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SOCIALISTISCH PERSPEKTIEF 

ontstaan en ontwikkeling 
van de anti-kernenergie 
beweging 
inleiding 

Sinds 1973 kent Nederland een anti-kernenergie beweging (AKB). 
Deze beweging is zo belangrijk geworden dat ze niet meer uit het 
politieke proces is weg te denken. Ook de PSP levert aan deze beweging 
een bijdrage . 
Na 6 jaar strijd is het goed eens te kijken hoe deze beweging is ont
staan en hoe ze zich heeft ontwikkeld . Te zien valt dan dat naarmate de 
beweging belangrijker wordt, het ook moeilijker wordt alle onderdelen 
op één noemer te krijgen . De beweging is heterogener geworden en poli
tieke argumenten en meningsverschillen worden steeds belangrijker. 
Omdat dit een verschijnsel is dat zich vaker voordoet in sociale bewe
gingen, ie het goed deze analyse aan bredere kringen dan alleen de 
anti-kernenergie beweging aan te bieden. Vandaar dat ze in Socialistisch 
Perspekti~f terecht is gekomen. 
Toch is deze analyse in de eerste plaats voor de AKB zelf bedoeld. Uit 
een analyse van de dyn~iek van de beweging kunnen konklusies getrokken 
worden voor het programma en de organisatie van de beweging. 
Er is dan ook een tweedeling aangebracht. Het eerste deel geeft een 
overzicht van de ontwikkeling van de anti-kernenergiestri jd . 
Het tweede deel poogt een analyse te maken van de veranderende sociaal
politieke verhoudingen in de AKB en de wisselwerking daarvan met haar 
politieke argumentatie. 

ontsuan van de beweging 

Toen in het Natuurjaar 1970 in Middelburg een aktiegroep "Borssele 
ad-hoc" zich begon te verzetten tegen de bouw van een kerncentrale al
daar stond er in Dodewaard al twee jaar een kleine centrale te draaien. 
In Dodewaard was geen verzet, Borssele ad-hoc kreeg moeilijk voet aan 
de grond en kon slechts enig tegengif geven tegen de propaganda van de 
elektriciteitsbedrijven. Wel maakte het komttee een begin met het be
werken van de (zeeuwse) vakbeweging. 

In 1973 werd in de Tweede Kamer de Wet Financiering Snelle Kweek
reaktor aangenomen , met als tegenstemmers de PvdA , CPN , PSP, PPR, D'66 
en de BP. Door deze wet moest elke elektriciteitsverbruiker een toeslag 
van 31 op zijn elektriciteitsrekening betalen voor de ontwikkeling van 
de snelle kweekreaktor (een nieuw type kerncentrale) . Voor een heleboel 
mensen, vooral uit de milieubeweging,was dit toen de aanzet om eens na 
te gaan denken over kernenergie. 

Deze miljeubeweging had aan kernenergie tot dan toe niet meer 
gedaan dan de toenemende kritische geluiden uit wetenschappelij~======~~~~~--~====~-~-~ .. ~J· 
kringen in de VS wat meer bekendheid te geven. Aktieperspektie ~v...ól~ ~ /.,.k 
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den ontbroken, de meeste miljeuaktivisten waren nog niet aan anti-kern
energieakties toe. 

De diskusatea en de daaropvolgende besluiten in de Tweede Kamer 
betekenden de ommekeer. Er diende zich nu een duidelijk aktiemodel aan: 
Het weigeren van deze 3'-heffing. Hoewel het bedrag in geen verhouding 
stond met de milieubelasting (die massaal geweigerd werd) leek het mo
gelijk een aantal mensen aan te zetten tot een gekoördineerde weiger
aktie. 

Om die koördinatie tot stand te brengen werd in het voorjaar van 
1973 de Stroomgroep Stop Kalkar opgericht door leden van de Vereniging 
Milieudefensie (VMD) en Aktie Strohalm. Al snel kregen dezen kontakt 
met groepen in verschillende plaatsen die eveneens aan het weigeren 
waren. Omdat het weigeren van de 3% kon leiden tot het afsluiten van de 
stroom, was voor veel mensen het meedoen aan de aktie afhankelijk van 
de steun die ze van aktiegroepen zouden krijgen. Zo ontstond een 
dringende noodzaak voor overleg en koördinatie op plaatselijk en lande
lijk nivo. Een 80tal lokale stroomgroepen van weigeraars werden in een 
jaar tijd door het hele land opgericht. Maandelijks kwamen vertegen
woordigers van deze groepen in de landelijke stroomgroep (LSSK) bijeen. 

Naast het steunen van weigeraars hadden de stroomgroepen als twee
de taak, het verspreiden van anti-Kalkarinformatie om het aantal weige
raars te doen groeien en om in Nederland een anti-kernenergiebeweging 
op poten te zetten. De informatie bevatte voornamelijk zgn. milieu
bezwaren. Dat is onder andere te lezen in de eerste STOP KALKARkrant, 
waar de vrijkomende radioaktiviteit bij normaal bedrijf en vooral ook 
bij defekten en ongelukken behandeld worden, alsmede de gevaren van het 
transport van de benodigde grondstoffen (uranium en plutonium) en het 
afval,de gevaren va.."l de uitermate riskante "opwerking" van het afval en 
van de opslag van atoomafval. Daarnaast werd aandacht besteed aan de 
band tussen de "vreedzame" opwekking van kernenergie en de ontwikkeling 
van atoomwapens. Uit deze eerste krant valt op te maken dat de stroom
groepen van het begin af aan hun stop-Kalkarakties als anti-kernenergie 
strijd zagen. Ook de noodzaak tot een andere samenleving, waarin een 
ander energiebeleid uitwassen als Kalkar overbodig zou maken, werd aan
gestipt. Tot slot werd de "demokratische" besluitvorming in een ander 
daglicht gesteld door de rol van de kernenergie-lobby van industrie en 
staatsinstellingen daarin aan te geven. 

Maar de eerste tijd werden vooral de milieubezwaren benadrukt en 
uitgewerkt. 

Eind 1973 kreeg de weigeraktie een stimulans door een gewonnen 
proces tegen een elektriciteitsbedrijf. De publiciteit deed hét aantal 
weigeraars snel stijgen. Op het hoogtepunt van de aktie waren er onge
veer 3000 gezinnen die weigerden, plus een onbekend aantal dat onder 
protest betaalde. 

De akties van de LSSK waren er vooral op gericht via druk van de 
bevolking de Tweede Kamer ertoe te bewegen de medewerking aan het pro
jekt te beëindigen. 71 gemeenteraden werden overgehaald tegen Kalkar 
te protesteren, een 200 artsen wezen op de gevaren voor de volksge
zondheid, via massale tolderakties werden de mensen opgeroepen te 
weigeren, in het hele land werden informatieavonden georganiseerd en de 
pro-kernenergiepropaganda van de kernenergie-lobby werd hinderlijk ge
volgd (o.a. door een eigen tentoonstelling). 
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het anti·Kalkar·komitee 

In het najaar van 1973 werd in Amsterdam het Anti-Kalkar Komitee 
(AKK) opgericht. De PPR nam het initiatief daartoe en slaagde erin de 
PvdA, PSP en CPN en aanvankelijk ook D'66 hierin te bundelen. De PPR 
en PSP hadden via hun leden reeds kontakten met de stroomgroepen en 
voor hen was het vanzelfsprekend de anti-Kalkarakties te steunen. De 
PvdA en CPN hadden bemerkt dat de akties van de stroomgroepen iets 
losmaakten. Voor de CPN was vooral het element van de plutonium
produktie in Kalkar belangrijk, omdat West-Duitsland met dit plutonium 
atoombommen zou kunnen maken. Deelname van rle LSSK aan het AKK werd 
door de CPN tegengehouden. Maar ook de LSSK was huiverig voor toetreden 
tot het AKK. De stroomgroepen hadden zich tot taak gesteld zowel "links" 
als "midden" Nederland te mobiliseren tegen ICalkar en men vreesde dat 
bij de middengroepen de deur dicht zou gaan als zij dat middels een 
partijenkomttee zouden doen. Bovendien wilden noch de PvdA, noch de CPN 
in aktie komen tegen de ontwikkeling van kernenergie, wat voor de 
stroomgroepen zeer belangrijk was. Een prakties probleem was dat deze 
laatste partijen (en D'66) niet hun naam wilden verbinden aan de 3%
weigeraktie omdat dat aanzetten tot overtreden van een wet betekende. 

Er werd besloten tot same~erking zonder samengaan. AKK en LSSK 
zetten samen een handtekeningenaktie tegen Kalkar op, waarbij, ondanks 
aanvankelijke tegenstand van de CPN, ook de eis dat "de Nederlandse 
regering de aandacht gaat verleggen van kernenergie naar sahone energie, 
o.a. zonneenergie" werd gesteld. 

De partijen van het AKK riepen hun afdelingen op plaatselijke 
komttees op te richten en samenwerking met de stroomgroepen aan te gaan. 
De stroomgroepen moesten, zeker in het begin, voor de meeste informatie 
zorgen. In de linkse parlementaire partijen bleek nog weinig kennis 
over de technische en milieubezwaren tegen kernenergie en Kalkar. 

In 1974 leidde deze samenwerking tot enkele hoogtepunten. Toen een 
rechtbank in Leeuwarden het afsluiten van de 3%-weigeraars weer goed
keurde werden in het hele land 14 gezinnen afgesloten. Dit gaf een 
storm van protest. Als gevolg daarvan moest minister Lubbers de elek
triciteitsbedrijven "verzoeken" dit ongedaan te maken en te wachten met 
maatregelen tot hij met een regeling zou komen. 

