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In dit krantje hebben we geprobeerd om een beschrijving te geven 

van hoe we op het tentenkamp, dat we in de paasvakantie 181 bij 

Dodewaard hebben gehouden, bezig zijn geweest met kernenergie. 

Op een aantal onderwerpen, .die we daar besproken hebben, zijn we 

daarna verder gegaan. Zo heeft bv. een groepje gepraat over het ver

band tussen kernenergie en kernwapens en daarvan een verhaal op pa

pier gezet, zodat iedereen dat nu kan lezen. Er zijn ook dingen 

uitgezocht over hoe bepaalde bedrijven nu eigenlijk in de kernener

gie-industrie zitten, welke belangen ze daar hebben en hoe de "voor

lichtings"-aktie van het VNO opgezet is. 

We hebben de gebeurtenissen en ontwikkelingen van het tentenkamp met 

elkaar doorgepraat. Deze hebben we daarna z6 op papier gezet, dat wij, 

en hopeli,jk ook iedereen d1.e dit leest, kunnen snappen wat er pre

cies gebeurd is, zodat we volgende keren eventueel dingen anders aan 

kunnen pakken. 
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We hebben het allemaal heel fijn gevonden om op deze manier met elkaar 

aan het krantje te werken. Niet alleen om dingen samen uit te zoeken, 

maar ook om elkaar beter te leren kennen. We staan er wel van te kij

ken, dat het krantje nu echt af is en dat we in zo'n korte tijd met 

z'n allen zoveel op papier gekregen hebben van dat waar we mee be-

zig zijn. 

Als je nog reakties hebt, kun je dit schrijven naar Ciel, Hugo de Groot-

straat Nijmegen. 

Tot ziens in Almelo, Kalkar, Dodewaard••••••oen groetjes. 

~-



Gat van Hagen 13-4-81 

PERSVERKLARING 

Tentenkamp tegen de kerncentrale in Dodewaard. 

WIJ SLAAN ALARMo 

We hebben besloten om juist op dit moment een tentenkamp te 
houden tegen de kerncentrale in Dodewaard, omdat we vinden dat 
we alarm moeten slaan. Wij zijn mensen, die onze ogen en oren 
open hebben en die weten dat wat er !!!:!. gebeurt rondom de Dode
waard-centrale, levensgevaarlijk en ontoelaatbaar is. De ~ei
ten zijn overduidelijk, terwijl politici, overheid en het be
drij~sleven gewetenloos alles in het werk stellen om deze ~ei
ten te verdoezelen en te verdraaien. Het gaat om ~ leven, om 
álle leven, nu en in de toekomst! We willen dat iedereen deze 
~en tot zich door laat dringen, en zich tegen deze waanzin 
keert. 
We kunnen niet langer dulden dat de kerncentrales in Nederland 
moeten doordraaien, ten koste van letterlijk wat dan ooko Om 
de centrale in Dodewaard draaiende te houden, zijn waanzinnige 
beslissingen genomen: 
- er is nog steeds geen oplossing voor het radio-aktieve kern
a~val. Ondertussen wordt er wel iedere dag in Dodewaard kern
a~val geproduceerd. En iedereen weet dat er geen werkelijke op
lossing voor bestaat. Waanzin! 
- De wettelijke bepalingen voor het maximaal toelaatbare aantal 
staven in het koelbassin, -een garantie voor onze veiligheid-, 
zijn in Dodewaard al lang overschreden; en deze illegale over
schrijdingen zijn achtera~ met het grootste gemak goedgekeurd. 
In het koelbassin moet ten alle tijde plaats ~ zijn voor al
le staven, waar mee gewerkt wordt, om in het geval van een de
~ekt, de staven er direkt in kwijt kunnen, om een kernramp te 
voorkomen. Daar is nu allang geen ruimte meer voor. Waanzin! 
- De 2e kamer hee~t a~gelopen donderdag uiteindelijk toch haar 
goedkeuring gegeven aan het terugnemen van het in het buiten
land opgewerkte kerna~val. Dit getuigt van onvoorstelbare kort
zichtigheid in een jaar, waarin zo duidelijk is geworden dat 
de problemen van het chemies a~val van tien jaar terug, nu tot 
rampen leidt. Dit besluit immers betekent, dat wij op ieder 
moment al het radio-aktie~ kerna~val, dat duizenden jaren le
vensgevaarlijk blij~t, op onze stoep terug bezorgd kunnen krij-
gen. Bovendien, alle opgewerkte splijtsto~staven, die niet er
gens anders heen gaan. Waanzin; 
- Er worden splijtsto~staven vanuit Nederland naar de VS uitge
voerd, waarvan de regering zegt niet te kunnen garanderen, dat 
ze niet voor militaire doeleinden - dus voor een kernoorlog -
worden gebruikt. Ondertussen gaat de uitvoer gewoon door. Waanzin! 

De ~eiten zijn overduidelijk en huiveringwekkend. Daarom wil-
len wij dat de revisie-stop van de Dodewaardcentrale het tijd
stip zou zijn, waarop de verantwoordelijke politici hun ge-
zond verstand zouden gebruiken en zouden beslissen om de kern
centrale in Dodewaard voorgoed te sluiten. Niet oplappen, maar 
opdoeken dus. 
In plaats daarvan hebben de deskundigen en pólitici juist tij
dens de revisie-stop de meest onvoorstelbare, gevaarlijke en 
onverantwoordelijke beslissingen genomen. Er gaat hen ~ 
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niets te ver om hun kernenergieprogramma door te drukken. 
- De revisie is inzet van een wedstrijd geweest en is daarom in 
duizelingwekkend tempo uitgevoerd. Dodewaard heeft het rekord 
gebroken, de deskundigen gaan er prat op, dat er nog nooit zo 
snel een centrale opgelapt is. 'n Wedstrijd met onze veiligheid. 
- Om de Dodewaard-centrale koste wat kost door te laten draai
en, is de 2e kamer zelfs zo ver gegaan, dat ze de geheime kon
trakten tussen kernenergiebedrijven heeft goedgekeurd, zonder 
de inhoud van die kontrakten te kennen, en zonder te weten met 
hoeveel kernafval we opgescheept worden. 

Dit is een beangstigende en veelbetekenende stap in wat we te 
verwachten hebben van het toekomstige kernenergiebeleid: geen 
enkel normaal mens geeft goedkeuring aan een kontrakt, waar
van hij de inhoud niet kent en niet kan overzien; en dat wordt 
helemaal onvoorstelbaar, wanneer die kontrakten betrekking heb
ben op de leefsituatie van een hele bevolking. Het is al langer 
duidelijk, dat kernenergie en demokratie moeilijk te kombine
ren zijn. En nu vereist het kernenergiebel·eid zelfs, dat demo
kratiese kontrole uitgeschakeld wordt; afgelopen donderdag 
heeft de 2e kamer, de volksvertegenwoordiging, er zelf mee in
gestemd, dat ze als demokratiese kontrole uitgesch;k;îd wordt. 
De 2e kamer kiest ervoor, dat Dodewaard èn ·Borssele door kunnen 
blijven draaien, ze kiest ervoor, dat ze daarvoor geheime kon
trakten goedkeurt, en legt zich er dus bij neer, dat de kern
energie-waanzin onkontroleerbaar en alles overheersend door
gaat. En dat is nu keihard aan het gebeuren: nu de 2e kamer de 
geheime kontrakten heeft goedgekeurd, is de weg vrij gemaakt 
dat de centrale in Dodewaard kan opstarten zonder zelfs maar 
de goedkeuring van de 1e kamer af te wachten, en zelfs al open
lijk bezig is met plannen voor uitbreiding. 

Het gaat mis, het loopt hardstikke uit de hand. En niemand kan 
achteraf zeggen dat hij het niet geweten heeft. Dit tentenkamp 
tegen de kerncentrale in Dodewaard is een noodzaako Er moet 
alarm geslagen worden. Dodewaard MOET dicht! 
Alle akties tegen kernenergie van het afgelopen jaar, en m.n. 
de blokkade van de centrale van afgelopen oktober, waren blijk
baar nog niet voldoende om het parlement duidelijk te maken, 
dat Nederland geen kernenergie wil! Wat er nu gebeurd is, heeft 
ons eens temeer duidelijk gemaakt, dat we niet op het parlement 
kunnen rekenen om de kerncentrales in Nederland gesloten te 
krijgen. 
De enige weg, die ons nog open blijft om deze kernenergie-waan
zin nog te kurmen stoppen, is Ea ~ massaal druk uit te oefe
nen om als nog een ommekeer naar de afbouw van de kerncentrales 
a:f' te dwingen. En we laten ons daarbij niet weerhouden door het 
dreigend verbod van het tentenkamp. Niet het tentenkamp en onze 
akties zijn gevaarlijk, maar die centrale! Niet het tentenkamp 
moet dicht, maar de centrale! 

1. We eisen vandele kamer dat ze nooit akkoord gaan met het 
goedkeuren van kontrakten, die niet openbaar zijn. 
2. We eisen dat degene(n), die .inzage hebben gehad i.n de geheime 
kontrakten, álle informatie, die ze hebben, openlijk bekend 
maken; en nooit meer instemmen met een Z\..rijgplicht. 
3. we roepen alle kamerleden van de oppositie-partijen op, om 
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niet langer de mede-verantwoordelijkheid te dragen in een niet
funktionerende parlementaire demokratie. 
4 • WE ROEPEN IEDEREEN OP 0~1 TE PROTESTEREN EN ZICH MET ALLE 
MACHT TE VERZETTEN TEGEN DEZE LEVEN-EN MENSEN VERNIETIGENDE 
ONTWIKKELING. 

Bv. door in deze week naar het tentenkamp in het Gat van Hagen 
te komen, door mee te doen aan de paasmars voor een atoomvrij 
Europa, in Brussel, door op 1, 2 en 3 mei naar het tentenkamp 
in Kalkar te gaan, door zelf andere dingen te gaan ondernemen. 

OPROEP 

In ieder geval 2e paasdag grooooote demonstratie tegen de kern
centrale in Dodewaard. 

Vertrek om 1 uur vanaf het station in Dodewaard. 

DODEWAARD MOET DICHT 

GEEN KERNCENTRALES IN NEDERLAND 

)e ku.n~ nif~ meer ze~~en 
"\k heb het nooil 9ewelen '' 
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PE:R ~OONLIJK VO\HAAL. 
Naar aanleiding van de revisiestop in Dodewaard wilden we 

weer wat doen. Het was toch te gek dat ze die centrale 

stillegden om hem weer"piekfijn"in orde te maken. Boven

dien maakte die wedstrijd-mentaliteit ons woedend. (De 

centrale die het snelst reviseert krijgt een grote geld

prijs) Een wedstrijd met ons leven! 

Later kwam daar nog bij dat de tweede kamer zomaar kontrak

ten goedgekeurd had. 

We hadden net de Pierson-aksie achter de rug en daardoor 

hadden we ook maar kort tijd om iets voor te bereiden. 

We besloten in ieder geval een tentenkamp van een week te 

houden en van daaruit verder te zien wat we die week zouden 

gaan doen. 

De vvorbereidingstijd was kort en daarom waren we toen voor

al prakties bezig. Door dat prakties bezig zijn (zitten op 

het sekretariaat, plakken, affiesjes rondbrengen, tenten 

bestellen enz) kreeg ik er wel steeds meer zin in, maar ook 

zin om er verder over te praten want: 

ik word steeds ban.ger naarmate ik meer lees en hoor;niet 

alleen van de kern-energie, maar ook van een dreigende 

kernoorlog. 

ik wilde er met veel mensen over praten wat we nog kunnen 

doen om het nog te stoppen want soms kan ik zelf niets 

meer verzinnen •. 

ik kreeg steeds meer het idee dat we geen tijd meer te ver

liezen hebben.Ik kon niet meer aan gewoon vakantie houden 

denken. 

ik durfde steeds minder te eten. Ik had onderhand bij elke 

hap het idee dat ik weer een stoot radioaktiviteit naar 

binnen kreeg. 

ik wist ook niet of ik dit jaar wilde gaan stemmen. Ik dacht 

dat ik het nooit meer zou doen, maar nu wist ik het niet 

meer. 

Allemaal dingen waar ik het met veel mensen uitgebreid over 

wilde hebben. Daarnaast wilde ik ook kijken wat voor aksies 

we die week konden doenw Blokkeren vond ik voor mezelf niet 

meer zo gemakkelijk na de laatste Pierson-aksie, maar mis

schien als ik er weer met anderen over zou praten •••••••••• 

Verder wilde :i.k ook nog een boel andere dingen: lezen, krant-
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je maken, elkaar beter leren kennen, samen naar films over 

kernenergie kijken enz. Kortom:Hard werken en het goed hebben; 

me een week l.ang echt erin storten • 

0 

. . '· -~ 
... o.~o. ' ·-- ,, 

• -M~' c~--- -' ~-J .·-
-· J 

Het aantal mensen wat meegedaan heeft is me in eerste instan

tie tegen gevallen. Ik had gedacht dat we met een paar honderd 

zouden beginnen en dat het later groter en groter zou worden. 

Maar het heeft zeker ook voordelen gehad. Geen grote logge 

vergaderingen, geen vergaderingen met afgevaardigden, je 

leerde iedereen sneller kennen enz. 

Ik vond het goed om met een perskonferentie te beginnen en 

ik vond ook dat we een hele goeie persverklaring gemaakt 

hadden. Ik vond het ook een goed idee om de eerste dag een 

fietstocht te houden langs de dorpen in de buurt om overal 

met de mensen te gaan praten. Niet dat de fietstocht voor 

mijn gevoel ook een succes was, maar het idee vond ik wel goed. 

Ik kon heel moeilijk tegen de reaksies van de mensen daar. 

Aggressieve en negatieve reaksies vond ik al erg, maar voor

al schrok i.k van de moedeloosheid. "Je kunt er toch niks 

aan doen." "Ik ben blij dat ik dicht bi.j die centrale woor, 

want als er iets gebeurt weet ik tenminste zeker dat ik 

metteen dood ben." "Wat heb je er aan om Dodewaard dicht 

te krijgen, die kruisraketten komen er ook en die zijn veel 

gevaarlijker." 

-s-

I 
i 



Aan de ene kant zijn dat gevoelens die ik zelf ook heb en 

aan de andere kant maakt zo'n gelatenheid me ook woedend. 

Er gebeuren steeds meer en onbeschoftere dingen in de we

reld en iedereen laat het ook steeds meer gebeuren. Ik 

voel zelf ook dat ik neigingen heb om aan steeds meer rot

zooi te wennen, maar ik ~ dat niet. 

Het was voor mij goed dat we die avond in het tantekamp 

besloten eerst meer met elkaar te praten de volgende dag. 

We waren aan het doordraven. We praatten er niet over hoe 

iedereen die fietstocht gevonden had en wat we van daaruit 

verder zouden doen, maar waren al weer een volgende aksie 

aan het plannen. 

Ik zat zelf ook steeds met de dubbelheid dat we een goeie 

aksie moesten verziiU~en ~ dat we veel door moesten praten. 

We waren die eerste dagen alleen nog maar naar buiten toe 

bezig: de pers, het sekretariaat, de mensen in de buurt en 

in de rest van het land. Het feit dat er een tentenkamp 

is, is na de eerste dag niet genoeg meer om uit te dragen, 
dan moet daar of van daaruit, ook wat gebeuren. Dat was hard-

stikke moeilijk om te bedenken. Want je wilt een goeie aksie 

die echt wat uithaalt, die je niet lang voor hoeft te bereiden 

en die je met een behoorlijke groep kunt doen. Ik merkte dat 

ik het niet verzonnen kreeg, maar dat wij het samen ook niet 

voor elkaar kregen omdat er eigenlijk nog geen echt"wij-gevoel" 

was. We waren daar allemaal voor hetzelfde, maar wat ieder 

voor verwachtingen had en konkreet wilde was niet duidelijk. 

Ik kreeg er een minder opgefokt gevoel van toen het aksie 

voeren niet meer zo zwaar op het tentenkamp bleef liggen, 

maar dat het ook iets meer van langere termijn werd • 

... J-Á. ' 
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Het praten in deze week en ook het kijken naar de films en 

het napraten daarover waren heel konfronterend voor mij: 

Er gebeurt nog veel meer dan ik weet, 

Kernenergie is groot en gevaarlijk, maar nog maar een klein 

onderdeel van de hele bedreiging. Kernwapens en ook al dat 

gif' zijn ook levensgevaarlijk. 

Soms ben ik moedeloos, maar ik word ook steeds kwaaier. 

We praten erover om veel meer mensen te konfronteren met 

alle afschuwelijke feiten. Iemand zegt dat je daar mee 

op moet passen omdat dat nog moedelozer kan maken. Nou en •••• 

Wij moeten er toch ook allemaaL doorheen. Wij moeten zelf' 

toch ook zorgen dat we niet bij de pakken neer gaan zitten 

maar juist weer elke keer praten wat we er tegen kunnen 

doen. Ik heb geen zin meer om anderen te sparen. Er valt 

ook niets meer te sparen ••• 

Ik praatte die week met een man en die zei: "Jij gaat naar 

Dodewaard en vecht tegen de kernenergie en ik doe andere 

goeie dingen waar ik me meer thuis bij voel." 

Maar zo gelijk ligt die keuze niet en ik doe niet aan aksies 

mee omdat ik me er zo thuis bij voel .• Ik begin het steeds 

meer te voelen als een noodzaak. Dat maakt me ook minder 

vrijblijvend naar anderen toe. Ik kan het bijna niet meer 

hebben als mensen er helemaal niks in doen. (Het hoeft 

niet allemaal op dezelfde manier natuurlijk!} En eigenlijk 

vind ik het erg om met zo weinig ruimte te moeten praten 

met anderen over waar ze zich mee bezig houden. en dat je 

niet gewoon alLeen maar kunt praten over wat je leuk 

vindt om te doen. 

LAAT 'M. OE ERNST VAN PE lAAK 

JS NOG NIET TOT HEU OOORGEPRONGfN. 
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Aan de andere kant wil ik zelf ook nog andere dingen blijven 

doen en niet alleen maar vechten tegen, want ik wil wel blij

ven voelen waar ik het voor doe! 

Wat dat laatste betre~t werkte dat ook in het tenteru~amp 

door. Ik vond het erg goed om daar met 300 mensen en samen 

met onze basisgroep (30 vrouwen) te zijn. Het was een week 

intensief leven met elkaar. Het is voor mij een manier om 

in het vechten tegen kernenergie ook positieve dingen mee -
te maken. Dat wil ik ook. Ik wil niet dat aksies een morele 

druk worden maar dat het steeds ook op een manier gebeurt 

waar ik voor mezelf iete uit kan halen. Want ik wil nog/ moet 

nog jarenlang aktief blijven en niet over 2 jaar afgeknapt 

naar een subkultuurtje op het plaateland verhuizen. 

n 

I 
I 

I 

We hebben die week prikaksies gehouden bi.j de PGEM en bij 

eerste kamerleden •. De aksie bij de PGEM vroeg nogal wat uit

zoekwerk en zodoende zaten we 'savonds om 11 uur nog te dis

kussieren o~ we 't wel of niet zouden doen. Eigenlijk wil

den we er een grote aksie van maken maar er waren zoveel 

onduidelijkheden dat het een prikaksie is geworden. Mensen 

hebben met stencils en spandoeken voor de poort van de PGEM 

gestaan en geprobeerd met de heren daar te "praten". 

Wat ik van deze aksie (en ook vaak bij andere) overgehouden 

heb is dat je er met te ""'einig mogelijkheden in je achter

hoofd naar toe gaat. Ik ben ook al vaker van een aksie terug 

gekomen met het idee van:"Eigenlijk hadden we wel dit of dat 

kulmen doen". Dat was nu ook weer zo. IJc vind het goed dat 

er van te voren veel gepraat is over de risiko's (b.v. Arn

hem is een GBO-stad) Ik vind het ook goed dat '"e uiteindelijk 

besloten om een prikaksie te houden, maar ik denk dat je 

ook door moet praten over wat je er misschien nog meer kan 

doen. 
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Bij eerste kamerleden hebben we geklad en met ze proberen 

te praten over dat zij nog de mogelijkheid hadden om die 

goedkeuring van die geheime kontrakten tegen te houden, om 

deze waanzinnigheid te stoppen. 

Bij dit soort aksies voel ik zelf altijd een dubbelheid. 

Hoelang zal ik nog met ze blijven praten? Ze kunnen ver gaan 

in hun smerigheid voo:J;'dat ik alleen "afreageer-aksies" bij 

ze doe .. Ik wil heel lang (veel te lang?) dat ze naar me lui

steren en er iets mee doen. Als ik daar helem.aal niet meer 

in geloof heb ik ook geen zin meer om aksies bij hun te doen. 

Dan zit 1k .alleen nog maar te hopen dat zij 't eerst kanker 

krijgen en 't flink voelen. 
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!-iet de bus zijn we naar de internationale vredesmars in Brus-. 

sel geweest. Het was wel indrukwekkend om te zien dat er over

al uit Europa groepen mensen waren. Spandoeken in alle talen. 

Er deden ook veel oudere mensen aan meeo Ik moest er toen 

aan deneken dat ik de laatste tijd ook steeds meer hoor dat 

het meer en meer op de jaren 30 gaat lijken. 

Het was verschrikkelijk frustrerend om daar met 6000 mensen 

door de buitenwijken te moeten lopen, bij het NAVO-hoofd

kantoor aan te komen (althans, ver er voor want er lag een 

heel leger voor) en na nog wat algemene praatjes af te moeten 

druipen. 

Voor de rest hebben we ons die week regelmatig bij de cen

trale laten zien met kleine groepjes zodat de daar aanwezige 

juten steeds in het gelid moestenv Telkens even laten mer-

ken dat we er heus nog wel waren. 

Van de diskussie over hoe en lvat we nou verder tegen kern

energie kunnen doen vond ik het zelf heel goed om verder 

te denken over de manier van een kettingreaksie (akelig 

woord in dit verband) Niet alleen denken in grote aksies en 

daarvoor zoveel mogelijk mensen te mobiliseren, maar er 

moet ook overal veel meer plaatselijk gebeuren n.aov• konkrete 

dingen en ter ondersteuning van elkaar. 

Zo vond ik het hardstikke goed om te horen dat er in de 

buurt van Eindhoven elke zondag een stille omgang wordt 

gehouden tegen de atoombewapening en was het ook te gek om 

in. de krant te lezen dat -terwijl wij in Dodewaard zaten

er mensen z.g. nucleair afval gedumpt hadden bij Geertsema 

en andere hoge pieten van de centrale. 

Ik geloof er in als veel mensen op allerlei manieren laten 

zien dat die waanzinnigheid op moet houden. Want ik wil 

graag vechten met hoop op overwinning en niet alleen uit 

angst voor verlies~ 
Ciel. 
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Na de blokkade in Dodewaard 
vorig jaar bleven in Nijmegen 
veel basisgroepen bestaan. 
Een grote groep vond het be
langrijk dat er doorgegaan 
werd met akties tegen de cen
trale, en dat niet alles in 
moedeloosheid zou doodbloeden. 
In januari werd in een aantal 
basisgroepen gepraat over een 
aktie bij Dodewaard tijdens de 
jaarlijkse revisiestop, b~v. 
een blokkade. Dit werd ook be
sproken in het landelijk over
leg van basisgroepen, maar het 
bleef daar onduidelijk hoeveel 
mensen en groepen entoesiast 
waren voor zoietso Toch vonden 
veel mensen in Nijmegen dat er 
in ieder geval iets moest gebeu·
ren tijdens de revisiestop. 
Daar kwam bij dat de opslag 
van de afgewerkte brandstaf
elementen in de centrale van 
Dodewaard na de revisie opnieuw 
duidelijk maakte dat er met de 
vergunningen gesjoemeld werd, 
Ook werd de revisie door de 
regering en door de atoomlobby 
gebruikt om het parlement en de 
publieke opinie onder druk te 
zetten om de geheime kontrak
ten tussen de Nederlandse kern
centrales en de opwerkingsfa
brieken in La Hague en in Wind
scale snel goed te keuren. Met 

de goedkeuring van deze kon
trakten door het parlement werd 
definitief ingestemd met de 
nukleaire toekomst van Neder-
land, omdat nu is ingestemd met 
de opslag van eeuwenlang ge
vaarlijk afval in Nederland, 
maar de omvang, de presiese 
risikoos, de plichten, gevol
gen en regelingen moesten 
voor de "volksvertegenwoordi
ging", maar zeker voor ons 
geheim blijven. 
Door dit alles hadden we het 
gevoel dat er in deze maanden 
een aantal stappen gezet waren 
naar een nukleaire toekomst 
met heel zware en ankontro
leerbare konsekwenties, en dat 
voelden we als heel bedreigend. 
We zagen ook dat het allemaal 
steeds sneller gaat en dat als 
je er iets tegen wilt doen, dat 
je daarvoor zoveel mogelijk aan
leidingen moet aangrijpen en 
niet te lang moet wachten. Er 
moest dus ie·ts gebeuren met de 
revisieo Maar omdat de diskus
sies in het landelijk overleg 
vooral veel onduidelijkheid op
leverden, daarnaast omdat de 



