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Op 21 april 1979 wordt in het dorpje Deest de aktiegroep "Stop Dodewaard" opge
richt door verontruste inwoners. Het ongeluk in de kerncentrale bij Harrisburg, eind 
maart, was aan Deest niet voorbij gegaan. Begrijpelijk, want de Dodewaard-centrale 
ligt zo'n 300 meter van het dorp aan de overkant van de Waal. 
Hoewel de aktiegroep toch niets minder dan sluiting van de centrale eist, lijkt de 
direktie er niet wakker van te liggen. 
In een antwoord van de direktie op vragen van de Dodewaardse gemeenteraad van 
11 juni valt te lezen dat ze begrip hebben voor angst van de bevolking, ..... "vooral 
door de dikwijls wel eenzijdige informatie" ..... Maar dat begrip strekt zich niet uit 
over leden van de aktiegroep: "Daarom betreuren wij het des te meer dat ook deze 
aktiegroep niet is ingegaan op onze uitnodiging tot een bezoek aan de centrale met 
gedachtenwisseling. Een aktiegroep met een dergelijke mentaliteit komt bij ons 
slecht over en geeft dan wel een indruk dat het de groep meer om het aktievoeren 
gaat dan om het uitbrengen van een gefundeerde informatie." 
Deze wat simpele visie zou de direktie nog opbreken. Jets meer dan een jaar later 
komt de aktiegroep wel op bezoek, met meer dan tienduizend medestanders. Dan 
heeft de direktie zelfs een enorme politiemacht en kilometers prikkeldraad nodig om 
de. bezoekers buiten te houden. Het begrip is inmiddels niet groter op geworden. Nu 
heet het dat "kleine groeperingen zich verzetten tegen het democratische besluit om 
de centrale open te houden ',' . De blokkade aktie wordt als illegaal gebrandmerkt 
en "iedereen die een geordende samenleving wil, zal zich, ongeacht zijn mening 
over kernenergie, tegen deze ontwikkeling moeten verzetten". 
Wat is er in die tussenliggende periode gebeurd en wat zal er nog gaan gebeuren? 
Daarover gaat dit verhaal. Centraal staan de aktiegroep en de bevolking rond de cen
trale. 
Hoe reageerden de overheid en de G.K.N. (de Gemeenschappelijke Kernenergie 
centrale Nederland) op de "angst onder de bevolking", waarvoor ze zoveel begrip 
wisten op te brengen. 

BETREFT: SLUITING KERNCENTRALE DODEWAARD 

Betreft: sluiting kerncentrale te Dodewaard Deest 17 mei 1979 
Geachte Heer van Aardenne, 

Dit is de aanhef van de brief die de vers opgerichte aktiegroep "Stop 
Dodewaard" naar de minister van ekonomiese zaken stuurde. Dezelfde 
brief ging ook naar de ministers Ginjaar en Albeda. 
Het was de eerste officiële stap van Stop Dodewaard. Een vriendelijk 
verzoek aan Van Aardenne om de centrale maar te sluiten. 

" •.. We eisen dit, omdat, ondanks uw verzekering, tal van des
kundigen vinden dat deze kerncentrale wel gev~arl~jk is voor onze 
veiligheid en voor onze gezondheid. De bevolk1ng 1s daarom ernstig 
verontrust en vindt dat, zolang hun fundamentele recht op maxi
male veiligheid en gezondheid niet gewaarborgd kan worden, u deze 
centrale dient te sluiten ... " 

Verder stelt de aktiegroep nog een aantal eisen, zoals bevolkings
onderzoek en openbaarheid van informatie. De brief besluit met het 
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verzoek "om een spoedige positieve beslissing in de zaak". 
Nu zal niemand verwacht hebben dat Van Aardenne onmiddellijk de sleutel 
zou grijpen om de zaak op slot te draaien, dus op een positieve be
slissing hoefde de aktiegroep niet te rekenen. Maar dat onze minister 
vijf maanden nodig had om een antwoord te bedenken is toch wel vreemd. 