De elektriciteitsbedrijven gingen nu in het offensief tegen het 
groeiende protest door over heel Nederland 4,5 miljoen pro-Kalkarfolders 
uit te storten. De reakties van de stroomgroepen (o.a. 420.000 tegen
folders) en de AKKs hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat een NIPO
enquete in augustus aangaf dat meer dan 50% van de ondervraagden tegen 
Kalkar was. Op 23 september 1974 gingen 10.000 Nederlanders naar het 
plaatsje Kalkar toe. Deze tocht werd door het AKK georganiseerd. De 
stroomgroepen mobiliseerden eveneens en leverden een spreekster. Enkele 
weken later werden 155.000 handtekeningen aan Lubbers aangeboden door 
de beide organisaties. 

een onverwachte teruggang 

Vreemd genoeg ebde de aktiviteit daarna weg. Lubbers had een prima 
middel gevonden om de weigeraktie aan te pakken. Zijn "ontheffings
regeling" voor de 3%-weigeraars deed heftige diskussies ont.branden in 
de LSSK. Een deel van de mensen vond dit fonds een alternatief, ook al 
omdat beloofd werd dat het geld naar onderzoek van alternatieve energie 
zou gaan, maar het grootste deel van de aktieve weigeraars zag er hele
maal niks in, een poging om de aktie te breken. Dezen wilden de weiger-
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aktie voortzetten, maar bleken daartoe niet in staat. Geweigerd werd er 
nog wel, maar van een aktie was geen sprake meer. De elektriciteits
bedrijven lieten de volhouders verder met rust, de kontakten met de 
(ex-)weigeraars verliepen. De financiäle positie van de LSSK werd moei
lijker, de groepen werden kleiner, zoals bij veel akties trad er aktie
moeheid op. Er waren geen nieuwe idaeen om de akties voort te zetten. 
Het oproepen tot weigeren had z'n nut gehad: in één jaar tijd wist heel 
Nederland wat er met Kalkar aan de hand was. 

De overblijvende groepen besloten zich voortaan met akties tegen 
kernenergie in het algemeen te gaan bezighouden. Een grote stap was dat 
niet meer, want in de argumentatie tegen Kalkar was de afwijzing van 
kernenergie reeds opgesloten. De naam van de groepen werd Stroomgroep 
Stop KernenePgie. 

De AKKs organiseerden in het voorjaar van 1975 nog een vijftal 
thema-konferenties, verspreid over het land, onder de leuze "Veiligheid 
voor mens en milieu, Tegen een europese kernmacht en kernbewapening". 
Ook hier gold dat na de demonstratie en de handtekeningen de aktie
mogelijkheden tijdelijk uitgeput waren. Bovendien had Lubbers te kennen 
gegeven niet aan de tweede kweekreaktor in Kalkar mee te willen doen. 
Het tegenhouden van Kalkar I werd niet zeer haalbaar geacht. Daarbij 
kwam dat, door gesprekken over de verdere koers van de plaatselijke AKKs 
na de demonstratie en bij de organisatie van de thema~konferenties, in 
de achterbannen van PvdA en CPN diskussies over kernenergie op gang 
kwamen. 

In september 1975 werd het AKK opgeheven. De partijen konden het 
niet eens worden over het vervolg van de aktie. De PvdA was gekant tegen 
het voorstel van de CPN om de kernwapenopslag in Nederland aan te pak
ken. De CPN wilde geen akties tegen kernenergie-projekten (UC-Almelo 
was toen niet aktueel). PPR en PSP waren wel voor beide ideeen. 

De PSP en de PPR wilden het strijdperk nie"t op deze manier ver
laten. Ze richtten samen met de LSSK het Landelijk EnePgie Komitee op. 
Bij hen voegden zich de Vereniging Milieudefensie, Aktie Strohalm, 
het NIVON en de Gezamenlijke Energie Komitees uit Zuid-Nederland, die 
apart van de LSSK georganiseerd waren. J,ater sloot zich nog het Verbond 
Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO) aan. 

nieuwe fundamenten 

Het Landelijk Energie Komitee (LEK) ontstond dus juist op een mo
ment waarop de beweging zwak was. In feite bestonden de plaatselijke 
stroomgroepen teaamen nog uit enkele tientallen mensen. De inderhaast 
georganiseerde demonstratie/manifestatie in Borssele en Goes tegen het 
dreigende besluit van de regering Den Uyl om 3 kerncentrales in Neder
land te laten bouwen leverde dan ook geen massale opkomst op. Een 
vierhonderdtal mensen trotseerde de bittere vrieskou van die 31e janu
ari 1976. 

Mede door het verzet van de PPR in de regering kon overigens niet 
tot de bouw van deze 3 kerncentrales besloten worden. 

De kontakten die het Energie Komitee Zeeland in Middelburg al 
enkele jaren had met de zeeuwse vakbeweging, leidden ertoe dat 
A. Schravemade van de Industriebond NVV op de manifestatie in Goes 
sprak. Uit dit optreden volgden kontakten tussen LEK en Industriebond 
NVV. Er werd gesproken over het maken van plannen voor alternatieve 
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energievoorziening, waarin met name aan de werkgelegenheid voldoende 
aandacht zou worden besteed. Stellingname van vakbonden tegen ont
wikkelingen op kernenergiegebied kan moeilijk zonder dat de werk
gelegenheidseffekten van verschillende energiesystemen worden be
studeerd. Ook werden blijvende kontakten gelegd met de commissie 
Milieu, Energie en Ruimtelijke Ordening van de Industriebond. Het LEK 
kwam tot de pijnlijke ontdekking dat het de Industriebond op dit gebied 
niet veel te bieden had. 

In 1976 heeft het LEK niet veel meer kunnen doen dan de lopende 
zaken voor de anti-kernenergiebeweging (AKB) te behartigen, waar het het 
lobbyen bij het parlement betrof, het stimuleren van de wetenschappelijke 
en politieke diskussie en het aanpakken van de Kalkar-procesaktie, die 
vanuit West-Duitsland werd gestart. De stroomgroepen ~ielden zich in het 
voorjaar vooral bezig met akties in Dodewaard om daar de bevolking te 
informeren over (tegen) de kerncentrale aldaar. 

De doelstellingendiskussie van het LEK duurde bijna een jaar. Dit 
kwam door een meningsverschil over de eis om de energiesektor te socia
liseren. De drie hoofddoelen van het LEK werden tenslotte: 1. De energie
produktie en -konsumptie moeten ekologisch inpasbaar zijn. 2. Een zo 
groot mogelijke besparing op het energieverbruik. 3. Demokratisering 
van de energievoorziening. Deze doelstellingen geven aan dat het LEK de 
lijn Kalkar-kernenergie doortrok naar de energiepolitiek in het algemeen. 

In Groningen en Drente ontstond eind 1976 een beweging tegen het 
dumpen van radioaktief afval in het drentse of groningse zout. Daarin 
waren vooral boeren aktief en speelden niet zozeer milieubezwaren een 
rol alswel het gevoel dat hun streek als wingewest en vuilnisvat werd 
gebruikt en zij daar geen invloed op mochten hebben. llun protest kreeg 
o.a. vorm in een demonstratie in Onstwedde (Waaraan het LEK medewerking 
verleende), op 5 januari 1977. Deze grimmige auto-traktordemonstratie 
waarvan de ruggagraat werd gevormd door de lokale bevolking heeft de 
regering behoorlijk wat schrik aangejaagd. Feit is dat ook deze kwestie 
door de regering Den Uyl voor zich uit werd geschoven. 

de Beweging Stop Atoomplannen (BSA) 

De verkiezingen van 1977 waren voor het LEK aanleiding om een mani
festatie en informatiestroom te organiseren. Op initiatief van VMD, die 
een steeds belangrijkere rol in de beweging ging spelen, werden vooral 
milieuorganisaties, derde wereldgroepen en de vakbeweging opgeroepen 
samen een beroep op de nederlandse bevolking te doen om het energie
beleid bij hun politieke keuze te betrekken. De PSP en de PPR trokken 
zich uit de organisatie terug om in verkiezingstijd partijpolitieke 
binding van deze aktie te vermijden. 

De verbreding van de beweging, die hiervan het gevolg was, vond 
o.a. zijn vorm in de deelname van het LOG en de stichting Natuur en 
Milieu, twee organisaties die zich tot dan toe niet tegen kernenergie 
hadden uitgesproken. De Industriebond NVV ondertekende weliswaar het 
eisenpakket niet, maar verspreidde de Energiekranten van het LEK onder 
haar kaderleden. Vanuit deze bond en vanuit de kerken werd ook een 
bijdrage geleverd aan de manifestatie zelf. De Energiekranten I en II, 
met kritiek op het energiebeleid en voorlichting over alternatieve 
vormen van energieopwekking, werden in oplagen van 100.000 en 120.000 
verspreid. 

Hoewel de opkomst niet meeviel, 4.000 mensen kwamen naar Utrecht, 
kan toch van een sukses gesproken worden. Op het juiste moment werden 
organisaties die er langzamerhand aan toe waren, gevraagd stelling te 
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nemen tegen de atoomplannen. De natuur-organisaties waren hiervoor rijp 
geworden door de toenemende wetenschappelijke kritiek, de akties in 
Nederland tegen Kalkar en de proefboringen, en de besluiteloosheid van 
de regering, wat erop wees dat er wel degelijk problemen waren. Voor de 
derde wereldgroepen waren de leveranties van reaktorvaten aan Zuid
Afrika (die niet doorgingen) vanuit Nederland en de toenemende verkoop 
van kern-technologie aan de derde wereldlanden (m.n. Braziliä) aan
grijpingspunten om in de beweging te stappen. Door de Kalkarakties was 
het bewustzijn gestimuleerd dat veiligheid en vrede gebaat zijn bij de 
anti-kernenergiestrijd. De toenemende belangstelling voor die strijd bij 
studenten deed het LOG erin stappen. 