Piersonakties zoveel energie en 
tijd van iedereen vroegen en om
dat het in het vage bleef wan
neer nu precies de revisiewerk
zaamheden in Dodewaard uitge
voerd zouden worden (ook al 
uiting van. de tegen ons gerich
te geheimzinnigheid), voelden 
veel mensen er voor om het 
tijdstip van de aktie niet 
helemaal afhankelijk te maken 

van de revisie, maar liever 
een tentenkamp te houden in de 
paasvakantie. Toen de revisie 
eenmaal plaatsvond werden er 
wel akties uitgevoerd, zoals 
een korte blokkade, het bij 
de centrale aanbieden van 
splijtstofstaven en een sabo
tage van een hoogspanningslei
ding waardoor stroom geleverd 
werd aan de centrale in Dode
waard. 
In die tijd werd in Nijmegen 
een vergadering uitgeschreven 
voor iedereen die zin had in 
een tentenkamp in de paasvakan
tie. Sommige aankondigingen 
voor deze bijeenkomst waren erg 
onduidelijk, zodat er naar de 
vergadering ook veel mensen 
kwamen die helemaal niet wilden 
praten over hoe we zo'n tenten
kamp zouden kunnen opzetten en 
wat we er allemaal voor zouden 
moeten doen, maar juist om te 
zeggen dat ze het tentenkamp 
niet wilden of om ove-r heel 
andere akties te praten. Sommi
ge mensen beargumenteerden hun 

bezwaren tegen het tentenkamp 
vanuit een soort abstrakte ver
antwoordelijkheid over de hele 
A.K.B. en wilden niet meedenken 
over de aktie die een grote 
groep in Nijmegen op dat moment 
wilde, terwijl die aktie toch 
niet gericht was tegen andere 
akties en initiatieven. Daarom 
liep die vergadering wel rot, 
want degenen die het tentenkamp 
wel wilden wilden praten over 
hoe we dat zouden aanpakken en 
wisten ook allemaal dat er nog 
weinig tijd was en dat we haast 
hadden. Bij de tweede bijeen
komst was het nog vervelender 
dat we weer eerst heel lang 
moesten praten over de argumen
ten tegen een tentenkamp, want 
toen was toch duidelijk dat die 
vergadering bedoeld was om er
over te praten hoe het tenten~ 
kamp ingevuld zou worden en om 
van alles te regelen. Het fi.jne 
van de vergaderingen was wel 
dat het regelen van tenten, 
aggregaten, affiches, de be
zetting van het 'sekretariaat' 
en nog honderd dingen meer 
heel goed en vanzelf liep, 
en dat bijna iedereen wel wat 
deed, al was dat niet allemaal 
gelijk. 
Tijdens de derde bijeenkomst 
lieten we ons ook niet in de 
war brengen door de dreigemen
ten van het gemeentebestuur van 
Valburg om het tentenkamp te 
verhinderen. We verwachtten 



eigenlijk niet dat dat echt 
zou gebeuren en besteedden er 
ook niet al te veel tijd aano 
Uiteindelijk waren alle voor
bereidingen voor het tenten
kamp goed geregeld, het was 
alleen jammer dat er weinig 
mensen en groepen iets 'spe
ciaals' op het tentenkamp zou
den komen doen, zoals theater-· 
groepen, muziekgroepen of 
groepen met verplaatsbare ten
toonstellingen. Maar er waren 
toch wel allerlei ideeën over 
wat je zou kunnen doen en waar
over gepraat zou kunnen worden, 
al waren er weinig duidelijke 
idee~n over wat voor akties je 
zou kunnen houden. 

hoe het 
op t 

was 
Kamp 

Voorop staat dat we het ten
tenkamp heel erg tegen de ver
drukking en tegen de stroom
(groep) in begonnen zijn. Dat 
maakte dat we de eerste dagen 
nogal "opgefokt" bezig waren. 
We hadden voor onszelf het 
idee dat we iets waar te ma
ken haddene 
Enerzijds wilden we in die 
week een grote spektakulaire 
aktie waarmee we ook veel pu
blisiteit zouden halen, ander• 
zijds wilden we veel praten 
over wat kernenergie voor ons 

eigen leven betekende en hoe 
we er op langere termijn te
gen konden vechten. En ook 
wilden we nog op een goede 
manier samen "wonen" in die 
week. Die dubbelheden zaten 
er allemaal in. De een kwam 
meer voor het een, de ander 
voor het ander en sommigen 
voor alles. 
De eerste dagen hebben we over 
het hoofd gezien dat het feit 
dat we het tentenkamp tegen 
de verdrukking in georgani
seerd hadden ook betekende 
dat we van tevoren heel erg 
weinig tijd hadden gehad 
(sowieso al, maar daardoor 
nog erger) om goed door te 
praten wat iedereen wilde. 
Het was achteraf eigenlijk 
heel logies dat we hadden 
moeten beginnen met het door
praten van elkaars verwach

tingen. 
De eerste dagen waren we heel 
prakties, ragelig en op de pu
blisiteit gericht bezig. Veel 
mensen baalden daarvan en vonden 
het moeilijk om dat ter diskus
sie te stellen, omdat we van 
elkaar niet wisten hoe ieder
een erover dacht; misschien 
maakte je alles wel kapot als 
je erover begono Dinsdagavond 
kwam het er toch op de grote 
vergadering uit, en daarna is 
dat ook veranderd. 
Van het begin af aan wilden we 
zoveel mogelijk met iedereen 



delen. Zo zijn we ook met de 
eerste persverklaring en met 
de perskonferentie omgegaan: 
de persverklaring met ieder
een doorpraten en de perskon
ferentie met iedereen houden. 
Maar dat wil nog niet zeggen 
dat het altijd zo ging. 
Vooral de eerste dagen voelden 
degenen die direkter betrokken 
waren geweest bij de voorberei
ding zich heel verantwoordelijk •. 
Zij vonden het b.v. heel belang-. 
rijk dat het sekretariaat snel 
en goed geregeld was en namen 
het al gauw op zich om dat zelf 
te doen i.p.v. uit te leggen 
wat het inhield, zodat andere 
mensen dat ook gemakkelijk 
zouden kunnen gaan doen. Toen 
we er later over praatten bleek 
dat nieuwe mensen er ook een 
grootse voorstelling van hadden 

Nieuwkomers. 

terwijl het sekretariaat niet 
veel meer was dan een telefoon 
en een logboek. 
De groep die wel meer bij de 
voorbereiding was geweest 
voelde de verantwoordelijkheid 
op zich drukken, maar trok ook 
veel naar zich toe. We hebben 
daar de eerste dagen veel te 
weinig over gepraat,. zodat de 
vergaderingen daardoor ook 
alleen maar regelbijeenkomsten 
werden. 
Ook het feit dat we ons de 
eerste dagen heel erg op de 
publisiteit gericht hebben 
was heel frustrerend. Het 
kostte ons wel heel erg veel 
energie maar het leverde ons 
bitter weinig op. 
Op en na de vergadering van 
dinsdag (de dag van de fiets
tocht door de dorpen in de om-

In die week heb ik me op vergaderingen nogal druk 
gemaakt over de mensen die nieuw op het kamp aan
kwamen. Ze wisten namelijk van niks, dat wil zeg
gen, niet hoe alles werkte en waar we nu precies 
allemaal mee bezig waren (toen zaten we bijvoor
beeld alleen maar met elkaar te praten en dat kwam 
voor veel mensen nogal vreemd over). 
Zelf heb ik het namelijk ook best moeilijk gehad, 
ik was er wel van het begin afaan, maar je ziet 
allerlei taken al verdeeld en door een kleine 
groep ten uitvoer gebracht worden. Als in de ver
gaderingen dan gevraagd wordt wie het sekretari
aat doet, hoef je bijvoorbeeld al helemaal niet 
te antwoorden, want je weet niet eens hoe zoiets 
werkt. 
Dus nu màar meteen een praktische tip voor even
tuele andere kampen: schrijf zoveel mogelijk af
spraken en praktische dingen op een flap, zodat 
iedereen meteen op de hoogte is en zich snel kan 
thuis voelen en ook goed kan meedraaien. 

-r~-



geving) konden we er niet meer 
omheen. We konden er niet meer 
tegen om zo regelnichterig en 
wneverig bezig te zijn. We 
praatten er toen eerst alleen 
over wat er woensdag weer ge
daan moest worden en o jee de 
grote aktie moest er ook nog 
een keer komen, terwijl we niet 
eens doorpraatten hoe iedereen 
de fietstocht gevonden had. 
Toen moesten we het ook echt 
anders gaan doen en dat beslo
ten we ook! Wat een opluchting! 

Het ging woensdag dan ook al 
heel anders. In de zon bij de 
grote tent hebben we eerst 
eens gepraat over hoe we de 
aktie van dinsdag ervaren had
den. Voor het eerst hebben we 
het toen ook eens echt gehad 
over hoe de mensen die nieuw 
waren op het kamp het vonden. 
We spraken af da~ iedereen er 
meer op zou letten. of er nieuwe 
mensen kwamen en hen dan zou 
helpen bij het opzetten van de 
tent, bij te praten en een 
beetje wegwijs te maken. 
Ook wilden we ons niet langer 
laten bepalen door· de publisi
teit, we wilden zelf bepalen 
waarmee we bezig wilden zijn 
en dan kwam de pers vanzelf 
wel, of niet" 
We besloten ook smiddags inhou
delijk te gaan praten. Iedereen 
koos voor een groepje; waar 
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zij/hij zich het best in kon 
vinden. Zo was er een groepje 
over een spektakulaire aktie, 
een groepje over prikakties en 
twee groepjes over hoe bedrei
gend kernenergie is, welke 
maatschappelijke ontwikkelingen 
er aan de gang zijn en hoe je 
er van daaruit op korte termijn 
tegen wil vechten. Verder wilden 
we onze dagen piet meer indelen 
volgens vergaderschema's; dus 
woensdagavond zaten we met veel 
in de grote tent te kletsen en 
koffie te drinken. De groep die 

~ p;:_~.· .• 
\ . ...;:.- :-

bezig was geweest met een 
grote aktie, kwam met een 
voorstel om het PGEM kan
toor te blokkeren. Toen kwam 
er dus weer wel een vergade
ring, maar wel op een andere 
manier: Zo wilde iedereen 
wel weer praten. We wilden 
de beslissing nemen of we nu 
nog een grote aktie met het 
hele tentemkamp wilden of 
niet. De PGEM-aktie zou zo 1 n 
g1~te aktie kunnen zijn, 
maar als dat niet zou gaan, 



zouden we ons ook niet meer 
zo fixeren op een grooote 
aktie. 
Door echt op elkaar in te 
gaan, niet de argumenten te= 
Eego~e~ elkaar te stellen, 
maat mee te denken met el
kaar en erop in te gaan, hoe 
iedereen zich erbij voelde 
(bv. Arnhem is een GBO-stad: 
GBO betekent Groep Bijzondere 
Opdrachten en is onderdeel 
van de politie, deze groep 
is berucht om z'n meedogen
loos en keihard optreden bij 
demonstraties en andere ak
ties), kwamen we er ook echt 
uit. We besloten geen blokka
de te houden, maar wel met 
een aantal mensen met span
doeken en stencils bij de PG 
EM te gaan staan en te "pra
ten" met de mensen, die daar 
de beslissingen nemen. Toch 
een prikaktie dus; naast an
dere prikakties. 
Vanaf toen hebben we meer op 
deze manier vergaderd: met el
kaar meedenken, waardoor de 
besluitvorming echt van ons 
allemaal werd. En dat is een 

DodevJaardeloos ( we.è .. 1··~·. et -------------- -
Kalkar, Almelo, 
Dodewaardeloos en co 
armen om elkander 
verzet je en verander 

heel groot verschil met het 
koppen-tellen van het tenten
kamp in oktober. We vonden het 
ook te gek, dat je met meer dan 
100 mensen op zo'n manier kon 
vergaderen. Het was soms wel 
energie-vretend, maar je kreeg 
zo veel-duidelijker, hoe men
sen dachten en waarom. 
Het was ook een goede erva
ring; dat je met allerlei an
dere mensen zoveel kon die 
week. Je kwam daar met je ei
gen basisgroep, de enige groep 
eigenlijk, waarmee je, sinds 
vorig jaar, over kernenergie 
had doorgepraat en die je ook 
erg vertrouwde. Aanvankelijk 
was iedereen ook meer op de 
eigen basisgroep gericht, 
maar na verloop van tijd zag 
je dat ook veranderen. De gro
te tent werd steeds meer de 
plek, waar we samen aten, pra-
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ten, ontspanden, bezig waren 
in groepjes enz. 
Het eten werd langzamerhand 
iets gezamelijks. De eerste 
keer, dat we allemaal samen 
aten, was dat, omdat we eten 
van 042 aangeboden kregen. 
Later was dat ons eigen ini
tiatief. Toen we terug kwa
men van de demonstratie, 2e 
paasdag, hadden de mensen, 
die op het kamp waren achter
gebleven, al het eten, dat er 
was, uit de tenten gehaald en 
voor iedereen gekookt. 
Het kaf~ "Het gat van onbeha
gen" werd ook steeds gezelli
ger. Er was veel prakties te 
doen op het tentenkamp. Som
mige mensen vonden achteraf, 
dat ze dat af en toe als een 
vlucht gebruikten. Het is 
ook makkelijk, om als er iets 
je niet bevalt, dan andere 
dingen te gaan doen, zodat je 
het niet zo hoeft te voelen. 
Maar •t kan ook anders wer
ken. Juist het prakties be
zig zijn, kan je weer over 
een drempel heen helpen, als 
je bv. eens geen zin hebt. 
In de loop van de week leer
de je elkaar beter kennen en 

kreeg je ook meer vertrouwen 
in elkaar. Je hoefde niet meer 
op elke vergadering zelf te 
zijn. 
Buiten het tentenkamp gebeurde 
er ook van alles door andere 
mensen. Een groep in Nijmegen, 
die niet naar het kamp kon 
komen, deed vanuit Nijmegen 
een aktie bij 3 hoge pieten 
van de GKN. 
In Nijmegen is vaak geplakt 
en er zijn stencils uitgedeeld 
door onszelf en door anderen. 
Ook naar andere plaatsen in 
het land gingen muurkrantjes 
en stencils. 
Onze planten en dieren wer~en 
goed verzorgd. En bij het kamp 
kregen we van een solidaire 
boer water en mochten we bij 
een ander altijd de telefoon 
gebruiken. 
Als je zelf eens naar Nijme
gen wilde, omdat je er eens 
uit wilde of een bad wilde ne
men, hoefde je daar naar el
kaar toe geen smoesjes te 
verzinnen. Dat was gewoon ook 
belangrijk. (Dat was bij "vroe
gere" akties wel anders) Er 

was ruimte voor je eigen din
gen bv. accordeon spelen, le-
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zen over andere dingen, pra
ten enz. 
Er waren ook kinderen op het 
kamp. Dat ging ook hardstik
ke goed. De mensen, die er 
het nauwst bij betrokken wa
ren, deden er ook het meeste 
mee, maar anderen brachten ze 
bv. naar school of haalden ze 
op. Je was er nauwer bij be
trokken. 
Het was een hele ervaring zo 
met een paar honderd een he
le week zo dicht bij elkaar 
te leven. Veel mensen zagen 
er tegenop, om weer naar 
huis te gaan, ieder in je 
eigen huis, ver van elkaar af. 
En met de vraag, of je het sa
men leven en samen knokken te
gen kernenergie zou kunnen 
vasthouden, ook als je niet 

meer samen op het tentenkamp 
zit. 

Iedereen had min of meer ver
wacht, dat het tentenkamp in 
de loop van de week uit zou 
groeien. Hoewel mensen uit al
lerlei delen van het land (en 
ook uit Duitsland) kwamen, zijn 
het er nooit meer dan 2 à 300 
geweest. Wij hadden zelf een 
olievlek-effekt verwacht: "Als 
mensen horen, dat er een tenten
kamp is, dan zullen er steeds 
meer naar toe komen." Daarom 
hadden we het ook in de paas
vakantie gepland, dan kon dat 
ook. Misschien was dat te opti
misties en irreëel, misschien 
moet je meer aan reklame en pu
bliciteit ~ag 1e_VQr~n_doen. 
Bovendien hadden wij nu niet 
bepaald iets duidelijk te bie
den. Het enige wat duidelijk 
was, was dat er een tentenkamp 
was, maar wat daar zou gebeuren 
was volslagen onduidelijk en 

~\! "Waarom ik terug moest". 

:.··'··.4',-?j .. ;.·;.·.; .. ~ r ... :::··~--~(··"')··. i .......... ·-..?(;·~1 ... 1. ' .. ~.·. l Vanaf maandag was ik op het tentenkamp en hielp dus ook 
rv~/f. ~~~ -~ ' ~ Jal snel mee met de voorbereiding van de grote demonstra-

. · "11 · t..- t:.) ·. IJ .. ··:· f tie op paasmaandag. Ik wist echter al dat ik niet mee 
;_.~(J{] @C(]0@

1
'/::) J kon lopen aangezien' ik thuis woon en m'n ouders beloofd 
- ::] had eerste en tweede paasdag thuis te zijn. Zaterdag-

'[}. (?L'J{ZJ;'/''"?!J J morgen vertrok ik dus in de richting van Oisterwijk. 
IJ~".,":"""'"'""'~ . .. ""-~ · ·,~_ Ik was Nijmegen nog niet uit, of ik kreeg al een rot 
~;:,(.". { : ')" ... · . i gevoel, een gevoel van leegte. Aan dat, waar we zo druk 
• .,.~ .~ '-' . ·. mee bezig waren geweest, kon ik niet meedoen. Toen ik 
r?Ç"?n r·""~?. ~ if ~_) v-..ivJ j . thuis kwam en met mijn ouders over het tentenkamp zat 

t'f"f['7:'"7.(';_~,"..,;,;,........'?)jr}J te praten, werd dit gevoel nog beklemmender. Ik had ze 
~ .... ..J .. •.; ". I("-. ...) v ... .._ _ _, """"'-'-" L, ~ allemaal in de steeek gelaten; tegelijkertijd vervloek-

1/i.r-"..., .r-\ "f' At,('!:.. . ··.. t te ik alles wat met feestdagen en ouders te maken had. 
:;Jj•..J~) i.,(.. V\jj l':> · .. ·. ·. ! Na zaterdag de hele nacht te hebben wakker gelegen heb 
,;.l';G'":/'Î /-:_,-~:;:: :"'':·~::"'). J ik geprobeerd het aan m'n ouders uit te leggen en hoe 
~fi .. :./'-.-'> \;.;, . __ ;v·._~v v-.\ 1 gek het ook klinkt, ze begrepen het. Na het "diner" 

: ":::::::_·/_., ·-"/{<) j brachten ze me naar de trein en kreeg ik zelfs geld 
'J -.·, ~:-- , l voor de reis. Dolgelukkig en toch eng: hebben ze op 

"....,./ · \9(-_.· )\.... J het tentenkamp gemerkt dat je weg was. J.Vfaar dan, na 
.;;;~ \\ \;:.;,. t

1
.---...::..J. .~ iedereen weer te zien, fijn om weer terug te zijn, 

r: __ .,..... .--.tl ltJeer "thuis te zijn". 
l•Y~c ~-::·:y-·•.;\\ 
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vroeg dus van mensen ook veel 
eigen verantwoordelijkheid. 
(Je gaat niet naar een georga
niseerde aktie, je gaat ergens 
naar toe, waar je een aktie 
mee gaat organiseren.·) Als je 
dit bedenkt, en nog eens het 
feit, dat we zo tegen de stroom 
in begonnen zijn, kun je 2 à 
300 ook veel noemen. 
Op zich viel het dus tegen, dat 
het een kleine groep gebleven 

fflT LACifEN 

is.We hadden 2e paasdag, met 
de demonstratie, dan ook weinig 
mensen verwacht, terwijl er 
toen weer 2000 mensen kwamen. 
Dat was te gek11 

Toch vonden we zo'n kleiner 
tentenkamp ook juist fijn. Al
le dingen, die we hiervoor be
schreven hebben, zouden an
ders en moeilijker geweest zijn 
met een groep van bv. 1000 
mensen. 

' 
I I 111 I-IE , /-Ie .••• 1 

-- \ }Y1I 
~ ~.J '\; 
~·~~ 

~ (' 
:31 

cl!{) Lr 
We vinden dat we in de loop 
van de week wel veel beter 
vergaderd en gepraat hebben, 
maar toch te weinig aan elkaar 
gevraagd hebben over hoe ieder
een 1 t nou vond. 
Daarom kon het ook gebeuren, 
dat in de loop van de week.'n 
aantal mensen zijn weggegaan, 
zonder dat anderen wisten 
waarom. 
Pas zondagmorgen zijn we eraan 
toegekomen om erover te pra
ten, hoe ieder nu het tenten
kamp vond gaan. Dat gaf ook 
meer duidelijkheid naar el
kaar toe en 't was goed, dat 
we die zondag nog zo gepraat 
hebben. 



OMGAAN 
MET DE 

Natuurlijk wilden we met onze aktie ook dat iedereen wist 

dat er een tentenkamp was bij Dodewaard en waarom wij daar 

zaten. We wilden dat iedereen zou weten dat de centrale op-

geknapt werd om weer een jaar te kunnen doorgaan met weinig 

elektriciteit en veel radio-aktief afval te produceren. 

En dat, tot overmaat van ramp, de geheime kontrakten door de 

2ekamer, zonder inzage, goedgekeurd zijn. 

Daarom hebben hebben we de eerste dag eert perskonferentie 

uitgeroepen. Op deze perskonferenti~ wilden we het heel dui

delijk over kernenergie en de gevaren hiervan hebben en ons 

niet laten bepalen door vragen over al of niet toestemming om 

daar te zijn, onze reaktie op politie optreden e.d. 

Dit is een van de redenen, waarom we een persverklaring heb

ben geschreven, daarnaast was het voor ons ook een manier om 

onze redenen. voor deze aktie nog eens duidelijk op een rijtje 

te zetten en er nog eens met elkaar over te praten. 

We hebben de perskonferentie samen voorbereid en wilden het 

ook op onze manier doen, we wilden met z'n alle de pers te 

woord staan en niet ingaan op allerlei spekulatieve en sensa

tie-beluste vrageno We wilden ook van hûn weten hoe ze over 

kernenergie denken. 

Toch lieten we ons, toen puntje bij paaltje kwam, wél onder 

druk zetten door journalisten die eerder gekomen waren dan 

afgesproken was en dreigden weer weg te gaan als we niet be

gonnen. We lieten ons ook opjagen om de persverklaring dan 

ook maar eerder getypt en wel klaar te hebben, zodat ze die 

mee konden nemen. Dit lukte ons niet en we zijn toch onder 

druk eerder begonnen en hebben de persverklaring voorgelezen. 

Later hebben we deze verklaring wel naar kranten en weekbla

den opgestuurd. Maar zij gingen totaal niet in op onze reden

en om daar te zitten, er werd überhaupt niet over kernenergie 

geschreven. Daar baalden we ontzettend van, al verbaasde het 

ons niet. 

Omdat we het met de pers al niet vertrouwden en het wel be

langrijk vonden dat veel mensen het wisten, hebben we de 
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persverklaring naar basisgroepen verstuurd, zodat zij het 
e 

verder kunnen verspreiden en naar 1 kamerledeny omdat z~J 

nog de mogelijkhe~d hebben om de geheime kontrakten tegen te 

houden. Ook hebben we muurkrantjes gemaakt en pamfletten ver-

spreid. 

Ondanks dat we ook onze eigen publiciteit hadden, bleven we 

toch erg op de officiële pers gericht. Dit werkte ook heel 

dubbel, aan de ene kant baalden we er ontzettend van dat ze 

alleen maar sensatie-verhalen zochten, aan de andere kant 

gingen we ons toch vooral richten op de grote aktie waar ze 

wel op af zouden komen. B.v. de informatie karavaan van dins

dag, die voor een groot deel op de pers gericht was. 

Dit had tot gevolg dat we de eerste dagen ontzettend regelend 

naar de pers én de grote aandacht trekkende akties bezig wa

ren. Tegen het midden van de week merkten we dat de pers meer 

ons bepaalde in wat we deden en wilden gaan doen, dan dat we 

nog aan onze eigen ideeën over het tentenkamp toekwamen. 

Daarna zijn we ook veel meer gaan praten over wat we nou ei

genlijk zelf wilden, toen werd het ook duidelij.ker dat voor 

ons het tentenkamp op zich al een aktie was en dat het niet 

pas een aktie is als de pers dat vindt. 

Al met al roept het bij ons heel wat vragen op, hoe we met de 

per moeten omgaan. Want we vinden het hardstikke belangrijk 

dat veel mensen van onze aktie weten en waarom die er is. 

Daarom willen we ook dat kranten, radio en tv., ons wel seri

eus nemen. Dit kost ons ontzettend veel energie en 't blijkt 

dat het weinig oplevert. Ze doen er niets mee of verdraaien 

de feiten. 

Bv.- een radio omroep (vara) die Joost, een jongen uit het 

tentenkamp, intervieuwt. Als 't later uitgezonden wordt 

blijkt dat er vragen uitgeknipt zijn en vervangen door 

andere, waardoor het hele verhaal van Joost uit z'n ver

band gerukt werd. 

de volkskrant die niets inhoudelijks over het tentenkamp 

schrijft, maar wel een hele verhandeling over de aktie 

van hoofdkommisaris van rijkspolitie, Feilbrief', opneemt. 

We moeten in ieder geval nog heel wat praten over wat we nou 

met de pers nog willen, voor een deel zijn we daar al mee be

zig geweest. We willen veel beter afwegen wat de pers ons 

kost en wat ze ons oplevert, maar ook zelf' zoeken naar manier 

en om hen te dwingen op ons in te gaan. 



Over het algemeen schrijven kranten alleen over ons als er 

iets sensationeels te beleven valt. We willen dat. ze ook in

houdelijk over onze redenen om aktie te voeren schrijven en 

dat er niet alleen bepaalde aspekten van het aktie voeren uit 

gepikt worden. Want hiermee kunnen ze dan ook zeggen, en vol

houden, dat het om een kleine radikale groep gaat en niemand, 

die er niet direkt bij betrokken is of' informatie van onszelf' 

krijgt, kan zich in de aktie herkennen. 

Kranten e.d. hebben hierdoor een ontzettende macht, die mis

bruikt wordt door systematisch niet te schrijven over waarom 

wij bepaalde akties willen doen. 

Daarom ook willen we praten over wat voor akties we tegen de 

pers kunnen ondernemen om hen te dwingen wel op ons in te 

gaan. En ook zullen we moeten gaan zoeken naar mogelijkheden 

om zelf' voor onze publiciteit te gaan zorgen. (Wie weet kun

nen we daar hun druk en/of' zend-apparatuur voor gebruiken!!) 



Waarom ben ik naar het Gat van Hagen bij Dodewaard gegaan 
en hoe heb ik het daar ervaren? 