De aktiegroep was daar behoorlijk kwaad over: "we werden gewoon niet 
serieus genomen. Er kwam geen enkele reaktie, terwijl we toch regelmatig 
hebben nagevraagd waar het antwoord bleef". 
Pas nadat de aktiegroep 8 augustus op hoge poten een nieuwe brief 
stuurde,nam Van Aardenne op 11 oktober de moeite om te laten weten dat 
hij geen aanleiding zag om op de eisen in te gaan. 
In zijn brief gaat Van Aardenne wel uitvoerig in op de argumenten van 
de aktiegroep. Die argumenten berusten volgens de minister op misver
standen en gebrekkige kennis. Gelukkig weet hij er wel het fijne van. 
Zo schrijft hij over het afval-probleem: "Technische oplossingen bestaan 
voor een groot deel van dit afval en zijn voor de rest in zicht" Dat 
getuigt van een behoorlijk optimisme. Een optimisme dat aan het onwaar
schijnlijke grenst als de minister zijn licht laat schijnen over de 
gevolgen van een ongeluk: 

Meetpunten Oodewa 
enomgev1ng 

krn = afstand kerncentrale 

t = monsterpunt luchtsto 

® = monsterpunt water 

+ :: kerncentrale 

Dit plaatje is afkomstig uit de brochure "Informatie over Kernenergie" van de gemeente Dode
waard. Hierop staan de dorpen rond de centrale (het middelpunt) aangegeven. 
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"Bij een extreem ongeval in een kerncentrale is er geen sprake van 
brand-en of mechanische schade buiten de centrale, maar er is uit
sluitend een risico van een te hoge stralingsdosis als gevolg van 
ongecontroleerde uitstoot van radio-aktieve stoffen. Tegen die stra
ling bieden normalen woonhuizen en gebouwen, mits de ramen gesloten 
worden gehouden, reeds een goede bescherming ... ". 

Ziezo, de bevolking van Deest kan weer rustig gaan slapen, als ze de 
ramen maar goed dicht houdt. 
Het is duidelijk dat Van Aardenne de aktiegroep en dus indirekt de ver
ontrusting van de Deestenaren niet serieus neemt. Hij slaat de aktie
groep om de oren met wetenschappelijke publikaties en lopend onderzoek 
en suggereert dat zij het slachtoffer zijn van onjuiste of onvolledige 
informatie. 
Dit is typerend voor de manier waarop de overheid het onbehagen onder de 
bevolking ziet. Dat komt voort uit onwetendheid en gebrekkige, niet 
wetenschappelijke informatie. Kernenergie is erg ingewikkeld, een zaak 
van deskundigen. Laat dat dus maar aan hen over. 
Voortdurend is de aktiegroep tegen deze muur opgelopen. Maar de muur 
bleek niet al te stevig te zijn en er zijn inmiddels al heel wat stenen 
van los gepeuterd. 

Maar goed, de brief naar Van Aardenne was maar één van de aktivi
teiten. De aktiegroep werd 21 april in Deest opgericht. Er waren zo'n 
zeventig mensen op de oprichtingsvergadering. Ongeveer de helft kwam 
uit Deest en de rest uit dorpen uit de omgeving en plaatsen als Nijmegen 
en Arnhem. Van de aanwezige Deestenaren was een klein deel geboren en 
getogen in Deest, het merendeel was er pas later komen wonen. Het zou 
dus nog een probleem worden om het vertrouwen van de rest van dorp en 
omliggende gemeenten te winnen. 
De direkte aanleiding was het ongeluk in Harrisburg. In Deest groeide 
het besef dat radioaktieve straling niet de 10 km lange weg via de brug 
zou nemen, maar direkt over de Waal aan zou kunnen komen waaien. 
In het begin waren de meeste Deestenaren niet zo geïnteresseerd in de 
aktiegroep. Wel was het wantrouwen door de gebeurtenissen in Harrisburg 
gegroeid, maar de centrale stond er al meer dan tien jaar en dat went. 
Bovendien bestond er een groot vertrouwen in autoriteiten: "ze zullen 
toch wel weten wat ze doen". En de eis van de aktiegroep: "sluiting van 
de centrale", leek de meesten veel te hoog gegrepen: "dat krijgen jullie 
toch nooit voor elkaar". 
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De aktiegroep daarover: 
"In het begin, als we bijvoorbeeld in het kafe kwamen, dan stonden 
daar vaak een paar echte Oaestenaren aan de bar. Die probeerden je 
er dan flink tussen te nemen met opmerkingen als: hebben jullie hem 
al dicht? Maar dat is helemaal bijgedraaid. Nu moeten ze geen kwaad 
woord over de aktiegroep horen. 
Het was toen heel spannend of we die doorbraak konden maken. Want 
als we geen aansluiting gekregen hadden met de rest van het dorp, 
dan hadden we het wel kunnen vergeten. 
We woonden wel in Deest, maar we waren toch geen echte Deestenaren. 
En dat lag toen nog allemaal moeilijk. Er komen dan een paar mensen 
van buiten die het dan wel even vertellen. Terwijl er toch nog 
nooit problemen waren met de kerncentrale. Ze stonden toen best wel 
wat afwijzend tegenover ons". 

