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Reakties enquete
In het novembernummer van vorig jaar was een enquete over het gebruik en waar
dering van Onderstroom bijgevoegd. Het is nu april '83 en het wordt hoog tijd
om allereerst iedereen te bedanken die mee gedaan hebben en verder om te ver
tellen hoe het er mee voor staat.

Kolofon
onderstroom
Dlskussieblad van en voor de
anti-kernenergie beweging

redaktie
Gerlo Beernink
Ruud Bökkerink
Madeleen Helmer
Ruud de Koter
Ger Peeters
Rob Stomphorst

medewerking
Johan Bakker. Addy van de Bosse.
Corien Glaudemans. Jacob Kroeze.
Puk van Meegeren. Opspraak. Wil
lem Oosterbaan. Feico S. Stekho
en • WISE.

tekeningen
Peter Steutel • Uderzo.

foto's
Nijmeegs Fotokollektief
Corien Glaudemans
Hein Verwer
tentoonstelling Chooz

kopij

Zo'n 170 mensen. 30% van alle abon
nees. hebben de vragenlijst ingevuld.
In vergelijking met onderzoeken die op
een zelfde manier zijn opgezet. is dat
zeker geen laag percentage. Voor zover
ik het kan nagaan. is de groep die ge
reageerd heeft redelijk representatief
voor alle abonnees. Bij 'provincie' en
'hoe lang abonnee?' komen verdelingen
tussen alle abonnees en de zogenaamde
respondentengroep erg goed overeen.
Kleinere plaatsen zijn iets onderver
tegenwoordigd en alleen bij geslacht
is er een vertekening: er hebben in
verhouding minder vrouwen de enquete
ingestuurd.
Bij de losse verkoop zijn geen goede
resultaten geboekt. De stapel ingevul
de vragenlijsten is niet groter gewor
den dan drie. Inmiddels is gebleken
dat de omvang van de losse verkoop
veel kleiner is dan aanvankelijk werd
gedacht.

positief
De enquete is. althans bij de mensen
die gereageerd hebben. vrij positief
ontvangen. Er was wel kritiek. bij
voorbeeld "hang je niet op aan aller
lei ci jfertjes" of "de vraag over je
visie op het parlement geeft de pro
blematiek te eenvoudig weer". Maar ook
reakties als "leuk om weer eens na te

denken over je ei gen medi a". "nu kan
ik eindelijk m"n kritiek op Onder
stroom eens spuien" of "zo'n enquete
zet je weer aan het lezen".
Het verwerken van de 170 vragenlijsten
is veel werk geweest. Het bedenken wat
de resultaten betekenen. bepaalde ge
gevens kombineren en dat alles be
schrijven in leesbare tussenverslagen
voor de redaktie kost nog meer tijd.
Ik ben echter al een goen eind op weg
en verwacht dat de eerste versie met
Pasen af is.

verslag
Als het zover is. zal ik in Onder
stroom (misschien in nr 3. waarschijn
lijk in nr 4) uitgebreid verslag doen
van hetgeen mijn stage bij Onderstroom
heeft opgeleverd en tevens ingaan op
de vraag wat de redaktie er aan heeft.
Mocht je geinteresseerd zijn in het
hele onderzoeksverslag. dan kan je
rlat bij mij vast bestellen. Het r~p

port is eind mei klaar. Je moet er
wel rekening mee houden dat je zo'n
vijf gulden gaat betalen om de kos
ten te dekken.

puk van meegeren
wi llemsweg 15
6531 DA Nijmegen
080-562318

kopy opsturen naar:
Onderstroom. Postbus 1334
6501 BH Nijmegen
Vermeld je adres en telefoonnummer
zodat we kontakt met je kunnen
opnemen.

abonnementen
Wil je abonnement schrijf dan een.
briefje naar Onderstroom. Postbus
1334. 6501 BH Nijmegen.
Wij sturen dan een acceptgirokaart
voor het abonnementsgeld. Abonne
menten die niet voor december zijn
opgezegd. worden automaties
verlengd.
Onderstroom verschijnt acht keer
per jaar.

boekhandel
Boekhandels kunnen Onderstroom
bestellen via:
Uitgeverij de Haktol
Postbus 1252. 6501 BG Nijmegen

druk
Vrije Druk Nijmegen
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harde akties in Chool 

"Nucléaire c'est Ie désert" 
' ( 

Oe bevolking van het Franse plaatsje Chooz schrok eind 1977 op toen in de kèrn
centrale bij hun dorp een ernstig ongeluk plaatsvond. Een flinke hoe~eelheid 
radioaktiviteit werd in de Maas geloosd en de centrale van 266 MW werd voor 
twee jaar buiten bedrijf gesteld. Sinds 1980 draait deze kerncentrale weer op 
halve kracht. Het daadwerkelijke verzet tegen kernenergie begon in 1979 toen 
de Franse overheid liet weten in Chooz vier kernreaktoren van elk 1300 MW te 
willen bouwen. Maar de mensen van Chooz willen geen tweede kerncentrale in hun 
dorp. Eenderde van hun grond, 150 hectare,zou onteigend worden en ze willen 
niet dat hun rust verstoord wórdt. In enkele jaren ti'jd wist de bevolking van 
Chooz een krachtdadig verzet op poten te krijgen. Gewelddadige COflfrontaties 
met de overheid gaan ze niet uit de weg . Sinds een jaar verandert het dorp op 
iedere laatste zaterdag van de maand in een slagveld . Op de laatste zaterdag 
van januari waren Pas ca 1 , Oomi nque en Hervé in Nijmegen bij de anti-repressie
manifestatie. Een paar honderd kilometer verwijderd van de strijd van hun 
dorpsgenoten vertelden ze in alle rust over hun verzet tegen de kerncentrale in 
a~nbouw. Het zijn geen beroepsaktivisten: Dominique werkt bij de arbeidsinspek
tie, Pascal is kok en Hervé werkt bij de PTT. Desondanks lukt het hen om met de 
800 bewoners van hun dorp een verzet te organiseren dat is uitgegroeid tot het 
symbool van de Franse AKB. 

"Nadat in 1979 bekend werd dat de 
Franse elektriciteitsmaatschappij EDF 
bes 1 oot om bij ons in Chooz een kern
centrale van vier keer 1300 MW te bou
wen, begon een klein aantal mensen 
zich daartegen te verzetten . Bijna 
alle mensen van Chooz protesteerden 
heftig tegen de kerncentrale en we 
zijn de eerste tijd vooral bezig ge
weest met het -verzamelen en verstrek
ken van informatie. We wilden mensen 
stimuleren i n het nadenken óver kern
energie". 
In 1980 werd het komitee van Chooz 
groter. Verschillende groepen en par
tijen sloten zich bij het verzet aan: 
De links-socialistische PSU, de lokale 
afdeling van de socialistische vakbond 
CfDT, de milieupartij en in het begin 
ook mensen van de PS, de partij van 
Mi tterand. 
De meeste leden van het komitee zijn 
in hun dagelijkse leven arbeider. De 
Franse Ardennen is een sterk geïndus-

trialiseerd gebied, erg dun bevolkt, 
en de meeste jongeren zij n -weggetrok
ken. Er heerst grote werkloosheid, 
want het gaat niet goed met de textiel 
en staal industrie die daar vooral ge
vestigd zijn. 

enquête publique 
In mei 1980 brak de verzetsstrijd aan: 
"Zoals dat formeel hoort in Frankrijk, 
startte de overheid een inspraakproce
dure over de bouw van de kerncentrale. 
Zo'n procedure duu.rt zes weken. Dan 
komt er een boek met de plannen in het 
~emeentehuis te liggen en de mensen 
mogen hun mening in dat boek schrijven. 
Maar de uitspraak van zo'n 'enquette 
publique ligt bij voorbaat al vast. 
Dat wisten wij ook wel, dus gingen we 
die enquette boykotten . . Dat begon al 
gelijk op de eerste dag toen ambtena
ren het boek naar het stadhuis brach
ten. BenW van Chooz weigerden 

het boek i n het stadhuis te p 1 aatsen 
en met politiegeweld werd toen de deur 
geforceerd. De ~erste paar dagen haal
den we het boek uit het stadhuis en• 
gooiden het in de Maas. Maar ook daar 
vond de staat natuurlijk wat op: De 
po 1 i t _ie verankerde het boek en haa 1 de 
het 's avonds weer weg, zodat we het 
niet konden jatten . Iedere avond kwa
men toen mensen naar het stadhuis om 
het vervoer van het inspraakboek te 
b 1ok keren. In het begin waren we maar 
met 10 ä 15 mensen, maar tegen het 
einde van de zes weken stonden we daar 
iedere avond met 300 tot 400 mensen. 
Eerst werden de busjes van de CRS (de 
Franse oproerpol~tie} nog geweldloos 
geblokkeerd, maar nadat we keer op 
keer door de sterke ann werden wegge
slagen, begonnen we ook met stenen te 
gooien. 

Gedurende de periode tussen de en
quette en de verkiezing van Hitterand 
was het betrekkelijk rustig in Chooz. 
Veel mensen van de 'rode' regio werden 
aktief in de verkiezingscampagne van de 
socialisten. De PS van Mitterand be
loofde tijdens de campagne dat bij een 
overwinning de vier kernreaktoren 
van Chooz niet gebouwd zouden worden 
en velen vestigden hun hoop op deze 
belofte. Het was dus fl i nk feesten in 
Chooz toen Hitterand in mei'81 aan de 
macht kwam . 
Maar ook in Frankrijk worden verkie
zingsbeloften op schaamteloze wijze 
verloochend. 

Ten tijde van de overwinning van Mit
terand vond ook in het Bretonse Plo
goff geruchtmakend verzet tegen de 
daar geplande kerncentrale plaats . 

. Meer nog dan Chooz was Plogoff het 
symbool van de Franse AKB. Om de anti
kernenergiestrijd te ontkrachten, be
sloot Mitterand de centrale in Plogoff 
niet, maar die in Chooz wel te bouwen. 
De des i 11 us ie in Chooz wa.s groot. Na 
deze verlakkerij hadden mensen het 
vertrouwen in legale akties verloren. 
"Nadat Parijs ons belazerd had gingen 
we ons hergroeperen. Het komitee, met 
alle groépen daarin bleef bestaan en 
ging door met g~ven van informatie en 
geweldloze akties . . Daarnaa~t vormden 
een stel mensen het 'Front d'Action', 
dat is een groep die elke maand tot 
narde akties oproept . Al hadden we een 
eigen ~roep, de meeste mensen van 
Chooz gingen akkord met harde akties. 
Ze waren het verschrikkelijk beu om 
elke dag met honderden CRS in hun 
buurt te moeten 1 even. De eerste harde 
confrontatie met de staat vond plaats 
in januari '82 . Vee.l mensen van Chopz 
namen deel aan de akties, maar ook 
mensen van buiten kwamen onze akties 
steunen" (Al s Pascal ziet dat ik de 
plaatsen opschrijf die hij noemt, 
waar de andere mensen vandaan komen, 
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dan wijst hij me er l~chend op dat dat 
niet de bedoeling is. Ik heb kennelijk 
nog niet helemaal begrepen hoe dat zit 
in Frankrijk, MH) • 
"De mensen van bui ten Chooz hebben er
varing met harde akties, daar kunnen 
en willen we van leren. Het laatste 
verzet dat we h1 er hadden was tijdens 
de tweede wereldoorlog. Wij weten bij
voorbeeld niet hoe je een molotov
cocktail in elkaar zet, d.at kunnen we 
dan van andere leren. 

handicaps 
Vanaf januari '82 werd iedere laatste 
zaterdag van de maand uitgeroepen tot 
aktiedag. Het verzet van Chooz raakte 
tot over de landsgrenzen bekend. Toch 
doen er per keer maar zo'n 500-1000 
mensen met de akties mee, tegenover 
1500 stuks CRS. 

"Dat k0111t omdat je het gebied goed • 
moet kennen om in de buurt van de ak
ties te kunnen komen. De CRS heeft 
het hele dorp gefsoleerd en de aan
voer wegen vaak al op 30-40 kilometer 
afgezet .• Alleen de mensen die het> ge
bied goed kennen weten hoe ze door het 
bos en langs andere wegen bij elkaar 
kunnen komen". 
Ondanks al deze handicaps wordt vast
gehouden aan de laatste zaterdag van 
de maand. "Het feit dat we vast elke 
maand aktievoeren in Chooz is erg be
langrijk voor de mensen om de moed 
erin te houden en te weten dat de 
strijd gewoon doorgaat . Het is niet te 
doen a. de datum van de aktiedag 
steeds te veranderen, bovendien is 
zo'n verandering voor de CRS toch niet 
geheim te houden. Het heeft alleen 
voor ons nadelen, we zouden kunnen 
verslappen in de strijd". Sabotageak
ties worden wel op andere 111011e0ten 
uitgevoerd. Het hek rondom het bouw
terrein is een keer vernield en de 
hijskranen zijn al 4-5 keer behandeld. 
Oe samenwerking tussen het komitee van 
Chooz en het Front d'Action gaat erg 
goed. Mensen van het komi tee doen mee 
met de maandelijk.se akties, maar 
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alleen zonder gebruik van geweld. Zij 
houden het kontakt met de buitenwereld 
wat het Front niet kan. 
Vanwege de harde akties heeft de lan
delijke pers ineens grote belangstel
ling voor de gebeurtenissen in Chooz·. 
"Er moet eerts bloed vloeien, dan wil
len ze wel ", merkt Dominique cynisch op 
Oe mensen van het komitee houden de 
kontakten met de pers, waarbij niet 
alleen ingegaan wordt op de rellen, 
maar ook veel achtergrond-informatie 
en aandacht voor de geweldloze akties 
gegeven wordt. 
"Het werkt prima zo, de mensen van de 
landelijke pers zien toch het verschil 
niet tussen het Front en het komitee~ 
en we krijgen nu wel alle aandacht die 
we hebben willen. Zo is een t.v.ploeg 
vijf dagen lang hier wezen filmen en 
mensen van het komitee zijn uitgeno
digd voor een nationaal debat op t.v. • 

In mei'82 sloot een nieuwe groep men
sen zich aan bij het verzet tegen d.e 
kerncentrale: de staalarbeiders van 
Vi reux-Molhain. · 
"Oe arbeiders zien dat hun bedrijven 
sluiten terwijl de kerncentrale wel 
gebouwd kan worden . Ze zien met eigen 
ogen dat het een fabeltje is om te be
weren dat kernenergie goed is voor de 
werkgelegenheid. Ze zeggen 'straks 
zijn alle bedrijven hier gesloten en 
blijft er een woestijn over met in het 
midden een kerncentrale'.Ze zagen dat 
stakingen niet veel uithaalden en slo
ten zich aan bij onze akties. Die wer
den daardoor veel sterker en zij kre
gen mede aandacht voor hun problemen. 
Het verzet heeft daannee ook een bre
der karakter gekregen: Tegen kernener
gie en tegen de sluitingen van de in
dustriën in ons gebied." 

totaa 1 karakter 
wat bij ons minder bekend is zijn de 
akties op de eerste zaterdagen van de 
maand. Dan vinden in Chooz allerlei 
aktiviteiten met een informatief ka
rakter plaats. Aktivisten uit andere 
d~or kernenergie geplaagde gebieden 

komen dan naar Chooz en vertellen 
over hun situatie en verzet. 

Het verzet in Chooz heeft een totaal 
karakter:"We willen zoveel mogel ijk 
verschillende aktiviteiten doen . Ge
weldloze akties, informatiebijeen
komsten. confrontatie~ met de overheid 
maar ook zo nu en dan een goed feest.• 
Niet alleende veelheid aan aktivitei
ten in het kleine dorp is verrassend, 
ook de manier waarop de bewoners in
tern taken hebben verdeeld . 
"Iedereen is natuurlijk verantwoorde-
lijk voor de ilktiviteiten die we or
ganiseren. Maar de meesten van ons 
werken en om te zorgen dat 'lopende 
zaken' goed geregeld worden betalen we 
allemaal een maandelijks bedrag waar
mee een van ons helemaal voor dat werk 
vrijgesteld is . Hij zet het archief op 
verzameld informatie, onderhoudt de 
kontakten met de pers en met andere 
AKS-groepen. Dat werkt prima zo•. 

na Malville 
Oe soepele organisatie en de veelheid 
aan ~ktiviteiten die in zo'n kleine 
p 1 aats a 1 s Chooz kunnen bestaan staan 
in schril kontrast met met de situatie 
in de landelijke anti-kernenergiebewe
ging. 
Na Halville in '77 hebben we daar niet 
zoveel meer van vernomen, terwijl 
Frankrijk toch één van de koplopers op 
het gebied van kernenergie is. Hoe 
kant dat? 
MWe weten niet zoveel van de geschie
denis en de ontwikkeling van de Fran
se AKB, we zijn pas aktief geworden 
toen ze hier in Chooz met de bouw
plannen voor die nieuwe kerncentrale 
kwamen. Voor zover wij weten is de 
demonstratie in Malville in de zomer 
van '77 het hoogtepunt van de lande
lijke AKB geweest. Er waren toen 
100.000 mensen. Na de slag die daar 
toen met de CRS geleverd werd, waarbij 
een dode viel, is het met de AK8 hard 
naar beneden gegaan . Die demonstratie 
was door een kleine groep uitgeroepen 
en werd niet gedragen door groepen uit 
het hele land. Er was binnen de AK8 
geen basisstruktuur geschapen waar de 
AKB na de demonstratie in Halville op 
terug kon vallen . Dat verklaart voor 
een dee 1 de zwakte van het verzet te-
gen kernenergie . . 
Haar de. grootste verklaring ligt in 
het gebrek aan interesse voor de geva
ren van kernenergie bij de Franse be
volking. Alleen op de plaatsen waar 
kerncentra les staan of worden gebouwd 
is er verzet en vaak ook zeer heftig, 
maar als je 50 kilometer verderop komt 
dan liggen de mensen er echt niet wak
ker van . 



protest tegen de stuwdam. De kontakten
tussen de bevolking van de stuwdam
plaatsen en de mensen van Chooz komt
steeds beter op gang en zal vooral in
de komende maanden flink versterkt
worden.

symbool
In de kOOlenden maanden van informat1e
verspreiding. geweldloze aktles en
verbreding van het verzet in Chooz
wordt toegewerkt naar de grote jaar
lijkse manifestatie die op 22 mei in
Chooz plaatsvindt. Tijdens de manifes
tatie zal ook geprobeerd worden om
de Franse AKB weer een nieuwe stimu
lans te geven.
Chooz is het symbool geworden van het
Franse verzet tegen kernenergie. zoals
Plogoff dat tot de stopzetting van de
bouwplannen daar was. Het verzet en
het synilool worden steeds sterker en
kunnen echt bedreigend worden voor de
kerncentrale in aanbouw. Tot slot toch
nog een pessimistische vraag: Stel dat
het verzet 1n Chooz de Franse regering
dwingt om de bouwplannen te stoppen.
Zal het lerzet dan weer in elkaar zak
ken zoals dat in Plogoff gebeurd is?
"Die kans bestaat inderdaad, we zijn
met te weinig om de landelijke AKB
duurzaam te aktiveren, lIIlar kun je ons
dat verwijten?"

Madeleen Helmer.