Om deze verbreding te bereiken heeft het LEK wel moeten besluiten 
de draaiende kerncentrales in Borssele en Dodewaard "ongemoeid" te 
laten. Dit kenmerkte de strategische opstelling van het LEK, een op
stelling die later voor veel moeilijkheden zou gaan zorgen. 

de CPN terug op het aktietoneel 

Buiten de geschetste ontwikkeling van de AKB valt de demonstratie 
tegen de uitbreiding van de Ultra-Centrifuge te Almelo van 2 april 1977. 
Het LEK had in 1976 te weinig aandacht aan de UC-ontwikkelingen besteed. 
In januari 1977, enkele weken nadat de eerste plannen voor de BSA in het 
LEK waren aangezwengeld, werd er in Amsterdam een Landelijk Initiatief 
Komitee tegen de uitbreiding van de UC-Almelo (LIK) opgericht, waarin 
naast vooral CPNers ook enkele PvdAers en PPRers zaten. Voor toevoeging 
van PSPers werd door de leden van dit personenkomttee geen reden gezien. 
De Tweede Kamerverkiezingen naderden immers. 

De mobilisatiemachine van de CPN draaide op volle toeren. Op het 
moment dat de demonstratieplannen al in een vergevorderd stadium waren 
kwam kontakt tussen LIK en LEK tot stand en ging het LEK de demonstra
tie steunen. De PSP mocht als enige linkse partij niet op de demon
stratie spreken. Het LEK vond dit onjuist. Als kompromis werd Ed van 
Dalsum (PSP-PBlid) geaksepteerd als spreker namens het LEK. Aan deze 
demonstratie namen ongeveer 7.000 mensen deel. 

Na de demonstratie viel het LIK stil, waarschijnlijk door de ver
kiezingskampagne en daarna door het voor de CPN nogal hard aankomende 
verlies van die verkiezingen. 

grote veranderingen door de Kalkar-demonstratie 

In West-Duitsland maakte de daar snel opkomende AKB kennis met een 
ander aspekt van het kernenergiebeleid; de politiemaatregelen om deze 
gevaarlijke technologie te beschermen. De gebeurtenissen bij demonstra
ties in Brokdorf en Grohnde zijn daar de duidelijkste voorbeelden van. 
Deze ontwikkeling stimuleerde de belangstelling van zg. revolutionaire 
groepen (SP, IKB,KEN, enz.) voor de anti-kernenergie beweging. 

In april 1977 wordt door aktiegroepen in Nordrhein-Westfalen het 
initiatief genomen tot een demonstratie bij Kalkar in september. Bij 
de initiatiefnemers bevindt zich ook het LEK. Bij de demonstraties bij 
Brokdorf was in West-Duitsland een splitsing opgetreden tussen groepen 
gematigde en radikale Bürgerinitiativen. Het LEK wenste in deze split
sing geen partij te kiezen, wilde, integendeel, de partijen weer bij 
elkaar brengen. Beide groepen waren ook bij de Kalkardemonstratie be
trokken. Maar de belangrijkste diskussie rond Kalkar ging juist over 
het punt waarop de splitsing had plaatsgevonden; de houding tegenover 
het overheids- en politieoptreden. Deze diskussie werd uitgevochten 
rond de vraag of er gepoogd moest worden het bouwterrein in Kalkar te 
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bezetten. Het LEK en ook de meeste duitse groepen waren daar tegen, 
omdat de veldslag met de politie die daarvoor nodig zou zijn de AKB 
geen dienst zou bewijzen. 

Bij de verdere voorbereiding waren twee ontwikkelingen belangrijk: 
1. De manier waarop zich de strijd in West-Duitsland en in Frankrijk 
(Malville, augustus 1977) ontwikkelde trok de aandacht van groepen links 
van de PSP. Zij hadden zich tot dan toe met kernenergie niet erg bezig 
gehouden maar ze zagen dat in West-Duitsland door de AKB het repres
sieve karakter van de kapitalistische staat werd blootgelegd en gingen 
daardoor de AKB herwaarderen. Ze kwamen de bestaande stroomgroepen ver
sterken of richtten nieuwe stroomgroepen of lokale energiekomttees op. 
Hun binding met het LEK was zwak. 
2. Na de krachtsinspanning voor de BSA had het LEK moeite om weer op 
volle toeren aan de slag te gaan. Voor de aktiefste organisatoren be
tekende de BSA dat ander werk was blijven liggen, het gevolg van vrij
willigerswerk. Bovendien vielen de voorbereidingen van de demonstratie 
in de vakantieperiode. De centrale bezetting van het LEK was zwak en 
vele taken werden overgenomen door vrijwilligers uit de stroomgroepen 
in Utrecht en Nijmegen, terwijl de formele beslissingsbevoegdheid bij 
het LEK bleef berusten. Dat gaf aanleiding tot spanningen, temeer daar 
de oordelen over hoe er het beste gedemonstreerd kon worden uiteenlie
pen. 

Het belangrijkste diskussiepunt was ook hier in hoeverre aan 
politievoorschriften en -barrieres kon worden voorbijgegaan, zonder dat 
het vreedzame karakter van de demonstratie zou worden aangetast, kortom 
hoe dicht bij de centrale zou worden gedemonstreerd. 

Aan de kant van de Nederlandse demonstrru1ten bestond hierover tot 
op de demonstratie zelf geen eensluidende mening en zekerheid. Dat 
vloeide met name voort uit de strategie van het LEK. Deze was erop ge
richt solidair te blijven met de duitse organisatoren, maar anderzijds 
te proberen druk uit te oefenen om een vreedzaam verloop van de demon
stratie te verzekeren. Dat leidde tot een zekere tweeslachtigheid. 

Op 24 september 1977 demonstreerden 70.000 mensen tegen Kalkar. 
10.000 kwamen uit Nederland, ondanks het verbod, ondanks de dreiging 
van politiegeweld. Een grandioos sukses, dat vooral in Nederland de 
beweging weer een flinke impuls gaf. 

Na deze demonstratie begon een diskussie over de positie van het 
LEK die nu nog steeds voortgaat. De diskussie werd aangezwengeld vanuit 
de Nijmeegse stroomgroep. Die heeft gekozen voor een duidelijk politieke 
strijd vanuit de ideologie van het "vertrouwen op de eigen kracht". 

De Nijmeegse stroomgroep verwoordde de mening van een aantal al 
kortere of langere tijd meedraaiende anti-kernenergieaktivisten. Zij 
stelde dat de politieke richting van de AKB tot dan toe veel te veel 
bepaald was door een aantal vertegenwoordigers van organisaties en 
partijen. De toppen van deze organisaties hadden op vele punten een on
juiste visie op de strategie van de AKB, vertoonden een te grote angst 
voor wat hardere aktie en hechtten te veel waarde aan politiek en voor
al parlementair gemanoevreer. Voortaan zou de politieke opstelling van 
de AKB uitsluitend moeten worden bepaald door vergaderingen van basis
aktivisten en hun overkoepeling. De leden van politieke partijen konden 
natuurlijk me~erken in deze struktuur. 

De SSKNijmegen betwistte het LEK het recht om demonstraties of 
manifestaties te organiseren en zag enkel als funkties voor het LEK nog 
het verzorgen van publiciteit voor de beweging en het lobbyen ~n hogere 
politieke sferen. Andere stroomgroepen voelden echter niet voor een 
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dergelijke taakafbakening en de diskussie had voorlopig geen duidelijke 
uitkomst. 

da Almelo-demonstraties, een verdere verbreding 

Ondertussen was het LEK met het Braziliökomitee en kerkelijke 
groepen gaan werken aan een demonstratie in Almelo. Daarbij werd voort
gebouwd op de resultaten van de BSA en werden de eisen aangepast aan de 
groepen die men wilde bereiken. Dit hield met name in dat de centrale 
leus werd "Geen Uitbreiding van de Ultra Centrifuge" in plaats van 
"Stop de UC". Dit was o.a. voor de stroomgroepen moeilijk te aksepteren, 
maar uit strategische overwegingen gingen ze daar uiteindelijk in meer
derheid mee akkoord, ondanks het verzet van de nijmeegse groep. 

Tekenend was dat de PSP en PPR nu gewoon meedoen. Dit komt voor
namelijk doordat de CPN en de PvdA bereid bleken mee te werken, waar
door het politieke spektrum zo breed werd dat het het voor milieuorgani
saties, derde wereldgroepen, studentenbonden en kerkelijke organisaties 
geen overwegende problemen meer opleverde met politieke partijen samen 
te werken. 

60 organisaties onderschreven het Atmelomanifest, een manifest 
waarin het groeiende bewustzijn van het verband tussen verschillende 
gevaren van kernenergie tot uitdrukking komt. De UC-uitbreiding staat 
in het middelpunt van een groot aantal problemen: 1. De verspreiding van 
atoomwapens door atoomenergie en daarmee hangt samen het probleem van de 
snel groeiende atoommarkt in de derde wereld en de steun aan militaire 
diktaturen. 2. De expansie van de westduitse atoomindustrie en de vrees 
voor een westduitse atoomwapenfabrikage. 3. De noodzaak voor een alter
natief energiebeleid en de werkgelegenheid die dat in Twente zou kun
nen geven 4. De gevaren voor mens en milieu en de aantasting van de 
demokratische vrijheden. 

De kombinatie van deze argumenten tegen de UC-uitbreiding bood de 
mogelijkheid tot deelname van al die organisaties die zich met een van 
deze problemen bezighielden. 

Tot de nieuwe ondertekenaars (in vergelijking met de BSA) horen; 
de Landelijke Hervormde Jeugdraad, Pax Christi , de ARJOS, de linkse 
parlementaire partijen, Christenen voor het Socialisme, AABN, LIK, de 
SP en de IKB. De Industriebond NVV betuigde adhesie en verspreidde de 
Almelokrant van het LEK en het Braziliäkomitee onder haar kaderleden. 

