen opriep tot sabotage akties,
'hetgeen de'BBU alleen nog maar verder in de
positi~ bracht die zij gedurende de hele
voorbereiding al met alle genoegen ingeno
men had: een positie waarin ze op elk ge
wenst moment uit de voorbereiding kon stap
pen teneinde zich op die manier aan de ver
antwoordelijkheid voor de aktie te onttrek
ken.

Verder bleek uit een aantal berichten in de
pers dat er niet een zo massaal mogelijke
aktie gepland was, maal;' eerder een aktieve
strijdbare demonstratie. ondertussen is bin
nen de KOgroep de diskussie over de te 'Vol
gen route weer opgelaaid. Op vrijdagavond
in Kalkar was de situatie al duidelijk: de
demonstranten zouden, als' het aan de 'Bullen'
lag niet voor de centrale langs mogen maar
al in een vroeg stadiwn het weiland van boer
Maas' opgestuurd worden. De KOgroep werd het
uiteindelijk eens over de route via H6nne
pel, maar er ontstond vervolgens een diskus
sie over over de vraag welke status een
eventueel gezamenlijk voorstel. aan een ver
gádering van 'Vertrouwensmensen , de volgende
ochtend, zou moeten hebben. Vertrouwensmen
sen, zouden per plaats voorde loop van de
demonstratie aangesteld worden om als ver
tegenwoordiger/ster op te treden en mede te
beslissen over de 'gang van zaken op 2 okto
ber. Die diskussie was uiteraard absurd. De
KOgroep kan vinden wat ze wil, maar als de
volgende dag een meerderheid iets anders wil
dan kan die KOgroep hoog of laag springen,
maar dan gebeurt dat. Een diskussie over
de vraag of de KOgroep 'een besluit' dan wel
\!en dringend advies' kan geven, met daaraan
gekoppeld welke stemverhouding doorslagge
vend moet zijn, was dus verspilde tijd. Uit
eindelijk kwam er hetvolgende uit: vijf men
sen waaronder Hans waren ervoor om op te lo
pen tot de versperringen, de politie drie
maal te sommeren zich terug te trekken, en
bij niet inwilliging vandie eis net land
van boer Maas op te gaan (dus niet over het
geëiste, maar niet toegestane stuk. weg voor
de centrale). Een minderheid van drie men
sen (waaronder Ger) vond dat in zo 'n geval
geprobeerd moest worden om door de versper
ring heen te breken. Hans motiveert zijn
stelQllÜ.ng alsvolgt: "El' zou een SOOl't vat
ontstaan~ een fuik f4aar'i,n ook mensen tezoeaht
zouden kunnen komen die geen geb1etd ~z.z.en~

of die daaft niet op zij'n voopbezoeid. Boven'"
dién doet een konfrontatie met het poUtie
appamat geb1e'Ld aan de inzet van de aktie".
Ger daarentegen was van mening: "Veel. 7Ja8
el' niet duideUjk tot op dat moment~ behat
ve een ding~ en dat l/1aS dat ep akties p taats
zouden kunnen vinden voop de aentzoa'Le. Zo'n
poging om doOl' de poU,tievel'spemng heen
te bzoeken was daaf'om ge'Legitimeerd; boven-
dien zou een en andel' gedaan wozoden~ afhan
keUjk van de mogeUjkhe~n: zo ZQU bijvoozo
beetd het NATO pzoikkeU:r>aad b1eggehaatd moe
ten lA1Ol'den". En Ina over diezelfde kwestie:
Ik. voet meel' voop Gel"S standpunt: Öe moet



erv~P 'zoPgen dat mensen sioh .. 'k.u:nnefl . t~rug
trekken~ simdeP dat men zioh van ào 'n akt~. 

gaat distanail!l'Bn. ·El! is in & KOgroep heet 
wat afgekonke td. en gepPobeePd om de autono
men buiten spet te set~n. Een goed stand
punt ovep die ktl18stie kun je pas innemen ats 
je Jl1eet hoe de sipuatie iiJ en .ats je het 
-voor so 'n aktie benodigde matel"iaat dooP de 
potitiekon'tPotes .kunt kl"ijgen". 1 

De Grünén en de BBU wilden dat dat besluit 
oOk bindend zou zijn voor alle demonstranten 
de_ volgende dag, uiaar ook die poging mis
luk~ om de ~tie naar hun hand te zett~~. 
Uiteindelijk werd er aan de vergadering van 
vertrouwens~sen de volgende .ochtend een 
advies _voorgelegd, waarin bet meerderheids
en hèt mind~rheidsstan~punt uitgelegd zou
den wOrd~n, dan moest die vergadering, na 
ruggespraak daarover met de achterban,. maar 
een besl.~ t ~nemen. Bovendien zou geopperd 
worden dat er oox bij de politieverspe~~ 
'ring zelf nog een vergadering plaats .kon· 
vinden. Zo gezegd, ·zo gedaan. De vertrou
wensmensen kregen een half uur om hun 'ach
terban' te raadplegen. To~ de vergadering 
opnieuw ~gon wer~ het een geweld.ige pûin
hoop. Er. werd over van alles gepraat: de 
'sani'groep, de orded.iense, de kop en de 
staart van de demonstratie.' Het was piet 
duidelijk wie wie vertegenwoordigde. De be
kende problemen ,dus •. En toch werd er nog ·de 
enorme béslissing genomen om ·een definitie·f 
~sl1:11t over het .advies van de KOgroep ma.ar 
uit te stellen tot bij de politieversperring 
bij de centrale .• 

op weg 
'Toen kon er dus ge~andeld worden. Maar ook 
de start verliep ?±~t zonder p~oblemen. Bet 
héle kommunikatiesisteem werkte niet: men
sen Ü!et walkietalkies 'vertelden tegengestel
de ve.rhalen, en dus kon· er via de geluids
installë&'ties geen g~f.e . informati_e gegeven 
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worden. Verder wa$ het een flinke blunder 
om als luidsprekerwagen aan de kop van de 
demonstratie _een busje te laten fungeren 
dat in alle bpzièhten (kleur, stikkers, 
teksten) het o:verduideli.jke bezit was van 
de Grünen. En dát ~rkte als een rooiè lap 
op een stier bij de autonomen , wat aileen 
nog maar erger werd toen via dat busje om
~~roepe~ werd dat men nog niet moest ver
trekken, en dat met name de. autonomen niet 
de kop -van de stoet moèhten vo~n, maar de 
mensen uit Kalkar, Bamm, Essen en de neder
landers. Dat. werd een ·aantal mensen teveel: 
de luidspreker op de wagen moest gedemokra
tiseerd worde.n, wat zoveel betekent-als dat 
die . eraf geslooptmoest worden, en toen dat . 
niet lukte .werden er po~ngen ondernomen :om . 
het busje opz'~ kant te leggen •. ~iteindelijk 
kwam men to'ch tot het inzicht dat de aggres
sie beter ge.richt kon· worden op de gemeen
schappelijke tegenstander, en werden ook de 
mensen in het busje (dat waren overigens 
geen Grünen) verstandiger met hun uitspraken. 
De tocht naar de centrale, of liever naa;r de 
wei van boer Maas, verliep meer· dan rustig. 
Het was éen slome, strijdloze wandeltoçht 
waarin nauwelijk~ een strijdlied te horen 
was. 

Sperre 
Bij de versperring aangekomen, werden de ver
trouwensmensen bijeeng~tromiDeld oin de laat
ste, beslissende. vergadèrin9 te houden. En 
terwijl de Grün.en en de BBU trachtten om 
door' mèt zoveel mogelijk mensen naar die bij
eenkomst te komen , ee_n meerderheid ~ krij'"" 
gen voor hun standpunt, begonnen een aanti\1 
autonomen van hun kant voldongen fei~ te 
kre~ren 4oor alvast ·aan de versperring te 
gaan 'werken', zoals slat in het jàrgon heet. 
Resultaat: was dat via de geluidswagen meege
deeld kon worde.n dat besloten was om naar 
het terrein vah boer "aas 'af te buige.n' · 

al kar 



(Hans) cq 'terug te trekken' (Ger). Maar

daar bleef het wat betreft de geluidswagen
niet bij. Met overslaande stem werden men
sen paniekerig verzocht niet in paniek te
raken. In plaats van een rustige uiteen
zetting van de situatie op grond waarvan je
beslissingen kWlt nemen, werden mensen de
wei van boer Maas opgeschreeuwd, daarbij
driftig gesteund door een mensenlijke keten
die de BBU en de Grünen in no time georga
niseerd hadden, en door een poJ.itiehelikop
ter die mensen tot hetzelfd'e ópriep. Onder
tussen waren kollega' s van de Ilullen op de
grond begonnen om al diegenen die te dicht
bij de versperring kwamen of daaraan aan het
morrelen waren I met behulp van 9 waterkanon
nen weg te spuiten. Daarbij werd gebruik ge
maakt van Rijnwater dat gezien de mate van
vervuiling v~ de Rijn onnodig vermengd was
IIlét een flinke hoeveelheid traangas.
OOk in het geval van de menselijke ketting
waren de Grünen dus hun eigen gang gegaan.
Over dergelijke dingen waren geen afspraken
gemaakt. Maar goed. Er breekt natuurlijk
door zo'n situatie paniek uit. Er was voor
aan beroering doordat mensen zich van de ver
sperring wegrenden om niét nat gespoten te
worden, en van achter kwamen de mensen aan
stromen.
De paniek werd via de geluidswagen alleen
maar aangewakkerd, IDElt als gevolg dat mensen
de weg afschoten en probeerden om door het
struikgewas en via belendende akkers de wei
van boer Maas te bereiken. Aan de andere zij
de van de wei, op het verste punt van de cen
trale, bij het Freundschaftshaus, stond de
grote geluidsinstallatie opgesteld, alwaar

B

de verschillende redevoeringen gehouden ZQU
den worden. Via die installatie werd opgeroe
pen om die richting uit te lopen en vooral
niet in de buurt van de politieversperringen
te blijven hangen, of erger nog mee te gaan
doen aan het gooien van allerlei materiaal
in de richting van de waterkanonnen. Die
reageerden daar namelijk op door individuele
demonstranten onder vuur te nemen: het is
een spel, niet waar? Iemand presteerde het om
via de genoemde installatie de mensen op te
roepen zich te distansiëren van de anarchis
ten en kommunisten die bij de waterkannonen
bleven klooi~n. In z'n rektifikatie bleek dat
hij slechts de anarchisten bedoelde ••••

schouwspel
Resultaat v'!I1 dat alles was dat er op het e
norme weiland zich een bont schouwspel vol
trok: geheel vermomde mensen die stenen, vuur
pijlen, kluiten aarde en ander gerei in de
.richting van de waterkanonnen afvuurden, die
aangemoedigd en bij voltreffers toegejuicht
werden door groepjes omstanders die zich zo
af en toe ook tot een worp lieten verleiden;
daarnaast grote groepen toeschouwers die vaak
zichtbaar genoten en zich in ieder geval niet
hoefden te vervelen; verder mensen in de buurt
van de stal van Maas die probeerden om wat te
volgen van wat er via de geluidsinstallatie
geredevoerd werd, en daartussendoor zonnende
en luierende aktievoerders/sters die onder
het genot van een broodje shoarma probeerden
om de betekenis van wat zich om hen afspeel
de tot zich door te laten dringen. En dat wàs
dah dat. ~e laatste vreedzame demonstratie



tegen de kweekreaktor was voorbij. Het duitse
repressieapparaat had zich, zo verzekerde na
afloop een van de ministers van de deelstaat,
ook voor de laatste keer, voor haar doen rus
tig gedragen. De tegenstellingen binnen de
KOgroep bleven bestaan. Zelfs voo~ de ogen
van de internationale pers ontsto~d een hef
tige ruzie toen de BBU zich distansieerde van
de gebeurtenissen langs de politieversperrin-
gen••••••

beoordeling
Aan Hans, lna en Ger de vraag hoe zij de de
monstratie achteraf beoordelen.
lna.:"Ik vind de heZe aktie niet gesZaagd. Ep
gebeu:r'de niets~ het üJa8 een matte bedoening
en 7ûeek niet soveeZ af van de demonstmtie
die in 1979 pZaatsvond. Het is 7ûeZ heeZ mO(Ji
Zijk om te bedenken hoe het dan 7ûeZ moet en
7ûeZke mogeZijkheden je hebt~ maaP daar.> moet
hee1, gOJA1JJ ovep gepmat 7ûopden".
Hans.. is een andere mening toegedaan. Hij
vindt: "De demonstPatie üJa8 natuUPZijk 7ûeZ
mat~ maaP toch hebben we bepeikt dat KaZ'kap
7ûeep voZop in de beÛlngsteZZing is gemakt~

ook in NedepZand. De opkomst vanuit de BRD
is tegengevaZZen~ daaPentegen 7ûa'Pen ep on
vewacht veeZ mensen uit Nedepl,and. Wat die

koaZitie betpeft~ die heeft vee~ prob1.emen
opge1.evepd: maaP toch kun je seggen dat de
samen7ûerking ten behoeve van het vo~ geven
van de demonstpatie geZukt is. Het is aZtijd
so dat de ideetfu van de mensen in de voopbe
Peiding andeps sijn dan die van de mensen die
uiteinde~ijk aan de aktie meedoen. Vepdep
vind ik het beZangpijk om epop te wijsen dat
dese demonstmtie geen ge:tsoZeepde aktie fûaS.
Hij moet deeZ uitmaken van een peeks van ak
tiviteiten gePiaht op de stiZZegging van het
ding. Dat is iets 7ûaaP 7ûe maaP eens gOJA1JJ ovep
moeten gaan pPaten!".
En tenslotte Ger over die vraag: "Het fûaS
maar> een Pa'Pe bedoening: het had niets van
een vpeedsame omgang~ daaP hopen veeZ span
doeken bij en mensen die Zeuzen roepen en
stPijdZiedepen singen; maaP het had ook niets
van een haPdepe aktie~ tensij je het gedoe
bij de po1.itievepspe'P'Pingen so wiZt betite
Zen. Ik vond dat echtep meep een begPijpeZij
ke maniep van afpeagepen van mensen. Een en
andep is het gevoZg ge7ûeest van de onduide
Zijkheid die ep steeds POnd & aktie gehangen
heeft. En dat fûaS weep het gevoZg van het
monstewepbond dat koste 1JJat het kost in stand
gehouden moest 7ûopden".