Voor het Franse consulaat 1n Amsterdam
werd op maandag 21 februari een pro
testdemonstratie gehouden ter onder
steul'l1ng van het verzet in Chooz. Oe
consul kreeg een persverklaring aange
boden 'waal'1l'lee hij bijzonder blij was'
en die hij 'zou doorsturen naar de
ambassade want het consulaat is immers
geen politiek .IIIlar adnlinistratief
steunpunt van de Franse overheid •.. '
Diverse fotografen hebben bij de aktie
voor joker leuke plaatjes geschoten,
want de volgende dag bleek geen enkele
krant gefnteresseenf in het gebeuren.
(uit Bluf! nr 57)

..•

karakter hebben. het is de bedoeling
veel infOl'1llltie-aktiviteiten te onder
nemen om zo meer mensen bij onze
strijd te krijgen."
Oe staalarbeiders zijn een voorbeeld
van deze verbreding in het verzet te
gen Chooz. Maar ook aan de andere kant
van de grens, in Belg1l. komen steedS
meer Mensen in verzet tegen de Franse
kerncentrale. In de Belgische Maas
moeten stuwdarrmen gebouwd worden om de
onregelmatigheid van de .atertoevoer
i n de Haas te beperken (de Haas i s een
regenrivier). Een regel~t1ge water
toevoer 1s nodig voor de koelwater
voorziening van de kerncentrale in
Chooz.
Enkele gebieden zullen vanwege de bouw
van de stuwdalll:len onder water lopen,
Mar de grootste bezorgheid betreft de
verhoging van de radioaktiviteit in de
Haas en daanfoor in het drinkwater
(zie OS 7.'B2). Eén van de stuwdammen
zou in het Belgische plaatsje Couvin
moeten komen. De overheid beweert dat
de stuwdammen gebouwd worden voor
een betere drinkwatervoorziening en
voor betere vaannogel1jkheden van
vrachtboten, maar de bevolking weet
wel beter. Oe bevolking van Couvin
besmeurde een informatlehuisje dat de
overheid had opgericht met mest en
vernielde het. Veel mensen hebben een
zwarte vlag uit hun raam hangen uit

I( nOlC ....T ~1I' nOl
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Er zijn wel regelmatig nationale ver
gaderingen. lIllar daar komen erg weinig
groepen. Drie komitees, die van Parijs
Bordeaux en Halville zijn nog steeds
aktief op die vergaderingen. al be·
staan ze zelf uit niet veel meer dan
tien mensen. Groepen uit bijvoorbeeld
Plogoff. La Hague en Golfech waar het
verzet tegen kernenergie erg sterk is,
komen niet llll!er 09 die vergaderingen
OlIdat een kleine groep mensen zo bepa~

lend is.
In Chooz probeerden we een keer na een
manifestatie een landelijke vergade
ring te houden om de AKB meer te vere
nigen, maar niemand kwam. Volgens ons
durven mensen geen verantwoordelijk~

heid te nemen voor het op poten zetten
van een betere organisatie. Zo k~ je
in een cirkel terecht:Hensen uit
plaatsen die in verzet zijn tegen
'hun' kerncentrale hebben daar hun
handen vol aan en dus geen tijd om
landelijke perspektieven te ontwikke
len. Zo wordt de plaatselijke strijd
niet landelijk gemaakt. om maar niet
te spreken van ondersteuning ui t de
rest van het land voor jouw akties.
het verzet blijft plaatselijk met alle
beperkingen op de korte en langere
tel"lllijn. -

Binnen de Franse anti-kernenergie
strijd wordt veel meer steun verkregen
van andere plaatsen met ervaringen in
het kernenergieverzet. Vooral de ver
gelijking met Plogoff is frappant.
"Zowel hier als in Plogeff willen 1Ilen
sen met rust gelllten worden. En net
zomin als de bevolking in Bretagne
hebben wij hier in de Ardennen een ho
ge pet op van 'Parijs', de centralis
tische politiek van de Franse regering
In Plogoff werd het verzet ook door de
hele bevolking gedragen. daar waren
het de vissers. en vooral de vissers-
vrouwen, hier zijn het de arbeiders.
En ook daar had het verzet een totaal
karakter" .
In Chooz is i~iddels voor een nieuwe
strategie gekozen. Ket komitee van
Chooz en het Front d'Action hebben ge-
zllllll!nlijk besloten om het de komende ~ _. ~~.
maanden wat rustiger te doen met har- ,,;. , ~~ -.... /..
de .kti... ...,11 . ..,,". (
"Een periode van qewelddadigheid kan ""4:; ...~;-JJ"
je niet te lang volhouden. Voor de ~: ...A.l· .... -. \( "C-<tn'<'l'-.;.
1n- en omwonenden van Chooz is het :--:'\~ ~ . "" I •

geen pretje CI:1 iedere lIlland een veld- .1.,,"~.~~~ :.;
slag in hun buurt te moeten meemaken. ""'- '•."?oto...\. ~.
Oe komende 'laatste zaterdagen ~ zul- .......;:'" .ft~ '". "'~.'.
len wat ons betreft een geweldloos '.. .;~",-~,_. ~

Daarnaast is het opmerkelijk dat het
anti-kernenergiebewustzijn vooral aan
wezig is bij rensen die direkt met
kernenergie te lllllken hebben: Oe bevol
king rondom de bestaande of geplande
kerncentrales. Studenten. linkse jon
geren en de 'nieuwe socialen' die in
Nederland zo'n belangrijk deel van de
AKB vormen zijn in Frankrijk tn velden
noch wegen te bekennen.
·Wat die studenten in Parijs doen. ik
weet het niet, maar van een politiek
bewustzijn is nauwelijks sprake. Nee,
van hen is niets te verwachten-. merkt
Hervê schamper op.

Plogoff
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verslag diskussieweekend

Basisgroepen babbelen verder
In het weekend van 4. 5 en 6 maart vond een diskussieweekend plaats voor de men
sen uit de basisgroepen van de antikernenergiebeweging. voorheen de Dodewaard 
gaat - dicht beweging. Die laatste benaming is niet zo passend meer gezien de
diskussies tijdens het weekend. Sommige basisgroepen zoals de Utrechtse staan.
zeggen ze. met lege handen. andere hebben teveel om alles aan te kunnen pakken.
liefhebbers kunnen zich het hoofd gaan breken over een nieuwe naam voor die be
weging. Ik houd het op basisgroepenbewegin~ in onderstaand verhaal waarin met
lot van Baren en Peter Bemelmans • bef<len betrokken bij de voorbereiding. wordt
nagepraat over verloop en perspektieven van dat weekend.

Er waren ruim honderd mensen aanwezig.
waarbij opviel dat er weinig mensen uit
Nijmegen waren. niemand uit Arnhem. en
dat er een enkeling aanwezig was uit
Friesland. Orente en Zeeland. "Een wat
tegenvallende opkomst". vinden lot en
Peter. "In Amelisweerd vorig jaar is
besloten een nieuw weekend te houden.
In november zijn we met een groepje
mensen uit een aantal plaatsen bij el
kaar gaan zitten en konstateerden dat
na de akties in Petten en de demonstra
tie in Kalkar. de zaak in elkaar gezakt
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was. Een veelheid aan losse groepen
was her en der bezig. We stelden ons
de vraag in hoeverre er samengewerkt
moest gaan worden". Aanvankelijk werd
daarom besloten om een nieuw weekend
te houden over 'hoe verder' op de wat
langere termijn. zonder het praten
daarover meteen vast te koppelen aan
konkrete akties; ook vond men het be
langrijk om te praten over een nieuwe
struktuur om de kommunikatie te verbe
teren en de kontinufteit te verhogen.
"We zijn tijdens die voorbereiding op

een dilemma gestuit". aldus Peter. "E
nerzijds wil je dingen doorpraten. an
derzijds wil je toch een beweging van
de grond zien te krijgen; maar je kunt
geen beslissingen nemen over ideeën
van de beweging. Je kunt hooguit hopen
dat de diskussies doorwerken. zonder
dat er meteen met konkrete plannen ge
komen wordt".
Toch liep het allemaal. iets anders. Op
de eerste plaats hadden met name de
mensen uit Amsterdam er in de voorbe
reidingsgroep op aangedrongen om de
strategiediskussie:om te buigen in een
diskussie over de uitgangspunten van
de basisgroepenbeweging. en daarmee
gingen de mensen die belangstelling
hadden voor het weekend. akkoord. Op
de tweede plaats rolden er uit het dis
kussieweekend weldegelijk een aantal.
zij het nog vage voorstellen. Overi
gens werd daarbij uitdrukkelijk gesteld
dat de uitgangspunten besproken dienen
te worden omdat bij veel mensen die op
het weekend aanwezig waren ontevreden
heid heerst over de manier waarop de
uitgangspunten van Dodewaard gaat dicht
in 1981 en met name tijdens de akties
daarna gehanteerd zijn. Neem bijvoor
beeld het begrip basisdemokratie dat
zonder meer vertaald wordt in een onge
nuanceerd anti parlementarisme. Voordat
we onszelf dat etiket opplakken. lijkt
het misschien zinnig daar wat uitge
breid bij stil te staan. Wat dat be
treft kun je zeggen dat er hoop is.
Maar laten we eens de voorstellen be
kijken die er geformuleerd zijn.

voorstellen
Het zijn nog geen konkrete voorstellen.
ze moeten nog konkreet ingevuld worden.
Volgens het eerste voorstel worden er
in september massale decentr~le akties
gehouden in de verschillende regio's.
Het is de beddeling dat die akties op
één dag. onder één leus en met hetzelf
de affiesje gevoerd worden. De akties
zijn uiteraard gericht tegen de kern
energieobjekten in de regio's. maar ze
ker ook op de versterking van de anti
kernenergiebeweging in de regio. Daar
bij is benadrukt dat in de voorberei
ding naar die akties toe de uitgangs
punten. direkt gekoppeld aan de aktie
voorstellen. uitgebried ter diskussie
gesteld worden. Voor wie ze vergeten
was: het gaat om recht op verzet. open
baarheid en basisdemokratie. Die t uit
gangspunten zijn. zo werd in enkele
diskussiegroepen gesteld, in de versuk
keling geraakt. lange tijd hebben groe
pen elkaar slechts verketterd, met als
belangrijkste effekt: een uitermate
verzwakte, niet slagvaardige, hooguit
in een enkele regio nog met enig sukses
opererende beweging. De vormen van in
tolerantie zijn enigszins aan het ver
dwijnen. waardoor de gelegenheid ge
schapen wordt om bij die uitgangs
punten eens wat uitgebreider stil te



staan. Hopelijk werkt dat. Het is de
bedoeling dat daarover op 24 april in
Utrecht verder gepraat wordt.
Het tweede voorstel kwam uit een van
de diskussiegroepen en die gaat in
ieder geval zelf door met de uitwer
king van dat voorstel. Die groep wil
bekijken hoe we verder moeten met de
beweging tegen kernenergie, vanuit de
uitgesproken behoefte die opnieuw op
te bouwen. Aandachtspunten voor die
groep zijn: de internationale kon tak
ten, de kernwapens en het wetenschap
pelijk onderzoek ten behoe~ van
met name kernenergie en kernwapens. Pe
ter die zelf in die groep zit: "We
hebben het verwijt gekregen dat we
het wiel opnieuw zouden willen uitvin
den, maar we willen meer grip op wat
er om ons heen gebeurt, meer over
zichtelijkheid. Vanuit zo'n behoef-
te willen we onze argumenten opbouwen.
We kunnen dan net zo goed uitkomen
bij Kalkar als bij de UCN als aktie
punt" • Erg vaag nog dus. De groep
gaat op 17 april verder met haar dis
kussie, eveneens in Utrecht.
Er was nog een derde voorstel. en dat
betrof de struktuur van de basisgroe
penbeweging. Er bleek bij de meeste
mensen een duidelijke behoefte te

bestaan aan een goed kommunikatienet
werk en een landelijk sekretariaat. Er
zouden koördinatoren moeten komen per
regio (jawel). overkoepeld door een
landelijk sekretariaat. Die koördina
toren zouden moeten zorgen voor infor
matie over wie met wat bezig is en
waar. Er zou een mededelingenblad
moeten komen waarin nuttige informa
tie die niet in Onderstroom of Afval
staat. verspreid kan worden. Ook dat
voorstel wordt op 24 april besproken.
het lijkt me een goede stap. immers op
dit moment wordt nergens op gerea
geerd. Daar moet verandering in komen.
we laten teveel passeren zonder enige
reaktie in de landelijke pers. Sommi
gen zullen zo'n voorstel wel eng v;n
den, de antikernenergiebeweging is
er wel groot door geworden in het ver
leden.

voorwaarde
Afgezien van een te vroeg geplande.
zinloze plenaire op de zaterdagavond
iser veel nuttigs gebeurd en geven de
diskussies. kwa inhoud. maar ook de
manier,waarop ze gevoerd werden. aan
leiding om duidelijke lichtpunten te
onderscheiden in de toekomst. Met na-

me de alom gehoorde wens om samenwer
kingsverbanden te zoeken, met name op
het inhoudelijke vlak met de vredesbe
weging, maar bijvoorbeeld ook met de
genen die zich verzetten tegen de ma
nier waarop de ekonomiese krisis op
gelost wordt. Samen met een verdui
delijking van de konsepten waarmee de
basisgroepenbeweging, zou dat wel eens
kunnen leiden tot een flinke stap voor
uit en een verbreking van het isole
ment waarin we verkeren.
Lot: "Alles staat of valt met wat er
op 24 april besproken gaat worden.
Als dan de verschillende voorstellen
verder ingevuld worden, kan gesproken
worden van een geslaagd weekend". De
diskussiegroepen hebben prima gefunk
tioneerd, met name daar was plaats
voor een uitvoerige diskussie en van
opvallende solidariteit, een belang
rijke voorwaarde voor de interne ver
sterkfng van de beweging. "Maar". al
dus Peter. "We gaan de di ngen die ge
zegd zijn in ieder geval uitwerken.
Als anderen het zien zitten. sluiten
ze zich maar aan". En zo gebeurt dat
inderdaad meestal.

Ruud Bökkerink

Proloog BLIJFT SPELEN
Na een aaneenschakeling van voornemens
waar weer op teruggekomen werd. en be
sluiten. waarvan de uitvoering werd
opgeschort. ligt er vandaag. 24-2-'83
een brief bij Proloog met het besluit
van de minister het gezelschap op te
heffen per 1 september 1983.

Vanaf het moment dat Proloog, ruim
tien jaar geleden. ervoor koos zich
te verbinden met de ontvoogdingsstrijd
van diegenen, die in deze maatschappij
in de verdrukking zitten, zijn de aan
vallen op het werk konstant geweest.
Nu ligt er alleen het schrale argument
van de bezuinigingen. Maar de keuz~.

die de minister doet om juist dit to
neel monddood te maken. wat speelt in
kleinere plaatsen en voor publieken.
die op geen andere manier met toneel
in aanraking komen. is zeer duidelijk
en ligt in de lijn van alle maatrege
len van dit kabinet, wat de klappen
uitdeelt daar waar ze het hardst aan
komen.
Als de minister Proloog de subsidie
onthoudt is dat een keuze tegen de
vredesbeweging, de vrouwenbeweging. de
anti-kernenergiebeweging. tegen jonge
ren en meidengroepen, van waaruit een
ononderbroken stroom van brieven en
verklaringen is gekomen, die duidelijk
maken hoe belangrijk Proloog voor hen
is.
Met deze beslissing schaart de minis
ter zich in de rijen van bedompte Bra
bantse politici. die in '74 Proloog
wilden opheffen omdat het links zou
zijn. eenzijdig. omdat het de jeugd
zou indoktrineren. Zijn beslissing be
tekent ook een frontale aanval op de

eigentijdse nederlandse toneelcultuur.
omdat juist Proloog ieder seizoen de
grootste bijdrage levert üan het aan
tal nieuwe nederlandstalige toneel
stukken.

Zo. en niet anders. interpreteren wij
de beslissing van Brinkman. Maar de
brief van de minister doet meer. Ge
heel in de geest van hoe bezuinigingen
worden d6orgevoerd, namelijk door ver
schillende groepen tegen elkaar uit te
spelen. worden twee gezelschappen in
een afweging tegenover elkaar gezet.
De Nieuwe Komedie krijgt subsidie.
Maar onder de uitdrukkelijke voorwaar
de dat het maar voor een jaar is: een
onmogelijke positie om het werk ui·t te
bouwen. Het geeft tegelijkertijd een
blik op de toekomst zoals de minister
die ziet. Een toekomst waarin alleen
nog de zogenaamde toppodiumkunsten
gesubsidieerd zullen worden. Terwijl
voor de rest van de bevolking Dallas
overblijft. Reden waarom wij onze kol
lega's blijven oproepen om een front
te maken tegen deze bezuinigingen.

'Bezuinigen lost de crisis niet op'
is een van de slagzinnen, die we in
onze verdediging hebben gelanceerd.
De kapitalistische crisis is er een
van overproduktie. van teveel. Je
hoeft geen econoom te zijn. je hoeft
niet de geschiedenissen van eerdere
crisissen te hebben bestudeerd om te
begrijpen. om te ervaren. dat vermin
dering van de koopkracht die crisiS
niet afremt, maar versnelt.
Je hoeft zelfs niet zo verschrikkelijk
schrander te zijn om de tegenspraken

te zien van een maatschappelijk sys
teem'wat zegt de economie en de wel
vaart te willen herstellen. terwijl
het tegelijkertijd de creativiteit en
de werkkracht van de individuen uit
sl uit en verspil t door massawerkloos
heid.
Je hoeft zeTfs geen doorgewi nterde
revolutionair te zijn om te weten dat
een dergelijke maatschappij geen toe
komst heeft.
Met alle middelen zullen we proberen
af te dingen op dit besluit van de
minister. De onzurgvuldigheid geeft
alle aanleiding om dat inieder geval
ook te doen via een juridische proce
dure.
Als Proloog zullen we doorspelen zo
lang als we kunnen.

Op termijn zal het gezelschap mis
schien uiteen vallen. Maar de ervarin
gen van dit werk zullen door de mensen
meegedragen worden en telkens opnieuw
opduiken in nieuwe, initiatieven. Ini
tiatieven die verder zullen gaan om de
kultuur vorm te geven van diegenen die
vechten tegen de waanzin van deze
maatschappij en voor een betere wereld
Nu beslissen zij. zij hebben de macht.
Maar daarmee hebben ze nog niet het
historische gelijk.

PROLOOG NOOIT WEG
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oPSPraak in de AKI

Hoe verder en hoezo? (2)
De redaktie van Onderstroom heeft een tijdje geleden aan verschillende AKB
groepen gevraagd een stuk te schrijven over de wenselijke strategie van de
anti-kernenergiebeweging. In de OS 1 plaatsten we drie artikelen van de "ba
sisgroep uit Dieren, van Aktie Strohalm in Utrecht en van Marja uit Groningen.
Hieronder een stuk van de basisgroep oPSPraak uit Nijmegen. De basisgroep
bestaat uit een aantal PSP-leden die na het DGD-pinksterkamp in mei 1980
besloten om aktief aan de basisgroepenstruktuur te gaan deelnemen. De groep
was een uitgebreide versie van een PSP-energiegroep die al vanaf 1977 in de
AKB aktief was. Kommunikatie en samenwerking zijn de sleutelwoorden in de vi
sie van de basisgroep Opspraak.

