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1977-1986 
TIEN JAAR VERZET 

TEGEN 
KERNENERGIE 



IN LilDINg 
Tien jaar verzet tegen kernenergie; ruim 140 akties uit de periode 
1977 - 1986. Volledigheidshalve: ook vóór 1977 waren er mensen te
gen kernenergie, was er verzet, denk maar aan de massale weigering 
van de 3% Kalkar-heffing en een grote demonstratie in Kalkar ('74), 
waar voornamelijk mensen uit Nederland aan meededen, een aantal de
monstraties in Borssele, etc., maar in 1977 vond, zover we konden 
achterhalen de eerste directe aktie tegen kernenergie plaats. Het 
was de eerste keer dat tegen een objekt dat met kernenergie te ma
ken had, direkte aktie werd ondernomen. Die keer bleef het niet bij 
demonstreren, maar werd er bezet, werd het werken een tijd lang 
onmogelijk gemaakt. Dit betekende een geheel nieuwe dimensie in de 
strijd tegen kernenergie. Een strijd waarin de direkte akties nog 
steeds een gezichts-bepalende plaats innemen. Daarom ook dat we met 
dit overzicht in '77 beginnen. 

In deze brochure verder een artikel over de geschiedenis van de an
ti-kernenergie beweging (AKB); over het ontstaan ervan, de resul
taten, de aktievormen, verwachtingen, etc. De laatste jaren ver
schijnen er in de media regelmatig berichten, dat de AKB "dood" is, 
dat het nog een kleine groep 'die-hards' is die zich blijven ver
zetten. Wat men dan bedoeld is dat er geen, of bijna geen, grote, 
massale akties meer plaats vinden. Dit heeft echter meer te maken 
met een ontwikkeling in aktievormen, dan met een malaise in de AKB. 
Hiernaast zie je een grafiekje uit het AKB
blad Allicht (nov. '85). De Volkskrant greep 
dit aan om haar favorite stelling (dé AKB is ~ 
dood) te bewijzen. De grafiek gaat over het 
aantal deelnemers/sters aan grote demonstra
ties. Behalve dat ze de afsluitende demon- • 
stratie in Arnhem van de 2de Dodewaard-blok
kade in september '81 vergeten hebben (met) ~ 
40.000 mensen één van de grootste), kun je ~ 
ook een geheel andere grafiek maken: één met 
het aantal akties die er plaats gevonden 
hebben. Dan krijg je een geheel ander beeld. 
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Die grafiek zie je hiernaast. Eigen
lijk kan je met dit soort tekeninge
tjes alles "bewijzen" wat je maar wilt. 
Deze is niet beter of slechter dan die 
hierboven, het is alleen een kwestie 
van eerlijkheid om ze naast elkaar te 
zetten. Maar genoeg hierover. 
Duidelijk wordt wel dat de direkte ak
tie steeds belangrijker is geworden; 
dat het verzet zich heeft verplaatst 
van het eens per jaar laten zien met 



hoeveel we Z1Jn, naar het daadwerkelijk storen. En die ontwikke
ling is in dit overzicht goed af te lezen. 

We hebben niet de pretentie dat deze brochure een compleet beeld 
geeft van alle gevoerde akties in die tien jaar, wel hebben we ge
probeerd zo compleet mogelijk te zijn. Maar ongetwijfeld staan veel 
akties niet vermeld. Als je dergelijke akties weet, of nog beter, 
als je er knipsels, folders, persverklaringen van hebt, zouden we 
het erg op prijs stellen die te ontvangen. Misschien dat we dan 
ooit nog eens een echt compleet beeld kunnen geven van de akties 
tegen kernenergie. Informatie over akties van vóór 1977 zijn na
tuurlijk ook van harte welkom. 

Ede, april 1987 

,, ~ 

()N.,. ><-1-f~NI( Jl! VftyHb~ 
1 

<:;>t.Nv.<?tJt1'71tlt..V 

~CO.f' J~ Jrt<Hï Ot> wfN~r, 111!- "~~,>~t<IV. 
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9ESCJliEDéNIS VAN DE AKB 
In de jaren '60 ontstond in Nederland de provo-beweging, gericht 
tegen alles wat 'burgelijk' was, tegen alle heilige huisjes die 
zorgvuldig opgebouwd waren en in ere werden gehouden door behou
dende machten. Deze beweging was, hoewel niet op de traditionele 
manier, zeer politiek. Er werd een geheel andere maatschappij-in
richting geëist. De Kabouters waren de eersten die in hun blad 'De 
P~' schreven tegen kernenergie, dat op dat mement in op
mars kwam als hét symbool van de vooruitgang. 
Naast de provo was er eigenlijk alleen een geheel andere groep 
mensen met kernenergie bezig: een kleine, elitaire, groep weten
schappers die vanuit hun kennis begonnen in te zien dat er aan de 
opwekking van nukleaire energie nogal wat nadelen kleefden. 
Beide groepen hadden niet veel invloed, maar waren wel degene die 
een aarzelend begin van diskussie op gang brachten. 

"" ,. .liq lJNI :bC KON€1\51!ti ,e ... 
HO/I&~--~-

' 

In 1973 wordt per wet bepaald dat van iedereen 3% van Z1Jn of haar 
elektriciteitsverbruik extra wordt geheven ten behoeve van de Ne
derlandse deelname aan de bouw van de snelle kweekreactor in Kal
kar (West-Duitsland). Tegen deze heffing werd massaal geprotest
eerd. Overal in het land werden weigerakties opgezet. Als organi
satie ontstonden in 80 plaatsen de Stroomgroepen Stop Kalkar (SSK, 
later Stop Kernenergie). Een brede organisatie van de AKB was ge
boren. 
In de volgende jaren wordt het steeds duidelijker, dat er over 
(het gebruik van) kernenergie geen compromis mogelijk is; het wordt 
wel of het wordt niet toegepast. Er ontstaat een enorme polari
satie rondom het item kernenergie. 

De overheid schrikt en begrijpt niet waarom er zo moeilijk gedaan 
wordt over het opwekken van nukleaire elektric!teit. Vrijwel de 
gehele energie-, wetenschappelijke- en financiele-wereld juicht 
kernenergie toe. Een technologisch hoogstandje, opwaarts in de 
vaart der volkeren, etc. Ze begrijpen het niet, maar ze hebben er 
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wel mee te maken: t:k opkom-ól van. een. ~ B..ebJegi.ng. 
En ze reageren consequent verkeerd. 

De AKB is een goed voorbeeld van een buitenparlementaire beweging 
die aan het einde van de jaren '60 opkomt. Behalve buitenparlemen
tair en bewegend, zijn er nog een aantal kernmerken: 

* er wordt georganiseerd rond een concreet probleem, niemand 
heeft een kant en klaar sluitend plan voor een nieuwe maat
schappij 

* Er is geen (of heel weinig) hierarchische structuur 
* Er bestaat niet één strategie. 

Omdat de AKB een zeer bonte mengeling van groepen mensen is, be
staat er een groot verschil in prioriteiten, gerichtheid, middelen 
en analyses. Een enorm verschil bijvoorbeeld is, of je je alleen 
richt op strengere milieu-wetgeving, of dat je een heel andere in
vulling van de maatschappij zou willen en je dus tegen de hele 
maatschappij knokt. 
Binnen de AKB zijn grofweg 3 po-6~ te o~~ ~ automa
welt ook ve.Mch.i.Uende. 4iA.ateg.i.eën. opl.e.v~VUU~.: 

* Mensen met een hoge opleiding die dankzij (of ondanks) een 
materieel goede positie in staat zijn zich bezig te houden 
met het welzijn van de mensen (leveren bijv. tegendeskundig
heid) 

* Mensen, voornamelijk op het platteland, die, voor hun mate
riële welvaart, afhankelijk zijn van het land, de natuur 
(tuinders, boeren) 

* Jongeren, studenten, werklozen. die, economisch gezien, geen 
erg perspectief volle toekomst hebben. Geholpen door een 
vaak goede scholing en niet gehinderd door enige arbeids
druk, hebben zij de mogelijkheid kritisch te zijn. 

Al deze verschillen binnen de AKB zorgden (en zorgen) voor conflic
ten die vaak zeer hoog oplopen. Er bestaat dus ook niet dê of één 
anti-kernenergie beweging. Deze conflicten gaan vaak een rol spe
len zo gauw er gepraat wordt over bijv. middelen en (langere ter
mijn) doelen. Dit alles geldt natuurlijk niet bepaald alleen de 
AKB. 

ON7WI/(}{ê.LINg 
Nu kernenergie een item was geworden ontstond ook de mogelijkheid 
na te gaan denken over (vormen van) v~. In de golven van de 
jaren '60 was vooral bereikt dat er meer inspraak en mogelijkheid 
tot 'meepraten' kwam. Dit kwam o.a. tot uiting in de enorme op
komst van de zgn. 'zachte sector', het welzijnswerk. 

Het LEK (Landelijk Energie Komitee), de overkoepeling van de 
stroomgroepen, had zich altijd bezig gehouden met voorlichting, 
het organiseren van demonstraties, etc. De Nijmeegse Stroomgroep 
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zwengelde de diskussie aan over strategie en organisatievormen: 
*Na deze demo (Almelo, maart '78) 8.egon. de ~.t>i.e oveA. de pM.i..
LU van. lud. lLK.. De N.i..jm.e.eg~>e Si.Aoomgi'Loep he.e.tl gelcozen. vooi'L een 
du.idel.i.jlu!. .i.d.e.o.l.og.i..e van. lud. 've/l.Ûtouwe.n. op e.i.gen M.achi!. De N.i..j
m.e.eg.t>e gi'Loepen. vi!./UüOo/lÓ.d.en de men..i..n.g van. een aan.i.al koi'Li.eA.e ol 
.l.an.geA.e t.i..jd m.e.edA.aa.i.enr.U act.i..v.i...óten.. Zi.j .t>:i.e..lde.n. dat de poUt.i..elce 
l'l.i.c.IILin.g van. de AK13 tot dan. toe vee.l. ie ve.e..f. kpaa.lcl wa.t> doOl!. een 
aan.i.al veA.iege.TUI)()ol'l.di.ge.M van. Mgan.i..ó~ en. poUt.i..elce pal!.t.i..jen.. 
De toppen. van. deze oi'Lg~.t> h.adde.n. op ve.l.e puni.en. een onjui...t>ie 
vi..ó.i..e op de .t>i.Aaieg.i..e van. de AK13, vel'l.ioon.den. een ie gi'Loie an.g.t>t 
voOI'I. wa:t. luvu:I.Jvuz. ac.LU.ó en. he.c.hi..:tR.n. ie vee.l. wawu:l..e aan. po.t.i.i.i..ek en. 
vool'l.al. po.t.i.i.i..ek geman.ouvl'l.eeA.•. (1979) 
Kortom: 'Van protest naar verzet'. 

D09.EfWAAR~ 
GA~T DICHT! 

Eén groep binnen de AKB was hiermee 
al bezig: Breek Atoomketen Neder
land (BAN). Zij voerden, met kleine 
groepen, geheim voorbereide bezet
tings- en blokkade-akties uit. 

Tijdens een diskussiekamp met pink
stereo '80 bij Dodewaard, lanceer
den de Gelderse Stroomgroepen het 
idee voor een terreinbezetting/blok
kade van de kerncentrale in Dode
waard. Dit gebeurde in een tijd 
waarin overal, op verschillende ge
bieden, de strijd zich radikaliseer
de: abortus, de slag in de Vondel
straat, het waanzinnige politie-op
treden van de ME tegen de geweldlo
ze blokkade van BAN in Borssele wa
ren daar tekenen van. 
Het idee voor een massale, langdu
rige, openbare blokkade van Dode

waard sloeg (dus) enorm aan. De uitgangspunten voor die aktie ge
ven een goed beeld van die periode van de anti-kernenergie-strijd: 

* Opentaal'l.he.i.d - We staan in ons recht en proberen zoveel moge
lijk mensen bij de aktie te betrekken 

* geweldl.oo.óhe.i.d- Als strategisch middel, maar ook als prin
cipe 

* Recht op vei'LZet - Als de parlementaire demokratie faalt in 
het verwezenlijken van het welzijn, moet je het zelf doen 

* Ba~>i..ódemokwt.i..e - van onderop, zelf doen, de verantwoorde
lijkheid voor je leven niet uit handen geven (aan het parle
ment, bestuurders of leiders binnen de beweging). 

Grote, massale akties volgen: Na de repressieve tolerantie van Do-
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dewaard '80, waar veel mensen op stuk liepen, volgt het keiharde 
politie- en leger optreden van Dodewaard '81. Door wat er daar ge
beurt volgt er een moeilijke tijd voor de AKB. Het lijkt of alles 
gaat verzanden in tamelijk oeverloze geweldsdiskussies. Verwijten 
vliegen over en weer. De meer behoudende delen van de AKB verwij
ten anderen, dat zij, door de confrontatie aan te gaan, de bewe
ging een zware slag toe hebben gebracht. Wat vaak vergeten wordt 
in diskussies over Dodewaard-I!, is dat er ook juist weer nieuwe 
mensen er door aangesproken werden die aktief werden of bleven. 
Akties tegen dumpingen verlopen succesvol. In 1982 is het het laat
ste jaar waarin het voor de politici haalbaar is het afval in zee 
te dumpen. Omdat bij de Dodewaard-akties duidelijk is geworden, dat 
er geen concensus te bereiken valt over aktie(s) (vormen), wordt 
het nu ~ ~ v~che~. O.a. bij de dumpingsakties werkt 
dit uitstekend; demonstraties, geweldloze blokkades en het in de 
fik zetten van de vrachtwagens die het afval vervoeren gaan prima 
samen. Er komen geen distanciëringen of duidelijke breuken. In 
feite zijn die er dan natuurlijk al. De tijd lijkt voorbij waarin 
alle AKB-groepen gezamenlijk een aktie voeren. Veel groepen/mensen 
hebben geen zin meer om het parlement te beinvloeden, open akties 
te voeren en daarvoor alleen gestraft te worden, strikt geweldloos 
te blijven. 
Openheid, basisdemokratie, strikte geweldloosheid, hebben alleen 
maar tot gevolg gehad dat er nog jarenlang zeer vermoeiend gepraat 
wordt, althans, zo lijkt het voor velen. Als gevolg hiervan wordt 
alles een stuk pragmatischer; het denken, het handelen. Idealen 
devalueren er raken op de achtergrond. Gelukkig zit hier wel enige 
doorstroming in, er blijven pressie- en voorlichtingsgroepen be
staan die ook open zijn voor nieuwe mensen. 

De Brede Maatschappelijke Diskussie, frustraties, opkomst van de 
dreigende plaatsing van de kruisraketten als item doen de AKB geen 
goed. Overal houden basisgroepen op te bestaan, of gaan zich met 
andere dingen bezighouden. Vaak wordt er dan gezegd dat de AKB dood 
zou zijn. Dit is bepaald geen reëel beeld, zeker de laatste 2 jaar 
trekt het juist weer enorm aan. Als er over 'het dood zijn' van de 
AKB gepraat wordt, wordt daarbij meestal het criteria gebruikt van 
het aantal grote, massale, openbare akties. Dat dit een zeer be
perkt criterium is behoeft geen uitleg. Als je bijv. eens kijkt 
naar het aantal gevoerde akties de laatste jaren, dan is die gro
ter als in de jaren '78-'83. Het is maar waar je naar kijkt. 

Ré.SUL7A7EN 
Om te beginnen een (belangrijke) open deur: het resultaat van (so
ciaal) verzet is altijd moeilijk meetbaar. Het valt, ook voor de 
AKB, niet te zeggen wat je bereikt hebt met het jarenlange verzet. 
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Het ergste daaraan is dat het mensen er toe brengt ermee op te hou
den aktief te zijn. Frustraties, het gevoel "dat het toch allemaal 
niet helpt", iedereen kent dat wel. Sommigen houden het lang vol, 
anderen laten al heel gauw het moede hoofd zakken. Het is ook heel 
begrijpelijk: je strijdt vol overtuiging tegen een groot onrecht en 
je ziet dat er in veel gevallen botweg over je heen gewalst wordt 

fl/oT)I~ ~fëF'T is 
fEN I)Etvf)f ~[ODTz~>.lct:fN 

f)lf U NI! A{lf~ll~~t 
tJII(r, VAl" .M>,fo/fA.flc~t:ffvl 

cv 

l ~ 
En toch klopt het niet. Er is wel heel veel bereikt en dat is ook 
zichtbaar zolang je niet te ongeduldig bent en te hoge eisen stelt. 
Als je alleen al kijkt naar de plannen die de verschillende Neder
landse regeringen in de loop der jaren hebben gehad met betrekking 
tot kernenergie en wat daarvan in de praktijk terecht is gekomen, 
dan zie je dat er resultaat geboekt is. En dat is zeker voor een 
groot deel mede te danken aan het brede maatschappelijke verzet, in 
al haar vormen, tegen kernenergie. Wat een moeite kost het niet om 
de nieuwe kerncentrales door te drukken. De regering beseft donders 
goed in wat voor wespennest ze zich steken als ze beginnen te bouw
en. Enorm brede lagen van de bevolking zijn ervan doordrongen dat 
kernenergie een onderwerp is, wat grote consequenties inhoudt voor 
hun leven en hun toekomst. Zij zullen die verantwoordelijkheid voor 
hun leven niet meer alleen uit handen willen geven aan de zgn. 
'volksvertegenwoordigers/sters'. 

Ook internationaal gezien moeten regeringen hun kernenergieplannen 
terug draaien en enorm voorzichtig manouvreren. Deze resultaten 
zijn alleen zichtbaar als je over een langere-tijd kijkt. Kernener
gie wereldwijd uitbannen is een verschrikkelijk lange weg, maar 
niet onmogelijk! 

Maar ook kortere-termijn resultaten zijn er wel degelijk. Denk al
leen al aan de dumpingen, waarbij het toch heel duidelijk is dat 
dankzij het direkte verzet ertegen, het •po~ch nicht ~ch6etz
~· meer was. En het feit dat er nu nog absoluut geen oplossing 
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is voor het afvalprobleem, vormt ook een enorm obstakel voor atoom
hobbyisten. Want niemand trapt meer in de mooi voorgestelde schijn
oplossingen. 
Lokale overheden zijn moeilijker te porren voor (de vestiging van) 
kernenergie-objekten in hun regio. En al is dat dan vaak uit poli
tiek opportunistische redenen en niet uit overtuiging, het betekent 
wel dat de regering moeite heeft met het vinden van gewillige loka
ties, wat ook weer vertraging oplevert. 

Steden, provincies en provinciale elektriciteitsmaatschappijen 
spreken zich uit overtuiging uit tegen kernenergie en zijn vaak be
reid daar de consequenties uit te trekken: vertragen via procedu
res, voorlichten van de bevolking, publiciteit maken. 

AK7Ié.S EN ON71JIKJ(é.LINÇE.N IN AK7Ié.VOR/1E.N 
Ook in de gehanteerde aktievormen is een ontwikkeling te zien, al 
is deze ontwikkeling minder snel en duidelijk als bijv. in West
Duitsland. Zoals aangegeven begon de AKB 'zichtbaar' te worden door 
het geven van voorlichting, tegenkennis, kortom; het uitbrengen en 
uitdragen van kennis. Daarna is eigenlijk een periode gekomen van 

Al.S ZE ONGEVOELIG BLIJVEN direct verzet, met inzet van 
VOOR WAT HET,HEREHDEEL VAN DE BEVOLUN het eigen lichaam, geweldloos 
VOELT EH DEHtt·\". 'V/!!{,/1t'Jol"-• tegen mensen (globaal vanaf 

~' '79). Een periode waarin, van-
OVER J:ERNEHERGIE. • • • • • ....,.n<rl....,.. af het begin, vele vormen ge-
ALS ZE PROI'ESTEH ~B{:IJVEN WUIVEN hanteerd werden en worden. Een 
Al.S OOTIONELE lRF:I'OLOGlE •••• .Al'"""'~ ........ .,_''"" opmerkelijk verschil tussen 

., ( 
DAN VERGETEN ZE'·. 

DAT NOG GEEN HONDERD 

VA.'I DEZE KlUOENEN 

VERONTRUSTE HE.'ISE!\1 

EEN GllOOI' DEEL VAN NEDERLAND 

LAM W LEGGE.'f ••• •. 

het Nederlandse en het Duitse 
verzet is dat hier (tot nu toe) 
het heel radikale verzet (be
stormen van centrales, omzagen 
van elektriciteitsmasten, sa
boteren van transporten), op 
enkele incidentele gevallen na, 
niet gebruikelijk is. In Ne
derland komt dat, gedeeltelijk, 
doordat de verschillende groep
en zulke enorme verschillende 
strategieën (of helemaal geen 
strategie) en analyses hebben, 
dat het onmogelijk is om op 
grote schaal radikaal verzet 
te plegen. Bovendien zijn de 
tegenstellingen in Duitsland 
tussen aktievoerders/sters 

S70P 
K.ê.RNlNê.R.gi 

en 'de staat' al zo veel lan
~------------~~~--~~~~~~ger en heftiger gepolariseerd 
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dat er daar onder zeer grote sroepen geen illusie meer bestaat over 
de mogelijkheid tot beleidsbeinvloeding via (direkte) politieke en 
parlementaire kanalen. 

Over de toèkomst van de ontwikkeling van aktievormen in Nederland 
valt weinig zinnigs te zeggen of te voorspellen. De verwachting is, 
dat, zeker als de nieuwe kerncentrales doorgezet gaan worden, er 
toch meer groepen steeds verder zullen gaan in hun verzet. Arro
gantie wordt op een zeker moment afgestraft! In ieder geval is die 
on.twikkeling te zien op andere terreinen als racisme (Makro-bran
den), militarisme (inbraken) en fascisme (Kedichem). 
Daarnaast zal er altijd een sterke basis blijven van mensen die 
met voorlichting, overtuigen, tegenwicht en direkte aktie als sig
naal verder gaan. Daar is natuurlijk ook een bepaalde doorstroming 
in. Niet hele bewegingen (de AKB) zullen in een klap of zelfs ge
leidelijk sterk radikaliseren. Maar wel mensen uit die verschillen
de groepen. En de AKB groeit, want er komen ook steeds meer (nieuwe' 
mensen bij! 

Helaas verketteren we elkaar nog maar al te vaak om de vorm waar 
iemand voor kiest om haar/zijn verzet in te uiten. N~ i6 ~ 
dan het and.eA.e.. ûe e.n..i.gen. d.ie. lt:u:d. h.eL6.en. Li..j di..dan.c..ie.M.n.gen. en. 
guclu:unpllll. van en. om e.ika<vt, zijn de ai..ooml.o.te.yi6ten.. 
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25 ]ANIJAlU 
Sinds jaren was al bekend dat er in de zoutkoepels onder de Noord
Nederlandse plaatsen Anloo, Schoonlo. Gasselte (Drente), Oostwedde 
en Pieterburen (Groningen) de definitieve opslag van radioaktief 
afval werd overwogen. Om duidelijkheid te krijgen over of dat ge
r-----------------------------------~ologisch gezien mogelijk 

h:· 
}i . 
:F:.·.~<· 

. [- ·. :.:·. :: ; .>""· 

~ is, zullen er proefbo-
~ ringen gedaan moeten 
~· worden. 
~ Tegen de opslag van het 

kernafval is bij de 
plaatselijke bevolking 
(en ook bij de gemeente

- raden en provincie's) 
':" veel verzet. 
0 
•, De NAM (Nederlandse Aard-
.~ olie Maatschappij) voert 

al enige tijd in het 
noorden proefboringen 
uit naar de aanwezigheid 
van aardgas. De aktie-
groepen hebben het ver
moeden dat de resultaten 
van die boringen ge
bruikt gaan worden bij 
de afweging of het moge
lijk is in de zoutkoep
els het kernafval op te 
slaan. . . .f. ..·· ' 

~-..., .. "__.; .. ·.,l.--. Eén van de spectaculair-
... ,~~~-~. Lirlkl- u~~ge~oog • .,_",.._",...,lflitklelactJe, .. ., ste akties tegen de 
alwll, _"_".,- tllijtl - "., OJN>er• r . proefboringen. vindt ,., .. "~~mi. , .. : .. 