Ruud Bökkerink

UITGAVE ZON & WIND

~
~
'"...,.....

Voor de realisatie van een windmolenprojekt heeft de groep Zon en Wind een kalender uit
gebracht. De zesbladige zwart-wit kalender heeft milieu en kernbewapening als thema's.
De kalender kost f2,50, voor aktiegroepen fl,50 (excl. portokosten).
Bestellen: door het sturen van een briefkaart naar, Zon en Wind, Postbus 157, Winterswijk.
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Kalkar:
.. .en de onze dan?

Een aantal mensen uit Nederland is van het
beqin af aan bij de voorbereiding van de ak
tie betrokken. Het waren vooral mensen uit
Nijmeqen die samen in een Kalkargroep zaten.
Een paar van hen zijn naar de bijeenkomst in
Gnadental geweest waar de basis voor de de
monstratie werd geleqd. Die informatie heb
ben zij op papier gezet en ingebracht in het
tentenkamp bij Amelisweerd. Daarover verder
op meer. Laten we eerst eens bekijken hoe de
org4nisatie van de voorbereiding alhier in
mekaar stalt en ontdekken dat dat vrij inge
wikkeld was. Allereerst was er een landelijke
voorbereidende vergadering. Daarin kwamen men
sen uit basisgroepen uit het hele land bij
een om de noodzakelijke dingen voor de demon
stratie te bespreken. Dat overleg heeft zich
gekenmerkt door een geringe getalsmatige be
langstelling , maar ool< door een geringe be
hoefte om de zaken goed door te spreken. Met
name vanwege de gekonstateerde geringe draag
kracht werd besloten om Hans (en later Ger)
geen stemrecht te geven in de 1C00roep. Dat
standpunt werd op het laatste landelijke over-
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leq, de zondag voor de demonstratie verlaten.
Vanuit die vergadering werden er een demon
stratiegroep en een informatiegroep samenge
steld. De eerste moest de demonstratie kwa
vorm en inhoUd voorbereiden en de moblisia
tie hier op peten zetten. De tweede had tot
taak om informatie over de verwikkelingen
rond Kalkar te verzamelen en te bundelen in
persberichten en in een Kalkarkrant. ook
werd er een koOrdinatiegroep ingesteld be
staande uit mensen uit de eerder genoemde
groepen. Die had tot taalt het landelijk over
leg voor te bereiden, een soort sekretari
aat dus. Hans kwam via de nederlandse koOr
dinatiegroep in de J{Ogroep te zitten, Ger is
in september eerst in de nederlandse, en la
ter in de duitse 1COgroep gestapt. Ina heeft
haar werkzaamheden voor de demonstratie 'be
perkt' tot deelname aan de nederlandse koOr
dinatiegroep. Uit de informatiegroep ontstond
later de persgroep waarin ook Hans en Ger
plaatsnamen. Deze heeft een aantal perskon
ferenties georganiseerd waarvoor de belang
stelling met enige aarzeling totnam naarmate



de demonstratie dienterbij kwam. 
Veel van de praktiese voorbereiding, met name 
de sekretariaatswerkzaamheden, was groten
deels een nijmeegse aangelegE!nheid. Dat is 
logies gezien de betrokkeqheid van een deel 
van de nijmeegse AKB bij Kalkarakties en de 
geo<)rafiese ligging, maar ongewenst vanuit 
vanuit demokratles oogpunt: mensen van el
ders kunnen de indruk krijgen dat in Nijme
gen de zaakjes bekokstoofd worden. 

eigen problemen 
De nederlandse voorbereiding kampte zo met 
haar eigen problemen. Bet belangrijkste is 
wel dat het entoesiasme van een kleine groep 
mensen in de loop v.an de voorbereiding nau
welijks meer draagkracht heeft gekregen. De 
nederlandse initiatiefnemers/sters hadden in
formatie over de situatie in Kalkar op pa
pier ge.zet, en stelde voor om Kalkar als een 
van de speerpunten te nemen voor de AKB in 
de afgelopen periOde. Daarbij werd benadrukt 
dat de demonstratie weliswaar belangrijk was, 
maar geplaatst moest worden in een reeks van 
akties en aktiviteiten gericht op de stilleg
ging van de bouw van het Kalkarprojekt. Als 
voorbeelden werden een aantal bedrijven gege
ven die bij Kalk4r betrokken zijn. Voor het 
gemak werden de adressen van die bedri.jven 
er in de brosjure bij geleverd. Tijdens het 
'weekeinde van de a.xmoe' in J\llleli~eerd is 
dat voorstel ingebracht. Met het grootste 
gemak werd dat voorstel. daar aangenomen en 
zou Kalkar naast de dumpingsakties, speer-

punt voor de komende periode worden. Ge
zien het geringe aantal aanwezigen, en het 
gemak waarmee voor een J;Dassale detpOnstratie 
in Kal.Jqu- gekozen werd, moest je wel nattig
heid voelen. Dat heeft zich in de loop van 
de voorbereiding dan ook gewroken. Boven
dien werden daar geen beslissingen op inhou
qelijke gronden genomen. Zo stond daar op 
geen enkele manier ter diskussie dat nou net 
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zo'n demonstratie een paar jaar tevoren een 
van de aanleidingen was geweest om eens over 
andere aktie- en organisatievormen na te gaan 
denken, wat l-eidde tot de Dodewaard gaat 
dicht beweging. ~ keuze voor die speerpun
ten moet dan ook meer verklaard worden als een 
soortvoorlopige redding van de AKB, of als 
een kans om tijdelijk uit een impasse te ge
raken. Want laten we wel wezen de AKB lag 
(ligt?) op haar gat, althans dat deel van de 

AKB dat de naam Dodewaard gaat dicht draagt . 
OVerigens moet benadrukt worden dat het uit
bli.jven van kritiek op de aktie ook te maken 
gehad kan hebben met het aksent dat de voor~ 
bereiders/sters legden op de akties POnd de 
demonstratie, ervoor en erna. Een aksent dat 
overigens daarna vrij snel uit het perspek
tief verdween , door de enorme energi,e die de 
voorbereiding van .zo'n aktie met zien mee
brengt en de geringe ondersteuning diede ak
tie hier in Nederland kreeg. 

malaise 
Ina over de geringe weerklank die de aktie 
had: ''Naar mijn idee is e:r sprake van een ál.
geheLe maZaise. Er is weinig motivatie. Dat 
er een vakantieperiode aan voorafgegaan is~ 
speeLt sLeahts gedeeLtetijk een roL. Pas in 
september "1<:b>am er llkzt op gang~ maar :wat me 
vooraL opvieL was de naar-binnen-gerichtheid 
van veeL basisgroepen. Ze besteLden t~JeL 
krantjes~ ma:a1' aUeen VOOP intern gebru:lk~ 
niet om te mobiUaeren". Enkele basisgroe
pen maar vooral energiekani tees en stroom-

groepen, alsmede de PSP hebben zich echt ak
tief op de demonstratie gestort. Dat is na
tuurlijk niet niks, maar er zijn akties ge
weest waar wel een paar mensen meer zich het 
vuur uit de sloffen hebben gelopen. 
Die ontwikkeling (of liever het uit:blijven van 
enige positieve ontwikkeling) bracht de men
sen uit het landelijk overleg ertoe het 
standpunt in te nemen dat het vanuit demokra-



ties oogpunt onjuist zou zijn 0IIl stemrecht
op te eisen binnen de duitse voorbereiding.
Het aksent lag dan ook vooral op het hier in
Nederland mobiliseren voor een demonstratie
die in Duitaland vorm gegeven werd op grond
van de daar heersende krachtsverhoudingen.
ZO'n situatie leidde in de KDgroep natuurlijk
tot scheve verhoudingen: daar zaten vanaf sep
tember acht mensen in en de twee stemmen van
Hans en Ger hadden in bepaalde gevallen de

ten van Do~ gaat dicht. die voor mij
nog steeds ge7.dsn. Het verschil. tussen Hans
en mij is niet dat ik geen achterban heb of
iets diargeU;j1<.e. nww dat hij andere opvat
tingen heeft over aktievoeren dan ik". OVe
rigens vindt ook Ger bij het doorpraten over
dat probleem, dat het in de voorbereiding van
akties zo moet gaan, en hetzelfde geldt voor
Hans. Beiden zijn ze van mehing dat je beter
iets dan niets van je kunt laten horen waar-

doorslag kunnen geven. Het is dan ook de vraag
of de beslissing van het landelijk overleg
een juiste is geweest, mede gezien de aantal
len nederlanders die naar de demonstratie ge
weest zijn.

demokratie
Een ander punt in dit verband is hoe Hans en
Ger in de KDgroep zaten en wie zij (preten
deerden te) vertegenwoordigen. Voor Hans gold
dat hij er voor het grootste deel ingezeten
heeft als iemand die informatie kon geven aan
de duitsers over de nederlandse situatie, zo
als de mobilisatie en de stand van de diskus
ste, en natuurlijk ook omgekeerd. Voorzover
hij standpunten inbracht waren die gebaseerd
op diskussies in het landelijk overleg en
daar ging Wij naar toe met een standpunt dat
in zijn eigen basisgroep ontwikkeld was. Deze
hield zich overigens met meer dingen bezig dan
de Klllkardemonstratie. Ger, die niet in een
basisgroep aktief is, motiveert zijn deelna
me aan de KOgroep (vanaf .september) alsvolgt :
"Er t.laB een besZissing geva1. Zen om te gaan
demonstreren. Er wren lJSinig mensen met dia
voorbereiding bezig. Dan IJ7iZ ik m'n mens
kracht lJSZ ter beschikking steUen voor zo'n
aktie. Bovendien 1J7iZd8 ik ook aZs tegenlJ1icht
fungeren voor Hans die tevee 1. aan het ",eZ
sZagen van een grote 1N28eaZe diamonstratie
dacht. Ik ontZeends dia standpunten die ik in
nam in vergad81'ingen aan gesprekken met men
sen ~it basisgroepen en aan dia uitgangspun-
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door je jou welgezinde groepen of stromüigen
in de BRD in hun standpuntkunt onderst<lunen.
Beiden zijn ze ook van mening dat je, bij de
konstatering dat een draagvlak voor de aktie
ontbreekt, niet maar moet beslissen 0IIl niet
~e te doen. De opkomst heeft ook uitgewezen
dat dat een terecht standpunt was. Onderge
tekende vraagt zich echter wel af waar de
grens ligt. In hoeverre moet het standpunt
van mensen die geen vertegenwoordiger zijn
van een bepaalde groep en dat standpunt dus
niet in een me..r of minder georganiseerde
vorm ontwikkeld hebben, meespelen in een dis

"kessie tussen mensen die wel als zodanig wer-
ken. We hebben in de jongste geschiedenis
van de AXB al te vaak meegemaakt dat 'ondUi
delijke figuren' op vergaderingen standpun
ten ihbrengen met een air alsof ze de hele
wereld achter zich hebben staan, en dat der
gelijke onherkenbare 'vertegenwoordigers/
sters' het zijn geweest die tijdens de laat
ste vergadering tijdens de Dodewaardaktie
van 1981, waar besloten werd het kamp op te
heffen en de akties op te schorten, de vlam
in de pan hebben doen slaan. Zoiets heeft
weinig met demokratie te maken. Hans, Ina en
Ger pleiten daarom eensgezind voor een bete
re organisatiegraad van de antikernenergie
beweging.

toekomst
De laatste vraag in het gesprek met Ger, Ina
en Hans ging over de t~omst van de AXB. We
laten ze zelf daarover tot slot aan het woord.