Voor een groot gedeelte zitten daar de Pierson-akties in 
Nijmegen achter. Ik deed daar voor de eerste keer wat meer 
dan symphatiseren. Dit heeft mij een duw in de rug gege
ven, ik voelde me geroepen om te vechten, om in ieder ge
val daadwerkelijk iets te doen aan deze verrotte maat
schappij. 
Mijn ideeën over kernenergie en kernwapens waren nog niet 
erg duidelijk, dus dat was nog een reden om naar het ten
tenkamp te gaan. Ik wilde praten met mensen, die al wel 
een duidelijk beeld hadden en zien, dat ik niet de enige 
ben. Daarbij komt nog, dat ik het best zag zitten, om er 
een weekje lekker relaxt met Harry tussen uit te gaan. 
Het kamp begon al goed. Er waren vrijwel geen bekenden 
van school en daar baalde ik behoorlijk van , omdat we dat 
wel af gesproken hadden. 
Bij het opzetten van de tenten in onze buurt raakten we al 
met veel mensen in kontakt. Ik vond het te gek wat voor 'n 
sfeertje er gelijk al hing, iedereen hielp elkaar en ik 
voelde me ondanks alle onbekenden goed op mijn gemak. 
De vergaderingen en akties, de dagen daarop, hielpen daar 
ook goed aan mee. 
Ik kwam er hoe langer hoe meer achter, dat ik maar één 
stap kon maken, tenminste als ik mijn geweten volgen wil
de. Die stap is te strijden tegen kernenergie en kernwa
pens en we·l op alle mogelijke manieren. 
Ik vond het heel vervelend, dat ik woensdag, juist op de 
dag, waarop we elkaar wat beter konden leren kennen, naar 
mijn ouders moest, die van vakantie terug kwamen. Iedere 
keer als ik thuis kom, ontstaan er felle diskussies, omdat 
hun ideeën recht tegenover de mijne staan. Ik vind het des 
te moeilijker, omdat iedereen, inklusief mijn broers en 
zus, mijn ideeën en gevoelens niet begrijpen. Toch pro
beer ik iedere keer als ik thuis kom ook begrip op te 
brengen voor hun ideeën en gevoelens. 
Kortom donderdagmorgen kwam ik hardstikke down op het kamp 
terug. Vrij ongemotiveerd, en bijna omgepraat. Ik werd 
hardstikke goed opgevangen en ging gelijk weer meedoen in 
allerlei groepjes. Toen 's avonds ook de film "De stralende 
toekomst" werd gedraaid en ik daarover goed had kunnen na
praten, was ik weer volledig terug; en nu z6, dat ik niet 
meer om te praten ben. Ik was ook blij, dat ik met meer 
mensen heb kunnen praten over problemen met ouders en zo. 
Ik had er echter wel ontzettende behoefte aan om ook nog 
meer te doen dan alleen maar te praten. ·Door in het tech
niese groepje te gaan, die de blokkade-muur zou organiseren 
bij de demonstratie op 2e paasdag, kon ik ook aan die be
hoefte voldoen. 
's Nachts heb ik doodsangsten uitgestaan bij de voorberei
dingen voor die demonstratie en er achteraf een ontzettend 
tevreden gevoel aan overgehouden, omdat we tot 2 maal toe 
de politie om de tuin hebben kunnen leiden. 
Ik heb een heel tevreden gevoel zo achteraf van het kamp. 
Ik vond het alleen verschrikkelijk, hoe de demonstratie 



eindigde en ook de manier, hoe ik daar als EHBO-er mee in 
aanraking kwam. 
Gelukkig bleven we hierna nog een dag op het tentenkamp 
en heb ik met anderen hierover goed na kunnen praten. 
Ik weet nu dat ik doorga en hierin gelukkig niet alleen 
sta. 

Kom op naar Dodewaard 
(bandiera rossa) 

refr. Kom op naar Dodewaard 
n aar de centrale 
we gaan hem sluiten 
kom nu in aktie 
kom op naar Dodewaard 
naar de centrale 
want met z'n alle 
krijg je 'm wel dicht 

jarenlang is er gedemonstreerd 
maar dat werd voortdurend genegeerd 
er is nu al veel te lang gepraat 
en steeds zonder enig resultaat 

Dodewaard is nog niet van de baan 
blijkbaar moet verzet nu anders gaan 
dus neem nu het recht in eigen hand 
de centrale die moet aan de kant 

Jeroen. 

~. 

._·_; 



We hebben poep op de muut van 
de centrale gesmee~d . 
vind je dat niet Yies, vind je 
dát niet vies? 
helemaal niet, helemaal niet 
weg met de kernene.rgie _1 l 
(we smeren er nos wat bid') 

~~-l~~~g~~~i!!~ tThi~s~•· wi~s) 
0~ de hoek van de straat 
staat een · kerncentrale 
zouwen wij en mouwen jij 
negentiennegentil halen? 
~ant de Shell en de staat 
maken kernkadavers 
met Verolme en 1.M.F. 
werk voo.r doodskist gra'V·ers • 

Straling-hier, stralifiS d.aar, 
aangetaste tanden• 
baaruitval en hersenk~am~ 
massa-kerkhof landen. 
•t is geen bom, 't geeft gee~ 

boem 
want die snelle kwekers 
sluipen sluw en tergend traag 
als witte-was-verblekers, 

Op een plein i~ de stad 
staat een massa mensen. 
zij aan zij en arm in arm 
die die dood niet wensen. 
Met de voet fiets of bus 
zijn wij h ier gekomen 
met de zon en met de wind 
zijn wij tegen-stromen! 

Eet nooit geen appeltaart 

uit de buurt van Dodewaard 

daar krijg je kanke::t' va.n 

onder je hersenpan 

Eet nooit geen mosselen 

uit de buurt van Borssele 

Eet nooit geen chocoladebol 

uit de buurt van belgies Mol 

Eet nooit geen frikando 

uit de buurt van Almelo 

Eet nooit geen ~uur augurk 

uit de buurt van Harrisburg 

Eet nooit geen crabcocktail 

uit de buurt van Windecale 

Eet nooit geen chocoladerepen 

uit de buurt·van Gbr-leben 

Eet nooit geen zalmsalaat 

uit de ;buurt van Cap La Ha.gUe 

·speel nooit. geen jeu de boule 

in de buurt vari belgies.Doel 



Tijdens het tentenkamp zijn er 
woensdag en donderdag groepjes 
geweest, die vooral inhoudelijk 
over kernenergie hebben zitten 
praten. We willen hier kort aangeven 
w~over gepraat is. Want uit die 
diskussies kwamen veel punten naar 
voren, waarover we meer wilden door
praten en meer wilden uitzoeken. 
Die diskussies waren belangrijk om
dat ze aanknopingspunten oplever
den om mee verder te gaan - dit 
krantje is hiervan een voorbeeld. 
We vinden het moeilijk om precies 
de di~ssies weer te geven, 4n 
omdat we niet overal bij zijn ~eest, 
4n vooral omdat sindsdien het denken 
erover verder is gegaan en het ondoen
lijklijk is om terug te halen welke 
st~ppen er die woensdag en donde~ 
dag gemaakt zijn. Bovendien wordt 
in de rest van dit krantje wel dui
deltjk hoe we hier verder mee bezig 
zijn geweest. 

In een aantal groepjes ifl! gepraat 
over wat kernenergie nu voor je ei ... 
gen leven betekent. Heel veel men
sen merkten dat ze gewend raakten 
a.an de gevaren van kernenergie, en 
dat ze dat ook eigenlijk heel ake
lig vonden. Toen we er verder over 
doorpraatten, kwamen we erachter, 
dat dit te maken heeft met de 'groots
heid' van kernenergie. Het wordt heel 
moeilijk te bedenken hoe je er vat op 
kunt krijgen; daardoor heb je sterk 
de neiging alle problemen rond kern
energie ver van je bed te houden. 
Dit betekent, dat je er langz~er~ 
hand aan "gewend raakt" met zo'n 
dreiging te leven. 

Ook vertelden mensen dat ze zich vaak 
enorm machteloos voelden. Deze mach
teloosheid heeft twee kanten. En de 
angst die je kan voelen als je erover 
nadenkt waar zo'n technologiese ont
wikkeling toe kan leiden - er kunnen 
door kernenergie ongelukken gebeuren 
van zo'n omvang en draagwijdte dat 
niemand er zich meer iets bij kan 
voorstellen. Maar ook machteloosheid 
en woede, omdat je merkt dat je als 
mens niet meer telt. Achter de hele 
kernenergie zit een machtsconcentra
tie van een aantal mannen, die er 
alleen op ~t zijn hun belangen vei• 
lig te stellen. Hiervoor nemen zij 
beslissi~n, die gevolgen hebben 
voor alle mensen en alle leven op 
deze aarde. 

Hierop doorpratend, kwamen we erop 
dat er een duidelijke link is tussen 
kernenergie en kernwapens. We vinden 
het belangrijk om daar verder dingen 
in uit te zoeken en ons ook daartegen 
te verzetten. 
Iets anders waar we het over gehad 
hebben is, d~t het belachelijk is dat 
er geheime kontrakten over radio-aktief 
afval worden goedgekeurd, juist in de 
tijd dat blijkt, dat we opgescheept 
zitten met een enorme hoeveelheid che
mies afval en gif, waar ook niemand 
een oplossing voor weet. Het zou goed 
zijn als we in onze eigen buurt eens 
nagingen, waar overal het gif in de 
grond en in het water gedumpt is, en 
dit eens openbaar zouden maken. 
In het praten over wat wij allemaal 
konden doen, realiseerden we ons dat 
ook de voorstanders van kernenergie 
niet stilzitten. Binnenkort en ook nu 
al krijgen we te maken met een groots 
opgezette kampa.gne, waar de v.N.o. 12 
miljoen voor heeft uitgetrokkenl Hoe 
ongelijk het ook ligt w.b. de middelen, 
we voelen dat we ons hiertegen moeten 
en willen verzetten. 
Verder is de pers en onze eigen publi
citeit in de groepjes besproken. Wat 
hier uitgekomen is, staat uitgebreid 
in het stukje over de pers. 



Al pratende over al deze dingen kwam 
ook naar voren dat we niet alleen wil-
den vechten tégen dingen, maar ook 
willen vasthouden waarv66r we vechten. 
Waar moet je het vandaan halen, als je 
kwijtraakt welke positieve dingen je te 
verdedigen hebt. We willen doorgaan met 
onze eigen manier van leven vorm te ge
ven. Een manier om dit te doen is bijv. 
bewuster bezig te zijn met je voedsel: 
proberen zoveel mogelijk natuurlijke 
produkten te eten zonder gif, kleurstof
fen en konserveringsmiddelen. Zo is be
wust met eten bezig zijn niet een soort 
freakerij, maar een andere vor.m van verzet. 

Donderdag en zaterdagavond hebben we 
met z'n allen naar de films: 'Stra
lende toekomst' en 'Liever vandaag 
aktief dan morgen radioaktief'(over 
WYhl) gekeken. Alle twee die films 
waren heel goed en deden ons erg 
veel: het werd erg duidelijk hoe ge
vaarlijk kernenergie is, welke gevol
gen kernenergie nu al heeft en welke 
machtsbelangen er achter zitten. In 
de film over W,yhl bleek hoe de bevol
king zich effektief wist te verzetten 
tegen de bouw van de kerncentrale. 
Over. deze films hebben 111e lang nage
praat, omdat er dingen in naar voren 
kwamen, die we nog niet wisten (bijv. 
dat bij proeven met kernwapens in de 
Stille Oceaan bewust een eiland niet 
ge~vacueerd is om te kijken wat de 
uitwerking van die proeven op mensen 
isJ), andere dingen nog eens duide
lijk werden (bijv. dat één atoom plu
tonium al kanker kan verwekken) en 
deze films ons weer eens de noodzaak 
duidelijk maakten en moed gaven om 
er flink tegen aan te gaan. 
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Om duidelijk te kunnen zijn over 

hoe 't tentenkamp voor mij was moet 

ik eerst terug naar hoe ik hiervoor 

met kernenergie bezig was en hoe 

het mij bezig hield. 

Al een hele tijd was ik "tegen kern 

energie", ik wist dat het gevaar

lijk was en dat er allerlei alterna 

tieven voor energie voorzieningen 

zijn die onbenut en milieu-vriend
elijk zijn. :Bovebdien twijfelde ik 

aan de betouwba.a.rheid van allerlei 

cijfers die er waren over hoeveel 

stroom we nodig zouden hebben. 

Ik las daarover, konstateerde dat 

alles echt verrot was en deed er 

verder niets mee. Nog nooit had ik 

stilgestaan bij wat kernenergie 

nou echt voor mij betekent,· vooral 

wat de gevaren voor konsekwentie& 

hebben, voor mijn leven en voor al

le mensen. 
:Bij het vorige tentenkamp werd ik 

me ervan bewust dat er zo'n kern

ding hier om de hoek staat. Ik 

veelde me bedreigd, als er wat ge

beurt daar in die centrale dan 

zijn de gevolgen niet te overzien 

dat wordt afschuwelijk. 

Ik wilde er meer van weten. Ik be

gon te lezen over kernenergie en 

naarmate ik meer wist werd het ab

surder en steeds groter om tegen te 

kunnen vechten. Het boek van Jungk, 

De Atoomstaat, ga.f de doorslag• 

kernenergie is verschrikkelijk, af

schuwelijk en een prestige-zaak, 

om geld, om wetenschap, maar vooral 

om macht, een komplete maffia. 
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Al die dingen maakte dat ik me el-

lendig voelde, ik wist niet meer waar 

ik ermee naar toemoest en kon er ont
zettend diep in wegzakken. Wat moet 

je daar nou tegen doen, hoe kun je 

je leven toch nog zo maken zoals je 

dat wilt, vragen waar ik gek van 

wordt. 

Daarover wilde ik ook praten, dingen 

gaan doen en voelen dat ik die pro

blemen met mensen kan delen, kortom 
er iets positiever mee omgaan. 

Daarom wilde ik ook echt mee gaan 

doen toen 't idee er was om een tent 
enkamp te gaan organiseren. 

Endan over 't tentenkamp, de voorbe

reidingen en hoe het voor mij ge

'1-teest is. 
Allereerst vond ik het fijn om me 

met een ding speciaal bezig te hou

den, dus dodewaard, zodat datgene 

waartegen ik wilde knokken ook iets 

meer binnen bereik komt te liggen. 

Ook wilde ik hierin voelen dat ik 

m'n angsten kon delen. 



Het idee om het tentenkamp te gebrui

ken om daar te praten over kernener

gie, de gevolgen en akties hiertegen 

te verzinnen en te doen, zag ik hele 

maal zitten. Door de korte orgar~sa

tie tijd was het van tevoren hoofd

zakelijk allerlei praktiese dingen 

regelen. Ik had voor mezelf het ge

voel dat, als het kamp er eenmaal 

zou zijn, ik m'n ei wel kwijt zou 

k'.mnen. Naast praten over kernener

gie en akties (doen) wilde ik ook 

allerlei leuke dingen als lezen, 

stencil/buurtkrantje maken, films 

zien, met mensen praten die ik nog 

niet zo goed ken enz. 

Ik wil nu niet echt ingaan op aller

lei gebeurtenissen en zo op het tent

enkamp, omdat die op andere plaats

en in het krantje beschreven zijn 

en voor mij ook gelden. 

Achteraf kan ik over het tentenkamp 

zeggen dat ik eigenlijk alles wilde, 

maar dat dat, jammer genoeg, niet ge

lukt is. Akties kregen we zo snel 

niet verzonnen, al die mensen die 

ik verwacht had kwamen niet. 

Toch heb ik in deze week, vooral 

door over veel dingen te praten en 

na te denken, wel een begin gemaakt 

om iets tegen kernenergie te doen. 

petra. 

~~Y22E~~~~j~-~~~-~~-~~!~~E~ (onaangepast) 

1. Luister naar de wind die jagend in de verte 
angstige duiven doet vluchten 
voör dichte plutoniuffiregens 
zachtjes sluipt de geldwolf, langs mistige rivieren 
h et is de valse hyena van de urenco-vampieren 

refr. tevoorschijn uit de kelders waar wij schuilen 
de aarde laten wij ons niet bevuilen 
de lucht die ademt over onze velden 
de bodem eeuwenlang bewerkt door helden 
nee, je rooft ons niet het recht te leven 
neeeee •••••••••• 
van zon en wind die ons gezondheid geven 

2. De dreigende orkaan nadert onze blikken 
radio-aktieve wolken doen onze kelen verstikken 
in de schaduw van de maan spoken de splijtstofgieren 
uraniumhagel verscheurt 
de bloemen de planten de dieren. 
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VNO- kampa.jne. 

VOOR\ i c.h ~ ÏOj ? • 
We wilden in dit krantje ook een stukje 
enorme stroom informatie, die v·oorstanders van kernener-
gie over ons uitstrocien de laatste tijd. Dit gebeurt o.a. 
in het kader van de zogenaamde brede maatschappelijke dis
kussie (BMD), om "objektieve" feiten te brengen. 
Je ziet het in de kranten via ingezonden brieven, maar 
m.n. de VNO (werkgeversorganisatie) is bezig met een kam
pagne om "de angst voor kernenergie bij de mensen weg te 
nemen en hen de noodzaak ervan in te laten zien." Zij 
willen voornamelijk "leeftijdsgenoten" van anti-kernenergie
aktivisten inzetten om de meerderheid van de nederlandse 
bevolking voor kernenergie te winnen. En ze trekken 12 mil
joen uit voor het opzetten van allerlei reklame-kampagnes 
en "schrijfteams, voorlichting-en tentoonstellingsteams". 
Ook individuele bedrijven gaan informatie leveren over 
energie. De Shell heeft bij v. bij alle pompstations 'n 
"prachtig, geÏllustreerd" boek over energie te koop liggen 
en hier voor is een enorme reklame-kampagne in kranten en 
op t.v. opgezet. In dit boek worden de gevar·en van kern
energie op een heel subtiele manier afgedaan. Er wordt bijv. 
geschrev·en, dat "er nog geen overeensteztming is bereikt" 
over het verwerken van het radio-aktieve afval, hiermee 
wordt gesuggereerd, dat er \\Tel oplossingen zijn, maar dat 
ze niet weten welke ze zullen kiezen, terwijl er helemaal 
geen veilige oplossing is! 

Kortom, er wordt geld noch moeite gespaard om ons te laten 
geloven, dat kernenergie niet gevaarlijk en wél nodig is. 
Waarom dit gebeurt en welke belangen bijv. de VNO daar
bij heeft, wordt in een ander stuk in dit krantje meer 
uitgelegd. Dit stuk gaat vooral in op de argumenten, die 

gebruikt worden. Deze klinken nl. vaak heel redelijk, maar 
blijken even zo vaak niet te kloppen. 
Of er wordt van een bepaalde vooronderstelling uitgegaan, 
waarvan nog maar de vraag is of iedereen het daarmee eens 
is (bijv. dat het energieverbruik zal blijven stijgen), 6f 
er worden dingen met elkaar vergeleken, die niet te verge-
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lijken zijn, bijv. natuurlijke en kunstmatige straling: er 
is straling in de natuur, dus radio-aktieve straling is niet 
zo erg; ook wordt er in een VNO-brochure gezegd, dat er meer 
kolen nodig zijn voor 'n elektriciteitscentrale, dan uranium 
voor een kerncentrale en dat dus kerncentrales goedkoper 
zijn, terwijl er natuurlijk nog wel wat meer kosten bij ko
men kijken dan alleen de hoeveelheid brandstof. 
Een ander veel gebruikt argument is, dat er met kerncentra
les nog nooit doden zijn gevallen. Nu is juist het verslui
erende van radio-aktieve straling het feit, dat het kanker 
veroorzaakt, die zich over het algemeen pas veel later open
baart. Hierdoor kunnen ze ook altijd het verband tussen de 
dood van iemand en eventuele besmetting ontkennen. BNFL, de 
eigenaar van de opwerkingsfabriek in Windscale, betaalt ech
ter wel geld aan twee weduwen van plutoniumwerkers, die aan 
kanker gestorven zijn, en vast niet uit liefdadigheid1 
Maar er zijn ook direkte doden gevallen bij ongelukken in 
kerncentrales. In 1961 zijn bij een ongeluk tijdens repara
tiewerkzaamheden aan de Idaho-ce~trale (USA) 3 mensen ge
storven vanwege te hoge straling. En in Duitsland bijv. zijn 
op 19 november 1975 bij een ongeluk in de centrale Grund
remmingen 2 doden gevallen. 



Naast een hele hoop meer 
of minder dubieuze en on
ware argumenten, wordt er 
ook sterk op het gevoel 
gespeeld. We moeten ge
loven in de vooruitgang 
en in de wetenschap, geen 
enkele nieuwe uitvinding 
is zonder risiko's ge
weest, enz. enz. 
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Mensen,die zich wél verzetten tegen de kernenergie, worden 
afgeschilderd als halve of hele kriminelen en ook zo behan
deld (Brokdorf, Malville, Dodewaard), of ze worden beschouwd 
als bange naivelingen, die de vooruitgang willen tegen hou
den. Maar het zit 'm niet in het nieuwe, maar in de gevaar
lijke gevolgen ervan. En wat is er in vredesnaam naief aan, 
wanneer je bang bent en je verzet, omdat je gedwongen wordt 
te leven op een tijdbom???? 

We zijn op 'n paar argumenten, die vaak gebruikt worden, wat 
dieper ingegaan. En dan blijkt ook, hoe doortrapt en hoe 
smerig de manier van denken en redeneren is, die de voor
standers van kernenergie gebruiken. Onze levens en onze toe
komst wegen voor hen niet op tegen hun macht en hun winst. 



$ kennis: Er wordt altijd geschermd met kennis en deskundig-
heid, voor je recht van spreken zou hebben. 

Allereerst blijkt, dat mensen, die inderdaad veel deskundig
heid hebben op het gebied van kernenergie en vandaaruit kri
tiek hebben op de onverantwoorde en meedogenloze kernpro
gramma's, op allerlei manieren de mond worden gesnoerd: 
- bijv. de zaak rond Karen Silkwood. Karen Silkwood werkte 
als laborante in de Cimarren plutoniumfabriek, in de vs. 
Van '70 tot '74 waren in deze fabriek 87 mensen, als gevolg 
van bedrijfsstoringen, besmet geraakt met plutonium, waar
onder ook zijzelf. Zij diende toen 'n klacht in bij de vak
bond, en deze vroeg haar meer gegevens en bewijzen voor haar 
klacht te verzamelen. Zij legde een dossier aan, met tal
rijke gegevens over ernstige vergrijpen tegen de veiligheids
voorschriften in haar bedrijf. Op 13 november 1974 was zij 
met haar auto op weg naar de vakbond om hen dit dossier te 
geven. Zij verongelukte die avond op de snelweg en het dos
sier, dat ze bij zich had, is spoorloos verdwenen. De om
standigheden, waaronder zij verongelukt is, zijn nog steeds 
niet opgehelderd. 
- in verschillende onderzoekscantra en kerncentrales zijn 
allerlei bepalingen, waarin het werknemers verboden wordt 
dingen naar buiten te brengen, die "het belang van het be
drijf" zouden kunnen schaden. 
- de situatie rond de hoorzitting in '76 in de VS, nadat 2 
mederwerkers van de NRC (Nuclear Reguiatory Commission) ont
slag hadden genomen. Alle werknemers, die van plan waren ge
weest, om tijdens de hoorzitting belastende verklaringen 
voor het bedrijf af te leggen, waren door hun superieuren 
geïntimideerd en onder druk gezet: zij zouden op een zwarte 
lijst gezet worden en nooit meer een aanstelling bij 'n 
kommissie of nukleaire instelling kunnen krijgen. 
Vaak werden kritiese ingenieurs overgeplaatst naar een ande
re positie, waar zij niets meer met de door hen gesignaleer
de problemen, te maken hadden. 

'n Ander aspekt aan die nadruk op kennis is, dat de zaak 
nodeloos ingewikkeld wordt voorgedaan, wat heel versluierend 
werkt. We moeten misschien wel wat"simpeler"gaan denken, in 



die zin, dat je meer afgaat op wat je in eerste instantie 
met gezond boerenverstand ervan vindt. 
Als je bijv. hoort, dat radio-aktief afval duizenden jaren 
aktief blijft, en dat er eigenlijk nog nergens een bevredi
gende oplossing voor is gevonden, nou dan is toch het eerste, 
wat je door 't hoofd schiet, dat het belachelijk en gevaar
lijk is, om nu door te gaan met klooien aan dingen, die 'n 
draagwijdte hebben, die niemand zich ook maar voor kan stel
len; die zo'n verschrikkelijke gevolgen hebben, dat niemand 
dat kan overzien. 
We moeten die eerste "simpele" gedachten en gevoelens veel 
serieuzer nemen en niet wegdrukken, met te zeggen, dat je 
er niet genoeg van af weet en dat anderen daar wel een op
lossing voor zullen vinden. 
Je eigen leven en toekomst hangt er godverdomme van af, dat 
laat je toch niet over aan 'n stelletje kerels, die weige
ren dingen te vertellen, die ze weten, als die"verontrustend" 
zouden zijn. 

$ ongelukken: Uit 't bagataliseren en verzwijgen van onge-
lukken blijkt zo'n enorme minachting voor de 

levens van mensen, dat die lui alleen daarom al niet te ver
trouwen zijn. Dat alleen al zet hun argumenten, dat 't no
dig en goed is voor 'n toekomst vol welvaart, op losse schroe
ven. 
- Bijv. het ongeluk dat laatst in Japan gebeurd is. Ze hou
den 't 40 dagen stil, en dan is het nog toeval dat 't aan 
het licht komt; ze zetten er arme, werkeloze mensen in, om 
onbeschermd te gaan dweilen en rondploeteren in radio-aktief 
water. De levens van deze mensen tellen blijkbaar minder dan 
die van hun hoog gekwalificeerde en hoogverzekerde werknemers. 

VLISSINGEN -In 
Zeeuws-Vlaanderen Is 
grote onrust ontstaan 
door de technische pro· 
blemen met de kemcen-

: trales in het Belgische 
Doel. 

Volgens actiegroepen uit 
Nederland en België heeft 
een kerncentrale bij Doel en
kele weken geleden 3000 tot 
4000 liter licht radio-actief 
water in de Schelde geloosd, 
na een mankement in een 
deel van de nucleaire fa
briek. 

De directie van de kern
' centrale in Doel heeft de Ne

derlandse autoriteiten niet 
op de hoogte gesteld van deze 
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incidenten, hoewel daar af· 
spraken over bestaan. De ac
tiegroepen wijzen de ge
meentebesturen van Honte
nisse en Hulst op hun ver
antwoordelijkheid voor de 
gezondheid van de bevol· 
king. 

De actlegroepen hebben 
ook de Nederlandse Vaste 
Kamercommissie voor kem· 
energie een rapport. toege
zonden. waarin de meiden• 
ten in de Belgische kerncen• 
trale nauwgezel beschl'even 
worden. -3?-



- Het ongeluk in de centrale van BrÜnsbÜttel (W-Dtsl.) op 18 
juli 1978. Vanwege een lek, ontsnapte er radio-aktieve damp. 
Volgens de interne beveiliging van de centrale, zou de boel 
akuut stilg elegd worden bij zo'n lek. De bedrijfsleiding 
greep echter in en liet de zaak wel doordraaien, omdat de 
damp niet radio-aktief zou zijn. Achteraf bleek echter dat 
ook de meetapparatuur defekt te zijn! 
- Er wordt zelfs al gedacht, of het niet ~oedkoEe~ is, om, 
in plaats van grote bedragen te spenderen aan allerlei be
veiligingsapparatuur, gepaste schadeloosstellinger. aan stra
lingsslachtoffers en verongelukten uit te keren. Mensenle
vens worden omgerekend in dollars en er wordt berekend, hoe
veel van deze levens voor de atoomindustrie kunnen worden 
opgeofferd. 