Het was zaak om de kloof tussen aktiegroep en bevolking te dichten. Er 
werd hard aan gewerkt. Huis aan huis werden informatiefolders en af
fiches verspreid,leden van de aktiegroep praten met de mensen en halen 
handtekeningen op. 
Maar wat vond de bevolking toen eigenlijk van de kerncentrale? Haar 
mening was voor die tijd nooit van belang geweest. Mevrouw Jansen, die 
in een boerderij aan de dijk, pal tegenover de centrale woont: 

Er is ons nooit wat gevraagd. In een keer stond ie er gewoon. 
We wisten van niks. Ze hadden eerst moeten komen en moeten vertellen 
dat ze er iets wilden gaan zetten, waar het voor was en uitleggen 
hoe het zit". 

De meeste Deestenaren waren er echter allang aan gewend dat hun mening 
niet ter zaken doet. Ze hebben er vertrouwen in, dat degenen die er ver
stand van hebben, van te voren alles goed hebben uitgezocht. 
Veel mensen in Deest waren niet vöör kernenergie en ze waren niet tegen. 
Het ding staat er en je hoopt maar dat er geen ongelukken mee gebeuren. 
Hoe het precies zit met die kerncentrale weet niemand. En nu vond zo'n 
aktiegroep het plotseling wel belangrijk wat Deest ervan dacht. 

Maar al hebben ze dan geen uitgesproken mening, ze zijn ook niet 
gek. Iedereen heeft op de televisie de beelden van Harrisburg gezien: 
de mensen die eerst allemaal in hun huizen moesten blijven, vervolgens 
de evakuatie van zwangere vrouwen en kinderen uit het hele gebied en 
toen de uittocht van grote groepen angstige inwoners. En natuurlijk 
bekruipt je een gevoel van onbehagen, als je hoort dat in Dodewaard 
zoiets öök kan gebeuren en als blijkt, dat niet alle deskundigen in het 
geruststellende koor van de GKN meezingen. Je hööpt alleen dat de voor
standers gelijk hebben en dat de tegenstanders met hun onheilsbood
schappen er naast zitten. 

Maar omdat het om de gezondheid gaat en de toekomst van de kinderen, 
omdat je de moderne industrie met al het afval toch niet ziet zitten 
of gewoon omdat degene die aan de deur komt aardig is, wordt er wel 
geluisterd. En na een paar weken en een nachtelijke plakaktie kun je geen 
straat in Deest meer inslaan zonder het affiche 'Stop Dodewaard' tegen 
te komen: het prijkt achter de ramen van de huizen, op straatlantaarns, 
PGEM-huisjes en blinde muren. Het is een tekening van Stefan Verweij: 
een man zit te vissen en heeft beet. Op de achtergrond een kerncentrale. 
Hij heeft een vis met twee koppen gevangen. 
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EEN UURTJE ANGST OP DE RADIO 