-..;:;.....;;...;=;;;;.;;;:;;:,;;::;:::=:==-----_.:.;.--....J plaats op 25 januari '77 
in Warffum, vlak bij Pieterburen. Daar bezetten 5 mensen·(waaron
der een fotograaf en een journalist van Nieuwe Revu) een boortoren 
van de NAM. Door een afleidingsmanouvre van ± 20 mensen die een 
petitie en een taart aanbieden aan het personeel op de boorlokatie, 
kunnen de vijf ongestoord de boortoren inklimmen. Ze klimmen 34 
meter (!) tot een platformpje, waar ze 10 uur blijven zitten, ter
wijl het stortregend en hard waait (windkracht 9). 

11 



De reactie van de overheid geeft aan dat ze met de aktie in hun 
maag zitten en niet weten hoe er op te reageren. Er wordt een cri
siscentrum ingericht, wegen naar de boorlokatie worden afgezet en 
een helikopter, ambulances en Mobiele Eenheid worden opgetrommeld. 
Hoewel de bezetters/sters proviand voor enkele dagen bij zich heb
ben, stappen ze toch over in een hoogwerker als die na tien uur 
door de ME wordt ingezet. Ze worden 15 uur vastgehouden (al het 
fotomateriaal wordt in beslag genomen) wegens overtreding van de 
mijnwet, wat inhoudt dat ze een boorlokatie hebben betreden. 

5 'fEBRllAJll 
Een demonstratie tegen de plannen 
om kernafval op te slaan in zout
koepels. Vijfduizend mensen trek
ken 4 uur lang in een 10 kilometer 
lange stoet van auto's, vrachtwa
gens, bussen en traktaren van 
dorp tot dorp in Noord-Nederland. 
Na afloop daarvan wordt er in 
Oostwedde een afsluitende demon
stratie en manifestatie gehou
den. 

2 APRIL 

·"We moeten naar mijn mening, 
Qm onze critici tevreden te 
stellen, de één of andere 

methode van radio-aktief afval
lozing aanpakken, ongeacht of 

dit bevredigend is of 
ekonomisch'' 

l~oor:Jtttr John Hili t.·an h~t Britsr rqningsburtau ,·oor 
Atoomtn,!Jit. 

De eerste grote demonstratie tegen de Ultra-Centrifugefabriek Ne
derland. Ongeveer 10.000 mensen komen naar Almelo om te proteste
ren tegen de uitbreidingsplannen van de verrijkingsfabriek, hoewel 
demissionair-premier Den Uyl de dag ervoor meedeelde, dat de uit
breiding uitgesteld wordt. Die uitbreiding van de verrijkings-ca
paciteit moet plaats vinden voor o.a. een nieuw contract met Bra
zilië over de levering van verrijkt uranium. Dat land (een mili
taire dictatuur) is bezig de 'order van de eeuw' te bestellen in 
West-Duitsland (een aantal kerncentrales en een opwerkingsfabriek) 
en met het verrijkt uranium zijn ze dan technisch in staat atoom
bommen te maken. 
Het personeel van de UCN plaatst die dag een grote advertentie in 
de dagbladen, waarin ze meedelen zich bedreigd te voelen door de 
tegenstander/sters van het projekt. Die zouden, aldus de adverten
tie, geen juist inzicht hebben óf volstrekt onware feiten hanteren 
in hun motivatie. 

23 APRIL 
12 



"Stop atoomplannen, 'n andere energiepolitiek". Onder deze leus is 
er een landelijke manifestatie in Utrecht. Hoewel er op 5000 men
sen is gerekend, komen er 'maar' 3500. Ab Schravemade, die namens 
het NVV (na een fusie met NKV FNV geworden) spreekt, zegt onder 
meer: "Wvr.kgelege.nhe-i.d lijkt d2. laa.Lt,t.e lijd 
u.n. h.e.i..lig veA.!d.aCJ./l.de koe, wacvz. ~ voo11. 
moei. wijken. Wel.rw., wvtk.gelegeniuU.d en. econ.o
miAche g~toei. mogen. 0-e.ót, mCJ.a/1.. cl..i..2. h.e.i..lige koe 
moei. onth.e.i..ligd woltCÛ!.n. en. CUl1:i.Jvt voelt ktt.i..jgen.". 
Van te voren was er druk uitgeoefend op Schra
vemade door vakbondsleden die bij de UCN werken 
om af te zien van het spreken op de manifesta
tie. Nalin Swargs uit Sri Lanka plaatst het 
verzet tegen kernenergie in een breder kader: 
"Het p~toi.e.ót Legen. kM.n.etuvt.g.ie hee/;t flM wacvz.
CÛ!. wan.n.eeJt het 1.ei.dt tot u.n. e..et.eJt 0-eglti.p van. 
het heeMen.d2. ma.ai..-!>chappelijk.e .óy.ói..eem en. van 
d2. noodzaak om n..iet a1.1.u.n. d2. ~.óen. eJtvan. 
t.e .ótoppen., mCJ.a/1.. om het .óy.ói..eem i.n. zi.chze..f./. t.e ve~tancl.tvten.". 
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1978 
4 fYIAAl?.7 
Eén van de grootste en indrukwekkendste demonstraties tegen kern
energie uit de geschiedenis van de nederlandse anti-kernenergie 
beweging. Ruim 40.000 mensen laten hun onvrede blijken met de UCN, 
met de geplande uitbreiding en met de mogelijke leverantie van 
verrijkt uranium aan Brazilië. Veertig maatschappelijke organisa
ties roepen op tot 
deze demonstratie. 
Hoewel van te voren 
in een deel van de 
media de indruk 
wordt gewekt, dat, 
vooral, een grote 
groep demonstranten 
uit West-Duitsland, 
uit is op een harde 
confrontatie met de 
ME, is daar niets 
van te merken. Toch 
zijn er grote contro
les bij de grensoyer
gangen en in de Duit
se bussen rijden ka
merleden van de PvdA 
en de PSP mee, om te 
voorkomen dat de bus
sen bij de grens te
rug gestuurd worden. 
Om 11 uur begint op 
het Marktplein in 
Almelo een manifes
tatie met muziek van 
Bots, Rapalje, etc. 
en sprekers/sters 
van politieke partij
en en miljeu-bewe

d~ nederland5e regering 
wil daaraan meewerken, 
door Almelo uit te breiden 

en verrijkt uranium 
te leveren 

ging. Behalve een groep die een hek van het UCN-terrein omtrekken, 
is er op geen enkel moment sprake van een confrontatie. Ulrich 
BÖrcher van de BÜrgerinitiatieven daarover: wDe ,V~e ~oLi
ü.e heetf.. U.c.h oni.h.ou.t:kn. van. ~ttovoka:l.i.e-t;. Dil iA totaal veMc.h.il.
.lmui. ffUl.i. de houdi.n.g van. de lJMt-~e ~oLiü.e. I.Ji..j heM..en al ja-
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tte.n gun. o..e.tog.i..n.g gldc.end zoru:i..eA. p~tovokaJ..i.v., van. de po~". 

Ondanks dit massale protest, besluit het kabinet Van Agt/Wiegel/ 
Van Aardenne, enkele weken later toch tot uitbreiding van de UCN, 
maar de omstreden leverantie van verrijkt uranium aan Brazilië 
gaat na lange onzekerheid op het laatste moment niet door. 

19 fYIAAJ?,7 
Een demonstratie tegen de bouw van nieuwe kerncentrales en tegen 
de bouw van de snelle kweekreactor in het West-duitse Kalkar. 
Ongeveer 1000 mensen, voor een deel luguber uitgedost, nemen aan 
deze, in Amsterdam gehouden betoging, deel. 

4 :JllNI 
In een in aller ijl georganiseerde demonstratie in Velsen tegen 
r--------.-------.r---~~~--------~de voorgenomen dumping van 

--~~--~ radioaktief afval in de 

ATlANTISCHE 
OCEMN 

Atlantische Oceaan (zie 
kaartje), lopen ruim 300 
mensen mee. 
Het is de eerste keer dat 
er op grotere schaal tegen 
de dumpingen geprotesteerd 
wordt. Het afval, wat af
komstig is uit ziekenhui
zen, laboratoria en vooral 
kerncentrales, wordt ver
zameld bij het Energie 

~·w·•···~--~~~--~~~------------_.Centrum Nederland in Pet
ten en wordt, samen met het kernafval 
eens per jaar in zee gedumpt. 

7 :JllNI 

uit België en Zwitserland, 

De 'Makiri Smits', die de twee dagen daarvoor, vol geladen is met 
radioaktief afval, verlaat woensdag 's avonds plotseling de haven 
van IJmuiden. 
Binnen het uur zijn er 50 demonstranten/es verzameld, die de Mid
densluis in Velsen bezetten. De politie dreigt met hard optreden, 
slepen 2 mensen weg en stoppen er vervolgens mee. De sluiswachter 
draait resoluut de sluisdeuren open en het schip kan vertrekken 
naar België, waar ook weer kernafval zal worden ingeladen. 

15 



De akties tegen de dumpingen zullen een jaarlijks terugkerend ri
tueel gaan worden. 

24 ]llNI 
Opnieuw een demonstratie tegen de Ultra-Centrifugefabriek Neder
land; dit keer echter niet in Almelo maar in Den Haag. Drieduizend 
mensen lopen langs de ambassades van West-Duitsland, Groot-Britta
nië (de partners van Nederland in Urenco) en Brazilië, waar Urenco 
verrijkt uranium aan wil leveren. De demonstratie wordt beëindigd 
bij het Nederlandse hoofdkantoor van Urenco, dat in Den Haag ge
vestigd is. 

22 NOVéf'lBER 
Op 26 maart 1979 bestaat de kerncentrale in Dodewaard 10 jaar. Op 
22 november '78 wil een groep ingenieurs dit feit al gaan vieren. 
"l.Li..i..ett.a. vi.ru:i.tm wij cüt gtUn. /.tl.Mtvell:i..oon. ~. DQ.Qitom. -6taan. 
wij VL oud 4pand.ollken., ion.n.u~. om. de weg rtaall. de c..en.f.;w..le te. vVL

-ópf!./1./l.eJI. en. to.l.cl..e/t-6 en. e.n.Vtg.iekAan.te.n. ui.t te. d.td.2.n. •. (uit: Onder
stroom 18). Tegen de aktie van de Stroomgroep Nijmegen wordt door 
de politie niet opgetreden, alleen de tonnen worden van de weg 
verwijderd. 
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1979 
7 APRIL 
Naar aanleiding van het ongeluk in de Amerikaanse kerncentrale in 
Harrisburg (28 maart), wordt er een demonstratie georganiseerd bij 
de kerncentrale in Borssele. Juist daar, omdat Borssele een zelfde 
soort reactor is als Harrisburg. Zeker 2000 mensen nemen er aan 
deel. Marijke Overbeek (voorzitster Landelijk Energie Komitee): 
• H.~8.wtg d..tr..Ugt ovll/UJ.l.. f1en. ugt nu. Wtd dai. dl!. keA.n.cen..iAa.l.e .in. 
BoM~ zo ve.i.l.i.g 1.-6, matlA. dai. d.ach:ten. u van. die van. ~8.wtg 
ook•. Ongeveer 400 mensen bestormen na afloop van de demonstratie 
het terrein van de naast de kerncentrale gelegen conventionele 
centrale; het hek wordt vernield en er worden leuzen geverft. De 
politie grijpt niet in. 

12 f'IEI 
Tien mensen sluiten de hoofdpoort van de UCN in Almelo en blokke
ren de toegang. Ze noemen zich BAN: Breek Atoomketen Nederland. 
Doel van de aktie is het uittesten van de aktievorm (geheim voor
bereidde, direkte, geweldloze akties) en het behalen van publici
teit. Het resultaat is veel publiciteit en de ervaring dat met 
een degelijk voorbereiding dergelijke akties goed uitvoerbaar zijn. 

A BAN is één van die zeldzame initiatieven die, 
Jr~ blijkens de buitengewoon snelle groei van de 

~~groep, precies op het goede moment genomen 
,. worden. De aktievorm en vooral ook de 

organisatievorm, worden zeer bepalend 
voor de strijd tegen kernenergie. BAN 
groeit enorm snel en wordt gevormd 
door kleine (vrienden/innen) groepjes; 
er is geen leiding en besluiten worden 
genomen met concensus (ieders instem-

~ ~· ming). BAN is ontstaan uit een gevoel 
~ ~ van machteloosheid en teleurstelling. Na 
~~ ~~" de grote anti-UCN-demonstratie (maart '78; 

~~OIO~~ 40.000 mensen!), neemt het kabinet toch het 
li t' besluit om de UCN uit te breiden. •ten. aantal 

ffiiUl./.>en. ~ doOlt di!.Zil. gang aan. zaken. zeelt Ui.ewtgut.e.td en. zoch.t 
naa/l. an.de.lz..e middelen.. 9e:to.i.vr..e.tvtde pll.oiuten., zoaû d.emoM~ 
en. han.d:te.ke.n.igen.ald.i..tv.,, Llek..en n.i.d. ot nam.reli.jM ~LUultaai te 
hd.A.en.. Wat nu. te doen.? W.U je keA.n.en.ell.g.U. en. aan.veiUIJClJ'1i.e zaken. 
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k-óiA..i.jden., dan m.oei. je W.jk.R..aaA. de oB.jeJd.iut zel.t -ceniA.a.i..e/.,, 
:f..tu:ul.4poJt.ten., uc-~- aan.pa/c/u!.n.. Dil aan.pa/c/u!.n. kan. kAtaan uil 
B.lo~, Bezetten, ~ enlot ~aB.otage•. (Mariët, Kees en 
Allard, in; Vrij aan de ketting, april '80). Er wordt heel duide
lijk gekozen voor geweldloze aktie, dat wil zeggen dat zij geen 
geweld gebruiken; zich lijdzaam verzetten maar niet meewerken bij 
een ontruiming. 

30 f/EI 
Al 11 jaar lang komt er elk jaar een trein met radioaktief afval 
uit Zwitserland aan bij de Hoogovens in IJmuiden. Dit afval wordt 
samen met het Nederlandse en Belgische kernafval in de oceaan ge
dumpt. Veertig werknemers van de Hoogovens laten dit jaar weten 
dat ze niet betrokken willen worden bij het lossen van deze trein. 
De vakbonden nemen deze eis over en de 40 worden inderdaad niet 
ingezet. 

2 JllNI 
In het kader van internationale aktiedagen tegen kernenergie, is 

o D er tijdens het pinkster
weekend, naast demonstra
ties in Kalkar en Doel, 
ook een betoging in het 
Drentse Gasselte. 
Deze demonstratie is 
vooral gericht tegen de 
mogelijke opslag van ra
dioaktief afval in zout
koepels. 
De opkomst is overweldi
gend: ruim 25.000 mensen! 
Vooral de plaatselijke 
bevolking is fel gekant 
tegen de proefboringen 

die de zoutkoepels op hun 'geschiktheid' moeten testen. Er worden 
dan ook harde akties aangekondigd als die proefboringen beginnen. 

16 JllNI 
Een demonstratie tegen het dumpen van radioaktief afval in zee, 
dat enkele dagen later verwacht wordt. Ongeveer 1500 mensen lopen 
mee. Jan Ruyter (pastor Kritische Gemeente IJmond): •7~jl één 
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uan. de uooltWCJ.CVt.CÛ!.n uo01t de dump.i.n.g .i.n. CU/l.OPIUM u~Vli..and V.., da:t de 
pttec:..i.ue. ge.ge.utu'U> uan. wat e.1t ge.dum.pt wo!Uit, erU.ge. f1lCJ.ClfltÛut uan. te. 
uoJten. t.e.ke.nd moe.ien. zi..jn., komt m.i.n..wte.Jt 9.i.n.jruvt. aU.e.e.n. met de on.
n.oze.le. mededel.i.n..g, da:t het ei..ge.n.Li.jk aU.e.e.n. mruvt. om wat waije.-6 en 
i.n..je.k.:ti.e.n.aa.lde.n. ui..t .zi.e.k.en.luLi gaai.". 

16117 ]LlNI 
Meteen op de avond van de.demonstratie ketenen zich mensen van BAN 
en de Stroomgroep HaarlemliJmond vast aan de poorten van de ECN in 
Petten, waar vanuit het radioaktieve afval vervoerd moet worden 
voor de dumping. De kettingen worden echter snel door de politie 
doorgeknipt. 
Maandag 's morgens om 4 uur worden opnieuw, nu door zo'n 80 men
sen, de poorten van de ECN geblokkeerd. Om 10 uur wordt er door de 
ruimschoots aanwezige politie hard ontruimd: mensen worden aan hun 
haren weggesleept. Als de demonstranten/es opnieuw een blokkade 
groeperen, worden ze direkt weer ontruimd. Toch loopt het trans
port zo'n zes uur vertraging op. Het dumpschip, de 'Marijke Smits', 
kan vertrekken, al wordt het wat gehinderd door een aantal rubber
bootjes van Greenpeace. 
Niet iedereen is even enthousiast over de aktievorm, vooral de 
uiterst principiële keuze van BAN voor geweldloosheid levert enige 
wrijving op. Een ontwikkeling die zich de volgende jaren voort zal 
zetten. 

15 OK70B[R 
De tweede BAN-aktie bij de UCN in Almelo. De aktievorm, geweldloze 
direkte aktie, slaat enorm aan: waren er bij de eerste blokkade 10 
mensen betrokken, nu zijn er dat al zo'n 100. 
's Morgens om half zeven worden vier poorten van het complex ge
blokkeerd. De aktie is uitsluitend gericht 
tegen het bouwverkeer voor de uitbreiding. 
Het personeel van de UCN zelf, mag er wel 
door. Aan hen wordt een pamflet uitgedeeld 
waarin tekst en uitleg over de aktie: het 
bedrijf is het startpunt van de nukleaire 
keten, die uiteindelijk leidt tot het ver
vaardigen van kernwapens. 
Mensen worden via de media (die zeer veel 
belangstelling tonen) opgeroepen de aktie 
te steunen en naar Almelo te komen om deel 
te nemen. Na verloop van tijd worden ze 
door de politie zeer rustig ontruimd. 

1! 



20 DECEfYIBEi?. 
Alweer UCN, alweer BAN, alweer groter . Zo'n 150 mensen blokkeren 
het bouwverkeer voor de uitbreiding. Aan het personeel worden 
kerstpaketten uitgedeeld om duidelijk te maken dat de aktie niet 
tegen hen, maar tegen de UCN als schakel i n de atoomketen, gericht 
is • 

• 0 t~J· 4:,../·: 
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1980 
1 6 I 17 fYIA/U{l 
Op deze zondagmorgen worden om 5 uur door 225 mensen alle poorten 
van de kerncentrale in Borssele geblokkeerd. Het is een aktie van 
BAN en het EKZ (Energie Komitee Zeeland). Doel is het stilleggen 
van de centrale: niemand mag er in, iedereen mag er uit. Negenen
twintig mensen ketenen zich vast aan de poorten en er worden span
doeken opgehangen ('We willen gewoon leven, weet je wel'). Er is 

· .... •· 
) 

-:" -

veel pers en 
die zondag ko
men honderden 
mensen uit de 
omgeving een 
kijkje nemen. 
Om 2 uur lijkt 
de politie te 
gaan ontruimen, 
een helikopter 
blijft heel 
laag boven de 
hoofdpoort han
gen. Later 
blijkt dat de 
nieuwe ploeg 
werknemers ver
derop met be
hulp van lad

ders, het kerncentrale-terrein opgeklommen is. 's Avonds wordt be
sloten om door te blokkeren, wel moeten er veel mensen weg, zodat 
er nog 125 overblijven. Om kwart over twee 's nachts komt het 
alarm: de ME is in aantocht. Terwijl de pers op afstand wordt ge
houden, worden de poorten één voor één 'schoongeveegd'. De 29 die 
aan de hekken vast geketend zitten, worden gearresteerd. De ont
ruiming gaat ongelooflijk gewelddadig: 8 mensen moeten naar het 
ziekenhuis. Iedereen wordt door de ME opgedreven. *Dan 'OK, jon
gllJUi, en rw. zu.1.Lert we. UJW U.en. hoe. h.aA.d. ze. ac/t.U.Ju.Ui_ k..utvuzn. lo
pen. LooppM!' !Ve. woll.den. uil. e.li<aaA. gv.;lagen. Iedvt.e.en. u.lu.cAt i.n. 
paniek•. Veertig mensen dienen een klacht in tegen het politie
geweld en de burgemeester van Borssele (v.d. Heuvel) weigert een 
onderzoek, evenals minister van Binnenlandse Zaken Wiegel, naar 
het door de politie gebruikte geweld. De 29 arrestanten worden tot 
de volgende middag vastgehouden. 
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Oriewegen,l8 maart '80 

Aan de Officier van Justitie 
te Middelburg. 

Ondergetekende wil u het volgende verklaren, wat betreft het toe
gepaste geweld door de Mobiele Eenheid in de nacht van zondag op 
aaandag jl. 

Ondergetekende is werknemer van de NV de PZEM en werkt op de 
Conventionele Centrale Borssele.Collega's van hem,die op de CCB 
waren,hebben gezien,dat er geweld is toegepast,zij werden er misse
lijk van. Letterlijk: er werd door 5 man op 1 mens ingeslagen. 
~edoelde getuigen durven dit niet naar buiten te brengen omdat zij 
vrezen voor hun funktie. Ondergetekende hoopt naar aanleiding van 
deze brief een onderhoud met u te mogen hebben. 

Ket de meeste Hoogachting, 

26 AP!7.IL 
Een demonstratie annex manifestatie in Middelburg 

24 fl[_J 

tegen de kerncentrale in Borssele. Enige 
duizenden mensen reizen af naar het 
Zeeuwse. 
Borssele heeft een 450 MW drukwater-re

actor en er wordt sinds jaar en dag ge
praat over de vestiging van een tweede, 

veel grotere kerncentrale. Naast de kerncen
trale staat ook al een concentionele centra

le. Van plaatselijke/regionaal verzet is bij
na geen sprake in het zeer religieuse Zeeland. 

De jaarlijkse demonstratie tegen het dumpen van radioaktief afval 
in zee, trekt deze keer ruim 5000 mensen (in '78: 300, '79: 1500). 
Er worden akties aangekondigd tegen het transoort van het afval 
naar de haven van IJmuiden, dat in iuni verwacht wordt. 

24125 fl[_J 
Hoewel hier niet echt van een aktie gesproken kan worden, is deze 
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bijeenkomst zo belangrijk voor de anti-kernenergie beweging, dat 
ze zeker niet in dit overzicht mag ontbreken. 