Hans: "EP is momentee~ in Nederkmd zich een
houdirlg aan het ontlJikke~en van: de strijd is
gewonnen, kernenergie komt el' niet. Ik denk
dat dat een van de redenen is waarom akties
a~s deze zo weinig entoesiasme kUnnen opwek
ken. Maar uit verHaringen in de BRD bUjkt
dat aan kernenergie de hoogste prioriteit ge
geven moet oorden. Ook in Nederkmd is de
atoomwbby zich aan het hergroeper~n. En ze~fs

a~s in Nederkmd kernenergie van de baan zou
zijn vatt el' over de grens nog strijd zat te
voeren. EP is dus aUe reden om aan die strijd
e vo~~e aandacht te besteden, en kernenergie
Weel' centraa~ te steUen. We moeten af van de
eindewze diskussies over repressie en opko
mend rechtS. We moeten dingen gaan doen.
Steun zoeken bijvoorbeeüi bij andere groe
peringen die vanuit misschien andere uit
gangspunten de strijd tegen kernenergie voe
ren. Hoe moeizaam de koaUtie in Duitskmd
voor de aktie ook geweest is, ik vind het de
enige weg om kernenergie de iveretd uit te
he~pen. Daarna kunnen we ons op andere zaken
richten".
Ger: ''Vee~ van de onduideUjkheid hebben we
ons ze~f op de ha~s gehaa~d. Tijdens het week
end in AmeUeweerd is dB gemakkeUjkste weg
gekozen. Ka~kar en Petten waren konkrete en
overzichte~ijkep~annen om de strijd op te
richten. De ervaringen van de Do~tie
zijn niet meel' aan de orde geweest omdat el'

geen ~Uj1< over~eg meel' is geweest. Maar
de diskussie moet Weel' op gang komen, vind ik.
Voorwaarde is dan we~ dat de AKB enige struk
tuur krijgt in haar oVer~egvormen. Daar moet
in de eerstkomende tijd aUe energie in ge
stopt' oorden. Ik ben we~ van mening dat we
in de strijd tegen kernenergie zeker de kwes
tie van de toenemende repressie mee moeten
nemen".
Ina: "EP is geen enkek duideUjkheid over
de· strategie. De antikernenergiebeweging is
duideUjk in de war. Maar ik denk we~ dat el'
motivatie genoeg is om de strijd te bUjven
Voeren. El' waren pel' s~ot van rekening vee~

neder~rs in Ka~kar. De tegenste~Ungen

binnen de Dodewaard gaat dicht beweging heb
ben ver~end gewerkt, en op het tentenkamp
in AmeUsweerd zijn die ook niet uit de weg
geru'UlJa. lJet-angnjk. is ook dat we op zoek
gaan naar niezaJe aktievormen. Daarbij moet
dan rekening gehouden oorden met het feit dat
grote massa~e wande~tochten nauweUjks moti
veren, dat b~okkade akties ook niet a~~esza

Ugmakend zijn, en vooral, dat we steeds meel'
te maken krijgen met het poUtieapparaat. Het
za~ hoog tijd oorden, want de atoomwbby be
gint zich weep aardig te manifesteren".

Ruud,. Böldcerink

W
...

Hoger beroep in Arnhem.
De arrestanten staan terecht voor de AKB.
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Aktie in de b ree d t e
Bet Wijchens Energie Kommitee reageerde op het artikel over strategie in de vorige
Onderstroom. Hun antwoord: laat de geweldsdiskussie de geweldsdiskussie en ga werken
aan verbreding. Een idee waarin ze niet alleen staan. Daarom hier kort de argumentatie
die er achter zit.

De strijd tegen de kernenergie zit min of
meer in het slop. Binnen de AKB bestaat diep
gaande onenigheid. Bij de konflikten binnen
de AKB spelen de meningsverschillen over de
interne organisatie naast andere fundamen
tele kwesties een hoofdrol. Hierbij denken
we vooral aan de tegenstelling tussen de op
zet van het Landelijk Energie Komitee en de
opbouw vanuit basisgroepen. Op deze kwestie
willen we hier niet verder ingaan. Met dit
stuk willen we aangeven welke vorm van ak
tievoeren in de toekomst in onze ogen de
voorkeur verdient en waarom.

doelen
Alleen met de aktieve tegenstand van een
groot deel van de bevolking kunnen we defi
nitief afkomen van die levensbedreigende
kernenergie. Dat is ons uitgangspunt. Met
het verzet, desnoods tot het uiterste, van
een kleine groep komen we er natuurlijk
niet. De traumatiese gebeurtenissen rond
Dodewaard bewijzen dat eens te meer.
Aan de andere kant is het afwijzen van kern
energie door een, weliswaar kleine, meerder-
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derheid van de nederlandse bevolking zon
der aktief deel te nemen aan anti-kernener
gie akties ook niet genoeg. Op de vraag
Bent u V00l' of tegen het geb2'Uik van kern
enel'gie? antwoordde bij een Brandpunt
enquete in januari 1980 53% van de mensen
tegen en maar26% V00l'. Maar de kerncentra
les in Dodewaard en Borssele draaien nog
steeds.
We moeten, om het verder toe te spitsen,
- voorstanders en twijfelaars tot tegen
standers maken, liefst aktieve
- passieve tegenstanders mobiliseren m.a.w.
tot aktieve tegenstanders maken.

verandering
Als we de bevolking tegen kernenergie mo
biliseren, bereiken we niet alleen wat op
het terrein van de energie en het milieu.
Bet belang is veel groter: als mensen in
verzet komen verandert er iets in die men
sen zelf. 2e zien dat gezamelijke aktie
wel degelijk resultaat kan hebben. Als een
ling sta je machtelqos tegenover de atoom
maffia, de bazen en het bestuur. Alleen door



de handen ineen te slaan kun je iets berei
ken. Als we qillen werken aan een betere, 
meer rechtvaardige maatschappij is deze er
varing van groot belang. Want de mensen 
zullen op andere gebieden dan kernenergie 
ook eerder in verzet komen. 

zo niet 
En dan kemen we nu tot de vraag waar het ei
genlijk om draait: hoe mobiliseren we de be
volking? 
Het middel bij uitstek was aanvankelijk de 
demonstratie. De demonstratie is van ouds
her de beproefde methode om ergens je af
keer van te laten blijken. Later is ?aar 
de blokkade en het ten~amp bijgekomen 
als manieren om op opvallende wijze tegen 
kernenergie te protesteren. De demonstra
ties hebben zeker in het begin wervend ge
we.rkt. Zij vestigden de aandacht op de ge
varen van kernenergie en betrokken duizen
den mensen bij de strijd tegen kernenergie . 
Betzelfde geldt in mindere mate voor de 
tentenkampen en blokkades. 
Volgens ons kunnen deze drie aktievormen 
echter geen hoofdrol meer vervullen. De 
tijd van massa demonstraties tegen kern
energie lijkt voorbij. Demonstreren trekt 
de mensen niet meer zo . Ze denken op een 
gegeven moment, dat het toch niet helpt . 

blokkades 
Die blokkades, die geweld oproepen, kunnen 
beter voorta.an achterwege blijven. In de 
eerste plaats werkt een blokk.ade niet ver
bredend: alleen de 'harde kern' van de AKB 
doet mee. In de tweede plaats wordt het ge
weld breed uitgemeten in de publiciteits
media. De motieven van de aktievoerders 
verdwijnen naar de achtergrond. De beel
den van geweld, waar nota bene poli tie , 
rechtse knokploegen en relschoppers voor 
verantwoordelijk zijn, laten bij de meeste 
mensen een negatief beeld van de blokkade 
achter . Daardoo.r komt de AKB in een kwaad 
daglicht en dat berokkent de strijd tegen 
de kernenergie veel schade. 
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Je moet pas blokkáde altties gaan voeren, 
als er daarvoor brede steun uit de be
volking is. 

de basis 
Naar onze meni.ng moet er nu een andere vorm 
van aktievoeren centraal worden gesteld. Er 
moet meer gewerkt worden 'aan de basis ' , 
zoals dat heet . Je meot denken aan: 
- energiekranten huis aan huis verspreiden, 
- i.nformatie-avonden en tentoonstellingen 
or9aniseren, 

- (en vooral) altties op poten zetten dicht
bij de mensen, zoals de giroblauw-aktie en 
'weiger atoomstroom • . 

Bet gaat dus om het taaie werk. Je haalt er 
wat moeilijker de voorpagina mee. Bet is 
niet zo sensation,eel. Maar het is wel d~ 
manier om meer mensen te winnen voor de 
strijd tegen kernenergie. Mensen, die tot 
nu toe passief tegenstander waren, komen 
misschien in beweging. De nadruk op deze 
aktiviteiten leggen wil zeggen dat je niet 
kiest voor korte termijn-suksessen, maar 
voor resultaat op de lange termijn . 
Nu kun je tegenwerpen dat een aktiviteit 
als het mobiliseren voor een demon.stratie 
en bijvoorbeeld informatie verspreiden el
kaar niet uitsluiten, ja zelfs heel goed 
kunnen samengaan. Dat is waar. Je kunt i.m-. 
mers huis aan huis krantjes verkopen en 
dan de mensen aansporen mee te demonstreren. 
Maar toch zullen we tot op zekere hoogte 
keuzes moeten maken. Bet is beter een giro
blauw-aktie op touw te zetten en uit te 
bouwen dan de mensen tegen heug en meug 
mee te zeulen naar elke demonstratie. We 
hebben nu eenmaal niet zoveel menskracht 
dat we alles even massaal kunnen aanpak
ken. 
.Er kan en JDOet veel gedaan worden aan 'ba
siswerk' • Daar moet volgens ons de nadruk 
li.ggen zonder alle andere aktiviteiten, te 
willen uitsluiten. 

Wijchens Energie-Kom! tee 



· degrote
mISrekening

De Kalkar-procesgroep van het LaQdelijk Energie Komitee heeft een
nieuwe brochure het licht doen zien, 'oe grote misrekening' genaamd.
In het voorwoord van het 40 paginaas tellende beekje wordt uit de
doeken gedaan waarom het LEK het voeren van processen tegen de snel
le kweekreaktor in Kalkar op heeft genomen in haar strijd tegen die
reaktor, en tegen kernenergie meer algemeen. 'ons motto is: er zijn
meerdere wegen, laten we er meerdere tegelijk bewandelen.' De poli
tieke weg en de weg van de direkte aktie zijn voor het LEK even be
langrijk. Het LEK vult dit drieluik in door de brochure rond de de
monstratie in oktober j.l. te laten verschijnen (echter te laat om
hem voor de demo te bespreken) en hem te vergezellen met een open
brief aan de leden van de Tweede Kamer waarin stopzetting van de
nederlandse bijdrage aan het Kalkar-projekt wordt geeist.
De brochure bestaat voor het grootste gedeelte uit een beknopte weer
gave van de risiko-analyse van een zekere dr. Webb van de Kalkar-kwe
ker. Deze berekeningen hebben als konklusie dat de explosiekracht van
de kweekreaktor kan oplopen tot honderd keer de kracht waarop het
reaktorvat is berekend. ,Dit gedeelte beslaat 23 paginaas en vormt de
zoveelste poging de uiterst ingewikkelde materie voor leken toeganke-

.lijk te maken.
~Het grote nieuws, zoals het begeleidende persbericht het noemt, is

.'~ .het bericht dat er haarscheurtjes zijn gevonden in het reaktorvat dat
~. • ... al geruime tijd klaar is en in afwachting van de installatie op het

+~ ~~. terrein staat opgeslagen. Men heeft na de ontdekking ervan enige mili-
~ meters van het vat afgefreesd. De oorzaak van de scheurtjes is een

:f t§ soort korrosie die onder bedrijfsomstandigheden nog wel eens veel er-
"'\~ 'l1. ger zou kunnen worden.
~~ ~~hDe brochure in zijn totaliteit geeft de indruk dat de kernenenrgie-

~ 4'~ç'problematiek louter een zaak is van pro- en antiwetenschappers. Dit
,.c. + ~ is een logies gevolg van de keuze voor deze aktievorm. Zoals de pro-

ff .c.
"-Y ffJ cesgroep zelf zegt: 'Procederen dwingt je tot een zeer nauwkeurige

.....",7 .'0'.
,~ ~ 0~ en goed onderbouwde stellingname. Het draagt bij aan het afbreken van

~~ +' 04; het beeld dat de AKB geen goede argumenten zou hebben, maar zich
~. ~.~ slechts baseert op angsten of ideologiese motieven.' (p.2)
~ ~ Het boekje wordt afgesloten met een, korte, schets van de politieke
+ ~ situatie in de Bondsrepubliek met betrekking tot de besluitvorming

over het Kalkar-projekt.
'Wat er ook gebeurt, als we nu alles op alles zetten, in een kombi
natie van weigerakties, demonstraties, wetenschappelijk onderzoek
en procesvoeren, dan moet de genadeklap uitgedeeld kunnen worden."
Laten we het hopen.