Een veertigtal organisaties deden ook mee aan de organisatie van de 
demonstratie. Er ontstond een samenwerking van in de Nederlandse poli
tiek weinig voorkomende breedte. Het speciaal door het LEK daarop toe
geschreven Almelomanifest had aan z'n doel beantwoord. 

Maar in zo"n brede samenwerking lagen natuurlijk vele latente kon
flikten opgeslagen, namelijk de meeste konflikten die links in ver
schillende groepen uiteen doet vallen. Goede voorbereiding, naast het 
manifest ook een 3e Energiekrant,over de UC (oplage 150.000) nam een 
aantal bronnen van konflikten weg. Er bleven er nog genoeg over. 

In de Almelo Voorbereidende Vergadering (AVV) kwamen de tijdens 
de Kalkardemonstratie gegroeide verschillen van politiek en strategisch 
inzicht volledig tot uiting. Enerzijds was daar de groep van organi
saties die een vergaande aanscherping van het Almelomanifest wilden. 
Deze groep bestond uit de IKB, BAZ, SP en SSKNijmegen. Meestal werd 
deze groep gesteund door de duitse vertegenwoordigers in de AVV, enkele 
malen ook door de energiekomttees en de LSSK. Aan de andere kant 
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stonden een aantal organisaties erop de strijd tegen Almelo te voeren 
op grond van het Almelomanifest, dus zij wilden geen afwijzende uit
spraak doen over kernenergie als zodanig. Tot deze groep hoorden de CPN, 
het ANJV, Christenen voor het Socialisme, LIK, PvdA, AABN, LOG en het 
Braziliëkomitee. 

De organisaties van het LEK speelden een belangrijke rol in deze 
politieke konfrontatie omdat ze tot geen van beide blokken hoorden. De 
LSSK was het erover eens dat de anti-kernenergiestrijd centraler moest 
komen te staan, maar over de zwaarte van die eis verschilden de meningen. 
Voor de meeste stroomgroepen was de bereikte breedheid van het verbond 
belangrijker dan het zuiver houden van de strijd. Door deze houding 
werden ook de overigen gedwongen de leuze "Geen Uitbreiding UC" te 
aksepteren. 

De overige organisaties in het LEK waren het inhoudelijk wel eens 
met de stroomgroepen en energiekomitees over het belang van de anti
kernenergieargumenten, maar hechtten over het algemeen meer belang aan 
het handhaven van het verbond met de bovengenoemde organisaties "ter 
rechterzijde" van de PSP. Met name de PSP kreeg voor deze houding veel 
k~itiek te verduren. 

Behalve in de "leuzenkwestie" werden de politieke en strategische 
meningsverschillen daarna met name uitgevochten in zaken als de hou
ding t.o.v. het parlement, de houding t.o.v. de twentse overheden en 
het leveren van sprekers op de demonstratie. 

Na de demonstratie gingen de diskussies in de AVV verder. Het 
zogenaamde Nijmeegse blok stelde dat de AVV direkt opgeheven moest wor
den en dat nieuwe akties door de plaatselijke aktiegroepen geïnitieerd 
moesten worden. Ook de LSSK stond hierachter, mits er op die vergadering 
geen nieuwe initiatieven op tafel kwamen. De CPN kwam echter met een 
voorstel voor een landelijke aktiedag op 29 april en de diskussie over 
opheffing werd opgeschort. Opmerkelijk was overigens dat de duitse ver
tegenwoordigers niet meer één lijn trokken met "Nijmegen". In West
Duitsland waren de aktiegroepen, en vooral ook de Kommunistische Bund 
(KB) de nederlandse aanpak van een breed verbond gaan herwaarderen, en 
er gingen stemmen op eenzelfde aanpak ook in West-Duitsland te proberen 
(natuurlijk zonder SPD, maar dat spreekt vanzelf). 

Toen de landelijke aktiedag, waarop in 20 plaatsen in Nederland 
aktie werd gevoerd, minder suksesvol bleek, heette het dat deze aktie
dag aan de plaatselijke groepen was opgedrongen. Dit werd dan weer een 
extra aanklacht tegen het in stand houden van een landelijke koepel als 
de AVV. 

Op 24 juni werd de laatste aktie van de AVV georganiseerd, de tocht 
door Den Haag naar het hoofdkantoor van URENCO (de internationale samen
werking voor de UC). In 3 weken tijd werd deze demonstratie georgani
seerd. Ze was bedoeld om het parlement en het nederlandse volk te laten 
zien dat het verzet zou voortduren, ook al slikte het parlement de 
chantage van van Agt. Er waren 3.000 demonstranten, zodat de opzet als 
geslaagd beschouwd kan worden. 

Na deze demonstratie raakten het LEK en de stroomgroepen verder 
verward in een politieke en strategische diskussie. Door de Almelo
diskussie& zijn ze wat verder uit elkaar gegroeid. Het "Nijmeegse" blok 
betwist het LEK het recht om initiatieven te nemen voor nieuwe akties, 
door enkelen wordt zelfs gesteld dat het LEK niet tot de AKB behoort 
omdat ze méér "belangen" heeft, zoals de strijd voor een andere energie
politiek. Vooral de positie van de PPR en de PSP in het LEK staan aan 
kritiek bloot (de laatste tijd heeft de IKB zich van deze opstelling 
wat gedistancieerd en benadrukt zij sterker het belang van een bredere 
politieke samenwerking). 
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Het resultaat van die zich voortslepende diskussies is dat de AKB 
zich in een krisis bevindt. Aan de ene kant een LEK dat zonder een goede 
band met de lokale groepen niet kan werken en aan de andere kant de 
lokale groepen, waarvan een deel de diskussies de rug toekeert omdat zij 
het belang er niet van inzien. 

Gelukkig wordt aan de diskussie niet alle aktiviteit opgeofferd. 
Onder de oppervlakte wordt gewerkt aan aktiviteiten tegen de vele nega
tieve ontwikkelingen die op energiegebied gaande zijn of gepland worden, 
zoals de UC, de proefboringen, de nieuwe kernenergieplannen van de 
KEMA, de Brede Maatschappelijke Diskussie en de LNG-aanlanding. 

DE ANTI-KERNENERGIESTRIJD: 
VAN MENTALITEIT NAAR POLITIEKE MACHT 

In het voorgaande historische overzicht valt een ontwikkeling 
waar te nemen in de argumentatie en de werkwijze van de AKB. Deze 
ontwikkeling leidde naar een toenemende maatschappelijke onder
steuning van de strijd, Het nu volgende is een poging die ontwik
keling te analyseren. Daarvoor is het nodig eerst een aantal al
gemene opmerkingen te maken over de plaats die de strijd tegen 
kernenergie binnen het geheel van maatschappelijke tegenstellingen 
inneemt. 

de sociale basis van de anti-kernenergie beweging 

De AKB is afkomstig uit de milieubeweging van de eind 60er/begin 
70er jaren. Deze milieubeweging bestond uit een aantal elementen. 
Allereerst waren daar de natuurliefhebbers en de makro-biobeweging, 
die hun doelen wilden verwezenlijken zonder de maatschappelijke ver
houdingen aan te tasten. 1\tentalitaliteitsverandering en milieu
vriendelijke technologie waren hun belangrijkste middelen. De 
natuurliefhebbers waren vanouds een vrij belangrijke groep in Neder
land, met zowel een meer burgerlijk deel, bijv. de Vereniging 
Natuurmonumenten, als een deel in de arbeidersbeweging (het NIVON 
vertegenwoordigd deze traditie in de AKB). De makro-biologische 
beweging en aanverwante stromingen daarentegen kwamen sterk op aan 
het begin van de jaren zeventig, hoewel zij al langer bestonden. 

Het andere element bestond uit de aktiegroepen die zich met 
problemen bezig hielden op het gebied van de industrie en de ruimte
lijke ordening, en daarbij stootten op de machtsverhoudingen in de 
maatschappij. In hun strijd maakten zij een politieke bewustwording 
door, die hen in staat stelde ogenschijnlijk losstaande problemen 
van allerlei aard in een groter verband te gaan zien. Daarbij werden 
deze groepen gestimuleerd door vergelijkbare ontwikkelingen in de 
bewegingen die zich in deze tijd met bijv. onderwijs, buurtwerk, 
maar ook de derde wereld bezighielden. Het grote belang van de strijd 
tegen kernenergie, als hoogst ontwikkelde vorm van milieubedreiging 
en machtskonsentratie werd dan ook aan deze groepen het eerste 
duidelijk. 

De stroomgroepen richtten zich aanvankelijk op de middenlagen 
van de bevolking. Dit vindt z'n oorzaak in de samenstelling van de 
milieubeweging. Die is namelijk ontstaan, niet toen het milieuprobleem 
de kop op stak, maar toen het algemeen werd. 