Het 'Pinksterkamp bij het Gat van 
Hagen' (een recreatieplas op± 7 km 
van de kerncentrale in Dodewaard) 
is een initiatief van de Gelderse 
Stroomgroepen. De bedoeling is een 
twee-daagse vergadering over het 
voeren van verdergaande, direkte ak
ties tegen kernenergie. Het voorstel 
is om in oktober over te gaan tot 
een terreinbezetting van de kerncen
trale. Eén van de voorwaarden voor 
de aktie is, dat die openbaar aange
kondigd moet worden. 
Aanleiding om te gaan praten over 
hardere akties, is de kater na de 
grote anti-UCN-aktie en het daarop

volgende besluit van het kabinet om de uitbreiding toch door te 
laten gaan. Ook is in de voorgaande maanden duidelijk geworden dat 
de centrale in Dodewaard illegaal draait. Volgens de vergunning 
moet er in het opslagbassin, waar de splijtstofstaven ter afkoe
ling in opgeslagen worden, genoeg ruimte aanwezig zijn om alle, op 
dat moment in gebruik zijnde kernstaven, op te slaan. Dit is ech
ter niet het geval. Als dit bekend wordt gemaakt, wordt de vergun
ning door Van Aardenne met terugwerkende kracht(!) veranderd. 
Algemeen wordt ingezien, dat met alleen praten en demonstreren Do
dewaard en Borssele niet dicht gaan. 
Op het diskussiekamp, waar zaterdags 2000 en zondags zelfs 5000 
mensen zijn, wordt in kleine groepjes gediskussieerd over het 
voorstel tot een terreinbezetting. Hoewel de motieven achter het 
aktie-voorstel algemene instemming vinden, wordt toch besloten om 
te gaan blokkeren in plaats van te bezetten, omdat het overgrote 
deel van de aanwezigen een poging tot terreinbezetting uit ziet 
lopen op een grote veldslag. 
In het aktieplan zit nog een ander belangrijk element: basisdemo
kratie. Om zoveel mogelijk mensen bij de aktie te betrekken en er 
vanuit gegaan wordt dat iedereen mee moet kunnen praten, wordt er 
een voorstel gedaan om basisgroepen te vormen: kleine groepjes 
mensen die elkaar goed kennen. Er moet een Landelijk Overleg komen 
van vertegenwoordigers/sters uit die basisgroepen. Dit L.O. mag 
echter geen initiërende, beslissende functie krijgen en mag geen 
instituut worden: de basis (-groepen) beslist. Dit is nodig om de 
basisdemokratische uitgangspunten zo goed mogelijk te waarborgen. 
Basisgroepen zijn een oude organisatievorm uit de Spaanse burger
oorlog en in ere hersteld door Amerikaanse aktiegroepen bij een 
terreinbezetting van een kerncentrale in Seabrook. Naast de aktie
vorm (massale, openbaar aangekondigde, direkte aktie) is ook het 
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vormen van basisgroepen een belangrijke gebeurtenis. Nog steeds is 
deze organisatievorm in (het radicale deel van) de AKB gemeengoed. 
De beweging die dat weekend ontstaat, en die zich Dodewaard Gaat 
Dicht! noemt, wordt zeer bepalend voor de anti-kernenergie strijd 
in het begin van de jaren tachtig. 
Men besluit om van 18 tot 25 oktober de kerncentrale in Dodewaard 
te blokkeren, als deze niet vóór eind september gesloten is. 

27 fiEI 
Twee dagen na het diskussie-weekend, is er een blokkade van de 
kerncentrale in Dodewaard door ongeveer 200 mensen van BAN. De ak
tie komt voor de autoriteiten als een komplete verrassing, omdat 
men begrepen meende te hebben, dat er vóór oktober geen akties ge
voerd zouden worden. 
Om kwart voor zes wordt de poort geblokkeerd en 's middags om half 
drie worden de 200 door de ME weggesleept en met politiebusjes weg 
gebracht om ver van de centrale te worden los gelaten. Erpers van 
Rooyaards (direkteur GKN): ·A~ de politie en ov~ niet~ 
h..at:ldut ll..eA.l.oten. de Uok.kad.e u R..Üi.ruü.gen wa.6 een ~ÜJ/.>ilaat.i.e 
(door oververmoeidheid van het personeel) niet uiige4l.oten. g~t. 
9t?i.ukki-g ÜJ het ZOVeJt niet gekomen/ • 

9/10 JllNI 
Op de morgen van de 9de ketenen zich ± 100 mensen van 
BAN zich vast aan de hekken van de ECN in Petten om het 
transport van radioaktief afval naar IJmui
den te voorkomen/vertragen. Vandaaruit 
wordt het afval in zee gedumpt door de 
Andrea Smits. De blokkade wordt snel 
ontruimd. Enkele honderden mensen 
zijn die maandag en dinsdag 
tussen Petten en 
IJmuiden bezig om 
de transporten te 
hinderen. Meerde
re malen zijn er 
blokkades die snel 
weer ontruimd worden. In Velsen komt het tot een vechtpartij als 
een ruit van een vrachtwagen ingeslagen '~ordt. Onkruit heeft een 
materiaal-blokkade voorbereidt, maar omdat de portofoons het niet 
doen, zien ze het transport plots voorbij rijden. Een vrouw raakt 
gewond, als ze door een uitstekend voorwerp van één van de vracht
wagens geraakt wordt. Greenpeace en een aantal binnenschippers 
blokkeren de Andrea Smits, maar na een gesprek met de ECN en onder 
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dreiging van een kort geding, heffen ze de blokkade op. 
Terwijl de belangstelling voor de dumpingsakties elk jaar groeit, 
groeit ook de tegenstelling tussen de principiëel geweldloze 
groepen en groepen die niet onder alle omstandigheden geweldloos 
(willen) blijven en die ook gebruik willen maken van materiaal bij 
de blokkades. 

20 JllNI 
Onkruit voert aktie bij General Shipping in Rotterdam. Deze maat
schappij beheert het dumpschip de 'Andrea Smits'. Ruiten worden 
ingegooid en de muren worden voorzien van een laag rode verf. 
Onkruit stelt het bedrijf mede-verantwoordelijk voor het dumpen 
van radioaktief afval in de Atlantische Oceaan. 

23 JlliVI 
Ongeveer 100 mensen demonstreren bij het Instituut voor Kernfy
sisch Onderzoek aan de Oosterringdijk in Amsterdam. Aanleiding 
hiertoe is het in gebruik nemen door het Instituut van een 'li
neaire versneller'. De bewoners/sters vrezen dat hierdoor gevaar 
van radioaktieve straling voor de omgeving ontstaat. 

26 SE.P7éfYIBû?. 
Tien mensen bezetten de directiekamer van het Gemeentelijk Energie 
Bedrijf in Amsterdam. Ze delen pamfletten uit waarop hun eis: 
v66r 1 oktober moet het GEB, de gemeente Amsterdam, stoppen met 
het leveren van atoomstroom. Ook eisen de bezetters/sters dat de 
winst van het GEB geinvesteerd wordt in alternatieve energie. 

26 SE.P7éfYIBER 
Vroeg in de morgen gaan 50 BAN'ers/sters op weg naar het IRI in 
Delft. Het IRI (Interuniversitair Reaktor Instituut) heeft een 2 
MW-onderzoeksreactor. Om op het terrein te komen, moeten de 50 
over een brede sloot. De ladder die meegenomen is om over heen te 
lopen, blijkt te kort. Iemand gaat vervolgens de sloot in om de 
ladder te ondersteunen. Eénmaal op het terrein wordt de reactor
koepel een vrolijk kleurtje gegeven en worden er spandoeken opge
hangen. De ontruiming verloopt zeer rustig. 
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19 I 20 OK70Bût 
Weken van te voren staan de kranten al bol over deze aktie. Stem
ming wordt gekweekt, de demokratie zou van deze dagen afhangen, 
verzekeraars bieden de inwoners rond de kerncentrale in Dodewaard 
een molest-verzekering aan, de kermis in het dorp wordt, uit angst 
voor vernielingen, afgelast, evenals het voetbal op zondag. Van 
het kerncentrale-terrein wordt een onneembare vesting gemaakt, ex
tra rijen hekken, NATO-prikkeldraad versperringen, schijnwerpers 
en lantaarnpalen in de uiterwaarden, video-camera's, richtmicro
foons. een ophaalbaar gedeelte in de brug over de 'slotgracht', de 
portiersloge die volgespoten kan worden met traangas als die 'ver
overd' is, gesprekken/telefoontjes vanuit de centrale die weken 
van te voren al worden afgeluisterd, etc. 

Grote militaire macht paraat 

GesJ!annen 
wachten in 
,vesting' Dodewaard 
Door de politie worden 3 cordons om de centrale gelegd; de eerste 
waar geen auto's door mogen, de tweede die de aktievoerders/sters 
formeel moet beletten om door te lopen en de derde op 500 meter 
van de centrale met ME, waar niemand door mag. 
Het laatste gesprek tussen leden van 'Dodewaard gaat Dicht!' en 
minister Van Aardenne op 10 oktober, wordt rechtstreeks door de 
VARA-radio uitgezonden. 
Op zondagmorgen beginnen de blokkades met ongeveer 15.000 mensen. 
Veel 'dagjes-mensen' blijkt al snel, als in de loop van de middag 
drommen mensen weg gaan. De vorige avond is er op het laatste Lan
delijk Overleg nog een voorstel gelanceerd door MilieuDefensie om 
niet te gaan blokkeren, maar te demonstreren in Arnhem. Pieter 
Lammers: "De ~iaat iA tez.i.g Uj de c.en.:lAa..i.e de k.ap~che 
ll.ll.c.hi.d..aa:t te. u€/l.Cl.ed.igen. en. het iA zo .in. de ptd.Uci.tei..t uoOILge
~te.M dat wij di..e ~iaat w.il.l.en. a~. De c.en.:lAa..i.e iA het ~ym
R..ooi. van. de ll.ll.ch.:t.-!>iaat gi!JUOillien. ( • ••• ) liet .lijld. oM daaA.om goed 
om ru:J.CIIt AAnh.em te. gaan.. Dat i~ v€./l/Ul..ó~end en. dan. Laten. we. di..e uei..
.lighe.i.cLMRaaill.ll.gden. uoO/l. wat ze zijn. De c.en.:lAa..i.e iA ai. geUok
ke.etul.. DoOlt de flé... We h..e.8.l.ot da.t ciu.l> ai. f..e.tz.e.i.kt". Het voorstel 
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haalde het niet. Het aantal mensen dat blokkeerd holt nog meer 
achteruit door het noodweer (harde konstante regen, snijdende 
koude wind) en de afstand tussen het tentenkamp en de centrale (7 
km), die lopend afgelegd moet worden. Door deze omstandigheden 
zijn ér 's maandags nog maar 1500 á 2000 mensen over; koud en voor 
een deel ontevreden met de super-geweldloosheids-sfeer die de 
aktie heeft. Meerdere malen worden er met de ME liedjes gezongen; 
bloemen worden over het prikkeldraad aan de ME'ers aangereikt. 
Hoewel geweldloosheid hoog in het vaandel staat, houden veel men
sen hier toch een kater aan over. Alle blokkades worden maandag
avond beëindigd; de motivatie is sterk gedaald door het aanhouden
de slechte weer. 

houden ook veel mensen een goed gevoel aan de ak
tie over. Het verdergaande verzet is goed zichtbaar 

.. .,..~ gemaakt, het credit bij de (plaatselijke) bevol
king is zeker gegroeid door de geweldloosheid en 
de kriminalisering vooraf (van vooral de Tele
graaf) is behoorlijk mislukt. 

een ander belangrijk gegeven van de aktie is 
ervaring om, met zoveel mensen, een andere be

te hanteren. Natuurlijk kleven daar 
foutjes aan (en nadelen: snel reageren is bijna uitge

sloten), maar de poging op zich is al belangrijk. 

11 NOVEJY/Bû?. 
Een, achteraf gebleken valse, brief zorgt voor heel wat opschud
ding in de Raad van Commissarissen van de Samenwerkende Elektrici
teits Producenten in vergadering bijeen in Arnhem. In de brief, 
die verzonden is naar enkele dagbladen, deelt de SEP mee, dat ze 
haar medewerking aan buitenlandse kernenergie-objekten (de snelle 
kweekreactoren in Kalkar en Malville) beëindigd en dat ze geen 
medewerking zal verlenen aan de bouw van nieuwe kerncentrales zo
lang er geen oplossing is voor het radioaktief afval-probleem. 

3 DECEJY/Bû?. 
Dertig mensen van de gezamelijke basisgroepen uit Deventer bezet
ten de hal van het kantoor van de IJsselcentrale. De aktie is het 
startpunt voor de Giroblauw-aktie in Deventer. Giroblauw is het 
moeilijk (in gedeeltes) betalen van de elektrciteitsrekening om 
zodoende de elektrciteitsmaatschappij onder druk te zetten, om 
haar aandelen in de GKN (de kerncentrale in Dodewaard) van de hand 
te doen. 
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2 3 DECEfYIBû?. 
225 mensen van BAN blokkeren voor de zoveelste maal het UCN-ter
rein in Almelo. In tegenstelling tot de vorige akties, die alleen 

Oflitiet 1181JC1ie bij UCN in Almelo: 
gericht waren tegen het 
bouwverkeer dat nodig is 

Justl.tl•e machteloos voor de uitbreiding, mag nu ook het personeel van 
' de UCN zelf niet naar 

binnen. Als de dagploeg 

b.IJ. wetsovertredt·ng niet naar binnen kan, ar
::~t:~~~td;7p~!~~;:.b~ie 

door grote groepen' ~=:~~t~r::~:t· 
rechtsstaat wordt uitge- steeds een poort als er De Almelose hoofdofficier 

van justitie mr. R. A. Gonsal· 
ves maakt Zich ernstig zor
gen over het feit ,.dat men· 
sen beZig Zijn om jongeren 
heel bewust te trainen en 
hun technieken te leren 
waar wij onvoldoende tegen
over kunnen stellen". 

Mr. Gonsalves zei gisteren 
naar aanleiding van de blok
kade van de UCN-fabriek tn 
Almelo, waar 37 personen 
werden gearresteerd van wie 
34 weigerden hun naam te 
noemen: .. Het zorgelijke is 
dat wanneer dit op grote 
schaal door blijft gaan, de 

hold". verkeer naar binnen moet, 

Gernstrueerd 
De actievoerders waren 

volgens de oCficier vooraf 
gernstrueerd en gewezen op 
de mogelijkbeden die de wet 
hun biedt. "Massale toepas
sing daarvan leidt ertoe dat 
grote groepen die van mts
drijven zoals verzet tegen de 
politie worden verdacht heel 
moetlijk aan bet oordel van 
de rechter kunnen worden 
onderworpen", aldus mr. 
Gonsalves. 

maar tot verdere arres
taties komt het niet 
meer. Na enige uren trek
ken de overgebleven ak
tievoerders/sters naar 
het politiebureau om de 
vrijlating te eisen van 
de 37. Deze worden in de 
loop van de dag in kleine 
groepjes vrijgelaten. 

erover dat bijna niemand zijn/haar 
iedereen die gebruik maakt van dit 

Justitie beklaagt zich 
naam wil noemen. Zij vindt dat 
recht "de IU!.c.h.iAM..aai u.ii.h.oil.". 

2 4 DECEfYIBEt?. 
De tweede blokkade in 2 dagen bij de UCN. Ongeveer 175 aktievoer
ders/sters laten merken dat ze door het politie-optreden van de 
dag ervoor (37 arrestaties) niet uit het veld zijn geslagen. Drie 
van de vijf poorten, die waar normaliter het bouwverkeer door 
rijdt, worden opnieuw geblokkeerd. Het weinige bouwverkeer (het is 
bijna kerstvakantie) neemt echter de poorten die nog vrij zijn en 
die door ruim 100 ME'ers bewaakt worden. 's Middags heft BAN de 
aktie op, maar kondigen meteen verdere akties aan. 

28 



12 'f é13R11AlU 
Zestig demonstranten/es willen in het kantoor van het üemetan1:eJ.ijik 
Energie Bedrijf in Utrecht de stroom uitschakelen. 
Maar omdat de aktie is uitgelekt, komen ze niet 
binnen: de deuren zijn op slot en er staan 15 
agenten voor. Dan maar een bord met een leus 
op de deur timmeren en een model van een 
kerncentrale met petroleum overgieten en in 
brand steken. 
De aktie is gericht tegen de deelname van het 
GEB in de GKN (Gemeenschappelijke Kerncentrale 
Nederland), de exploitante van de kerncentrale 
in Dodewaard. 

20 fYIAAi?.7 
Met een korte blokkade van ± 50 mensen wordt de ploegenwisseling 
van de kerncentrale in Dodewaard enige uren opgehouden. De aktie 
wordt beëindigd als een peleton ME wil beginnen met het ontruimen 
van de blokkade. Direkte aanleiding tot de aktie is de splijtstof
wisseling, die de dag er voor begonnen is. 

29 fYIAA)?.7 
Opnieu~ een korte blokkade in Do.dewaard. Ongeveer 200 mensen Z1Jn 
getuige van het voor het eerst in praktijk gebrachte nieuwe poli
tie-beleid. Waarnemend Burgemeester Bergh en commandant van de 
Rijkspolitie, Feijlbrief, laten weten geen blokkades meer te dul
den. Nadat over dat nieuwe beleid stencils zijn rond gedeeld, wor
den de demonstranten/es hardhandig door 100 ME'ers ontruimd. 
De aktie is de afsluiting van een rondreis met 'splijtstofstaven' 
van IJmuiden naar Dodewaard. Daar wil men ze aanbieden aan iemand 
van de centrale, maar omdat dat niet lukt, worden ze tenslotte 
maar in de gracht gegooid. 

9 APRIL 
In de buurt van de kerncentrale in Dodewaard wordt geprobeerd het 
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hoogspanningsnet te saboteren. Dit mislukt deze keer. Het gebeurt 
vaker, maar de pers weigert stelselmatig persverklaringen over de
ze aktiviteiten te plaatsen en ook de elektriciteitsmaatschappijen 
ontkennen het. Toch zijn er een aantal sabotage-akties bekend ge
worden; naast Dodewaard bijvoorbeeld bij Nederweert-Maarheze (op 8 
en 24 juni), Oude Sluis (9 oktober) en verder nog een vijftal keer 
alleen al in oktober '81. De akties worden opgeëist door het 'Ver
zetsfront Willy Wortel en de Lampjes'. Deze groep geeft vlak voor 
de tweede grote blokkade-aktie in Dodewaard (september) een bro
chure uit, getiteld •satotage ~ je u~je tijd•. In deze brochure 
wordt uitgabreidt beschreven hoe men het best kortsluiting kan 
veroorzaken in hoogspanningsleidingen en worden er tips gegeven om 
de kans op ongelukken en arrestaties zo klein mogelijk te maken. 
Volgens de elektriciteitsbedrijven is het volstrekt onmogelijk om 
het hele hoogspanningsnet, met een totale lengte van 4200 km, te 
beveiligen. 
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11 APRIL 
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e 3 't 
kortaluiting 

Als tegenhanger van de Brede Maatschappelijke Diskussie, wordt in 
Amsterdam een Brede Straat Diskussie gehouden. Deze vindt plaats 
v66r het huis van prof. Kistemaker. Kistemaker is de belangrijke 
man achter het ultra-centrifuge-procedé (een manier om uranium te 
verrijken in snel draaiende trommels) en geeft telkens opnieuw 
blijk van ongenuanceerde-pro-kernenergie-kretologie (•Kiezen iu4-
~en ~gie ot oo~og• -met het Midden-Oosten om olie-). Hoe
wel de Brede Straat Diskussie geen toestemming krijgt van de ge
meente en er, vooral in de Telegraaf/Nieuws van de Dag, een rel
stemming wordt gekweekt (foto's van het plaatsen van 2 meter hoge 
hekken rond de woning, Kistemaker die z'n ramen beplakt met breed 
plakband, zodat de glasscherven niet zo ver de kamer invliegen, 
als de ruiten worden ingegooid, etc.), verloopt alles heel rustig. 

17 APRIL 
Twee dirakteuren en een voorzitter van de Raad van Commissarissen 
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van de GKN (de centrale in Dodewaard), vinden 's morgens vaten met 
'radioaktief afval' voor hun huisdeur. Het is één van de akties 
die gevoerd worden vanaf het tentenkamp bij 'Het Gat van Hagen' in 
de buurt van Dodewaard, waar van 13 tot en met 20 april zo'n hon
derd ménsen kamperen als protest tegen kernenergie. 

20 APRIL 
Eén demonstrant zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis en zes 
lichtgewonden. Dat is het resultaat van felle charges door de ME 
tegen 1500 mensen bij de kerncentrale in Dodewaard. Het nieuwe 
politie-beleid wordt op deze manier duidelijk gemaakt. De demon
stranten/es zijn bezig op de brug (vlak voor het ophaalbare ge
deelte) een muur te bouwen; op die manier ·~gt ~ zijn/ 
h.aoA. d.eeni.je. Lij tot de. 4l.u.i.tin.g van. de. c.en:fAa~.e.•. Verder worden 
er autobanden in brand gestoken. Bij de gevechten die na de char
ges volgen, worden enkele ME-bussen zwaar beschadigd. De demon
stratie was het slot van het Paas-tentenkamp bij 'Het Gat van Ha
gen'. 

9 fYIEI 
De eerste blokkade van de kerncentrale in Borssele, nadat in maart 
'80 de BAN/EKZ-blokkade uiterst gewelddadig door de ME was ont
ruimd. Honderdvijftig mensen durven het opnieuw aan. Om half drie 
's middags worden alle poorten met kettingen afgesloten. De aktie
voerders/sters eisen dat de lijsttrekkers van de 4 grote partijen 
voor 7 uur 's avonds naar Borssele komen. Den Uyl en Van Agt wij
zen het (in het VARA-programma 'In de Rooie Haan') direkt af en 
van de VVD en 0'66 wordt niets vernomen. Als de politie zich om 
half tien gereed maakt om in te grijpen (de ploegenwisseling had 
al om half 4 plaats moeten vinden), stappen de aktievoerders/sters 
op, om de overheid niet de kans te geven •r:J.e. politie te ~ 
om IUUI. ta/.e.nd 4.elei.d te IUl.ch.tva.a.ttd.i.gtUt•. Vervolgens wordt nog even 
het crisiscentrum in Heinkenszand geblokkeerd, maar om half elf 
wordt ook dat beëindigd. 

18/20 JllNI 
De tweede massale meerdaagse blokkade-aktie tegen kernenergie. Na 
de blokkade in Dodewaard (oktober '80) nu 3 dagen bij de UCN in 
Almelo. Een week voor de aktie houden zowel de aktievoerders/sters 
als de overheid een perskonferentie. Schneiders (burgemeester Al
melo: •~~.et U.okk.od.eplon. w.en.t de. i.ntenti.e. van. de. Alü3. H.et -i....6 du.i.-
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d.tdi..jk de ~oe.ün.g hd 8.et!A.ijt ZJ.tJfUl/1. te. ~ dan. wd. -t>ü.l. te. 
legg~·. Die boodschap begrijpen ze in elk geval . Maar, zo voegt 
hij er aan toe: •i)i.nn,m cûz. M.kJuut van cûz. tJCN zijn /f.Ottd cûz. 500 TTtiUL

~ a.an.wezi.g. IJe lc.unn.en. di..~!. OMlOgeti.jk op .lai.en. -t>lu..i.i..en.•. Waarmee 
duidelijk wordt dat een effectieve blokkade niet getolereerd zal 
worden . Minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel, onderstreept dat 
nog weer eens een dag later en het ministerie van Economische Za
ken laat weten, dat de export-belangen (90% van het verrijkt urani
um gaat naar het buitenland) onder geen beding in gevaar mogen ko-
men. 

Meteen de eerste uren 
wordt de blokkade al 
gebroken om het perso
neel in bussen naar 
binnen te loodsen. En 
zo zal het blijven 
gaan, alleen het poli
tie-optreden zal elke 
keer in hardheid toene
men. De eerste morgen 
worden er twee gewonden 
afgevoerd: een demon
strant met een gebroken 
pols en een agent die 
door een politie-hond 
gebeten is. In de nacht 
van donderdag op vrij
dag wordt er voor één 
ton schade aangericht 
aan het beveiligings
systeem: kabels worden 
opgegraven en doorge
knipt en de draden die 
in het hek zitten om 

geluid te registreren worden ook doorgeknipt . Omdat de UCN druk 
uitoefent op de politie om de ontruimingen snelier te laten verlo
pen (zodat de bussen met personeel niet zo lang hoeven te wachten) 
wordt er vrijdagmorgen zeer hard opgetreden tegen kleine groepen 
blokkeerders/sters. Bij deze charges vallen vele gewonden. Toch 
worden de blokkades tot zaterdagmorgen vol gehouden. Bij de blok
kades zijn ~ 800 mensen betrokken en de afsluitende demonstratie 
trekt ruim 6000 mensen. 

19 JliHI 
In Den Haag wordt uit solidariteit met de blokkades bij de UCN in 
Almelo aktie gevoerd bij het hoofdkantoor van Urenco. Ruiten wor-
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den ingegooid en daarna worden er potten verf de kantoren in ge
gooid. 