De brochure is te bestellen bij:
Kalkarprocesgroep- LEK
2e Weteringplantsoen 9
1017 ZO Amsterdam (tel. 020-221366)

Hij kost f3,- (inklusief porto f5,-), over te maken op postgiro:
77992 t.n.v. Penn. Kalkarproces, Amsterdam

. 1.1jlt aan1s ge
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een verslag van de Kalkar-procesgroep



Enquete
Het is zo ver. De enquete, die in het juli-nummer is aangekondigd, gaat van start. Op deze
bladzijde staat eerst nog een artikel van de redaktie over het hoe en waarom van dit onder
zoek en verder ook de opzet van de vragenlijst.
Er is voor een antwoordnu1Dll1ér gezorgd, zodat je geen postzegel hoeft te kopen. De buiten
kant van het vragenformulier is een soort enveloppe. Het is de bc!doe1ing dat je het formulier
uit Onderstroom haalt, dubbel vouwt en dan aan de drie open zijde dicht niet.
Het zou fijn. zijn, in verband met een vlot verloop van het onderzoek, a,ls je de vragenlijst
spoedig terug stuurt.

Vast bedankt voor,de moeite, puk van meegeren
roukensstr 13 nijmegen, 080-237770

ONDERZOEK VOOR ONDERSTROOM
Vanaf maart 1981 is Onderstroom een 'onaf
hankelijk' blad geworden. Voor die tijd was
het sterk verbonden met achtereenvolgens de
Nijmeegse Stroomgroep en de Gelderse
Stroomgroepen. Die 'stap bracht ook een aan
tal beslissingen met zich mee wat betreft
vorm, en vooral ook inhoud. Er vard voor
een viertal aandachtsvelden gekozen: 1/ ont
wikkelingen in het kernenergieprogramma;
2/ aktievormen en we'rkvijze in de AKB;
3/ alternatieve energie; 4/ aanverwante be
wegingen.
Begin dit jaar besloot de redaktie om te
gaan kijken inhoeverre in Onderstroom die
keuze ook waar werd gemaakt. Enkele redak
tieleden hebben toen een globale inhoudsana
liese gemaakt op basis waarvan een evaluatie
van het redaktionele beleid van st~rt kon
gaan.
Helaas! De diskussies riepen meer vragen op
dan er beantwoord konden worden. Vragen als:
Wie lezen Onderstroom?, Waarom doen ze dat
en wat willen ze er mee?, Hoe gebruiken ze
Onderstroom?, en Hoe wordt Onderstroom ge
waardeerd? Die vragen kon de redaktie niet
beantwoorden. toch zijn dat belangrijke vra
gen wanneer je als Onderstroom de pretentie
hebt een blad te zijn van en voor de AKB en
je bovendien aan demokratiese prinsiepes
recht wil doen.
Omdat een onderzoek dat dergelijke vragen
zou kunnen beantwoorden, niet door de redak
tie zelf kon worden uitgevoerd, werd beslo
ten de nijmeegse Wetenschapswinkel in te
schakelen. Dat was vrij makkelijk; één van
de redaktieleden is daar werkzaam. De weten
schapswinkel stelt zich ten doel om {krities}
onderwijs en onderzoek binnen de universi
teit beschikbaar te stellen voor progressie
ve, ktitiese groepen in de samenleving, die
normaal gesproken van de universiteit geen
gebruik kunnen maken. De wetenschap staat
voor het leeuwendeel immers ten dienste van
overheid en bedrijfsleven. Maar dat ter
zijde.
De wétenschapswinkel vond een student massa
kommunikatie, Puk van Meegeren, bereid dat
onderzoek uit te voeren. De eerste twee ge
deelten zijn nu min of meer afgerond. Puk
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heeft een teoreties gedeelte klaar over te
genopenbaarheid, alternatieve en kleinscha
lige media; verder heeft hij een beschrij
ving gemaakt van de geschiedenis van Ondar
stroom en de werkwijze van de redaktie.

MEDEWERKING
We staan nu aan de start van de derde fase,
en daarvoor hebben we de medewerking van de
lezers en lezeressen van Onderstroom nodig.
Puk, zelf Onderstroo~lezeren aktief in de
AKB, heeft in ruggespraak met de redaktie
een enquete opgesteld. Middels deze enquete
willen ve zoveel mogelijk informatie zien
te krijgen over de lezers/essen van Onder
stroom.
Alleen op basis van zulke informatie kan
vorden vastgesteld of Onderstroom kwa redak
tioneel beleid aansluit bij wat lezeressen
en lezers willen. Het is dus voor ons vre
selijk belangrijk dat je een half uur uit
trekt om de :vragen te beantwoordem

De vragenlijsten blijven anoniem en de ge
gevens zullen alleen gebruikt worden voor
dit onderzoek.
De resultaten zullen ter zijner tijd in een
artikel in Onderstroom bekend gemaakt wor
den. Verder is het altijd mogelijk om een
verslag van het onderzoek te bestellen.

de redaktie van Onderstroom

OPZET VRAGENLIJST
1 t/m 18 gaan over hoe je aan Onderstl;'oom

komt en hoe je het gebruikt
19 t/m 40 gaan over welke informatie je via
Onderstroom wil krijgen
40 t/m 44 gaan over de meningsvormende funk
tie die Onderstroom zou kunnen vervullen
45 t/m 49 gaan over de relatie tussen het
blad en haar publiek
50 t/m 56 gaan over de vormgeving en lees
baarheid
57 t/m 68 zijn een aantal vragen over jezelf,
zodat de redaktie een beeld kan krijgen wie
het blad leest

Enquete pag. 19-26 ontbreekt



Kontroverse?

De brede maatschappelijke diskussie begint
konkreet vorm te krijgen. Na de informatie
fase en de kontroversezittingen zal de
Stuurgroep begin volgend jaar haar tussen
rapport publiceren. Op zal een krant met
een oplage van vier miljoen verschijnen,
waarin een begrijpelijke samenvatting staat
van het tussenrapport. Deze krant zal als
uitgangspunt moeten dienen voor plaatselijke
diskussiebijeenkomsten. De Stuurgroep hoopt
via een kleinschalige organisatie de drem
pels, die deelname aan de diskussie zouden
belemmeren, zoveel mogelijk op te ruimen.

Konkreet denkt de Stuurgroep aan twee bij
eenkomsten per diskussieqroep; een voor
menlngsvormlnq en een voor meningsuiting
met daartussen de mogelijkheid voor beraad
in eigen kring. Als de diskussie slaagt,
zit iedereen in het voorjaar van 1983 rond
de diskussietafel over de door de Stuurgroep
geformuleerde problemen te praten.

Wat is er allemaal precies gaande? over
welke problemen wil de Stuurgroep iedereen
mee laten denken? 80e verhoudt zich dat tot
de punten die wij als AKB altijd naar voren
hebben geschoven? Waarom kiest de Stuur
groep voor een kleinschalige opzet? En ten
slotte, is het zinnig om in het komend
halfjaar waarin de diskussie gevoerd gaat
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worden, er iets tegen te ondernemen? Of
kunnen we het zaakje blijven negeren?

kontroverses
In augustus heeft de Stuurgroep vier pro
bleemvelden geformuleerd die in haar ogen
het meest kontroversieel zijn. In begrijpe
lijk Nederlands komt het neer op de volgen
de vragen: hoe kunnen we een oplossing vin
dert voor het grootste probleem dat kernener
gie met zich meebrengt, het probleem van
het atoomafval? Is het ekonanies haalbaar
om af te kunnen zien van kernenergie en ko
len? Waarom zijn zoveel mensen zo bang voor
kernenergie, terwijl risikoanalyses aanto
nen dat ze b.v. in het verkeer veel meer
gevaar lopen? Is bij de huidige struktuur
van de elektriciteitsvoorziening een opti
maal gebruik van alternatieve energiebron
nen mogelijk?

Op het eerste gezicht lijken het redelijke
vragen. Wie hierover niet na wil denken,
lijkt ieder maatschappelijk verantwoorde
lijkheidsgevoel te missen. Lijkt, want enig
nadenken kan alleen maar tot de konklusie
leiden, dat we enkele jaren terug gelijk
hebben gehad met onze afwijzing van de
maatschappelijke diskussie.
De Stuurgroep gaat niet uit van de diskus
sies die in de samenleving spelen. De



Stuurgroep gaat niet in op vragen en pro
blemen die bij honderdduizenden mensen le
ven.

In geen van de 'kontroverses' staat de om
vang van het toekomstig energieverbruik
ter diskussie. Een krankzinnige situatie
omdat ieder alternatief voor het huidige
energiebeleid begint bij de bestrijàing
van de verspilling van energie.
In geen van de kontroverses komt aan de
orde dat de macht over de energievoorzie
ning in handen is van enkelen, mat name
Shell en EssO, om nog maar te zwijgen over
de vraag wat je daartegen kunt doen. Het
zou aanzienlijk verstandiger Zijn om over
die macht te praten dan over de machts
strukturen binnen de elektriciteitswereld.
Hoe kunnen we breed maatschappelijk dis
kussieren als alleen de oliemultinationals
weten hoeveel gas, olie en kolen er in
onze bodem zit? Hoe kun je verstandig ener
gieprijzen vergelijken als je aksepteert
dat deze op de eerste plaats bepaald wor
den door een aantal energiemultinationals?
De kontroverse over het atoomafval is on
zinnig. Hét gaat niet om het afval dat nu
al geproduceerd is. Natuurlijk moet naar
een oplossing worden doorgezocht. Dat is
het probleem niet. De diskussie in de
maatschappij echter gaat over de vraag of
de produktie van atoomafval mag doorgaan,
zonder dat er een algemeen aanvaarde op
lossing voor is, zelfs zonder overeenstem
ming over de vraag of het überhaupt wel
mogelijk is het afval al die eeuwen veilig
op te bergen.
De kontroverse over risikoanalyse en risi~

kobeleving is misschien aardig voor een
stel wetenschappelijke hobbyisten, met
een diskussie in de maatschappij heeft de
ze 'kontroverse' slechts zijdelings iets
te maken.

Waar het om gaat is dat b.v. éen groot on
geluk in de Kalkarcentrale kan leiden tot
de dood van tienduizenden mensen en dat zo'n
ongeluk Nederland onbewoonbaar kan maken.
De maatschappelijke vraag is of je überhaupt
aan een dergelijk gevaar bloot wilt staan.
Maar zo'n vraag mag niet aan de orde komen.
Die is niet zakelijk genoeg. En daar wil de
Stuurgroep nu net vanaf.
Je ziet dat bv. ook terug in hun beleid
t.a.v. subsidieaanvragen. Alle kulturele
bijdragen over kernenergie, zoals de kara
vaan tegen kernenergie en een produktie
van het muziekteater Fistel, en alle kin
derprogramma's krijgen geen subsidie. De
emotionele aspekten moeten naar de marge
geschoven worden.

verschuiving
De keuze van de kontroverses heeft binnen
verschillende maatschappelijke organisa
ties tot nieuwe diskussies over al dan niet
deelname aan de BMD geleid. Aan de pro
kernenergiekant is, zoals te verwachten
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was, de deelnamebereidheid een stuk toege
nomen. De ondernemers en de lectriciteits
bedrijven zijn op de BMD gesprongen. De
'verzakelijking' en de strukturering van
de diskussie maken het hun mogelijk om hun
diskussies en hun argumenten naar voren te
schuiven. De kontroverses van de Stuur
groep zijn verstandige diskussieonderwer
pen in de ogen van ondernemers en elektri
citeitsbedrijven.

Aan de andere kant haken groepen af. Mil
jeudefensie heeft besloten van deelname
aan de kontroversezittingen af te zien,
toen zij als deelnemer aan de kontroverse
over de struktuur van de elektriciteits
voorziening vragen gesteld kreeg in de
sfeer van ' wat vind u een geschikte be
sluitvormingsprocedure voor de bouw van
kolen- of kerncentrales'. Dat soort 'de
mokratisering' wordt wat al te gortig.
Ook de WED, het samenwerkingsverband van
miljeuorganisaties, vakbonden, vrouwenor
ganisaties en progressieve partijen sput
tert tegen. Zij wil zelf het materiaal
maken voor de diskussie binnen de bij haar
aangesloten organisaties in plaats van het
interimrapport van de Stuurgroep als uit
gangspunt te nemen.

kleinschaligheid
De inzet ~an de maatschappelijke diskussie
is steeds meer vervaagd. Het is volstrekt
onduidelijk waar de besluitvorming over
moet gaan. Het gaat allang niet meer, zoals
in de eerste fase van de plannenmakerij
rond de BMD, om drie kolen- of kerncentra
les. Iedere noodzaak tot een dergelijk be
sluit ontbreekt, enerzijds vanwege de groei
van het elektriciteitsverbruik, anderzijds
door de opkomst van warmte/kracht en in ge
ringere mate windenergie en waterkracht.
Zelfs de elektriciteitsbedrijven willen
voor 2000 geen nieuwe kerncentrales bouwen.
De reden, waarom een inspraakprocedure
door kan gaan, terwijl er geen enkel be
sluit genomen hoeft te worden, kan alleen
maar zijn dat de BMD helemaal niet gericht
is opeen besluit, maar een heel andere
funktie heeft. Ik denk dat we de BMD uit
sluitend moeten zien als een integratie
machine, een poging om mensen te betrekken
bij het bestaande overheidsbeleid.