Onze prioriteiten liggen logieserwijs
bij de basisgroepenstruktuur. Slechts
marginaal houden we ons bezig met
partijbeslommeringen. We hebben naar
de politieke organisatie de funktie
van doorgeefluik (informeren, mobili
seren). Binnen de PSP-afdeling Nijme
gen draaien we geheel autonoom.
Daar waar de partijpolitiek om de
hoek kwam kijken, had deze voorna
melijk te maken met verschille~ van
inzicht tussen onze basisgroep en het
partijbestuur, mat name door de ambi
valente houding van het partijbestuur
-inclusief de PSPvertegenwoordiging
in het LEK- ten opzichte van de basis
groepenbeweging.
Deze kontroverse hangt samen met een
wel wat dringendere, algemenere pro
blematiek: hoe breng je de kontinul
teit in de AKB weer terug, moeten er
weer hechtere organisatiestrukturen
komen?In ieder gevalwerkt naar onze
mening de huidige versnippering des
truktief. Zij remt de aktiemogelijk
heden en aktiebereidheid van groepen.

inventarisatie
Een van de belangrijkste manco's van
dit moment is dat er tussen mensen en
groepen die her en der aktief zijn el
ke organisatorische lijn ontbreekt,
laat staan dat er een strategie aanwe
zig is. Vaak zie je dat zelfs op
plaatselijk nivo.
Zinnig voorwerk zou kunnen zijn om
allereerst eens op een rijtje te zet
ten wie er wat allemaal aan het doen
is (of wil gaan doen). Een soort in
ventarisatie dus van plaatselijke en
landelijke aktiviteiten en overleg
strukturen , waardoor er voor iedereen
een globaal overzicht ontstaat. Mis
schien dat de AKB-bladen zich daar
eens over moeten bui gen. Over het alge
meen zouden deze eens kunnen gaan
broeden op de vraag hoe de nieuwsvoor
ziening en -uitwisseling verbeterd kan
worden, niet alleen intern maar ook
naar buiten toe.

regio's
AKB-akties kenmerken zich na de Dode
waardblokkades vooral door hun regio
nale karakter. Ook de Kalkardemon
stratie in oktober '82 kun je van
Nederlandse zijde nauwelijks landelijk
noemen.
Door verschillende ontwikkelingen is
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die regionale gerichtheid ook ver
klaarbaar. Wij denken dat je dat als
een gegeven moet zien en daarop bij de
ontwikkeling van een nieuw organisato
risch verband moet"voortbouwen. Dus
geen poging tot ingewikkelde lande
lijke strukturen, maar regionale ver
banden waarin verschillende aktiedoe-

. len naast elkaar bestaan. Dat bij som
mige aktiviteiten zo'n regionaal ver
band landelijke vormen aan kan nemen
spreekt voor zich. De door ons al ge
noemde inventarisatie zou dat aan kun
nen geven.

kommunikatie
In aanzet bestaat dit organisatoriese
model er eigenlijk al en zijn er voor
uiteenlopende zaken, van Giroblauw tot
Tihange en Kalkar, groepen in de weer.
Maar de koördinatie is soms zo ver te
zoeken dat je in de plaatselijke krant
moet lezen wat voor aktie er geweest
is. Hoe precies de kommunikatie tussen
groepen in eer plaatselijk of regio
naal aktieoverleg verloopt, zal sterk
van de omstandigheden afhangen. Soms
kan een telefoontje genoeg zijn, of
het sturen van notulen, soms zal een
wekelijks overleg nodig zijn. Als de
kommunikatie er maar is. Ook mogen
aktieve groepen uit kleinere plaatsen
of dorpen niet ontbreken, anders is
de term regionaal zo inhoudsloos.
De wijze van kommunikatie tussen de
verschillende aktieoverleggen is
moeilijk in te schatten. Misschien
moet gekozen worden voor een ad-hoc
regiobijeenkomst waarin groepen el
kaar op de hoogte houden en van mening
kan worden verschild. Maar wellicht is
dat onnodig als de nieuwsvoorziening
goed geregeld is en er een gerichte
uitwisseling van ideeën plaatsvindt.

richtingen
De vraag waar de anti kernenergie
strijd zich de komende tijd op moet
richten, willen we in drie richtingen
behandelen:
-Naast direkte akties gericht op het
sluiten van Dodewaard, Borssele, Alme
lo enzovoorts, zouden we ons gerust
wat meer met voorlichtingswerk mogen
bezighouden. Vaak het werk van de lan
ge adem en minder opwindend dan aktie
voeren, maar wel onontbeerlijk als je
zoals wij, ervan uit gaat dat verbre
ding (niet alleen antikernenergie-

strijd, maar ook strijd voor duurzame
energiebronnen) noodzakelijk is voor
de beweging. Een voorbeeld waar we
als basisgroep aan meegewerkt hebben
is de energievierdaagse in Nijmegen
in de herfst van '82 (zie OS 8 '82).
-De buitenlandse atoompolitiek is der
mate alarmerend en bedreigend dat een
verder internationalisering van de
strijd noodzakelijk is. Konkreet bete
kent dit voor ons dat we de Kalkar
draad weer oppakken.
-De ekonomische krisis heeft niet
alleen zijn weerslag op het werkeloos
heidscijfer en de huishoudbeurs. De
mi ljeu- en energiebeweging , en dus
ook de AKB, worden tegenover nieuwe
ontwikkelingen en argumentaties ge
plaatst. We mogen ons in geen geval in
een financieel-economische tegenargu
mentatie verstrikken (alternatieve
energie levert meer werk op) zonder
het bredere politieke perspektief te
zien. Het groene scenario van Potma
is een diskussiewaardige aanzet. voor
een economische visie van de miljeube
weging.

samenwerking
Natuurlijk is het goed dat over een
gezamenlijke strategie met bijvoor
beeld de vredesbeweging en de vrou
wenbeweging wordt nagedacht, wat er
ook gebeurt, zie de antirepressiema
nifestatie in Nijmegen januari '83,
zodat je niet vergeet dat je een deel
van de tegenbeweging bent. Prakties
zijn al veel mensen bij andere bewe
gingen betrokken, maar het is ook van
belang dat bewegingen elkaars ideeën
onderschrijven en uitdragen. Wel moe
ten we er zorg voor dragen dat de
identiteit en herkenbaarheid van de
afzonderlijke bewegingen behouden
blijft.
Met betrekking tot de samenwerking
met politieke organisaties en anders
georiënteerde delen van de AKB zou het
in onze ogen al een hele vooruitgang
zijn als de verschillende stromingen
binnen de beweging elkaars aandeel in
de strijd accepteerden. Zo heeft het
LEK, zolang het nog bestaat altans,
bestaansrecht. Ook mogen we bijvoor
beeld de FNV niet rechts laten liggen.
In deze bond 'heeft de AKB, ondanks de
krisis, de wind mee. Niet dat we een
ongepast christelijk harmoniemodel
aanhangen; samenwerking beoordeel je
in dergelijke gevallen pragmatisch.
iNatuurlijk zijn er grenzen, maar mis
schien moeten we die, naast al die
andere belangrijke punten, op jaar
lijks terugkerende strategiedagen
verkennen.

basisgroep Opspraak.



·Apeldoorn bezorgd 

Plutonium te koop in Dodewaard 
-
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~ -Jij de eplijtstofstavenfabTiek tn Ltngen is het mogelijk om plutonium te 
bestellen. 

Van Plutonium worden atoombommen gemaakt. De bom die in 1946 op Nagasaki werd 
geworpen bestond uit Plutonium. De meeste kernwapens van de atoonmachten heb
ben Plutonium als splijtstof. Het is bekend dat kernenergie en Plutonium-pro
duktie onverbrekel1jk met elkaar verbonden zijn. Deze zeer giftige stof is een 
bijprodukt van de kernsplijting. Het is aanwe~ig in de afgewerkte splijtstof
staven, en wordt in opwerkingsfabrieken gescheiden van het overige kernafval. 

Omdat de gemeente Apeldoorn ook aan
deelhouder is van de PGEM, vroeg het 
Apeldoorns Energiekomitee (AEK) aan de 
gemeenteraad een uitspraak te doen 
over het Plutonium dat de kerncentrale 
in Dodewaard produceert. Per jaar 
wordt in deze centrale immers 14,4 kg 
Plutonium gevormd. waarvan 9,4 kg 
splijtbaar. 

garanties 
Uit de brief van het AEK aan de ge
IQeenteraad: "Onze vraag aan u. gemeen
teraad. is de volgende: Welke vindt u 
een verantwoorde bestemming voor dit 
Plutonium? Moet het als afval behan
deld worden (zoutkoepels, dumpen in 
zee), moet het renteloos blijven lig
gen to'tdat de energieproducenten zover 
zijn dat ze Plutoniumreaktoren hebben 
ontwikkeld, mag het verhandeld worden, 
en zo ja aan wie? Rus land • .Amerika, 
Derde Wereld? Kunnen we daarbij garan
ties verlangen dat de eventueel met 
ons gemaakt Plutonium gemaakte wapens 
niet tegen ons worden gebruikt? Wij 
menen dat, gezien de prijs van het 
Plutonium, de onwaarschijnlijkheid van 
civiel gebruik na opwerking in Winds
cale en de onmogelijk heid van garan
ties voor toekomstid gebruik, de kans 
re~l is dat ons Plutonium te eniger 
tijd zal worden voor de produktie van 
atoomwapens. Wilt u, gemeenteraad van 
Apeldoorn, hiervoor de verantwoording 
nemen?" 

De gemeenteraad raakte hierover aan 
het diskussieren en werd het er over 
eens dat met het Plutonium van de GKN 
wel eens duistere dingen zouden kunnen 
gebeuren. Via de nodige formele stap
pen werd opheldering gevraagd aan de 
GKN. 
Zoals te verwachten, val len volgens 
Van Erpers Royaards, direkteur van de 
GKN , de gevaren van Plutonium nogal 
mee: "Plutonium is inderdaad een gif
tige stof, maar niet giftiger dan som
mige andere stoffen." In een tabel 
noemt hij een aantal giftige chemiese 
stoffen, waar men snel ler aan kan 
overlijden dan bij een vergiftiging 
door Plutonium. Uit de tabel blijkt 
dat het inademen van een kwart milli
gram reaktor-plutonium al dodelijk 
is, maar de dood treedt pas na 15 
jaar in. Voor de GKN. is dat blijkbaar 
geruststellend. 
Wat betreft de gevaren van Plutonium 
a 1 s kernbrandstof: "Alle ervaringen 
met deze splijtstof zijn uitsluitend 
gunstig , niet afWijkend van de gun
stige resoltaten met de meer gebrui
kelijke brandstof (urani~n)''. Dus 
volgens Van Erpers Royaards zijn 
kweekreaktoren sowieso vei lig, en is 
er ook in kerncentrales nooit iets 
fout gegaan. Hij verwacht dan ook dat 
in de toekomst steeds meer reaktorbe
drijven Plutonium als splijtstof zul
len gaan gebruiken. Nu is het al mo
gelijk om bij di verse splijtstofele
mentenfabriekanten in Europa Plutoni-

um -elementen op kommerc1ële basis te 
bestellen . 

gescheiden 
Kan het Dodewaardse Plutonium ·ge
bruikt worden voor kernwapens? Aan
leiding voor het AEK om deze vraag 
voor te leggen aan de gemeenteraad 
was het verzoek van de Verenigde Sta
ten aan de opwerkingsfabriek in Wind
scale, waar ook Dodewaard klant is, 
om Plutonium te kopen. De heer Van 
Erpers meent dat hiervan geen sprake 
kan zijn, omdat : 
1) De opwerkingsfabriek niet zelf de 
eigenaar is van het Plutonium. Op 
grond van het Euratomverdrag moet Eu
ratom voor iedere transaktie toestem
ming verlenen (Euratom is een soort 
EEG op het gebied van kernenergie). 
2) Het Plutonium dat vrij komt bij 
opwerking van gebruikte splijtstof 
van lichtwaterreaktoren is weinig ge
schikt voor de produktie van kernwa
pens. Euratom en het Internationaal 
Atoomagentschap in Wenen zorgen er
voor dat de 'vreedzame' en de mili
taire splijtstofcycli van elkaar ge
scheiden blijven. 
Tot zover volgen we de gedachten
qanq van de !!i rekteur van de GKI4. 
We moeten echter heel wat minder op
timisties zijn, hetgeen ui t hetvol
gende blijkt: Engeland heeft dit jaar 
het uitwissel ingsakkoord met de Ver
enigde Staten vernieuwd, waarbij Ura
nium en Tritium door de VS aan Enge
land worden geleverd in ruil voor 
Plutonium. Hierop heeft Euratom géén 
invloed , omdat deze handel voor weder 
zijdse defensiedoeleinden is (vraag 
nr 517/82 Europees Parlement). De VS 
hebben een groot tekort aan Plutoni
um. Reagan heeft namelijk een ambiti
eus programma voor uitbreiding van 
het aantal kernkoppen. Ook hebben de 
VS een Snelle Kweekreaktor gepland, 
waarvoor ook nogal wat Plutonium no
dig is. Opwerkingsfabrieken voor af
val van gewone kerncentrales zijn in 
de VS sinds lange tijd niet meer in 
werking. Er zijn wel opwerkingsin
stallaties voor het afval van specia
le militaire kernreaktoren, die met · 
het doe 1 zijn opgezet om Plutoni urn te 
leveren. Om de beschikking te krijgen 
over veel meer Plutoniln, moet men 
zich tot Europa wenden, waar enkele 
landen de riskante aktiviteit van het 
opwerken van splijtstof van gewone 
kerncentrales wel bedrijven. 

geen vers eh i 1 
Onlangs ging de verkoop van 5 ton 
Brits Plutonium aan de VS niet door. 
Dit Plutonium zou gebruikt moeten wor 
den voor het opstarten van de Ameri
kaanse Clinch-River kweekreaktor. dus 
niet een direkt militair doel. Het 
was de Engelsen echter zeer duidelijk 
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dat net weinig uitmaakt of het nu in
een kweekreaktor gebru.ikt wordt of
militair. Het gaat om het netto-resul
taat en dat zou zijn dat de VS meer
van hun eigen Plutonium voor atoom
wapens kunnen bestemmen. Dat déze
verkoop niet is doorgegaan, was een
succes voor de Engelse anti-atoombe
weging. We moeten echter niet vreemd
opkijken als in de toekomst de kern
centrales, die zo keurig zijn bedoeld
voor de opwekking van elektriciteit,
zullen gaan bijdragen in de kernwa
penwedloop.

met de politieke bezwaren ook wel zal
gebeuren.
In het geheim gebeurt er natuurlijk
~l een heleboel, dat zich onttrekt
aan de publieke opinie en aan de po
litiek. Zo bestaan er geheime kon
trakten tussen kerncentrales in Zwe~

den, en ook de centrale in Borsse1e
·en de Franse opwerkingsfabriek Co
géma. Via een uitgelekt kontrakt in

Zweden, identiek aan het nederlandse
kontrakt met Cogéma, kunnen we kon
kluderen dat onder andere Zweden en
Nederland meewerken aan de Franse
kernbewapeniRg en daardoor aan de
verwoesting van een aantal eilanden
in de Pacific door de Franse kern
proeven (mededeling van WISE).

Jacob Kroeze
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wel geschikt
Nu wordt altijd gezegd dat het Pluto
nium dat geproduceerd wordt door de
opwerkingsfabrieken niet zo erg ge
schikt is voor kernbommen. Die zijn
er wel van te maken, maar door het
lange verblijf in een reaktor is dat
Plutonium onzuiver geworden: voor een
deel in een andere isotoop veranderd.
Daardoor loopt de kettingreaktie al
vrij snel dood. Toch kan je daar a
toomwapens mee maken, zoals de VS in
1977 bewezen. Voor krachtige bommen
heb je echter zuiverder Plutonium no
dig.
Dit argument is steeds maar al te
graag door de atoomlobby naar voren
gebracht om aan te tonen dat hun Plu
tonium nooit in bommen terecht kan
komen. In Amerika is men nu bezig met
een programma voor de ontwikkeling
van een laser-metode om Plutoniumiso
topen van elkaar te scheiden. Hier
door kan Plutonium van gewone kern
centrales zo zuiver gemaakt worden
als voor de bommen noodzakelijk is.
Sinds 1980 is hier al 60 miljoen dol
lar in gestoken. Men verwacht in 1989
een fu11-sca1e verrijkingsinsta11atie
in bedrijf te hebben. Er zal dan 560
miljoen in het programma gestoken
zijn. Het is de Amerikaanse kernwa
penmakers dus wel ernst om het Pluto
nium van kommerci~lereaktoren voor
wapens te gebruiken (zie net blad
Science van 16-10-81).

weerstand
Zowel in Engeland als Amerika heeft
deze doorbreking van de, althans for
meel bestaande, scheiding tussen het
civiele en militaire kernenergiepro
gramma veel weerstand opgeroepen.
Niet in de laatste plaats bij de
kernenergielobby zelf, die bang is
voor een verdubbeling van het protest
tegen kernenergie. Ze kunnen dan he
lemaal niet meer de schijn ophouden
dat ze alleen vreedzame doeleinden
nastreven. Ook doen de Amerikanen nu
zelf, wat ze andere landen steeds
willen verbieden, namelijk (steeds
meer) atoomwapens maken met behulp
van kommerci~le kernreaktoren.
Het is duidelijk dat Reagan en con
sorten zich hier niet veel van zullen
aantrekken. Koste wat kost zullen er
meer en grotere. kernwapens komen, of
het nu MX-missi1es, Cruise-missi1es,
Trident-raketten of meèr van die
waanzin zal zijn. oe techniese moei
lijkheden zijn vrijwel uit de weg ge
ruimd en te verwachten valt dat dat
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De BMD-praat" doorgelicht
"Achter de Coulissen van de Praatshow"
geschiedenis en de bedoelingen van de
BMO
Pau1ine de Bok e.a.
SOMSO- januari 1983
Zes mensen die elk op de een of andere
manier met het anti-kernenergiewerk te
maken hebben verdiepten zich in de BMD
en het energiegebeuren er omheen.
Dit resulteerde in een kleine honderd
pagina's waar je na lezing één bran
brandende vraag aan overhoudt:voor wie
is djt boekje nu eigenlijk bedoeld?
Voor het grote publiek niet. Althans
het boekje lijkt me met welgeteld één
illustratie niet aantrekkelijk om zo
maar eens te kopen. De schrijversters
mikken volgens mij op het meer theore
tische kader van de AKS en linkse po
litici.
Voor een deel kunnen deze laatsten hun
mening omtrent de BMD met de verschil
lende artikelen eens goed aanscherpen.
Een pré van het boekje vind ik bij
voorbeeld de breedheid van de artike
len: de geschiedenis van de BMD. de
rol van de elektriciteitsproducenten
in het energiebeleid. de AKB en de BMD
argumenten tegen de BMD en de zinloos
heid van dit soort diskussies in het
algemeen en die van de BMD in het bij
zonder.

Maar voor een groot deel van het 1e..
zerspub1iek heeft dit boekje echter
niet zoveel nieuwswaarde. Er wordt re
gelmatig verwezen naar 'wat oudere wer
ken. als 'Kernenergie in Nederland'
(Uitham e.a.) en 'De dans om het nu
cleaire kalf' (Ramaer). of-onderzoe
ken zoals die van kernenergie-kriti
kus Richard webb over Kalkar van enke
le jaren geleden. In het najaar van
'82 zijn over Kalkar al weer nieuwe
kritische onderzoeksresultaten ver
schenen. waarvan je haren nog veel
meer overeind gaan staan.
De artikelen in 'Achter de coulissen
van een praatshow' zij.n op zich goed
en gedegen gedokumenteerd. maar de
inhoudelijke argumenten hadden nog
aan kracht gewonnen als ze geactuali
seerd waren. Een beetje storend is de
overlap van artikelen: De Stichting
Energie Informatie. de werkgroep Ener
gie Discussie (WED) en de Initiatief
groep Energiediskussie worden meerdere
malen onder de loep genomen.

De boodschap is duidelijk: Doe nie,t
mee met de BMD. Wat dan wél.lijkt me de
volgende stap.
Deze stap was echter niet onderwerp

, van diskussie in dit boekje. Alleen
het artikel 'Weg met de BMD en de
technokraten' van Sible Schöne gaat
daar in de slotfase wat verder op in.
Sible wijst op bijvoorbeeld de Nij
meegse plaatselijke energieaktivitei
ten die van de grond komen. Deze spon
tane autonome brij ontstaat omdat-ie
ontstaat. is zo ongeveer de redenatie.
Veel van de genoemde plaatselijke ak
iviteiten -van schillenboer tot ener-

giewinkel- zijn volgens mij ontstaan
uit een behoefte aan verbreding van de
energiestrijd. uit gebrek aan aktie
alternatieven. of als omtrekkende be
weging na de (publicitaire) klap van
de laatste Dodewaard-aktie.

Laten we eerlijk zijn. deze aktivitei
ten zijn geen waarborg voOr een werke
lijk 'brede maatschappelijke diskussie'

zoals Sib1e stelt. Hoogstens een on
derdeel. Ik zie de technokraten al
denken: "Jullie willen waterkrachtcen
trales? Dan krijgen jullie ze en ge
bruiken wij ze. net als in Frankrijk.
om de elektriciteitsprijs van kerne
nergie wat te drukken."
Met andere woorden. het 'industrialis
me zal zich over de leuke energieakti
viteiten met plezier ontfermen: De
krenten uit de Potma-pap.
Impliciet wijst Sible hier in het be
gin van zijn artikel zelf al op. als
hij het industria1isme kraakt. Te ge
makkelijk vind ik de opmerking: 'De
elektriciteitsbedrijven zijn helemaal
niet van plan om voor het jaar 2000
nieuwe kerncentrales te bouwen. Anders
gezegd. het is een diskussie zonder
konkrete inhoud geworden ( ••• )'. Dat
kan voor de BMD wel gelden. maar niet
voor de feitelijke situatie. Die kern
centra1es.bouwen ze in Be1giä en
Duitsland al voor ons. Leveringskon
trakten zijn snel gesloten en een
kernenergie-ongeluk kent geen grenzen.
We zullen naast plaatselijke energie
aktiviteiten afhankelijk van de situ
atie samenwerkingen moeten zoeken en
verbonden moeten sluiten om dat 'in
dustrial isme , aan te pakken. Zoals
iemand mij dat onlangs geduldig uit
legde was dit de kern van een,autonome
strategie; en niet een bonte kermis
van verschillende aktiviteiten.
Wie nu denkt dat ik van het boekje
weinig heel wil laten vergist zich.
Het zet aan tot denken en diskussie.
en in die opzet slaagt het zeker. zo
als je ziet.
Toen Lubbers zei dat de uitslag van de
BMD niet van invloed zou zijn op het
besluit Dodewaard en Borssele open te
houden. onderschreef hij de conclusie:
BMD. niet meer dan een praatshow.