27 AllyllS7llS 
De jaarlijks terugkerende demonstratie tegen het dumpen van radio
aktief afval in zee. Deze keer niet in IJmuiden maar in Beverwijk 
en georganiseerd door de kleine linkse politieke partijen. Ruim 
500 mensen komen er, aan de vooravond van de transporten, op af. 

1 SéP7Ef'IBût 
In de voorbereiding voor de akties tegen de dumpingstransporten, 
is duidelijk rekening gehouden met de verschillen tussen de deel
nemende groepen. Van te voren wordt de route tussen Petten (het 
ECN) en de haven in IJmuiden verdeeld, zodat er geen verschillende 
akievormen door elkaar zullen lopen, wat alleen maar tot verwar
ring en frustraties zou leiden • 
................................................ 1 ne transpor

ten, 12 x 6 
vrachtwagens, 

De Mollie. 

Het was een verwarde situatie. De ME-wagens waren worden bege
een stukje opgeschoven na het uiteenslaan van de zit- 1 . d d 
blokkade, ongeveer honderd meter. Ze konden echter niet ! e1 t oor 
verder, verschillende mensen waren achter de ME-linie in totaal 
langs voor- en tussen de wagens gaan staan om ze zo 1400 ( ! ) ME
het wegrijden te beletten. Enkelen waren ijverig banden ers. 
aan het priemen, in het geniep. Plotseling probeert een Enkele bon
chauffeur een jongen die tussen zijn wagen en één daar- derden men
voor staat, te pletten. De jongen kan half weg-, half om-
hoog op de voorruit klauteren. ME-ers erop ar. Ertussen sen blokker
pers, N05-)oumaal, aktievoerders. Vanuit de menigte, en de auto's 
een twintig meter verderop bij de spoorbaan loopt een vlak buiten 
jongen naar voren, een fles met brandende lont in de het terrein 
hand, en gooit op het zijraampje van de achterste bus. 
Vlammen. In wilde paniek slaat de ME om zich heen, ie- van het ECN 
dereen rent van het kruispunt af, alle kanten op. De ! en in de 
ME vormt snel een linie en sluit de zijweg ar. Vanuit on- buurt van 
verwachte hoek kwam de hulp bij het schoonvegen van , Alkmaar keer 
het kruispunt: door de mollie was het kruispunt vrijgeko- ! op keer. De 
men en kon het transport het Hoogoventerrein op. Het 
zal niet de bedoeling geweest zijn van de gooier, maar ME treedt 
of het erg doordacht was, valt te betwijfelen. zeer hardhan-

-. ................................................. dig op; er is 
een zichtbare verharding van politie-optreden in vergelijking tot 
de voorgaande jaren. In Velsen-Noord komt het tot felle schermut
selingen: na een zeer gewelddadige ontruiming van een geweldloze 
zitblokkade, antwoorden de demonstranten/es met stenen. Een molo
tow-cocktail veroorzaakt brand aan een ME-bus. Hierna wordt de 
toegangsweg naar de haven opgebroken en een barricade opgeworpen. 
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Bij een aantal vrachtwagens wordt suiker in de benzinetank gedaan, 
dit leidt ook weer tot vertraging, omdat alle benzinedoppen met 
staaldraad moeten worden vastgezet. Er vallen een aantal gewonden 
die in het ziekenhuis behandeld moeten worden en er worden mensen 
gearresteerd die de volgende dag, op één na die 3 dagen vast 
blijft zitten, al weer vrij komen. 

18121 SEP7Ef1Béi?. 
Dodewaard-2. De tweede massale blokkade-aktie bij de kerncentrale 
in Dodewaard. Oktober '80 was Dodewaard-I. Omdat het jaar daarvoor 
de afstand tussen tentenkamp en centrale veel te groot was, wordt 
nu vrijdags al een terrein gekraakt op ± anderhalve kilometer af
stand. Het is de bedoeling om op de toegangswegen onderkomens te 
bouwen, als beschutting tegen het weer en als versterking van de 
blokkades. De nieuwe waarnemend burgemeester Goldberg (3 burge
meesters in I! jaar!), verklaard het gebied rond de kerncentrale 
als 'spergebiet': niemand mag zich daar bevinden. Het effectief 
blokkeren, zal onder geen enkele voorwaarde toegestaan worden. 
Als zaterdagsmiddags massaal naar de centrale opgetrokken wordt, 
zijn er ongeveer 15.000 mensen . Het materiaal voor het bouwen van 
het huttendorp kan probleemloos meegenomen worden. Het wordt ech
ter voornamelijk gebruikt om barricades te bouwen op de brug, vlak 
voor de ME'ers die daar opgesteld staan. De sfeer is goed als er, 
zonder zichtbare aanleiding, een gigantiese hoeveelheid traangas 
in de mensenmassa geschoten wordt. 

Blinde paniek is het gevolg: mensen rennen over elkaar heen, wor
den in de prikkeldraadversperringen geduwd en zoeken kotsend een 
veilig heenkomen. •De p~ ~ Lo~. Je zag ~ ~, je 
hoo!lde a.l.l.een ma.aA. ovll./ULl om je heen. g~clvz.e.euw cz. geketun: 'Ik ga 
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dood, .iJc ga dood' 1 i..ecl.eA.e.en. ./.)~ er!. De vraa& ia echter in 

d.A.ong, je. kon geen kant op R..eha.lve van de well<emateerdoordedemoiiSU'Iln· 
ten geweld is toegepast. De anti-

cüjk at, lud. p~aad .i.n. f'laaA. a.l./.1 je. kernenergiebeweging Lijlrt zichzelf 
.i.n zo In /I.O.l vMt 8..leet z.itten. en. de f'lé. helemaal verstrikt te hebben in 

haar eigen ethiek en pretenties: 
k/l.e.eg je. ie pa.k/uzn. û.J(J./.) je. ook rU.eJ_ ja/l.i..g, geweldloosheid pw: sang. Daar 
dan Ll.e.ven. ze ke.i.ha/l.d doo/Ufle.p•nen., .i.n lud. heeft men ucb niet aan gehouden, 

,.. ennuishetvoorhaarte&enstanders 
p~aad". Hierbij vallen meteen de """'"'n voor open doel. Niet .... 

meeste gewonden: ruim 130, waarvan er 15 in :;::~:::~;~:~~ 
het ziekenhuis behandeld moeten worden. De ren. Tochgaatnetdaarnietom. Wat 

van belang is voor een evenwichti· 
rest van de zaterdag en vooral de nacht van 1ebeoordelincvandegebew:tenis-

zaterdag op zondag wordt er fel gevochten. sen is niet de ethische vraac van 
pw:e geweldloosheid, maat de 

Het geweld waarmee de demonstranten/es ge- praktis<:hevraag:ishet&eweldvan 

f t d d · f 11 h de demonstranten zodanig geweest con ron eer wor en 1s enorm: e e c arges, dat het een dermate gewelddadi&e 

veel gas, ook verspreid via spuitbusjes en reaktie van de overheid rechtvaar-

een soort brandblusapparaten, arrestatie- :=::!!:.t t::..OO:.:tu W:.::::! 
teams die niets en niemand ontziend om zich mer .. nee"zijn. 

De demonstranten zijn begonnen. 
heen slaan. etc. Zodra er nieuwe barricades wordt er alom beweerd. Het kan 

gebouwd zijn, komt de ME, met behulp van ziin. maat .,onze" mensen van de 
Groene die er al die dagen rondlie-

zwaar materieel, om ze te veroveren. Vluch- pen hebben dat geen enltele maal 

ten kan alleen maar door de akkers, weilan- gesignaleerd. De beroemae molo
tovcocktails. bet kan dat ermee ge--

den en (soms) tuinen. gooidis.maarbetisdoornieman4 

Zondags komen er 500 50-plussers naar de vandeperscezien. Ditiatecell&tel· 
IU>g tot de talloze e- van 

centrale om blijk te geven van hun solida- politiezijde. Het aantal gewODde 

riteit •. Voor die gelegenheid gaat bij de !~0:,:;',:;=..: het".;.~ 
ME het gevechtstenue uit en het 'vredes- nonderd. Het aantalgewonde ME-

tenue ' aan. ers door het ,.gewelddadi&e optre. 
den" van duizenden demoastran· 

Zondagavond is er een zwaai-aktie bij het ten: twee. waarvan eer1t,ie naar 

politie-bureau in Zetten waar een deel van =uidt vanwue %.\in eilen traan

de arrestanten zit. Hierbij gaan enkele Methetvoortdurend~nop 
de gewelddadigheid van de demon· 

rui ten aan diggelen. In de nacht van zon- stranten wordtde eigen gewetdeia-

dag op maandag trekt de ME zich opeens te- di&heid cereehtvaardicd-
nat de politie dat doet is logisch. 

rug tot op het kerncentrale-terrein. Als Dat iedereen dat voor- koelt 

d 1 . 'ke bl kkade op de älrt. :wals uit vrijwel alle dagblad· er aarop een mense 1J o kommentaren blijkt. is een heel 
brug wordt gevormd, de pers weg is en er ander verbaal. Terwijl tocn de re;. 

steeds meer aktivisten/es biJ' komen, wordt telijkeverslagenuitdiezeitdekran· 
ten een heel andere taal spreken. 

er genadeloos op de zittende mensen inge- De ltriminaiisenna van de anti-
slagen • kernenerciebewegina lijlrt toch 

wortel te schieten. al wu het 
Maandag vroeg in de avond komen de eerste voorzet,je van mr. Geertaema met 

b · h I b b b 1 d · h zijn bewef'in& dat de bewegina er1c ten over oze uurt ewoners 1e et zichze!C financierde via bankover-

tentenkamp willen gaan ontruimen. Verhalen vallen noa zo oot. 
over knokploegen die demonstranten/es aanvallen doen de ronde. Be
sloten wordt om onder deze dreiging de blokkades tijdelijk op te 
heffen. Door een illegale zender, die zich 'De stem van de Volks
unie' noemt, wordt opgeroepen tot het 'verjagen' van de aktievoer
ders/sters. Maandagavond om een uur of negen (Ad Appel in de Waar
heid) : "7 IVUtJi.jl. de .land.e..ti..jke. V/l./l.gade/l..i.ng /..up/l.ak hoe. de ./.lcluu:le. 
aan. de l.o/l./l.en. V/l./l.goe.d zou bJO-'UÛ!.n., lUid /l./1. op hei. do4p..t.p.t.e.in. VQil 1w.:t 
l.u.t.vz.:L6chap /Je.l..g een .6am.en..6chol..i.n.g van zo'n 300 opge/U..i..6te. p.l.oi.:te-
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.l.an.d.eM p~. U. ldCZIU!Il doO/l. het do./.& hun en. lAJ.i..lden het l.i.Lid 
mde.en. het kamp p.loJ:AA.aru:l.e, voûpui:l..en. m.et g.i.t en. lwn. geweA.en. ha
hut. De meute van. de a.aru..Je.Zi..gen. ldCZIU!Il m.et au:lo' 4 gelc.otnli!Jl. U. 
kwamen van. v~ tu.i.ten D~·. De groep heeft duidelijk de in
stemming van en wordt opgehist door waarnemend burgemeester Gold
berg. Ze mogen de geluidsinstallatie van de politie gebruiken. 
Goldberg laat weten dat de grens van de openbare orde ruimschoots 
overschreden is door de aktievoerders/sters en overhandigt per
soonlijk een 'ultimatum' van de 'bewoners' aan het tentenkamp. In 
dat ultimatum staat dat het kamp dinsdagmiddag om 12 uur ontruimd 
moet zijn en dat Dodewaard in het vervolg verboden gebied is voor 
demonstranten/es. 
Onder druk van deze 
ontwikkelingen wordt 
besloten de aktie te 

Goldberg bedankt bevolking Wely 
bee .• i d1· ge DOOEWAAJI.O.- Burs- Gol"berg heeft dinsdapvond op-

n n • kruispunt in het dorpje Wely bij de kerncentra ... .,,.;5 .. wa..--sen 
De laatste groep die bedankt voor hun acties van maandagavond. die er volgens de burgemeester 

d • d · dd h toe hebben bijgedragen, dat de blokkade van de Anti-Dodewaardbeweging 
1DS agsm1 ags et tot een einde is gekomen. Gefeliciteerd. aldus de burgemeester tot de samen· 

terrein verlaat' wordt gestroomde omwonenden en andere belangstellenden. 
Goldberg vroeg en kreeg applaus voor de heer F. Popma. de bedrijfsleider 

onder toezicht van de van de conservenfabriek tegenover de centrale en tevens lid van bet bewo-
poli tie aangevallen nerscomité Wely. Popma heeft volgens de burgemeester dinsdag een belang· 

door rechtse knokkers •• rijk aandeel gehad in de aftoop van de acties. Ook applaus was er voorGemt 
Baars, wiens weiland enkele dagen is gekraakt. 

3 auto 1 s worden ver- Goldberg zei te hopen. dat er geen enkele demonstratie meer in Dode· 
waard zal plaatsvinden. Oe bevolking heeft zich zijfiS'inzien< correct gedra· 

nield en een aantal gen. 
mensen wordt in elkaar ........................................ . 
geslagen. Goldberg bedankt de groep 's avonds voor hun ·~te 
en. CO/Vl.2.c:le. optJuuJ.en.• • 

24 SEP7éJY/BéJ?. 
Bij het voorgeleiden aan de Rechter-commissaris in Arnhem van de 
in Dodewaard gearresteerde aktivisten/es, komt het tot ongeregeld
heden. Felle charges met wapenstok en honden vinden plaats als de
monstranten/es de ingang van het Paleis van Justitie blokkeren. Er 
worden twee mensen gearresteerd. 

26 SEP7éJY/BéJ?. 
Wat een afsluiting van de aktieweek tegen kernenergie had moeten 
zijn, wordt een gigantisch protest tegen het politiegeweld in Do
dewaard. Op de demonstratie in Arnhem naar de Arnhemse Instel
lingen (het centrum van de atoomlobby, met de SEP, GKN, KEMA, etc) 
worden tussen de 5 en de 15.000 mensen verwacht. Het worden er 
ruim 40.000! Het is daarmee meteen één van de grootste demonstra
ties ooit in Nederland gehouden. 
Dankzij het deëscalerend beleid van de politie (alleen 'platte 
petten' als begeleiding, geen zichtbare aanwezigheid van ME), 
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wordt het een geweldloze afsluiting. Eén van de spandoeken in de 
demonstratie: 'Tussen haakjes meneer Van Thijn, worden na de gas
spuitbussen en de gasblussers straks de gaskamers weer ingevoerd?' 
Iemand van de persgroep van de Dodewaard-aktie: ·~ i6 wel ge
Ue.lc.vt dai.. we Jud. .Ut Doci.euxl.aAd voOIZ. onze zaak ech:l ni.d h.dR..UI. 
vellicn.ald.. S teet:l.4 fTlU/1.. ITUUI./.;en. .f.aten. zi.ch. ni.d fTlU/1.. .Utpakken. doM 
a.L!,iA.ac.U. A.eg/Li..ppen. cd./., 'a.an.:icMt.i..n.g van. de ttec/I.:.U.iaat' • lij h.dR..UI. 
gezien. dai.. Jud. gl!.l.lJe.ld dat .Ut Docl.ebxuvt.d tot een. ~g i6 ge
komen. /.i~ a.annwUc.e..ti.jk fTlU/1.. A.epaa.ld i6 doolt de ovll/tlz.Ud dan. 
doolt de d.enzoMiA.an.ten. •. 

De twee Dodewaard-gaat-Dicht!-akties (in '80 & '81) hebben de 
overheid in totaal 5,5 miljoen gulden gekost, waarvan 4,7 miljoen 
voor het inzetten van extra politie. 

1 0 DtCéf'IBEl?. 
Ruim 1000 mensen demonstreren in Arnhem tegen het proces dat wordt 
gehouden tegen 14 mensen, die in september in Dodewaard zijn gear

resteerd. In de Stokvishal is die dag een 
'schaduwproces' tegen het overheidsge

weld en de daarvoor verantwoordelijke 
autoriteiten. 
Twee van de 14 arrestanten worden 

vrijgesproken, 9 worden veroor
deeld tot een voorwaardelijke ge
vangenisstraf (varieërend van 4 -
6 weken) en geldboetes van f 500,-

tot f 1000,-; één alleen een gevan
genisstraf (10 weken waarvan 7 voor

waardelijk) en één arrestant wordt 
veroordeeld tot drie maanden cel, 

waarvan één voorwaardelijk (hij had al 
twee maanden in voorarrest gezeten). 

Tien arrestanten gaan tegen dit vonnis in hoger beroep. 

ÄANGEKLAAGD ZIJN ENKELEN 
BEDOELD ZIJN WE ALLEMAAL 
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4- :JANllARI 
Een onaangekondigde demonstratie van ongeveer 150 mensen bij de 
kerncentrale in Dodewaard, uit protest tegen de processen tegen de 
arrestanten van de aktie in september '81. 
Het is een onaangekondigde demonstratie, omdat Dodewaard door bur
gemeester Goldberg min of meer "verboden gebied voor demonstran
ten" is verklaard na de rellen in september. 

23 'fEBRJJAlU 
Vijftien mensen van 'Stop Borssele' bezetten 5,5 uur lang een ver
gaderkamer in het provinciehuis van Zeeland in Middelburg. De be
zetting volgt op een hoorzitting over de bouw van een afvalopslag
gebouw op het terrein van de kerncentrale in Borssele. Gedepu
teerde Staten heeft besloten toestemming voor de bouw te geven. 
De eis van de bezetters/sters, een gesprek met GS van Zeeland, 
wordt weliswaar ingewilligd, maar het gesprek, op 12 maart, levert 
niets op. 

3 fYIAA/7.7 
Van 1963 tot eind '79 werkt er een 100 kilowatt proefreactor op 
het terrein van de ITAL (Instituut voor Toepassing van Atoomener
gie in de Landbouw) in Wageningen. De reactor draait op 4,5 kilo 
hoog-verrijkt uranium (89,5%). Voor de afbraak van het gebouw 
wordt door de NUCON een ontmantelingaschema opgesteld. 
De 4,5 kilo hoog-verrijkt uranium zal vervoerd worden naar de op
werkingsfabriek in Savannah River in de Verenigde Staten. Tegen 
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dit transport en deze bestemming is veel verzet, omdat Savannah 
River Plant een belangrijke schakel is voor de Amerikaanse kern
wapenproduktie. 
Omdat het preciese moment van het transport niet bekend wordt ge
maakt, is er vanaf midden februari een picketline voor het bedrijf 
en wordt er 's nachts gepost. Op 3 maart komt de vrachtwagen uit 
West-Duitsland die de splijtstof zal vervoeren, aan. Er wordt snel 
alarm door gebeld en 65 mensen komen daar op af. Er volgt een zit
blokkade voor de poort die door de plaatselijke politie vrij hard
handig wordt ontruimd. 

23 fYIEI 
Bij het Energie Centrum Nederland in Petten wordt een manifestatie 
gehouden tegen de voorgenomen dumping van radioaktief afval in 
zee. Ongeveer 500 mensen zijn aanwezig. 
De lijn van voorgaande jaren zet zich door: minder mensen op de 
demonstraties en manifestaties vooraf, maar meer mensen die zich 
bezig houden met direkte akties tijdens de transporten naar de 
haven. 

2 Jl.LU 
Een vijftigtal aktivisten/es onderschept een transport met radio

Het Is het derde transpor'\ van 
radioactlef afval voor ECN In de 
afgelopen weken. Twee eerdere 
transpOrten waren aan de aan
dacht van de kerngroep Scha
gen ontsnapt. Een onbekend 
aantal transporten zal noc vol
gen. In de loop van de zomer ?al 
het in bet Noordhollandse ~ 
ten verzameldeafval naar de ba
ven van Den Helder worden ver
voerd. vanwaar het. wordt ver
scheept naar de Atlantische 
Oceaan. De aet.levoertlel'll heb
ben aangekondigd de transpor
ten me\ geweldloze blokkades zo. 
veel mogelijk te zullen dwar.stlo
men. 

aktief afval van de KEMA naar het EeN-ter
rein in Petten. Vlak voor het terrein 
wordt de vrachtwagen geblokkeerd en worden 
de rem- en brandstofleidingen kapot ge
trokken. Nadat de leidingen hersteld zijn, 
worden de demonstranten/es van de weg ge
sleept. 
De KEMA is bezig om het op haar eigen ter
rein begraven radioaktief afval op te gra
ven. Al het afval en de besmette grond 
wordt vervoerd naar het ECN, waar het op
geslagen wordt tot dat het in zee gedumpt 

L-------------------~ zal worden. 

16 Jl.l[.[ 
Voor de poort van de KEMA in Arnhem wordt 400 kilo rotte vis ge
dumpt. Dit als protest tegen het feit dat het radioaktieve afval, 
dat op het terrein opgegraven wordt, in zee gedumpt gaat worden. 
Dumpen • .i6 tJ,uuv.d vooJt. ck. z.eetlotr.a. en. -/.tzuna, f1lQQ.IL ook vooJt. ck. 
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7 AL19llS7llS 
De tweede anti-dum
pingsdemonstratie dit 
jaar. Omdat het dum
pingsschip deze keer 
uit Den Helder zal 
vertrekken en niet uit 
IJmuiden zoals de vo-

20 AL19llS7llS 

op 31 augustus plaats gaan 

Om de •g~4p~ te doo~·. besluit de Commissaris van 
de Koningin in Noord-Holland, Roel de Wit, dat de transporten van 
het radioaktieve afval van Petten naar Den Helder in 't geniep an
derhalve week vó6r de geplande datum plaats zullen vinden. Zelfs 
de ME'ers die de transporten moeten begeleiden, krijgen te horen 
dat het om een oefening gaat. Toch zijn er in Den Helder al snel 
demonstranten/es aanwezig . Daar wordt de in de haast gevormde 
blokkade gewelddadig door de marechaussee ontruimd . Hierbij valt 
een vrouw van een zes meter hoog talud en raakt ernstig gewond. 
Terwijl aktievoerend Nederland wakker gebeld wordt, wordt het 
grootste gedeelte van het afval vrijwel ongestoord vervoerd . 

Roel de Wit neemt deze maatregel, omdat de anti-dumpingsakties in 
'82 door de anti-kernenergie beweging zijn aangewezen als speer
punt en omdat hij ook wel in de gaten heeft dat er elk jaar sowie
so al meer mensen aan mee doen en daarom de (terechte) indruk 
heeft, dat het wel eens zeer druk zou kunnen worden op de smalle 
wegen tussen Petten en Den helder. 
De plannen van de anti-dumpingsgroepen. waar maanden aan gewerkt 
is, vallen in duigen. Geimproviseerd zal er moeten worden. Toch 
zijn er 's middags zo'n 600 blokkeerders/sters. Het optreden van 
de politie hangt van de omstandigheden af: als het donker is (don
derdagnacht en vrijdagavond) zeer hard en onbeschoft en overdag 
als er veel pers aanwezig is, veel minder gewelddadig . Verder zijn 
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er bij Petten rechtse tegen-demonstranten met T-shirts, waarop de 
tekst: Dem.oMfAani.en. zi.jn. wi..j zat. De 
aanvoerder van deze club is campinghou-Dumping 
der Franssen. Ze proberen demonstran- • d 

1 1 
h . h b 'k _, 

1 I · 1 · lka "· em oosen vo u1ver e 1 ... ge o-ten es te lSO eren en J.n e ar te pen vrijdagnacht 20 augustus gekeken 
slaan of in het water te gooien. Dit naar de semi-miUtaire operatie .,trans
lukt nauwelijks omdat iedereen zeer port nucleair afval", zoalsdietoen ~de 
attend is en elkaar goed in de gaten straten van Den Helder we~ uitge-

voerd. Onze rechtsstaat verdedigd door 
houdt • ME en marechaussee, met logistieke 

De ME gebruikt bij het opruimen van 
de blokkades de zgn. opbrengstokjes. 
Een vierkante stok van 37,5 cm lang 
en 2 cm dik. Ze steken die, met de 
armen gekruist, achter de hiel van 
iemand in een zitblokkade en slepen 
ze zo weg; een zeer pijnlijke er
varing. 
Roel de Wit uit 's avonds op het 
NOS-journaal zijn tevredenheid met 
deze militaire operatie. De ver
vroeging van de transporten is ech
ter zó geheim gehouden, dat de 
plaatselijke overheden nergens van 
weten en dat er in het ziekenhuis 
van Den Helder niet eens een arts 
aanwezig is, als daar de zwaargewon
de vrouw (gebroken lendewervels) 
binnen gebracht wordt. 

steun van de Koninklijke Marine. 
Een goedgeplande semi-militaire ope

ratie, waarin misleiding en overkill 
voorop stonden. De bevelhebbers zullen 
zich voor de toegepaste misleiding het 
tijdstip, de route ongetwijfeld op de 
borst hebben geklopt. Over het blijvend 
effect van zoiets zullen we het maar niet 
hebben, want welke actievoerder zal na 
op deze manier belazerd te zijn de teaen
actie nog een keer zo openlijk plannen? 