Het gaat er op dit moment helemaal niet om,
om iets er door te drukken, maar om mensen
te betrekken bij de problemen waar een
overheid zich in een kapitalistiese maat
schappij voor gesteld ziet, bij het pro
bleem van het atoomafval en noem de kon
troverses maar op.
De Stuurgroep tracht via de BMD een nieuw
model van politieke konsensusvorming te
ontwikkelen. Het parlementaire systeem is
daar niet toe in staat. Daarvoor is het
veel te technokraties geworden en staat
het veel te ver van de mensen af.
Dat zien wij niet alleen. Dat zien ze in



Den Haag ook. In Den Haag zien ze ook dat
de AKB er via massale akties en klein
schalige diskussies erin is geslaagd om
de maatschappelijke konsensus over ener
giebeleid te doorbreken, om een diskussie
over kernenergie van de grond te krijgen,
die de konkrete kernenergieproblematiek
ver overstijgt en steeds meer over de toe
komst van de maatschappij gaat. Als je er
als overheid niet in slaagt om deze dis
kussie op de gebruikelijke manier kapot te
maken of te integreren, wat ligt er dap meer
voor de hand dan op dezelfde manier te werk
te gaan als de AKB. Wat ligt er meer voor
de ):land, dan om naast de bekende televisie-,
radio- en krantenblabla ook zelf kleinscha
lige diskussies te gaan organiseren. Dat is
de strategie van de Stuurgroep: kleinscha
ligheid in het grootr op kleine schaal al
lemaal over hetzelfde praten, 4 miljoen
krapten.

drie dingea
Ik denk dat je op dat moment moet konsta
teren, dat de overheid en het bedrijfsleven
er steeds meer in slagen om het openbare
debat naar hun hand te zetten. De kritiek
die ik in het begin op de kontroverses heb
geleverd is door ons niet of nauwelijks
naar voren gebracht. Tegelijkertijd ben
ik er voorlopig niet zo bang voor dat de
BMD erin zal ,slagen grote delen van de be
volking te integreren. Zo gemakkelijk is
het niet om mensen massaal bij deze dis
kussie zonder inzet te betrekken. Een cen
tralisties kluppie als de Stuurgroep
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vindt niet zo maar een procedure om mensen
in hun eigen omgeving aan het denken te
zetten.
Bovendien loopt er al tien jaar een maat
schappelijke diskussie over (kern)energie.
De meeste maatschappelijke organisaties
praten al jaren over deze problematiek en
het is maar zeer de vraag of iedereen zich
in de kaders van de. Stuurgroep wil invoe
gen. Het lijkt me eerlijk gezegd veel
waarschijnlijker dat de meeste maatschap
pelijke organisaties de schrijfsels van
De Brauw gewoon leggen naast het andere
materiaal dat ze al hebben. Ten derde
gaat de BMD niet over de echte konflikten,
over de problemen die bij honderduizende
mensen leven.

Alles bij elkaar detlk ik dat het er dik in
zit dat de Stuurgroep er niet in zal sla
gen voldoende maatschappelijk draagvlak
voor de BMD en haar xonklusies te verwer
ven.
Het lijkt me wel zinnig om daar in de dis
kussiefase als AKB een steentje aan bij te
dragen. Enerzijds door in toekomstige ak
ties op zaken als verspilling en de macht
van de multinationais dieper in te gaan,
anderzijds door meer aan de basis met men
sen uit maatschappelijke organisaties te
praten over de energieproblematiek ·en de
maatschappelijke diskussie. Losweken,
met andere woorden.
De overheid kan niet zomaar een maat
schappelijke diskussie om zeep helpen.

Sible SchOne
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Belgil vormt zo 0llgeveer een unikum in
West Europa wat de energiebevoorrading be
treft: bijna de volledige energiesektor is
in handen van priv<i-kapitaal. Zelfs het
zeer liberale Duitsland of de aloude Brit
se liberale ekonomie hebben dit niet weten
te handhavan. En zoals meestal heeft de li
berale ekonamiese praktijk na verloop van
tijd weinig meer te maken met de liberale
principes en theorie: in de energiesek-
tor verdwijnt immers iedere vorm van kon
kurrentie: het wordt een beschBrlDde sektor,
een zuiver monopolie van enkele kapitaal- •
groepen.
De belgiese overheid heeft in het verleden
niet veel meer gedaan dan akteren wat die
kapitaalgroepen beslist hadden. Hooguit
werd het privll-jachtterrein meer beschermd
met behulp van aangepaste wetten. En als
er verlies kw.." dan werden die door de
staat overgenomen, gesocialiseerd heet dat
dan.

Van een echte onafhenkelijke energiepoli
ti...k is dus weinig sprake, ook niet na
het energie-Witboek van minister CLaes
van Ekonaniese Zaken (1978). De algemene
filosofie op politiek vlak, meer bepaald
na de tweede wereldoorlog is er een van
korrtro1.e op de priv4-aktiviteiten in -de
ene~gie8ekto~. Ren zeer zwakke kontrole
dan toch wel, die er in feite op neer
komt de privll-sektor aan te sporen niet
al te hOge en voo_l niet te openlijk
winsten te maken. Niet alleen de kleine
man hoort immers tot de gebruikers, ook
de industrie. En die klaagt al steen en
been over de overdreven hoge enerqie~

prijzen in Belgil.

'KING COAL'
In 1950 vertegenwoordigde de Belgiese
steenkool nog 85\ van het primair ener
gieverbruik in Belgil. In 1960 was dat
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reeds gedaald tot 65% en in 1980 verte
genwoordigt steenkool ongeveer 20% van 
het primair energieverbruik, waarvan de 
helft Belgieee steenkool, Daarmee wordt 
meteen duidelijk wat de evolutie is van 
de zogenaamde energieonafhankelijkheid: 
van 85% in 1950 naar 10\ in 1980. 
Die fundamentele verschuiving was in de 
eerste plaats te wijten aan de invoer 
van (zeer tijdelijk) goedkope aardolie 
en later aardgas. De verliezen van de 
pri~-aandeelhouders van de mijnen in 
Walloniê en in de Kempen werden gesocia
liseerd: van 1950 tot 1980 bedroegen de 
subsidies ongeveer zes miljard gulden. 

Daarnaast werd een uitgebreid sociaal 
herplaatsinqs- en pensioneringsbeleid 
door de overheid gefinan.cierd. In 1967 
werden de limburgse mijrien gefusioneerd 
in één maatschappij: de Kempense Steen
kolenmijnen. K.S. bleef een privé-maat
schappij met een kleine minderheideparti
cipatie van de ove.rheid. De christen
liberale regering van den Boeynants had 
evenwel de volledige dekking van ver
liezen door de staat gewaarborgd. Boven
dien zou een bedrag van ruim 60 miljoen 
gulden uitgekeerd worden als schadeloos
stelling aan de vroegere maatschappijen. 

melkkoe 
K.S. werd op die manier een ideale melk-
koe voor de staalbaronnen en voor de bestel
lingen van allerhande materiaal in de p~ivé
sektor. De huidige subsidie bedraagt onge
veer 550 miljoen gulden per jaar . Bet 
Vlaams Ekonomies Verbond en andere libera
le ekonomen hebben daarom nogmaals gepleit 
voor een sluiting zonder meer van de mijn
en cm op die manier geld 'vrij te maken op 
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de kapitaalmarkt 1 
• Er werd evenwel ui tge

rekend dat een sluiting van de mijnen 
zonder vervangende tewerkstelling de staat 
ruim 800 miljoen gulden per jaar zou kosten: 
een negatieve operatie dus voor de staats
kas, en bijgevolg ook voor de kapitaalmarkt. 

1 Seven Sisters I. 
Vanaf het begin van de z.estiger jaren werd 
de petroleumsektor massaal uitgebouwd, vo"L
ledi.g in handsn ~ ck petPOle~"Ltinatio
naZ.s. Met grote steun van overheidssubsi
dies (Ekonomiese Expansie) werd het raffi
naderijpark tussen 1962 en 1976 verzesvou-

digd in kapaciteit .• Zodanig zelfs dat de 
overkapaci.teit geweldige proporties ging 
aannemen: in 1976 werkten de Belgieee raf
finaderijen op amper 60% van hun kapaciteit. 
Sedertdien wordt hoogstens 65-70% bereikt. 
Erger nog: de raffinagestruktuur is niet 
meer aangepast aan de vraag: de zware pro
dukten (bv teer) worden steeds minder ge
vraagd ten opzichte van d e lichte (ben
zine, nafte •• ). Dit vergt nieuwe investe
ringen in conversieeenheden (omschakeling 
op andere produkten). In 1977 deed de 
Dienst voor Nijverheidebevordering een 
voorstel aan de Antwerpse raffinaderijen 
om gezamenlijk een grote crackingkapaci
teit (om die lichte produkten te kunnen 
maken) bij te bouwen. Het projekt was 
toen reeds zeer rendabel, en toch werd 
het afgewimpeld wegens overheidsinmenging 
en gebrek aan 'respekt voor de onderlinge 
konkurrentie'. Sedertdien stegen de prij
zen van benzine en nafta dusdanig dat be
drijven die niet geintegreerd ware.n in 
in de petroleumreuzen hun aktiviteiten 
verkochten wegens de te duur geworden 
grondstoffen (bv voor de chemiese indus-



trie nafta) • zo kocht BP-chemicals in 
Belgiê union Carbide op in Antwerpen en 
T~nzi·a in Wallon!l. 
Ook in de petroleumdistributie werden de 
zwakkere broertjes genekt door de petroleum~ 
multinatio~als: de schaarste aan lichte 
stookolie in de strenge winter 1978-79 
drukte de onafhankelijke verdelers vol
ledig in de hoek.Willy Claes maakte van 
de gelegenheid gebx-uik om een staatsaan
koop te bepleiten van 5 miljoen ton per jaar 
De aankoop werd uitgevoerd door Distrigaz 
in akkoord met de Saoedi.:Arabiese Petromin. 
De vraag blijft echter open of de Belgieae 
overheid deze grote hoeveelheid zonder 
verlies zal kwijtraken, gezien het feit dat 
ze noch over eige~ raffinade:tijen, noch 
over een distributienet beschikt. Een vrij 
stuntelige onderneming. 
Ondanks de zeer grote overkapaciteit vie
ren de wlnsten in de rafftnagesektor se
dert 1978 hoogtij ••• 
Een pl ttig ~taU uit de oliepolitiek 
van de vorige regering Martens.; de BTW 
op olieprodukten werd in 1980 opgetrokken 
van 6 naar 16\. De liberale minister van 
financtin Batry ·pleitte tegen de 'verzwaring 
van de lasten voor de industrie' , e.n 
drukte een accijnsvermindering door. Ei
genlijk was iedereen vergeten (of wou men 
hét niet zien) , dat voOI:' de industrie de 
B'IW aftrekbaar is. Bet kadootje werd met 
dank aanvaard. 

gas 
Stadt\gas werd destijds verkregen uit het coke-. 
gas van de cokesfabrieken. Gezien de dalende 
produktie ván dit gas en de stijgende vraag 
werd vanaf 1966 Nederlands aardgas ingevoerd. 
De wet van 12 april 1965 vertroUWde. het mo
nopolie van dé invoer toe aan de Q~Aatsèhap
pij Distrigaz: meerderheid privt! -aandeel
houders en een minderheid overheidsaandeel. 
Eens de grootste expansie van de vraag voor
bij, en in het licht van nieuwe bevoorra
diogsmoeilljlcheden werd een privépartner 
(Exxon) bereid gevonden (tegen royale terug
betaling) zijn aandelen aan de staat te ver
kopen. Zo beschikt de overheid over 50\ 
van de aandelen, net op het moment dat de 
investeringen voor de bevoorrading enorm 
zullen worden. Dit is ondermeer het geval 
met de uitbouw van een LNG-terminal in 
Zeebrugge. Een touwtrekkerij van jewel-
ste maakt van dit projekt een klinkend 
voorbeeld van hoe de energiepolitiek in 
het Belgtese bedreven wordt. Ondertussen 
werd bijvoorbeeld reeds een eerste LNG-
tanker gebouwd: veel te vroeg uiteraard. 
Die ligt nu ergens te roesten in een 
Noorse fjord en kost aan Distrigaz onge-
veer 55 miljoen gulden per jaar. Maar wees 
gerust: de kosten worden doorberekend aan 
de gebruiker . 
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nukleaire lobby 
Vanaf 1952 ging Belgil de nuklea~e toer 
op. De belangen van de Union Miniê.re (u
ranium in de Kongo), het Amerikaanse Wes
tinghouse (met zijn hoge-drukreaktor) , de 
Sociét6 Generale (Bel'g'ies grootste bank
koncern) en in haar kielzog de elektrici
teitsproducenten werden gebundeld onder 
nauw toezicht van ht:tt koningshuis (in 
Belgia op kommercieel terrein vele malen 
aktiever dan de Nederlandse mon~chiale 
klub). 
Een uitgebreid Studiecentrum voor Kernener
gie (SCK) werd opgezet in Mol. In 1957 
ging samen met BDF (Electric1té de France) 
de bouw van de kerncentrale in Ch.ooz van 
start. Maar de grote beslissing viel later. 
Op 14 december 1966 keurde de regering van 
den Boeynants-de Clerq de plannen van de 
nukleaire lobby goed: een plan voor 7 
nieUWe kerncentraleS te Doel 1 'l'ihange &Jl 
Zeebrugge. Van enig debat of parlementa1re 
kontrole was ui teraard geen spx-ake. 
Gezien de beperkte toekomst van de k.lassieke 
Hoge drukreaktorén werd onder de regering 