Johan Bakker

11,



Goud, Zwart Goud en Gele Koek
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Big Mountain Dine
De Big Mountain Dine. Eigenlijk heel
schools, maar wie zijn dat. Deze
stam, de Dine, is beter bekend als de
Navajo (spreek uit Navaho). Het zijn
de houders van kleinvee, voornamelijk
schapen, dat hen in hun levensonder
houd voorziet. Beroemd, hoewel in Ne
derland slechts in beperkte kring be
kend, zijn de door de vrouwen geweven
kleden, vaak met symbo1iese voorstel
lingen, in sprekende kleuren uitge
voerd.
Hun reservaat ligt op de grens van
vier staten: in het noorden Utah en
Colorado, in het oosten New Mexico en
in het westen en zuiden Arizona. On
geveer de helft van de west- en
noordgrens wordt gevormd door de ,Co
lorado-rivier, die in de gelijknamige
staat ontspringt en in de Golf van
Californië uitmondt.

verontwaardiging zul je zeggen: Dat
ogenschijnlijk wel, maar als werk
groep Indianenprojekten in Nijmegen
zul je ons willen billijken, niet het
verdriet van de hele wereld op onze
hals te halen.

groei
De oorspronkelijke zuidgrens, vastge
steld bij de overeenkomst van 1 juni
1868 in Fort Summer, New Mexico,
sneed door Fort Defiance, maar door

JUA

big mountain dine nation

UTAH

Hierdoor blijkt een nieuwe goudkoorts
naar radio-aktief en zwart 'goud' te
zijn ontstaan, die de reservaten voor
de huidige bewoners onbewoonbaar
dreigt te maken.
Als een voorbeeld van dit soort ge
rechtelijk onrecht willen we het ge
val van de Big Mountain Dine in Noord
Amerika aanvoeren, dat op het vierde
Russe1-tribunaa1 van november 1980 in
de Doelen in Rotterdam werd behandeld
en officieel veroordeeld. Se1ektieve

Onderdrukking van volkeren uit ekono
miese motieven is één van de meest
voorkomende en oudste westerse vormen
van onderdrukking. Dat stamt uit de
koloniale tijden van Jan Pieterz.
Coen maar getuige het volgende duurt
het voort tot de dag van vandaag. Het
is misschien goed het begrip onder
drukking te definieren om het gevaar
om in inhoudsloze kreten te vervallen
te beteugelen. Het wederrechtelijk
ontnemen van andermans vrijheden van
handelen en manier van leven lijkt een
omschrijving die de inhoud voorshands
redelijk dekt.
In vroeger tijden werd aan de morele
verwerpelijkheid van rechteloze onder
drukking klaarblijkelijk niet zo zwaar
getild, getuige de specerij-oorlogen
die door onze eigen machthebbers in de
jaren tussen 1607 en 1656 op Ambon en
de omringende eilanden zijn uitgevoch
ten en de slavenhandel die door de
Hollanders is beoefend. Dit lijken
voorbeelden uit een afgedaan verleden.
Tegenwoordig gaat dit soms anders, dat
wil zeggen niet wederrechtelijk. De
procedure gaat als volgt. Men sluit
met regeringsbevriende autochtonen
overeenkomsten die dan kracht van wet
krijgen, waarna men de overige bewo
ners gerechtelijk naar zijn hand kan
zetten en onderdrukken. Een schrijnend
voorbeeld is de onderdrukking van de
Indianen in Noord-Amerika die tot in
de huidige tijd voortduurt en juridies
gerechtvaardigd wordt.

nieuw 'goud'
De goudkoorts van de vroege kolonisten
is inmiddels uitgewoed en heeft de
oorspronkelijke volken uit hun woonge
bieden naar de dorre reservaten, te
vergelijken met thuislanden, verdre
ven. Ze zaten daar rustig opgeborgen
totdat bleek dat in deze nutteloos ge
achte gebieden het voor de niet-India
nen nuttige uranium en steenkool werd
gevonden.

De produktie van kernenergie begint met het winnen van uranium. De risiko's die
deze fase in de splijtstofcyclus met zich mee brengt, worden nogal eens over
het hoofd gezien. Onderstroom doet dat niet en presenteert twee ingezonden ar
tikelen over dit onderwerp. Ieder artikel belicht de problematiek van uranium
mijnbouw vanuit een andere invalshoek.
Het artikel van Feico Stekhoven, lid van de Indianenwerkgroep Nijmegen, gaat
meer in op de kulturele achtergronden waartegen je de onderdrukking van de in
dianen in het uraniumwinningsgebied kan zien. De indianen, verdreven naar on
vruchtbare reservaten, worden uitgeleverd aan de mijnbouwmaatschappijen en in
gepakt door de overheid via zogenaamd demokraties gekozen stamraden. Ook enkele
indiaanse tradities, die als een rode draad door de indiaanse geschiedenis lo
pen, komen aan bod.
Corien G1audemans is op reis geweest in het winningsgebied in Arizona en New
Mexico. Ze bericht over de omvang van de mijnbouw aldaar, de enorme afvalber
gen, de radio-aktieve besmettingen en stralingsgevaren. Een verhaal over hoe
schade wordt toegebracht aan het land, eigendommen en gezondheid van de india
nen. De opvatting dat kernenergie nog nooit een mensenleven heeft gekost, wordt
weerlegd.

Indianen blijven de klos
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de bevolkingstoename werd hun ge
biedsuitbreiding geboden, waardoor 
het Hopi reservaat binnen dat van de 
Navajo kwam te liggen. Bij presiden- . 
ti~el dekreet van Chester Arthur werd 
op 16 december 1882 voor de Hopi en 
de Navajo een gemeenschappelijk woon
gebied, de zogenaamde joint use area 
{afgekort tot JUA) vastgesteld dat 
het eigenlijke Hopi reservaat als een 
enclave omsluit. 
De ligging van de Grote Berg of Big 
Mountain als heilige plaats binnen de 
JUA is op het kaartje aangeg~ven. Oe
ze in Indiaanse ogen vrouwelijke berg 
voorziet in kruiden, planten en medi 
cijnen die voor de Dine- en Hopi-ge
nezingsceremoniën worden gebruikt en 
bevat vele heiligdammen en bronnen, 
waar offers gebracnt worden en gebeden 
wordt. Een rotsaltaar duidt de plaats 
aan waar Bêgochidi huist, dat is hij 
die de mensen schiep, van wie de zon 
nimmer wijkt en áie de tijd telkens in 
zonlicht en de alom tegenwoordige wind 
doet ovetgaan. 

gemeenschap 
Het gemeenschappelijk gebruik van de 
aarde is in harmonie met de indiaanse 
opvatting, dat men een moeder gemeen
schappelijk heeft en niet in stukken 
kan scheuren. In dit verband is het 
van belang te onderkennen dat althans 
bij de traditionele Indianen de spiri
tuele belevenis een onlosmakelijk 
onderdeel vormt van zi jn denk- en han
delwijze. Deze spirituele tradities 
lopen als een rode draad door de indi
aanse geschiedenis en we komen daarop 
nog in ruime mate terug. 
Tot dusver is er nog niet veel aan de 
hand, behalve natuurlijk dat de kolo
nisten niet bepaald de meest vruchtba
re gebieden aan de Indianen hadden 
overgelaten, totdat êin van de groot
ste tragedies in hun leven optrad. In 
principe was deze tragedie gelegen in 
een geestelijke scheiding van hen die 
de vruchten van de overheersende wes
telijke 'beschaving' wilden ,plukken en 
van hen die de oude waarden trouw wil 
den blijven. Deze scheiding werd wil
lens en wetens ge~nstitutionaliseerd 
door de Indiaanse Reorganisatie- of 
Wheeler-Howard wet uit 1934, afgekort 
als de IRA, opgesteld tijdens de 
ambtsperiode van F.D. Roosevelt, welke 
enerzijds indiaans zelfbestuur aanmoe
digee en bevestigde, maar anderzijds 
toezicht en goedkeuring hiervan door 

het Bureau voor Indiaanse Zaken {BIA) 
en de nrlnister van binnenlandse zaken 
inhield. · 

investering 
Door grootscheepse ekonomiese hulp te 
beloven (die overigens voor een groot 
deel nimmer ten uitvoer is gebracht) 
werd de wet zo aantrekkelijk mogelijk 
gemaakt. Een voorbeeld van lokken met 
het grote geld (in feite een investe
ring) zal later bij de wet van 22 de
cember 1974 ter sprake komen. Oe tra
ditionele Indianen vreesden evenwel 
door een aanvaarding van de IRA hun 
overeenkomstrechten ten aanzien van 
de VS voor de zelfgenoegzame schotel 
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linzensoep van een zogenaamd zelfbe
schikkingsrecht te moeten inruilen. 
Dit zogenaamde zelfbeschikkingsrecht 
vereiste namelijk de instelling van 
stamraden, die weliswaar door de Indi
anen zelf gekozen zouden worden, maar 
als enige vertegenwoordigers van de 
diverse volkeren door Washington zou
den worden erkend. 
Als Eurpeanen hebben wij ons reeds ge
ruime tijd in zulke demokratiese 
regentenkompromissen geschikt, maar 
deze zijn in flagrante strijd met de 
indiaanse opvattingen over menselijke 
waardigheid, waari n iedere stem ge
hoord dient te worden. Dat ~e stamraad 
bij meerderheid van stemmen gekozen 
zou worden druiste dan ook tegen de 
indiaanse traditie in. Dit moge een 
toonbeeld van westerse demokratie zijn 
bij de Indianen wordt net zo lang door 
vergaderd tot iedereen het met elkaar 
eens is, dan pas wordt het besluit 
uitgevoerd . Dat kan wel eens dagen du
ren en dat past niet in de westerse 
opvattingen over efficientie. Toch was 
dit de reden dat de traditionelen mas
saal bij het stemmen over de IRA weg
bleven, waardoor de modernen, ironies 
genoeg progressieven ge.noemd, nog 
steeds de kans krijgen aan de mach~ te 
komen. 
~ een voorbeeld uit de Akwesasne 
Notes (uitgave van de Mohawk Natie) 
aan te halen: van de cirka 2500 stem
gerechtigde Hopis (op een totaal van 
4500) die op 24 oktober 1936 een staM
raad moesten kiezen , kwamen slechts 
755 (30%) op en stemden slechts 651 
voor de nieuwe wet . Met de opkomst van 
30% was het BIA dik tevreden. Als het 
zo uitkwam werd het quortlll S'OIIIS op 15% 
gesteld! 

puppets 
Met het aan de macht komen van de ma
rionettenregimes, door de Indianen 
puppets (poppen of stromannen) genoemd 
ging een nieuw tijdperk van gerechte
lijke onderdrukking in. Deze puppets 
geven de grootst mogelijke medewerking 

aan exploitanten van mijnbouwindustrt
e·l\ om zich zo de materiële verworven
heden van de amèrikaanse 'beschaving' 
toe te eigenen. 
In de veertiger jaren ontdekten olie
maatschappijen uitgebrei de mi neraa 1-
velden onder het Hopi reservaat. Everi
wel voor de exploitatie van het gebied 
gelegen in het JUA, was toestemming 
van de Hopi- en ~avajo-stamraden 
nodig . Oe exploitatie was de Hopi
stamraad echter een doorn in het oog. 
Dus kre~erden de maatschappijen een 
Hopi-Navajo landtwist, die er eigen
lijk helemaal niet was, omdat de tra
ditionele Indianen, zoals gezegd, 
niet gewend zijn, ja, het hun zelfs 
tegen de borst stuit, hun moeder de 
aarde in hebzucht te verdelen. Helaas 
houdt de regering van de VS geen re
kening met hen en erkent alleen de 
stamraden. 
De VS zijn, 'door de energiekrisis 
gedwongen', maar al te gaarne bereid 
om in deze tot een samenwerkingsver
band te komen en zo ontstond op 22 
december 1974 een in 26 artikelen 
neergelegd gerechteli j k onrecht on
der de komputerbenami ng Pub 1 i c Law 
93-531 . 

opdeling 
Het landoppervlak zal qua oppervalkte 
en kwaliteit in twee gelijke delen 
verdeeld worden (art. 6d), de grenzen 
moeten zo veel mogelijk tussen de 
dichtste populaties van Navajo en Hopi 
doorlopen om zoveel mogelijk sociale, 
economische en cultunele verstoring te 
vermijden (art. 6b), voorzieningen moe
ten worden getroffen zodanig dat hei
ligdommen voor elke stam toegankelijk 
blijven (art. 6c) , de grenzen moeten 
de natuurlijke gesteldheid van het 
terrein volgen, zodat afrastering ver
gemakkelijkt of overbodig wordt 
(art. 6f). Tot welke grillige verde
ling dat leidt, is eveneens in fig. 1 
te aanschouwen. 
Ondanks pogingen om sociale, culturele 
en economische verstoringen te vernrij-
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0: olievelden
.: open uranuitmllijnen •
A: gesloten uraniutmllijnen
A: geplande uraniutmllijnen

.. : uraniumverwerkingsfabrieken
Aa: gesloten uraniumverwerkingsfabrieken ~

M: geplande uraniumverwerkingsfabrieken
.: kolenwinning
.. : geplande kolenwinning e I
iA: kolencentrales groter dan 300 Mw I
~: geplande kolencentrales groter dan 300 Mw I
.r: (geplande) kolenvergassing

ber 1979 schoot Katherin Smith op
werklieden die de afrastering kwamen
zetten. Zij werd nog vrijgesproken om
de zaak te sussen. Op 5 november van
dat zelfde jaar gaven 70 bewoners van
Big Mountain een onafhankelijkheids
verklaring uit waarin werd meegedeeld
dat de federale regering niet langer
het recht had het heilige land van de
Big Mountain binnen te dringen en te
verstoren. De vrouwen, als bescherm
sters van Moeder Aarde leiden het ver
zet tegen de uitbuiting van de geboor
tegronden.

haast

Feico S. Stekhoven, namens de Indi
anenwerkgroep Nijmegen
groesbeeksedwarsweg 39
6521 DA Nijmegen

Het is niet teveel gevraagd de india
nen onze sympatie te doen blijken daar
de tijd dringt. Binnen 5 jaar na in
dienen van een relo~atieplan door de
relocatiecommissie aan .het Congres in
april 1981 zal de volledige scheiding
van stammen en kudden (wat daar nog
van over is) voltooid moeten zijn
(art. 14 (a) )'. Het is ons inziens het
beste aan de indiaanse wens van een
petitie , in de vorm van een brief aan
één van de volgende adressen, tegemoet
te komen. Hierin kan gevraagd worden
de Public Law 93-531 van 22-12-1974 en
het amandement P.L. 96-305 van 8-7-'80
voor onbepaalde tijd op te schorten,
daar deze wetten niet in overeenstem
ming zijn met de door de USA gehuldig
de mensenrechten en ingaan tegen het
door de meerderheid der Hopi en Dine
gewenst gemeenschappelijk landbezit in
de J.U.A. en het buiten de grenzen
houden van landverwoestende exploita
tie waarvan deze stammen anders de du
pe zullen worden. U kunt hierin tevens
vermelden dat het niet strookt met de
Amerikaanse idealen, van de reservaten
Zuid-Afrikaanse thuislanden te maken,
waarin de ekonemiese slavernij door
konsessies aan de mijnbouwmaatschap
pijen onvermijdelijk wordt. En u kunt
erop aandringen de Indiaanse Naties
als gelijkwaardige partners te be
schouwen die door protectie door de
regering tot politieke en economische
zelfstandigheid zouden kunnen groei
en. Daarmee zouden de Amerikaanse ide
alen en een gezonde relatie met de
oorspronkelijke bewoners gediend zijn .

offer
Ik zou het hierbij willen laten. Als
laatste punt is het vermeldenswaard
dat de Navajo onlangs hun traditie van
uniform stemgedrag terzijde hebben ge
steld door vertegenwoordigers in de
stamraad te kiezen die meer oog voor
hun problemen hebben. Een klein offer
op het altaar van het compromis, maar
een stap op de goede weg. Indien u van
de verdere ontwikkelingen in deze af
faire op de hoogte wil blijven, willen
wij u daarin gaarne door korte be
richtgeving in uw periodiek tegemoet
komen.
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stoord kunnen inademen.
Het gevolg: vele misgeboorten en leu
kemie onder omringende bevolking.
Daarom is het tragies en ironies om te
vernemen dat P.L. 93-531 (art. 19.(a»
eist dat de kudden in de J.U.A. ver
minderd moeten worden om de bewei
dingscapaciteit van het lanä te her
stellen, met in het achterhoofd de ge
dachte dat na grondige exploitatie er
helemaal niets meer te beweiden valt.
Ondertussen zijn er families die van
de 70 schapen en 40 geiten, waarvan ze
moesten leven, slechts 6 geiten over
hielden (Akwesasne Notes, early summer
1981, p 17). De motivatie is dus niet
herstel van de grazige weiden, maar
een zo spoedig mogelijke relocatie van
de bewoners te bewerkste11igen. Dit
gaat met lokken en dreigen gepaard.
Het grot~ geld is het lokmiddel, de
veestapel reduktie het dreigmiddel. Hoe
eerder men opkrast, hoe meer geld men
meekrijgt. Naast vergoeding voor ach
tergelaten eigendommen, verhuiskosten
en hervestigingskosten ad $14.500 tot

19.400 voor een gezin van drie à vier
personen en $4615 tot 6150 voor vee
stapelreduktie (art. 25 (a)(2) )
krijgt ieder gezinshoofd dat binnen
een jaar vertrekt $5000 aflopend tot
$2000 'wanneer hij pas na 4 jaar mi
greert (art. 14(b)(I)-(4) ).

onafhankelijk
Het is duidelijk dat geld de landge
bonden en vee-afhankelijke Navajo's
niet hun verleis kan vergoeden. Het is
dan ook geen wonder dat het verzet on
der de indianen opbloeit. Op 5 septem-
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Als voorbeeld hebben we reeds verlaten
en geplande uraniummijnen dat ten wes
ten aan hun gebied grenst en dus zeker
niet voor landaanwas in aanmerking
komt (fig. 2). De mijnmaatschappijen
houden er de slordige werkwijze op na
het afval gewoon ergens onbeschermd te
storten, zodat dit land voor vele ja
ren onbruikbaar wordt. Daarnaast wor
den de mijnarbeiders tijdens werkuren
in bescherming genomen door het radio
aktieve stof doorbovengronds uitmon
dende afzuigkanalen över het land af te
blazen, zodat wanneer het "g1uck auf"
weerklinkt ie thuis dit stof onge-
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den, dienen 6500 Navajo's en 100 Ho
pi 's uit de J.U.A. te verdwijnen. Als
vergulding van de bittere pil wordt
kostenloos 1012 km2 in Arizona en
Nieuw Mexico ter beschikking gesteld
aan de Navajo stam (Public Law 96-305
van 8 juli 1980 art. 11.(a)(1) ). Ter
vergelijking: de helft van de J.U.A.
die ontruimd moet worden is 3642 km2.
Dus krijgt men minder dan één derde
niet terug. Daarnaast kunnen de Nava
ho's als aanvulling er nog 607 km2
bijkopen (art. 11. (a)(2) van dit am
andement) met dien verstande dat de
ondergrondse rechten, lees exploita
tierechten, van de voormalige eige
naar door deze koop niet worden aange
tast (P.L. 96-305, art. 11. (f)(3) )
en dit gebied niet ten noorden of ten
westen van de Colarado-rivier mag lig
gen. De dreiging van exploitatie maakt
dit soort land zeker niet aantrekke
lijk voor de Navaho's, die door toe
doen van hun stamraad reeds veel van
hun gebied door uraniumwinning te
gronde zien of zullen zien gaan.
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~dressen 
Hieronder volgt een lijst van instel
lingen en senatoren aan wie u uw pro
test kunt richten: 
1. United States Senate 
Select Comittee of Indian Affaires 
6313 Dirksen Senate Office Building 
WAshington DC 20510 
2. Senator William s. Cohen, Chainman 
Room 1251 
Dirksen Senate Offiche Building 
Washington DC 20510 
3. Senator Mark Andrews Room 423g 
4. Senator John Hel eher Room 1123 
5. Senator Dennis Deconcini 
Room 3230 
6. Senator Barry Goldwater 
Room 427 
Russel Senatie Offiche Building 
Washington DC 20510 
7. SenatorSlade Gorton 
Room 127 (zie 6) 
8. Senator Daniel K. Inonye 
Room 105 (zie 6) 

•n Stralend reisverslag 
Vierhonderd jaar geleden kwamen de Spanjaarden in het Navajo-land op zoek naar 
goud. Zij vonden niets; de Navajo-indianen behiel den hun land. Driehonderd jaar 
later viet het leger van de Verenigde Staten de Navajo 's aan, opnieuw op zoek 
naar goud . Er werd niets gevonden, de indianen overleefden de oorlog en de ge
vangenschap en behielden hun land . 
Nu hebben kolen, olie , gas en uranium de plaats van het goud ingenomen . De 
mijnbouw heeft het land gedeeltelijk verwoest. Voor het einde van deze eeuw 
zullen duizenden mensen gedwongen worden hun land te verlaten. 