Hoe reageerde de direktie van de centrale op de oprichting van de aktie
groep en het groeiende onbehagen van de bevolking? Eên voorbeeld hebben 
we al in de inleiding gezien. Een ander voorbeeld is het gesprek met 
voorlichter Wasser van de KEMA en de aktiegroep tijdens een radiouit
zending van de RONO op 3 mei 1979. 
De RONO was naar kafe Roelofs in Oeest gekomen, had de aktiegroep en 
belangstellenden uitgenodigd plus twee deskundigen: Wasser als warm 
voorstander van kernenergie en Smit van de TH in Enschede als tegen
deskundige. Smit was overigens niet lijfelijk aanwezig, maar haakte van
uit de radiostudio.in op de diskussie. Verder had de RONO nog twee 
politici weten te strikken: burgemeester Patijn van Dodewaard en PPR
statenlid Van Dam. 
Wasser werd hier gekonfronteerd met een stampvol kafe en de kersverse 
aktiegroep. Oe groep vertelde dat het niet om een politiek gerichte ak
tie ging, maar dat de bevolking gewoon bang is. En dat er gezien Harris
burg en andere berichten over ongelukken en gevolgen van straling 
voldoende redenen waren om de centrale te sluiten. Wasser bleek over 
te lopen van begrip voor angst onder de bevolking, maar die angst was 
begrijpelijk " ... gezien alle publiciteit die er rond kernenergie van
daag de dag over de mensheid uitgestort wordt .••. 
••••• Als je kijkt wat er via radio en televisie aan verhalen wordt 
rondgestrooid •.• ". 
Oergelijke uitspraken zijn natuurlijk te verwachten van een voorlichter 
van de KEMA, iemand die de kernenergie dient te verkopen. Toch is het 
goed om hier even bij stil te staan. Het is erg typerend voor de manier 
waarop Wasser en dus de GKN en eigenlijk ook de huidige regering de 
diskussie over kernenergie zien. 
Wasser neemt onbehagen onder de bevolking en daarmee de bevolking zelf 
niet serieus. Hij ziet de mensen als dom en onwetend, een gemakkelijke 
prooi voor paniekverhalen in de pers. Naast de pers vallen ook allerlei 
aktiegroepen onder de kategorie "paniekzaaiers", "die het meer om het 
aktie-voeren gaat dan om juiste informatie". Tijdens de radiouitzending 
behandelde Wasser de groep Stop Dodewaard nog als onwetende slachtoffers 
van ondeskundige informatie. Maar dat zou niet lang duren. Oe groep 
bleek vasthoudend en de steun groeide en al spoedig zou Stop Dodewaard 
ingedeeld worden in het kamp van de "ophitsers". 
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De aktiegroep achteraf over de radiouitzending: 
"We wisten toen nog niet zoveel van kernenergie af. Tja,en Wasser 
die is daar veel beter in thuis. We waren toen nog maar net begonnen 
en Wasser kan je argumenten dan gemakkelijk onder de tafel praten". 

Inderdaad schermde Wasser driftig met deskundigen en wetenschappelijk 
onderzoek om duidelijk te maken dat angst voor de kerncentrale begrijpe
lijk maar onterecht is. Hij ging dan ook niet in diskussie met leden 
van de aktiegroep of andere aanwezigen. Hij di skussieerde alleen met de 
andere "deskundige" Smit. Op belerende toon beantwoordde hij vragen van 
de aktiegroep en de RONO-verslaggever. Hoe veilig kernenergie wel niet 
is vergeleken bij andere energiebronnen, dat de deskundigen met kennis 
van zaken het eigenlijk roerend met elkaar eens zijn, dat er in 
Harrisburg uiteindelijk amper iets gebeurd is en ga zo maar door. 
Kortom de bekende handelswaar van een vertegenwoordiger in kernenergie. 
In zijn ijver om de veiligheid te benadrukken dreigden bij Wasser de 
stoppen door te slaan toen het over Hiroshima ging. De aktiegroep 
vroeg hem naar de gevolgen van lage stralingsdosis en verwees naar 
Hiroshima waar nu nog steeds ongelukkige kinderen geboren worden. 
Wassers reaktie: "Nee dat is niet waar. Er zijn in Japan nooit onge
lukkige kinderen geboren als gevolg van de atoombom, alleen kinderen 
die zich ten tijde van de explosie in de moederschoot bevonden". Pas 
als Smit met hem in diskussie gaat en vraagt of hij serieus alle 
wetenschappelijke rapporten daarover naar de prullebak verwijst, 
krabbelt Wasser wat terug. "Maar, het is in ieder geval nooit weten
schappelijk bewezen". 
Nee natuurlijk niet en dat zal ook nooit gebeuren. Je kunt hooguit een 
opvallend groot aantal geboorteafwijkingen konstateren. Smit liet het 
er dan ook niet bij zitten. De diskussie ging de meeste aanwezigen 
boven de pet. Maar één ding was wel duidelijk, de deskundigen zijn 
het niet met elkaar eens. 
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Tegen het einde van de uitzending vroeg de verslaggever aan een van 
de aanwezige Deestenaren, mevr. Jansen, hoe zij over de centrale denkt. 

"De koeien graasden altijd op de wei aan de Waal tegenover de 
centrale. Er zijn toen koeien dood gegaan. Blaadjes worden aan een 
kant van de bomen bruin. En er hing vroeger, als de wind van de 
overkimt kwam, soms een hele rare lucht". 