23 



SOCIALISTISCH PERSPEKTIEF 

Grote groepen arbeiders kenden al een honderdvijftig jaar vele 
vormen van milieuverontreiniging; ongezond werk in fabrieken en mijnen, 
wonen in smerige wijken, gebrek aan rekreatiemogelijkheden enz. Eerst 
toen de milieuverontreiniging haar klassegebondenheid verloor en 
iede~een last kreeg van vastgelopen verkeer, stank, chemikaliën enz. 
werd het door de middenlagen als probleem ervaren. Maar de technische 
ontwikkeling binnen het kapitalisme heeft niet alleen de enorme toe
name van de milieuproblemen teweeggebracht. Hetzelfde proces veroor
zaakte ook een enorme uitdijing van de beter opgeleide middengroepen, 
waarbij deze groepen in toenemende mate in een loonafhankelijke posi
tie kwamen. Deze lagen behoorden objektief gezien niet meer tot de 
hogere klassen. Dat zegt op zichzelf niet zoveel over hun politieke 
opstelling. Maar ook bleek een belangrijk deel van deze middenlagen 
bereid tot maatschappelijke oppositie. En zij deden dat vaak als 
zelfstandige groep(en). In het streven de milieuproblematiek op te 
lossen uitte zich dat bij een deel ervan in het aanvallen van de 
maatschappelijke verhoudingen, waarmee zij zich niet meer verbonden 
voelen. 

politieke plaatsbepaling 

Dat wilde echter niet zeggen dat zij daardoor de grootste groep 
in de maatschappij, de arbeidersklasse, automatisch als een bond
genoot gingen zien. Het volledig afwijzen van de traditioneel linkse 
partijen en de vakbeweging, die toendertijd nog de filosofie van de 
ekonomische groei aanhingen, was hiervan een uiting. De milieubeweging 
voerde een idaeenstrijd en voelde zich niet verbonden met de belangen
strijd van links. Ze bestond ook voornamelijk uit intellectuelen en 
studenten, die over het algemeen niet of slechts indirekt bij het 
produktieproces betrokken waren. De traditionele linkse partijen onder
schatten anderzijds aanvankelijk de politieke betekenis van de milieu
en kernenergiebeweging. Voor hen bleef het kleinburgerlijk en geba
seerd op "idealistische" maatschappijopvattingen. Ook als de PvdA en 
de CPN besluiten tegen Kalkar aktie te voeren, gebeurt dat op ándere 
gronden dan die van de stroomgroepen. Niet de ontwikkeling van kern
energie als technologie, maa1· het bezit van die technologie en de 
daaruit voortvloeiende gevaren voor de vrede verontrustten hen. De 
samenwerking met de AKB k6n dan ook niet anders dan wederzijds vrij
blijvend zijn. 

Toch is deze samenwerking, en vooral ook de bemiddelende rol van 
de PPR en de PSP, die niet tot traditioneel links behoren en al een 
sterke band met de milieubeweging hadden, een stap geweest in het na
der tot elkaar komen van de milieu/energiebeweging en links. De PPR en 
de PSP werden hierin gesteund door de meest gepolitiseerde milieu
groepen in die tijd, met name Aktie Strohalm. 

De belangrijkste belemmering voor traditioneel links om met de 
milieubeweging mee te denken was het "technologische optimisme" dat 
afkomstig is uit de 19e eeuwse marxistische theorieen. De produktie
krachten werden gezien als een autonooe grootheid, waarvan de ont
plooiing de voorwaarde is voor de socialistische revolutie. Tech
nologie, in die zin een produktiekracht, wordt zo gezien als een 
bijdrage aan de bevrijding van de arbeidersklasse. De milieu- en 
later de energiekrisis maakten echter duidelijk dat de produktie
krachten om kunnen slaan in destruktiekrachten als het industriële 
proces de levensvoorwaarden van de menselijke maatschappij be
dreigt. Er blijkt in de huidige fase van het kapitalistische 
produktieproces juist een diepliggende wederzijdse beinvloeding 
te zijn tussen produktiekrachten en -verhoudingen. 
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De in de "oliekrisis" manifest geworden macht van de olie
concerns over de kapitalistische ekonomie, de v6rgaande penetratie 
van deze maatschappijen in de kommerciële belangen in de kern
industrie, de toenemende wetenschappelijke kritiek op de veronderstel
de veiligheid van kerncentrales, de ongelukjes die steeds voorkomen, 
de tegenvallende resultaten van de kerncentrales, de in het zicht 
komende mogelijkheden voor een alternatieve energiepolitiek die de 
welvaart en werkgelegenheid niet 1n gevaar brengen en last but not 
least de toenemende verontrusting bij de bevolking zijn ons inziens 
belangrijke oorzaken voor de veranderingen van de ideeen van tra
ditioneel links over (milieu en) kernenergie. 

bewustwordingsprocessen en sociale basis 

Om een verder inzicht te krijgen in de rol van de AKB is het 
van belang om eens te kijken naar de verhouding tussen de aard van 
de milieubedreigingen en de invloed die deze bedreigingen hebben op 
de visie van de betrokkenen op de maatschappelijke verhoudingen. 

De milieubedreiging kan verschillende vormen aannemen. Sommige 
aantastingen betekenen het verdwijnen van een mooi of interessant 
natuurgebied of landschap, andere het verdwijnen van plant- of dier
soorten uit Nederland of de wereld. Er zijn ook ontwikkelingen die de 
gezondheid van mensen bedreigen, terwijl andere ontwikkelingen het 
voortbestaan van de mensheid bedreigen. Deze verschillen in gevolgen 
hebben ook invloed op de mate waarin mensen zich door verschillende 
milieubedreigingen aangesproken voelen. 

Er zijn in deze opsomming van bedreigingen twee faktoren te 
onderscheiden. De eerste faktor is de omvang van de bedreiging: een 
bos of het oerwoud, de omwonende mensen of het menselijk leven op 
aarde. Een aparte faktor in deze "omvangs"bepaling is de bedreiging 
van menselijk leven en gezondheid. Dat kunnen mensen op zichzelf be
trekken. Als het gaat om vernietiging van een stuk natuur waarvan 
mensen geen direkt aantoonbare schade lijden dan zullen toch vooral 
diegenen zich aangesproken voelen voor wie de natuur een waarde in 
zichzelf betekent. Dat is een beperkt deel van de bevolking, waarin 
de middengroepen een relatief groot gewicht hebben. 

Het is duidelijk dat kernenergie een omvangrijke bedreiging is. 
Er is veel van nodig. Er is ook potentieel gevaar voor mensen. 

De tweede faktor is de konkPeetheid van de bedreiging: een groep 
dieren of een diersoort, naast de deur of in een ander land, iets wat 
er moet komen of wat al bestaat, een snel of een langzaam proces, 
eenvoudig of ingewikkeld. Generaliserend kan gesteld worden dat een 
abstraktere bedreiging een geringer aantal mensen zal aanspreken en 
dat goed opgeleide mensen daarvan een groter deel zullen uitmaken. 

Op kernenergie betrokken mondt dit uit in een aantal punten. De 
stroomgroepen richtten zich geenszins be~ust op de (intellektuele) 
middengroepen. Voor een belangrijk deel werd deze gerichtheid be
paald door de aard van het voorliggende probleem: de kernenergie, een 
ingewikkeld technologisch systeem. 

De belangenopvatting van mensen wordt sterk bepaald door de 
konkreetheld waarmee een bedreiging zich aan hen voordoet. Na zo'n 
6 jaar aktievoeren is de AKB nog steeds een beweging die gedragen 
wordt door verontruste intellektuele middengroepen, zij het met een 
breder draagvlak. Dat is overigens niet zo'n probleem als sommige 
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"marxisten" wel denken. Het verzet tegen kernenergie groeide uit tot 
volksverzet op een aantal plaatsen waar nukleaire installaties waren, 
bij Wyhl, in Baskenland, in Groningen en Drente tegen de proefboringen. 
Maar lang niet altijd komt het tot dergelijk verzet. Waar geen 
installaties komen is slechts sprake van ongerustheid van een groot 
deel of de meerderheid van de bevolking. 

Naarmate technologie bij de ontwikkeling van het kapitalisme 
een belangrijkere rol gaat spelen, neemt een groter aantal van de 
bedreigingen die uit het systeem voortvloeien een "technologischer" 
karakter aan. Dat betekent dat men om de gevaren te kunnen doorzien 
over meer kennis van teahnoZogie moet beschikken. 

informatie en belangenopvatting 

In het verlengde hiervan ligt de grote betekenis van informatie
verschaffing. Deze is nodig om aan mensen de verbinding tussen toe
passing van een bepaalde technologie, zoals kernenergie, en de aan
tasting van belangen van mensen, bijv. gezondheid, duidelijk te malten. 

Er is o.i. ook een duidelijk verband waar te nemen tussen de 
"konjunktuur" van de AKB en de informatieverschaffing in de media. 
Omstreeks begin 1975 waren de kranten uitgeschreven over de gevaren 

van kernenergie in het algemeen. Het laatste behandelde onderwerp 
was het gevaar van de verspreiding van kernwapens. Er is sindsdien ook 
geen belangrijke kategorie van bezwaren bijgekomen. Latere publiciteit 
was vooral gericht op ongelukken, bepaalde plannen, gebeurtenissen 
enz., bijv. Kalkar en Almelo in 1977-78. Ten dele heeft het LEK dit 
probleem weten te ondervangen door met zijn energiekranten de infor
matieverschaffing zelf grootscheeps ter hand te nemen. 

Als het gaat om mensen die er niet op een of ander manier di
rekt bij betrokken zijn wordt de belangenopvatting sterk door de in
formatie bepaald. Bij de keuze voor of tegen kernenergie wordt de 
scheidslijn tussen voor- en tegenstanders vaak getrokken langs de lijn 
van waar men meer belang aan hecht, bijv. werkgelegenheid en veel 
energie vs. schoon milieu, gezondheid en besparingen. Zolang mensen 
de indruk hebben dat ze voor dergelijke keuzen staan zullen velen die 
werkloosheid een belangrijk probleem vinden een bron van steun zijn 
voor het gevoerde beleid. Informatie speelt een essentiële rol bij 
het wegnemen van zulke valse dilemma's die in Nederland de afgelopen 
jaren een belangrijke rol speelden bij de meningsverschillen en ogen
schijnlijke belangentegenstellingen binnen links over kernenergie. 
In andere landen speelt deze tegenstelling nog steeds een belangrijke 
rol m.n. met betrekking tot de vakbeweging. 