In 1923 is Standaard-Dil met de uit
buiting begonnen. De Navajo's als stam 
hadden geen officiäle kontrakten met 
Amerikaanse overheidsinstanties geslo
ten. Zij kenden namelijk geen overkoe
pelende bestuurlijke lichamen, zodat 
het voor Standard-Oil feitelijk onmo
gelijk was tot een kontrakt te komen. 
Het federa le bestuur heeft toen (onder 
druk van Standard-011) de zogenaamde 
tribe-councils of stamraden opgezet, 
0111 de olie-exploitatie op te kunnen 
starten . 
In het begin van de vijftiger jaren 
startte de commerciële uraniummijn
bouw; meer dan 150 kleine uranium
mijnen werden geopend in de Chuska
bergen, in Hon~~~~ent Valley, bij Tuba 
City en Cameron. Begin zestiger jaren 
volgde de kolenmijnbouw. In het Nava
jo-reservaat verschenen grote energie
centrales, die de opgewekte elektrici
teit via hoogspanningsmasten naar alle 
delen van de VS transporteren . Bij 
Shiprock kwam de 'Four Corners Power
plant', toendertijd de grootste kolen
centrale in de wereld. 
Tegen een spotprijs werd het indiaanse 
land uitverkocht. Vanaf de eerste ex
ploi tatievergunning ( "the Standard 's 
rattlesnake oil lease") hebben er Na
vajo 's tegen deze energie-exploitatie 
geprotesteerd. In 1978 hebben ongeveer 
500 Navajo-indianen in de buurt van 
Shiprock een bezetting gehouden. Zij 
eisten schadevergoeding voor hun ver
woeste land. Bij Conoca, Texaco en 
Philips-petrol eum ging het werk plat, 

tot deze bedrijven -na twee weken- te
gemoet wilden komen aan de eisen van 
de bezetters. 

speelplaatsen 
Uit de zandsteenrotsen in Arizona en 
New Mexico werd na de Tweede Wereld
oorl og veel uranium gehaald. In het 
Navajo-reservaat lagen de eerste mij 
nen. In het begin van de zestiger ja
ren werden deze oude mijnen gesloten . 
De terreinen en gangen bleven onbe
waakt achter. Radio-aktief zand en ra
dio-aktief radongas waait er nu over 
de hoogvlakte. Indiaanse dorpen lig
gen naast deze verlaten mi j nen en af
valopslagpl aatsen . Ongeveer acht kilo
meter ten noorden van Cameron zagen 
wij zo'n mijn : een maanlandschap, zon
der begroeiing, alleen langs de weg
bermen waren nog wat grassprietj es te 
bespeuren . 
Chris Shuey van het South-West Re
search and Infotmation Centre in Albu
querque doet onderzoek naar de gevo 1-
gen van uraniummijnbouw. Hi j vertelde 
dat op verlaten uraniummijnen kin
deren spelen . Bij Cameron is een oude 
mijn onder water gelopen . Zomers wordt 
er door kinderen in gezwommen! 

Tuba-city 
Ten oosten van Cameron l igt Tuba City. 
Bij deze stad heeft een zogenaamde 
uurani um-mi 11" of gele-koek fabriek 
gestaan. In deze fabrieken wordt het 

gewonnen uraniumerts verwerkt. Het 
wordt in de molen vermorze 1 d, tot 
fi jn zand vermaald, en vermengd met 
water . Nadien wordt deze brei~achtige 
substantie met chemikaliën behandeld 
om de urani LIDkomponen ten uit het erts 
te winnen . 
De resterende uraniummassa wordt yel
low cake (gele koek) genoemd. Een ton 
uraniumerts levert nog geen twee kilo 
gele koek op , maar wel 998 kilo urani
umafvàl, de zogenaamde tailings . Onge
veer 85% van de radio-aktiviteit 
blijft in de uraniumafvalbergen achter. 
De rest van de rad i o-aktivi te i t ver
spreid zich met het grondwater onder 
het Navajo gebied. 
Rond 1960 zijn de oude gele koek fa· 
brieken bij Tuba City, Shiprock en Mo
nument Val ley gesloten. Toen Kerr-
Mc Gee in 1969 de oude fabriek bij 
Shiprock verliet, liet de firma hier 
2 miljoen ton radio-aktief afval aan 
de San Juanri ver achter. Deze "tai
lings" zijn blootgesteld aan weer en 
wind . Aangrenzend ligt een school en 
een kinderspeelplaats. 
Bij Tuba City is een gebied met een 
oppervlakte van 4 km2 zwaar besmet . 
Het terrein rond de oude uraniumfa
briek bedreegt 1 km2, wind en regen 
hebben voor de rest van de verpreiding 
gezorgd. De iRwoners van Tuba City 
hebben een beveiliging van het gebied 
geeist. Een omheining rond het terrein 
is het eni ge wat het Department of E
nergy heeft wi ll en beloven . Maar zelfs 
rond deze belofte rezen problemen: de 
lengte van de omheining ...• .• 
Geen van de betrokken ondernemingen is 
van overheidswege gedwongen het afval 
op te ruimen. Van de overheid zelf 
valt ook weinig te verwachten. De USA
regering heeft dit gebied aangewezen 
als "Natinal SacrHice Area", oftewel 
nationaal opofferi ngsgebied. Je zult 
er maar wonen. 
In New Mexico ligt er meer dan 70 mil
joen ton onbedekt afval opgeslagen en 
dit niet alleen bij de fabrieken, die 
in de zestiger jaren zijn gesloten. 
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Bij Milan, vier kiloaeter ten noorden 
van Grants, zagen we de laatste nog in 
werking zijnde gele koek fabriek in 
deze streek. Deze fabriek wordt eer
daags gesloten. In de buurt van deze 
fabriek hing een zware stank; een 
lucht die je ook kan ruiken wanneer je 
een kunstmestfabriek passeert. 

Rond de fabriek liggen duizenden ku
bieke meters afval . Deze tailings vor
men voor de Homestake Mining Company, 
de eigenaar van de uraniumfabriek, een 
dagelijks terugkerend probleem. Reeds 
drie jaar na het opstarten van de fa
briek, in 1961, werd er gemeld dat er 
sprake van radio-aktieve besmetting 
van het grondwater was. Sinds 1976 
pompt Homestake besmet water op en 
vervangt het door vers water. Dit sys
teem funktioneert slecht. Daarom heeft 
de bedrijfsleiding een ander plan ont
wikkeld : reeds jaren koopt de firma 
zoveel mogelijk aangrenzend land rond 
de fabriek op . Bij overheidscontrole 
wordt steevast toegegeven dat er van 
besmettin sprake is , maar dat dit zich 
"slechts beperkt" tot het eigen be
drijfsterrein. 

ramp 
Ten noord-westen van Grants l i ggen 
zeer vele tailings-opslagplaatsen 
(Kerr-McGee, Gulf). Bij Church Rock 
aan de Rio Puerco ligt de opslagplaats 
van United Nuclear Corperation. De 
grootste ramp met radio aktief afval 
in de Verenigde Staten vond hier op 16 
juli 1979 plaats; 356 miljoen liter 
radio-aktief, chemies vervuild afval
water en 1100 ton radio-aktief zand en 
vuil stroomde uit een gat in een dam 
de Rio Puerco in. 
Chris Shuey zegt hierover: •Er wordt 
voorgesteld of het water momenteel o.k 
is, maar het is gebleken, dat tot op 
heden dieren, die van het water hebben 
gedronken, sterven aan diarree en 
maag aandoeningen." 
Indiaanse fa mil i es zien z.1 eh gedwon
gen toch schapen- en geitenvlees ·te 
eten van dieren, die uit de Rio P~rco 
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hebben gedronken. Er is geen geld voor 
ander voedsel. Helen George, van het 
Church Rock Aktion Committee, heeft 
kort na de ramp, op 13 augustus 1979, 
tot de oude Navajo-tribe voorzitter 
Peter Mac Donald een verzoek gericht 
de noodtoestand rond Church Rock ·af te 
kondigen (zie noot 1). Op deze nood-

kreet, evena 1 s op andere , kwam ge.en 
enkele reaktie. 

proces 
De Rio Puerco is nu zwaar vervuild. De 
rivier vonnde voor de Navajo indianen 
hun levensader . Het voorzag in het wa
ter voor het vee; hun drinkwaterbron
nen werdeb gevoed doot het grondwater 
dat onder de rivierbedding stroomt; 
langs de rivier groeiden medicinale 
kruiden ; in de lange, hete zomers 
speelden kinderen onbekonnerd in de 
rivier. 
Dit is nu allemaal veranderd: 350 Na
vajo families werden met ekonomiese en 
sociale problemen gekonfronteerd. On
geveer 200 families langs de Rio Puer
co hebben tesamen 13 processen tegen 
United Neclear aangespannen. De aan
klachten luiden: schade aan land, ei
gendommen en gezondheid. United Nucle
ar wordt er van beschuldigd zijn be
drijf, waar "abnormaal gevurlijke ak
ti viteiten• werden uitgeoefend, te heb
ben verwaarloosd. 

omkopen 
United Nuclear probeerde buiten het Hof 
van Justitie om, tot een vergelijk met 
de Navajo-indianen te komen . De firma 
bood ieder van de Nava.jo-aankl a gers 
$25 .000 , mits zij erkenden, dat de on
derneming geen verantwoording voor het 
gebeurde droeg . 
Oe Navajo's verwierpen dit aanbod . Iz
zo, de Navajo hoofdaanklager schreef: 
"Ik ben van mening, dat uit de hoeveel
heid ingebracht bewijsmateriaal duide
lijk is geworden, dat United Nuclear 
afval heeft opgeslagen op indiaans land 
en op deze manier water voor menselijke 

en dierlijke konsumptie ongeschikt 
heeft gemaakt en dat de daad, die deze 
schade heeft veroorzaakt, niet onver
llijdelijk was en had kunnen worden 
voorkomen wanneer UNC er voor had ge
zorgd, zich aan de eigen ontwerpricht
lijnen te houden. • 
Het proces kan nog wel drie jaar duren . 
De Navajo's zijn blootgesteld aan wat 
de N.R.C. (Nuclear Regulation Commis
sion) •êên van de ernstigste radio-ak
tieve beslll!ttingen van de atoomindus
trie•heeft genoemd. In vergelijking met 
Harrisburg heeft deze ramp van rege
ringszijde nauwelijks aandacht gehad: 
de slachtoffers waren dan ook Indianen. 

boomtowns 
Tu.ssen Church Rock en de 9rootste open 
uraniummijn in de wereld (de Jackpile 
mine bij Paguate) ligt Grants . •the u
ranium capitool of the world", zoals 
se stad blijkens aanduidingen zichzelf 
noemt. Grants is een van de vele neon
verlichte boomtowns . De zogenaamde 
"boomtowns• zijn steden die razend snel 
uit de grond zijn gestampt om de ener
giekoorts te bedwingen . Het zijn com
merciäl e centra, die met name in de 
weekends een enorme bevolkingsaanwas 
van mijnbouwers te verwerken kri jgen . 
Jn deze steden worden er door sociaal 
werkers grote aantallen verkrachtingen 
en andere geweldsmisdrijven tegen vrou
wen gerapporteerd. Het zijn steden, 
waar vrouwen over de eenz.aamhe1d klagen 
en mannen rondlopen in t-shirts mét de 
tekst ''I 'm Oil Field Trash (•uitschot) 
and Goddam proud of it" en het zijn 
steden waar de alkoholproblematiek 
voortdurend aanwezig is. 
De olie~ en gaswinning kreëerden de 
eetste 'boom'. hierop volgde de groei 
door de kolen- en uraniumwinning . 
Vrouwen in Farmington hebben een net
werk tot stand gebracht , dat hulp 
tracht te geven aan verkrachte vrou
wen, aan vrouwen met fllllilieproble
men, en dat onderdak verleent aan 
mishandelde vrouwen. 

de grootste 
Tusse.n Grants en Al buquerque 1 i gt op 
het land van de lagua Pueblo-india
nen de ~ackpile mine' , 's werelds 
grootste open uranh11111ijn van Ana
conda Copper. Tientallen kilometers 
omgep 1 oegd 1 and, een canyon-achti g 
landschap, binnenmeertjes met vermoe
delijk radio-aktief grondwater en ho
ge bergen afval . Tussen de uranium
bergen zagen we Paguate liggen, een 
grotandeels verlaten dorpje met half 
afgebrok.en hui zen . 
Anaconda deed in de Jackpile mine 
meer dan 25 jaar aan uraniummijnbouw. 
Dag in dag uit waren in de omringen
de dorpjes (Paguate ligt nog geen 
500 meter van de mijn verwijderd) 
de eksplosies te horen . Het radio-ak
tieve stof waaide over de pueblo-dor
pen. Muren barstten. ramen braken. 
Nu is het er stil . 
De ekonomiese teruggang 4P de uranium
markt heeft geleid tot een daling van 
de uraniumprijs. van 94 dollar in 1978 
tot 52 dollar in 1981. In de afgelo
pen twee jaar zijn er 5000 uranium-
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Anaconda; de gTootste open uraniuraijn in de wereld.

mijnwerkers ontslagen en zijn bijna
alle uraniummijnen en verwerkingsin
dustrieën in de Verenigde Staten ge
sloten. Anaconda heeft in februari van
het afgelopen jaar de laatste uranium
uit de Jackpile mine gehaald.
De regering van de VS heeft, bij monde
van Reagan, bes1aten de mensen 1n di t
gebied tegemoet te komen en 'de werk
gelegenheid te stimuleren. Er is be
loofd bij Laguna Pueblo een nieuwe wa
penelektronika fabriek neer te zet
ten .....
Ondanks de sluitingen zullen de mensen
met stralingsziekten zich blijven mel
den.

straling
Toen 1n de veertiger jaren van deze
eeuw de Verenigde Staten met haar u
raniummijnbouw kampagne begon, waren er
voldoende feiten bekend over de rela
tie tussen de radio-aktieve straling
in de uraniummijnen en longkanker (zie
noot 2). Deze gegevens waren voor 1940
uitgebreid gepubliseerd in wetanschap
pelijke tijdschriften. Ook bij de re
gering waren die feiten bekend. Echter
ten gevolge van de uraniumjacht ten be
heove van de atoomwapens is er in de
VS voor gekozen om ~eze feiten te ne
geren.
In 1962 verscheen er in de VS een rap
port waarin werd gesteld dat uranium
mijnwerkers een verhoogde kans hebben
om longkanker op te lopen. Dat was de
eerste keer dat er van regeringswege
lo'n rapport verscheen.
Bij de mijnbouw komt radon 222 vrij.
Dit gas en andere radio-aktieve bij
produkten komen door inademing in de
longen van de mijnbouwers terecht,
waar het, vele jaren later, longkan
ker veroorzaakt.
Doktoren in het Shiprock Indian Hospi
tal beweren dat van iedere 100 Nava
yo uraniummijnwerkers er zeker 70 aan
longkanker zullen sterven. Tot nu toe
zijn 25 Navayo mijnwerkers aan stra
lingsziekten overleden en liggen er
45 zwaar ziek. De regering ontkent al
le verantwoordelijkheden, Kerr McGee
en de andere firma's sluiten zich hier
bij aan.

Córien Glaudemans

Noten
1. Peter Mac DonaId heeft tot novem
ber 1982 in de tribe-council gezeten
en zeer vriendschappelijke kontakten
onderhouden met de blanke autoritei
ten en de olie-, kolen- en uraniumcon
cerns. Deze VS-stroman 1s in november
neit herkozen. in plaats daarvan zal
de aktieve Peter Zah, die radikale ver
anderingen heeft beloofd, in de raad
komen.
2. Reeds in de zestiende eeuw verscheen
in een publikatie dat ·onder mijnbou
wers in het uraniumhoudende Erzgeberg
te, er zeer velen aan lon9zie~ten le
den. De werkelijke oorzaak die aan de
ze ziekte ten grondslag lag. werd pas
in 1879 door Harling en Hesse onder
kend: longkanker. In 1913 werd er ge
rapporteerd dat van de 665 overleden
mijnbouwers die tussen 1875 en 1912 in
de Schneeberg-kobaltmijnen werkzaam
waren geweest, er 276 aan longkan-
ker waren gestorven. In 1932 werd ge
rapporteerd dat 53% van de overleden
mijnbouwers in de uraniumhoudende

mlJnen in uUCll".lIlm~t.llcll \ I~Jt!(,,1l0-.:)IU

wakije, in de periode 1929-1930, aan
longkanker waren overleden. Deze ge
gevens waren alle voor 1940 in de Ver
enigde Staten bekend.

Bronnen
Gesprekken met Tom Barry. r.hris Shuey
en Lorin Wirbel.
Minetalk, nrs 1, 3 en 4, juni 1981,
sept 1981, lente 1982, tijdschrift van
het South West Research an~ I~fn~~

tion Center.
Claudeen Arthur e.a., Between Sacred
Mountains, Chinle (Ar.l, febr '79.
Joseph Wagoner, Uraniummining anq
milling: the human cost, Ä16uquerque,
1980
Chris Shuey, Linda S. Taylor, unrescl~

ved Issues and Recommandations for
resolutlons concernlng the Church Rock,
New Mexlco UranlumtalTlngs dam Failure
of July 16, 1919, Albuquerque 1982.
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is
De vergadering van de Dumping Conven
tie in londen nam op 17 februari de
spaanse motie aan waarmee voor twee
jaar een moratorium op het dumpen van
afval in zee is afgesproken. Gedurende
die periode zal een kommissie uit de
Conventie een onderzoek doen naar de
gevolgen van dumping in de oceaan. Ne
derland schaarde zich met Zuid Afrika.
Engeland. Japan en Zwitser~~nd in de
groep van tegenstanders. Engeland maak
te meteen na de stemming bekend dat zij
zich niets van de afspraak aan zal
trekken en doorgaat met dumping in zee.
Belgiëis niet verbonden met de Conven
tie van londen en voelt zich. aldus
regeri ngswoordvoerders. vri j om te
doen waar ze zin in heeft. Tot nu toe
heeft België steeds met Nederland sa
mengewerkt bij de dumpingen. Nu Neder
land werkt aan afvalopslag op land. is
België gedwongen een nieuwe partner te

gelijk onderzoek in Gor1eben minstens
zes jaar nOOi g te hebben. In december
1982 publiseerde de vereniging van
deense geologen (DGU) een rapport waar
in de konklusie van de e1ektrisiteits
bedrijven wordt verworpen. De DGU vindt
dat aan de twee geslaagde boringen die
bij het plaatsje Mors zijn uitgevoerd,
niet de konklusie verbonden kan worden
dat een groot gebied voor opslag ge
schikt is. Daarnaast hebben andere on
derzoeken de ongeschiktheid van het
zout aangetoond.

Engeland

De DGU vindt dat de
e1ektrisiteitsbedrijven bepaalde gas-
en waterontwikkelingen die in de zout
koepels mogelijk zijn. hebben verwaar
loosd. Daarna~st stelt de DGU dat de
stalen vaten waarin de bedrijven het
afval op willen slaan. kunnen gaan roes
ten. waarna niets de verspreiding van
radio-aktiviteit meer tegenhoudt. Ten
slotte vindt de DGU dat de e1ektrisi
teitsbedrijven veel te geringschattend
doen over de mogelijke gevolgen van het
weglekken van radio-aktiviteit.
Een engelse vertaling van de samenvat
ting van het DGU rapport is verkrijg
baar bij de OOA, Ryesgade 19. 2200
KJSbenhavn. Denemarken. tel 1-354807.
(WISE)

Anderhalve maand geleden beweerde een
vertegenwoordiger van het ECN op de te
levisie dat in Denemarken het probleem
van de opslag van hoo" radio-aktief af
val is opgelost. Helaas voor het ECN
en andere nederlandse kernenergiepromo
tors: dit is gelogen.

Begin 1980 hebben de deense elektrisi
teitsbedrijven enkele proefboringen ge
daan in zoutkoepels in Noord West Jut
land. De Denen stellen de oplossing
van het vei1igheids- en afvalprobleem
als voorwaarde voor de eventuele bouw
van kerncentrales. Om het afvalprobleem
op te lossen gingen de e1ektrisiteits
bedrijven boren. De eerste pogingen 1ie
pen uit op een fiasco: er werd geen
zout gevonden:

voor zo'n veertig prosent van het tot
dan toe geproduceerde afval.
Het japanse Agentschap voor Wetenschap
en Technologie is nog steeds van plan
om de overige zestig prosent van het
afval in de Stille Oceaan te dumpen.