Een overkill van zeker meer dan dui
zend van uitstekende materialen, voer· 
tuigen en helikopters voorziene politie
mensen tegen enkele honderden de
monstranten, die geen communicatieap
paratuur en snelle tranSportVoertuigen 
hadden, en die alleen maar het lichaam 
in konden zetten. De marechaussee die 
dan met sadistisch genoegen op vingers 
en in kruisen trapt, benen bijna breekt 
en haar uit hoofden trekt. 
DEN HELDER G V 

Het tevreden gezicht van De Wit zal de komende dagen toch wel 
enigzins nadenkend worden. 

21 A119US7US 
Als protest tegen de vergunning die Ineke Lambers-Hacquebard (D'66 
en staatssecretaris) verleende aan het ECN, voor het dumpen van 
het radioaktieve afval, worden bij haar thuis in Opende, vaten met 
giftig chemisch afval in de tuin gedumpt. Dit alles onder het mot
to: ·~dumpen. zo gemalcke..tijk gaai.. ••••• •. 

2 3 A119US7US 
Van Santen Transport is één van de bedrijven die bij de dumpingen 
het afval van het ECN naar Den Helder heeft vervoerd. In de nacht 
van 22 op 23 augustus wordt het bedrijf, dat gevestigd is in Haar
lem, bezocht: van 29 vrachtwagens worden de banden kapot geprikt 
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en er worden leuzen gekalkt. Uit de persverklaring: "Dit alle~ 
ÛIUIJ.i.j.l llliUIUA. Van San:Un. ( ~ch.otf.) 50 11U!.i.eA. vi!.Advtop van un. ve~r.
dU.ruûz. naclt.:tA.u..6t lag u g~UU..e.:t.e.n. De. glf..ijM op zijn. glui.pe.lf..ige. 
ge.zich.t zal. o~~ wel. v~ zijn.. Van San:Un. doet .udeA. 
jQQ/t. liJUit lfU!..Il. aan. de. dumpi.n.g e.n. ~tlf..ijld e~r. z'n. ve.tU p~ op. 
Je. kan. dmvt. n..i.e.t vaak ge.n.oe.g op P..e.zo~ gaan.. gun. dumpi.n.g lllll.IVL, 

hé llliUIUA. Van San:Un.? én. ook n..i.e.t op .land e.n. ook n..i.e.t iA de. zout
koe.pe..tt,". 

25 Al19llS7llS 
Het hoofdkantoor van het ECN in Den Haag is aan de beurt in het 
kader van 'Geen Dumping '83'. Omdat het een zo voor de hand lig
gend aktie-objekt is en de kans op bewaking daardoor vrij groot, 
wordt gekozen voor een geluidloze aktie: plakken, verven, lijmen, 
rotte eieren door de brievenbus, etc. Verder wordt er een losge
knipte beddespiraal voor de deur gezet met de tekst: "De. g~
.t.p.btaa.l f.vw.g gd/W.ch.t". 

27 Al19llS7llS 
Het bijkantoor in Rotterdam van rederij Wagenborg, die het dump
schip 'De Scheldeborg' de zee opstuurt, wordt door 12 mensen be
zet. Zij eisen dat het schip terug geroepen wordt en dat Wagenborg 
in de toekomst nooit meer zal meewerken aan het dumpen van atoom
afval. De eisen worden afgewezen en na enige uren gaat de politie 
tot ontruiming over. Die verloopt heel rustig en wordt uitgebreid 
door het NOS-journaal gefilmd en uitgezonden. 

28 Al19llS7llS 
Vrijdagnacht: twee auto's volgeladen met verf, rotte eieren, vis
sen en lijm, het bekende materiaal. Op naar IJmond Transport. Dat 
is een overkoepelende organisatie (Van Santen valt er bijvoorbeeld 
ook onder) en verdiend aan de afvaltransporten. In 4 minuten is de 
gevel vrolijk gekleurd, de ramen volgeplakt en de stank in de hal 
ondragelijk. Tegelijkertijd wordt een brief gepost naar het ECN, 
de vervoersbonden, Den Haag, etc., waarin staat dat IJmond Trans
port voortaan afziet van vervoer bij de dumpingen. De brief ziet 
er heel echt uit en de Schager Courant en Trouw nemen het dan ook 
op. 
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3 0 Al19ll.S7ll.S 
In het hoofdkantoor van rederij Wagenborg in Delfzijl, de eigena
resse van het dumpschip 'De Scheldeborg', wordt ingebroken. De 
hele inventaris van een aantal kantoren wordt vernield: afbijtmid
del in de computers, leuzen kalken, verf op en in apparatuur, etc. 
De schade is groot. Uit de persverklaring: •schade to~gen, 
veJuuelen en .6a.8.oi.age 1..6 een oruJ.vu:l.ee.l gewoflden van de .6iA..ijd te
gen ke/l.nen.e/l.gi..e. Schaadt hei. ni..e:l, dan. lcu:d. hei. ni..e:l! BedAi.jven 
di..e t~ gaan A.oUbJen VOO/l. ü.jde.Ujlu2. op.6.la.g op .land, ot di..e 
t.v. toodo/l.en.6 gaan p.la.aUen Lij zouiJc.oep.e.ló, di..e 4.eáA.ijven kun
nen. ~ op onze vvtn.i..el.zucht. é.n. .~Leken. e/l. maaA: op dat hei. leuk 
1..6 om te ve/l.l'l..i.e.l.t• 

3 0 Al19ll.S7ll.S 
De Rijks Geologische Dienst in Haarlem wordt bezet door 80 vrouwen 
van 'De Boze Zeemeermin'. De RGD werkt mee aan een internationaal 
onderzoek naar de geschiktheid van de diepzeebodem voor opslag 

e tà e 
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Plans ror sea burial or hichly radloactlve waste 

van atoom-afval. Uit de persverklaring: •om te laten zien dat we 
rUet in. hei.. 1 wegdoppen van. /UHUoak:.Uv.tte.i.:t 1 geloven., hee..8.en. we 
hei. gdoUbJ van. deze cLie.ru.t .in. llaa.tLi..em tezet. liet doen van. onc/.elt
zoek n.aaA. zogenaamde opl.o-6.6-i.n.gen voo/l. hei. atvaf..p/l.ol..l.eenz /l.echt
I.XJ.a/l.tÜ..gt a.l..l.e.en. ffiQQ./7. de W...U.oze voo/l.lgan.g van. de p/l.o~ van 
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~gie en ~p~•. Twaalf vrouwen worden, volstrekt wil
lekeurig, meegenomen naar het buro en één wordt er opgepakt wegens 
het schilderen van een leus op een ME-bus. Iedereen wordt aan de 
eind van de middag weer vrijgelaten. 

31 AL19US7US 
Duizend mensen demonstreren tegen de dumpingen. De opkomst is 
groot, gezien de korte voorbereidingstijd en minimale aankondi
ging. In tegenstelling tot de verwachtingen, een gezellige wande
ling van de basisgroepen, wordt het een volwassen demonstratie 
met sprekers aan het eind. 
Na de demonstratie gaan een aantal mensen naar Krasnapolsky, waar 
een verkieizngsbijeenkomst van het CDA plaats vindt. Er wordt ge
zongen: •Dump lud CDA, dump de Lijkl; geen atoomatval .in ZJZ.ef•. 

3 SEP7éJYIBû?. 
Dertig anti-kernenergie-aktivisten/es bezetten de kamer van de 
Commissaris van de Koningin in Noord-Holland in het provinciehuis 
in Haarlem. Na drie uur op z'n kamer te hebben gezeten, wordt er 
een verklaring voorgelezen. De onderhandelingen met Roel de Wit 
leveren niets op dan wat aardige, begrijpende edoch geslepen taal. 
Na het gesprek verlaat iedereen vrijwillig het gebouw. Buiten is 
er nog een felle charge, omdat er een leus geverfd wordt. 
Tijdens de bezetting zijn er geheime notulen van de voorbereidende 
vergaderingen over de dumpings-operatie gevonden en gefotografeerd. 
De papieren onthullen veel over de militaire manier van denken die 
uiteindelijk geleid heeft tot die slinkse geheime operatie. 

Het meest schokkend is de diskussie die tijdens het opstellen van 
het draaiboek woedt, over de bevoegdheid van de politie om in ge
vaarlijke situaties te schieten. De politie is niet gelukkig met 
de beperkte mogelijkheden die zij heeft om het vuur op een menig
te te openen. Zij wil meer bevoegdheden hebben, minder remmen die 
het vuurwapengebruik tegen moeten gaan. Bijna de gehele vergade-
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ring is het met hen eens! Alleen de ambtenaar van Binnenlandse Za
ken blijft op de lijn van het ministerie. De vergadering wordt dan 
ook door de minister stevig op de vingers getikt: de politie mag 
pas schieten als • e1t UJ/1. i.R.vi!.JUJ4..ecVu!...igende <6.i..tu.a.ti..e L6 hl. a..l.4 dil. 
~te ind.i..v.i..du~~ .u,•. De diskussie gaat ook over het in
zetten van traangas; het ontruimen van de blokkades mag niet te 
lang duren. Men verwacht 1800 á 1900 ME'ers nodig te hebben voor 
de gehele dumpings-operatie. Door de truuk van De Wit, vervroeging 
van de transporten, zijn dat er wat minder geworden. De akties 
echter, zijn alleen maar heviger en ongrijpbaarder geworden. 

5 SEP7éJY/Bû7. 
'Geen Dumping '83' slaat opnieuw toe. Dit keer bij het transport
bedrijf Boudesteyn in Beverwijk. Vijf vrachtwagens branden hele
maal uit. Boudesteyn was betrokken bij het vervoeren van het afval 
van Petten naar Den Helder. Uit de persverklaring: ·~ant het gaat 
rti.Jd a..i..l.un. Ofll dum.p.i.n.g .i.n. z:.tU, rti.Jd a..i..l.un. Ofll het p.ttoiJ..e.JuR nu.cle
aiA.-aÁJal; we wUl.en. geen k..e..ttn.en.lvg.U. P.ttole.ó:ltvu!.n. tegen. dil. dum.
p).n.g.en. L6 p.ttole.ó:ltvu!.n. tegen. k..e..ttn.en.lvg.U en. vechi:.R.n. tegen. dil. lfl(lch.
ten. d.i..e. OM daa.ttm.e.e. 0 pzadelen. •. 

6 SEP7éJY/BER 
Opnieuw een aktie bij het huis van Ineke Lambers-Haquebard, omdat 
ze de vergunning verleende voor de dumpingen. Deze keer worden de 
muren van haar woning versierd door leuzen tegen de dumpingen en 
kernenergie in het algemeen. 

4 OK70BER 
De poort voor het bouwverkeer voor het afvalopslaggebouw van de 
kerncentrale in Borssele, wordt een uur lang geblokkeerd door de 
aktiegroep 'Stop Borssele'. De bouwvakkers stuiten op een berg af
val en een door zware kettingen afgesloten poort. Om duidelijk te 
maken dat het niet om de werknemers persoonlijk gaat, krijgt 
iedereen koffie en koek aangeboden door de aktievoerders/sters. 

29 NOVéJY/Bû?. 
Ongeveer 100 aktivisten/es bezetten het Belgische consulaat in 
Nijmegen, omdat (uit het omstanders-stencil) •op 5 novemte.tt e1t een 
ongeluk gdewu:J. iA .i.n. dil. kvtnc.eni.n.al.e .i.n. 7 -ih.ange aan dil. l'tcuv.., v.lalc. 
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Lij Luilc en.. fYia.MiA.ich.:t. De Be.lgiAch.e en.. Ned..eA.l.a.ncLte oul!.ll!te.i.d hd
B..en. de. eA.Mt van. hei. onge..luk ueA..ZJûll.gen... ( • •• ) 7 eAbJ.ij.l. hei. M om 
gaai dat de..l.en.. van. Be.lg.Û. en.. Ned.en..l.and 11U opgeAch.eept zi.i.i..en.. met 
.IUJCÜ.oaJ.c:ü..e.ue luch.:t1 ~tadi..oaJ.c:ü..e.ue g~toen..ie1 ~tadi..oaJ.c:ü..e.t fYiaa~~ 
wacvwan .i.n Ned.en..l.and 5 mU.joen.. flli!JI..óen.. a/.h.anJ<.e..Ujk z..i.jn uoolf. hun. 
dA.i.n.k.wa.t.e. De oueJZ.hede.n en.. kA.anten.. doen.. M n..i.e:U aan om M ze.lt 
ach.f.M te komen.. wat M aan de. hand iA en.. z..i.jn M a.l..t.een.. maa/f. op 
gll.IU.ch.:t om de. B.euo.t.k.i.ng Jt.LIÁÜg te houden... liet kMnen..Mg.ie-p~toglf.am
ma moet kunnen.. doo~tgaan•. Het ongeluk was een lek in het primaire
koelsysteem waardoor 60.000 liter radioaktief water weg liep. Het 
water wordt later geloosd in de Maas. 
Na een uur bellen met de verantwoordelijke instanties in België en 
Nederland wordt de bezetting opgeheven. 

11 Dé.CéJYIBER 
Als blijkt dat het dumpen in zee van radioaktief afval door het 
enorme verzet niet meer mogelijk is, wordt besloten het op land op 
te slaan. Maar de plaats voor deze tijdelijke opslag wordt een 
probleem. Veel mogelijke steden worden genoemd, maar Velsen wordt 
plotseling de belangrijkste kandidaat. Ongeveer 2000 Velsenaren 
demonstreren tegen deze plannen, terwijl een voorlichtingsbijeen
komst van het ministerie van VROM (Volksgezondheid, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer) verstoord wordt. Het moet duidelijk wor
den dat ook opslag op land niet getolereerd wordt, zolang men door 
gaat met het produceren van kernafval. 
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6 JANilAlU 
Ruim honderd mensen blokkeren de Velsertunnel in Velsen een uur. 
De meeste demonstranten/es beëindigen de blokkade als de politie 
verschijnt, de rest wordt van de weg gesleept. Er worden geen ar
restaties verricht. De aktie is een protest tegen de mogelijke op
slag van kernafval in Velsen. 

1 6 JANllAlU: 
Opnieuw een demonstratie tegen de plannen om het radioaktieve afval, 
dat niet meer in zee gedumpt zal worden, in Velsen op te slaan. 
Ruim 2500 mensen nemen aan deze demonstratie deel. Na afloop is er 
nog een manifestatie in een cultureel-centrum waar 500 mensen aan
wezig zijn. 

28 JANUARI 
Onderwijsinstellingen in de gemeente Velsen krijgen een brief van 
het Provinciaal Militair Commando van de strijdkrachten in Noord
Holland, ondertekend door de majoor der fuseliers A. Vos. In die 
brief wordt de directies van de scholen meegedeeld, dat hun school
gebouw mogelijk gevorderd wordt in verband met eventuele orde
verstoringen rond de opslag van radioaktief afval in de gemeente. 
Schoolbesturen wenden zich verontrust tot de gemeente. De brief 
blijkt vals. Het briefhoofd en de ondertekening is waarschijnlijk 
buitgemaakt bij een Onkruit-aktie bij het PMC in Amsterdam in mei 
1981. 

17 'f êBRllAlU: 
De COVRA (Commissie Overweging Verwijdering Radioaktief Afval) 
heeft een hoorzitting in Velsen gepland, om wat propaganda te kun
ne spuien over die opslag. Ongeveer 60 mensen bezetten enige uren 
de zaal in het cultureel-centrum, waardoor de hoorzitting niet 
door kan gaan. Wel is er later nog een besloten zitting, waar met 
name de gemeente Velsen haar bezwaren naar voren brengt. 
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26 1EBR11AlU 
Niet oplappen, maar opdoeken. Onder dit motto is er een demonstra
tie in Arnhem tegen de reparatie van de kerncentrale in Dodewaard . 
De demonstratie is in Arnhem bij het terrein van de Arnhemse In
stellingen (SEP, KEMA, etc.), een machtig bolwerk van de atoomlob
by én de plaats waar de directie van de kerncentrale zetelt. 
De reparatie waar de protesten zich vooral tegen richten, behelst 
het vervangen van de koelwaterinlaat aan het reaktorvat, een zeer 
moeilijke, dure en gevaarlijke operatie. De plek is zó radioaktief 
besmet dat de reparatie op afstand moet gebeuren. De centrale ligt 
er drie maanden voor stil. 

1500 mensen blokkeren enige tijd de hoofdpoort van de KEMA en 
dringen door tot op het terrein, waar ze worden tegen gehouden 
door agenten met honden. Na afloop is er een manifestatie in de 
Stokvishal waar het startsein gegeven wordt voor het weigeren van 
een deel van de elektriciteitsrekening, om de maatschappijen onder 
druk te zetten hun aandelen in de GKN te verkopen en te stoppen 
met kernenergie. 

2 6 'f E.BRLJ.AiU 
De loodsen op het industrieterrein in Velsen-Noord die gebruikt 
gaan moeten worden voor de opslag van laag- en middel-radioaktief 
afval, worden door ± 120 mensen bezet. Eigenlijk had het een week 
eerder plaats moeten vinden, maar dat was uit gelekt: 100 ME'ers 
die het terrein bezetten en politieboten op het Noordzee-kanaal, 
maar geen aktievoerder/ster te zien. Nu geen politie, maar wel be
zetters/sters. Vier uur lang wordt de loods bezet, de tuinders uit 
de buurt komen met koffie, er wordt gevoetbald en veel omwonenden 
komen een kijkje nemen. 
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2 6 t é13RlJARI 
Ook op de zelfde dag een demonstratie in Zijpe tegen de mogelijk
heid dat het kernafval op het ECN blijft opgeslagen, nu het niet 
meer in zee gedumpt kan worden en ook opslag op land stuit op fel 
verzet van de (plaatselijke) bevolking. Tweehonderd mensen doen 
aan de demonstratie mee. Ruim t van de bevolking van de gemeente 
heeft haar handtekening gezet tegen deze mogelijkheid. 

? fYIAA/?.7 
De papieren over de splijtstofwisseling van de kerncentrale in 
Borssele worden gestolen. Ze liggen in de auto van 2 IAEA-inspek
teurs die, na de controles een rondrit maken over Walcheren en in 
Middelburg ontdekken dat de koffer met de papieren uit de auto 
verdwenen is. De diefstal wordt pas in juli bij de politie gemeld 
en lekt in september uit. Men heeft het niet in de openbaarheid 
willen brengen, omdat het toch maar om papieren gaat die voor on
bevoegden geen waarde hebben. 

2 8 fYIM!?.7 
In de tuin van minister Winsemius (VROM) wordt een tijdelijke op
slagplaats voor radioaktief afval gegraven: vaten worden gedumpt 
als protest tegen de mogelijke opslag in Petten. In de buurt wor
den folders uitgedeeld, met de mededeling dat de tuin gekozen is 
als tijdelijke opslagplaats. 

2 9 fYIM!?.7 
Een groep van 60 mensen bezet de raadszaal van de gemeente Zijpe. 

De media waren kennelijlt beter Daarmee dwingen ~e de bur~emeester om 
'fOOrbereid op de actie dan bet 1e- de raadsvergader1ng. waar1n het voor
meentebe:lt.uur. want de act1evoer"' stel om op het ECN-terrein tijdelijk = ~ ~N~~ radioaktief afval op te slaan, behan
naalca.mera'avlakvoordatdeverp.- deld zou worden, af te lasten. 
derinciiOUbelinnenbetaatt.tevol· Nadat er een verklaring is voorgele
·~ in bellal ~"Web~ zen. waarin de bezwaren tegen het plan 
.... pmerltt uat er wat ............ 5 , 10 . h f 1 . p maardateriiO'nmaaaamenaenbin- om a Jaar et a va J.n etten op 
nen IIOU ~ badden we niet te slaan, nog weer eens uitvoerig uit 
voorzien.." aldus wetbouder J. de de doeken is gedaan, verlaten de be-
KoninJ. zetters/sters vrijwillig het gemeente-

huis. Enkele weken later gaat de gemeenteraad alsnog akkoord met 
het voorstel. 



3 APRIL 
Op eerste paasdag wordt er een grote manifestatie/demonstratie ge
organiseerd onder de leus 'Geen Vrede met Kernenergie'. Deze leus 
moet de verwevenheid tussen kernenergie en kernwapens duidelijk 
maken. Het geheel vindt plaats in Almelo. Vanaf 's middags is er 
manifestatie met muziek, sprekers/sters, groepenmarkt en een pre
sentatie van bedrijven die milieuvriendelijk werken. 's Avonds is 
er een fakkeloptocht naar de UCN, waar ruim 3000 mensen aan mee 
doen. Daarna is er nog een nachtwake van enkele tientallen mensen. 
A. van Vaassen, van het organiserend comitee: •omaat ~co ~
unz l.tdtt.eJd u.i.t de R.Ö.6.6i.n.g-mi.jn .in Nant.i..Lû., oJ1Ó.e;t,/;,te.uni. d.it t:l..e.td6 
N~ 8..tu:JA.i.jt de i..llegal.e. aaru.JeZ.i.gluU.d lXIII. Zu..i.d-AtA.-ilca .in 
Nant.i..Lû.•. 

25 :JllNI 
Een demonstratie tegen kernenergie en radioaktief afval, georgani
seerd door het Noord-Hollands overleg, een samenwerkingsverband 
tussen energie-comitee's en basisgroepen, trekt in Alkmaar 300 
mensen. 

11 Jlll.l 
Omdat Groot-Brittanië door gaat met het in zee dumpen van radioak
tief afval (in '83 150.000 curie's), wordt het Britse consulaat in 
Amsterdam met een bezoek vereerd. Terwijl buiten rotte vis op de 
stoep wordt gegooid, is er binnen een bezetting. Als de politie
macht zo groot is geworden dat ze getalsmatig in de meerderheid 
zijn, wordt de bezetting opgeheven. 