Kernenergie is een systeem. Dat maakte en maakt het mogelijk 
prognoses te maken over de gevaren van nog niet bestaande installaties, 
van het systeem in zijn totaliteit. Dat heeft bij het verzet een be
langrijke rol gespeeld. Het gaf vooral in het begin het verzet een 
abstrakt karakter, wat weer zijn invloed had op de sociale samenstel
ling van dit verzet. Naarmate er meer installaties komen, krijgen de 
gevaren voor veel mensen duidelijker omtrekken; ongelukken, radio
aktieve vervuiling, atoomwapens. Tenzij de voorspellingen over de 
gevaren hersenschimmen blijken (zoals misschien met sommige milieu
rampvoorspellingen) moet het verzet toenemen en zullen waarschijnlijk 
ook bredere lagen van de bevolking in verzet komen. 

Het systeemkarakter van kernenergie heeft nog een gevolg. De 
installaties hebben elkaar nodig. Voor centrales moeten uraniummijnen, 
verrijkingsfabrieken, opwerkingsfabrieken en afvalopslagplaatsen wor
den gebouwd, om van de "sociale" konstrukties (bewaking e.d.) nog maar 
te zwijgen. 
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De invoering van kernenergie heeft omvangrijke gevolgen voor het 
totale maatschappelijke systeem. Maar niet invoering ook! Er moeten 
dan andere energiesystemen ontwikkeld worden. Andere research, andere 
investeringen zijn nodig. Daarom draagt in de ogen van die mensen de 
strijd tegen kernenergie een principiëler karakter dan vele andere 
maatschappelijke oppositie. Anders dan de strijd bij volkshuisvesting, 
onderwijs of welzijn gaat de konkrete politieke strijd niet om kwan
titatieve verschuivingen van honderden miljoenen guldens meer of min
der. Elke nukleaire installatie is er een teveel. Kompromissen zijn 
moeilijker denkbaar. Dit maatschappelijk strijdterrein leent zich 
minder dan andere voor vormen van "reformisme". Dat wil niet zeggen 
dat er geen kompromissen gesloten worden, maar deze werken naar een 
bepaalde zijde uit. Uitstel- en beperkingskompromissen hebben de nei
ging kernenergie een duur systeem te maken. Er is overigens voor de 
AKB helemaal geen reden om naar wat voor kompromis ook toe te werken. 

anti-kapitalistisch karakter 

De sterke binding tussen het kernenergie systeem en het totale 
maatschappelijke systeem (energie is sleutelsektor) draagt ertoe bij 
dat de strijd tussen maatschappijvisies bij deze oppositie een belang
rijker rol speelt dan bijv. bij andere milieubewegingen. 

Enerzijds betekende dit dat de bij de AKB betrokkenen gestimu
leerd werden na te denken over de maatschappelijke verhoudingen, ander
zijds betekende het dat groepen met een kritische maatschappijvisie 
naar de AKB toe getrokken werden in hun streven een politieke prak
tijk op te bouwen die hun maatschappijvisie bevestigde. Dat verklaart 
o~i. de ~elatief sterke positie van de linkse groepen die het tradi
tionele groei-standpunt verlaten hebben in de AKB, niet alleen in 
Nederland (PPR-PSP) maar ook in bijv. Duitsland en Frankrijk. 

Bovenstaande tendens moet met de nodige voorzichtigheid worden 
bekeken. Ten eerste geldt het vooral voor de aktieve kern. Ten twee
de zijn niet alle kernenergie-tegenstanders links. Minder nog zijn 
socialisten zoals de PSP dat definieert. De Beweging Stop Atoomplannen 
van het LEK in 1977 mislukte in haar poging de kiezers op te roepen 
om op anti-kernenergiepartijen te stemmen, omdat de meeste kiezers 
uiteindelijk toch ändere maatschappelijke problemen een hogere prio
riteit toekenden, of bij het stemmen zich helemaal niet om maat
schappelijke problemen bekommerden. 

Hoewel de meerderheid van de nederlandse bevolking tégen kern
energie is, of vindt dat het bij voorkeur niet toegepast moet worden, 
blijkt dat dus niet uit het stemgedrag, n6ch uit een grote toeloop 
naar anti-kernenergielinks. Het tegenhouden van kernenergie betekent 
dus niet de komst van het socialisme, en de strijd tegen kernenergie 
mag daaraan ook niet ondergeschikt gemaakt worden. 

Het valt te verwachten dat de anti-kernenergiestrijd van het 
begin tot het einde binnen de huidige parlementaire demokratie zal 
worden uitgevochten. Dat neemt niet weg dat kernenergiestrijd een 
anti-kapitalistische strijd is, waarin de mensen meer inzicht krijgen in 
hoe het huidige kapitalistische systeem in elkaar zit. De PSP met name 
heeft de taak deze aspekten te benadrukken. 

Kernenergie is anti-kapitalistische strijd, strijd tegen het 
privébezit van de produktiemiddelen, maar het is ook méér. Het is de 
strijd voor de vrede, voor de individuele vrijheid, voor de gezond
heid van ons en toekomstige generaties, voor demokratische besluit
vorming, voor kleinschaligheid, voor ons overleven. Een van de geva
ren van kernenergie is en blijft een stralingsexplosie, 6f door een 
atoombom, óf door een verongelukte kernreaktor. Daarom is het strijden 
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tegen kernenergie bij uitstek een zaak van prioriteit en spoed, en 
het is noodzakelijk dat de linkse beweging allianties sluit met an
dere maatschappelijke groepen en beweging om dit gevaar te keren. 

machtsvorming 
We komen nu op het terrein van de machtsvorming, waaraan in de 

rest van dit artikel aandacht wordt besteed. 
De bewustwordingsprocessen, waarop hiervoor ingegaan is, leiden 

niet zonder meer tot machtsvorming. Een belangrijke faktor daarbij is 
of de bestaande organisaties en aktiegroepen geaktiveerde mensen goed 
kunnen opvangen en vasthouden. Van belang daarvoor zijn de interne 
organisatie en de samenwerkingapolitiek van de betrokken organisaties 
en aktiegroepen. 

In de afgelopen jaren kenmerkten de landelijke milieuorganisaties 
zich door het ontbreken van plaatselijke afdelingen. Enigzins over
dreven kan worden gesproken van een buro met een kaartenbak. Anderzijds 
waren er veel plaatselijke aktiegroepen, die zelden tot een vorm van 
landelijke samenwerking kwamen, en in de beste gevallen tot een 
federatieve bundeling zonder krachtig landelijk dienstverlenend 
apparaat. 

Binnen de energiebeweging werd door samenwerking van landelijke 
organisaties en plaatselijke groepen dit probleem gedeeltelijk onder
vangen. 

Plaatselijke groepen zijn voorwaarde om te komen tot verbinding 
van de milieustrijd en andere strijdvormen in buurten en bedrijven. 
Voor de PSP is de vorming van demokratische tegenmacht op basisnivo 
uitgangspunt. Belangrijk is ook dat alle aspekten van de strijd tegen 
het kapitalisme op dat nivo naar voren komen. Dat kan echter niet als 
dwingende eis gesteld worden aan alle strijdvormen en op alle strijd
terreinen, simpelweg omdat niet op al deze terreinen de problemen zijn 
opgelost die met werken in buurten en bedrijven samenhangen. De 
politieke strijd rond deze problemen kan niet wachten tot deze pro
blemen zijn opgelost. Er kan met de strijd tegen bijv. LNG niet ge
wacht worden tot de problemen voor buurtbewoners en bedrijfsgroepen 
toegankelijk gemaakt zijn. En dat zal waarschijnlijk ook nooit ge
beuren als niet eerst door landelijke organisaties deze zaak wordt 
aangekaart. 

Plaatselijke groepen zijn ook belangrijk om algemene problemen, 
zoals energieproblemen dichtbij de mensen aan de orde te stellen. Als 
in de direkte omgeving duidelijk is wat er aan gedaan kan worden dan 
schept dat een grotere betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken 
op een abstraktor nivo. 

Aan de andere kant is de betekenis van een landelijke organi
satie voor plaatselijke groepen groot. Deze betekenis kan liggen in 
het vestigen van de landelijke aandacht op plaatselijke problemen, 
materiäle steun, informatieverschaffing, scholing, parlementair 
gelobby en het betrekken van andere landelijke organisaties. Zeker 
niet onbelangrijk ook is het centraal stimuleren van nieuwe plaatse
lijke groepen. 

Het is belangrijk vast te stellen dat bovenbeschreven wissel
werking tussen plaatselijke en landelijke groepen tijdens de grote 
akties van de energiebeweging is opgetreden. Toch valt er een soort 
van konjunktuur waar te nemen in de organisatorische kracht van de 
AKB. In de voorbereiding van de grote akties stromen belangstellenden 
toe naar de plaatselijke groepen. In de daaropvolgende stille peri
oden treedt vooral in de zwakker georganiseerde groepen verloop op. 
Als de plaatselijke groepen zich kw1nen bezighouden met plaatselijke 
akties leidt dat tot een grotere kontinulteit. 
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samenwerkingspolitiek 

We hebben gezien dat andere maatschappelijke groeperingen zich 
steeds meer verbonden gingen voelen met de AKB, of met onderdelen 
van haar strijd. De vredesbeweging en de kerken vooral omdat de 
band tussen kernenergie en atoomwapens steeds duidelijker werd, niet 
in het minst door de verkoop van kern-technologieën aan derde wereld
landen en Zuid-Afrika. De derde wereldgroepen zien in de verkoop van 
de kern-technologie in de derde wereld een nieuwe vorm van imperia
lisme, waarmee de vele diktatoriale regiems hun militaire macht 
kunnen versterken. 