Eyskens-cools in 1968 de medewerking ge
geven aan het 'snelle kweekreaktorprojekt 
in Kalkar' 1 ons allen goed bekend: op kost
en van de gemeenschap natuurlijk. 
Een ander staaltje van de Belgiese nu-



kleaire politiek is het feit dat de kon
trole op de veiligheid van de kerncentra
les is toevertrouwd aan een privémaat
schappij: l'Association Vinootte. De meer
derheid in deze maatschappij bestond uit de
elektrioiteitsproducenten zelf. Van kon
trole gesproken.
Intussen zwaaiden de nekleairisten met de
lage kostprijs van de atoomkilowattuur.
Gelukkig voor hen, als je het zo kan uitdruk
ken, kwam er in 1973-74 de Kippouroorlog,

ten. Bovendien zonder toekomst .als men
niet overschakelt op snelle kweekreak
toren. En daarover is het prille enthou
siasme allang verschrompelt

50% atoomstroom
De wet van 10 maart 1925 regelt de elektri
citeitsproduktie- en konsumptie in België.
In de praktijk heeft dit geleid tot een
monopolie in de produktiesektor van 3

waarna de prijzen van de fossiele brandstof
fen sterk stegen, anders zou de atoomenergie
veruit de duurste gebleven zijn.
Belgiê staat aan de spits van de nuklearisa
tie (op gelijke hoogte als Zweden) : onge
veer 25% van de geproduoeerde elektrioiteit.
Vanaf 1985, na de insohakeling van Tihange
3 en Doel 4 zullen de kernoentrales zelfs 50%
van onze elektriciteitsproduktie verzorgen.
Betekend dit dan zoveel voor onze energie
voorziening? In feite niet.
Ten eerste vormt de elektriciteitsvoor
ziening slechts een fraktie van ons to
taal energieverbruik. Volgens de offi
ciële prognoses zou kernenergie in 1985
slechts 12% van ons primair energiever
bruik vertegenwoordigen.
Vervolgens moet gewe2:en worden op het
feit dat bij deze berekening de afval
warmte (ca 2/3 van de geproduceerde ener
gie) als een energlebijdrage wordt aange
rekend. Bet enige wat daarmee gebeurt is
de opwarming van Schelde en Maas met al
le ekologiese nadelen vandien. Kerncentra
les zijn nieteens vatbaar voor de inscha
keling in stadsverwarming gezien de gro
te (:?) afstand tot de steden.
Al met al een zeer beperkte bijdrage tot
het totale energiepakket dus. En een met
zeer hoge investerings- en onderzoekskos-
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elektriciteitsmaatschapp1jen. Deze drie
maatschappijen staan onder de finantië-
le kontr61e van de Societé Generale en
in mindere mate van de groep Brussel
Lambert. Samen realiseren die 3 elektrici
teitsproducenten-àistributeurs een of
ficiële winst van ongeveer 500 miljoen
gulden, en een cash-flow (netto winst
plus afschrijvingen) van ongeveer 1 mil
jard gulden per jaar.
Niet alleen de kleine verbruiker klaagt
over de stand van zaken, ook de industrie
heeft fors te lijden onder de hoge kilo
wattprijs. De gemiddelde prijs per kwh
ligt 25 tot 35% hoger dan in het buiten
land (in West-Duitsland liggen de prij
zen ongeveer even hoog als in Belgiël
toevallig is ook in de BRD het grootste
deel van de produktie in privé-handen) •
Bovendien ontmoedigen de elektriciteits
producenten de zelfproduktie van elektri
citeit in de industrie. Die zelfproduk
tie biedt zeer interessante mogelijkhe
den voor de gekombineerde produktie van
warmte (stoom) en elektriciteit. Bet glo
baal energeties rendement stijgt hier
door van ongeveer 38% naar 65%. Dit zou
een belangrijke energiebesparing bete
kenen. De' elektriciteltsproducenten leg
gen echter ",en zodanig zware voorwaar-



buitenland ligt het aandeel van de zelf
produktie dan ook 2 tot 3 maal hoger.

energieverbruik
Dat energie besparen in de meeste geval
len goedkoper uitkomt dan energie pro
duceren, zal wel voor iedereen duide
lijk geworden zijn.Wat deed de overheid
tot op heden op dit ter!1ein? Bet ant
woord is even simpel als voor de hand
liggend: vrijwel niets. Bet enige is
dat zij een aantal studiekommissies heeft
ingesteld die lijvige rappoJ:ten hebben
geproduceerd, en dat zij een reeks
kleine maatregelen heeft gènom.en met
betrekkin<1 tot het energiegebruik in
openbare gebouwen (Denkt U aan het
licht, dames en heren?). Bet gaat dus
zeker niette ver om te stellen dat
men wat dit betreft men nog nergens
staat, en dat mag een europees unikum
worden genoemd.
'Een zaak blijkt overduidelijk: de zwak
heid en de "laissez-aller" van de over
heid in de energiesektor is even groot
als het gaat om energiebesparing als
bij energieproduktie- en distributie.
We kunnen in deze schets van de belgiese
energiepolitiek nog vermelden dat 80t
van het onderzoek.sgeld van de overheid
inzake energie nog steeds naar het nu
kleaire onderzoek gaat, ondanks alle

plechtige beloften van een fundamentele
koerswijziginq.
De vraag blijft: vanwaar deze politiek in
België? De .kern van het antwoord is vrij
duidelijk: de politiek wordt fundaDienteel
bepaald door de privé-belangen in de ener
giesektor. Bovendien speelt de leiding
van de belgiese arbeidersbeweging geen zui
ver spel: ze verkiest coulissenwerk dat
eventueel niet ontd,aan is van gemeente
lijk politiek ~onkel. Zo worden onder
andere in bU(1getaire wetten maatregellE!O
doorgedrukt die een bepaalde weerslag heb
ben op de energiesektor en de prijzen
van de energie (oa de kwasi-nationali
sering van KS, de sOt deelneming van de
staat in Distrigaz enz, enz.) In dit
fundamenteel ondemokraties spel is het
dan ook vanzelfsprekend dat het energie
debat (beloofd sinds 1975) nog steeds
niet heeft plaatsgevonden, en dat het
Nationaal ~ergiekomi.ttee (met oa de soc
iale partners) nog steeds niet funktio
neert.

Jan Mareyn

Zoals gezegd in de volgende onderstroom
een artikel over de stand van zaken in
de belgiese milieu- en antikernenergie
beweging• Aktiestof genoeg zou je zo
zeggèn.
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Anonieme autonomie 
In Onderstroom 6 stonden versehitlende artikelen over de dumpakties van dit jaap. ~e 
akties zijn toen onbesproken gebleven: de vemietingen in het kantoor van rederij Wagen
borg in Delfzijl, en de aktie üJaar'bij enkele vrachtwagens van een tpansportbedrijf dat 
betrokken ws bij 'Mt vewoer van het afval in b:r'and gestoken trJerden. 
Hieronder een :tteaktie op deze sabotage-akties. 

Op de onverwachte transporten van radio
aktief afval, eind augustus, werd door ver
schillende basisgroepen snel gereageerd. 
Gedurende twee weken zijn verschillende prik
akties uitgevoerd die de aandacht voor het 
probleem van het radio-aktieve afval lang 
heQben vastgehouden.Verschillende demonstra
ties en bezettingen lieten zien dat de AKB 
niet voor een gat te vangen is. 

Een paar akties werden in het geheim voor
bereid. De bezetting van de Rijksgeologi
sche Dienst door een groep vrouwen en de be
zetting van het Provinciehuis van Noord
Holland door een paar amsterdamse basisgroe
pen. 
Dat deze akties in het geheim werd.en voor
bereid is niet verwonderlijk. Bet verras
singseffekt, dat een voorwaarde is voor het 
slagen van een bezetting, verdwijnt als ze 
in het openbaar wordt aangekondigd. Met de 
uitvoering van de bezetting treden de ak
tievoerders in de openbaarheid. vanaf dat 
moment i ·s de geheimhouding opgeheven en 
zijn de bezetters aanspreekbaar, kan de 
aktie en het effekt ervan bediskussieerd 
worden. 
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In diezelfde periode vonden ook twee akties 
plaats die zich duidelijk van de andere on
derscheidden. Bij het kantoor van de rederij 
Wagenborg in Delfzijl, de rede.rij die de 
twee dumpscheperl leverde, werd op een nacht 
de inboedel vernield, met een paar ton scha
de. Enkele dagen later werden bij het tràns
portbedrijf, dat had meegewerkt aan het 
vervoer van h'et radio-aktieve afval, enkele 
vrachtwagens in brand gestoken. Ook deze 
akties zijn in het geheim voorbereid. 

Een belangrijk verschil met de bezettingen 
is echter dat de akties van dien aard wa
ren dat de uitvoerders ook na de aktie ano
niem moesten blijven en dus niet aanspreek
baar zijn. 
Boe weet ik nu of de ve.rantwoordelijken 
voor de aktie 'kameraden' zijn? Boe kan ik 
nu ove.rtuigd worden dat deze sabotage-



akties niet het werk zijn geweest van een 
stel xechtse provokateurs? ·wie garandeerd 
mij dat de twee aktieverslagen die in Bluf 
33 en 34 verschenen zijn ook werkelijk ge
schreven zijn door de mensen die de akties 
he):>ben uitgevoerd? 
Toch ga ~ maar op deze artikelen af. aet 
zijn de enige handvaten die geboden worden 
om te reageren. 

In die twee artikelen wordt \litvoerig inge
gaan op de uitvoering van de akties. Na het 
lezen van het vèrhaal over de vernielingen 
bij wagenborg weet je precies hoe je stille
tjes een raam kan verwijderen (weer eens wat 
anders dan altijd die steen). Aan het waarom 
van de akties worden slechts enkele z innen 
besteed. 

Bluf 33: "Schat:k toebrengen" vemieZen" . sa
botage is een ondePdee 7, gewoztden van de 
stzoijd tegen ~menezogie. Schaadt het niet 
dan baat het niet! Bedrijven die bunkePs 
gaan botMen vool" tij ~U;jkè ops Zag op "Land 
of die b.v. boOl'toNnB gaan pZaatsen bij de 
soutkoepets, die bedr>ij ven kunnen ~kenen 
op onse vemietsucht. En Nken 1l'tUa' dat het 
te uk is om te vemie ten". 
Bluf 34: "Voorop stond dat b)e aov.ee 1, nr>ge
U;jk schade 71Jil,den ~hten op een zo ef
fektief nr>geU.jke manieP., bij een bed:roijf 
dat we mede vePantwool'de Ujk achten voo%' het 
Uggen ztOtten en stroZen van tonnen mdio-
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aktief afval, op ~ oceaanbodem. En niet -tn 
ds eepste p·Zaats omdat se ge 'Ld vePdien8n aan 
h8t transpol't.; maar> omdat se het flbeJ>haupt 
in hun botte b!>ein haZen die· Potsooi te vezt
voel'Bn. ( •• • .) We s.ijn het zat te moeten Na

gel"en op situaties en zti8'tko 's te ],open rn
grootschati g potitie-optreden. We ~htén 
niet atl,een meeP op a'Laml~ maal' sabotePen 
·nu en stmks wanneeP wij dat wi.Z.ten "· 

Anonimiteit is tot daar aan toe . Bet wordt 
echter problema.ti:es als sabotage-akties 
door de uitvoerders verder niet t.er dis
kussie gèsteld worden. Ook voor .anonieme
groepen zijn er mogelijkheden genoeg om de 
diskussie over dit soort akties met de rest 
van de beweging aan te gaan. We hebben nog 
steeds onze eigen media. In de twee versla
gen in Bluf worden de akties niet ter dis
kussie gesteld. 

''Het is een ondePdse 1, van de stztijd tegen 
keztnenezogie gelJJOztden". Bet is de vraag of 
hun str~jd tegen kernenergie nog wel dezelf
de is als de strj,jd die de AKB voert. 
Een beweging is geen politieke partij die 
standpunten fotmuleert waar de leden zich 
aan te houden hebben. Basisgroepen z.ijn au
tonoom en verantwoordelij·k voor de aktivi
tei ten die ze ondernemen. Maar deze akties 
moeten wel ter diskussie gesteld kunnen wor
den, hoezeer de standpunten ook ui teen lo
pen ... 
Autonomie die niet lange.r aanspreekbaar is, 
kan nauwelijks deel uitmaken van 'een massa
le beweging. 

naaJil. van de schrij
ve.r (m/v) bij de 
redaktie bekend. 