30 NOVéJYIBEl?. 
Twee keer per week rijden er transporten (3 á 4 vrachtwagens) met 
UF6 van Rotterdam naar de UCN in Almelo. Uraniumhexafluoride (UF6) 
is een licht radioaktief, maar zeer giftig, gas. Om uranium te 
kunnen verrijken door middel van ultracentrifuge zoals in Almelo 
gebeurt, moet het een aas zijn. De transporten komen uit Spring
fields (Groot-Brittanie) en het uranium komt voor een deel uit Na
mibië. 
Na veel onderzoek en posten is er enige regelmaat in deze trans
porten ontdekt; ze rijden meestal op dinsdag en donderdag. Al eer
der is er een aktie gepland, maar die ging bij gebrek aan een 
UF6-transport niet door. Maar deze donderdag lukt het wel. Door in 
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de Engelse haven te posten is er de zekerheid dat de vrachtwagens 
inderdaad op de passagiers(!)-boot gaan. Na een telefoontje naar 
Nederland, wordt op 2 verschillende plaatsen verzameld. De eerste 
blokkade is op de E-8 bij Apeldoorn. Het stoppen van het transport 
lukt door met een aantal busjes naast elkaar op de afgesproken 
plek langzaam af te remmen, waardoor er een file ontstaat met daar 
in de 3 vrachtwagens UF6. Ongeveer 80 mensen stormen op de auto's 
af, maar omdat lang niet iedereen weet hoe ze er uit zien, gaan er 
groepjes voor willekeurige vrachtauto's zitten. Deze onvolkomen
heid lost zich echter vanzelf op. Een politie-porsche (het trans
port wordt niet door politie begeleid) is zeer snel ter plaatse en 

één rijstrook wordt vrijgemaakt waardoor Nucleaire 
de file zich langzaam weer oplost. Als ertr rt 
na lang wachten genoeg politie is, begint anspo en 
men met ontruimen. Eerst sleept men In Nederland 
iedereen weg, maar als dat onbegonnen 

k bl . ·k ( · d 1 · t ht ) (na uitbreiding met drie nieuwe wer l.J t J.e eren s Ul. ac eraan aan kerocentn.lea: Eemahaven, Flevo· 
vallen er wat rake klappen. Na enige polder en Boraaele) 

tijd kan het transport, nu wel begeleidt, .................... .. 
verder rijden. 
In Almelo, vlak voor de UCN, wacht de tweede groep die aangevuld 
wordt met mensen uit de Apeldoorn-blokkade. Deze blokkade wordt 
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direkt zeer hardhandig door de ME ontruimd. 
De publiciteit die de aktie krijgt is kwantitatief veel, maar kwa
litatief slecht; niemand van de pers heeft de moeite genomen om de 
brochure die aan hen opgestuurd was, door te lezen, zodat het on
duidelijk blijft wat UF6 is. Dit veranderd een half jaar later als 
de Mont Louis met aan boord containers UF6, na een aanvaring op de 
Noordzee zinkt. 
De blokkade aktie is de eerste aktie van de basisgroepen onder de 
nieuwe naam: Basisgroepen tegen Kerngeweld en Militarisme. 

U~IUMHEXAFLUOJ:aiCE 
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18 JANllAI'U 
Ruim 100 mensen demonstreren in Leeuwarden tegen de deelname van 
het Provinciaal Elektriciteits Bedrijf (PEB) in de Gemeenschappe
lijke Kernenergiecentrale Nederland (Dodewaard). De demonstratie 
gaat vooraf aan een proces tegen de provincie Friesland. In dat 
proces wordt geëist dat er een fonds komt. waar iedereen 2.7% van 
de elektriciteitsrekening (het percentage aandelen van het GEB in 
de GKN) op mag storten. De uitspraak van het gerechtshof op 22-2 
gaat niet in op deze eis. omdat ze de provincie (die contractueel 
verplicht is kernenergie af te nemen) niet in de problemen wil 
werken. 

29 f'IAAJ?.7 
Op het terrein van de KEMA in Arnhem wordt de aandeelhouders-ver
gadering van de GKN gehouden. Zo'n 30 mensen versperren de hoofd
poort door op de rijweg te gaan liggen. De aandeelhouders en com
missarissen nemen een andere poort. De aktievoerders/sters eisen 
sluiting en een zo spoedig mogelijke ontmanteling van de kerncen
trale in Dodewaard. Doel is ook om de giroblauw-aktie ('t moeilijk 
of gedeeltelijk betalen van de elektriciteitsrekening) nieuw leven 
in te blazen. 

21 APRIL 

25 JLL[,[ 

De tweede uitvoering van 'Geen Vrede met Kern
energie' bij de Ultra Centrifugefabriek Neder
land in Almelo. Net als vorig jaar toont het de 
verwevenheid tussen kernenergie en kernwapens 
aan. 's Middags zijn er toespraken die vooral 
in gaan op het verband tussen kernwapens en het 
verrijken van uranium. 's Avonds is er een fak
keloptocht met ± 1000 deelnemers/sters. 

• IJ .ij VIVl.OOitt'idtul de.z.e nt.i..6-6e.ti.j/u 4iA.eeJc., lüCUZitl1lU IA)()/ldt geiA,achi. 
to~Vl..i..den en. i.tu.Jorte/t./.) .in pan.i.ldc. te l..lumgen.•. Dit is de eerste re-
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actie van het provincie-bestuur in Zeeland. Waar gaat het over? 
Op de toegangswegen naar de 
stranden van de Westerschel
de, zijn officiëel lijkende 
pamfletten, met het brief
hoofd van de provincie, op
gehangen. Op die pamfletten 
staat dat het een ieder 
wordt afgeraden te gaan 

Vervalste waarschuwing 
hield toeristen weg 

van Zeeuwse stranden 
zwemmen, omdat het water mo- cloor Hw1l Boogert 
gelijk radioaktief besmet is MIDDELBURG, donderdag 
door een technische storing Duizenden toeristen die gisterochtend op weg waren nau 

stranden aan de Zeeuwse kust, zijn gistermorgen naar hun 
in de kerncentrale van Bors- vakantieverblijven teruggekeerd, omdat zij dachten, dat het 
sele. Vooral veel toeristen zeewster radio-actief verontreinigd was. 

gaan na het lezen van deze waarschuwing terug. 

22 SéP7EJYIBû?. 
Nadat er een aantal jaren geen grote manifestaties cq. demonstra
ties van de anti-kernenergie beweging zijn geweest, is deze in 
Emmeloord weer de eerste. Alhoewel de Brede Maatschappelijke 
Diskussie duidelijk maakt dat een meerderheid tegen kern-
energie is, is het ook al bekend dat het kabinet Lubbers-I 
toch van plan is nieuwe kerncentrales te 
bouwen. Tegen deze plannen is er een nieuw 
samenwerkingsverband onstaan van allerlei 
milieu-, anti-kernenergiegroepen en politie
ke partijen. Eén van de eerste daden van 
dit Landelijk Platform tegen Kernenergie is 
het, in samenwerking met de plaatselijke 
groepen, organiseren van deze manifestatie. 
Emmeloord is één van de mogelijke 
plaatsen. 
Op de manifestatie, met een nogal reÜnie ach
tige sfeer, komen ruim 7000 mensen. Veel min
der dan begroot, zodat er een flinke schuld 
overblijft. 

20 OK70BéR 
Een estafette tussen de kerncentrale in Dodewaard en de kweekreac
tor in Kalkar, onder de titel 'Kalkar (s)loop, breekijzers tegen 
kernenergie', georganiseerd door de Energiewinkel in Nijmegen. 
Ruim 100 mensen kijken toe, of lopen even mee. In Kalkar wordt er 
een deur geforceerd met breekijzers van piepschuim. 
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9 NOVEf'IBER 
Voor het eerst na bijna 3 jaar weer een aktie bij de kerncentrale 
in Dodewaard. Ongeveer 80 mensen blokkeren de toegang. Het is de 
eerste uit een rij geplande akties die het weer mogelijk moeten 
maken om massaal en aangekondigd te kunnen aktievoeren in het Be
tuwse, nadat het tot 'verboden-demonstratie-gebied' was verklaard 
door burgemeester Goldberg en rechtse knokploegen na de massale 
aktie in september '81. 
Doelstelling van de blokkade nu, is dan ook een snelle, flitsende, 
'zachte' blokkade, die vooral niet uitgelekt zou moeten zijn. Niet 
het aantal mensen is bepalend, maar de publiciteit die, zo hoopt 
men, de AXB, en dan vooral de 'ingeslapen' aktivisten/es, weer 
nieuw leven in moet blazen. De publiciteit is zeer goed te noemen, 
zelfs iets té enthousiast: de VPRO-radio roept om 1 uur al om dat 
ze • om dtU..e uwt ko/IUUI. 11lld u.n. U.Ve-lJe/1..6Lag uan Uil aJci..i..e .in. Dode
~·. Gelukkig (?) luistert de Betuwse politie blijkbaar niet 
naar de VPRO. De ploegenwisseling van de centrale wordt enkele 
uren opgehouden en de ontruiming verloopt redelijk rustig. De re
acties uit de AKB zijn zeer enthousiast. 
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3 JANllA.lU: 
Er wordt een bomaanslag gepleegd op een onder-station voor het 
elektriciteits-trensport bij Medemblik in Noord-Holland. Via een 
ontluchtingskoker van het toilet worden 'behoorlijk zware explo
sieven' (volgens de Explosieven Opruiminga Dienst) naar binnen ge
gooid. De binnenmuren en een buitendeur worden door de explosie 
weggeblazen en de eigen stroom- en verwarmingsinstallaties worden 
zwaar beschadigd. Omdat de aanslag door niemand opgeëist wordt, 
doet het elektriciteitsbedrijf het af als een uit de hand gelopen 
nieuwjaarsgrap door 'kwajongens', al zijn ze er zelf toch ook niet 
echt van overtuigd. 

12 ;JANlLAlU: 
Meteen de dag na het kabinetsbesluit om er 'minstens' twee kern
centrales bij te bouwen, is er al een demonstratie in Borssele. 
Ongeveer 150 mensen steken bij de kerncentrale vuurwerk af, als 
symbool van wat de voorstanders te wachten staat als ze de plannen 
door willen zetten. 

2 2 ;JAN/JAJ'U 
Een snel reagerende portier is er de oorzaak van dat ± 55 mensen 
die de kernenergie-afdeling van het ministerie van Economische Za
ken in Den Haag willen bezetten, niet verder komen dan de hal. 
De draaideur waar ze door heen moeten is door de sprintende por
tier op slot gedaan. Er wordt nog wel geprobeerd die deur te for
ceren, maar ondertussen heeft de portier tijd om de andere kant te 
barrikaderen en ook de politie is al snel aanwezig. De bezetting 
had een reactie moeten zijn op het kabinetsbesluit over de bouw 
van nieuwe kerncentrales. Na een half uur is er genoeg politie en 
ontruimen ze de hal. Niemand wordt gearresteerd. 

2 2 ;JAN/JAJ'U 
Omdat de bezetting van het ministerie van E.Z. ziet helemaal ge
lukt is, wordt er door dezelfde groep een paar uur later een be-
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zetting uitgevoerd bij het kantoor van het Energie Centrum Neder
land (Petten), dat ook in Den Haag gevestigd is. Deze lukt wel en 
tevens worden er wat papieren 'gevonden', die echter niets bijzon
ders bevatten. Aangezien alle deuren op slot zijn gedaan, moet de 
politie via een raam naar binnen. Ook hier geen arrestaties. 

25 JANUARI 
"fle:t ..,succu uan. h.Jd po.l.i..t.ie-opi:.lt.eden. liKU uol.Liui.i..g ge.i.Jl.giVI. i.tt h.Jd 
Ufl./t./UU)4i.ttg4e/.1.2-ci. De gl!.lud.e. nacht za:t de. 1'/é. gecoMi.gn.tU!Ad. i.tt &u6-
jM op 20 km. atdand uan. de. CI!JtiAaJ.e., 1'/.et. 10 man. e.xi.A.a. p/l/1.4on.u..l. 
uan. de. R.i..jk4po.l.i..t.ie i..4 a/.g.ei.opiVI. n.ach.t /LOnd de. c.eni.A.a.le gut.VWei..l..
i.R..vui. Ook R..twond zich. 17 man. IU.jk4po.l.i..t.ie op h.Jd bvvte.i.n. uan. de. 
cenifLale zelt". Aldus burgemeester Goldberg van Dodewaard in de 
Telegraaf onder de grote dreigende kop: 'Dodewaard bestormd'. 
Nadat de eerste poging om weer 'voet aan wal' in Dodewaard te 
krijgen goed gelukt is (de blokkade op 9 november '84), gaat er 
een groepje bezig om de volgende fase voor te bereiden. Deze zal 
een stap verder moeten gaan dan een blokkade: een terreinbezetting. 
Dat is in Dodewaard echter niet zo gemakkelijk: ten tijde van de 
massale akties in '80 & '81 is er van het kerncentrale-terrein een 
schier onneembaar fort gemaakt; voor miljoenen guldens zijn er 
veiligheidsmaatregelen aangebracht. Een andere moeilijkheid is het 
feit dat de centrale meestal aan drie kanten omgeven is door water 
en de vierde zijde is alleen maar bereikbaar via kilometers bagge
ren door weilanden. Bij laag-water is het terrein aan nog één kant 
bereikbaar. Om óp het terrein te komen, moet men door twee rijen 
hekken (waar honden tussen kunnen lopen), een NATO-prikkeldraad
versperring en daarvoor al over een laag hekje en door een ± 5 me
ter brede strook met ingegraven scherpe stalen punten waar je 
slechts heel langzaam en voorzichtig doorheen kunt slalommen. 

INFILTRATIE VERMOED DOOR TIPGEVERS VAN POLITIE 

ME wacht betogers op in Dodewaard 

57 



gen tegen zessen echter niet. De schijnwerpers op het terrein gaan 
aan en daar achter zijn de schimmen van ME'ers te ontwaren. Gelijk
tijdig komt er van achteren een groep ME'ers die de demonstranten/ 
es insluiten: uitgelekt! Wat niet in de pers komt is het feit dat 
de ME in een boerderij zit, precies op de plek waar de groep de 
uiterwaarden in gaat. Toeval? Het is weliswaar de meest voor de 
hand liggende plaats, maar tot een paar dagen daarvoor was het de 
bedoeling om van de andere kant te komen. De meeste mensen hoorden 
pas op de verzamelplekken dat het plan veranderd was. Duidelijk is 
dat de politie wil voorkomen dat de aktivisten/es in de gaten 
krijgen dat de aktie uitgelekt is: de ME wordt aangevoerd in ge
sloten vrachtwagens en er is geen merkbaar toegenomen aktiviteit 
rond de centrale die nacht. Men heeft duidelijk de les van Volkeli 
Woensdrecht geleerd, waar van te voren bekend gemaakt werd dat men 
van de aktieplannen op de hoogte was (Lubbers op tv!), waardoor op 
het laatste moment voor een alternatieve aktie (Volkel) gekozen 
werd. 
Informanten/infiltranten of gewoon onvoorzichtigheid? Dat blijft 
onduidelijk. Wel duidelijk is, dat de aktievorm (redelijk massale 
geheime akties) aan een herbezinning toe is én dát de fase-gewijze 
aktieplannen rond de centrale in Dodewaard een geduchte vertraging 
op zal lopen. De derde fase zou, zo was de bedoeling, een openbaar 
aangekondigde aktie moeten zijn. 

2 fYIAAlt7 
Door de basisgroepen tegen Kerngeweld en Militarisme uit het noor
den en oosten van het land, wordt een terreinbezetting uitgevoerd 
bij de UCN in Almelo. Dit ook om aan te tonen dat de aktievorm, 
geheime akties met redelijk veel mensen, nog steeds mogelijk is. 
De ± 70 aktievoerders/sters knippen zich een weg door een dubbele 
rij, elektronisch bewaakte, hekken. Dit terwijl er een afleidings
manouvre plaats vindt aan de andere kant van het terrein, om de 
bewakingsdienst te misleiden. De demonstranten/es lopen over het 
terrein naar de hoofdpoort waar spandoeken worden opgehangen en 
leuzen gekalkt. Het is de bedoeling om na een half uur weer van 
het terrein af te gaan, maar de politie staat voor de in de hekken 
geknipte gaten en laat niemand er uit. Een demonstrant wordt door 
een politiehond gebeten bij een poging om toch door het gat te 
kruipen. Na enig aandringen en overleg mag iedereen toch het ter-
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rein verlaten. Iedereen loopt naar de busjes die een kilometer ver
derop geparkeerd staan en de pers is al weer op weg naar huis/re
dactie, als de inmiddels aardig gegroeide politiemacht alsnog de 
opdrac~t krijgt om zoveel mo-r-~~-------------------------------, 
gelijk mensen t. e arre. st. eren. OM ee1111 '"'" met 

.LU:J hierbij om dat de polltie de ac-Mensen worden 1n pol1t1ebus- tievoerders in eerste tnatantte 

jes gesleurd. busjes worden kritiek op :!\!:~~v!::,l: 
in de stad achtervolgt en • wutotarrstattevanhenover 

klemgereden. Volkomen wille- arrestatie ~~41U:UC:t.:! 
keurig worden 24 mensen ge- biJ• u reD CO :m~~P:'rtr":: 
arresteerd en meteen in ver- ken gtng de polltie ~neen~ we1 

k d b · t ld AI..lllELO - Het Openbaar tot aanhouding over. ze er e ewar1ng ges e , Ministerie deelt de kritiek Agenten voerden een charge 
waarna foto's en vingeraf- van actievoerders. die zater- uit en auto's werden klem gere-

da vond doordrongen tot den. Probleem bij de aanhoudrukken worden gema~kt. ~complex van de ura- ding wu dat toen niet meer 
Van 17 mensen kan n1et be- niumvenijkinptabriek ~!'~.;;~:=:: 
wezen worden dat ze op het Urenco. Urencowarenseweeat. 
UCN . . . Mr. B. van Riemadljk, ottlcler Juatitie beweert de polltie -terre1n Z1Jn geweest en vanJuatttieinAlmelo,vindtook doordedemonatrattewerdver-
ze worden dan ook 's nachts dat de behandeling van de de- ran en aanvankelijk wecena 

• • • monstranten ruet bepaald ele- gebrek aan mensen niet goed op 
om dr1e uur weer vr1Jgelaten gant is geweest. Het &in& er des1tuaüekoninspelen. 

Zeven mensen blijven in 
voorarrest tot de snelrecht procedure op 13 maart. Althans dat is 
de bedoeling. 

9 fYIAAJ?.7 
Omdat Borssele één van de meest voor de hand liggende lokaties is 
voor de bouw van één of meer kerncentrales en tevens voor voor de 
interim-opslag van radioaktief afval (50 tot 100 jaar). wordt er 
door ruim 1500 mensen tegen deze plannen gedemonstreerd in Middel
burg. Het is één van de grotere demonstraties in Zeeland tegen 
kernenergie, zeker omdat deze een regionale opzet heeft en er vrij
wel geen mensen van buiten Zeeland aan deelnemen. 

1 3 fYIAAl?.7 
Elf dagen na de terreinbezetting van de UCN door 70 mensen van de 
Basisgroepen. vindt er in Almelo een snelrechtprocedure plaats te
gen 7 arrestanten. Daarvan heeft 1 er 9 dagen vastgezeten en de 
andere 6 vier dagen. De officier van justitie eist 5 weken (waar
van 3 voorwaardelijk) voor openlijke geweldpleging. Ze worden ver
oordeeld wegens erfvredebreuk tot 9 dagen waarvan 5 voorwaardelijk 
met een proeftijd van twee jaar. Drie van de zeven gaan in hoger 
beroep. waar het vonnis van de politie-rechter overgenomen wordt. 
Tijdens het proces is er een demonstratie/manifestatie. Ondanks de 
zeer korte voorbereidingstijd komen er 200 mensen op af. Na afloop 
van de manifestatie wordt er aan de portier van de UCN een dagvaar-
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diging overhandigd. 

Urenco gedagvaard 
Dagvaarding Urenco 

lli j, de bas is groepen tegen kerngewe 1 d en militarisme, dagvaarden 

nU11111er: 085-3-13-001 
Dagvaarding van verdachte 

naam: Urenco Nederland 
Drl enemansweg 
Almelo 

001 te verschijnen op de eerstvolgende anti-kernenergiedemonstratie en zich aldaar te verantwoorden over het feit, dat 
bovengenoellde onderneMing zich schuldig maakt aan: 

I. Het met volle verstand, i.s.m. derden ontwikkelen van miljoenen verslindende kernenergie-programma's, 
Z. Het overtreden van dekreet nU11111er I van de Verenigde Natles uit 1974 waarin wordt verboden: het zoekon naar, delven, 

exporteren l!n Yl!rwerken van i lll!gaal gedolvl!n grondstoffl!n uit Namlbl~. waardoor zij zich schuldig maakt aan hl!ling. 
3. Het leYI!ren van verrijkt uranh.., aan landen die het non-proliferatieverdrag nil!t hebben ondertekend. 
4. ~:; ~~1~;:::-~ld~n kl!mafval, dat onafzil!nbare tijd """ gevaar voor het milieu veroorzaakt. Een di rekte bedrelging 

5. Bedreiging van de demokratie door het ontduiken van lntl!rnationaal vastgl!steldl! verdragl!n en hl!t bewust achterhouden 
van Infomotie daarover. 

6. Niet naleving van de meldingsplicht betreffende vervoer van gevaarlijke stoffen over de openbare weg. 

Binnen afzienbare tijd zal u een herhalingsoproep worden doen toegl!komen. 
Bij Yl!rstek Is gOI!n beroep mogelijk. 

opgemaakt: 13 maart 1985 
plaats: stoep Arrondismtmtsrechtsbank te Almelo 

Uit de verklaring van één van de arrestanten: ·v~ Legint niet 
nvd g/Lou wooltden., maa/L nvd ~ d.ad.en. •. 

27 f'IAA/?.7 
Terwijl er in de Provinciale Staten van Gelderland een interpella
tie plaats vindt over de opslag van radioaktief afval in de pro
vincie, komt er bij het provinciehuis een bommelding binnen, die 
opgeëist wordt door KAK (Kritische Arnhemmers tegen Kernenergie). 
De vergaderzaal wordt ontruimd, maar er wordt niets gevonden. La
ter wordt er in het damestoilet 2 pakken griesmeel, een batterij 
en een verklaring gevonden. Twee pakken griesmeel, omdat Molly 
Geertsema (voorzitter van de commissie die de lokatie aan moet 
wijzen voor de interim-opslag van het afval) heeft verklaard dat 
een griesmeelfabriek gevaarlijker is dan een kernafvalopslagplaats. 

10 APRIL 
De Commissie Geertsema gaat op toernee. Deze commissie zoekt een 
lokatie voor de opslag van laag-, middel- en hoog-radioaktief af
val. Een gedeelte van dat afval werd eerst in zee gedumpt, maar 
sinds '83 tijdelijk (5 á 10 jaar) opgeslagen bij het ECN in Petten. 
Het hoog-aktief afval komt begin jaren negentig terug uit de op
werkingsfabrieken in Sellafield (Windscale) en La Hague. Geertsema 
moet nu een plek zoeken waar al dat afval 50 tot 100 jaar opgesla
gen kan worden, voordat het definitief opgeborgen moet worden. 

60 



Er Z1Jn nog 12 mogelijke plaatsen over voor deze interim-opslag, 
die Geertsema nu per provincie gaat bezoeken. het eerst is Fries
land aan de beurt. Voor het provinciehuis hebben zich demonstran
ten/es verzamelt om hun ongenoegen met deze plannen kenbaar te ma
ken. 

16 APRIL 
De commissie Geertsema bezoekt Groningen. Vijftig mensen demon
streren tegen zijn plannen en tegen zijn uitspraak dat griesmeel 
gevaarlijker is dan kernafval. Met deze uitspraak kreeg hij welis
waar de lachers op zijn hand, maar erg serieus wordt hij niet meer 
genomen. Overal waar hij komt wordt hij geconfronteerd met gries
meel. Zo ook in Groningen. 

19 APRIL 
•Atuat tegen Atuat•. Onder dit motto storten mensen uit de Basis
groepen tegen Kerngeweld en Militarisme een vrachtwagen vol afval 
op het plein voor het provinciehuis van Den Bosch. Over dit afval 
wordt een spandoek gelegd, met daarop de tekst: 'Brabant hup, in 
de atomklup'. Ook worden er nog pamfletten uitgedeeld. Dit alles 
omdat Noord-Brabant opgezadeld dreigt te worden met het radioak
tief afval én met nieuwe kerncentrales op het industrieterrein 
Moerdijk, door een actieve lobby van onder andere de Commissaris 
van de Koningin Van Agt. 

1 fYIE.I 
Bij het gemeentehuis van Smallingerland, één van de 12 mogelijke 
plaatsen voor de interim-opslag van kernafval, demonstreren ruim 
100 mensen als Geertsema op bezoek komt. De gemeenteraad heeft 
kort daarvoor een motie aangenomen waarin de opslag van radioak
tief afval onmogelijk wordt gemaakt. 