Ook bij de vakbonden, en dan met name in de intellektuele toppen, 
worden bepaalde ontwikkelingen van de produktiekrachten "im frage" 
gesteld. Het duidelijkste is dat te zien bij de Industriebond NVV, 
die zich tegen kernenergie op korte termijn uitspreekt, de uitbrei
ding van Almelo veroordeelt en tegen de aanlanding van LNG en de 
proefboringen in Groningen en Drente is. Haar nota "Energie, Ons 
Een Zorg" is daar een goede neerslag van. 

Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de AKB uit haar 
isolement is gekomen en een breed maatschappelijk draagvlak heeft 
gekregen. Begon deze ontwikkeling nogal spon·taan en ongekoördineerd, 
gebaseerd op ontwikkelingen onafhankelijk van de beweging zelf, met 
de komst van het LEK kreeg deze een meer doelbewuste, geplande vorm. 
De Beweging Stop Atoomplannen en de Almelo-akties zijn daar de dui
delijke voorbeelden van. Daarbij is zij erin geslaagd ervoor te 
zorgen dat de politisering in de beweging geen verwijdering van het 
meer mentalistische gedeelte van de beweging zou betekenen. Dit 
vindt z'n oorzaken o.a. in de wetenschappelijke onderbouwing van de 
strijd en ue ontwikkelingen van alternatieven voor kernenergie in 
kleinschalige vormen. Met name de Vereniging MilieuDefensie speelt 
hier een rol. Zelf afkomstig uit de mentalistische hoek heeft deze 
vereniging in de loop der jaren een politieke ontwikkeling doorge
maakt die haar in staat stelt tussen de traditionele natuurbe
scherming en de politieke aktiegroepen te bemiddelen. Haar manier 
van werken lijkt op de bekende twee-handen theorie: Enerzijds 
stimuleert ze de gewenste belaidsveranderingen door het lobbyen 
bij de beleidsmakers, anderzijds besteedt. ze in toenemende mate 
aandacht aan het mobiliseren van de bevolking tégen het beleid. 
Probleem is daarbij dat de politieke ontwikkeling zich sneller 
afspeelt in het kader dan bij de gewone leden. Hiermee heeft het 
kader rekening te houden. 

Vanaf de voorbereidingen van de Kalkardemonstratie in 1977 kwam 
tenslotte een laatste groep bij de beweging, de revolutionair linkse 
partijen en individuen. Hiermee bedoelen wij met name de IKB, de SP, 
de KEN, de BAZ en niet partijgebonden mensen uit bijvoorbeeld kringen 
van de onafhankelijke studentenbonden uit Nijmegen. Zij ontdekten in 
de polarisatie tussen staat en AKB in West-Duitsland perspektleven 
voor de Nederlandse situatie voor een strijd tegen het kapitalisme 
en het doorbreken van het eigen isolement. Het is dan ook niet toe
vallig dat juist de zich in West-Duitsland afspelende Kalkardemon
stratie voor hen de aanzet was. Zij maken hetzelfde herwaarderinga
proces door dat een jaar eerder de duitse revolutionaire partijen 
doormaakten, naar aanleiding van de maandenlange bezetting van 
boeren van een bouwplaats in Wyhl. Dit valt onder andere op te maken 
uit hun strijdopvattingen die ervan uitgaan dat de duitse AKB 
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politiek en strategisch verder ontwikkeld is en dat haar strijd
methoden (bezettingen van bouwplaatsen en het geweld dat daarbij 
nodig is, polarisatie tegen "rechtse" milieuorganisaties, naar voren 
halen van anti-kapitalistische argumenten tegen kernenergie, felle 
kritiek en strijd tegen de DKP) die voorsprong bevestigen. 

Met enig cynisme kan men vaststellen dat de al 5 jaar oude be
zwaren tegen kernenergie heel wat duidelijker werden aan deze groepen, 
die menen dat het kapitalisme slechts door een gewelddadige om
wenteling omver geworpen kan worden, toen het staatsapparaat in 
Frankrijk en West-Duitsland meende de kernenergie met geweld te 
moeten verdedigen. Onmiskenbaar was hier de neiging gebruik te gaan 
maken van een politieke praktijk, die hun beeld van de maatschappij 
bevestigde. 

In tegenstelling tot alle eerdere maatschappelijke groeperingen 
die zich op konkrete onderdelen met de anti-kernenergiestrijd zijn 
gaan bezighouden, traden zij rechtstreeks toe tot de AKB. Ze hebben 
minder reserves ten opzichte van een totaal anti-kernénergiestand
punt, of wekken daartoe om opportunistische redenen (o.a. de KEN) 
de schijn. Deze revolutionaire groeperingen trachten de AKB verder 
te politiseren. Daartoe werd, met name door de SSKNijmegen, druk op 
de overige stroomgroepen uitgeoefend om de diskussie met dergelijke 
groepen in hun eigen plaats aan te gaan en met hen te samenwerken. 
De politieke en strategische opstelling van het LEK wordt aange
vallen. Met name het "lonken" van het LEK naar de PvdA en CPN wordt 
fel bekritiseerd. 

In de Almelo-voorbereiding veroorzaakte deze opstelling felle 
botsingen. De kwestie van de hoofdleus "Geen Uitbreiding Ultra
Centrifuge" werd van een taktische kwestie tot een zeez> principiële 
verheven. Men stelde dat het handhaven van de leus de mobilisatie 
zou benadelen. Omdat het merendeel van de stroomgroepen dat niet zag 
zitten, leidde dit niet tot een scheuring, Een dergelijk politiek 
simplisme kwam ook tot uiting in de karakterisering van het PvdA
CPNblok als "kernenergievoorstanders die om oneigenlijke redenen 
die de UC niet uitgebreid willen zien" (dit citaat is afkomstig uit 
Onderstroom nr. 9, het blad van de Nijmeegse stroomgroep). De PvdA, 
CPN, het Braziliëkomitee, de Industriebond NVV worden dus gerekend 
tot de vooz>standez>s van kernenergie omdat ze zich nog niet tegen 
kernenergie in het algemeen uitspreken. Twijfel, ontwikkeling en 
diskussie binnen die organisaties worden hiermee genegeerd. Dat de 
PvdA en CPN in feite tegen de nieuwe 3 kerncentrales zijn, tegen 
Kalkar en de proefboringen, is voor hen van geen belang 

Verder werd het LEK, CPN en PvdA paz>Zemental'isme verweten, om
dat ze bij de Almeloakties er rekening mee hielden dat het parle
ment in het huidige staatsbestel de uiteindelijke formele be
slissingen moet nemen over dergelijke zaken als de uitbreiding van 
de UC en de toekomst van de kernenergie. Dit werd vanuit het Nij
meegse blok de "parlementaire illusie" genoemd, dat zo ongeveer 
te definiëren valt als het vertrouwen dat via het parlement grote 
veranderingen bewerkstelligd kunnen worden. 

Met deze en andere simplifikaties en met een keiharde oppositie 
tegen onderdelen van de praktische voorbereiding (zoals de vergun
ningenaanvraag, de ordedienst, het recht van politieke partijen op 
het leveren van sprekers aan de demonstratie) werd in en vooral ook 
na de Almelo-voorbereiding geprobeerd punten te skoren tegen de 
partijen die niet tot revolutionair links horen. 

30 



SOCIALISTISCH PERSPEKTIEF 

Elke oppositiebeweging die zich open blijft stellen voor ver
schillende politieke stromingen, zal al gauw te maken krijgen met 
soortgelijke politieke meningsverschillen als de boven beschreven. 
De aanvankelijke homogeniteit van de meestal kleine groep van de 
bevolking die een opkomend maatschappelijk probleem signaleert wordt 
verbroken door twee processen. Ten eerste komt vaak binnen deze 
groepen een politieke ontwikkeling op gang. Aktivisten,die een groot 
deel van hun tijd met een aktie bezig ~ijn, zullen vaak ook op andere 
gebieden een duidelijkere politieke stellingname ontwikkelen. Dat 
leidt vaak tot radikalisering tenzij zij zich bewust blijven van de 
toenemende kloof t.o.v. hun minder gepolitiseerde achterban. 

Ten tweede stromen verschillende politieke groeperingen toe 
(zoals hierboven uitvoerig beschreven) als ze merken dat door hun 
groei een oppositiebeweging een interessant rekruteringsterrein is. 
De politieke strijd die daarop volgt, k&l leiden tot splitsing van 
een beweging of tot een stabilisatie van de machtsverhoudingen tussen 
verschillende visies. 

Men kan zich afvragen wat nu de zin is van groepen die zichzelf 
opwerpen tegen het zogenaamde "reformisme" in de AKB. Kan de in
voering van kernenergie alleen maar worden tegengehouden als de 
organisaties die zich niet tegen kernenergie maar wel tegen een 
bepaald projekt uitspreken, buiten de besluitvorming over de aktie 
worden gehouden? Nee, dat is onzin. De behoefte om "reformisten" aan 
te wijzen tussen de groepen die zich tegen een of meer atoomplannen 
keren kan niet uitsluitend voortkomen uit de wens de kernenergie te 
stoppen. Men wil aan de hand van de kernenergieakties duidelijk maken 
welke groepen en partijen echt naar maatschappijverandering streven 
en welke niet. Daarover heeft de PSP ook zo haar ideeen, maar daar
aan willen wij de samenwerkingapolitiek van de AKB niet ondergeschikt 
maken. 

perspektief 

De politiek-inhoudelijke ontwikkeling van de AKB is hopelijk 
nog niet tot een einde gekomen. De inhoudelijke verbreding van de 
argumentatie moet nog op een belangrijk terrein plaatsvinden. Dat is 
het terrein van de werkgelegenheid en de alternatieven. 

Na vijf jaar strijd tegen de kernenergie duiken andere, even
eens gevaarlijke alternatieven op. LNG heeft grote bezwaren en ook 
grootscheeps gebruik van kolen. Op die punten kan de energie
beweging de strijd weer van voren af aan gaan voeren als niet met 
kracht de door ons voorgestane alternatieven naar voren worden ge
bracht. Daarom is het nu de belangrijkste taak van de AKB om met 
kracht hieraan te gaan werken. 