$ Radio-aktieve straling in de natuur: Dit wordt vaak als ar-
gument gebruikt, waar

bij gesuggereerd wordt, dat de mens bestand is tegen radio
aktieve straling. 
Er bestaat inderdaar de zogenaamde natuurlijke straling, waar
van 1/3 van de zon afkomstig is en ongeveer de helft van ra
dio-aktieve stoffen in de bodem. Deze natuurlijke straling 
is niet veel, maar ook deze is niet ongevaarlijk. Het is bv. 
bewezen, dat overmatige zonnestraling huidkanker kan veroor
zaken. Kernenergie en atoomproeven voegen 'n enorme hoeveel
heid straling toe, zeker in geval van een ongeluk, aan deze 
natuurlijke straling. 
'n Ander heel belangrijk punt is, dat er 'n verschil bestaat 
tussen natuurlijke en kunstmatige straling. Natuurlijke stra
ling is voornamelijk gamma-straling, deze wordt opgevangen 
en verdeeld over het hele lichaam. Kunstmatige straling is 
echter voornamelijk alpha-straling; deze straling dringt 
niet zo ver door in het weefsel, maar is veel vernietigender. 
Bovendien hoopt de alpha-straling zich op in bepaalde delen 
van het lichaam en deze straling neent in de loop der tijd 
nauwelijks af. 
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Het is dus onzin en gevaarlijk misleidend cm natuurlij.ke stra
ling zonder meer gelijk te schakelen met kunstmatige straling 
in veel grotere hoeveelheden. En hoe zou het lichaam gewend 
en opgewassen kunnen zijn tegen straling van stoffen, die 
nie·t eens in de natuur voorkomen? Bv. Plutonium ontstaat 
doordat de mens uranium is gaan splijten. 

$ werkgelegenheid': Er wordt al tijd gezegd dat kernenergie 

werkgelegenheid zou scheppen. Dit klopt 
van geen enkele kant. Het blijkt, dat in de industrie, bij 

'n stijging van het energieverbruik, een daling van de werk
gelegenheid optreedt. Mensen worden nl. steeds meer vervan
gen door machines, en er worden steeds meer produkten ge
maakt, die veel energie vragen. Ook in de landbouw en de ter
tiaire sektor (dienstverlenende instellingen, banken, over
heid e.d.) wordt op steeds grotere schaal geautomatiseerd. 
Uit cijfers van het CBS blijkt, dat tussen '69 en '74, on
danks een toename van de produktie-omvang met 30%, de werk
gelegenheid in de totale industrie daalde met 7%, het ener
gieverbruik nam in dezelfde periode met 80% toe. Dus het is 
helemaal niet waar dat stijging van het energieverbruik, au
tomaties meer werkgelegenheid betekent. 
Daarnaast levert een kerncentrale zelf ook nauwelijks arbeids
plaatsen op. De kernenergie-industrie is één van de meest ge
automatiseerde industrieën en men is nog steeds aan het zoe
ken naar middelen om de mens nog meer te vervangen, want de 
mens kan fouten maken en in zo'n gevaarlijke industrie kun
nen fouten fataal zijn. (Dat ook machines niet kunnen funk
tioneren wordt voor het gemak mrar even vergeten; bv. in '73 
in Windscale, daar was het alarm z6 vaak voor niets gegaan, 
dat er niet meer op gereageerd werd, toen het wel nodig was.) 
De enige werkgelegenheid, die kerncentrales te bieden hebben 
en waar groei inzit, is de bewaking en beveiliging van zo'n 
onding, zow·el voor aanvallen van buiten af, als voor sabo
tage van binnen uit. En dat zijn nu niet bepaald de banen, 
waar we om zitten te springen!!! 



1 energiebehoefte: Dit is een behoorlijk subjektieve beoor-
deling. Het blijkt bv. dat meer industrie 

en hogere produktiviteit ten koste gaat van ons milieu. 
Of je kiest voor steeds meer nutteloze, maar wel energie
verslindende produkten, 6f je stelt behoud van onze leef
wereld voorop. Het is geen wet van Meden en Perzen dat we 
steeds meer energie nodig hebben, hoe graag ze ons dat ook 
willen laten geloven. 
Bovendien ziet het er ni~t naar uit, dat kernenergie inder
daad 't grootste aandeel in de energievoorziening zal kunnen 
leveren. De uraniumvoorraden zijn beperkt en al menen ze dan 
met de snelle kweekreakt"ors hier een oplossing voor gevon-

.: .. :.···.:'dtr:f,'/\C'Il~~~~~á·;~,.moO! '·· den te hebben. nog nergens 
1'.0%ut' /lchf. en W'41'hJtc..... heeft zo'n kreng ooit ge-

"\ d.raaid, zoal 
1
t zou "moe

ten", er rijzen nog steeds 
onopgeloste problemen bij. 
(bv. een proces voor opwer
king van grote hoeveelheden 
brandstof uit kweekreaktors 
is nog niet bekend). 
Bovendien, mocht alles ver
lopen, zoals 't hoort, dan 
nog legt het langzame tempo 
van het kweken van pluto
nium beperkingen op aan de 
groei van het elektrici
teitsverbruik. 

Pas binnen 25 tot 50 jaar verdubbelt de hoeveelheid pluto
nium, dat betekent, dat de groei van het elektriciteitsver
bruik per jaar niet meer kan zijn dan 2,8% (in het "gunstig
ste" geval van een verdubbeling in 25 jaar) of zelfs 1,4%. 
Is dit energieverbruik toch hoger, dan zullen ook andere 
brandstoffen nodig blijven. 
Bij een beperkte voorraad (6f fossiele brandstof 6f uranium) 
is nou eenmaal geen onbeperkte groei mogelijk. 
Daarnaast is het misschien zeker zo logies, om het energie
verbruik minder verspillend te laten zijn: 't blijkt, dat 
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bij een elektriciteitscentrale ongeveer 60% van de energie 
niet nuttig wordt gebruikt en als afvalwarmte wordt afge
voerd. Volgens een rapport van de VN uit '76 kan de energie
efficiëntie tegen 't jaar 2000 verdubbeld zijn. 
Over die hele energiebehoefte en vooral wie die behoefte nu 
eigenlijk heeft, staat in dit krantje nog een stuk. 

Al kunnen we een stel argumenten van voorstanders van kern
energie ontzenuwen en weerleggen, het blijft wel staan, dat 
zi~ veel meer geld en machtsmiddelen hebben om gehoord te 
worden. 
Daarom moeten we misschien maar 'ns met elkaar gaan praten, 
over hoe en wat we kunnen ondernemen, om ons te weren tegen 
deze kampagnes en valse voorlichterij van hen, die belangen 
hebben bij de kernenergie-industrie. 

Voor dit stuk heb ik de volgende boeken gebruikt: 
- De Atoomstaat van Robert Jungk 
- Kan Kernenergie van de Alarmgroep atoomplannen, stad Gro-

ningen 
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-Voorbereiding

Vanaf het begin, m~~dag heeft het 
plan er gelegen om een demonstratie 
te houden als afsluiting van onze 
aktieweek. Dit hadden we ook de pers 
laten weten en via eigen publikaties 
kenbaar gemaakt. 
We wilden hier iets meer mee dan al
leen een wandeltocht rond de Cen
trale. Enerzijds doordat we door de 
week heen geen grote akties gedaan 
hadden, maar ook omdat we o.p zo'n 
middag echt wat willen doen tegen de 
centrale. 

Het idee was gerezen om een Sj~bo
lische muur te bouwen voor de poort 
van de centrale, en daar de door de 
tweede kamer goedgekeurde geheime 
kontrakten openbaar te maken. Hier
mee wilden we laten zien dat ie 
dicht moet en dat wij wel vast wil
den beginnen met de (af1sluiting. 
Iedereen zag dit plan hardstikke zit
ten en een kleiner groepje is toen 
bezig gegaan met het regelen van prak 
tische dingen hiervoor. Zij zorgden 
voor stenen, cement, houten schotten 
e.d, en ook voor een vervangend ak
tieplan als we bv niet langs de po
litieafzetting konden komen 

De stenen die verzameld waren, wer
den halverwege de route gedropt en 

tijdens de aktie(demonstratie) aan 
iedereen uitgedeeld onder het motto 
"ieder draagt zijn steentje bij" Dit 
in heel letterlijke zin want ieder
een zou zelf zijn/haar steen. aan de 
muur toevoegen. 

-de demonstratie-
Doordat het tentenkamp tegen onze 
verwachtingen in niet erg uitgegroeid 
was in die week, hadden we het idee 
dat het met de demonstratie ook zo 
zou gaan. Toen we op het vertrekptmt 
aar~amen was het daar al razend 
druk(± 2000 mensen)o 
We kregen daar wel een kjck van. 

We vonden het fijn dat er zoveel men~ 
sen waren, maar tegelijkertijd bleek 
het heel moeilijk te zijn om aan ie
dereen duidelijk te maken wat het 
plan met de demonstratie was. We had
den maar een megafoon ter onzer be
schikking. Er was daarom ook veel on
duidelijkheid over het tijdstip van 
vertrek, over hoe het nu met die ste
nen zat, en naar wat achteraf bleek 
over het tijdstip van ophouden en dat 
we geen konfrontatie met de ME wilden. 
Ondanks alla onduidelijkheden vertrok
ken we rond half twee toch naar de 
Kerncentrale. Het was een behoorlijk 
lange rij, waarin prachtige spandoe
ken werden meegedragen. Onderweg wa
ren er jammergenoeg wel een aantal 
aotomobilisten die wat ongeduldig wa
ren of die hun motoren niet uit wilden 
zetten. Na verloop van tijd liepen veel 
mensen met de hun aangegeven stenen, 
het was een prachtig gezicht. 
De meeste mensen konden ook zonder 
meer doorlopen bij de politieafzetting. 
Alleen de tweede bakfiets waaro:p aller
hande materiaal lag werd tegengehouden. 
Eerst door agenten, maar dit lukte hen 
niet want er werd met een groot aantal 
mensen al rennend door hun blokkade 
doorgestoten. Een stukje verder werd de 
bakfiets tegengehouden door een boer, 
die de fiets in de sloot duwde. 
Toen de demonstratie bij de kerncentra
le aankwam, werden daar een groot aan
tal banden aangestoken, die een en~e 
hitte en rook veroorzaakten. Het was 
een magnifiek gezicht, alleen kon hier 
door niet alles zich volgens plan af
spelen. Het was er zo heet dat ieder 
die zijn steentje wilde bijdragen er 
bijna niet bijkomen kon. Het was ech
ter wel een betere versperring dan de 
menselijke blokkade die afgesproken 
was. Maar stel je voor, dat de wind on
ze kant had opgestaan dan was het goed 
misgelopeno( Volgende keer beter voor
bereiden en over nadenken dus). 
Vanuit de Centrale kwam een brand
spuit op de proppen om ervoor te zor
gen dat de omhoogstaande asfaltbrug 
niet in de brand zou vliegen. ( dat 
deed ie lekker wel) Er werd toen een 
aantal stenen gegooid. Ondertussen 
werden ook de verklaring en het gehei
me kontrakt uitgedeeld. Om half vier 
kwamen er ineens 8 ME busjes aangere-