Japanse puzzel

Japan, eens het eez>ste slaehtoffez> van de vez>sehz>ikkingen van dB nuc7:eaiz>e teehnologie.
De diepe wond die dB Wee atoombonrnen op Hiz>oshima en Nagasaki in de Japanse samenleving
geslagen hebben is nog steeds ziehtbaat'. Dit ruestez>se land in het VeZ'Z'e Oosten sehept nu
ondez> eigen vez>antruooz>dBlijkheid nieurue atoomslaehtoffez>s.• Japan heeft 24 kez>neentroles
in bedrijf, 46 eentz>ales in aanbouru en 64 in voOZ'bez>eiding. Hoe veilig dBze k=entroZes
zijn kon je Zezen in een az>tikel in OndBz>stz>oom 6.
Yukio Aki komt uit Japan. In septembez> ruas hij GD bezoek in NedBz>land op uitnodiging van
WI8E (Woz>Zd Infoz>mation 8ez>Vwe on Enez>gy). Yukw is al jaz>en aktief in de Japanse vz>edes-
en anti-kez>nenez>giebeweging. OndBz>stz>oom had een inteZ'Vieru met hem. .

"In Namle, in hèt noorden van Japan, wilde
êên van de negen elektriciteitsmaatschappij
en een kerncentrale bouwen. omdat te kunnen
doen moet zo'n maatschappij de grond- en vis
rechten van de boeren en vissers kopen. De
boeren en vissers van Namie willen echter
geen kerncentrale. Ze zijn bezorgd voor hun
veiligheid en staan argwanend tegenover tech
nologiên die uit de 'grote stad' komen. Ze
zeggen: "De boeren en vissers worden altijd
voor de gek gehouden door de mensen uit de
grote stad, Die mensen zijn slim en hebben
een grote mond en kunnen zo de mensen van
het platteland àan zich binden. Bet is het
beste om gewoon niet met ze te gaan praten,
dan kun je ook niet ingepakt worden."
Al tien jaar lang weigeren de boeren en vis
sers van Namie te onderhandelen met de elek
triciteitsmaatschappij. Als ze het volhouden
moet de elèkt~iciteitsmaatschappijeen andere
plek vinden vOOr de kerncentrale."
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Ik snaphet niet meer. Boe is het mogelijk om
op zo'n sfmpele wijze een kerncentrale tegen
te houden in een land dat 24 van die centra
les in gebruik heeft een tientallen in aan
bouw?
Bet gesprek met Yukio blijkt een puzzel te
zijn. om uit te kunnen leggen hoe het Japanse
verzet tegen kernenergie georganiseerd is ver
telt hij eerst over het politieke systeem, de
macht van de bedrijven en ·de tegenstelling
tussen het platteland en de grote steden. Een
noodzakelijke uitleg, want ook al is Japan
een sterk gelndustrialiseerde samenleving en
lijkt het uiterlijk veel op de westerse 'de
·mokratiên', de samenleving is niet te verge
lijken met de onze, dus ook de AKB niet.

feodaal
"In Japan hebben de bedrijven enorm veel
macht. De relatie tussen een bedrijf en haar



werknemers is bijna feodaal. Het bedrijf be
taalt de huur van de woning, de ziekteverze
kering en andere sociale voorzieningen. Dit
bindt de arbeiders aan de ~drijven. Hele fa
milies werken meestal hun leven lang bij één
bedrijf.
De sociale kontrole in de Japanse samenleving
is struktureel. Van alle Japanners bestaat
een dossier, dat bijvoorbeeld g'E!bruikt wordt
als je een baan zoekt. Als je bij een bedrijf
gaat solliciteren wordt nagegaan wat je daar
voor gedaan hebt. Kom je van een ander bedrijf
af, dan denken ze al gauw dat je daar wel
moeilijkheden zult hebben veroorzaakt en je
kans op een nieuwe baan is erg klein. Het
wo~dt nog moeilijker als je bij een bedrijf
wordt ontslagen om politieke redenen. Dat
kan dan niet alleen gevolgen hebben voor
jou, maar ook voor je hele familie.
Dit economische systeem wordt politiek ge
dragen door de Liberaal-Democratische partij
die al sinds de tweede wereldoorlog de abso
lute meerderheid in het parlement heeft.
We hebben wel vakbonden, maar dat zijn tan
·de10ze organisaties. De meeste mensen zijn
lid van de vakbond, maar tegelijk zo gebon
den aan het bedrijf dat ze geen harde eisen
kunnen stellen.
In feite leven de meeste Japanners in een
klein wereldje, dat van hun familie en hun
bedriJf. Mensen lopen enorm veel risiko's
als ze uit dat wereldje stappen, dus waarom
zouden ze het doen?"

?•
Na deze korte schets van de Japanse samenle
ving ga je je al bijna niet meer afvragen
hoe het komt dat er zoveel kerncentrales
staan, je verwondert je erover dat er in Ja
pan überhaupt nog een anti-kernenergiebewe
ging kan bestaan!
"Het verzet tegen kernenergie begon in Japan
zo'n tien jaar geleden. De eerste jaren werd
dat verzet vooral gedragen door de bevolking
van een plaats waar een kerncentra1e.gepland
werd. Op het eerste gezicht lijkt dit gek
omdat de plattelandsbevolking erg konserva
tief is. Maar zoals het voorbeeld van Namie
al aangeeft, leeft er onder de bevolking va~

het platteland een groot wantrouwen voor din
gen die uit de 'grote stad 'komen. In het ge
val van de kernenergie is dat heel konkreet.
De mensen op het platteland vragen zich af
wat voor voordelen zij hebben bij kernenergie.
Die kerncentrales worden bij hen gèbouwd,
maar zijn er om de grote steden van energie
te voorzien. Hen biedt het geen enkel voor
deel.

gezagsgetrouw
Maar het platteland is ook gezagsgetrouw.
De meeste plaatselijke politici zijn lid Van
de regeringspartij, die de nucleaire politiek
van de bedrijven steunt. De regionale media,
die door bijna iedereen gelezen worden, zijn

op de hand van de regering. Daarom is in de
meeste plaatsen waar een elektriciteitsmaat
schappij een kerncentrale wilde bouwen nau
welijks verzet geweest.
Als dat wel het geval was, dan ontstond het
verzet vaak in plaatselijke groepen van Gen
suikin, dat is één van de twee grote Japanse
vredesbewegingen die, gezien het verleden
van Japan altijd erg sterk zijn geweest. Gen
suikin verzet zich niet alleen tegen kernwa
pens, maar ook tegen kernenergie. Deze bewe
ging is verbonden met de Japanse socialisti
sche partij.
Een andere basis van het plaatselijke vèrzet
waren vooral de vissers-,leraren-,post- en
spoorwegVakbonden. Deze vakbonden zijn onaf
hankelijker, omdat ze niet met. het 1;ledrijfs
leven maar met de overheid te maken hebben.
Veel leden van deze vakbonden zijn ook ak
tief in de plaatselijke Gensuikin-afdeling.

Minamata
De Japanse AKB was in de eerste jaren dus
vooral plaatselijk aktief én verbonden met
gevestige organisaties. Waarom dat laatste
heb ik al uitgelegd. Het is in Japan erg
moeilijk om buiten gevestigde organisaties
een macht te kunnen vormen zonder al te
veel risiko's te lopen."
De mensen uit de stad zijn zich pas de laat
ste 4-5 jaar met de AKB bezig gaan houden.
"De meeste van mijn vrienden waren tot een
paar jaar geleden niet aktief in de AKB,
maar in deanti-vervuilingsbeweging. In het
begin van de jaren '70 hebben. we in Japan
enkele grote gifschandalen gehad. Het bekend
ste is het gifschandaal van Minamata. Een
chemisch bedrijf loosde een hoeveelheid kwik
waar 300 mensen aan overleden en nu nog 5.000
mensen vergiftigingsverschijnselen van heb
ben. Toen luidde natuurlijk overal de alarm
bel en veel mensen werden aktief in de anti
vervuilingsbeweging. Zowel mensen van het
platteland als van de stad. Het was een lan
ge strijd om schadevergoeding van de verant
woordelijke bedrijven los te krijgen. In die
strijd bleek weer de gecompliceerde positie
van de vakbonden. De chemische industrie is
de grootste industrie van Japan

en dus erg machtig. Zij dreigden de vak
bonden met ontslagen, salarisvermindering en
zelfs bedrijfssluitingen als de eisen van de
anti-vervuilingsbeweging voor schadevergoe
ding en een strakke milieuwetgeving ingewil
ligd zouden worden. De vakbonden zwichtten
en lieten de slachtoffers in de steek. Het
behoud van banen en de bijkomende zekerhe
den is voor hen steeds belangrijker dan op
komen voor hun eigen gezondheid, want ze
zijn zelf natuurlijk ook slachtoffer van
deze vervuilende ind.ustriën."

dezelfde strijd
De laatse jaren zien steeds meer mensen van
de anti-ve~ilingsbewegingdat hun strijd
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dezelfde is als de ant-kernenergiestrijd. 
Veel mensen van de anti-vervuilingabeweging 
wor.den nu ook aktief in de AKB. 
"De samenwerking tussen de verschillende be
wegingen in Japan groeit sterk de laatste 
jaren. Dat is altijd één van onze doelstel
lingen geweest en we zijn erg blij met deze 
ontwikkeling. Dat samengaan uit zich bij
voorbeeld bij de demonstraties die we de 
afgelopen drie jaar hielden. Daarin zag je 
niet alleen spandoe.ken tegen kernenergie, 
maar ook tegèn kernwapens, spandoeken ter 
ondersteuning van de strijd van de boeren 
tegen het vliegveld van Nari ta en ter onder
steuning van de vissers tegen de vergi.fti
ging. 
Tegelijk proberen we onafhankelijker te wor
van de officiêle organisaties waar we zo 
lang mee verbonden zijn geweest. Door de 
economische crisis kun je een duidelijke 
verrechtsing in de Japanse vakbonden bespeu
ren. Bet behoud van werk is prioriteit nr.l. 
De vakbonden zijn niet zo kritisch meer 
naar het soort industrie dat hun werk kan 
geven. Als een kerncentrale nieuwe banen 
oplevert,dan is kernenergie een goede zaak. 
De verrechtsing sluipt langzaam in de pro
gressievare vakbonden, die tot nog toe de 
anti-kernenergiestrijd gesteund hebben." 

onafhankelijk 
De onafhankelijke aktivisten zien deze ont
wikkeling en trekken hun konklusles. 
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"We zijn nu duidelijk bezig van de AKB een 
onafhankelijkere beweging te maken. Als we 
te lang zo afb.ankelijk van een organisatie 
als de vakbonden blijven en die besluiten 
op een dag dat ze niet lange.r aktief tegen 
kernenergie zullen zijn, dan ben je weg! 
Daar zijn we bang voor. 
De huidige AKB maakt. zich ook losser van de 
vredesbeweging Gensuikin . Tot enkele jaren 
terug konden de twee vredesbewegingen Gen
sulkin en Gensuikyo niet met elkaar samen
werken. Dat had veE!l te maken met de Moskou 
gezindheid van Gensuikyo. De laatste jaren 
organiseren ze wel aktiviteiten samen, met 
name de Internationale Vredesconferentie 
in Hiroshima, dat jaarlijks in augustus 
plaatsvind. Op deze conferenties proberen 
we ieder jaar een discussie over kernene.r
gie aan te gaan, maar het is tot nog toe 
niet mogelijk geweest daar een resolutie 
tegen kernenergie aangenomen te krijgen. 
Sinds 1977 organiseren we daarom onze eigen 
congressen. Ieder jaar hebben we een anti
nucleaire week van 20-26 oktober, waar alle 
anti-kernenergiegroepen samen komen. Bet 
doel van deze week is vooral een uitwisse
ling tussen de verschillende plaatselijke 
groepen. Tot een verdergaande landelijke 
koórdinatie is het nog niet gekomen." 