BMDdebat

Sommige japanners vermoeden dat het
voorstel om japans afval ook in eigen
land op te slaan een poging is om het
verzet tegen de dumpingen te ontkrach
ten. Veel japanners vinden dat Japan
niet in andermans achtertuin mag dumpen
als het niet berei~ is om ook in eigen
tuin te dumpen, Japanse autoriteiten
doen nog steeds pogingen om de bevol
king van de Pacific te doen instemmen
met de japanse dumpingsplannen. In een
waanzinnige poging de Pacific-bewoners
te overtuigen. stuurde Nakagawa Ichero.
direkteur-generaal van het agentschap.
een brief aan een vergadering van Paci
fic1anden met de volgende boodschap:
"Ik sta garant voor de veiligheid van
de vaten met radio-aktief afval; ik zou
ze kunnen zoenen. omhelzen. ik zou er
zelfs mee naar bed kunnen gaan:" •••••
(\'lISE)

Van de andere proefboringen verscheen
Juni 1981 een rapport van de e1ektrisi
teitsbedrijven met de voor de hand lig
gende konklusie dat het gebruik van de
zoutkoepels voor hoog radio-aktief af
val verantwoord is. Opvallend is dat
de deense e1ektrisiteitsbedrijven bin
nen anderhalf jaar klaar waren met het
onderzoek, terwijl andere geroutineer
~e kernenergieprodusenten in bijvoor
beeld de BRD verwachten voor een der-

Japan

Het bedrijf heeft ook besloten om de
afvalbergen niet met een laag klei te
bedekken, maar met rotsblokken die o
vergebleven zijn van de mijnbouwopera
tie. De overheid van Queens1and heeft
voor de nieuwe methode' een vergunning
afgegeven, ondanks dat bekend was dat
de dosis radongas die uit de afvalber
gen kan ontsnappen negen keer zo hoog
is dan de maksimum normen van de Ame
rikaanse Nuclear Regu1atory Commission.

De bedrijfsleider van de mijn, Terry
Ward, die in hoge mate verantwoorde
lijk is voor het 'rehabi1itatie'p1an,
heeft flink z'n best gedaan om de
plaatselijke bevolking ervan te over
tuigen dat de verlaten mijn niet tot
vergiftiging zal leiden van hun drink
water. Als bewijs voor z'n bewering
boog hij zich naar een stroompje wa
ter dat uit het boorgat kwam en nam
er een flinke slok van. (WISE)
Over zo'n jaar of vijf toch die man
nog eens vragen hoe die het maakt:

Het laatste vat uranium 'ye11ow cake'
kwam in oktober 1982 uit de verwer
kingsfabriek bij de Mary Kath1een ura
niummijn in Qu~ens1and. De mijn moet
gerehabiliteerd worden. Het bedrijf
dat de mijn bezit heeft besloten dit
op dubieuze wijze te regelen. Volgens
de richtlijnen wordt van zo'n bedrijf
geëist dat de zuren in de afvalbergen
geneutraliseerd worden. Hiertoe moet
kalk bij het afval gevoegd worden,
het water moet eraan onttrokken wor
den, en vervolgens moeten de afval
bergen met meer kalk en klei bedekt
worden om te verhinderen dat water
bij het afval kan komen, en het gifti
geradongas uit de afvalberg kan ont
snappen. Maar het bedrijf heeft beslo
ten om geen kalk te gebruiken - dat
zou vijf miljoen dollar kosten. Men
heeft gewoon een paar diepe greppels
langs de afvalberg gegraven en laat
het water zo weglopen in de grond.

Japan zit behoorlijk in haar maag met
het radio-aktieve afvalprobleem. De
meest recente plannen behelsen opslag
plaatsen op het eiland Hokkeido met
een totale ops1agkapasiteit van rond de
1,2 miljoen vaten. De opslagplaatsen
zouden rond 1988 klaar moeten zijn
voor gebruik en ruimte moeten bieden

WISEneusWISEneusWISEneusWISE
Australië
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WISEneusWISEneusWISEneusWISE
zoeken. Engeland ligt voor de hand.
~aar zij vraagt een zeer hoge prijs
voor de oplossing van het Be1giese af
val probleem. (WISE)

En Nederland? Voelt Nederland zich ge
bonden aan de uitspraak van de Con
ventie? Een woordvoerder van het minis
terie: "De Tweede Kamer heeft duide
lijk uitgesproken dat ze opslag van af
val op land prefereert boven dumping
in zee. We doen ons best. maar dumping
is nog steeds mogelijk. Je bent als
land natuurlijk niet gebonden aan der
gelijke afspraken. maar het is natuur
lijk wel zo dat we de relaties met de
andere leden van de Conventie zo goed
mogelijk willen houden. Het is moge
lijk dat. wanneer we toch moeten dum
pen. di e verhoudi ng wat vertroebelt".

De woordvoerder beweerde verder dat
de afspraak pas met ingang van vol
gend jaar bindend is. Als we dit jaar
toch dumpen, hoeven we niet echt bang
te zijn door de andere leden van de
Conventie met de nek aangekeken te
worden .•• (MH)

West Duitsland
Het verzet in Nedersaksen tegen de ge
plande opwerkingsfabriek in Dragahnis
sinds de bekendmaking in november '82
(zie Onderstroom 7. 1982) sterk ge
groeid. Veel kernenergietegenstanders
en CDU stemmers voelden zich gepakt
door de COUregering van de deelstaat
en uiten hun woede in talloze ingezon
den brieven aan de plaatselijke kran
ten. Twaalf protestantse predikanten
beschuldigen president A1brecht ervan
onverantwoordelijk met de waarheid om
te gaan. Na een felle reaktie van de
deelstaatregering schaarde de gehele

protestantse kerk in de regio zich
achter de twaalf predikanten. Boeren
tegen kernenergie roepen kollega's op
de kontributie aan de agrariese orga
nisatie niet te betalen zolang deze
organisatie zich niet tegen de opwer
kingsfabriek uitspreekt.

Op 29 januari demonstreerden 4000 men
sen tegen kernenergie in Hannover. De
demonstratie was een onderdeel van
een demonstratieketen die met tien
mensen begon. In Hannover werden zo'n
1000 mensen verwacht. De demonstratie
ve akties zijn erop gericht de lokale
politici (merendeel CDU) ervan te over
tuigen dat het beter is om tegen de
opwerkingsfabriek in Dragahn te stem
men. Tot voor kort was een ruime meer
derheid van de politici tegen de fa-

briek. De CDU is een kampanje begonnen
om de politici om te krijgen en de ak
tivisten te ontmoedigen. Tot nog toe
lukt dat niet zo hard. (WISE)

Windscale
260 mensen lijden aan schildklierkan
ker en 13 van hen zijn inmiddels over
leden ten gevolge van de brand die in
1957 in Windscale woedde. Daarbij ont
snapte radio-aktief jodium. Deze
trieste konstatering staat in het on
derzoeksrapport naar de gevolgen van
deze ramp dat de British National Ra
diological Protection Board half fe
bruari van dit jaar publiseerde.
British Nuclear Fuel Ltd. de eigenaar
van de plutoniumreaktor in Windscale,
heeft de cijfers van het rapport ver
worpen, ze zouden volkomen teoreties
zijn. Ook de Britse regering doet po
gingen het rapport te bagatelliseren
met de bewering dat er geen bewijs ge
leverd is voor de relatie tussen de
kankergevallen en de brand van 1957.
(WISE)

Stille Oceaan
Het atol Mururoa in de Stille Oceaan
werd op 25 januari door een cycloon
getroffen. Het eiland wordt door de
fransen voor kernproeven misbruikt,
en vonden het niet nodig om na de cy
cloon een persbericht uit te geven,

en zoals al vaker: "geen nieuws van
Mururoa betekent slecht nieuws".
Goed gefnformeerde mensen in Tahiti ge
loven dat de 3000 werknemers/sters op
Mururoa zich bijtijds in veiligheid
konden brengen. Op het atol staan 23
grote platforms op 4i meter boven de
begane grond. aangelegd voor dit soort
gelegenheden. Veel meer ongerustheid
bestaat er over de enorme hoeveelheid
radio-aktief afval die in plastic zak
ken en stalen vaten opgesl'agen lig
gen. Die konden niet vluchten. Op 22
maart 1981 werd het atol ook door een
storm getroffen. Toen rukte de cycloon
de asfaltbedekking van een opslagplaats
weg waarin onder andere een paar pond
plutonium opgeslagen ligt. en werd een
dertigduizend vierkante meter grote
opslagplaats van radio-aktief afval
overspoeld, waardoor veel radio-aktief
materiaal de oceaan in spoelde.
Franse autoriteiten. hebben verklaard
dat ze het radioaktieve materiaal niet
in zee zullen dumpen. maar het is niet
duidelijk wat ze er wel mee willen
doen. De bevolking van Frans Polynesië
vreest dat één oplossing voor de fran
sen de minste morele problemen. poli
tieke risiko's en ekstra uitgaven met
zich meebrengt: laat de natuur haar
werk doen: cyclonen en vloedgolven die
het atol regelmatig rammen. 25 januari
was. zo vrezen zij, de eerste stap in
de afwikkeling van het afvalprobleem.
met de franse slag •.• (WISE)
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verzoening
Lucas Reynders - hij zij verontwchul
digd vanwege de korte voorbereidings
tijd - gaf een globaal overzicht van
de toestand in de wereld: de dreigen
de atoomoorlog, de verkwisting van de
grondstoffen, het gif en de verdwij
ning van soorten. Hij vindt dat een
omwenteling noodzakelijk wordt naar
een duurzame samenleving waarin klein
schaligheid en prosesbeheersing sleu
telwoorden zijn. Zo'n omwenteling kan
niet plaatsvinden zonder een breed
maatschappelijk draagvlak, en daar is
nu nog geen sprake van. Bovendine han
teert het bedrijfsleven een politiek
geladen logika waarin geen duurzame
stofwisseling past, en voor datzelfde
bedrijfsleven wordt in de huidige kri
sis de rode loper uitgelegd door de
overheid. Hij is van mening dat de be
leidsbeTnvloeders in die strijd een
bescheiden rol kunnen spelen, dat de
aanhangers van de alternatieve, klein
schalige stroming zich teveel buiten
de strijd plaatst en de strijd gevoerd
meot worden door aktieve mensen die ge
richt zijn op verbreding. Een verzoe
nende positie tussen die drie in dus.
Hij is van mening dat de komende jaren
flink gesleuteld moet worden aan een
alternatief plan, en, zo stelt hij,
het CE-scenario past daarin.

kultuur en religie
Roel van Duyn meende een analise te
moeten maken van onze kultureel-reli
gieuze achtergronden:"Diep geworteld
in ieder van ons leeft de autonoom van
Nazaret die zich vereenzelvigde met de
zwakkeren en aanstuurde op radikale
verdediging". Een wat twijfelachtige

voor zulke reakties:
- Het is 'vijfde kolonne' werk: er
wordt een doelbewuste en provocerende
poging gedaan om een aktief en demo
kraties (maar niet parlementair demo
kraties) deel van de anti kernenergie
beweging in een kwaad daglicht te
stellen en uit te schakelen. Deze má
gel1jkheia dient genoemd te worden om
dat die niet uitgesloten is, maar ik
hou het op de tweede mogelijkheid.
- Deze mensen prutsen dermate inten
sief met allerlei cijfertjes (weten
schap heet dat), dat ze niet in de ga
~en hebben wat er om hen heen gebeurt.
Ze noemen zichzelf onafhankelijke we
tenschappers, en de resultaten van
hun werk worden tot hun onaangename
verrassing niet zonder meer verwel
komd door de milieubeweging als de op
lossing voor de problemen waarmee we
zitten. En waarom niet? Omdat cijfers
ook standpunten verbergen, en dat wil
len (kunnen) te niet zien: Potma's
scenario laat nagenoeg alle voorwaar
den intakt waaronder het uitbuitings
sisteem van mens en natuur voort kan
blijven bestaan. Uit rancune voor zo
veel ondankoaarheid wordt er geschop,
en de manier van schoppne maakt duide
lijk waar het probleem zit: in de e
norme onoverbrugbare kloof tussen zul
ke lieden en degenen die het direkte
verzet tegen kernenergie en voor het
behoud van het milieu voeren. Die
kloof leidt töt de vervreemding waar
van deze heren blijk hebben gegeven.

overweldigend
Een ding hebben ze er wel mee bereikt.
De belangstelling was overweldigend.
's Ochtends werden een aantal inlei
dingen gehouden, 's middags volgden
temagroepen rond een groot aantal on
derwerpen. De in1eiders/sters wàren
zodanig gekozen dat de verschillende
stromingen waarvan in de publisiteit
vooraf sprake was, vertegenwoordigd
waren: een 'be1eidsbeTnvloeder (had
Potma moeten wezen, die werd vervangen

antidemokraties
Ene R. Hueting, topfunktionaris bij het
Centraal Bureau voor de Statistiek en
milieupublicist, viel daar languit o
verheen, samen met Theo Potma. Hueti ng
reageerde in de Volkskrant van 19 fe
bruari: "•••Een van de grote milieu
verenigingen verleent bij haar tien
jarig bestaan welbewust en zonder re
serve het podium aan eenantidemokra
tiese beweging die het milieubehoud
ondergeschikt maakt aan politieke ide
ologie!n en die openlijk zegt dat het
haar niet (alleen) om het milieu gaat,
die hoogst waarschijnlijk geen notie
heeft van de ernst van het milieu
programma en die bommen gooit in de
Rotterdamse metro en naar het fran-
se konsulaat". Theo Potma reageert er
op door niet op het kongres op te tre
den: "Het opzeggen van onze parlemen
taire demokratie (is) noodlottig voor
het milieu en de autonomen (zijn) het
belangrijkste obstakel voor een moge
lijke sterke groei van de milieubewe
ging".
Er zijn twee mogelijke verklaringen

De voorzet voor de diskussie die in de
weken voorafgaande aan de Dag van de
Toekomst plaatsvonden in Open Forum in
de Volkskrant, was een prikkelende: d~

vraag werd gesteld in hoeverre mensen"
nog betrokken kunnen worden bij de mi
lieustrijd in een tijd waarin als ge·
volg van de krisis mensen veel tast
baarder in hun portemonnee worden ge
pakt. In datzelfde verhaal wordt de
milieub~weging verdeeld in beleidsbe
invloeders, alternatieven en autono
men. Die laatsten hebben het vertrou
wen in de sociaal demokratie, het par
lement en elke andere autoriteit opge
zegd, aldus dé schrijver. Pieter Lam
mers. Hij rekent een deel van de AKB
daartoe en geeft als kenmerk dat ze zich
niet alleen op het milieu richt, maar
meer in het algemeen strijdt voor een
grotere greep op de di rekte omgevi ng en,
daarmee op het eigen leven.

Storm in 'n glas water

1ieu), een aanhanger van de klein-
~ scha1ige alternatieven (Roel van D~n

van Kleine Aarde), een autonoom (Sib
Op 19 februari vond de Dag van de Toekomst plaats, een diskussiedag van de mi- 1e Schöne van de Stroomgroep Nijme
1ieubeweging naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Vereniging Mi1ieu- gen) en iemand namens Vrouwen tegen
defensie. Schandalen waren er al voordat de dag begonnen was. Pieter Lammers Kernenergie, van huis uit ook een au-
had in een artikel in de Volkskrant een nogal somber beé1d gegeven van de mi- tonome (Kaisa Kuitert van een Amster-
1ieubeweging en daarin verder drie stromingen onderscheiden, waaronder de 'au- damse basisgroep).
tonomen'. Reden voor Theo Potma, schrijvet van het 'vergeten scenario' om niet Na een korte inleiding van iemand van
als inleider tijdens de diskussiedag op te willen treden. Hij wilden niet met Milieudefensie waarin het wegblijven
bommengooiers en antidemokraten aan een tafel zitten. En dat haalde natuurlijk van Potma en zijn redenen daarvoor
de pers: "Scheuring in de milieubeweging:". Veel aandacht du.s van de pers en veroordeeld werden, maar waarin ook
veel belangstelling van de milieubeweging naar aanleiding van iets dat een benadrukt werd dat Milieudefensie geen
storm in een glas water zou blijken. Was het. al die aandacht waard? Hieronder keuze maakt voor of samenwerkt met
volgt een overzicht van de inleidingen en een ko·rte beschrijving van het dag- leden van de Centrumpartij noch bom-
gedeelte van het kongres: er zijn een aantal lichtpunten. mengooiers, maar naar bundeling

streeft van de verschillende stromin
gen, volgden de praatjes. Hieronder
volgt de korte inhoud van de verhalen,
waarbij ik wat langer stilsta bij dat
van Sib1e Schöne, omdat die naar mijn
smaak iets zinnigs èn iets nieuws te
vertellen had.
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redenering die erinuitmondde dat er 
naar samenwerking gestreefd dient te 
woroen met de mensen uit de kerken. 
Met hetzelfde gemak kun je wijzen op 
de 'waarden' van het christendom en de 
gevolgen die dat gehad heeft voor de 
mensen hier en in wat nu heet de derde 
wereld. Dat christendom is letterlijk 
te vuur en te zwaard verdedigd, en het 
is er nog rijk van geworden ook. Van
uit zo'n redenering kun jet het chris
tendom als bondgenoot ook afwijzen. 
Oe belangrijkste taak ziet van D~n in 
het 'maatschappelijk overleven', waar
bij vanuit zijn analise de kerk wat 
betreft de kernwapens en 'broeder zee
hond' en'zuster zeevogel' een handje 
geholpen moeten worden: "We moeten wer
ken aan de groene golven in het be
wustzijn die kerncentrales wegslaan 
en echte warmte, echte krachtkoppeling 
in de plaats brengen". Leuk verteld 
maar wat kan ik ermee? 

politisering 
Kaisa Kuitert gaat uit van de redene
ring dat de drie onderhand bekende 
stromingen elkaar aanvullen en in el
kaars verlengde liggen. Zij vindt dat 
vrouwen allang hebben laten zien dat 
vertrouwen op eigen kracht niet het
zelfde is als afwijzen van de parle
mentaire demokratie, dat arbeiders 
niet de werkelijke progressieve krach
ten zijn, dat er vanuit traditioneel 
links een ve.el te sterke gerichtheid 
op de overheid heerst. Zij vindt dat 
een diskussie over de toekomst visie 
van onderaf gevoerd moet worden, en er 
dus gekeken moet worden naar de prak
tijk van politiek aktieve mensen. Ze 
zet zich af tegen de alternatieve be
weging en grapt: "Oe mannen werken in 
hun windmolenbedrijfjes. terwijl de 
vrouwen thuis de biologiese broden 
bakken". Je lilOet naar buiten treden, 
er moet kontakt gelegd worden r.1et de 
buitenwereld, pas dan gaat die zich 
met je bemoeien. Door de akties van de 
basisgroepen, van radikale vredesqroe
pen en krakers/sters ontstaat poli ti
sering, niet door het inrichten van Me
Mobedrijfjes. Er dient een alternatie
ve praktijk ontwikkeld te worden, ge
richt op zelforganisatie, basisdemokra
tie en kleinschalige organisatievor
men. Zogezien is het leven in een woon
groep een mi dde 1 0111 de i de a 1 en in de 
praktijk te brengen; maar ook de basis
groepen van de antikernenergiebeweging. 
Die praktijk dient eerder gericht te 
zijn op onszelf ("We ooeten af en toe 
de leren jas aan de ka-pstok kunnen han
gen, en praten over wat we willen") en 
neit gefikseerd blijven op de tegen
stander. Die praktijk dient er ook niet 
op gericht te zijn om zieltjes te win
nen, bijvoorbeeld tegen kernenergie, 
zonder dat gekeken wordt naar de vraag 
waarom ze ertegen zijn. 

konflikten opzoeken 
Sible Schöne vertelt hoe hij in zijn 
voorlichtingswerk steeds het konflikt 
opgezocht heeft tussen het gangbare 
ekonomiese denken enerzijds, en aan de 
andere kant de waarden van de milieu
beweging. Er is veel kritiek op de eko-

nomiese aspekten van kernenergie, en 
dat is logies, het spreekt de mensen 
aan: de ekonomie moet gerde worden. Dat 
is in de hoofden van de mensen de be
langrijkste gedachtengang geworden. 
Hij vraagt zich af of we niet opportu
nisties bezig zijn door tegen kernener
gie te zeggen dat het te duur is en de 
alternatieven ertegenover te zetten. We 
moeten niet denken in termen van ekono
miese groei, ~1erkgelegenheid, innova
tie. Keynesiaans versus klassiek. We 
gaan dan mee in de heersende diskussie 
over de toekomst van de ekono~ie en 
gaan dan implisiet akkoord met de domi
nante opvatting over natuur, oilieu, 
energie en grondstoffen. Die diskussie 
ziet er, aldus hem, alsvolgt uit. "In 
de kongresmap beschrijven verschillen
de artikelen de heersende opvattingen. 
Kort gezegd komt het erop neer dat we 
om te kunnen leven de ekonomie moeten 
redden en dat we dus als de bliksemse 
katers moeten gaan kijken voor \Oiel ke 
industrieën Nederland het meest ge
schikt is. Daar moeten we ons op kon
sentreren. Laat de tekstiel, de schoe-

zeggen heeft, het met deze opvattingen 
van de kommissie Wagner eens. In de 
uitwerking van dit standpunt zal de 
ene ekonoom meer de nadruk leggen op 
het zelfregulerende karakter van de e
konomie, de klassieke opvatting {Fried' 
man), de andere ekonoom zal meer de 
nadruk leggen op een stimulering van 
de vraag in een tijd van ekonomiese 
teruggang, het Keynesiaanse model. Het 
zal er wel ergens tussenin liggen. 
Binnen deze opvattingen over de ekono
mie zijn de gekste dingen mogelijk. 
Als een bedrijf op springen staat wordt 
niet de vraag gesteld of de produktie 
zinnig is, maar· of het rendabel is. 
Het rechtse blok heeft geen enkele 
moeite met de sluiting van bedrijven. 
Links zal zich vanwege de werkgelegen
heid tegen iedere sluiting verzetten. 
Onafhankelijk van het nut van de pro
duktie. Voor de scheepsreparatiewerf 
ADM wordt net zo hard geknokt als voor 
de bewapeningsbedrijven van RSV". 
Binnen de dominante opvattingen over 
ekonomie zijn natuur, milieu, energie 
en grondstoffen facetten, slechts be-

via kleinschalige bedrijfjes meer gTeep krijgen op bet eigen. leefmiljeu . 