den. Eerst vanaf de middenweg. We be
sloten ze tegemoet te lopen omdat we 
dat de sterkste man.i.er van weggaan 
vonden. Op dat moment was er veel on
duidelijkheid. De meesten gingen weg, 
sommiggen durfden niet de ME busjes te
gemoet te lopen, en werden dus ingeslo
ten en andere mensen wilden wachten tot 
de ME verscheen. 
De Mobiele Eenheid reed op dat mo
ment al op demonstranten in vanaf 
de dijk, terwijl er nog mensen aan 
het weggaan waren. Door deze be
lachelijke manier van optreden werd 
duidelijk dat ze op geweld uit waren. 
Ze hadden immers ook kunnen wach
ten om te kijken of de mensen alle
maal weg zouden gaan. Als wij drie 
minuten later zouden zijn vertrok• 
ken hadden we allemaal ingesloten 
gezeten en zou er op ons allemaal 
ingeslagen zijn. Op de mensen die 
achtergebleven zijn.is keihard in
geramd. De ME heeft niets geschuwd, 
of zelfs maar geprobeerd nodeloos 
geweld te voorkomen. 
-Een meisje struikelde en kroop 
naar de dichtstbijzijnde boerde
rij. De boer zei:"kom gauw binnen". 
Vlak voor zijn deur is zij opnieuw 
in elkaar geslagen. 
De charges gingen ook niet in Ko
lonne of gedisciplineerd. Nee. er 
werd gewoon lukraak op mensen af
gerend en op losgeslagen. Het ging 
er duidelijk om om ons te pakken en 
niet alleen om de weg vrij te maken. 

~~~~ 
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Er waren ook veel meer gewonden dan 
door de media is geschreven, en dan 
spreken we hier alleen maar over 
lichamelijke verwondingen; 
-Een jongen was al geslagen en in
gesloten. Hij kon al niet meer weg. 
Daarna is hij nog meerdere malen 
gericht getrapt en geschopt(in de 
nieren). Er waren ook veel mensen o
v:erstuur: 
-Een jongen is in panische angst 
een greppel bij de Centrale ingedo
ken en hij werd daar vele uren later 
pas bij toeval door ons ontdekt. 
Nadat ze iedereen of hadden verwond 
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of hadden weggeslagen reden ze ter
gend langzaam de muur omver. Een 
deel van de Mobiele Eenheid is daarna 
weer naar de demonstratie toegegaan 
en onderweg naar station Dodewaard 
zetten ze zo nu en dan ergens wil
lekeurig een stuk weg af. 
~ee meisjes werden door hen opge
pakt omdat ze tegen een auto die op 
hen ingereden was geschopt haddeno 
Even later werden ze door demon
stranten weer ontzet. 

Toen we later terugliepen naar onze 
fietsen en naar het tentenkamp reden 
hoorden we dat de mensen die waren 
achtergebleven op het kamp voor ons 
allemaal gekookt hadden. Dat was he
lemaal te gek. 
Tijdens het eten en daarna hebben we 
nog doorgepraat over het verloop van 
de demonstratie. Bij het journaal 
's avonds leek het sameren om weg te 
gaan en het uitdelen van de stencils 
door de politie nog wel redelijk, 
maar in werkelijkheid was het nauwe
lijks te verstaan. Trouwens, ook al 
was het wel verstaanbaar, het is noo~t 
een excuus om er hard op in te slaan. 
Het bleek ook dat er zo verschrikkelijk 
veel zich had afgespeeld in een hele 
korte tijd dat je dat in je eentje 
nooit kan overzien. 
De mensen die voorin de wegtrekkende 
demonstratie liepen konden bv helemaai 
niet zien dat achteraan de mensen in
gesloten werden, en dat er walgelijk 
op hen werd.ingeramd, zij hoorden dit 
pas op het tentenkampo 
We hebben nog wel heel goed kunnen 
praten over hoe iedereen zich tijdens 
en na de demonstratie voelde. 
l1ehalve dat er emoties loskwamen heb
ben we uit dit napraten nog een aan
tal aandachtspunten voor de volgende 
keer· zoals :. 

-Hoe brengen we besluiten over 
naar anderen die niet mee voor
bereid hebben? (in een demonstra
tie). 

-HOe ga je om met alle verschillen 
in vormen van aktievoeren? 

-Aktie samen beginnen, 
samen eindigen, en 
samen blijven doen::: 

-We moeten voortaan bij de voorbe
reiding toch maar uitgaan van mas
saal geweld van de kant van de 
politie, tot nog toe gingen we van 
veel minder geweld uit dan er in 
werkelijkheid steeds tegen ons ge
bruikt wordt. 



PilliS TENTENKAmP • 
• 

* PRIMA 

Voorop staat, dat ik 'n heel tevreden gevoel heb over die 
week. Ik vond •t so wie so heel ~ijn, om 'n hele week bui-
ten te kamperen en weer eens te merken, dat ik (we) prima op
gewassen zijn tegen kou enz., dat we ons daar voortaan goed 
voor kunnen uitrusten. Ook vond ik het leuk, om met zo'n gro
te groep op te trekken; •t ging me beter a~, dan ik verwacht 
had, om met nieuwe mensen te praten en anderen, die ik op zich 
wel kende, in deze situatie een week mee te maken. 
Verder ben ik blij te merken, dat het ons toch voor een deel 
gelukt is, onze manier van doe, en dingen, die we niet zagen 
zitten, ter diskussie te stellen en ook te veranderen. Bijv. 
dat onze vrouwengroep zich in het begin heel verantwoordelijk 
voelde en veel regelde(bv. •t sekretariaat), we hebben daar
over gepraat en naar mijn idee is dat toen ook wel veranderd. 
•n Ander punt is de gerichtheid op pers, publiciteit, akties 
en aangroeien van het kamp. Die eerste dagen stond dat best 
voorop. Ik vind het heel goed, dat we dat hebben kunnen om
buigen. We hebben daarna onze behoe~te,om door te praten over 
wat kernenergie voor je betekent, hoe groot het is, je machte
loosheid, het wegdrukken van de angst enz., veel serieuzer ge
nomen. Voor mij is het aksent toen ook duidelijk verschoven 
en ik heb me daar ook heel prima bij gevoeld. 

Tja, en dat is dan ook wel het centrale voor mij van die week: 
dat ik een hele week bijna ona~gebroken met kernenergie ben 
bezig geweest: •t zien van de ~ilms, •t in een grote groep o~ 
met een paar mensen erover praten, •t bezig zijn met die kon
trakten, dat is voor mij heel belangrijk geweest. 
Tot dan toe was kernenergie voor mij iets heel, ja, onhanteer
baars. A~ en toe hoorde o~ las ik er iets over, waardoor ik 
heel kwaad of bang werd. Maar ik wist ook bij god niet, wat ik 
daar verder mee moest. Ik zag/zie het ook als zoiets groots en 
omvattends, dat ik bij alle akties, die we konden bedenken, 
alleen maar kon voelen, dat het toch niets uithaalde. •t Maak
te me heel machteloos en daardoor ook weer heel bang; en voor
al bang om het ten volle tot me door te laten dringen. Dat is 
é~n keer , toen met Harrisburg, zo sterk gebeurd, dat ik er in 
een enorm zwart gat door terecht kwam, waar ik ook niets mee 



kon, 't alleen maar ontzettend verschrikkelijk vinden. 
Na deze week heb ik op de êên of andere manier wel meer •t 
gevoel, dat ik het een beetje kan hanteren. •t Blijft heel 
erg groot en ik blijf me ook afvragen, of we het ooit tot staan 
kunnen brengen, maar tegelijkertijd voel ik ook, dat ik er niet 
meer om heen kan om het wel te proberen, •t kan geen argument 
zijn om m'n ogen er maar voor te sluiten. 
Ik merk, dat ik er ontzettend veel over wil lezen, nog veel 
meer te weten wil komen, hoe •t werkt, wat nu precies de ge
varen zijn, hoe de hele keten in elkaar zit, en ik wil met 
die informatie ook wat doen. Als g.v.d. toch steeds meer men
sen echt gaan zien en voelen, dat we gewoon kapot gemaakt wor
den en alleen als lijdend voorwerp fungeren voor de machts
wellust en het gekonkel van een stelletje kerels, dan moet er 
wel iets kunnen gebeuren. En dat kan ook dicht bij huis, door 
erover te praten met ouders, of bv. met de visvrouw op de 
markt, door te vragen, waar de vis gevangen wordt en te vertel
len, waarom je dat vraagt. 
Door er meer over te weten, over de verschillende onderdelen, 
denk ik dat ik ook konkratere aangrijpingspunten kan vinden, 
om aktie tegen te voeren, bv. de kontrakten, de opslag van 
afval, de zoutkoepels, de lozingen in zee, de plutoniumleve
ring, kernwapens, noem maar op. 
Ik had eerst heel sterk het gevoel van : kernenergie is zo 
groot, we moeten met een aktie of zo toch ook de genadeklap 
kunnen geven; ook de akties tegen ging ik zoeken in iets heel 
groots, sterks, effektiefs, wat ook maakte dat ik me heel 
machteloos ging voelen en er daarom ook omheen kon: ik kon 
er toch niets tegen ondernemen. 
Terwijl i.k nu veel meer zie, dat je wel op een heleboel ver
schillende,kleinere onderdelen iets kan aanpakken. Daarom zou 
ik ook graag willen weten, wat er overal waar gebeurd, om me 
ook gesteund te voelen. 
Door het tentenkamp zijn er voor mij wel dingen veranderd, ik 
wil me veel sterker en meer met kernenergie en kernbewapening 
(so wie so bewapening en militarisme) gaan bezig houden. 
Maar ik zit er nog wel mee, hoe ik dat moet kombineren met m'n 
"gewone" leven. E~n ding is, denk ik al, een minder strikte 
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scheiding maken tussen akties (zwaar, moeilijk, kost veel) en 
gewone leven en thuis. Op 't tentenkamp heb ik bv. ook heel 
veel lol gehad en goede dingen meegemaakt, die me ook wat op
geleverd hebben. 
Maar acheraf zie ik ook, dat ik een. aantal niet zo'n goede 
dingen tussen mij en anderen er ook vies bij heb laten zitten. 
Tja, en dat wil ik dus niet; in die zin wil ik kernenergie 
niet z6 voorop stellen, dat dat gebeurt. 
Iets dergelijks is bv. ook sexistles of rotgedrag van mannen, 
heel openlijk of in grapjes, waar een heleboel uit blijkt, 
die wil ik niet zomaar laten gebeuren, omdat nou de dreiging 
van kernenergie voorop staat. 
Nou, en dat lijken me geen gemakkelijke dingen, maar wel de 
moeite waard en ook nodig om te probereno 

Ineke 

I 
I 
' 

..____- --·--
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EEN BASISGROEP OP ZICH ZEGT NOG NIKS. 

Hoe we zijn begonnen. 

We zijn bij elkaar gekomen na het eerste tentenkamp in Dode
waard in oktober 1890. Voor een aantal van ons was het een 
frustrerende ervaring omdat ze er alleen naar toe waren ge
gaan en er daardoor een beetje verloren tussenliepen. 
Anderen uit de groep hadden het nodig om meer gestimuleerd 
te worden in het vechten tegen kernenergie, tot dan toe was 
het voor hun eigen idee te vrijblijvend geweest. Weer anderen 
zochten, vanuit eigen positieve ervaringen in hUn knokken 
tegen kernenergie, nieuwe mensen om dit positieve gevoel 
verder te ondersteunen en daardoor aktiever te worden. 

Allemaal waren we dus wel op de een of andere manier betrok
ken bij de strijd tegen kernenergie en ieder wilde daar (nog) 
aktiever in worden. Daarom zochten we een plek om met elkaar 
te praten over de betekenis van kernenergie in ons lsven en 
om elkaar te stimuleren. 

We hebben ons wel basisgroep genoemd maar wilden, in ieder 
geval in het begin, buiten elk overleg blijven omdat we het 
belangrijker vonden eerst elkaar te leren kennen en vanuit 
het vertrouwen dat we dan in elkaar zouden (kunnen) krijgen 
eigen akties te gaan ondernemen. Bovendien hadden we niet 
veel zin in al die vergaderingen, notulen, de onpersoonlijke 
manier van met elkaar praten. Daarom hebben we in eerste ~ I) 
instantie ook een aktie vanuit ons eigen groepje gedaan, ~ · · ~. 
waarover later meer. Q:7 . : ; &,. 

Wat is er toen gebeurd. ~ .· : .. }'· i 
Bij ons stond steeds de persoonlijke kwaadheid voorop. ' , .•• 
Onze woede tegen (onder andere) kernenergie laaide steeds ~ G~~ 
weer op als je gekonfronteerd werd met stukjes in de krant, ' 
op t.v. en radio; hoe familieleden en kennissen er over den-
ken. Centraat stond: wij zijn tegen kernenergie; hoe raakt je O 
dat in je dagelijks leven; hoe kun je doe woede omzetten in "~ 
akties. l> :l 
Daarom hebben we weinig gepraat over akties die direkt gericht$ S 0 
waren op het sluiten van kerncentrales. Wel hebben we affiches~-· rn 
gemaakt en geplakt tegen de VNO-kampagne pro-kernenergie. ~ ~ " 
(stelletje klootzakken). Nog diezelgde nacht dat we geplakt ~ ~ 
hadden begon de pierson-aktie. Hieraan hebben we aktief ~ 0 ~ 
meegedaan als groep omdat woningnood ook iets is waar we '" ~ 
persoonlijk iets mee te maken hebben. Het meemaken van elkaars tC Z 3 
angst; elkaars woede over wat er gebeurde; het elkaar moed 0 
inspreken om wéér te gaan; het gevoel niet alleen in een blok•Sl ~ ~ 
kade te zitten; mensen om je heen te hebben waar je je ver- ,.. Clt A'S 
trouwd b~ voelt; het met zijn allen meedoen aan de demonstra- ,. ~ ~ 
ties; het plakken en spuiten onderweg. Allemaal erg belang- m 3> 
rijke dingen voor ons omdat we elkaar daardoor beter leerden ~ ~ G) 
kennen. 2. Z 0 

Naast het praten over kernenergie hebben we veel gekletst 
over ieders leven. Wat hem/haar daar in bezighield. (wel of 
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niet stemmen, vrijen, de verhouding met je ouders). 

Na al die slopende weken waren we net op het punt gekomen om 
te kijken wat we verder wilden gaan doen, toen we hoorden over 
een eventueel tentenkamp (april '81) in Dodewaard. We waren 
meteen enthousiast. De kans, om sarnon met anderen, buiten ons 
groepje om, te kunnen praten over nieuwe akties; om andere 
ideeën te horen. We vonden het prima dat mensen zo met initia
tieven kwamen om een tentenkamp te gaan houden. Ook om mensen 
hiervoor proberen enthousiast te maken. In plaats van netjes 
af te wachteh tot oom ssk of tante partij een beroep op ons 
doen om op HUN voorwaarden achter HUN spandoeken het getal 
groter te maken. 

Ook vonden we het leuk om voor onszelf dat kamp te organiseren. 
Verder bekeken we wie wanneer op het tentenkamp kon zijn. 
Gepraat over wat iedereen van het tentenkamp verwachtte of wat 
voor ideeën er waren om daar te gaan doen hebben we nauwelijks. 
Dit heeft ons tijdens het tentenkamp wel opgebroken. 

Het tentenkamp. 

Nadat we ongeveer drie uur nodig hadden om de tent op te zet
ten, zaten we daar zo van: wat nu? We voelden ons onwennig 
zowel naar de anderen als ook naar elkaar. Het bleek al snel 
dat ieder voor zich niet wist wat we daar precies zochten of 
wat we wilden doen. Het lukte ook heel slecht om daar met 
elkaar over te praten, wat nog versterkt werd doordat we 
steeds met kleine wisselende groepjes op het tentenkamp zaten. 
We waren in feite heel afhankelijk van wat andere mensen voor 
ideeën hadden en zo stelden wij ons ook op. 
Dat stond eigenlijk haaks op de maniet waarop het tentenkamp 
gegroeid was. Ieder (groepje) op zich is namelijk een stuk van 
de organisatie, terwijl wij het aan anderen overlieten. 
Wat er zoal gebeurd is op het tentenkamp moet je maar ergens 
anders in dit krantje lezen. Belangrijker voo.r ons is in dit 
verhaal: 

Wat heeft "Dodewaard" voor ons betekend? 

Na de week Dodewaard hebben we op onze vaste donderdagavond 
gekletst over hoe ieder het tentenkamp gevonden had en wat 
het voor hem/haar had betekand.Overheersend bij ons was een 
baalgevoel van hoe het binnen ons groepje daar gegaan was. 
We hadden niet genoeg nagedacht en doorgepraat waarom we 
naar het tentenkamp wilden. Niet goed nagedacht, wat we daar 
zochten voor onszelf in onze strijd tegen kernenergie. 

We wisten niet goed, wat we moesten doen. Die steun of die 
stimulans hadden/kregen we ook niet bij elkaar. Dit leidde 
er al snel toe, dat we allang blij waren, als er weer een 
aktie georganiseerd werd of als er iets anders ging gebeuren. 
Het als groep ondernemen van eigen dingen gebeurde niet. 
Individueel gebeurde dit wel iets meer. 

Doordat we zo weinig met elkaar doorgesproken hadden en door
dat we steeds met weinigen op het kamp zaten (de opkomst 
binnen onze basisgroep was slecht) werd het ook moeilijk om 



iets in de grote vergaderingen te zeggen. Als iemand van ons 
ergens twijfels over had, over het reilen en ze~len van het 
kamp, akties, do vergaderingen en dergelijke, lukte het niet 
om hier iets over te zeggen. Bang ook voor de vraag: wat dan? 
Positief meedenken lukte dan ook voor enkelen van ons niet. 
Dit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we elkaar 
niet durfden aan te spreken op: hoe zit je hier, wat vind je 
ervan, wat zijn je twijfels. 
Na dezè week kwam dit pas naar voren. 

Waarom toen pas? 

Het i.s voor ons opnieuw duidelijk geworden, dat we te weinig 
vertrouwen naar elkaar toe hadden. Ook onder mensen, die bui
ten onze basisgroep om al langer een goede vrienden/vriendin
nenrelatie met elkaar hebben, is dit niet gebeurd. Het is een 
te grote drempel om over onze twijfels en onzekerheden in onze 
groep met elkaar te prateno Zowel hoe het ging op het tenten
kamp, als ook ten aanzien van jezelf en anderen biiULen onze 
groep. We spraken elkaar te weinig aan op: Jij bent toch ook 
tegen kernenergie, w.at betekent dat voor je, voor je manier 
van leven, voor je manier van strijd voeren? 

Het is allemaal te vrijblijvend binnen onze groep geweest op 
het tentenkamp. Je kon gerust weg blijven zonder daar op aan 
gesproken te worden. Elk argument om niet te komen was al 
voldoende voor de anderen om niet door te vragen. Deze week 
is ook z6 belangrijk voor ons geweest. Door er over te pra
ten, bleek, dat we niet of te weinig van elkaar weten, wat bv. 
kernenergie voor ieder betekent. We hebben er in het begin 
wel vaker over gepraat, maar we stelden ons te snel tevreden 
als er dan gezegd werd: het is gewoon gevaarlijk en daarom ben 
ik ertegeno Juist door persoonlijk, steeds opnieuw, van el
kaar te horen, hoe kernenergie je bezig houdt, hopen we her
kenning te vinden bij elkaar. Elkaar te stimuleren en aan te 
spreken op je eigen manier van strijd voeren, maar vooral je 
eigen manier van leven. 
Positief en leuk is het voor ons, dat we 
toe zijn gegaan. Het is voor ons anders, 
ten en af en toe aktie voeren., 

Hoe z2 t het met het vertrom-ven in elkaar o ""' · •l. 

Tot nu toe durfden we elkaar niet aan te spreken, omdat we ~ ~ 
elkaar niet zo goed kenden. We weten te weinig van elkaars~~ ,. 
persoonlijke leven. We zijn bang om elkaar aan te spreken ~- ' 
op wat je wel of niet leuk vindt van elkaar. We hebben ont-~, . 
dekt, dat het nodig is gerichter en konsekwenter met elkaar ·~--~~ .. _ .. 
te praten over kernenergie. Over de ke1.1zes, die· je al o:f niet -
maakt, en dan ook uitleggen, waarom je een bepaalde keuze 
maakt~ Heel konkreet: als sommige mensen van ons groepje mee 
doen aan een tentenkamp en iemand wil niet mee, dat dan ook 
duidelijk gevraagd wordt, waarom die ene niet mee wil. 
Dan komt er ook uit, wat zo iemand dan belangrijker vindt. 

Ook is gebleken, dat een aantal mensen i.n de groep opkijkt 
tegen anderen en vandaaruit stil blijven of daardoor geen 
initiatief durven nemen~ Anderen durven op hun beurt, niet te 
vragen, wat er aan de hand is, al.s iemand "hoorbaar" stil is. 



Vervolgens de belangrijke vraag: Wat betekent kernenergie 
voor jezelf'? 

We zijn er mee begonnen om deze vraag verder uit te diepen. 
Hoe denkt ieder hierover. Er zijn verschillen, er zijn ook 
overlappingen: 
- kernenergie is het supersymbool van alles, wat mis is: je 
hebt er niets over te vertellen; het is supergevaarlijke 
Kernenergie vertegenwoordigt in feite ál het ongrijpbare. 
- Als je nagaat, wat je om je heen ziet; wat er geproduceerd 
wordt; overkonsumptie; gif' te land,ter zee en in de lucht. 
(wat overigens 66k door het leger verdedigd wordt). 
- Je kan zelfs je voedsel niet meer vertrouwen. 
- Wat betekent dit voor je leven: je voelt de angst voor de 
vernietiging. Je ziet de zin om iets op langere termijn te 
ondernemen niet meer. Wil je überhaupt nog wel kinderen? 
- Het fatalisme, wat je krijgt, door het geringe (direkte} 
effekt van akties, die je onderneemt; ze trekken er zich 
geen moer van aan, ze gaan gewoon door. (de oppep-funktie 
van de basisgroep is hier dus nodig). 
- Kernenergie is ook iets abstrakts. Kollossale gebouwen, 
on(be)grijpbaar, zelfs als je voor de tiende keer uitgelegd 
hebt gekregen hoe het werkt. Je weet verrekte goed, dat 
kernenergie heel slecht is, maar toch is het heel moeilijk 
dat door te trekken naar je eigen leven .. "Je ziet het niet, 
je hoort het niet, je ruikt het niet, maar het blijft wel 
duizenden jaren aanwezig". 
- De steeds verder gaande militarisering van de samenleving. 
De steeds repressievere houding van de politie. De angst voor 
een weer opnieuw opkomend fascisme, de sluipende manier, waar
op het binnen rechtse partijen binnendringto Ook kernenergie 
levert daaraan een bijdrage. (bekijk de"vesting" Dodewaard). 
- De steeds dreigender wordende internationale situatie. 
De sterk toenemende kans op een oplossing van konflikten met 
kernwapens. De levering van kerncentrales en daardoor van 
kernwapens aan idiote diktaturen, alleen om er poen uit tè 
slaan. 

Een verschil, wat van het begin af' aan gespeeld heeft, in on
ze basisgroep, is de manier waarop we naar andere mensen toe 
gericht zijn. "Ik heb geen zin om andere mensen te bekeren" 
staat tegenover "ik wil wel mensen bereiken". Sommigen van 
ons willen wel kontakt blijven houden met mensen uit hun 
geboortedorp. Ze willen blihven proberen te praten met men
sen, waarvan ze het idee hebben, dat ze gevoelsmatig toch 
dicht bij hen staan. En door dit praten over dingen als kern
energie twijfels op te roepen of' hen te sterken in hun, naar 
onze mening, goede ideeën. Deze mensen zi.jn ervan overtuigd 
dat velen van hen gewoon te 1-veinig i:nf'ormatie hebben. Dat 
van die bekenden velen niet de mogelijkheid hebben om dui
delijk te kunnen kiezen. Hierdoor is ook voor deze mensen 
uit de basisgroep een duidelijker al of niet afstand nemert 
mogel~jk~ Dat dit een moeilijk proces is en vaak langdurig 
kan zijn, spreekt (misschien) voor zichzelT. 
Bovengenoemd verschil werkt in vele dingen door. Een voor
beeld is de tekst voor het anti-VNO-af'fiesje. De ruzie, die 
we hadden, over wat er op het aff'iesje moest komen te staan. 
De duidelijkheid naar zoveel mogelijk mensen of' de persoonlijke 
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kwaadheid. 

Ten slotteo 

Het was heel moeilijk voor ons om dit sttlic op papier te krij
gen. Het was moeilijk, om de dingen, hoe ze precies gelopen 
zijn, weer voor de geest te halen. In dit stuk wordt ook vaak 
de "we-vorm" gebruikt. Dat alles niet zo gladjes verlopen is 
als de "we-vorm" suggereert.. zal duidelijk zi,in. Nog heel wat 
verschillen moeten duidelijk(er) worden. 

Al pratende over dit stuk z~Jn we erachter gekomen hoe po
sitief de groep ook voor ieder werkt: het praten over je 
angsten en twijfels, het elkaar stimuleren om te vechten tegen 
fatalisme; het· zijn allemaal dingen, die ons sterker maken 
en helderder voor ogen brengen, waar we in feite mee te ma
ken hebben., 
En daarbij, het lukte ook wel goed om er met elkaar over te 
prateno Het is - om maar een simpel voorbeeld te noemen -
heel belangrijk om te horen, waarom iemand stopt met roken, 
of gezond wil eten, ondanks het feit dat Nederland over een 
paar jaar veranderd kan zijn in een nukleair kerkhof. Dat 
brengt je ook weer op het idee, om naar positieve dingen te 
gaan zoeken, naast het knokken tegen al wat ons bedreigd, wat 
heel moeilijk en vaak frustrerend is" 

Een basisgroep. 

. . 
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GEHEIME KONTRAKTEN 
In april heeft de Tweede Kamer de geheime kontrakten tussen Windscala 

en Dodewaard goedgekeurd. Het is waanzinnig dat de Tweede Kamer haar 

eigen funktie, n.l. als "volksvertegenwoordiging" openbaar verantwoorde 

beslissingen te nemen, hiermee overboord gooit. Het wordt steeds duide

lijker dat een aantal groeperingen in Nederland, waaronder politici, 

bereid zijn alles te slikken als dat nodig is om de sluiting van de 

kerncentrales te voorkomen. 

Het is bekend dat Windscala standaardkontrakten afsluit. We hebben ge

deelten van het· kontrakt tussen Windscale en Japan bekeken. Deze punten 

zijn bekend geworden in een openbaar debat dat in 1977 in Engeland is 

gehouden over de in Windscala te openen opwerkingsfabriek. Ze gelden 

ook voor het kontrakt tussen Windscale en Dodewaard. De centrale in 

Borssele heeft een kontrakt afgesloten met de enige nu al draaiende 

opwerkingsfabriek ter wereld, die in het Normandieee La Hague, en deze 

gevaarlijke fabriek funktieneert vanwege 'techniese problemen' zeer 

slecht. Borssele levert veel meer afval af dan Dodewaard, maar in 

principe zijn de kontrakten met de beide opwerkingsfabrieken wel te 

vergelijken. Wij zijn er bang voor dat er wel heel erge bepalingen in 

de geheime gedeelten van het kontrakt staan, als je ziet dat wat bekend 

is al zo'n erge gevolgen voor ons heeft. 

In het gunstigste geval krijgen we na 1990 grote hoeveelheden radioak-
_/---

tief afval terug, dat we in Nederland moeten opslaan.~~~~ 

De hoeveelheid 

die we terugkrijgen is 80 keer zo groot in volume als wat Nederland 

erheen stuurt. Dit "gunstigste geval" houdt in: 
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- de opwerkingsfabriek moet perfekt draaien; maar dit is nog nergens ter 

wereld ooit voorgekomen, 

- er moet een metode gevonden worden voor het omzetten van het vloeibare 

radioaktieve afval in vaste vo:rm; maar dit is alleen mogelijk met 

kleine hoeveelheden in laboratoriumsituaties. 

ATOOMENeRGIE f. ? Het is nu zelfs nog twijfelachtig of de fabriek 

wel gaat draaien, terwijl de opslagruimten in 

Windscala al volgepakt staan met hoogaktief af

val. Er zal nog een veilige manier van opslag en 

van transport gevonden moeten worden. Wie er be

paalt wat veilig is en wat de no:rmen hiervoor 

zijn is onduidelijk; geheim? Wat vaststaat is 

dat we in alle gevallen met een enorme hoeveel

heid radioaktief afval komen te zitten. Dat wil-

len we niet, zoiets bedreigt ons leven, alle 

leven. laaram eisten wij tijdens het tentenkamp dat de Eerste Kamer deze 

kontrakten zou verwerpen, maar eind mei zijn ook daar deze geheime kontrakten 

goedgekeurd. Hier volgen de belangrijkste punten, die van het standaard

kontrakt wel bekend zijn: 

1. Dit kontrakt moet geheim blijven, als het openbaar wordt gemaakt is 

het ongeldig. 

2. Dodewaard betaalt (evenals de andere klanten) de bouw van de opwer

kingsfabriek in Windecale en draait op voor alle techniese en bedrijfs

risikoos, als de fabriek opgestart is. 