1fYIU 
In het kader van de 'Dag tegen multinationals', een wereldwijd 
initiatief van vooral anti-militaristische en anti-imperialisti
sche groepen, wordt in Amsterdam ook aktie gevoerd bij het kan
toor van Comprimo. Dit bedrijf is een belangrijke lobbyist voor de 
nieuwe kerncentrales. Het is een ingenieursbureau en een samen
werkingsverband van RSV, Shell, VMF en SHV. Bij het kantoor worden 
de ruiten ingegooid. 
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18 JllNI 
Terwijl er in de Tweede kamer gedebatteerd wordt over het kabinets
besluit om er minstens 2 nieuwe kerncentrales bij te bouwen, be
zetten enkele mensen van de Vereniging Milieu Defensie en de basis
groepen het dak van een kantoor van de Provinciale Noord-Brabantse
Elektriciteits Maatschappij (PNEM) in Den Bosch. De PNEM is één 
van de belangrijkste ijveraars voor nieuwe kerncentrales. Van 10 
tot half 1 wordt het dak bezet gehouden. Er wordt een spandoek 
goed zichtbaar aan de dakrand bevestigd, met daarop de leus 'Ket
tingaktie tegen Kernreactie'. Iedereen verlaat vrijwillig zijn/haar 
hoge positie. 

19 JllNI 
Voor de villa van Van Agt wordt een lading huisvuil gestort, omdat 
hij ijvert voor 1 of meer kerncentrales op het industrieterrein 
Moerdijk. 

21 JllNI 
Zonder twijfel de meest spraakmakende anti-kernenergie-aktie uit 
de periode na Dodewaard '81, vindt plaats in de nacht van 20 op 21 
juni in Den Haag. In het ministerie van Economische Zaken wordt 
ingebroken op de afdeling van 't Directoraat-Generaal voor Energie. 

Den Haag: stel je Voot" ale je het de lbbbtes openbaar. lets doen. 
ken•: het Centraal Station, pat dat ts ook al ~langrtjk. In de 
daarnaast Babylon. direkt daarnaast voorberetdtng~n ztjn zovrel moge
het nteuve bewaakte ••nhterte vah ltjk rlslko's uitgesloten maar het 
buttenh1ndse zakeh. Recht hierte- bleef linkt zo in de betonjungle 
genovel" aan de andere kant van van Den Haag. 
een vlerbaanswea; 2 kantoorflats. Het kantoorgebouw tnoet Je je voor-
In de meest re-cht.e daarvan Is stelten als -zea t~taar wat- de Ne-
het lHrf'kloraaa-Generaa1 Energie derlandse Bank, atl«n dan na-
van het mtnts1erle van Ekonomte- luurlfjk veel kleiner, b verdte-

mt"l een zware ruazak Rtet aerHd
schap op je rua 1o niet niks. Op 
het dak van de kantoot"llat ltaat 
""11 """ aebouwtje. Voor de lift, 
en de alrcondtUonlnl• Het wae 
niel moellijk daarbinnen te koeaen. 
En toen laa d" we1 OP"nl liet vu 
heerlijk rullil blnno ••••••• 
liet was bekend waar aez.ocht atoett 
worden en aevonden werd wat ae
zocht werd. 

::n ~~~~ ~:e!~':dcÎe ~~'de~~~~.~~ ptngen boog '"" zo'n beetje vitor-
een vttorbaan .. nehr•l• Op het vla- kant. ral ernaaal nog zo'n kan- Moet je Je vooretellftlt donderdal 
dukt schuin teaenover de kantoor- toorflat verbonden met open loop- denken ze •et de voortoptee airon-
flat: eC!n tn«kbar die 101 vier bruggen op alle verdteptnaen. De- dtna van het kataerftbat hun over-
uur •s moraent open Is. Pol U Ie. ze tweede ttaat op dU mom~tnt leea. wlnntna te halen: twee nieuwe 
bewaktngadtenaten en heel veel Achter de fJats oM loopt een .oort kerncentrales. ltotftftt te vrijdat 
auto•a ze scheuren de hele nacht aftntjpaadje. Het I~ daar Ietsje op kantoor: zijn de kamers van 
voorbij. donkecdtor en wat ruttlger. Hltor de twee hooa•te ptden daar kOfl'l .... 
Ah je Den ltaaa niet kent: tlel aan de achterkant htna een trap pleet leeaaehaaldl Het lach en zal 
'- dan voor: Hooa Cathartjne aan naar beneden vanaf het dak. ten z.e wel vergaan zljnl In de aaen-
r- trap voor de atazenwa•sera. zo•n da van de Dtreltteur-Generaal 
::;.,•wJ~~'.'':::~.::~• Hn kantoor- zweMbadtrapje. Alleen dan vel stond: vrtjdaa•tddaa 2 uur lnter-

2S-meter hoog. De trap beatnt 4 view mei journalist. Hoe &ou dit 
Het moest gebeuren. dat val het meter vanaf de arend maar hiJ tntervtew verlopen djn? 
uttgangtpunt. daar was aeen twtj- werd bereikt. Vljfentwlntta meter 
1~1 ov"r -s•lljk. De plannen "" ""'hOOS op """ wi.,Miende trap 

Zes postzakken papier 'verhuizen', zakken vol dossiers, brieven, 
notulen, notities, agenda's, etc. De groep die de diefstal pleegt 
noemt zich 'De Wraak van Jhr. Mr. De Brauw', naar de voorzitter 
van de stuurgroep die de Brede Maatschappelijke Diskussie organi-
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seerde. De Brauw had zich 'teleurgesteld' uitegelaten toen bleek 
dat het kabinet, ondanks de duidelijke uitslag van de BMD, van 
plan was om kerncentrales te gaan boouwen. 
Een paar dagen na de inbraak komt al de eerste onthulling: de 
kernenergie-lobby pleit voor deelneming in de bouw van een tweede 
snelle kweekreactor. Als er niet snel een positief besluit daar 
over genomen wordt, zal de nukleaire industrie orders mislopen 
voor onderzoek en bouw. Hoewel het kabinet dit voorstel liever 
niet in de Tweede kamer aan de orde stelt, een meerderheid is 
waarschijnlijk tegen, reserveren ze al wel geld voor een onder
zoeksprogramma en zet daarmee de Kamer buitenspel. 
Uit de volgende serie documenten (gepubliceerd in Bluf! 11-7), 
blijkt dat de minister van Economische Zaken van Aardenne en Van 
Agt, de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, onderling al 
besloten hebben, dat de nieuwe kerncentrales in Borssele en Moer
dijk gebouwd zullen worden (dokument 1). 

Tenslotte herhaal 1.k onze afspraak dat j.1llle belden er naar 

toe werken dat niet .r~lh:en àe produkti.eb4dr1jvan van PLEM 

eft PNEM 1n één structuuc N.V .. worden ondtocg4tbracht.# m•ar d&lf 

daarin ook het PZEM produktieb.!dc1jf mottt worden opgenomun 

goedkope SdC iem.ttiq~ bouw van het a~t.al kerncentrales 

op Hoerdijk en Borsele w.&.&ctoe: uiteindelijk be~loten 
woc4t. 

Voor een en andttc best.tat thans een reden te meer 

nu zowel C.S. van Ze• land# als lUW v.an Borsele t:icb 

(onder voontaArden) uitspreken voor de vest1q1n9 vAn 

keencentrales te Borsele. 

Moot vrlendeHJk" qron, I"' 1 
··o.' 
G I 

De Vereniging 
Milieu Defensie 
eist naar aanlei
ding hiervan de 
heropening van 
het Kamerdebat 
over de bouw van 
nieuwe kerncen
trales, omdat de
ze brief nog v6ór 
dat debat geschre
ven en goedgekeurd 
werd door van Aar
denne. CDA en VVD 
vinden de uitla
tingen weliswaar 
ongelukkig, maar 
zien geen aanlei
ding in herope
ning. 

In hetzelfde nummer van Bluf! een onthulling over een 'blanco
cheque' van Van Aardenne aan de Hoogoven-dochter Aldel: f 500.000. 
000,- extra steun en de garantie dat de kosten van een eventuele 
sluiting door de staat betaald zullen worden. Van Aardenne bijt 
vervolgens van zich af, door het publiceren van de gestolen stuk
ken 'een schandelijke zaak' te noemen: •zk meen dat de k4anten e4 
golld. aan. h.at:ld.tm gJUI.aon. a..l6 u. dat rna:llvU.aal. n..ûd ge.pui.Uce.tVtd had
den. ( • •• ) ll.e..t U, tW1. (J.(JJ1,4polt.i.n.g om me.e4 ûJai..eltgai..e.' 4 .in. Ne.cWt.f.and 
te ~}gen en dan het je mooi~·. Hiermee te kennen gevend 
dat hij van nog meer geheimen weet die het daglicht niet kunnen 
verdragen. Ondertussen wordt door de officier van justitie meege
deeld dat men maatregelen overweegt tegen het weekblad Bluf!, om-
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dat ze, onder de kop 'Inbreken kan iedereen', de namen, adressen 
en vakantieperiodes publiceert van hoge ambtenaren. Begin '87 (!) 
wordt de drukker van dat Bluf!-nummerverantwoordelijk gesteld voor 
die uitgave, omdat ze niet kunnen zeggen wie verantwoordelijk is 
voor het desbetreffende nummer. 
Tot in het Algemeen Dagblad aan toe, verschijnen ingezonden brie
ven waaruit duidelijk blijkt dat de inbraak bij E.Z. weliswaar af
gekeurd wordt, maar dat men het nog veel verontrustender vindt dat 
er inbraken nodig zijn om geheime afspraken aan het licht te 
brengen. Door D'66 wordt het aftreden van Van Aardenne geëist, 
maar dat gaat niet door, al is 57% van de nederlandse bevolking 
het met deze eis eens. Uit diezelfde enquete blijkt dat 58% tegen 
de bouw van nieuwe kerncentrales is en maar 26% vóór. 

De derde serie onthullingen (gepubli-
Ats je je oor ~e luisteren legt in ceerd 25-8) gaan OVer de pogingen Om 
de miljeubeweging, dan vallen vooral 
jubeltonen waar te nemen. Bij Vereni- de inSpraak procedureS te Vermijden/ 
ging Milieu Defensie bijvoorbeeld, Versnellen met betrekking tOt de bOUW 
waar momenteel hard gewerkt wordt 
aanaktiestegen de nieuwe kerncentra- van kerncentrales. Daarbij wordt dui-
les en informatie verzameld over d 1• k d d 1• h · h 
overheidsterreur inzake de opslag van e 1j at e VOOr 1C ters 1n et 
radto..J<tief afval. Ook zaken als kweek- rondreizend PKB-circus (Planologische 
reaktoren in Kalkar en Frankrijk staan Kern Beslissing) van 2 t/m 6 septem
cll jaren hoog in het vaandel van VMD. 
Vanzelfsprekend is men enthousiast en ber, f 1500,- per avond (eXClUSief 
nieuws-gierig of er in de buit belang- • bl• · fk ) d • 
rijke nieuwe informatie zit. Maar ook; re1S- en ver 1J OS ten ver 1enen • 
de stemming overheust dat de radikate Hoewel Winsemius (de minister van 
AKB, die de laatste tijd toch een beet V 1 R • 1 k 0 
je afgemaakt wor,tt in de pers, door 0 kshuisvesting, U1mte ij e rde-
deze jataktie toch doeltreffender is ning en Milieubeheer) blijk gaf van 
dan de heren beleidsmakers en journa-
listen aanneMn. Zijn OntstelteniS dat hij WaS gepaS-
Daarn;oast bellen vele public:iteits- seerd in afspraken tussen staatsse-
qeile nieuwsjagers op, of VMD er meer 
vanar weet, ot ze kontakten hebben, of cretaris Van Amelsfoort en het Indu-
ze interviews kunnen regelen met de strie en Havenschap MoerdiJ.k over het 
•wraak van jhr.mr.oe Braauw•. 
1\.ln de ;ondere kant hangen linkse poli- opslaan van kernafval aldaar' wordt 
tici aan de telefoon. Willen informatit • t 1• •k t · t • d · d 1 · ·k 
,,;. ,,,. 1.ua, ""' 2 6 door k;uo••rvr.''J'"' U1 vertrouwe 1J e nO 1 1eS U1 e 1J 
de beslissing te vertrag<:n. Want tot dat hij Van die afspraken Wel dege-
nu toe leek uitstel immers afstel. 
Iemand van de procesgroep 'Kalkar' lijk Op de hoogte WaS en dat zelfs 
wil een gelukstelegram sturen aan een gedeelte van het geld (20 miljoen) 
de effektleve inbrekersters. Maar 
niemand weet een na;om, nie .. and weet van zijn ministerie afkomstig is. 
een adres. "Dan stuur ik het najjr dt: Verder gaan er nog onthullingen over 
•wraak van jhr.mr.De Br4auw', post d • . 1• • k d b 
restant 'Nederland", juicht hij.. '' e gaspr1JZen-po 1t1e , e aan eve-

: ling om meer aardgas te exporteren 
omdat dat de komst van meer kerncen
trales noodzakelijk maakt, en over de 
afspraken rond de orders voor de 

nieuwe centrales met Frankrijk, die bereid zouden zijn het afval 
uit Borssele en Dodewaard op te slaan. Die geheime contacten zijn 
echter door het uitstellen van de bouw in verband met Tsjernobyl 
afgebroken, aldus een woordvoerder van het ministerie van Econo
sche Zaken. 

Door de inbraak is heel wat smerigheid boven tafel gekomen en dat 
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heeft de anti-kernenergie beweging ongetwijfeld een flinke impuls 
en de atoomlobby een flinke deuk opgeleverd. 

21 JllNI 
Ruim 100 mensen demonstreren bij het provinciehuis van Noord-Bra
bant in Den Bosch tegen de plannen om op het Industrieterrein 
Moerdijk één of meer kerncentrales te bouwen. Aan Van Agt en de 
PNEM worden petities aangeboden. De Provinciale Staten gaan toch 
akkoord met het voorstel en geven toestemming voor de bouw. 

21 JllNI 
In de vroege morgen een felle flits en een harde knal in de Dordt
se Kil: kortsluiting in een hoogspanningsleiding. 
Viereneenhalf jaar na de eerste publiciteit doen Willy Wortel en 
de Lampjes weer van zich spreken. De Binnenlandse Veiligheids 
Dienst onderschept een video waarop wordt uitgelegd en voorgedaan 
hoe er kortsluiting kan worden veroorzaakt in hoogspanningslei
dingen. De onderschepte video is één van de 17 kopieën die in om
loop zijn gebracht. Ook de brochure 'Sabotage in je vrije tijd' 
wordt opnieuw uitgebracht. Nijpels (VVD} eist van het Openbaar Mi
nisterie dat zij stappen onderneemt tegen de vP.rspreiding van en 
de mensen áchter de brochure en video. Behalve dat het O.M. dat 
toezegt is er nooit meer iets van vernomen. Ook van het verzets
froot zelf wordt weinig vernomen. Behalve de gelukte aktie in de 
Dordtse Kil zijn er geen concrete aanslagen bekend eworden. De 
Telegraaf komt op 1 augustus '85 met een Hij bevestigt dat de bedrep 
artikel onder de kop: 'Stroomnet in N-Bra- gen van de adiegroepen..,. 
bant extra bewaakt na sabotage' • In dat rieus worden genomen, om
artikel wordt geen plaats en tijd genoemd, dat het ook in ons land niet 
maar wordt wel toegegeven dat het ge- voord«: eerste keer zal zijD 
b d Ook b . , 85 h V W. 'k dat actievoerders het traJul. eur • eg1n verzuc te an 1J port van elektriciteit daaic 
(voorlichter van de SEP} al: "Ik cl.enJc. .in.- ontregelen. 
W4en. dai.. e.tt vaak f1lll.ll/t LoM ~ dan. de Onbekenden hebben de laat;. 
po.ti.i...U?. wU toe.ge.ven.. éA. gd.e.wt.e.n. ve.we.- ste tijd . op versc:hillea4fe 
l.e.n.de. cü.n.gen. cü..e. rUe.J:. .i.n. de puU .. i..ci .. tei.t p~tsen m het land door 

• • ·-A ___ L J. : 1• k _ : _ J. • JDJddel van aanalapa op tza, 
UJrL ge.NVT..Uc:JIA... lUl. llXZQ/l.OVelt -<A 00 /UI. r~ fohuisjea en llooppanniJipoo 
zal zeggen.". Het is dus zeer aannemelijk masten opzettelijk sto~ 
dat het saboteren van hoogspanningsleidin- in de stroomleverantie .._. 
gen vaak voor komt, in elk geval veel va- oor:zaakt. De Jt?Htie. die oua 
ker dan toegegeven wordt. In '81 was ook reehereheteehm~ehe reele-

nen Uever geen ruehtbau
al bekend dat de pers geen aandacht aan beid aan deze aans1apa 
deze aktievorm schonk en persverklaringen ~ ~ een nekl vaa 
belanden dan ook in de prullebak van de clerp)ijke pbeartenis8ea ia 
redactie (of op een BVD-bureau}. o~ 
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28 JllNI 
Ruim 50 mensen uit BONK en de Basisgroepen bezetten de vergader
zaal van het provinciehuis in Arnhem. Ze overhandigen een petitie 
waarover eerst uitgebreid vergaderd wordt. In die petitie staat 
o.a. dat de kerncentrale in Dodewaard dicht moet; dat er geen 
kernafval in de provincie opgeslagen mag worden; dat de KEMA moet 
stoppen met nucleair onderzoek; dat de fusie tussen de PGEM en de 
IJsselcentrale afgelast moet worden en dat er een proces begonnen 
moet worden tegen het opstarten van de kweekreactor in Kalkar. 
Na een paar uur 'vergaderen' verlaten de bezetters/sters het pro
vinciehuis en de politie treedt niet op. 

2 Sé.P7éJY/BéR 
Van 2 t/m 6 september zijn er inspraakavonden voor de Planolo
gische Kern Beslissing in de 5 mogelijke vestigingsplaatsen voor 
nieuwe kerncentrales. Dit inspraakcircus wordt gepresenteerd door 
Hans Sleeuwenhoek (óók NCRV) en in een panel zitten 6 deskundigen, 
waaronder Verbergh (directeur-generaal Energie van het ministerie 
van Economische Zaken), Versteeg (Kern Fysische Dienst) en Baren
drecht (directeur Ruimtelijke Ordening van VROM). De diskussie op 
die avonden kan niet meer gaan over de vraag óf er kerncentrales 
gebouwd moeten worden, maar over wat de 'meest g~schikte' lokatie 
is om ze te bouwen. Met de BMD nog vers in het geheugen zal duide
lijk worden dat men van dit soort inspraak niet gediend is. 
De eerste avond is in Heinkanszand (lokatie Borssele). De ongeveer 
500 aanwezigen.laten zien dat de weerstand groot is. Met grote 
oren op (*Mij laten On4 geen oo~ aannaaien*) en door het produce
ren van veel lawaai verstoren ze de avond. 

3 SéP7éJY/Bé.R 
De volgende avond is het PKB-circus in Zevenbergen (Moerdijk), 
waar ruim 1000 mensen de sporthal doen uitpuilen. Tijdens het 
draaien van de voorlichtinga cq. propagandafilm wordt er door een 
ijverige thuiswerker/ster een bordje voor de projektor gehouden, 
waardoor op het scherm het woord gelul te lezen is; een korte, 
krachtige maar doeltreffende evaluatie van de inspraak. Na verloop 
van tijd wordt het podium waarop het panel zit bezet en wordt er 
geëist dat er gepraat gaat worden over hoe het best de kerncentra
les tegen te houden zijn. De avond verloopt op deze manier zeer 
onrustig. 

4 SéP7éJY/BéR 
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De Noord-Oost Polder is de volgende in de rij voor het rondreizend 
inspraak-gezelschap. Ruim 500 mensen veranderen de avond in een 
chaos: het projektiescherm wordt eerst 90° gedraaid en later ver
wijderd, het panel wordt door een groot spandoek onzichtbaar ge
maakt, stinkbommen ontploffen en het panel druipt af. Na een uur 
stormt er opeens politie naar binnen en verwijderen zeer hardhan
dig de mensen die voor het podium staan. Het panel komt terug, 
maar veel succes hebben ze (alweer) niet. 

5 SéP7éJYIBé.R. 
Donderdagavond; de lokatie Maasvlakte is aan de beurt. In de 
sporthal De Dukdalf in Den Brielle zijn 500 mensen present. De 

r-----===:;;::::::;--:----;--:-;:--:--~-, film wordt gesa-
: 

1 'i ' boteerd, eerst 
· ' door een bord voor 
: ' 

I.! 