Het werkgelegenheidsaspekt is hieraan heel belangrijk. Niet 
alleen dat dit een van de belangrijkste diskussiepunten is in de 
Nederlandse politiek op dit moment. Het is ook de onmisbare in
houdelijke schakel voor een verdere verbreding van de energieakties 
in de richting van de vakbeweging. Op het punt van de werkgelegen
heid staat de alternatieve energie (stroombronnen) sterk. Ook de 
energiebalans lijkt t.o.v. andere systemen positief, mede in aan
merking genomen de geringe negatieve milieueffekten. 

De argumentatie voor stroombronnen is voor de vakbeweging van 
belang wil zij haar keuze voor deze oplossingen tegenover haar achter
ban kunnen waarmaken. Een doeltreffende verbinding tussen milieu
(energie)strijd en bedrijfsakties is zonder steun van de vakbeweging 
niet zeer waarschijnlijk. 
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Deze politiek-inhoudelijke ontwikkeling is ook van belang als 
de energiebeweging tijdens de komende brede maatschappelijke dis
kussie over energie, binnen of buiten het kader van deze diskussie, 
op de opvattingen van de bevolking over het energiebeleid invloed 
wil uitoefenen. 

Het perspektief van de ontwikkeling van de politieke 
verhoudingen binnen de AKB ziet er heel wat somberder uit. Na de 
Almelodemonstratie werd door een paar plaatselijke groepen en de 
SP gekonkludeerd dat voortaan zij het alleenrecht hebben akties 
tegen kernenergie aan te zwengelen en werd het noodzakelijk geacht 
dat de akties een radikaal karakter zouden moeten gaan dragen en 
dat het LEK op een zijspoor gezet zou moeten worden. Als dit doorzet 
betekent het dat de historische ontwikkeling van de AKB en haar 
koalitie-partners teniet wordt gedaan. Hiermee komt ze in een iso
lement dat groter is dan dat in 1973, omdat de mentalistische 
groepen binnen de milieubeweging zich er niet langer in thuis zullen 
voelen, en de diskussie met traditioneel links, kerken en derde 
wereldgroepen ernstig bemoeilijkt zal worden. Een deel van de AKB 
zal waarschijnlijk, als reaktie daarop, haar eigen weg gaan zoeken, 
met alle nare gevolgen die scheuringen nu eenmaal met zich mee
brengen. 

Het lijkt erop dat degenen die denken dat niet alle krachten 
nodig zijn voor de strijd tegen kernenergie en voor een alternatief 
energiebeleid lichtvaardig over de tegenstander denken. De energie
voorziening neemt een steeds belangrijkere plaats in het 
produktieproces in. Bovendien is er sprake van een aanzienlijke 
dienstverlening van de overheid aan de energiegiganten. Dit betekent 
dat de atoomlobby grote delen van het staatsapparaat en de grootste 
en sterkste bedrijven omvat. Hun band is vooral sterk in de landen 
waar bedrijven een vooraanstaande rol op kernenergiegebied willen 
verwerven. In Europa zijn West-Duitsland en Frankrijk de duidelijkste 
voorbeelden daarvan. Hoewel in Nederland de kernindustrie beduidend 
minder troeven in handen heeft, is het een misvatting te denken 
dat de patstelling die de AKB de laatste jaren heeft bevochten (géén 
besluiten over nieuwe kerncentrales of over proefboringen, slechts 
de uitbreiding van de UC onder sterke internationale druk,maar ook 
geen besluiten om van kernenergie af te stappen), door een uit 
uitsluitend autonome plaatselijke groepen bestaande AKB in mat 
omgezet kan worden. Als men dat denkt heeft men slecht begrepen hoe 
in Nederland de machtsverhoudingen liggen, en waar de resultaten 
tot nu toe van de beweging aan te danken zijn. 

Het LEK is voor een versterkte band met de plaatselijlte groepen, 
waarbij de uitwisseling van ideeen op een goede manier gestruktu
reerd wordt en is tegen de zelfopheffing of de "loopjongen"funlttie 
die een deel van de landelijke stroomgroep eist. Ook keert ze ~ich 
tegen he·t anti-parlementarisme van revolutionair links, omdat in 
de huidige situatie en in de afzienbare toekomst, het parlement nu 
eenmaal nationale beslissingen neemt. Dit ontkennen en buiten
parlementaire aktie afwijzen als die zich toch weer richt op het 
parlement, doet afbreuk aan de politieke macht van de AKB. 
Want hoewel de AKB bouwstenen voor basisdemokratie kan aandragen 
mag ze geen slachtoffer worden van een "basis-isme". 

JOHN HONTELEZ 
WIM COMBRINK 
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SOCIALISTISCH PERSPEKTIEF 

Wim Combrink zat van november 1973 tot september 1975 voor 
de PSP in het Amsterdams Anti-Katkar Komitee~ en vertege~oordigt 
vanaf de opriahting in deaember 1975 de PSP in het LEK. 
Hij is landeZijk sahoZingsaekretaris van de PSP 

John Hontelez was van september 1973 tot de zomer van 1975 
koördinator van de Landelijke Stroomgroep Stop Kalkar. 
Vanaf de opriahting van het LEK tot oktober 1978 vertege~oordiger 
van de landelijke stroomgroep in het LEK. 
Sinds kort is hij sekretaris van de milieu- en teahnologieaommissie 
van de PSP. 
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Summary of the artiele "Rise and development of the Anti-nuclear 

movement" in the Netherlands (Ontstaan en ontwikkeling van de 

Anti-kern-energiebeweging). 

The movement originated in 1973 in reaction to the participation of 

the Dutch government in the German breeder-reactor project near Kalkar. 

From summer 1973 to summer 1975 there were two cooperating national 

organisations organising the opposition against the breeder. 

The first organisation was coordinating local groups of people refusing 

to pay the special tax implemented for the Dutch contribution to the 

breeder. Its activities were directed against nuclear energy in general 

with the breeder as starting point. 

The second organisation consisted of the four left parliamentary parties 

in the Netherlands. (Social-democrats, Radicals, Communists and Pacifist

Socialist). This organisation was specifically opposing the breeder

project. The activities had a rather good support from the Dutch 

population resulting in 155.000 signatures and a demonstration in 

Kalkar of about 10.000 Dutch people in Kalkar (West-Germany). 

Due to some dispute about the removal of nuclear weapons from Dutch 

territory between Social-democrats and the other parties and light

waterreactors between communiste and other parties, the party-committee 

dissolved in summer 1975. However, the Radical party and the Pacifist

Socialist Party were resolved not to leave the field of action this 

way. Together with the SSK and five other environmental organisations 

they founded the National Energy Committee (LEK) in december 1975. 

At that moment the strength of the organised anti-nuclear movement had 

declined. Refusal of the Kalkar-tax was accepted by the government that 

had made public that it had no intention to participate in the second 

breeder project, planned near Kalkar. 

The LEK directed its actions against nuclear energy and propagated 

energy-economies and solar energy. It had talks with the biggest 

industrial trade-union, that had rejected the Kalkar-project and 

doubted the use of nuclear-energy in genera!, about ah alternative 

energy program. 

After a slow start the LEK organised a campaign against the nuclear 
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plans in the Netherlands during the month before the elections for 

national parliament m~ 1977. During this campaign the left parties 

and about 20 evironmental and studentorganisations supported the 

campaign-manifesto. 

In the months after the elections, the LEK participated in a joint 

German-Dutch preparation for a big demonstration in Kalkar. 60.000 

people took part, among whom 10.000 Dutch. 

During these preparations a dispute arose between some local groups 

and the LEK about the best w~ of avoiding police violence in Germany. 

While German and some Dutch groups refused to give in to police 

demands and prohibitions, the LEK wanted to consider these in its 

effort to avoid violence at any price. The demonstration remained 

peacefUl despite some police-provocations. 

The dispute about the position and strategy of the LEK has been going 

on ever since the Kalkar demonstration. Some local groups debate the 

participation of national organisations, in particular politica! 

parties, in the anti-nuclear movement. They think that local groups 

alone, reprasenting the 'basis' of the movement, should decide the 

goals and the strategy of the movement. Beside this they oppose making 

politica! consessions to trade-unions and social-democrats in broadening 

the coalition against single nuclear energy-projects. This discussion 

was strenghtened by the influx of memhers of non-parliamentary revolu

tionary organisations into the local groups, after the Kalkar demonstra

tion who were seeking to fight the repressive state organs. 

The LEK, meanwhile, had stated a campaign against the British-German

Dutch Uranium-enrichment company, URENCO. A paper on the subject 

(15.000 ex.) was distributed. About 40 organisations this time supported 

the aktivities. New was the support from ecclesiastical and third-world 

groups, rearing that the URENCO-deal with Brazil would help that country 

get an atom-bomb. The demonstration (march 1978) in Almelo (Netherlands) 

had 40.000 participants of which were 8.000 Germans. 

After the bistorical part, the second part of the artiele tries to analize 

the social basis of the anti-nuclear movement in the Netherlands, the way 

it contributes to politica! consciousness and its organisation. It 

concludes that the nucleus of the movement was formed by intellectuals 

among whom many students, as a result of the subject-matter concerned) 
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but that it succeeded in getting mass-support. This succes was, 

besides capable organising, mainly due to effective broadening 

the support by the many politica! and social movements that exist 

in the Netherlands, and that are willing to cooperate (also on 

ether matters). 

The importance of a rather streng national coordinating organisation 

is stessed. Finally it is concluded that the strategy of the LEK 

should be continued for the coming period. 

John Hontel·ez 