3. Dodewaard is verplicht al het afval dat vrijkamt bij het opwerken van 

de splijtstofstaven terug te nemen. Dit is radioaktief afval, bestaande 

uit: besmette werkkleding, schoonmaakmiddelen, instrumenten, water, stof, 

moddert beton, etc. Voldoet Dodewaard niet aan deze verplichting, dan 

moet er een boete van !50.000 per dag betaald worden (20 miljoen p.j.). 

4. In 1981/82 wordt begonnen van de opwerkingsfabriek, die in 1987 klaar 

moet zijn. Mocht er iets fout gaan voor of na het opstarten van de 

fabriek, dan is Dodewaard verplicht v66r 1995 de onopgewerkte splijt- · 

stofstaven en het radioaktief afval terug te nemen. 

5. Nederland moet een oplossing vinden voor veilig transport en opslag van 

het afval dat bij de opwerking vrijkomt, anders begint de fabriek niet 

met opwerken van de staven uit Dodewaard. 

6. Windecale is verplicht het vloeibare radioaktieve afval om te zetten 

in vaste vorm. Lukt dit niet dan is Windeoale gedwongen op te houden 

met opwerken en is Dodewaard verplicht alle splijfstofstaven, opgewerkt 

of niet, terug te nemen binnen 25 jaar. 

Deze punten volgen uit wat bekend is van het kontrakt tussen Japan en 

Windscale. De rest is nog geheim en zal dus wel veel erger zijn. 
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Toen ik na het tentenkamp weer 

in Nymegen was,heb ik eens ge

probeerd alles op een rijtje te 

zetten.Gewwon eens even kijken 

met wat voor idéé ik er naar 

toe was gegaan en hoe alles in 

het tentenkamp is verlopen. 

Ik merkte toen dat er aan aar

dig wat van mijn verwachtingen 

is voldaan.Mijn idéé van het 

tentenkamp was; de mogelijkheid 

tot praten met andere mensen 

over kernenergie,en hoe zij 

hier over denken en mee werken. 

Maar vooral wou ik graag met 

een aantal mensen na het tent

enkamp door werken aan onder

zoekingen en dergelijke. En als 

ik dat nu zo bekijk dan merk ik 

dat ik met erg veel mensen erg 

goed heb kunnen praten. Vooral 

echter kwam het ook doordat 

ik merkte dat nog meer mensen 

na het tentenkamp nog iets 

wilden doen.Ik heb er echt een 

goed gevoel van gekregen. Ik 

heb vooral zo'n goed gevoel 

doordat ik merkte dat er nog 

meer mensen waren die bang zijn 

bang voor de toekomst.Bang 

voor het hele systeem die nu 

het heft in handen heeft. En 

daarom kan ik nu doorgaan met 

het demonstreren etc omdat het 

gevoel dat ik alleen zou zijn, 

voor mij door het tentenkamp 

totaal is komen te vervallen. 

Harry 
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We Zijn wekenlang met dit stuk bezig geweest. We hebben er veel over ge-

lezen en we hebben gepraat met pater van JJeeuwen (aktief in het IKV) 

en Herman Fontijn (medewerker van het instituut voor vredesvraagstukken) 

De informatie die we van hen gekregen hebben, hebben we in dit stuk 

gebruikt. 

Het was soms ook moeilijk, maar vaker nog afschuwelijk. Dan kon je, 

na een uur er over door te praten, helemaal zenuwachtig worden. Dan 

kreeg je de neiging om te gaan gillen of juist de boel maar stilletjes 

van je af te schuiven en maar gauw iets anders te gaan doen. 

Soms voelden we ons overdonderd door alles. Het is zo veel en zo groot, 

hoe kunnen we daar nog wat aan doen? Maar het bezig zijn met dit 

stuk gaf ons ook het gevoel dat we er al iets tegen aan het doen waren. 

We kunnen in dit stuk van geen kanten volledeig zijn. Hoe meer je er 

in duikt destemeer "wil" je er nog over weten. 

We pretenderen vJLet meer, maar ook r~et minder dan een aanzet te geven 

in de diskussie over het verband tussen kernenergie (k.e.) en kernwapens 

(k.w.). Het is voor onszelf door het werken aan dit stuk veel kankrater 

geworden. 

KERNENERGIE/KERNWA..PENS. 

Een woordvoerder van de New England Compa.~ heeft eens tegen een demon

strant gezegd: "Er is niet meer verband tussen k.e. en de bom op Hirosji

ma dan t-1.1ssen elektriciteit en de electriese stoel" Dit is weer een 

van de walgelijke opmerkingen die voorstanders van k.e. gebruiken,. 

Als we immers in een wereld zouden leven waarin iedereen bedreigd wordt 

door electiese stoelen, zouden we inderdaad over een aksie "trek de 

stekker eruit" moeten gaan denken. 

De vergelijking is luguber en versluiert de fundamentele feiten n.l. dat: 

- met k.e./k~w. katastrafale ongelukken mogelijk zijn, 

- toenemende aantallen en soorten k.w. een kernoorlog steeds waarschijn-

lijker maken, 

- de verspreiding van k.w. wordt bevorderd door de verspreiding van nu

cleaire technologie, 

- energiebronnen als zon, wind, aardwarmte en bio-massa veilig zijn, 

zich steeds vernieuwen en overvloedig aanwezig zijno Bovendien zijn 

deze bronnen niet te gebruiken voor chantage, diefstal of wapenindus-

trie. Dit laatste geldt alleen als men deze al ternatieve bronnen ook --~··· 
kleinschalig gebruikt,. Als er b.v. een zonnepark in de Sahara wordt ~' ~ .:.:Y~ 

~ ft•~ ' 
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gebouwd die heel Wo-Europa van stroom kan voorzien en wat weer in handen 

is van de grote monopolies, gaat het natuurlijk niet op. 

HEr BE&IN. 

Voor de W.O.II is Amerika (v.s) al begonnen met de ontwikkeling van k.e. 

zowel voor civiele (elektriciteit) als voor militaire doeleinden. 

Door de W.O.II is de kerntechnologie vooral voor militaire doeleinden 

verder ontwikkeld ~ gebruikt. 

De bommen op Hiroshima en Nagasaki zijn vooral als politieke dwang en 

intimidatiemiddelen gebruikt. ~erwijl het Japanse fascisme al zo goed 

al.s verslagen was, hebben ze die steden toch nog gebombardeerd (over de 

200.000 doden en jarenlang nog indirekte gevolgen). 

Het was een demonstratie van macht en geweld om Rusland te laten zien 

dat de V .s. Japan wel alleen aan konden. (Engeland, Rusland en Ame

rika hadden een onderling verbond tegen Duitsland en Japan) 

Het was ook een demonstratie voor de hele wereld van de Amerikaanse 

militaire macht. Hiermee begon de Amerikaanse afschrikkingsstrategie, 

en de koude oorlog tussen de v.s. en de s.u. 

Na de W.O.II is de kerntechnologie voor civiel gebruik ook weer verder 

ontwikkeld. 

HEI' VERBAND TUSSEN KERNENERGIE EN KERNWAPENS 

Hetzelfde proces van uraniumverrijking ligt ter grondslag aan de produ_~

tie van grondstoffen voor kerncentrales als voor de konstruktie van 

kernkoppen. 

In een verrijkingsfabriek (zoals de u.c. in Almelo) verhoogt men het 

gehalte aan splijtbaar uranium in natuurlijk uranium van o, 7% tot 

ongeveer 3%. Het is dan klaar voor het gebruik in kerncentrales. 

In andere verrijkingsfabrieken, die we hier in Europa niet hebben, 

(wel in de V.S. natuurlijk) wordt het verrijkingsproces vele malen 

herhaald zodat het gehalte van splijtbaar uranium wordt verhoogd van 

3% tot 9CP/o. Het uranium is dan gereed voor het maken van atoomwapens. 

Met laag-verrijkt uranium (b.v. van de u.c. Almelo) kan men ook 

bommen maken. Ze zullen daar niet zo snel toe over gaan omdat daar 

alleen vrij onberekenbare bommen van gemaakt kunnen worden, maar wanneer 

een land zich bedreigd voelt, kan het natuurlijk liever een onbereken

bare dan geen bam hebben. 
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Het hoog-radioaktief afval van een gewone cen

trale kan naar een opwerkingsfabriek gaan. 

Daar komen drie dingen vrij: 

- plutonium (voor een. snelle kweekreaktor) 

opgewerkt uranium (voor "gewone" centrales) 

chemies en hoog radioaktief afval. 

plutonium is het meest bruikbare afvalprodukt van een kerncentrale 

· ~ voor het maken van kernwapens. Daarom is een snelle kweekreaktor 

~ ook zo'n machtig wapen, want in de reaktorkern van een snelle kweker 

.._ -~~ zit 860 kilogram plutonium. Als je bedenkt dat 7 kilo al genoeg is 

om dezelfde bom te maken dan die op Hiroshima gevallen is wordt het 

ook duidelijk hoe eng het allemaal is. 

Uit bovenstaande kan men ook afleiden dat.de landen met de meeste k.e.

produktie in de beste positie zitten om k.w. te produceren. De technolo

giese kennis van k.e. kan zowel voor civiele als voor militaire doelen 

gebruikt worden. In de V .s. heb je "gewone"verrijkingsfabrieken (voor 

civiel gebruik) en militaire, maar het principe is hetzelfde. 

In Eurpa zal op dit moment de kerntec~ologie niet zo gauw gebruikt 

worden voor atoomwapens. Het is ~.ier niet noodzakelijk omdat wij 

atoomwapens van Amerika hier hebben staan. Europese landen "hoeven" 

ze zelf niet meer te ontwikkelen en bovendien is Europa ontzettend 

afhankelijk van en onderg~schikt aan Amerika. 

Alleen Frankrijk en Engeland hebben een eigen "beperkte" atoommacht. 

Landen als Brazili~, Isra~l, Irak, Pakistan enz. worden 

beschouwd als atoomdremdrempelstaten. Officieel zouden die geen atoom

wapens hebben, maar b.v. in krisisgebieden als het Midden-Oosten speelt 

de atoombom al openlijk een strategiese rol~ 

De vernietiging van de Iraakse ker11centrale Osirak maa~t het eigenlijk 

overduidelijk: Het gaat om een gewone kerncentrale maar het is al

gemeen bekend dat daar ook kernwapens gemaakt zullen worden. 

Bovendien wordt hier ook weer eens duidelijk wat die smerige politieke 

spelletjes voor gevolgen kunnen hebben. 

lndia beeft ook een atoombom, .terwijl zij alleen "gewone"kerncentrales 

hebben. In 1974 hebben zij een A-bom tot ontploffing gebracht. Zij 

hebben op dit moment 3 kerncentrales van samen 600 megawatt (Ongeveer 

even veel als Dodewaard en Borsele samen) 



HOE ZE HEr KUNNEN VERKOPEN KERNWAPENS TE HEBBEN. 

De v.s. zijn sterk uit de W.O.II gekomen. Binnen het kapitalisties deel 

van de wereld bekleedden zij een onaantastbare positie. 

w. Europa hadden ze nodig als afzetgebied dus was het nodig dat dat 

binnen hun invloedssfeer bleef en opgelapt werd. (Marshall-hulp, de 

oprichting van de NAVO, plannen voor Europese eenwording en de herbe

wapening van Duitsland.) 

De grote vijand was het kommunisme. De grote politieke en sociaal-eka

nomiese tegenstellingen werden militair vertaald door de bewapenings

wedloop. Die wedloop is tevens ook de hoeksteen van de ekonomie gewor

den. Een niet meer te missen onderdeel. Als er geen vijand meer was 

zou die opnieuw uitgevonden moeten worden. 

Duitsland was al gauw niet gevaarlijk meer en kreeg zelfs steeds meer 

een belangrijke plaats om de belangen in Europa tegen het"aggressieve" 

kommunisme te verdedigen. 

De bewapeningswedloop is een wedloop tussen degene die Z~Jn voorsprong 

wil behouden (v.s.) en degene die zijn achterstand in wil halen (s.u.). 
De v.s. hadden tijdens en na de oorlog het atoombom-monopolie. In 

1949 doorbrak de s.u. dat monopolie. 

De geschiedenis van de bewapeningswedloop tussen de v.s. en de s.u. is 

verweven met de geschiedenis van de koude oorlog. Al tijdens de 

oorlog was er een koude oorlogssfeer ontstaan en na de oorlog werd het 

er niet beter op: het versterken van het kommunisme in Oost Europa en 

de opbouw van het.westen.m.b.v. Amerika; de oprchting van de NAVO en 

daarna het Warschau-pact; de vor.ming van een nieuwe grote kommunistiese 

staat (China) enz. 

Het hele koude-oorlogsdenken rechtvaardigt de bewapeningswedloop 8 

"Om een duivelse vijand te bedwingen heb je duivelse wapens nodig. 

Als die vijand die ook heeft, moet je betere maken. Liever geen wereld 

dan een kommunistiese wereld. Liever samen sterven dan onder zo'n regime 

leven. De massa-vernietigingswapens houden immers de bereidheid in de 

hele wereld op te offeren en liever de hele wereld op te blazen dan hem 

te delen met de kommunisten." 

Het is het cre~ren van een vijandbeeld wat nodig is om met die waanzin

nigheid van steeds meer kernwapens en een steeds verfijnder wapenarse

naal door te kunnen gaan. 

Het is een vijandbeeld waar de bevolking in moet geloven. Valse voorlich

ting en subtiel gebrachte vooroordelen, regelrechte leugens; het kan niet 

schelen, als de mensen maar blijven geloven dat er nog meer geld uitgege-
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ven moet worden aan defensie ondanks dat de wereld nu al 12 keer vernie

tigd kan worden. De eerste atoombam is erg genoeg niet de laatste, 

maar het eerste wapen geworden van een heel nieuwe generatie wapens en 

wapeng,ystemen waar niemand meer het einde van zieto Het staat in geen 

enkele verhouding meer tot wat er verdedigd moet worden. 

En zoals er een vijandbeeld nodig is om met de kernwapenwedloop door 

te kunnen gaan, zo is er een (z.g.) energiekrisis nodig om mensen erin 

te laten geloven dat kernenergie ook noodzakelijk is. 

De publieke opinie moet ermee vertrouwd raken dat zonder de atoomindustrie 

het bestaan zelf op het spel staat en dat bepaalde negatieve bijverschijn

selen daarom maar op de koop toe genomen moeten worden. Een beetje 

oorlog en een beetje straling moet de ~~reld maar voor lief nemen in 

ruil voor z.g. grotere militaire veiligheid en z.g. meer ekonomiese 

zekerheid. 
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Alle onderhandelingen die tot nu toe plaats gevonden hebben over de be

perking van kernwapens, stellen niets voor: 

HEJl' NON-PROLIFERATIE VERDRAG. 

De v.s., Engeland en Ru.sland zijn in 1968 begonnen met het NPV, dit omdat 

ze zich bedreigd voelden door steeds meer landen die ook kernwapens 

gingen maken. Dit verdrag is een wassen neus. 

Om echt de verspreiding van kernwapens tegen te gaan, zou het verdrag 

in ieder geval al door alle landen van de hele wereld ondertekend moeten 

worden. Dit is niet zo: 97 landen hebben het verdrag wel ondertekend, 

maar een aantal in dit verband belangrijke landen niet: Fra.nla-ijk, Japan, 

India, Pakistan, Taiwan, Egypte, Brazili~, IsraMl enz. 

Verder is er nauwelijks kontrole op het naleven van het verdrag en als 

landen zich er niet aan houden staan er geen sancties op. 

De voornaamste bepalingen in het verdrag zijn: 

1.- Landen die het NPV ondertekend hebben en geen kernwapens hebben mogen 

die ook niet maken, 

2.- landen die wel kernwapens hebben, mogen die niet verspreiden naar an

dere landen, 

3.- alle landen die het NPV ondertekend hebben moeten bezig zijn met on

derhandelingen om de toenemende atoombewapening te be~indigen, 

4·- het v.t'eedzaam gebruik van kernenergie wordt op geen enkele manier 

belemmerd. 

ad 1. De landen die het NPV ondertekend hebben en geen kernwapens heb-

ben voelen zich"gediskrimineerd". Daarom eisen zij de levering 

van kernteclmiek voor civiel gebruik. We hebben al uit gelegd 

hoe gemakkelijk die techniek voor het maken va~ kernwapens nv--·-~-

bruikt kan worden. 

ad 2. Men probeert het aantal landen wat kernwapens bezit in de hand 

te houden (horizontale proliferatie) En dan gaat het ook nog 

alleen om bezit, want b.v. Nederland heeft zelf geen kernwapens, 

maar er zijn hier wel degelijk kernkoppen en straks ook nog ra

ketten. Hierin wordt niets beperkt door het NPV. 
De landen die wel kernwapens hebben wordt geen haarbreed in de 

weg gelegdo om verder te gaan met het steeds meer perfektioneren 

er. het uitbreiden van hun eigen kernwapens (vertikale proliferatie 

De wapenwedloop gaat gewoon door!!!! 

ad 3. Van het bezig zijn met ontwapenen merken we niets. Integendeel, 
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de kernwapens worden meer en meer omgevormd tot gevechtswapens 

(mini-nukes, neutronenbom, kerngranaten enz.) 

• Over de gevaren van kernenergie heeft men het al helemaal niet 

en ook niet over het gevaar van de link tussen kernenergie en 

kernwapens. 

In feite is het ook nog zo dat de landen die het NPV wel onder

tekend hebben ervoor zorgen dat landen die niet ondertekend heb

ben ook atoommachten worden. B.v. Duitsland levert kerncentrales 

aan Brazili~ en Nederland levert er verrijkt uranium aan. Bra

zili~ "hoeft" zich nergens aan te houden dus de rest kun je raaien. 

DE SALT BESPREKINGEN • 

Ook de SALT-besprekingen stellen niets voor. Deze besprekingen 

zijn alleen tussen Rusland en Amerika over het terugdringen van de wapen

wedloop. 

Bij de SALT 1 in 1974 is alleen een plaf·ond vastgesteld (geen beperkingen) 

hoe ver Amerika en Rusland nog verder konden gaan met bewapenen. Deze 

plafonds lagen veel hoger dan wat ze beiden al aan wapens hadden. 

Er werd b.v. ook afgesproken dat er minder raketten op 't land mochten 

komen,maar wel meer in zee" Dat was een ontwikkeling die al aan de gang 

was en dus geen resultaat van onderhandelingen om iets terug te dringen. 

De technologiese ontwikkeling werd niet belemmerd. 

Bij de SALT II is het plafond wat verlaagd, maar het is nog steeds hoger 

dan wat de v.s. heeft. De s.u. moet wat verminderen,maar die was dat toch 

al van plan, want die willen ook meer nad-~ op meer-koppige raketten 

gaan leggen. 

Het is een smerige truuk met die meer-koppige raketten (mv~vs) I.p.v. 

een kernkop op een raket, meer koppen die op meerdere doelen gericht 

kunnen worden. Op de SALT-besprekingen praten ze over het aantal ra

ketten, niet over het aantal kernkoppen. Zo wordt het aantal doelen 

wat geraakt kan worden steeds meer uitgebreid terwijl ze z8g. aan het 

beperken zijn. 

Het SALT II zal overigens nooit van kracht wordenomdat de Amerikaanse 

Senaat en Reagan weigeren het te ondertekenen 



De ontwikkelingen zijn heel bedreigend em gaan ook hard. Ze wijzen vooral 

naar Europa als toekomstig slagveld: 

- Er wordt steeds minde~ gepraat over "afrschrikken" en steeds meer 

over "aanvallen" en zo is ook de ontwikkeling van de wapens: Van 

strategiese wapens (grote allesvernietigende bammen ter afschrikking) 

naar kern-gevechtswapene (mini-nukes). 

- Er wordt bij oefeningen ook uitgegaan van de first-strike. 

- De strategiese wapens zijn meer op de steden gericht (afschrikking) 

terwijl met de taktiese wapens preciesere doelen uitgezocht worden 

(vooral militaire doelen). 

- Het begrip "taktiese" wapens maakt een oorlog meer aanvaardbaar want 

dan krijgen we maar een "beperkte" kernoorlog. Maar wa.t de V .s. "be

perkt" noemt en""taktiese" wapens, betekent voor Europa allesvernie

tiging. 

Je kunt alleen maar op zo'n manier delom als je menselijk leven verder 

ondergeschikt maakt aan alles. Als je mensen als objekten ziet die 

latig kunnen zijn. 

Dat er zo ook gedacht wordt blijkt uit een verklaring van mev:rouw 

Lorenzo, ex-medewrkster van het NAVo-hoofdkwartier, die zij van

uit haar ervaringen heeft uitgegeven. 

1. De ideologische tegenstand wordt als het grootste 
gevaar gezien. Mensen dus die het systeem niet 
meer zien zitten. 

2. Er wordt een strategie van binnenlandse krisis
beheersing gavolgd. 

3. Mocht het Oost-blok de ideologische tegenstand 
ondersteunen of anderszins van de krisis ge
bruik maken, dan zal middels icidenten een aan
leiding voor een oorlog tegen het Oost-blok 
worden geschapen. 

4• De publieke opinie wordt opzettelijk misleid wat 
betreft het machtsevenwicht tussen NAVO en 
Warschau-pakt. 

5. De NAVO-strategen gaan uit van het eerstgebruik 
van kernwapens (first-strike), wat ook zo wordt 
geoefend. 

6. Ekonomische machtsmiddelen worden gebruikt om 
lidstaten te dwingen aan de eisen van de grote 
NAVO-landen (VS en West Duitsland) te voldoen. 

1· Door middel van geprovoceerde onlusten worden 
lidstaten en niet-lidstaten onder druk gezet 
NAVO-hulp in te roepen of troepen te legeren 
of te laten oefenen op hun terrein. 

8. De lidstaten zijn verplicht onvolledige en 
valse informatie aan de pers door te geven. 

9. De kleine lidstaten hebben geen invloed in 
krisistijden, want dan beslist het NAVO-mili
tair gezag buiten elke regering om. 

10. De bevolking van West-Europa wordt opgeofferd 
in een treffen tussen de Verenigde Staten en 
de Sovjet-Unie. 

0 ace 
QÇ 

0 
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. et vol_Jllen va 1 .alle ctele Pen tegen 6 augustus. is een initiatief 
"' ~stduitse reg~d:gs~~en bij(J•do iu~/d10sdagt:J ?otvan het van de Scandinavische vrou- • 
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Wl al. . ? ~aar :anl~~~- bloJc'rc~';fng lVi. ~RNllE~~ 1~u een .,anti-

en~ alllerdeb' lOg van e-acue l{alka1' za " worden ge· 

\ rn~an oudersscha at OVer h het lco. atoomdorp .. 200 Neder-
~e , ·r Gt t' 11lldar uct van de 8~t aan. bouwd. onge':~c~ tegcnstan-

ll. 8 ·- 'i - . \ !4;. Bijna .voorbeeld :randstof :at in landse en DU1 ~ergie hebben' 
~M.sTERD~ n de Ne-·, en Ie~ ~Duitse kverr ders van keTne.. weekeinde 

tachtig procent ~g vindt Br~zilië, ~~ngscontra ern. dit het voor~~~~cns een te~-
dertandse ~!:Uwapens uit~:k1ding va:tlchet verJ:;n afgesproker~ 1

Jhet p\aatsle, 
dat dat de weg moeten.,b ende) vind ernwaPen g tenkamP \le kweekreac-
Nededand vindt dat·~/"'eging t de Anr/ waar een sne • is 
veedien proce:: in Neder- ederiandsed: ~~Ziidig: tor in aa~boU';'der's dN'I.ken 
de awomwape en en zeven~ OlJtJci op. De actlev oe noen zal wor-
tand moeten ,!»Ulg:Cn mening. t :lltilcernene : dat in )ulidbef~bouw van het 

ocent beeu . onderz- e capa · ~BJebe. den roet e de centra-
pr Dat bli}kt Nl~b,~e steek· ~ffs~';:'.~ilc. !Jc~:;:~t van nuclea.ire dee~ va~ederlan~~ 
oe:oe~afs h:~resen~~~1~~:. 0 gro~~1'1lc in ~~~~ ~ui::~el:i~~h :;~J;~un~~ 
~e Nederlands~t van de on- vanuit het ao~ acties onder· 
Liuefst 29 pr~indt dat ~e eventueel o den.lANP) 
dervraagden onrniddel~':J k nomen wor , n 
kernwape;~.lit moeten. Vnfi ,._ - s - 8 I q' 
Nederlan il dat ook we'. - --- ·- ~ . -~'"----
tig procen~tdat dit nu nog 13 ·•J'' I G/0 
rnaar denr. . • r """ • u 'f 

\"'k lS. niet rnoge ll 
.. vn.lU - De Japanse so-: Socialisten 

cialistische partij en één van 
de belangrijkste . vakbonden 
van Japan, de Sohyo, hebh<-n 
gisteren verklaard dat zij de 
sluiting eisen van alle be· 
staande kerncentrales in Ja

Japan: 

pan. 
Ook eisen zij de stopzetting 

van alle nog in aanbouw 
zijnde c<•ntralt>s tot bewezen 
is dat kernenergh.• .. veilig" is. 

.,.,Alle 
centrales 
dicht'' 

De Japanse socialisten, dil• ,·an kernenergie zijn, stelden 
al lang(• ti.icl tf'g<•nstanders hun eisl'n naar aanleiding 

van een ongeluk op 8 maart 
in een van de kerncentrales 
en de daarop volgende po
ging van de regering het in
cident in de doofpot te stop
pen. 

Bij dit ongeluk, dat wordt 
beschouwd als het ernstigste 
op dit gebied uit de japaose 
geschiedenis, kwam 15 ton 
radio-actif'f water vrij van 
dt• Tsuruga-et"ntrale. die ge
legen is op 320 kilometer van 
de hoofdstad tokio. 



ACHTERGRONDEN VAN EEN 
VNO-KAMPANJE 

Over VNO, energieverbruik en 
belangen bij kernenergie 

Op 25 April ve.rscheen in de 
Volkskrant een ingezonden brief 
van ene Andriesse, waarin hij 
"zijn" PvdA verwijt op sleep
touw genomen te zijn door de 
anti-kernenergiebelreging. Voor 
hem is de herindustrialisatie 
gebaseerd op de invoering van 
kernenergie en zijn redenering 
is eigenlijk dat kernenergie 
het fundament vormt van een 
sociaal-ekonomiese politiek 
die zich richt "op de noden 
van de meest getroffenen en 
de zwaksten". Een andere brief
schrijver onthulde dat Andriesse 
zelf niet bij die groep hoort, 
maar als kernfisikus werkzaam 
is bij de KEMA in Arnhem. A.11.
driesse presenteert zich als 
een eenvoudige PvdA'er, maar 
hij is of was zel~s bestuurslid 
van de GKN. Wat denkt hij van 
de gevaren van kernenrgie? 
"Inderdaad, een kerncentrale 
kan kapot gaan en zal daarbij, 
volgens de nieuwste inzichten, 
in het ergste geval (met een 
kans van eens per honderddui
zend jaar) enkele tientallen 
mensenlevens eisen". Waar 
komen deze nieuwe inzichten 
vandaan? Deze komen uit het 
boekje 'Kernenergie: voor of 
tegen?' van A •. J. van Loon, die 
een kollega is van Andriesse 
bij de KEMA. Overigens gebrui
ken beiden misleidend de term 
"jaren", als zij bedrijfsjaren 
bedoelen. Waar ·deze van Loon 
zijn inzichten (op p.132) van
daan heeft, vertelt hij niet, 
hij heeft het alleen over 
1 studies', 'recente inzichten'; 
wel suggereert hij ten onrechte 
dat sommige inzichten uit het 
'Rasmussen-rapport komen. Het 
rapport, de meest bekende risi
koanalise van het gebruik van 
kernenergie, is inmiddels 
scherp bekritiseerd en opge
vat als onderdeel van een kam
panje om kernenergie aanvaard-

VOOR 
ZOVER 
IK'T 
OBJEK· 
TIEF KAN 
BEKIJKEN 
ISDE ...----
KERN
ENERGIE 
HELEMAAL 
NIET ZO 
GEVAARLIJK 

baar te maken. Zeker is dat de 
risiko-analise van Rasmussen 
- zelf was hij als adviseur 
werkzaam in de atoomindustrie 
geen rekening houdt met menselij
ke fouten, met de inwerking van 
radioaktiviteit in metalen en 
beton en met storingen en 
brande.n in het kabelnet. Kansen 
op ongelukken werden door 
kritici acht eer zo hoog 
geschat als in het rapport, 
terwijl deze schattingen nog 
hoger 1~erden na het ongeval in 
Harrisburg. Na dit "incident 
in Harrisburg" (van Loon) werd 
dit rapport dan ook officieel 
ingetrokken. 
Vermoedelijk is deze van Loon 
ook de schrijver van de serie 
'Informatiebladen kernenergie', 
een uitgave van de GKN, die 
door het VNO op grote schaal 
verspreid moeten gaan worden, 
vooral in het onderwijs. Het 
boek van van Loon is opgezet 
"onder auspiciën van de afde
ling voor kerntechniek van het 
Kon. Inst. v. Ingenieurs (KIVI) 
dat gesignaleerd had dat derge-
lijke informatie in het buitenland 
heeft geleid tot een meer ratio-
nele benadering van dit onder
werp". Dit KIVI is overigens 
zo neutraal nog niet, zo is 
een lid van het Dag. Bestuur 
ook lid van de GKN. Met buiten
land bedoelt het KIVI hier het 
voorbeeld van Zweden, waar de 
lierkgevers veel geld en energie 
hebben gestoken in een geraffi
neerde kampanje voor kernenergie .. 
De kampanje was daar omgeven 
met een schijn van objektiviteit, 
nuchterheid en deskundigheid. 
De werkgevers dragen de objek
tieve informatie aan, iedereen 
mag zelf kiezen. Dat is ook de 
strekking van het boek van van 
:Loon waarvan de t.ttel on de 



kaft misleidend suggereren dat 
ook de argumenten tegen kern