de projektor te 
houden en later 
door steeds de 
stekker uit het 
stopkontakt te 
trekken. Een deel 
van de aanwezigen 
verlaat de zaal 
voor een alterna
tieve voorlich
tingsbijeenkomst. 
Als Verbergh de 
vraag: "A..t6 we. 

~~~~!!!~~:..,_jhi.fvt. 0111. OM hun 
== kijken zUn. we. aL 

~otzoo~ genoeg, moet daa4 dan nog m.ee4 tij?", met een grapje wil 
af doen ("&i. -iA hi.tvt. ~ de zaai. .i.ni:/.rvu:iaa een zoo.i.tje") krijgt 
hij een glas water over zich heen. De politie grijpt meteen gena
deloos in. Een vrouw wordt bewusteloos in een wurggreep afgevoerd 
en iemand wordt twee tanden uitgeslagen, hetgeen een persfotograaf 
doet verzuchten: "A..t6 je op een voo~chting4avond je mond open 
doet, 4.laan. ze de taru:ien uil.. je 4.2.k". 

6 Sé.P7éfYIBé.R. 
De laatste PKB-avond in Uithuyzen (lokatie Eemshaven) in Groningen. 
Ruim 400 mensen binnen en enkele tientallen, door politie met hon
den op afstand gehouden, buiten ('de zaal is vol'), maken duide
lijk dat ook in de Eemshaven het verzet tegen kernenergie groot is. 
De eis van de zaal om 2 tegenstanders/sters van kernenergie in het 
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panel op te nemen, wordt niet gehonoreerd, waarna de rest van de 
avond gesmoord wordt in lawaai. 
Vijf avonden PKB-inspraak ('een zuiver planologische diskussie', 
werd elke avond weer geroepen), betekend vijf avonden verzet 

23 SEP7EfY/BéJ?. 
De aktiegroep Joker breekt in bij de Rotterdamse Droogdok Maat
schappij (RDM) in Rotterdam. Boven het kantoor bevindt zich een 
min of meer geheime afdeling van Nucon. Nucon is een bedrijf dat 
nukleaire-projekten ontwerpt en tekent. Door de zware beveiliging 
van de bovenverdieping komt Joker niet waar men wezen wil. Wel 
worden er bij de RDM een aantal offertes meegenomen over de leve
ring van een nieuw type kanon aan Griekenland en Turkije. 

2 OK70BER 
Onder het motto ·w~ kan de pot opt• krijgt de minister een 
wc-pot aangeboden van vertegenwoordigers/sters van de 12 steden 
waar de mogelijkheid bestaat, dat er kernafval opgeslagen wordt. 
Later wordt door de Commissie Geertsema Borssele aangewezen als 
de plaats waar de interim-opslag voor al het Nederlandse radioak
tieve afval moet komen. De definitieve opslag is nog steeds on
duidelijk; zoutkoepels? Het buitenland? 

4 OK70BER 
• Bi.} gaand wtt 11 un. /c..le.i.rut hoe.vu.lluUd Ucht-IUJIÜ.oald.i.e.t atval 
aan.. Wat u e1t mee. aan. moet, weten. wi.j ook ni.e.t. H..e.t i.-6 e.i.gen.Ujk 
he:tztd.tde. a.b., /UJIÜ.oa/d..i.e.t atval. Wat we. ci.a.aA. mee. aan.moe:Un. wed 
ook ni.emaná•. Van Agt, Van Rooij (direkteur PNEM) en De Jong (voor
zitter Industrie- en Havenschap Moerdijk), krijgen deze brief en 
een pakje thuis bezorgt. Het is afkomstig van de 'Griesmeelfabri
kanten tegen .Kernenergie', omdat •we. de IUliZifl. van. oM gez.ondtl. plto
dukt tedo~ achten•. Alle drie de geadresseerden zijn aktieve 
lobbyisten voor kerncentrales op de Moerdijk. 

5/7 OK70BER 
De eerste meerdaagse anti-kernenergie aktie na Dodewaard-I! in 
september '81. 
Het lijkt steeds duidelijker dat het industrieterrein in Moerdijk 
de plaats wordt waar minstens één kerncentrale gaat verrijzen, 
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plus de interim-opslag van het radioaktieve afval. Daarom een be
zetting van (een deel van) het industrieterrein. De aktie is ook 
bedoeld om de Brabantse anti-kernenergiegroepen een hart onder de 
riem te steken en te stimuleren. Tevens wordt het aangekondigd als 
een voorschot op de terreinbezettingen die zullen volgen als met 
de bouw begonnen wordt. 
De aktie begint op zaterdag met een de
monstratie vanaf het NS-station Lage
Zwaluwe, waaraan zo'n 500 mensen deel
nemen. 's Avonds zijn er 700 mensen op 
het kamp, meer dan waar van te voren 
opgerekend is. Ook de plaatselijke 
groepen zijn redelijk vertegenwoordigd, 
al werd in de voorbereiding de weer
stand duidelijk tegen de basisgroepen, 
getuige de opmerking van de anti-kern
energie groep Moerdijk, die liet weten 
dat "a..i.h t::k l..o...ói.4g~t.oepen. komen., t::k ./..u.i.
ken. UOOIL U ~ gaan." • 
Iedereen die het kamp op of af gaat 
wordt door de politie uitgebreid gefo
tografeerd, elk nummerbord wordt geno

Tf:RREINBEZEftïNG" 
EN fl'tlll(iAXIFS 

MOERDIJK 
"·~·· .. 

l 

teerd en de aanwezige filmploeg van de ~ .. "::~·~:::;:~~;nL. oas-ss•9s,. 

politie doet haar uiterste best om ~~;;~·s..::::~s;:..:~·~t'.~z: =·.!-." 
iedereen op het celluloid te vereeuwi-
gen. Zondagmorgen is er een 'versier-aktie' van de Moerdijkbrug. 
Even wordt geprobeerd de zesbaansweg te blokkeren, maar de over
macht aan politie verhinderd dat. 's Middags wordt de weg door een 
langzaam rijdende stoet busjes en auto's versperd waardoor een 
enorme file ontstaat. Gepland is een picknick in de tuin van de 
minister van Economische Zaken Van Aardenne in Dordrecht. Van Aar
denne die, zo blijkt uit de door de 'Wraak van Jhr. Mr. De Brauw' 
gestolen documenten, op zeer slinkse wijze de kerncentrales door 
wil drukken. Het eilandje waar hij op woont is echter hermetisch 
afgesloten; zelfs het veer dat daar aankomt is uit de vaart ge
haald, een ophaalbrug staat omhoog en de enige andere weg is door 
politie afgesloten. De ME (250) is op korte afstand aanwezig. Door 
de afspraak dat een confrontatie vermeden moet worden, wordt er 
door de ruim 500 mensen voor de afzetting gepicknickt. Bij gebrek 
aan Van Aardenne zelf, wordt een petitie aan een willekeurige 
agent overhandigd. 
's Maandags is er een 'doodval-aktie' om 12 uur (als de BB-sire
nes gaan), bij het kantoor van het Industrie- en Havenschap Moer
dijk. Meegebrachte poppen van stro worden in brand gestoken, wat 
prachtige foto's oplevert. 
Iedereen is zeer tevreden over het verloop en de opkomst van het 
aktieweekend en de publiciteit is ook goed, behalve een zeer ten
dentieus artikel in de volkskrant. De overheersende mening is toch 
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dat de AKB met deze aktie een stuk goodwill heeft gekweekt en dat 
er wat vooroordelen tegen de basisgroepen zijn verdwenen. 

GEEN INCIDENTEN BIJ DEMONSTRATIES TEGEN KERNENERGIE 

Zwart van autonomen en blauw van 
politie overheersen op actiedagen 

1 NOVE.f'IBû?. 
Bij twee kantoren van de IJsselcentrale in Zwolle worden brandbom
men naar binnen gegooid. Eén lont dooft en de schade is daar klein, 
maar de andere, in het hoofdkantoor, veroorzaakt brand en de scha
de is groot: f 100.000,-. Ook wordt er op andere gebouwen van de 
IJC leuzen gekalkt tegen kernenergie. 
Een week later worden de aanslagen opgeëist door de tot dan toe on
bekende groep AGIT. Ze zijn gepleegd als protest tegen de pogingen 
van het elektriciteitsbedrijf een kerncentrale te mogen/kunnen 
bouwen in de Noord-Oost Polder. 

21 NOVéf'IBé.R. 
Tijdens een vergadering van de RARO (Raad van Advies voor de Ruim
telijke Ordening) ligt het in de bedoeling van Van Rooij (direc
teur van de PNEM) om Moerdijk te verkopen als de meest geschikte 
lokatie voor nieuw te bouwen kerncentrales. Tegenstanders/sters 
zorgen er voor dat dat niet gebeurd. Door lawaai en door het sabo
teren van licht en geluid, gaat het verkooppraatje de mist in. 

11 Dé.CEJ'IBé.R. 
In de Provinciale Staten van Gelderland wordt gepraat over het 
voorstel van Gedeputeerde Staten om in te stemmen met de bouw van 
een kerncentrale in de Noord-Oost Polder door de EPON (ontstaan 
na de fusie tussen de IJsselcentrale en de PGEM). De ingang van 
het provinciehuis in Arnhem wordt geblokkeerd door liggende men
sen, onder het motto: • Ki..ez.en. voo1t k.e.tr.n.tzn.eng.i.e. i..6 ov.e.~t TIVU'Uien. heen. 
lopen.•. Binnen wordt de vergadering na de opening meteen weer ge
schorst, omdat vanaf de publieke tribune een verklaring voorgele
zen wordt en pamfletten naar beneden de vergaderzaal ingegooid 
worden. Als de vergadering weer gestart wordt, blijkt al snel 
dat de meerderheid instemt met de eventuele bouw van een kerncen
trale in de Noord-Oost Polder. 
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11 DEC[J'IBEi?. 
De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO), vergaderd 
in het Haagse Congresgebouw over de vestigingsplaatsen voor de 
Dieuwe kerncentrales. Borssele wordt als meest geschikte en de 
Moerdijk (tot dan toe zwaar favoriet) als minst geschikte vesti
gingsplaats aangewezen. 
Zo'n 60 mensen verstoren de vergadering: ze vinden dat álle plaats
en ongeschikt zijn voor kerncentrales. De aktievoerders/sters la
ten ballonnen piepend leeglopen, lachen, fluiten, maken kortom 
veel lawaai. Als de voorzitter (Wiegel) waarschuwt wordt het 
even wat rustiger, maar niet lang daarna zwelt het lawaai weer aan. 
Na dit spelletje gespeeld te hebben, worden ze door de politie 
ontruimd. Er wordt geprobeerd kortsluiting te veroorzaken en de 
geluidsinstallatie te saboteren . Buiten worden ze nog verder ver
spreid als ze proberen bij de ramen van de vergaderruimte te komen. 
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16 ;JANIJAJU 
Het koppelstation in Ens (Noord-Oost Polder) wordt bezet door 50 
mensen van het KEMA-keurkorps en wordt afgekeurd voor het trans
porteren van atoomstroom. De beveiliging van dit belangrijke kop
pelstation is totaal afwezig; de sleutel van het hek hangt zelfs 
in een kastje aan de buitenmuur van het kantoortje. Volgens de ak
tievoerders/sters is het makkelijk om van daar uit de stroomvoor
ziening in een groot gedeelte van Noord-Nederland lam te leggen. 
Zelfs nadat de politie gebeld is, weigeren ze te komen en ontken
nen later iets van een bezetting te weten. Na ± een uur op het 
terrein rond gelopen te hebben, verlaat iedereen zelf het terrein 
en laten daarbij de poort open staan. Een week later neemt de IJs
selcentrale de beslissing om de 5 koppelstations in haar versprei
dingsgebied continu te bemensen. 

5 APRIL 
Onder het motto •stem teg~ ~gie• wordt in Utrecht een gro
te landelijke aktie begonnen. Aanleiding hiertoe is het besef dat 
met. het CDA/VVD-kabinet geen enkele mogelijkheid bestaat voor een 
.--------------, andere energiepolitiek. Hoewel men niet 

stem 
TEGEN 
kernenerg 

~ty 
~ 

de illusie heeft dat met een CDA/PvdA
kabinet alles bereikt is, heeft men 
hoop dat daar, met enige druk van bui
tenaf, standpunten te veranderen en te 
heinvloeden zijn.Ondanks het feit dat 
de aktie door het ongeluk in Tsjerno
byl (26 april) flink opleeft, heeft het 
toch niet het gewenste resultaat. Na de 
Tweede-Kamerverkiezingen op 25 mei komt 
er een nieuw CDA/VVD-kabinet. Door vlak 
na Tsjernobyl hun pro-kernenergie 
standpunten af te zwakken, nemen ze de 
"Stem tegen Kernenergie"-aktie flink 

'--------------'wind uit de zeilen. 

2 fYIEI 
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Als reactie op de ramp in Tsjernobyl wordt er door de basisgroepen 
een blokkade bij de kerncentrale in Dodewaard georganiseerd. On
danks de korte voorbereidingstijd en het feit dat het een verras
singsaktie moet zijn, zijn er zo'n 60 mensen uit voornamelijk Gel
derland aanwezig. De ploegenwisseling van de centrale wordt 2 uur 
opgehouden. Als het de 6 plaatselijke agenten niet lukt de blokka
de te beëindigen, wordt een peleton ME ingezet die 'het karwei' 
klaart. 

4 f'IU 
Ook als reactie op Tsjernobyl een blokkade in Borssele, georgani
seerd door 'Stop Borssele' en het Zeeuws Platform tegen Kernener
gie. Deze openbaar aangekondigde blokkade van 10 uur verloopt zon
der ingrijpen van de politie. Er nemen ongeveer 400 mensen aan 
deel. Een deel van de poorten wordt door kettingen afgesloten. De 
middagploeg is al uren eerder in de centrale aanwezig. De (nieuwe) 
directeur van de KCB: 'We ~ teg~p voo~ de o~, die onde4 
de tevo.lki.n.g L6 on.i..dao.n. doM de JUllllf1 .in. de R.u.6.6Lóclul. ~
I.e.. Dat:Vt.om w.i..U.tut we ni.e:t pMvoè.elum'. 

6 f'IU 
Tijdens een demonstratie tegen kernenergie in Nijmegen naar aan
leiding van Tsjernobyl, komt het tot enkele vechtpartijen als de 
politie mensen die posters plakken proberen te arresteren. Zeven 
mensen worden gearresteerd. De betogers zeggen dat het politie
optreden onnodig gewelddadig was en dat de arrestanten zijn mis
handeld. Aan de demonstratie nemen 300 mensen deel. 

8 f'IU 
In sommige wijken van Den Haag worden huis-aan-huis folders ver
spreid die afkomstig lijken te zijn van de Duinwaterl({idin en van 
het Gemeentelijk Energie Bedrijf. In de ene folder \ 
wordt opgeroepen om drinkwater eerst te koken, om- . 
dat het door het ongeluk in Tsjernobyl radioaktief 
besmet is. In de andere brief wordt gesteld dat, ~·· · · ·. J 
omdat de twee Nederlandse kerncentrales na de ramp ~ 
stilgelegd zijn, iedereen zuinig aan moet doen met · ·. 
het stroomverbruik. 1,, "/ 
Later wordt het maken en het verspreiden van de 2 1 : .• ,,. 1 
valse brieven in een persverklaring gemotiveerd ~, 
door een groep 'verontruste Haagse burgers': ·~ ~ 
je (oM kn.f.. en. on.geA.U-6f., doe daalt. dan. l.dfJi mee! •. Y. 
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12 fYIU 
Vijftig mensen uit de Basisgroepen tegen Kerngeweld en Militarisme 
bezetten 's avonds de hal van het SEP-gebouw op het KEMA-terrein 
in Arnhem. Ze eisen dat de Samenwerkende Elektriciteits Produktie
bedrijven zich terug trekken uit het Kalkar-projekt èn zich inzet
ten voor sluiting van Borssele en Dodewaard. In dat gebouw, op de 
bovenverdieping, zit het computercentrum, waarvanuit de elektrici
teitsproduktie en transport geregeld en gecoÖrdineerd wordt. De 
aktievoerders/sters, binnen gekomen door een ruit in te slaan, 
worden na korte tijd door de politie verwijderd en in arrestatie
busjes van het terrein afgebracht. Niemand wordt gearresteerd. 

16 fYIU 
In ruim een tiental steden 
ningen, Deventer, etc) 
voert 'De Wraak van 
Popeye' naar aanlei
ding van Tsjernobyl, 
akties met spninazie 
die niet meer gege
ten mag worden door 
de radioaktieve be
smettîng. De akties 
zijn gericht tegen 
bedrijven en instel
lingen die zich be
zig houden met (het 
promoten van) kernenergie. In sommige plaatsen worden ruiten in
gegooid waarna spinazie naar binnen gaat, elders worden gebouwen 
ermee besmeurd. 

18 fYIU 
Door het Rood Revolutionair Front wordt een bom geplaatst bij het 
hoofdkantoor van Neratoom In den Haag. Neratoom houdt zich sinds 
1959, in samenwerking met andere bedrijven, bezig met nukleaire 
ontwikkeling (s-projekten). Volgens de telefonische melding zal de 
bom om 2 uur ontploffen. Tachtigbewoners/sters van een flat aan de 
overkant worden geëvacueerd. Nadat de Explosieven Opruiminga 
Dienst na ruim 3 kwartier de bom onschadelijk heeft gemaakt, kun
nen de bewoners/sters naar hun huis terug. Het RRF pleegt nog meer 
aanslagen en eind '86 worden vier verdachten gearresteerd. 
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19 PlU 
Een symbolische sluiting van de kerncentrale in Dodewaard met een 
zware ketting, georganiseerd door de Vereniging Milieu Defensie. 
Er doen ± 100 mensen aan mee. Direkte aanleiding is het feit dat 
de reactor in Dodewaard (net als die in Tsjernobyl) niet beschikt 
over een extra veiligheids-omhulsel. Volgens veel westerse weten
schappers is het ontbreken daarvan, één van de oorzaken dat er bij 
het ongeluk in Tsjernobyl zoveel radioaktiviteit in de atmosfeer 
is vrij gekomen. Als die zogeheten second-containtment-shell er 
wel was geweest was het, volgens die wetenschappers, nog maar de 
vraag of die door de explosie die plaats vond vernietigd was. 

20 PlU 
Het bouwbedrijf Bredero, dat aktief lobbied voor nieuwe kerncen
trales en aast op de orders die daaruit voort zullen vloeien, 
wordt door 40 BONK aktivisten/es bezet. Het aanwezige personeel 
krijgt een gele kaart als laatste waarschuwing aangeboden. Nadat 
de bezetters/sters 3 keer gesommeerd zijn door de politie, laten 
ze zich vrijwillig uit de kantoren verwijderen. 

5 JllNI 
Veerig leden van de gelegenheidsformatie 'Het Snuffelkollektief' 
gaan op bezoek in het kantoor van de IJsselcentrale in Zwolle. Ze 
eisen een gesprek met de directeur en willen op deze manier te we
ten komen of er door de IJC al gewerkt wordt of meegewerkt zal 
worden aan de bouw van een kerncentrale in de Noord-Oost Polder. 
De directeur beweert dat er geen aanleiding tot ongerustheid is. 

2 JllU 
Een hoorzitting in Almelo over de voorgenomen uitbreiding van de 

Ultra-centrifugefabriek Nederland wordt 
verstoord. Doormiddel van fluitjes, asbak
ken, etc., wordt het spreken onmogelijk ge
maakt. De aktievoerders/sters menen dat een 
diskussie over uitbreiding nu na de ramp in 
Tsjernobyl belachelijk, provokatief en to
taal overbodig is. Zij noemen de hoorzit
ting "een. ui.:t.i.ng van. -óch.i.jnt:Um.oC!Uli..ie". 
De UCN wil haar verrijkingscapaciteit uit
breiden van 900 naar 3500 ton; bijna vier 
keer zo groot dus. Eind december 1986 
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wordt de ontwerpbeschikking bekend gemaakt, waarin staat dat de 
uitbreiding door kan gaan. 

17 A119US7US 
Op het strand en in de duinen van Walcheren worden pamfletten aan
geplakt met het briefhoofd van de provincie Zeeland. In deze pam
fletten staat te lezen dat het zeewater na de ramp in Tsjernobyl 
radioaktief besmet is en dat vissen en zwemmen sterk afteraden is. 
De brieven blijken vals. 

1 DE.CEf'lBEl?. 
Het zeiljacht van f 150.000,- van Tiktak, directeur van de PZEM en 
tot kort daarvoor van de kerncentrale in Borssele, wordt tot zin
ken gebracht . Na inbraak worden de waterinlaatslangen doorgesneden, 
de afsluiters van het onderwatertoilet opengedraaid en het jacht 
losgesneden, waarna het midden in de haven van Arnemuiden zinkt. 
De eigenaar Tiktak zegt • M n.og n..i.d Lij te hdl...tzn. dil. g~f.aan. 
dat U.jn. cÜALCi .. eu.Mcltap van. de. luvut~ i.n. veA.8.and zou k.uJva.e.n. 
-:da.an. md. de. aarr.d.ag" • 

21 DE.CEf'lBE.l?. 
'De Geest van Tsjernobyl' waart rond op het terrein van de kolen
en kerncentrale in Borssele . In alle vroegte worden drie punten 
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bezet: de koelwa
terinlaat van de 
kerncentrale en 2 
hoge opslagtanks 
op het terrein van 
de conventionele 
centrale. De bevei
ligingsdienst heeft 
niets in de gaten 
totdat de bezetting 
al lang een feit 
is en de autori
teiten wentelen 
zich in allerlei 
bochten om maar 
duidelijk te maken 
dat niemand op het 
terrein van de 
kerncentrale is ge-



weest en dat dat ook niet mogelijk is. Ze vergeten er wel bij te 
zeggen dat de koelwaterinlaat een zeer essentiëel onderdeel van 
een kerncentrale is. Ze voelen ook wel enige nattigheid, want en
kele weken later wordt de omheining verbeterd. De politie treedt 
niet op tegen de bezetters/ sters en om 12 uur 's middags wordt de 
aktie beëindigd. 
De.aktie is enerzijds bedoeld om de aandacht te vestigen op het 
OSART-rapport over de veiligheid van de kerncentrale en anderzijds 
als publiciteit voor de grote, massale aktie-drie-daagse op 24, 
25 en 26 april '87, met een manifestatie, een demonstratie en een 
28-urige blokkade als herdenking van het ongeluk in Tsjernobyl. 
Het OSART-rapport is een onderzoek naar de veiligheid van Borssele 
door het Internationaal Atoom Energie Agentschap , in opdracht van 
de Nederlandse regering naar aanleiding van Tsjernobyl. Uit dat 
rapport blijkt dat er nogal wat gebreken zijn aan de kerncentrale; 
zo blijkt dat er niet genoeg brandstof zit in de noodagregaten, 
dat er niet genoeg gasmaskers zijn, dat veel kontrolelampjes het 
niet doen, etc. De Nederlandse versie van het rapport wijkt op die 
onderdelen sterk af van de originele Engelse versie. 
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K E R N E N E R G I E A R c H I E F E D E 

Adr•s: St t'J>hl'nsonst raat 15 Giro: 
6717 CS EOE 4609119 

OpPn: Donderdag 13 - 21 uur t.n.v. 0. Bannink 
TclE'!oon: 0'!1380 - 21414 Ede 

~inds enige tijd funktioneert er in Ede een archief 
over kernenergie. De archiefgroep knipt stelselmatig GEKNIPT WORDEN: 
2'' C.inn~n- ~n lu.i.l.~nluml~~ k.'luni~n1{1('11.iocl.i.el.~n en JIRC, Trouw, Algemeen Dagblad, Dot 
verder nog zo'n 50 onregelmatig. Vanaf 1980 is het Waarheid, Volltelcrant, Reforuto-
knipselan·hief ongeveer kompleet en de zeventiger ja- riech Dagblad, Edese Courant, Dot 
ren zi J·n hoewel lang niet kompleet redelijk voor- Nieuwe lrant, Vrij Nederland, Dot 

. ' ' Groene Aasterdaamer .. Bervor.S w.-
Zl en • • der land, Eloev1ers link blad, In-
Ook is er een zeer omuuny11ijA~ ~n y~.uull.i.eetttl~ C..iC.l.io- ter•ediair, VriJe Volk Week, lla-
iluuU.. aanwezig met enerzijds zeer gespecialiseerde tuur I Milieu, Milieu Defenaie, 
(vak- )literatuur anderzijds boeken/brochures voor WISE llieuweko ... unikee, Guardian, 

. . . . ' Int. Herald Tribune, Korean Her-
mlnder 1ngew1Jden. ald, Tageszeitung, Der Spiegel, 

Het li~'Lflen~llgÜI A'l.ch.i.e/ Ed~ heeft tot doel zo veel El Paio, Neue Ziircher Zeitung. 

mogelijk informatie over kernenergie toegankeli.ik te 
maken voor een breed publiek, als onderdeel én als ondersteuning van een Lilede 
~~~ ~~~~Al.i.~u~ unl.i-A~II~nellgÜI Leb.ll!.g.ing. Dit wil zij bereiken door het over
zichtelijk maken van die informatie; door de mogelijkheid te bieden voor onder
zoek en door gericht eigen onderzoek en publikatie. 
Om de toegankelijkheid van de informatie te waarborgen, is het archief elke 
domil!tttluy 11llll 1'J lol. 21 uu11 geopend. De toegang is geheel vrijblijvend en 
kosteloos. De mogelijkheid bestaat ook om, na afspraak, op een andere tijd te 
komen. 

De archiefgroep vindt het een voorwaarde dat de informatie ook toegankelijk is 
voor mensen zonder enige voorkennis omtrent kernenergie, of inzicht in archief
systemen. Op aanvraag is er een komplete onderwerpen lijst (tegen kopie- en 
portokosten) verkrijgbaar. 

Hoewel het de bedoeling is dat iedereen zelf in het archief snuffelt, is het 
natuurlijk mogelijk om kopieën van bepaalde artikelen op te ~ 
vragen. Voor heel specifieke informatie kan men ~ 
beter eerst kontakt opnemen over of het aanwe- All"\o\~'1 :LW 

::: ~:~nenergie Archief is zowel per openbaar-vervo:; :1: -P:; --- r;,;.-;,;;,;.;;~; 
auto/motor gemakkelijk bereikbaar. Vanaf het NS-station Ede-Wa- ~ ~!i 
geningen is het t 15 minuten lopen, maar met de bus is ook mo- ~ 
gelijk: lijn 84 naar Wageningen, uitstappen halte Doornlaan. ~ 

I • IIRIII!IIIRGIE ARCHI&f EDE 

2 • 1."-STATIOII IIDE-IIACillliiCIII 

) • BIISSTATIOI 
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1977 - 1986 

7Ié.N JAAR VE.RZE.7 
7E.yé.N KéRNé.NEJ?.yiE. 

Dit is de eerste brochure van 
het Landelijk Kernenergie 
Archief 
Voor meer info, zie blz 79 

Prijs f 4,50 

Te bestellen door overmaking 
van f 6,60 (f2 , 10 porto) op 
giro 4609119 tnv D. Bannink 
Ede o.v.v. Brochure 1. 

De foto op de voorkant is van 
de demonstratie op 26-9- ' 81 
in Arnhem ter afsluiting van 
de blokkade-aktie in Dodewaard. 
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