neni.ndustrie maar aan de lage lonen 
landen, laat de kapitaal- en energie
intensleve industrietakken, zoals de 
bulkchemie en de basismetaal maar over
genomen worden door de nieuwe opkomen
de industrielanden als Brazilië en 
Taiwan en 1aat Nederland zich konsen
treren op de hoogwaardige, kennisinten
zieve vormen van produktie. 

resultaatvoetbal 
Dat is ongeveer het beeld. Nu in de 
ekonomiese krisis de kaarten opnieuw 
worden geschud, moeten we het goed aan
pakken om in de eredivisie te blijven. 
Resultaatvoetbal is het parool. Om de
gradatie te voorkomen moet er eèn hoop 
geslikt worden: van de afbrokkelijg van 
de gezondheidszorg tot zelfs racisme 
in oe vorm van niet-jood verklaringen. 
Allerlei waarden worden aan de kant 
gezet. In grote lijnen is elke groe
pering die in deze maatschappij wat te 

langrij k voorzover ze schaars en duur 
zijn. Oe opvattingen van de milieube• 
weging staan daar haaks op. Daar zijn 
dat geen randvoorwaarden, maar vormt 
dat de basis van het produktie- en kon
sumptiesisteem. De milieubeweging moet 
proberen het ekologiese uitgangspunt 
geaksepteerd te krijgen. Je kunt plan
nen maken zoveel je wilt, maar zolang 
de de dominante ekonomiese waarden in 
het bewustzijn van de mensen niet door
broken wordt, kun je niets wezenlijks 
veranderen. Tot nog toe worden de plan
nen en eisen vertaald in de dominante 
ekonomiese terminologie. 
Een goed voorbeeld van die aanpak is 
de argumentatie voor alternatieve ener
gievoorziening en energiebesparing. Als 
voordelen worden genoemd: de werkgele
genheid, de innovatie en het hoge ren
dement op gedane investeringen. Je gaat 
dan mee in het werkgelegenheidstrauma 
je aksepteert dan de dwang tot innova
tie vanuit de internationale konkurren-
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'Laat je niet inpakken'

knopingspunt van de diskussie te ne~ autonomen willen en waarom. Als je
men, omdat daarin de verschillende i- daarbij optelt wat er in de 'wandel-
deeën meer uitgewerkt beschreVen ston- gangen aan kontakten gelegd en ideeën
den. uitgewisseld wordt, kan gesproken wor-
Terugkijkend op het kongres kun je den '1an een nuttige bijeenkomst. Dege-
stellen dat mede dankzij de stappen nen die het feest 's avonds mee wilden
van een paar mensen, in de pers de maken moesten zich tijdens de forurn-
nadruk is komen te liggen op het be- diskussie die daarvoor plaatsvond,
staan 'van drie elkaar heftig bestrij- heenworstelen door een uiterst saaie
dende stro~ingen in de milieubeweging. diskussie waarin de partijbelangen weer
Oaar bleek tijdens' het kongres geen : boven kwamen drijven. Schrijver dezes
sprake van. Van alle kanten werd juist heeft dat gelukkig niet mee hoeven
benadrukt dat er in elkaars verlengde maken.
en op verschillende nivo's gewerkt
kan en moet worden. Dat lijkt me ook Ruud Bökkerink
juist, hoewel de afstand tussen de be-
1eidsbelnvloeders en autonomen wel eens
een onoverbrugbare kan blijk en te
zijn. De onderlinge argwaan is tijdens
het kongres beduidend afgenomen, en
met name het verhaal van Sible Schöne
heeft duideliJkheid gebracht in wat

tie-ekonomie ("Stilstand is achteruit
gang"); het rendementsdenken leidt e~

toe dat ideeën over energiebesparing en
alternatieven overgenomen worden: dat
leidt tot geen enkele breuk met de in
ternationale konkurrentieslag.

het groene scenario
Ook het groene scenario (CE) tracht de
eigen waarden van de milieubeweging te
koppelen aan de heersende: de eksport
industrie wordt met rust gelaten en ter
stimulering van de binnenlandse indus
trie en de dienstensektor komt het
scenario met een Keynesiaans gericht
beleid: veranderingen in het belastin
genstelsel en een aantal meer spesi
fieke maatregelen, zoals reorganisatie
van de stroomvoorziening.
Daarmee zijn aktiegroepen niet bezig:
die willen meer greep op hun eigen
leefmilieu vanuit de zo ervaren bedrei
ging door het industriesisteem. Je ver
zet je daarbij tegen de overheid, en
het groene scenario sluit daar niet bij
aan. Het is veel te globaal ~ aan te
kunnen sluiten bij de aktiepunten die
aan de basis leven. Daar kun je het
konflikt zoken tussen je eigen wàarden
en de dominante. Je slat geen brug,
maar streeft naar een omkering van
waarden. De antikernenergiebeweging is
daarin geslaagd: een mee~derheid wijst
kernenergie af vanwege de bedreiging
van het dagelijkse leven. De ekonomie
wordt daaraan ondergeschikt gemaakt.
Deze 'autonome' manier van aktievoeren
is van wezenlijk belang voor de t~
komst van de milieubeweging. Het gaat
nu niet goed in die autonome beweging.
Er is sprake van terugtrekken op het
eigen gelijk en vergroting van het iso
lement. Veel groepen praten alleen nog
maar over de eigen problemen. Daar
staat tegenover dat nieuwe opvattin~en
ontstaan over wonen, werken, gezond
heid en dergelijke. Er worden veel
plannen gemaakt. Nieuwe mensen sluiten
zich aan. De zaak is echter versplin
terd. Er is veel mogelijk. "Om dat te
bereiken is enerzijds een betere orga
nisatie nodig, meer struktuur en een
betere kommunikatie. Anderzijds, en
dat vind ik zelf het belangrijkste,
een veel duidelijker uitgekristalli
seerde ideologie, waarmee we naar bui
ten kunnen treden, waardoor mensen aan
gesproken worden. Hopelijk levert het
kongres hieraan een bijdrage".

geen aansluiting
Dfe hoop is naar mijn idee niet uitge
komen. Er is 's middags in een groot
aantal groepen gediskussieerd, maar bij
navraag bij een aantal van die groepen
bleek dat daar weinig konkreets uitge
komen i$. Om dat goed te kunnen beoor
dé1en, zal de verslagmap van het kon
gres afgewacht moeten worden. Maar wan
neer die zal uitkomen, daarover bestaat
zelfs binnen Milieudefensie zelf geen
enkele duidelijkheid. Belangrijkste
orzaak voor de weinig konkrete voort
zetting van de diskussie in de tema
groepen was mijns inziens dat die niet
aansloten op hetgeen 's ochtends ge
zegd was. Beter was geweest om de kon
gresmap veel nadrukkelijker tot aan-
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"Laat Je Niet Inpakken"
Aktiehandleiding voor de BMD
Vereniging Milieudefensie
(Herman Verhagen)
februari 1983

Er is dus zoiets als een Brede Maat
schappelijke Diskussie aan de gang.
Maar wat er nu precies aan de gang is
en wat je nu eigenlijk met die BMD
aanmoet, is een vraag waar Milieude
fensie in 'Laat Je Ni~t Inpakken' wat
dieper op ingaat.
Uit de brochure blijkt dat er nogal
wat verschillende vragen bij Milieu
defensie bi nnenkomen. "Gaat dat het
zelfde als bij ruilverkavelingen,
waar niet komen betekent dat je vóór
bent?", zo vroeg iemand. Deze aktie
handJeiding wil die mensen een handvat
bieden.
Voor het grootste deel is Mi1~eudefen

sie daar wel in geslaagd. De brochure
kost f2,50 -niet onoverkome1ijk-,is
beknopt en luchtig geschreven; de lay
out is, hoewel wat haastig gemaakt,
luchtig en het verhaal is niet te lang
(zestien pagina's)

Het eerste deel laat alle energieak
tualiteiten, inclusief de BMD zelf. de
revue passeren: De kommissie Beek, de
macht van dè energielobby, de plannen
voor opslag van radioaktief afval in
Velsen. enzovoorts. Je was al bijna
vergeten dat er ook nog een tussenrap
port van de Brauw's Stuurgroep is ver
schenen.
Wantrouwen ten opzichte van de BMD is
terecht, aan de andere kant moeten we
ook vertrouwen op onze eigen kracht en
onze eisen erdoor zien te krigen. al
dus de brochure.
"Als rode draad loopt door onze eisen
heen het begrip demokratisering. Het
ontbreken van zeggenschap vormt immers
de belangrijkste belemmering voor het
ontwikkelen van een mens- en milieu
vriendelijk energiebeleid" (pagina 7).
Oë BMD brengt daar geen verandering
in, alleen al omdat de energielobby de
permanente adviesorganen van de rege
ring domineert.

Het boekje is een momentopname van
begin '83. Veel vragen over de BMD
konden nog niet beantwoord worden. om
dat nog niet duidelijk was hoe bij
voorbeeld de diskussiefase zou verlo
pen. Voor die diskussie fase geeft
Milieudefensie drie strategi~n. De
drie strategiën geven hoogstens wat
ideeën. maar zijn zeker geen draaiboek.
1. Ageren tegen de BMD, dat behoeft
geen toelichting.
2. Zelforganisatie. Met als voorbeeld
de werkgroep Energie Diskussie. Dit
samenwerkingsverband van ruim vijf
tig organisaties met verschillende
achtergronden heeft ruim 700 energie
voor1ichtersters waarmee het 66n en
ander valt te ondernemen.
3. Participeren in de BMD. De redena
tie hierbij is dat de AKB veel makke
lijker mensen kan mobiliseren dan de
atoomlobby en haar sympathisanten.
Met de laatste redenering heb ik toch
wat moeite. Als er kernenergietegen
standers zijn die denken een burger
plicht te vervullen als ze deze dis
kussiebijeenkomsten bezoeken, dan heb
ik daar vrede mee. Die mensen zijn er,
maar ik heb er al heel wat gezien die
zo de betrekkelijkheid van deze in
spraak daarmee zelf ontdekken.

Voor de twijfelende. verontruste en in
(kern)energie gefnteresseerde burger
is deze aktiehandleiding een aardige
geheugen- en gedachtenopfrisser.
Als strategie voor Milieudefensie zelf
lijkt deze aktiehandleiding me onge
schikt. Milieudefensie lijkt me niet
gediend met drie verschillende strate
gi~n. maar met 6ên duidelijke aanpak.
De rol van waakhond bijvoorbeeld, met
aan het einde van de BMD een evalu
erend verslag om naast het BMD-rap
port te leggen. Hopelijk trap ik hier
mee een open deur in.

Johan Bakker



Kernenergie in België

Wat houdt de beweging bezig?
In Onderstroom nunrner 1 zijn de verschillende nederlandse kernenergie-objekten
uitgebreid beschreven, onder de titel 'Wat houdt de béweging bezig?'. Als over
zicht bleek het echter toch wat inkompleet. Wat er vlak over de grens gebeurt
werd er niet in behandeld, terwijl de beweging daar wel degelijk mee bezig is.
Als aanvulling hier dan ook een stuk over de situatie in België, waar inderdaad
vlak over de grens ijverig aan een giganties kernenergie-programma wordt ge
werkt. Iets wat toch juist nu naar voren moet worden gebracht, want op 14 mei
wordt er in Antwerpen een demonstratie georganiseerd tegen het hele belgiese
atoomprogram.

Na het ongeluk in Tihange, in novem
ber 1982, zijn we verder gaan zoeken
hoe de situatie in België verder is
met betrekking tot kernenerqie.
We zijn erg geschrokken van de snelle
ontwikkeling van het kernenergiepro
gramma daar. Ook al gaat de ontwikke
ling daarvan in Nederland niet zo
snel, vlak bij ons wordt de nukleaire
industrie in razend tempo uitgebreid.

Doel
In Doel draaien nu twee middelgrote
kerncentrales (ieder 390 MW, verge
lijk Borssele, 450 MW en Dodewaard,
52 MW). Eén van deze centrales is

eind december stilgelegd, nadat een
zak met ijzervijlsel in het reaktor
vat gevonden was, die verstoppingen
in de pompen had veroorzaakt. Er werd
bekend gemaakt dat een zware repara
tie nodig was, die enige maanden zou
gaan duren.
Sinds de opening in '74/'75 zijn bei
de centrales regelmatig kapot ge
weest, waarbij meerdere keren radio
aktief water op de Schelde geloosd
is.
Het atoompark Doel zal volgens de
plannen uiteiqdelijk uit zeven, mis
schien negen centrales gaan bestaan.
Twee centrales van rond 1000 MW zijn
nu in aanbouw, drie centrales van

1300 MW zijn definitief gepland. Daar
mee zou Doel het grootste atoompark
van de wereld worden (bij elkaar
ongeveer 6700 MW), wat des te absurder
is omdat het in een zeer dicht bevolk
te streek ligt (bij Antwerpen en Ber
gen op Zoom).
De centrales zijn gebouwd onder de
léiding van het VS-bedrijf Westinghou
se, dat tot voor kort één van de
atoomgiganten in de wereld was. De
belgiese industrie en het bankwezen,
die in België het grootste deel van
de elektriciteitsproduktie en distri
butie 1n handen hebben, hadden direkt
belang bij de bouw, vooral de ketel
bouwer Cockeril en de grote bank Soci
été Générale. Voor de nu geplande cen
trales zijn de kontrakten al gesloten
met de franse atoomindustrie. In ruil
voor franse deelname in de bouw van
de centrales gaat België de nieuwe
centrales in Cheoz voor een kwart
mede-beheren en mede-financieren.

Op dit moment bestaat er een grote
overkapaciteit aan elektriciteitspro-
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Vooruit met nieuwe energie

duktievennogen in Be1giä. om zin te
geven aan de bouw van de nieuwe cen
trales bestaan er plannen om met Ne
derland een kontrakt af te sluiten
om stroom te leveren vanuit de centra
le Doel-5, in ruil waarvoor ~eder1and

goedkoop aardgas aan Be1giä gaat leve
ren. Het lijkt ons belangrijk dat dit
kontrakt niet doorgaat, want anders
bindt Ne~er1and zich op die manier
aan een kerncentrale vlak over de
grens. Met dit kontrakt is Nederland
rechtstreeks verantwoordelijk voor de
uitbreiding van Doel, wat een aangrij
pingspunt kan zijn voor akties vanuit
Nederland tegen Doel. Hoewel de plan
nen waarschijnlijk nog niet rond zijn
-ook Nederland kent een belangrijke
overkapaciteit-, hebben Van Aardenne
en woordvoerders van het CDA in een
zitting van de kamerkommissie voor
energie al laten weten niet tegen zo'n
ruil te zijn. Inmiddels is in antwoord
op kamervragen formeel ontkend dat er
nu al onderhandelingen hierover aan de
gang zijn.

Tihange
In Tihange draaien nu twee grote cen
trales (ieder ongeveer 870 HW), ter
wijl een derde waarschijnlijk in 1985
in bedrijf wordt genomen. Tihange-2
ging begin november van het vorig jaar
proefdraaien. Na twee dagen al brak
een pakking in het primaire koelsy
steem. Het water in het reaktorvat
liep voor een groot deel weg. Het wa
ter is waarschijnlijk opgevangen en
naar Mol gebracht. Als de centrale al
langer in bedrijf zou zijn geweest,
zou het voor een derde deel droogval
len van het reaktorvat een ramp zoals
die in Harrisburg hebben kunnen ver
oorzaken. In verband met de reparatie
bleef de centrale tot rond kerstmis
stilliggen. Toch kwam toen de medede
ling dat de proefperiode van de cen
trale "succesvol" was geweest en kwam
de toestemming om de centrale "op in
dustriäle kapaciteit" op te starten.
De centrale had in werkelijkheid dus
maar twee dagen gefunktioneerd. Drie
weken na het definitieve opstarten,
op 18 januari, kwam het bericht dat de
centrale twee dagen eerder weer snel
stopgezet moest worden. Een klep in
het primaire systeem bij de ingang van
de stoomgenerator was gebroken, ter
wijl er waarschijnlijk ook weer een
lekkende pakking was. De reparatie zou
tien dagen gaan duren.

Chooz
In 1958 hebben Belgiä en Frankrijk sa
men besloten een kerncentrale te gaan
bouwen bij het franse dorp Chooz. Deze
eerste kerncentrale aan ~e Maas vlak
bij de grens tussen de twee landen
heeft sinds de opening in 1966 ver
schillende ernstige ongelukken gekend.
In Chooz bestaat er heel fel verzet
tegen de bouw van een reusachtig
komplex, bestaande uit vier kernreak
toren van waarschijnlijk 1500 MW ie
der. Hiervan zijn er nu twee in aan
bouw.
De cetltra1es inChooz zullen samen
met die in Tihange voor een ernstige
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radio-aktieve vervuiling van de Maas,
toch voor zeker vijf miljoen mensen
het drinkwater, zorgen.

Mol
Bij Mol staat een heel komp1ex van
nuk1eaire industriän. Het komplex be
staat uit proefreaktoren, een splijt
stofstavenfabriek, een studiecentrum
en sinds kort een verglazingsfabriek
voor hoog radio-aktief afval. Er be
staan uitgewerkte plannen om dit af
val definitief in de kleilagen van de
Kempen te stoppen. Dit heeft ernstige
konsekwenties voor het grondwater in
heel Brabant. Dat deze kleilagen niet
stabiel zijn, bleek nog eens op 6 fe
bruari jongstleden, toen in de Kempen
onder Eindhoven een aardbeving plaats
vond.
Verder heeft bij Mol tussen 1966 en
1974 de opwerkingsfabriek Eurochemic
gedraaid, die in die jaren ongeveer
200 ton splijtstof, ook uit Dodewaard
opwerkte en daaruit 678 kilo pluto
nium afscheidde. Daarmee was het
naast de beruchte fabrieken in La
Hague en Windsca1e een belangrijke
opwerkingsfabriek. Opwerkingsfabrie
ken belasten het miljeu en de toe
komst nog veel sterker met radio-ak
tiviteit dan kerncentrales.
De be1giese regering heeft besloten
deze opwerkingsfabriek te heropenen
en dit besluit is al door het parle
ment goedgekeurd; alleen de senaat
moet binnenkort nog een oordeel vel
len. Mogelijk besluit men de fabriek
niet alleen te verbouwen voor herope
ning, maar de2e ook verder uit te

Naar aanleiding van het Gelders Kon
gres verschijn op 1 mei het boek
'Voor~it met nieuwe energie'; bunde
ling van krachten. Het boek is samen
gesteld door de tien initiatiefnemers!
sters van het kongres en telt 250 pa
gina's. Het is goed te gebruiken als
naslagwerk. De verkooprijs zal 15 gul
den bedragen.

Het merendeel van de nederlandse be
vó1king is tegen kernenergie. Deson
danks wordt de ontwikkeling van nucle
aire projekten doorgezet. Een belang
rijk concentratiegebied is het grens
gebied tussen Gelderland en West-Duits
land. de zogenaamde Euregio. Het boek
geeft een bundeling van informatie
over de projekten die in deze regio
ontwikkeld worden.

'Vooruit met nieuwe energie' benadert
de verschillende problemen vanuit de
verschillende invalshoeken. Het bevat
veertig bijdragen van mensen die ak~

tief zijn op allerlei gebieden van
het maatschappelijk leven. Er worden
wel onderlinge verbanden aangegeven.
doch het boek geeft géén eenduidige
conclusies.

'Vooruit met nieuwe energie' bestaat
uit vier delen.
Deel 1 gaat over het Atoompark en be-
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breiden. Ook gezien de ervaringen met
de fabriek in de tijd dat die draai
de, is de heropening.ervan één van de
meest bedreigende onderdelen van het
belgiese atoomprogramma.

woeste plannen
In F1eurus staat een onderzoekscen
trum, een staatsinstituut. Verder be
staat er een oud plan om één of meer
dere centrales te bouwen voor de be1
giese kust, waarschijnlijk voor Zee
brugge. Hiertegen is altijd veel ver
zet geweest, zowel van de bevolking
als van de toeristenindustrie. De
plannen voor één of twee kerncentrales
bij Visé (onder Maastricht) zijn nog
vrij geheimzinnig. Het ziet er niet
naar uit dat de realisatie van de cen
trales bij Zeebrugge en Visé in de ko
mende jaren zal gebeuren.