energie serieus genomen worden. 
De opzet is anders. r•ze zijn te-
gen kernenergie op grond van ge-
beurtenissen als Harrisburg, 

!:r-:~:r:~. ~i~i:i:j~~:s:;~:; ;) ·ii··········································: : .. ,.{··················:··~:······················}•s 
van Jon Management van het NCW. S. ~ 
In Nederland wordt de kampanje ~~ """'_.) ___ , 

voor kernenergie in ieder geval 
gedragen door het VNO, de NCW, 
de KEMA, de KIVI, de SEP, GKN, 
ECN en door Shell (de adverten
ties en het goedkope subtiele 
boek over energie) , daarnaast ---
misschien door de Dienst We ten-BREDE. IWAATSCHAPP5L!JKi dls/(USSI-e 
schapsvoorlichting, de Stich
ting Film en Wetenschap en de 
Nederlandse Vereniging voor 
de ~etenschappelijke Film en 
Telavisiet die op dit moment 
met (kernJenergie bij het 
onderwijs leuren, Vooral TROS 
en NRC steunen de kampanje. 
In een brief aan de Nederland

se werkgevers zet het Sveriges 
Industriförbund uiteen hoe te 
werk gegaan moet worden in 
zo'n kampan,je, die zakelijk 
moet lijken en gedragen worden 
door jonge voorstanders van 
kernenergie. De informatie 
moet gericht zijn op drie pro
blemen: de grote afhankelijk
heid van olie, de ekonomiese 
gevolgen van het verwerpen 
van kernenergie en de gevol
gen ervan voor de werkgelegen
heid (Volkskr 31.3.81). 
In de Nederlandse kampanje 
wordt kernenergie w.b. kosten 
en veilighej_d ook graag verge
leken met kolen, gas en 'alter
natieve bronnen'. Er is over 
die argumenten al veel ge
schreven. Ik vraag me af: 
moeten we ons wel zo schul
dig voelen over dat tekort 
aan energie en de ekonomie? 

Waar blijft de energie? 

De argumentatie van de voor
standers van kernenergie be
gint steeds met het verhaal 
dat er een tekort aan energie 
is en dat dat snel zal toe
nemen omdat 'we' in het jaar 
2000 driemaal zoveel energie 
zullen gebruiken als in 1976. 
Deze verhalen doen vooral de 
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ronde sinds 1973. In de 'In
:formati.ebladen' stelt het 
VNO/GKN dat er meer energie 
nodig zal zijn i.n de onder
ontwikkeide landen. "Waarom? 
Men zou willen dat het ze beter 
gaat" (p. 1). Toch j_s deze mense
lijkheid van de ondernemers niet 
de echte reden. Die is veel meer 
dat een deel van de energie-
verslindende produktie over
gebracht wordt naar die landen, 
net zoals de arbeidsintensieve 
produktie eerder al. Dezelfde 
bedrijven zorgden voor de toe
name van het energieverbruik 
in Nederland. Na 1950 nam dat 
verbruik ieder jaar met rond 
de 5% toe tot 1973, daarna iets 
minder snel. Zo verdubbelde 
het verbruik tussen '62 en '70, 
en vervijfvoudigde het tussen 
•1~9 en 1976. Maar het huishoude
lijk verbruik bleef sinds 1972 
gelijk. Elektrisiteitsopwekking 
vormt 20% van het totale brand
sto:fverbrüik, en bij de produk
tie ervan via warmte wordt mo
menteel meteen 2/3 verspild, in 
de vorm van luchtverwarming en 
koelwater. Met kernenergie 
wordt 6% van de elektrj_siteit 
opgewekt, dus on. 1,2% van het 
totale energieverbruik (c,4% 
effektief). En hoeveel energie 
heeft niet b.v. Kalkar en 
Almelo niet al gekost? 
Maar het is niet waar dat "wij 
met z'n allen" de grondstoffen 
opmaken. In de huizen wordt 
ongeveer 1 /l~ van de brandstof
fen gebruikt, en dat aandeel 
daalt. Het wordt gebruikt in 



de vorm van elektrisiteit en 
verwarming. Fersonenauto's ge
bruiken ongeveer 6% van alle 
energie, en ook dat aandeel 
daalt sinds kort. Bijna de hele 
rest wordt gebruikt in de in
dustrie: als brandstof, als 
basissto~ en grondstof en in de 
vorm van daar gebruikte elek
trisiteit. Naast voor de indus
trie is nog een klein deel van 
de energie nodig voor openbaar 
vervoer en voor landbouwmachi
nes (! J% samen). Ook verreweg 
het grootste deel van de stij
ging komt voor rekening van de 
industrie, en dan vooral be-
paalde sektoren. 
Ik wa8 zelf tot voor kort best 
tevreden met het gemak van 
elektrisiteit in huis, dat je 
zomaar voor alles kunt gebrui
ken. Maar ik heb zelf helemaal 
niet het gevoel dat het gebruik 
van energie in huis, sinds ik 
klein was, verv~fvoudigd zou 
z~n. En ik heb er ook helemaal 
geen behoefte aan om over bv 
10 jaar weer tweemaal zoveel te 
gebruiken als nu. Ik wil best 
elektris i tei t gebrui.ken, onge
veer net zoveel. als we in 1960 
gebruikten, en de meeste mensen 
gebruiken nu echt niet zo veel 
meer dan toen. Als toen ook nog 
isolatiemaatregelen genomen 
waren en er minder verspild 
zou worden via de afgifte van 
warmte aan water en lucht en 

ook bij de opwekking van 
elektrisiteit en bij kernener
gie~ De acht grootste gebrui
kers van energie in Nederland 
zijn: 

_1. Hoogovens. De bedrijven van 
Hoogovens, vooral dat in IJmui
den, zijn erg energie-intensief. 
De verhouding tussen energie
verbruik en werkgelegenheid 
is ongunstig voor de laatste, 
en 1.rordt nog ongunstiger. De 
laatste 5 jaar nam de produktie
kapasiteit toe met 19,2% en 
daalde de werkgelegenheid met 
15,5%. Hoogovens gebruikt gas 
en olie. maar is daarnaast 
vooral afhankelijk van de kolen
markt. Die kolen zijn voor bet 
grootste deel afkomstig uit de 
V.S. en uit Zuid-Afrika. De 
winning is voor een deel in 
handen van Shell-Billiton, 
terwijl de kolenlevering vanuit 
de v.s. voor een deel in handen 
is van de SHV, die van oudshet 
een monopoliepositie op de 
Nederlandse markt van kolen 
hee~t en zo verbonden was met 
de duitse staalgiganten. Ook 
SHV zit in kernenergie, bv via 
gedeeltelijk bezit van het 
ingenieursburo Comprimo. 
2. DSM. De vroegere Staats-
mijnen zijn een reusachtig 
chemies bedrijf geworden, maar 
met energie.werken ze nog 
steeds. De eindprodukten van 
DSM zijn. veelal wegwerpartike
len, zoals plastiek en nijlon. 
Niet alleen gebruikt DSM in 



de produktie veel energie 
(elektra en warmte), maar 
voor deze produkten zi ,jn 
ook veel energiedragers nodig 
als basisstóf, zoals bewerkte 
olie (nafta) en (aard)gas. 
DSM zou aJleen al willen dat 
er voor de produktie van 
elektra minder gas gebruikt 
wordt, omdat haar eigen pro
duktie gebaseerd is op aardgas, 
en ze heeft de macht om die 
wil in realiteit om te zetten. 
Bij DSM worden chemiese stoffen 
gemaakt die energieverslindend 
zijn en relatief zeer weinig 
werkgelegenheid opleveren. Dat 
zijn vooral etheen, ammoniak, 
methanol. Zo wordt methanol 
gemaakt op basis van methaan, 
een van de hoofdbestanddelen 
van het groningse aardgas. De 
metanolfabriek in Delzijl, die 
DSM samen met AKZO heeft op
gezet, krijgt goedkoop aard
gas gelevers door de Gas-Unie, 
waar DSM zelf in zit. Een van 
de DSM-bedrijven in Geleen is 
de UKF. Daar wordt ammoniak ge
maakt en daarvan weer kunst
mest. Ook daarvoor is het aard
gas de basisstof, De UKF gaat 
binnenkort een nieuwe, verder 
geautomatiseerde (ook weer 
ener~ie) ammoniakfabriek bou
wen t400 miljoen), die wel een 
hogere produktie maar geen 
nieuwe werkgelegenheid ople
vert. De nederlandse ekonomie 
is juist zo energieverslindend 
omdat er zo veel van dit soort 
produkten gemaakt lvorden. Van 
ammoniak, etheen en methanol 
wordt er in Nederland relatief 
5 maal zo veel geproduceerd 
als in de rest van Europa per 
hoofd van de bevol.king, 
Ondanks de speciale tarieven 
besteedt DSM in 1980 toch 1,2 
miljard aan energiekosten, naar 
mijn schatting 1/4 van wat in 
dat jaar i.n alle nederlandse 
hu:i.zen werd besteed aan energie, 
3. Shel1 2 Shell is het mach- · 
tigste nederlandse bedrijf en 
beïnvloedt alle overige genoem
de bedrijven, Het is de ''n tUl 
·grootste olieproducent en -dis-
tributeu.t' ter wereld, en heeft 
een doorslaggevende invloed op 
de wereldprijzen van energie, 

die aan elkaar gekoppeld z~Jn, 
Shell neemt deel aan de Gasunie 
en op deze gasl.everingen wor-
den enorme winsten gemaakt, 'n 
Deel daarvan wordt besteed aan 
de kernenergietechnologie, 
4, Dow Chemical, Daar weet ik 
niet veel van. Het is een groot 
b:i.j Terneuzen gevestigd Ameri
kaans bedrijf, dat giftige stof
fen produceert en o,ac ook che
m:iese wapens voor het ameri
kaanse leger, die in de Viet
nam-oorlog gebruikt werden. 
5. AKZ0 9 Producent van zout, 
jodium, geneesmiddelen, etens
waren, textiel en andere che
miese produkten, Samen met DSM 
exploiteert ze een grote metha
nolfab~iek in Delfzijl op basis 
van het groningse aardgaso Ze 
produceert verder veel chloorpro
dukten, een chemies rodukt op 
basis van olie, Ook de belang
rijke kunstzijde-divisi.e draait 
op oJ.ie, 
6 2 P'chiney, Dit bedrijf krijgt 
op kontraktbasis goedkope stroom 
geleverd (4 cent per KWatt} 
door de kerncentrale in Borse
leo Deze aluminiumfabriek bij 
Vlissingen moet wel ontzettend 
veel el.ektra gebruiken, want ze 
maken het grootste deel, tot 
90~, van Borsele op, 
7, Hoechst 9 Dit is naast Bayer 
het belangrijkste chemiese kon
cern van de BRD., 
8, Montecatini, Een dochter
bedrijf· van de Italiaanse che
mie-gigant Montedison, 

Dit zijn de bedrijven, die 
1n Nederland het meeste ener
gie verbruikano Ze gebruiken 
niet alleen het meeste, ze 
hebben ook allemaal belangen 
bij de energieproduktie, en op 
de eerste plaats kernenergie, 
omdat kernenergie een kapitaal
intensieve energievorm is, 
Een kerncentrale kost vele ma
len meer dan een andere centra
le met dezelfde kapaciteit, en 
hoe meer er door de staat ge
ïnvesteerd wordt, hoe meer zij 
verdienen, Maar natuurlijk heb
ben al deze bedrijven ook be
langen bij andere vormen van 
energie-opwekking, zeker ook 
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in de lopende zonne-en windener
gieprojektene Voor windenergie 
levert VMF turbines, en om op 
grote schaal zonne-energie op 
te slaan, zijn allerlei che
miese processen nodig. De be-
1angrijkste afnemers van Hoog
ovens zijn VMF en RSVt die ook 
veel onderlinge banden hebben. 
Daarnaast zijn het allemaal 
chemiese bedrijven. 
De elektrotechniese industrie, 
Philips, heeft ook veel belan 
gen in de energie-industrie, 
bvo in Neratoom en in de UCN0 

Unilever heeft ook verschil
lende chemiese takken, maar 
deze twee ondernemingen ge
bruiken minder energie dan de 
hierboven genoemde en zijn nu 
nog vrij arbeidsintensief~ 
De grote energieslokkers kun
nen trouwens nooit het argu
ment van werkgelegenheid ge
bruiken. Het zijn allemaal ka
pitaalintensieve en energie
intensieve, maar geen arbeids
intensieve bedrijven. Ze heb
ben ook allemaal op andere 
plaatsen l~erkgelegenbeid over
bodig gemaakt, zoals in de 
landbouw (kLtnstmest, bio-indus
trie, chemiese bewerkingen etc.) 
de textielindustrie (bv. _kunst
zijde), glasindustrie (door 
alle wegwerpverpakkingen) etc~ 
In chemiese bedrijven zijn de 
loonkosten nog maar een :frak
tie van de totale kosten, ter
wijl de energiekosten snel op
lopen, ondanks de voordelige 
kontrakten met de olie-en gas
bedrijven, die ze vaak zelf 
mede beheren. 

De heren van deze bedrijven 
ontmoeten elkaar niet alleen 
in genoemde gemeenschappelijke 
ondernemingen~ Ook rechtstreeks 
zijn er allerlei personele ban
den, zoals bv. via kommissaria
ten ... Ze hebben jaren geleden 
samen de IRK .. (industriële raad 
voor kernenergie) opgericht, 
waarin hun vertegenwoordigers 
het overheidsbeleid beïnvloed 
hebben,. In de volgende in
stellingen op dit gebjed zien 
we steeds weer dezelfde nlli~en: 

RCN (Petten), KEMA, G:KN.", SEP 
{samenwerkende elektriciteits-
producenten), Gezondheidsraad, 
TieN (nederlands deel van het 
ultracentrifuge-projekt in Al
melo), COOP (inkoop organisa
tie metaalindustrie VMF/RSV), 
TN.O, VEEN (verenigde elektri
cit'eits distributeurs) en KIVI. 
(ingenieurs-organisatie)" Zo 
zat bv. profa Went in de SEP, 
de KEMA, GKN., Gezondheisraad, 
RCN" en TNO o Een groep van rond 
de dertig personen vormt in 
Nederland de atoomlobby. 
Daarom voert het VNO die kam
pag.ne voor kernenergie. Wat 
hebben ze daar voor 'n belan
gen hij? Dat is nou wel bijna 
duidelijk. Het is ook een kom
binatie van technologies fana
tisme, de wil de energie to
taal te beheersen en de glin
stering van geld. 
Over deze banden van de gro-
te bedrijven met kernenergie 
hun onderlinge banden, hun ban
den. met de "wetenschappelijke 
instellingen"• de onderzoeks
cantra en raden, die de rege
ring moeten adviseren, en ook 
met politieke partijen en me
dia (bvo NRC en Tros). valt 
waarschijnJ_ijk heel wat te ont
d.eld<:en. Tn ieder geval bestaat 
er in Nederland een kleine~ 
rijke, machtige en gevaarlijke 
atoomlobbye 
Het li,jkt een beetje op de ont
rafeling van een komplot.~ Toch 
lijkt bij de strijd tegen kern
energie en tegen hun kampagne 
het wel goed om die lobby in 
de gaten te houden en telkens 
verschil te maken tussen wat ze 
zeggen en wat ze bedoelen. 

-6a-



DE BEDRIJVEN DIE DE ENERGIE ALLEMAAL 

OPSLOKKEN HEBBEN OOK DE MACHT OVER 

DE ENERGIE. EEN GREEP: 
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Vl~ : lo Was na de 2e wereldoorlog via Werkspoor één van 
de belangr~jkste initiatiefnemers van het ultracen
trifuge-procédé (Kistemaker)~ 
2. Bezit nu 7,5% van de aandelen van UCNo 
3. Was samen met RSV, Philips en Oomprimo oprichter 
van Neratoom, dat was de bouwer van Dodewaard, en dat 
is de mede-eigenaar van de Natrium-Brutreaktorbau 
Gmbh, Kal.kar. 
4. KAB-Stork produceert reaktorvaten. Dit bedrijf in 
Hengelo gaat nu waarschijnlijk fuseren met RDM, é~n 
van de energiebedrij~en van RSV, met 50% deelname van 
de staat. 
5. Had een joint-venture met KWU (Siemens/AEG), één 
van de belangrijkste initiatiefnemers van het duitse 
atoomprogramma. Siemens bouwde in Borssel.e de central.e 0 

In dit verband zat ook de Hollandscha Betongroep, 
R~jswijk, die ook het beton in Kalkar stort. 

RSV : 1~ Deelnemer UCN (7,5%). 
2. Mede-oprichter van N.eratoom. 
3. De Schelde, Vlissingen, produceert warmtewisselaars 
en stroomgeneratoren voor Kalkar en bouwt de nood 
koeler voor de Super-Phoenix in Malville. 
4. Had een joint-venture met General Electric, één 
van de grootste bouwers van kerncentrales ter wereld, 
die ook de technologie voor de centrale van Dodewaard 
leverde, Bredero en Comprimo, dit om kerncentrales 
te ontwerpen en te bouwen. 
5. RDM, Rotterdam, produceert reaktorvaten. 
6. Heeft een meerderheidsbelang in c:omprimo, een in
genieurs buro dat kerncentrales ontwerpt. Ook Shel.l, 
VMF en SHV hebben een belang daarin. 
7. Werkte mee aan de bouw van 41 kerncentrales, waar
van 28 reaktorvaten. 
8. Naast de beruchte duikboten levert RSV tegelijker
tijd onderdelen voor kerncentrales aan Taiwan. Dit 
deel van de order heet "civiel" te zijn, maar Taiwar 
heeft bv. nooit het non-proliferatieverdrag getekend 
en kent een levendige nukleaire uitwisseling met Zuid
Afrika. 

DSM : 1 • Voor 1 O% eigenaar van UCN. 
2. Zit ook via deelname in RSV in het atoomprogrammao 
3o Via Neratoom in Kalkar aktief. 
4. Neemt deel in de Gasunie en in de gas-en oliewinning. 
5o Neemt deel in Volvo en in Daf, en zo in de auto
lobby, en in de militaire RSV/DAF kombinatie. 
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Verstandig met energie. Begin bij jeShellf... ! 

! .-,i he•wllliaäerçà ~"'~-"• 
: 1 o Voor 10% eigenaar van UCN .. ~~ .. ...........__, ~" ~;;J! 

2. Voor 50% in General Atomie (samen met Gulf), pro
ducent van kerncentrales in de vs. 
3. Neemt deel in ingenieursburo Cmprimo. 
4o Stimuleert de auto-lobby (RAI, BOVAG). 
5. Exploiteert kolenmijnen in Zuid-Afrika en de VS 
en bouwt een kolenvergassingsfabriek, die gas gaat 
leveren aan de centrale in Dordrecht. 
6. Exploiteert mede het nederlandse aardgas en de 
nederlandse olievoorraad, o.a. via deelname in NAM. 

: 1 0 Levert produkten voor kerncentrales en is betrok
ken bij het onderzoek naar de opslag van radio-aktief 
afval in Nederland. Het is overigens logies dat che
miese bedrijven betrokken zijn bij de levering van 
produkten voor kerncentrales, omdat uranium en de 
splijtstofelementen allerlei chemiese bewerkingen 
moeten ondergaan, waaraan uiteenlopende chemikaliën 
te pas komen, v66r gebruik in de centrale (eerste 
verwerking na de winning, verrijking, splijtstofele
mentenfabrikage) en ook daarna (afvalverwerking, op
werking)o 

: 1. Krijgt op kontraktbasis goedkope stroom uit Bors-
sele. 
2. Is naast Empain-Schneider de belangrijkste bou
wer van kerncentrales in Frankrijk. 
3. Is mede-eigenaar van COGEMA, die de opwerkingsfa
briek in La Hague beheert, waarmee Borssele weer 
de geheime kontrakten moest afsluiten. 
4. Gaat in Normandië, ten zuiden van Flamanville, 
een verrijkingsfabriek bpuwen. (Dit is voorlopig 
stop gezet door Mitterand) 
5. Is betrokken bij de winning van uranium. Via 
COGEMA gaat uranium geleverd worden vanuit Zuid
Afrika, en dit gebeurt al vanuit Liberia en vanuit 
Niger. 

: 1. Is naast Siemens de belangrijkste initiatiefne-
mer van het duitse atoomprogramma. 
2~ Wil aan Brazilië een opwerkingsfabriek leveren, 
terwijl aan dat land vanuit Almelo verrijkt uranium 
is geleverd. 
3. Is voor 20% eigenaar van Uranit, het duitse deel 
van Urenco, dat Almelo exploiteert~ 
4. Is voor 25% eigenaar van de KEWA, die de toekom
stige opwerkingsfabriek van Duitsland wil gaan bou
wen en die was gepland in Gorleben, dit samen met 
o.a .. Bayer. 
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..DE WiND WE R K :0 AG UTRfCHT 
We gingen erheen om 't een en 

ander op te steken van hoe 't 

nou precies in elkaar zit met 

die windenergie.Hoe we zelf 

onze energie kunnen opwekken, 

molens bouwen praktische tips 

van mensen met ervaring. Voor 

we binnen mochten moesten we 

langs de kassa en maar liefst 

flO,- betalen. Nou ja het is 

voor een veilige toekomst. 
. ' 

Toen we de grote hal binnen 

kwamen schrokken we ons kapot 

dat ze er weer waren de kern

energie giganten o.a Holec en 

stork, nu ook op de windmolen

markt. Ze hadden ontzettend 

dure,luxe,grote molens gebouwd 

't was allemaal zo ingewikkeld 

dat we er niks van snapten. 

Op vragen die we stelden over 

hoe het werkte en hoe de elek

triciteit nu opgeslagen moest 

worden, kregen we moeilijke 

antwoorden: dat het allemaal 

nog lang niet haalbaar was en 

we er niet zo simpel over moes 

Geen. 

k e ... n e n ,e. r ~ \ e 

ten denken zodat de moed ons 

al snel in de schoenen zakte. 

We baalden er ontzettend van 

dat die grote bedrijven ook 

hier weer proberen de touwtjes 

in handen te krijgen. Ze zijn 

niet met winden~rgie bezig 

omdat ze dat een echt goed 

alternatief vinden, maar zien 

hierin weer mogelijkheden voor 

een nieuwe markt om geld te 

kunnen verdienen. 

kv le n 



Gelukkig waren er ook nog stands 

met meer begrijpelljke informatie 

over hoe je ~ een windmolen 

(tje) kan bouwen. Hier varieer

de het van echte technische 

hobbyisten tot mensen die mol

ens voor eigen energievoorzie-

ning willen aanwenden. Dit was 

binnen de hallen echt een heel 

andere afdeling en hoewel je 

niet direkt alle technische/ 

praktische foofjes en wetens

waardigheden op een dienblaad

je aangereikt krijgt werden we 

hier wel gestimuleerd om zelf 

eens wat uit te gaan proberen. 

We denken ook dat je door 

dingen uit te proberen en 

klein te beginnen zicht krijgt 

op wat de mogelijkheden van wat 

windenergie zijn. Daarom hebben 

we daar ook bouwtekeningen 

van windmolens gevraagd. 

Omdat we het bouwen zelf nog 

niet hebben uitgeprobeerd kun

nen we daar nog geen verslag 

van geven. Wel geven we hier 

een bouwtekening door van een 

windmolentje zodat iedereen 

het zelf kan gaan proberen. 

Neem 

een 

fl1 D Ze 11 

-7~-

Al met al was het voor ons 

toch nog wel een goeie dag 

geweest,vooral om te zien hoe

veel mensen al op dat gebied. 

zijn; en dan hebben we het niet 

over de Stork en de Holec en 

andere grote bedrijven. We wil

len zelf serieuzer gaan naden

ken hoe we alternatieve energie 

op kunnen wekken en gebruiken. 

Dat was het voor wat ons 

betreft,succes met jullie 

mol.en. 
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Een windmolen bomren 

De voorbereidingen 

Om te beginnen boren we met het boortje van 4 mm. zes van de al bestaande 
gaatjes aan één spaakflens van de wielnaaf (nr.1 van figuury op. We kiezen 
hiervoor zes gaatjes op gelijke afstand van elkaar. 
Vervolgens tekenen we deze zes gaatjes op het deksel van het tabaksblik 
(nr.2 van figuur 1) af en boren ze met het boortje van 4 mm. door. De 
positie van de zes gaatjes in het deksel moet zo worden gekozen dat het 
midden van het ronde deksel precies in het centrum van de wielnaaf komt 
te zitten (zie figuur 3). Nu boren we nog een gat van 8 mm. precies in het 
midden van het deksel, om daarna met een blikschaar dit gat wat groter te 
kunnen maken. Knip het gat zo groot dat het deksel vlak tegen de flens 
van de wielnaaf valt. 

I. Een (oude) voorwielnaaf. met moeren. van een fiets (vgl. figuur 8). 
2. Zes boutjes en moertjes en ringetjes m4. 
3. Zes liefst oude ijzerzaagbladen (lengte 30 cm) (vgl. figuur 6-8) . 
4. Een flink stuk stevig plastic ten behoeve van het zeil (vgl. figuur 6 of 8). 
5. Het deksel van rond pijptabaksblik (vgl. figuur 3). 
6 .. Een stukje plaat materiaal (staal. messing of koper. 1 mm dik) 240 mm x 35 mm. (vgl. figuur 4). 
7~ Twee gelijkstroom kassetterekordermotortjes1 (hier gebruikt als dynamo: vgl. figuur 8). I 
8. Een stuk stripmateriaal (staal of messing) van ±450 mm lang. 20 mm breed en I 5 mm dik (vgl. figuur 5 ! 

of figuur 8). 
9. Een klein stukje dun triplex ± 20 x 30 cm (als roerblad. vgl. figuur 5 of 8). 

10. Een stukje pijpmateriaal ca 20 mm 0 en lang 120 mm (figuur 5 of 8). 
11. Touw of koord. lijm. enkele parkerschroefjes en een bout m8 (vgl. figuur 5) met moer. 
12. Een aandrijfsnaartje (elastiek of iets dergelijks). 

Figuu!' I Benodigde onderdelen voor de bouw van de PLo:s-windmolen 

- een blikschaar en een ijzerzaag 
- een boormachine met de boortjes 4 mm en 

8mm 
- een schroevendraaier 
- een kombinatietang 
- een hamer 
- passer en lineaal 

Figuur 2 Benodigde gereedschap voor de bouw van de 
PLO~·windmolen 

~ol( v-ukr!)cabaa...- btj K'adco 
lwervnte Sët?VIce • 'DeN HFI~ti 

F1guur J Voorbeeld van het tabaksdeksel met gaten 



In figuur 4 (boven) is de uitslag van de motorsteun getekend. We nemen deze 
uitslag precies over op het hiervoor bestemde metalen plaatje (nr. 6 van 
figuur 1). Eerst boren we het gat van 8 mm. en daarna knippen en zagen we 
de vorm uit. Daarna vouwen we het plaatje in de vorm zoals is getekend in 
figuur 4 (onder). 

·~·· ·.\ti·· . . . :. 

. .. 
............ ,.,. ,_;;.;..;.~;......-----....:.·-·-.· .... • • ...., •• IIOoloO;.;;.;;.; .. 

VOUWEN VOLSSN~ STlPPELL.UN 

FiX•IUr 4 Uitslag (boven) en uiteindelijke vorm (onder) van de 
motorsteun. {De motortjes worden gebruikt als 
dynamo.) 

Roerblad. strip en pijpmateriaal gemonteerd 

(Jj)''· 

De volgende voorbereiding die we moeten treffen is het boren van twee gaten 
van 8 mm. en enkele gaatjes van 4 mm. in de metalen strip (nr. 8 van figuur 1). 
Boor eerst de gaatjes en buig daarna de strip zoals staat aangegeven in figuur 
5. Schroef dan het roerblad (nr. 9 van figuur 1) aan de strip vast. Neem 
vervolgens het stukje pijpmateriaal (nr. 10 van figuur I) en sla een uiteinde 
ervan plat. Boor in het platgeslagen stuk een gat van 8 mm. en buig het daarna 
om zoals in figuur 5 is te zien. Bout de strip en het pijpje aan elkaar vast 
met behulp van de m8 bout en moer. 



De assembZage 

vervolgens kunnen we de ~indmolen gaan assembleren. We beginnen met het plaat
sen van de motortjes (nr. 7 van figuur J) in de motorsteun (figuur 4). We 
moeten de motortjes vast zetten met behulp van een elastiek of een stukje bin
nenband. 
Hierna stellen we de wieken samen. We steken eerst het m4 boutje door een gaatje 
van het zaagblad en daarna door het opgehoorde gaatje van de flens van de wiel
naaf. Dan steken we het boutje ook nog door één van de zes gaatjes van het 
tabaksblikdeksel. We moeten erop letten dat de buitenzijde van het deksel tegen 
de wielflens aan komt te zitten. We zetten het geheel nu door middel van een 
moertje en ringetje goed vast. Een eventueel uitstekend bouteinde kan het beste 
achter het moertje worden afgezaagd. Op deze manier moeten alle zes zaagbladen 
aan de flens en het deksel worden vastgezet. 
Daarna maken we de uiteinde van de zaagbladen met touw of koord op gelijke af
stand aan elkaar vast. De zaagbladen met de zeiltjes kunnen nu nog door middel 
van scheerlijnen gefixeerd worden. In dat geval maken we deze lijnen vast aan 
de overgebleven flens van de wielnaaf (zie figuur 7). 
Het roerblad en de motorsteun met de motortjes worden nu gemonteerd zoals in 
figuur 8 is getekend. We moeten daarbij niet vergeten eerst het aandrijfsnaartje 
(nr. 12 van figuur J) aan te brengen. 

FiJ?uur :' De Pt.O.,.·Wtndmolen 



fïguw 6 Bouwtekening van een wiek van de windmolen 

Als laatste voorbereiding maken we de zeiltjes. Knip uit stevig plastic (nr. 4 
van figuur I) de vorm zoals in figuur 6 is afge.beeld. Lijm de flappen vast zo
als staat aangegeven: aan de ene kant met het zaagblad er tussen: aan de beide 
andere zijden met een touwtje er tussen (figuur 6). 

ZAAGBLAD· 
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Figuur 8 A~~em!:>la!,'e r1 o:-:-windmolen. De moiortje, worden 
gchn11~1 ab dmamo 



R .... frein: 
Er is geen reden voor opwinding 
een rampenplan ter verhindering 
van de straling en haar gevQlgen komt 

al op gang 
blijft u maar rustig, het duurt echt 

niet lang 

1. Sluit u nu de deuren en de ramen goed 
zoals u ook met de andere openingen doet 
zet de afzuigkap en de ventilatie af 
en zorg dat u niet de straat op gaat 
omdat in de stad de dood rondwaart 
en radioaktieve straling u raakt 

2. Indien u v66r die tijd bent weggegaan 
laat dan uw kousen en schoenen staan 
zet al deze spullen op het balkon 
dat geldt voor iedereeen zonder pardon 
was u zorgvuldig van top tot teen 
alle lichaamsdelen, vergeet er geen 

N(JCL(A~ 
IND{JSTRt[ 

3. Pas op -..roor het eten van vers fruit 