referendum 
De aktiviteiten van de Japanse AKB zijn op 
dit moment in twee delen te onderscheiden. 
In de eerste plaats de aktiviteiten op 
plaatselijk niveau, dat zich vooral toe
sp;i.tst op plaatselijk verzet tegen een 
kerncentrale of andere nucleaire aktivitei
ten in een gebied. De groepen die aan dit 
verzet vorm geven zijn de groepen uit die 
omgeving. Ze worden wel gesteund door groe
pen uit de stad, maar zijn daar verder on
afhankelijk van. 
"In Kubokawa, een klein plaatsje op het 
platteland, wilde een elektriciteitsmaat
schappij een kerncentrale bouwen. De bur
gemeester steunde dit plan tegen de zin van 
de bevolking in. Er werd een kampagne op 
touw gezet om de burgemeester tot aftreden 
te dwingen . Dat lukte en in maart 1981 wa
ren er nieuwe verkiezingen. De burgemeester 
won helaas weer maar had wel de belofte ge
daan dat e.r een referendum zou komen over de 
nieuwe kerncentrale . Dat referendum is ge
weest en Kubokawa is nu de eerste gemeente 
in Japan met een gemeentewet tegen kerncen
trales. De elektriciteitsmaatschappij zal 
dus een andere plek moeten zoeke.n. 
Opvallend in deze kampagne was dat de bevol
king die erg konservatief is samenkwam in 
het verzet tegen de kerncentrale. De poli
tiek werd door iedereen wijselijk ~it de 
kampagne gehouden, want daarover verschil
den de meningen noejal. Zo hebben ze de 
strijd tegen de kerncentrale gewonnen." 
De Japanse AKB houdt zich landelijk inten
sief bezig met het verzet tegen de dumpin-



qen van radioaktief afval in de Pacific.
Japan heeft vanaf 1979 enkele 'proefd\UDpin
gen 'van laag en middel radioaktief afval in
(ie Pacific gedaan. Bet p:J.an was om vanaf
1981 officieel met de dUÛlpingen te beginnen.
Dank:zij de sterke oppositiè van de Japanse
AKS en het verzet uit de Pacific zijn deze
plannen voorlopig uitgesteld.
Bet Japanse verzet koncentreert zich daar
naast ook op de plannen van de Japanse rege
ring om een eigen opwerkingsfabriek te bou
wen. Nu wordt het hoog radioaktief afval en
kernsplijtingsafval jaarlijks per schip naar
Frankrijk vervoerd om in La Hague opgewerkt
te worden. Japan streeft ernaar om. de hele
nucleaire cyclus in eigen land onder te bren
gen, dus ook de opwerkingsfabri.ek.Niet al-

leen de gevaren van het opwerkingsproces,
maar ook de mogelijkheden om met behulp van
een opwerkingsfabriek kernwapens te maken
verbinden de Japanse AKS en de vredesbeweging
Gensuikin in het verzet tegen de opwerkings
fabriek.
Als ik tot slot Yukio vraag of we nog iets
vergeten zijn, zegt hij dat in de Pacific
enorm veel anti-nucleaire akties en kampag
nes zijn die in West-Europa nog veel te wei
nig bekendheid en steun genieten. Daar heeft
hij gelijk in en we zullen er in de volgende
onderstroom een artikel aan wijden.

Madeleen Helmer
met dank aan WISE.

Kernenergie: voer
voordeskundigen?
In de ant:ikernenergiébeweqing wordt al sinds jaar en dag de diskussie gevoerd over de rol
van deskundigheid bij het over dragen van informatie over kernenergie. Veel mensne die zich
et voorlichtingsaktiviteiten bezighouden kennen het probleem van de informatieoverdracht
a,an mensen die van zo'n ingewikkelde technologie als kernenergie geen kaas gegeten hébben,
dat ook niet van plan zijn en toch willen horen waarom kernergie verwerpelijk is. Ook als
het gaat om forums speelt hetzelfde probleem: hoe vaak gebeurt het niet dat een aantal
deskundigen niet anders doet dan proberen die rol waar te maken, en over de hoofden van de
toehoorders/sters heen twistgesprekken voeren die misschien goed zijn voor hun eigen in
tellektuele bevrediging. De mensen in de zaal gaan echter na afloop naar huis met nog meer
vragen dan waarmee ze gekomen waren. Vooral ook de verhouding tussen deskundigheid en demo
kratie is een kwestie die in diskussies geregeld aangeroerd wordt. De vraag is dan in hoe
verre een samenleving met zulke hoog'waardige' technologi.ese ontwikkelingen en de daarbin
nen werkzame technokraten, nog demokrat!es kan funktioneren. Reden genoeg om eens stil te
staan bij het kongres dat onlangs gehouden werd: Kernenergie ontmanteld. Klinkende namen
en indrukwekkende titels leken daar de argumenten tegen kernenergie kracht bij te moeten
zetten. Hieronder een indruk van het kongres, haar achtergronden, en waarde voor de AKB.
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In de informatiefase van de brede maatschappe
lijke diskussie heeft het Landelijk Energie
Komitee van de stuurgroep van de Brauw geld
gekregen voor het organiseren van een anti
kernenergiekongres. In de subsidieaanvraag
staat het zo: "om te trachten meer evenwicht
te brengen in de mogelijkheden van voor- en
tegenstanders van kernenergie hun argumen
ten uit te werken en naar voren te brengne
voor een groot publiek.
Het LEK klopte voor de organisatie van het
kQngres aan bij het Instituut voor Maatschap
pijgericht Onderzoek in Middelburg dat zich
bezig houdt met vraagstukken op het gebied
van de regionale ontwikkeling. Het IMGD is

menten tegen kernenergie, door het weergeven
van de meest recente stand van de diskussie
over diverse aspekten van kernenergietoepas
sing.
2. Het hanteerbaar maken van de wetenschappe
lijke argumenten voor de strijd tegen kern
energie.
3. Het verkrijgen van een zo groot mogelijke
publiciteit voor de antikernenergie-argumen
ten.
Wat de doelgroepen betreft was het kongres in
eerste instantie bedoeld voor: leden van de
antikernenergiebeweging in Nederland1 milieu
groepen1 wetenschappers en wetenschapsjourna
listen, de vakbeweging.

een instituut dat als doelstelling heeft:
"Het vergroten van de toegankelijkheid van
wetenschappelijk onderzoek voor groepen en
organisaties die niet over de middelen be
schikken om dit onderzoek zelf te verrichten
maar daar, in verband met bepaalde problemen
behoefte aan hebben". Verder wil men de hui
dige wetenschapspraktijk zo beInvloeden dat
deze kwa vorm en inhoud meer afgestemd wordt
op de belangen en de problemen van kansarme
groepen in de samenleving. Net zoiets dus als
de wetenschapswinkels willen, alleen werken
IMGD's buiten de universiteiten en hogescho
len.

doelstellingen
Het LEK nam kontakt op met het IMGD omdat dat
al eerder een kongres had georganiseerd over
lage stralingsdoses. Het IMGD aksepteerde het
projekt omdat het een materiële ondersteuning
betekende voor het instituut in haar verdere
werkzaamheqen. In overleg met het LEK werden
de volgende doelstellingen van het kongres ge
formuleerd.
1. OVerdracht van kritiese informatie over
kernenergie door het naar voren halen van de
door de nucleaire gemeenschap gehanteerde
vooronderstellingen1 door het aanscherpen en
aktualiseren van de (wetenschappelijke) argu-
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In de inleiding van de kongresmap wordt aan
gegeven waarom zij een 'deskundigenkongres'
organiseert, ondanks het feit dat de strijd
rond kernenergie een politieke diskussie is
(en geen techniese), waarin verschillende
maatschappelijke belangen en opvattingen tegen
over elkaar staan: "De atoomlobby waànt zich
sterk in het wetenschappelijke debat over
kernenergie. Daarnaast benadrukt zij in deze
sombere tijden graag de ekonomiese voordelen
die kernenergie zou bieden. Juist ook op deze
terreinen willen wij daarom aantonen dat de
atoomlobby ongelijk heeft". Ondanks het feit
dat het niet uitmaakt of een mens- en milieu
vijandige energiebron goedkoop of duur is, wil
men toch de aandacht op de kosten brengen:
"omdat de tegenpartij daar zo de nadruk op
legt, en omdat de diskussie erover duidelijk
heid kan verschaffen over de vooronderstellin
gen en maatschappelijke opvattingen van de
deelnemers aan die diskussie".
Het komt er dus in feite op neer dat men zich
laat leiden door de argumenten van de voor
standers, en vervolgens zo'n handelswijze ver
dedigt door aan te geven dat je toch wel bij
d,e wezenlijke tegenstellingen uitkomt. Dat
heeft in ieder geval naar buiten toe niet zo
gewerkt: In de meeste kranten heeft slechts
een artikel gestaan over het kongres naar aan
leiding van de bijdrage van ene C. Komanoff.



Deze wist te melden dat kernenergie op grond
van een kosten-baten analise (waarbij hij
zich baseerde op een vergelijking met kolen
centrales!) onzinnig is. Naar mijn idee is
de strijd tegen kernenergie daar nooit om
begonnen. Er zijn wel wezenlijker argumenten
te bedenken.

het kongres zelf
Het kongres vond plaats in het kapitale eta
blissement 'Engels', stadsherbergier sedert
achttienhonderd zoveel. De konsumptieprijzen
lagen dik boven het landelijke gemiddelde.
En het was maar goed dat de lezingen elek
tries versterkt waren, anders waren ze be
slist gesmoord in het hoogpolige tapijt. De
publieke belangstelling was niet bepaald dat
wat men ervan gehoopt had. De tweede dag wa
ren er iets meer dan de eerste, maar boven de
130 van de zaterdagmiddag is het niet uitge
komen. Dat was zeker ook te wijten aan de
slechte publisiteit in de kranten, die be
steedden er nauwelijks aandacht aan. Het soort
publiek was van een zekere wetenschappelijke
allure, veeloudbekenden uit de milieu- en
energiebeweging; het aantal mensen uit basis
gorpen was, voorzover na te gaan, schrikba
rend laag. De stuurgroep liet zich, vanwege
de aard van het kongres ongetwijfeld, verte
genwoordigen door Leo Jansen.
De eerste dag was vooral technies van aard,
de tweede ging over de sosiaal-ekonomiese as
pekten. Er werd uiteraard geen lulkoek verteld,
de bekende argumenten werden eens stevig uit
gediept. Dat liep van het probleem van de la
ge stralingsdoses tot prijsvergelijkingen met
kolencentrales. Voor verdere informatie over
de inhoud van de lezingen verwijs ik naar de
kongresmap die gaat verschijnen.
Er waren werk- en diskussiegroepen georgani
seerd, maar die verdeling kwam niet zo uit de
verf: veel van die groepen werden samengevoegd.
Een groot probleem vormde het feit dat de
voertaal in die groepen vaak niet het neder
lands kon zijn, vanwege de deelname van bui~

tenlanders.

overschatting
Afgezien van het feit dat er nieuwe infor
matie werd gegeven, met name over de dum
ping van afval voor de portugese kust, over
de barre toestanden in Windscale en over ach
tergehouden informatie rond Gorleben, lever
de het kongres weinig konkreets op, dat van
prakties nut kan zijn voor de AKB. Wel werd
er een resolutie over Kalkar aangenomen.Daar
in worden de verantwoordelijke regeringen op
geroepen om die te ontmantelen. Argumenten
daarvoor zijn onder andere het eksplosiege
vaar en de gevolgen daarvan voor mens en mi
lieu, maar ook dat niemand meer weet hoe de
snelle kweekreaktor nu presies in elkaar
steekt: er zijn veranderingen tijdens de bouw
doorgevoerd die niet sistematies in de bouw-
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tekeningen z~Jn opgenomen. Dat blijkt uit
een onderzoek door MesserschmidtBB. Verder
worden de bouwkosten en de bouwtijd aange
voerd. Die gaan respektievelijk 15 miljard
mark en 17 jaar bedragen.
Door de veelheid van onderwerpen die aan bod
zijn geweest was het zeker een zinnige bij
eenkomst, zeker voor mensen die niet alleen
op het nivo van direkte aktie, maar ook op
dat van een wetenschappelijk debat, de strijd
tegen kernenergie willen voeren. Wat ontbrak
was gepaste aandacht voor het ondemokratiese
karakter van kernenergie en de relatie tussen
kernenergie en toenemende repressie. Dat is,
zeker voor mensen die tijdens de afgelopen
akties tegen kernenergie lijfelijk gekonfron
teerd zijn met dit aspekt daarvan, een reden
geweest om thuis te blijven. Maar niet de
voornaamste. Veel mensen, en juist diegenen
waarop je bij akties kunt 'bouwen', hebben
een gruwelijke hekel aan deskundologen en
hun kongressen. Daar moet je, of je dat leuk
vindt of niet, rekening mee houden, en het
dus als diskussieonderwerp in zo'n kongres
aan bod laten komen. Dat geldt zeker als je
de pretentie hebt te werken voor de leden van
de antikernenergiebeweging. De uitspraak van
degene die aan het eind van het kongres het
slotwoord deed, als zouden de resultaten van
het kongres over tien jaar nog steeds de gè
moederen bezig houden, moet dan ook gezien
worden als een vorm van grenzeloze zelfover
schatting en wetenschappelijke pedanterie.
Het is nog steeds niet zo dat de wetenschap
omwentelingen veroorzaakt, maar mensen die
bereid zijn zich met lijf en leden in te zet
ten; mensen ook die elk geloof en vertrouwen
in de wetenschap verloren hebben om dat de
dominante beoefening ervan alle ellende om
ons heen voortgebracht heeft.

Ruud Bökkerink, met dank aan Ronald Jansen en
Hans Glaudemans
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