Op 14 mei is er in Antwerpen een grote
landelijke demonstratie die gericht is
tegen het hele be1giese atoomprogram
ma. Daarbij is door de organiserende
groepen in Be1giä de nadruk gelegd op
de uitbreiding van het atoompark in
Doel.
Verder wordt er in het pinksterweekend
(22, 23 en 24 mei) in Chooz een mani
festatie georganiseerd tegen de bouw
van het atoompark daar.

Wi11em Oosterbaan
Ti hange-groep
p!a Bronsgeeststraat 33

Nijmegen

handelt de ontwikkeling van kernener
gie in Nederland vanaf de tweede we
reldoorlog. De splijtstofcyclus wordt
duidelijk gemaakt aan de hand van de
verschillende nucleaire projecten in
deze regio. Tevens wordt aandacht be
steed aan de gevaren van en het verzet
tegen de diverse kernenergieobjekten·.
Het tweede deel gaat over Vrede en
Veiligheid met artikelen over onder
andere de kernwapenopslag in Wést
Duitsland, het munitietransport vanaf
de Eemshaven. de zinloze bouw van
schuilkelders en de akties daarteQen,
de nederlandse betrokkenheid bij de
amerikaanse atoomwapenindustrie.
Het derde deel heeft als titel Milieu
en Werkgelegenheid en bevat kritiek op
energienota's. artikelen over andere
manieren van produceren (Aktieplan
Werkgelegenheid Nijmegen) en bijdragen
over onder andere energieverbruik en
werkgelegenheid.
Het vierde deel gaat in op onder andere
de volgende thema's: Kernenergie en
burgerlijke vrijheden, kernenergie
recht in Nederland. procederen als ak
tievorm.

'Vooruit met nieuwe energie' wil sti
muleren tot zé1f nadenken en zélf on
derzoeken en biedt een uitnodiging aan
individuen en groepen tot nadere uit
wisseling en discussie.



Beroepsverbod 

Aktie voeren mag niet in Borssele 
Addy van den Bosse, actief in Stop Borssele, wordt bedreigd met ontslag bij de 
Middelburgse Christelijke Jeugdorganen (MCJO). De belangrijkste redenen voor 
haar ontslagaanvraag zijn Addy's aktiviteiten voor Stop Borssele, waar ze een 
gedeelte van haar vrije tijd mee vult. Onderstroom kreeg een brief van haar. 

Sinds januari 1980 ben ik als jeugd
werkadviseuse werkzaam bij de MCJO, 
een overkoepelende organisatie van het 
Hervonrde, Gerefonneerde en Katholiek.e 
jeugdewerk en het Interkerkelijk Jeugd 
werk Sint Laurens. Aangezien ik eerder 
werkzaam ben geweest binnen een instel 
ling voor sociaal-kultureel werk op 
christelijke basis, dacht ik ook hier 
een gedegen stuk werk te kunnen ver
richten, wat voor mij met name ten 
doel heeft het opgang brengen van be
wustwording. 

In de beginperiode had ik bij de vrij
willige medewerkers (mijn doelgroep), 
die direkt uitvoerend bezig zijn met 
jeugd- en jongerenwerk, volop ingang. 
Ik werd veel gevraagd voor advisering, 
begeleiding, kursuswerk,enzovoorts. Na 
enige tijd verkreeg ik bij diverse 
groepen geen ingang meer . "Geen be
hoefte aan begeleiding, advisering" 
kreeg ik als antwoord op vraag waarom 
ze geen beroep meer op mij deden. Via 
via vernam ik dat mijn aktiviteiten in 
de anti-kernenergiebeweging, mijn 
linkse opstelling daar debet aan waren 
Dit werd bij navraag niet bevestigd. 

"De vrijwi 11 i ge medewerkers hebben 
-op enkele uitzonderingen na- steeds 
meer blijk gegeven geen. beroep te 
doen op de beroepskracht. Pogingen van 
de beroepskracht en mensen uit de 
bestuurlijke laag van de diverse lid
instellingen om hieromtrent verbete
ring te brengen , mochten niet of niet 
voldoende baat hebben. 

zich afvraagt of ze wel zinnig binnen 
de MCJO kan werken ( . • . )Veel betrok
kenen hebben zich gestoord aan de 
visie van de beroepskracht."einde ci
taat. 
Ik heb de kwestie betreffende het in 
de openbaarheid brengen van deze zaak 
goed overdacht. Aangezien het voor 
mij een zeer principi~le zaak betreft, 
want het gaat hier toch duidelijk om 
maatschappelijke en politieke discri
minatie, en ik weet dat veel aktivis
ten binnen werksituaties geintimideerd 
en bedreigd worden, heb ik tot pub 1i-
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Aangezien het 'geen beroep'op mij doen 
door diverse groepen vermindering van 
werkzaamheden tot resultaat had, heeft 
het bestuur van de MCJO 'werkzaamheden 
van de beroepskracht' op de agenda van 
h4ar vergadering geplaatst. Tot mijn 
grote verbazing kwamen toen arg1111enten 
boven water als: aktief .zijn in de 
anti-kernenergiebeweging (Stop Bors
sele ), het dragen van 'aanstootgevende 
buttons, stikkers op mijn auto en het 
schrijven in de 'lezers schrijven'-ru
briek van de Provinciale Zeeuwse Cou
rant. 

len van de altties vaaraan Ad.dy heeft deelgetiOIMJl, 

Zaken die ik lange tijd bedreven heb, 
zaken die weerstand tegen mijn persoon 
opriepen, waardoor ik niet kon funkti
oneren , zaken waar ik nooit door 
Jri jwilli ge medewerker~, noch door be
stuursleden op aangesproken ben, in de 
zin van 'waarom doe je dit of dat? 
Stop er asjeblieft mee,' of iets van 
dien aard. 

Ik heb het bestuur duidelijk gemaakt 
waarom ik bepaalde aktiviteiten onder
neem en ook toen heeft men mij niet 
gevraagd er mee te stoppen of wat dan 
ook . Nee, er is een ontslagaanvraag 
naar de kantonrechter gegaan met het 
verzoek het werkverband tussen het 
MCJO en mijn persoontje te beëindigen. 
Een citaat uit de ontslagaanvraag: 

Overwegend werd in eerste instantie 
aangenomen dat er geen behoefte was 
aan een deskundigheidsbevorderende 
beroepskracht. In een diskussie binnen 
het bestuur is echte.r gebleken dat het 
onvoldoende werk hebben voor de 
beroepskracht grotendee 1 s veroorzaakt 
wordt door haar persoonlijke opvatti'n
gen. Konkreet is naar voren gekomen 
dat het merendeel van het vrijwil
ligerskader haar niet accepteerde . 

Als voornaamste punt is aangevoerd 
het optreden van de beroepskracht in 
de groep Stop Borssele . echter buiten 
werktijd om, wat door het bestuur en 
de vrijwillige leiding al s provoce
rend wordt ervaren, oa door een foto 
in de krant van de bezetting van het 
Provinc1ehuis, regelmatig meedo~n aan 
akties in de nabijheid van of om de 
kerncentrale Borssele, het dragen van 
buttons die kennelijk voor mensen aan
stootgevend zijn geweest. 
Voorts het schrijven van een scriptie 
waarin ze zelf aangeeft sterk veran
derd te zijh in haar levensvisie en ze 

katie besloten. Dit als signaal, al s 
vraag om reakties (en die zijn tot op 
heden nog dagelijks binnengekomen, 
allemaal positief voor mij) . 
15 maart word ik door de rechter ge
hoord (ook het bestuur), dan is het 
twee à drie weken wachten op de uit
spraak. 

AKB-ers Wees op je hoede, laat je niet 
diskrimineren en zet je strijd voort! 

Addy van de .Bosse 

Steunbetuigingen kunnen naar 
llesterzi cht 546 
1385 BT Vlissingen 
te 1 01184-67044 
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"'t Zal niet waar wezen!" 

Het regionaal overleg van Gelderse 
AKS-groepen riep op 26 februari in 
Arnhem een demonstratie uit . 1500 
mensen verzamelden zich onder de leu
zen 'Niemand wil het Afval ' en 'Oode
waa~ niet repareren maar sluiten'. 
De demonstratie was het startschot 
voor de weiger-atoomstroomaktie die. 
voorlopig voor drie maanden, in de 
regio Gelderland op poten gezet wordt. 
Onder het mom 'Geen Piek voor Atoom
elektriek' zal geprobeerd worden zo
veel mogelijk huishoudens te bewegen 
drie maanden lang een gedeelte van 
hun elektriciteitsrekening in te hou
den. De aktie is een middel om de 
elektriciteitsbedrijven te dwingen 
zich terug te trekken uit Dodewaard. 
In Nijmegen hebben inmiddels 12 hui
zen toegezegd met de aktie mee te zul
len doen. Veel mensen reageren positief 
maar schijnen toch bang te zijn al s 
eerste zo'n stap te maken . Terecht, 

alleen kun je niet veel doen en daar
om is het belangrijk om met velen 
ineens, NU , te beginnen. 
De weiger-atoomstroomgroep in Nijmegen 
heeft positieve reakties van enkele 
woongroepverenigingen gekregen en ze 
hopen binnen niet al te lange tijd 
wegerende woongroepen te kunnen reg i
streren . Op de studentenflats gaan 
handtekeningenl i jsten rond om de 
Stichti ng Studentenhuisvesting te be
wegen ook te gaan weigeren. 
Het sneeuwballet je is gemaakt. nu moet 
het gaan rollen . 

yoor informatie en aanmeldingen: 
weiger-atoomstroomgroep Nijmegen 
p/a Voorstadslaan 136 
Nijmegen tel.OS0-777678 
Giro 3536503 tnv Frans van de loo 
ovv weiger atoomstroom 

Binnenbrandjes en dergelijke 
De afgelopen vier jaar heeft de AKS
groep Arnhem allerlei verantwoordelij
ke bestuursorganen erop gewezen dat 
enkele Kema-laboratoria brandgevaar
lijk zijn. De laboratoria waar het om 
gaat zijn het Kernreaktorlaboratorium 
en de Kema-Suspensie-Test-Reaktorruim
ten. De twee laboratoria vallen onder 
brandklasse 1. oftewel de gevaarlijk
ste brandklasse waar alleen de andere 
kernenergieobjekten in Nederland ook 
onder vallen. 

De eerste bezwaarschriften tegen 
nieuwe Kema-projekten waarbij met ra
dioaktief materiaal geëxperimenteerd 
zal worden, dateren al van 1978. Pas 
in 1982 kreeg de kwestie van de brand
veiligheid de noodzakelijke aandacht, 
onder druk van publikaties in ver-
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schillende dag- en weekbladen . Enkele 
Arnhemse gemeenteraadsfracties eisten 
een onderzoek. van d.e brandweer. 
De commandant van de geme~ntelijke 
brandweer kwam na onderzoek in· de zo
mer van '82 tot de konklusie dat een 
brand zich snel zou kunnen uitbreiden 
en dat hij het niet verantWoord vond 
bij brand de betreffende laboratoria 
te betreden . 

Met zijn constatering sprak de brand
weercommandant de Kema en het ministe
rie van Economische Zaken tegen . Oe ze 
stelden dat de laboratoria wêl veilig 
waren, op basis waarvan veel bezwaar
schriften ongegrond werden verklaard 
en de vergunningen aan de Kema zijn 
afgegeven. 
Direkteur van Erpen Royaards beloofde 

na het onderzoek van de brandweer 'dat 
de brandveiligheid van de nucleaire 
1 aboratori a sne 1 verhoogd za 1 worden' . 

Er is sindsdien nauwel i jks iets verbe
terd. De Kema heeft nog steeds geen 
automatische brandmelder en automati
sche brandblusapparatuur. Dit zijn 
voorzieningen die voor dergelijke 
ruimten ,die 's nachts maar een keer 
in de drie uur door de wacht gecontro
leerd worden, absoluut noodzakelijk. 
Nog steeds is het mogelijk dat een 
beginnend brandje zich naar andere 
laboratoria kan verspreiden. Radioak
tieve besmetting van bodem of lucht 
kan ontstaan door het springen van 
ruiten en/of het weglopen van besmet 
bluswater. 
"Mocht dit het geval zijn", zo stelt 
van Erpen Royaards , ''dan zal altijd de 
radioaktiviteit door de Kema onder
zocht worden en zonodig passende maat
regelen genomen worden" (een nieuw 
Kema-projekt wellicht??) . 
Het ministerie blijft ondanks de aan
getoonde brandgevaarlijke situatie de 
Kema de hand boven het hoofd houden. 
De vergunningen die destijds zijn af
gegeven zijn nog steeds niet ingetrok
ken. 

Voor informatie: Harry Wijnberg 
tel. 085-421010 

Lingen 
De Twentse commissie burgerinspraak 
over de grens is in Duitsland een 
proces begonnen waarin ze eist dat 
Nederlanders officieel gehoord wor
den op hoorzittingen voor de bouw 
van kernenergieobjekten aan de 
andere kant van de grens. 
De direkte aanleiding voor het proces 
is de gebeurtenissen op de hoorzitting 
voor de tweede kerncentrale in lingen . 
Twentse AKS-groepen werden daar, na 
veel moeite,wel gehoord , maar hun be
zwaren werden niet meegenomen i n de 
uiteindelijke beslissingsprocedure. 

Tussen Duitsland en Nederland worden 
al vergaande onderhandelingen gevoerd 
om 'goedkope' Duitse atoomstroom te 
verhandelen tegen het goedkope Neder
landse aardgas . Voor deze deal zal 
lingen 2 gebouwd worden, ~ant voor de 
elektriciteitsvoorziening in Neder
Saksen (de deelstaat waarin lingen 
ligt) is de kerncentrale niet nodig . 
Neder-Saksen heeft een over-capaci
teit aan elektrisch vermogen. De im
port van Duitse atoomstroom past in 
het diversifikatie-idee (een zo groot 
mogelijke variatie aan brandstoffen 
voor elektriciteitsopwekking) van de 
Nederlandse elektriciteitsbedrijven. 
De bouwplannen voor hoogspanningsmas
ten in Twente, die de Duitse atoom
stroom moeten transporteren. zijn a 1 
in een vergevorderd stadium. 
Het Nederlandse verzet tegen lingen 2 



is niet alleen gericht tegen de Duitse
kernenergie-bedreiging langs de grens,
het heeft alles te maken met de toe
komstige Nederlandse energievoorzie
ning. Weer een aspect dat in de BMD
niet terug te vinden is. TEGEN DE STROOIVIIN
Ahaus
De AKB-groepen langs de grens hebben
hun handen vol aan Duitsland. Want
niet alleen in Lingen gebeuren ongure
dingen. In Ahaus wordt gewekt aan een
opslagplaats voor splijtstofelementen
Dinsdag 15 maart hield het Energie
Komitee Oost Gelderland (EKOG) een
persconferentie als start voor een
campagne om zoveel mogelijk Nederlan
ders een bezwaarschrift in te laten
dienen tegen de opslagplaats in Ahaus
Op 21 juni zal in Ahaus een hoorzit
ting plaatsvinden en de Twentse en
Gelderse AKB-groepen hopen daar met
duizenden Nederlandse bezwaren naar
toe te gaan.
Voor model-bezwaarschriften en infor
matie kun je tercht bij:
'procesgroep Duitsland'
p/a Jan van der Staak
W. Buningstraat 22
7552 JB Hengelo

Zijpe
De gemeenteraad van Zijpe ging in de
raadsvergadering van 4 maart om: de
atoomafval bunker kan in Zijpe komen,
mits een aantal voorwaarden die we in
de krant hebben kunnen lezen. Hoe is
dat besluit eigenlijk tot stand geko
men?
Henk van het Energie Komitee Schagen
en Omstreken (EKSO): "Vier weken ge
leden stelde de gemeenteraad dat ze
tegen de opslag van het kernafval op
het ECN-terrein in Petten was. Toen
kwam die koehandel met het militaire
oefenterrein, maar de bevolking zei
gelijk dat ze die deal niet wilde be
trekken in de onderhandelingen met
het ministerie."
Tijdens de raadsvergadering van 4
maart werden 3.000handtekeningen tegen
de opslagbunker op het bord van bur
gemeester Gütker gedeponeerd. 75% van
de bevolking is tegen de opslag, maar
de volksvertegenwoordiging stemde an
ders.
Henk: " De raadsleden gingen in de we
ken voor de raadsvergadering langzaam
om. Het actiekomitee bezocht toen alle
bestuurders en op twee maart waren
alle raadsleden tegen de bunker. Güt
ker is toen bij Winsemius op visite
gegaan. Wat daar precies gebeurd is
weten we niet, maar tijdens de raads
vergadering waren ineens acht mensen
voor en alleen de vier PvdA-leden
tegen. Twee raadsleden brachte bijna
jankend hun stem uit omdat ze nee wil
den en ja zeiden. We vermoeden dat
persoonlijke belangen een rol hebben
gespeeld."
Een deel van het actiekomitee is deze
zaak aan het onderzoeken.

De tentoonstelling 'Energie, bron van
werk en welzijn:' Dit wordt ons op het
moment voorgehouden. De tentoonstel
ling 'Tegen de stroom in' werpt een
ander licht op de diskussie door dit
soort slogans en ontwikkelingen in
milieu en samenleving krities te bena
deren. Grootschalig verbruik van fos
siele brandstoffen ( kolen, olie) of
kernenergie leidt onherroepelijk tot
de afbraak van het natuurlijk leefmi
lieu: de vernietiging van onze prach
tige planeet. Een afbraak niet alleen
van natuur en milieu, maar ook van men
selijke waarden en gezondheid: hier en
in de derde wereld. Willen we wel
steeds meer energie verbruiken? Nie
mand kiest immers voor de ermee samen
hangende afbraak~

Gelukkig kan het anders. De tentoon
stelling laat zien dat verschillende
alternatieven mogelijk zijn. In het
klein en in het groot.
De tentoonstelling bestaat uit 42
kleurrijke borden. Hierop komen, aan
de hand van veel fotomateriaal, alle
onderwerpen overzichtelijk aan bod.
Verder is er een dia-presentatie, zijn

Dodewaard: Harrie Wijnberg die namens
Onderstroom, Afval en het LEKbulletin
op 13 januari de perskonferentie van
de GKN in Arnhem bij wilde wonen, werd
niet toegelaten. Tijdens deze perskon
ferentie lichtte de GKN de reparatie
rond Dodewaard toe. Volgens de Heer van
Beek, woordvoerder van de KEMA (waar
de persbijeenkomst plaatsvond), gebeur
de dit op verzoek van journalisten van
de reguliere dag- en weekbladpers.
"Onder het mom te werken voor een of
ander onbekend blad, stellen allerlei
aktivisten zeer detaillistiese vragen.
Dit haalt de grote lijn uit het verhaal
en ergert de journalisten van de regu
1iere pers", aldus van Beek ...

er maquettes, en op zonne-energie be
wegende toestellen.
De tentoonstelling is geschikt voor
iedereen vanaf de zesde klas lagere
school, maar vooral interessant voor
groepen die manifestaties, simposia of
energiekursussen organiseren. De
Stichting zorgt voor een professionele
begeleiding en kan verder helpen bij
het organiseren van diskussies, op
drachten en dergelijke. Ook kan men
adviezen krijgen over opzet en uitwer
king van manifestaties.
Voor de opzet van de tentoonstelling
is een ruimte van tenminste 100 m2 no
dig. Voor de dia-presentatie is een
aparte ruimte gewenst. De tentoon
stelling kan alleen voor minimaal een
week worden aangevraagd. De huur be
draagt i100.- per week. Aanvragen
ruim een maand vantevoren:

Een info-pakket is verkrijgbaar bij:
Sticnting Milieu-Edukatie, Oude Gracht
42, 3511 AR Utrecht (030-333357).

Dodewaard: Na het bekend worden van de
reparaties in Dodewaard zijn mensen
van 'Stop Dodewaard', AKB-Arnhem en
Nijmegen met de advokaat Jeroen Claas
sen rond de tafel gaan zitten om de
mogelijkheden van een proces tegen de
illegale opslag van teveel splijtstof
staven in het koelbassin van Dodewaard.
Voor een eventueel nieuw proces is een
apart gironummer geopend. De financieel
sterken onder ons kunnen daar een be
drag op storten. Het geven van een ga
rantieverklaring voor een bepaald be
drag is ook welkom. Het gironummer is
55.25.394, Procesgroep Dodewaard, tnv
Bert van Baggum, Vriezeweg 45a,
6653 AG Deest.
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