stel ook gebruik van groente, melk en 

water uit 
en hebt u ook geen blikgroente meer 
dan slaat u de maaltijd maar over voor 
alleen wat goed verpakt en zuiver is 
kunt u eten anders gaat het zeker mis 

4. Neem ook uw huisdi~r mee naar binnen 
met z'n twee§n kunt u altijd meer beginnen 
kijk naar televisie en wacht opdrachten af 
stem uw radio op deze zender af 
maar gebruik in ieder gevaJ. uw verstand 
u zult zien, dan is er niets aan de hand 

5. De richtlijnen zijn voor iedereen 
in de buurt van een centrale en waar is 

er geen 
zo staat het in het overheiderampenplan 
•••• opgepast dat gaat u allen aan 
zo'n plan is streng geheim wordt soms 

bij toeval bekend 
wordt zo de toekomst van de mensheid bekend? 

'ITN Z~G(N 
VOOR Dt 
M[NS~~D 
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streek. 

De grensstreek tussen noord. 

Nederland en noord Duitsland 

is van oudsher een "probleem 

gebied" met hoge werkeloos

heicts cij~ers. De overheid 

hee~t jarenlang geprobeerd 

met allerlei premies en ~inan

ciële voordeeltjes deze streek 

aantrekkelijk te maken voor 

grotere bedrijven, (Enka, DSM, 

Danlon)Nadat deze bedrijven hun 

winsten hadden opgestreken zijn 

ze weer verdwenen en is het 

weer bergafwaarts gegaan. 

En nu wordt er een nieuwe vari-

ant op een oud thema gebruikt 

om het gebiedt weer te "sti

muleren". 

In de krisis jaren, vlak voor 

de oorlog, werd de ''oplossing" 

voor de werkeloosheid gezocht 

in een enorme uitbouw en ople

ving van de wapenindustrie. 

Ook nu zoekt men het in die 

richting. De grensstreek wordt 

letterlijk overspoeld met mil

itaire oe~enterreinen, munitie 

depots, o.a. ook voor kernkop

pen, schietbanen ed. (Lauwers 

meer projekt, Ter Apel,Zuid 

Laren, Havelte, Donderen, Oude 

molen, Ruinen, Nieuw Balinge, 

Schonebeek, Midwolda en Stads 

kanaal zitten in de planning, 

dit aan de nederlandse kant. 

Aan de Duitse kant Itterbeek 

waar ook de nieuwe generatie 

kernwapens geplaatst gaat 

worden, Gronau, Nordhorn en 

Meppen. 

... 
-~~ : :-.. . .... . .. 

·=· .. . •. 
1, ·~ ,~,,· ~ . 

•.. ''· .. t .,. 

Gep~ande ~erncentrales en opwerkings
fabfleken m West-Duitsland. 

Maar alsof dit nog niet erg 

genoeg is, wordt deze streek 

ook als ideaal gezien om er 'n 

groot deel van de zo dubieuze 

en zo gevaarlijke atoomindu-

strie te konsentreren. 

Er zijn twee kerncentrales ge

pland bij Emden. De zoutkoep

els onder Onstwedde, Gasselte, 

Borger, Anloo en schoonloo 

zijn nog steeds kandidaat voor 

de berging van hoog radio ak

tief a~val. Aan de Duitse 

kant zijn dit de zoutkoepels 



bij Wippingen. Door de niet zo 

gunstige resultaten van proe~ 

boringen bij Gorleben (aan de 

oost-duitse grens) komt Wip

pingen weer meer in de belang

stelling. 

Verder zijn er in Duitsland 

plannen voor de bouw van vier 

kleinere opwerkings fabrieken 

en één daarvan moet in Neder

saksen komen, en •••• de grens

streek lijkt de meest aangewe
zen plek. 

In Lingen staat een kerncentra 

le(252 megawatt} die 9 jaar 

gedraaid heeft, maar sinds '77 

is stilgelegd, na herhaalde 

schade aan de stoomgenerators 

Een atoomruine, waarvan het nog 

steeds omstreden is of deze kern 

centrale verantwoordelijk is 

voor de opvallende toename van 

leukemie gevallen, vooral bij 

de kinderen van Lingen. Er 

worden echter alweer plannen 

gemaakt voor een nieuwe kern

centrale. 

Ook is in deze stad een brand

stofstaven fabriek in bedrijf. 

En tussen Meppen en Lingen zul 

len nog twee grote kerncentra

les (elk 1300 megawatt) worden 

gebouwd. Met het oog op deze e

norme toename van kerncentrales 

wordt er bij het dorpje Geeste 

een reusachtig koelmeer (! 4km2 ) 

gepland. 

Dan staat er in A1melo nog de 

uranium verrijkinga fabriek en 

aan de Duitse kant bij Gronau 

wordt een zelfde soort fabriek 

gebouwd, a1leen veel groter. 

Enke1e kilometers zuide1ijker, 

bij Ahaus, is een tussen opslag 

plaats voor afgewerkte brand

sto~staven, en in Kalkar, ook 

in de grensstreek, woordt een 

snelle kweekreaktor gebouwd. 

En dan is de cirkel rond: in 

een betrekkalijk ldein grens

gebied is de komplete kernener

gie-cyclus aanwezig, alleen de 

uranium mijnen ontbreken. 



Deze enorme opeenhoping van 

kernenergie voor"vreedzaam" 

gebruik en voor militaire 

doeleinden (de kernkoppen bij 

Havelte en Steenwijk bijv.) 

levert grote gevaren op voor 

de bevolking. Dit kan niet ont 
kend worden, want een van de 

redenen voor de atoomindustie 

om zich hier te vestigen, is 

juist het feit dat dit een 

dun bevolkt gebied is en dat 

de milieu- en veiligheidsmaat

regelen minder vergaand hoeven 

te zijn en dus goedkoper zijn. 

De kans op een kleiner of 

groot ongeluk, is met zo'n 

konsentratie van gevaarlijke 

rotzooi natuurlijk veel groter. 

En dat terwijl er onlangs in 

Amerika nieuwe ond.erzoeken zijn 

gedaan, waaruit blijkt dat veel 

lagere dosis radio-aktieve stra-

ling dan tot nu toe werd aan
genomen al ernstig gevaar op

levert voor de volksgezond

heid. De onderzoekers vragen 

zich af of er überhaupt wel 

sprake kan zijn van"een veili 

ge dosis", omdat elke hoeveel 

beid straling al kanker kan 

veroorzaken. 

Een andere reden waarom de a

toomindustrie zo'n voorkeur 

heeft voor de grensstreek, is 

omdat ze weinig verzet van de 

bevolking verwachten tegen 

-eo-

hun plannen! En omdat ze denk

en dat ze slechts met één kant 

van de grens te maken hebben. 

Laten we er godverdomme voor 

zorgen dat ze wat dat betreft 

van een koude kermis thuiskomen 

en dat géén van hun plannen 

doorgezet kan worden. 

Dit is een samenvatting van 'n 

artikel uit de volkskrant van 

27 dec. 1980, 



In I972 werd de eerste vergunning 

afgegev-en voor de bouw van de snel

le kweekreaktor in Kalk~. Het land 

waarop gebouwd zou worden was ei

gendom van de katholieke kerk in 

Kalkar. De kerkraad die weigerde 

het land te verkopen, werd ontbon

den, en een nieuwe raad werd samen

gesteld uit mensen die v66r de 

bouw van de snelle kweekreaktor wa

ren. Er kon begonnen worden met de 

/ 

Intussen zijn er al drie 

ningen afgegeven, in het najaar 'SI 

wordt deel vier verwacht en de laat

ste in mei '82. Ze bouwen dus ge

woon door, ondanks de vele preses

sen die boer Maas aangespannen 

heeft om dat te verhinderen. E~n 

-81-

preses loopt nog, waarin de wet

tigheid van de kweekreaktor aan

gevochten wordt. De wetten zullen 

wel aangepast worden aan de snel

le kweekreaktor, want er is intus

sen al 6 milj~d gulden (IOx zo 

veel als geplend) ingestoken!!! 

Zo'n snelle kweekreaktor is le

vensgeva~lijk. In Amerika zijn 

snelle kweekreaktors verboden om

dat ze te gevaarlijk zijn! Er wordt 

met heel veel plutonium (pu) ge

werkt, 7 kg pu is al voldoende 

voor een atoombom, zoals die in 

Hiroshima en Nagasaki gebruikt 

zijn. Bij de st~t van de snelle 

kweek is 860 kg pu aanwezig. De 
plutoniumstaven worden gekoeld met 

natrium. Van natrium is bekend dat 

het zich verbindt met splijtings

produkten, waardoor het natrium 

radio-aktief wordt. Wat het effekt 

van radioaktief natrium op buizen 

en pompen in het koelsysteem is, 

is nog volkomen onbekend. Er kan 

dus om de haverklap iets met het 

koelsysteem gebeuren. En wanneer er 

iets mis gaat met het koelsysteem 

en de noodkoeling werkt niet on

middelijk perfekt, dan is de reaktie 

niet meer in de hand te houden!! 

Natrium is zeer eksplosief als het 

in aanraking komt met water of 

lucht. Een lek in ~~n van de koel

systemen heeft niet alleen tot ge

volg dat er radioaktief spul vrij

komt, maar dat er een grandioze 

ontploffing plaatsvindt, die dan 

ook een ket.tingreaktie op gang kan 

brengen in de reaktorkern. Kortom, 

de ramp is dan niet te overzien. 



Bovendien kunnen ze heel veel on

derdelen, die in de kweekreaktor 

nodig zijn, niet genoeg testen. Dit 

betekent dat de start eigenl~k aks

perimenteel is, maar tegel~kert~d 

ook echt. Een onderzoek met risi

ko's die nooit ingeschat kunnen 

worden. 

Versunningen. 

Zoals hiervoor gezegd, zijn deel

V6rgunningen vier en ~f nog niet 

afgegeven. Het vierde vergunninga

deel wordt dit najaar verwacht en 

dan wordt er begonnen met de in
bouw van het noodkoelsysteem. Als 

logies vervolg hierop kamt waar

s~~ mei '82 het vijfde deel, 

waarna het nukleaire gedeelte 

wordt ingebouwd. 

Daar.mee is de eerste snelle kweek

reaktor van Duitsland klaar. Met 

dit in het vooruitzicht verwachten 

de elektrisiteitsmaatschapp~en, als 

logiese voortzetting, toestemming 

om Kalkar 2 te mogen bouwen, naast 

Kalkar I. De bouw van Kalkar 2, 

met een veel grotere kapasiteit, 

is bijna onverm~del~, omdat die de 

finansi§le strop van Kalkar I moet 

dekken. Bovendien worden voor het 

bouwen van Kalkar 2 niet al die 

moeil~kheden met het los~gen 

van vergunningen e.d. verwacht. 

De bouw kan veel sneller en dus 

veel goedkoper. 

De dui tse regering zegt nu dat de 

kweekreaktor finansieel failliet 

is en dat er zoveel techniese 

problemen zijn, dat het onwaar

schijnl~k en onverantwoord is dat 

ie zal gaan draaien. W~ moeten 
hier niet intrappen, omdat zij er 

andere bedoelingen b~ hebben om 
dit te zeggen, dan op het eerste 

gezicht lijkt. Zij zullen aan die 

teohniese problemen nooit die 

konsekwentie verbinden dat Kalkar 

moet stoppen. Maar z~ zullen al 

het mogel~ke doer.. om "oplossingen" 

te vinden zodat ie kan draaien. 

En ook denken wij dat hiermee door 

de dui tse regering druk ui tge
oefend wordt op de elektrisiteits-

maatschapp~en om meer geld te in

vesteren in de snelle kweelereale

toren in Kalkar. De keuze die de 

elektrisiteitsmaatschapp~en hebben 

is: 

-niet bijbetalen met als konsekwen

tie dat ie niet gaat draaien, waar

door er ook geen winst gemaakt 

wordt, 

-wel b~betalen waardoor de 2e reak

tor ook gebouwd kan worden en het 

geheel rendabel wordt voor de elek

trisiteitsmijen. 

Nederland in het Kalkarprojekt. 

De nederlandse staat heeft I5% aan

delen in de kosten van het Kalkar

projekt. In eerste instantie heeft 

z~ deze kosten doorgespeeld aan de 

elektrisiteitsmijen, die het doorge

rekenden in onze elektrisiteits

kosten (de 3% ekstra). Dit stuitte 

op hevig verzet waardoor de rege

ring gedwongen was het terug te 

trekken en iets anders te verzinnen. 

Nu wordt het betaald uit de staats

pot "algemene middelen", van onze 

belastingscenten.dus. 



Het verzet tegçn de snelle kweek

reaktor. 
Op het tentenkamp in Kalkar (I,2,3 

mei) werd ons duidelijk dat het ver

zet tegen de snelle kweekreaktor 

minimaal is. We merkten ook bij 

onszelf dat we ons meer bezig hiel

den met Dodewaard en Almelo en daar

door de situatie in Kalkar van ons 
afschoven. In Duitsland heeft dit 

hetzelfde gewerkt door grote ak

ties rond Gorleben en Brokdorf. 

Maar Kalkar zat nog steeds wel in 

ons hoofd; we weten heel goed dat 

de snelle kweekreaktor daar nog 

steeds staat, dat ie afgebouwd moet 

worden en dat ie over een tijdje 

wel gaat draaien. 

We waren koud terug van Dodewaard 

of het KaJkarwiekent stond al weer 

voor de deur. In eerste instantie 

vond bijna iedereen dat anderen 

maar naar Kijlka.r moesten gaan; wij 

waren tenslotte al naar het ten

tenkamp in Dodewaard geweest. 

In die week in Dodewaard hadden 

we al wel gepraat over dat je niet 

zomaar een weekje tegen kernener

gie kunt zijn en verder kunt doen 

en leven alsof er niets aan de 

hand is. We voelden heel goed dat 

we het verzet tegen kernenergie 

meer in ons leven wilden gaan in

passen. De ontwikkeling van kern

energie betekent dat 6n onze ma

nier van leven bedreigd wordt 

{politiestaat) 6n dat ons leven op 

zich bedreigd wordt. Deze ontwik
keling gaat steeds sneller en het 

verzet hier tee~n wordt steeds 

harder de kop ingedrukt. 
Hoe meer we er over nadachten, 

hoe meer we voelden dat we veel 

konsekwenter met kernenergie be

zig moeten zijn om deze ontwikke

lingen tegen te houden.Vandaar 

dat we wel naar Kalkar gingen. 
Op het tentenkamp hebben we erover 

gepraat hoe het met de bouw van de 

snelle kweekreaktor staat, hoe de

monstraties en prosassen hiertegen 

er toe geleid hebbeb dat de bouw 

héel erg werd vertraagd. En hoe we 

nu door kunnen gaan met het verzet 

om de bouw nog verder te bemoei

lijken en uiteindelijk stil te leg

gen. 

Na veel praten is het plan ontstaan 

om een anti-atoomdorp te gaan bouw

en op het land van boer Maas, tegen

over de snelle kweekreaktor. De be

doeling is dat het dorp een aanzet 

is om opnieuw veel mensen bij Kal

kar te betrekken, en om konstanter 

daar bezig te zijn i.p.v. ai en toe 

een demonstratie. Vanuit het dorp 

kunnen we dan andere akties tegen 

de kweekreaktor gaan ondernemen. 

Iedereen kan aan het dorp meebouwen. 

Er zijn al een paar groepjes begon

nen met het bouwen van een wind

molen en het opknappen van het 

vriendschapabuis. Op 25 juli wordt 

het bouwterrein vrijgegeven en dan 

begint de bouw. Om dit te vieren is 

er die dag ook een muziekfestival. 
Hoe het anti-atoomdorp er verder uit 

gaat zien en wat er allemaal gaat 

gebeuren is voor ons ook nog ondui

delijk. Het is daarom belangrijk dat 

iedereen zich hierover buigt en dat 

je je ideeän straks door kunt pra

ten met meer ntensen. 

dus: 25 juli begint de bouw van 

het anti-atoomdorp~l~ 



KIEZEN TEGEN KERNENERGIE EN KERNBEWAPENING IS KIEZEN VOOR ONZE TOEKOMST 

De advertentie aan onze ouders in de Volkskrant van 16 mei 1981. 

Het idee voor deze advertentie is ontstaan op het tente~amp. Door die 
hele week zo intensief bezig te zijn met kernenergie en kernbewapening 
voelden we hoe hartstikke dreigend de situatie is. We voelden ons vaak 
machteloos - ook omdat nog steeds heel veel mensen (vrienden, vriendin
nen, kollega's, ouders) gewoon doorleven en nog steeds doen alsof er 
niets aan de hand is. "Het loopt heus zo'n vaart nog niet." 
Tijdens een praatmiddag hadden we het over de verkiezingen. Velen van 
ons hebben ouders die op partijen stemmen, die lijnrecht tegenover ons 
staan en onze vernietiging niets interesseert. Iemand maakte de opmer
king: "Hoe kan ik het mijn ouders duidelijk maken, dat ook zij moeten 
kiezen?" 
Eij ons bleef deze opmerking hangen en zondagmiddag gingen we bij elkaar 
zitten am erover door te praten. Toen ontstond het idee om een adverten
tie te plaatsen in de Volkskrant, gericht aan onze ouders. We wilden hen 
juist in het openbaar nr 11 t: 
-via een advertentie-
aanspreken op ~ ver
antwoordelijkheid ten 
aanzien van kernener
gie en kernbewapening. 
We voelden heel sterk 
dat hun inkonsekwente 
gedrag - zeggen dat ze 
bezorgd om ons zijn en 
tegelijkertijd kiezen 
voor onze vernietiging
iets is wat niet alleen 
tussen mijn ouders en mij 
speelt, maar tussen 
onze ouders en ons!! 
En dat dit inkonsekwen
te handelen van onze 
ouders alles te maken 
heeft met het feit dat 
we al dan niet kunnen 
verder leven en met de 
manier waarop we kunnen 
verder leven. 

De verkiezingen voor de 
Tweede Kamer was voor 
ons een duidelijke moge
lijkheid om de ontwikke
ling rond kernenergie 
en kernbewapening te 
keren. We wilden dat 
onze ouders de verkie
zingen zouden gebrui
ken om zich tegen ~e=~··~ 
energie en kernbewape
ning uit te spreken. 
Om duidelijk te maken 
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zwaar deze problemen voor ons wegen, hebben we gekozen voor een adverten
tie, die meer was dan een oproep. WIJ KUNNEN EN WILLEN NIET OMGAAN MEI' 
MENSEN EN WILLENS EN WETENS NIET MEEVECHTEN. 
Het was niet gemakkelijk voor ons deze konsekwentie te trekken, maar al 
pratende werd ons steeds duidelijker hoe belangrijk het is voor ons dat 
iedereen, dus ook onze ouders, zich verzet tegen kernenergie en kernbe
wapening. We moeten wel konsekwenties trekken; het gaat er niet alleen 
am mensen van iets 'bewust' te maken, het moet veranderen!! 
We kunnen niet leven onder de dreiging van een totale vernietiging. We 
worden er bijna gek van iedere keer opnieuw te moeten merken hoe '(on)
verantwoordelijk lieden' steeds de gevaren van kerncentrales bagatalise
ren en normaal maken - het gewoon maken dagelijks te lezen over grote en 
kleine'ongelukken' in kerncentrales. Het is afschuwelijk elke dag berich
ten in de krant te lezen, die iedereen voorbereiden op en wennen aan een 
komende kernoorlog. En het is eigenlijk ongelooflijk dat onze ouders nog 
om de .feiten heen kunnen gaan. 
Maar wij kunnen niet meer am de feiten heen: ramp in de kerncentrale in 
Harrisburg; ramp in een kerncentrale in Japan; levering van Nederlandse 
plutoniumstaven aan de Verenigde Staten voor wapenproduktie; het besluit 
van de Tweede Kamer om haar beslissingsbevoegdheid inzake kernenergie uit 
handen te geven door geheime kontrakten goed te keuren; de aarde is in 
1980 twee maal door fouten in Amerikaanse legerkomputers slechts vijf 
minuten verwijderd geweest van een kernoorlog - de vliegtuigen met atoom
bommen waren al opgestegen; de NAVO-beslissing am de nieuwe kruisraketten 
op Europees grondgebied te plaatsen; enzovoorts; enzovoorts; enzovoorts. 
En wij willen niet meer dat onze ouders kunnen blijven denken: "Het is 
zo gevaarlijk nog niet." We wilden met deze advertentie bereiken dat on
ze ouders echt met deze problemen bezig gingen, de gevaren echt onder
kenden èn de keuze zouden maken om zich er aktief tegen te verzetten. 

Het was kort dag, drie weken vooraat we de advertentie in de krant wil
den zetten moesten we nog beginnen mensen te vragen of ze met de adver
tentie mee wilden doen. Bovendien hadden we ve.el poen nodig. vle wilden 
een zeer opvallende advertentie, minstens een halve pagina Volkskrant. 
(Die kostte ongeveer! 8500,- :) Dit bedrag hebben we bij lange na 
niet gehaald. De advertentie is veel kleiner geworden. Dit kwam doo~ 
het tijdgebrek en omdat we van de 70 organisaties die we hadden aan
geschreven voor geldelijke steun slechts zes positieve reakties kregen. 
(de Emmausgangers, vrouwenboekhandel/kafe de Feeks, het tentenkamp, 
vrouwenboekhandel Emma, Pottenbakkerij de Zuiderkerk en uitgeverij 
Lont studentenvereniging Pangaea.) We hadden geschreven naar milieuak
tiegroepen, politieke partijen, alternatieve bedrijven en boekhandels e.d 
Verschillende partijen meenden ons terecht te moeten wijzen. Zo schreef 
de PSP nijmegen:"Het is in feite een erg harde tekst, erg persoonlijk 
ook door de namen die eronder zullen staan. Het is niet de manier waar
op wij vinden dat ouders door hun kinderen overtuigd moeten worden. Om 
de anti-kernenergiestrijd te winnen hebben we de steun van velen nodig, 
en soms is harde aktie of zijn harde woorden nodig, maar ga niet probe
ren je ouders individueel de schuld in de schoenen te schuiven voor 
alle problemen die er zijn. Mobiliseer ze jtrlst om te helpen die te 
verander.en." Of de stichting Natuur en Milieu: "Wij vinden dat de tekst. 
van de advertentie onjuistheden bevat en rammelt. D' 66 en de PvdA, bij
voorbeeld zijn tegen kernenergie en de verkiezingen zijn geheim, zodat 
jullie dreigement van het verbreken van de omgang loos is." 
BelachelijkZ 

Veel mensen belden onmiddelijk op nadat ze van ons initiatief gehoord 
hadden via het programma Rauhfaser op Hilversum 3. Dat was te gek, onop
houdelijk rinkelde de telefoon, steeds hoorden we van mensen dat ze het 
een hardstikke goed initiatief vonden. Daar hebben we ons echt gesteund 
door gevoeld. 
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We hebben ook ontzettend leuke brieven enopmerkinger1 op girokaarten ge
kregen:"goed zo, een ouder";"een tientje tegen pappa, een tientje tegen 
mamma" deze was uit mijn hart gegrepen! l : Stem 26/5 goede partij, Ben 
66, Dus AOWer Blijf Aktie Voeren." een woongroep die aanbood kinderen 
bij hen te laten wonen, die moeilijkheden zouden krijgen door deze ad
vertentie; "Hoewel wij niet meer tot de jongeren behoren nl 54j en 56 
jaar, hopen wij van harte dat jullie aktie veel ouders tot het inzicht 
zal brengen dat nu een duidelijke koers uitgezet moet worden tot redding 
van dit goede land en volk. Veel heel veel succes •••• Uit Joure kwam een 
telefoontje met het initiatief om ook hier in frisland via de regionale 
pers een dergelijke aktie te ondernemen. Ook daar hadden ze dus jullie 
advertentie gelezen. Wij haken hierop in.": Eindelijk een aktie die de 
kern raakt - zijn er genoeg mensen die dit durven ( en het doen ook':')" 
"Als vader en als Grootvader voel ik mij hierdoor erg aangesproken. 
Jongens, ik schaam mij diep 
voor de afschuwelijke toe- ,J,.V.,IL.*L.•ant van ZATERDAG 16 MEI 1991 
stand, die mijn generatie ,. ........ -==--=~==~~~~~~~~~~~==~=-~ 
aan jullie doorgeeft. Ik 
zal dan ook niet stemmen 
op een van de grote par
tijen, omdat ze alle vier 
niet echt van de kernwa
pens afwillen; maar ik 
wil het daarbij niet la
ten. Zoveel en zolang 't 
in mijn vermogen ligt zal 
ik mijn bijdrage trachten 
te leveren aan een kern
energie en kernwapen vrij 
Nederland. In het belang 
van hen, die na ons komen 

Het fijne van deze reaktie 
was dat we merkten dat 
veel mensen op eenzelfde 
manier bezig zijn alle~ op 
alles te zetten - dat het 
ieder verantwoordelijkheid 
is zich te gaan verzette~ 
en dat we daarop iederee~ 
en juist ook onze ouders, 
op willen en kunnen aan
spreken. 
De uitslag van de verkie
zingen is voor ons tele~ 
stellend geweest. Ons we~ 
duidelijk dat voor de meee 
te Nederlanders de ontwik· 
kelingen rond kernenergie 
en kernbewapening nog 
steeds niet de punten zijr. 
waarop ze kiezen. 
We blijven ons aktief ver
zetten àn we willen iede~ 
een persoonlijk erop aan
spreken dit ook op baar 
of zijn manier te doen. 

ca.rla, ma.rian, mir,jam, 
hennie, jannie, sinet, bep 
en ineke 

De wereld atoomvrij en 
leefbaar!!!! 

Op. 26 mei gaan Jul,le stemmen. Jullie Ielezen daarmee oolc voor of tegen 
leemenergie en kernbewapening. . 
WIJ willen dat alle kamcentrales en kamwapens uit Nedertand verdwt}non. En wtj 

willen dat de nieuwe regering en Tweede Kamer zich 

aktief ln2s~en vco=
een atoomvrü~~ ll~e~eed: 

- omdat kernenergie tevensgevaartfJ!c Is, 
- omdat kamcentrales dagotljlta radio-aidleve stoffen In lucht. water en l:locfcm 

lozen, · 
- omdat er .aeen werkeliJke opfcsa!ng Is voer het radto-aktlove atvcs c= 

tienduizenden Jaren tevensgevaartijk bliJft, 
- omdat kernenergie en kembew:~pantng h:lnd In hand ga..-m: nu et ~~·. ;::~ 

neclerlandd kerncentrales matertaal om atoombOmmen van t$ ~. ·. 
- omdat kerncentrales en kernwapens can st~ verdergsanc= contrcb c~ 

bewaking van elke burger .,nood:aulljk.. ma:tan: wij wHI8n met In «:.'1 
polltiestaat leven, 

- omdat kamenergie en kernwapens ons levèn, al het ktVen ~ 
- omdat wiJ niet meer .met deze dreiging kunnen on willen leven. 

Juftie zeggen dat je zo bezorgd om ons bent, maar hoe kunnen wiJ dit getoven als jullie 
;e niet daadwerkelijk keren tegen kernenergie en kernbewapening. 
Ars jullie stemmen op partijen die voor kamenergie en kambewapening zijn, zoa!:l 
V. V.D., C.D.A., 0'66,. P.v.d.A. e.a., kiezen jullie voor ziektes en onzs dood. 
Wij kunnen én wiften niet meer met jullie omgaan aiS jullie kiezen voor on:o 
vernietiging. 

Kiezen tegen temoncrgJa en kemf:leWap:mlng b t=stJ .,. ~ ~ 

mirjam van aderen, hennie krot, jannie moeren, bep d!jkhuizen, loes van bergeytè. 
marian detz, truus derk"s, rosa!ie habets, wil coenen bos, ingrid van westertaak, çuus 
verzellenberg, ineke duursema, victorine franken. margriet hendrikse. barberee van de. 
ende, marleen schouten, roeland slagmolen, marike dirkx, jeannette baart, marijke 
lammers, graee stuiting, anke fabels, henk van de tas, peter teeuwen, miriam meeuwiS, 
ton van de oever, jeanne van de heiden, c:~rta van de braak. manken d3 jongh. ad, 
jennie, koen schoutens, willemien jansen, tineke franssen, ineke stel, dorien janl!en, 
petra konings, ciel tirooymans, anke mens.nk, connie puntman, pnul pur.uron, 
annemleke van brandenburg, paul van den hooven, marianne dibbets, r.c. en r. van der 
giessen, kees goedhart, erik dijkhuizen, john geyp, hans den houting, bep van 
kuppevelt, agnes kersten, jean pierre jansen, ron·tersmette,lonie, lorien van doorninc!t. 
heleen weyers; ineke van de pol, maarten van de oever, oscar spiJkerboor, jacobienen 
marjolein kleve, p. havinge, ben pentermans, meta van dijk, reinlar beelen, nikO 
koffeman, margreet mulder, anton van de bilt, jan masman, albert snodde, connie . 
warmerdam, marjolein bolt, hans slijpen, annette de bruin, karin kamp, kees oostlnt:l, 
alexandra van harteveld,: anne graswinckel, kim ~trends, john mur, paul van dor lit. 
herman suydendorp, lia suydendOrp, ka rel van eex, hannle de leeuw van weenen, an!!3 
van der veen, hans mulder, theo kramer, laura en cosmos weeber, ronnie nijrolclor, lro 
meyer, paula van eyk, harria van der veen, kees van ter1ee<len, olga boh, freddlo· 
langeler, joppe van stiphout, rinkeen kristien, connie bouwman, joke klaes:Qns, jan 
gerrit bartels, harm jan. remy joke loo, john wes, erwtn labijt, plet. trits ogg, angeb. 
robin dirksen, don verblest, hettie kersten, anita verhagen. terèse vervoort. peetje, 
petra appelhof, carlen weyers, yvonne smit, constance kerltgens, h. van toon, 11o1«t 
vulllngs, otto munsters, paul ter laak, j. theunissen, dick knol, karin kOnings; martin rijn, 
aander elskamp, bart droog, jacco brok, ;. loeve, m. meyster-schiks, g1 van der kranS, j. 
ebbers, f. debets, c. goertz, j. van dijk, graatje tenhot'St, t. visser, p. kuSters en neg veb 
anderen van wie de naam nog niet op tijd (voor deze ac:tvertentle) biMen was. 
Steun de advertentie: . ons gironummer 13 44338Cl t.n.v. E. J. 
DIJkhulzen, Hugo da Grootstrc:rt 20, 6522 D! N!jmcgQn. 

-at-~----------------------~ 
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