Wassers reaktie is weer typerend: "tja, het kan van alles zijn, behalve 
de centrale". Dit antwoord is misschien wel het meest tekenend voor de 
houding naar de bevolking. Onder de echte Deestenaren zal haast niemand 
te vinden zijn die voor de radio iets over kernenergie durft te zeggen. 
Ze hebben het idee dat ze er geen verstand van hebben en dan ook nog 
Hollands praten voor de radio ••• Mevr.Jansen durft het wel aan en wordt 
dan even spottend in de hoek gezet. 

Het kan best waar zijn dat het niets met de centrale te maken heeft. 
Maar waarom gaat Wasser er niet serieus op in? Waarom vraagt hij niet 
wat er dan precies gebeurd is? Hij zou mee kunnen denken over mogelijke 
oorzaken of instanties die zich er eens over zouden kunnen buigen. 
Het is duidelijk dat mevr.Jansen de centrale niet vertrouwd. Niet omdat 
ze allerlei wilde verhalen in de krant zou lezen, maar omdat ze pal te
genover de centrale woont en er vreemde dingen gebeuren. 
Achteraf verteld ze over de radiouitzending: "dat kan ik toch niet 
bepraten met zo'n man. Daar zijn wij zö dom voor! Dan moet je toch wel 
helemaal op de hoogte zijn". 
Wat is er nu precies gebeurd in het verleden? 

"We hebben altijd vee gehad. Die liepen in het weiland aan de Waal 
en daar dronken ze ook uit. In het begin zijn er lekken geweest in 
de centrale en in die tijd is die koe gestorven.'s Morgens zijn we 
nog gaan kijken en alles was heel normaal. 's Avonds heeft ze een 
bloeding gehad en lag ze dood in de wei. In die tijd zetten dragende 
koeien ook het kalf af. Dan ga je toch denken. Jammer genoeg hebben 
we het niet laten onderzoeken. Ja, aan de andere kant van de Waal 
nemen ze altijd monsters in het weiland, maar hier niet. Er hing 
toen ook vaak zo'n rare lucht, als de wind deze kant op stond. Met 
de mist kwam het over. Dan kwamen er mensen langs en die zeiden: 
"wordt jij ook zo raar?". Dan was het buiten niet uit te houden. 
Aan één kant vielen de blaadjes van de bomen en het gras werd hele
maal geel. Een paar huizen verderop hadden ze fruitbomen. Daar is 
toen een kistje geplaatst om iets op te meten. Ik denk de een of 
andere stof. Die man heeft toen jarenlang een uitkering gehad. Ze 
zeiden toen dat het van de steenfabriek kwam, die toen met gas was 
gaan werken. Naar die man wil er niks over zeggen. En wij wisten 
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eigenlijk nog steeds niet waar het van kwam. Achteraf hoorden we dat 
er in die tijd lekken waren in de centrale. Het kwam ook van die 
kant af. Mijn moeder moest al helemaal niks hebben van die centrale. 
Die was blij dat ze hier van de dijk weg kon naar een bejaardenwoning. 
Ze heeft het er nu nog altijd over. "Dat rotding" zegt ze dan". 

De autoriteiten van de centrale zullen zo'n verhaal ongetwijfeld als 
niet-wetenschappelijk terzijde schuiven. Zij voelen zich niet verant
woordelijk voor verontrusting bij de omwonenden. Ze vinden het niet eens 
nodig om te vragen waar die ongerustheid vandaan komt. Want, tja die kan 
overal vandaan komen, behalve van de centrale. Dat Wasser mevr.Jansen 
niet vraagt naar de achtergronden van haar bezorgdheid, is een voorbeeld 
van de algemene situatie. Er is aan de omwonenden nooit iets gevraagd. 
Niet toen de centrale gebouwd werd, niet na het ongeluk in Harrisburg 
en het zal waarschijnlijk ook niet gebeuren als de centrale in de toe
komst dicht mocht gaan. 
Voor mevr.Jansen vormde de oprichting van de aktiegroep een soort er
kenning van haar bezorgdheid. 

"Ze hebben het veel te ver laten komen.Als je niets zegt, dan doen 
ze maar. We moeten toch denken aan de jaren die nog komen. De meesten 
hier zijn er op tegen. Tenminste die hier altijd gewoond hebben. Van 
de jonge mensen weet ik het niet". 

KENNIS IS NQG GEEN MACHT 

"We wisten van niks". Zowel leden van de aktiegroep als andere Deeste
naren typeren hun gevoel van onmacht in de verleden tijd. Ze wisten het 
niet toen er een kerncentrale werd gebouwd, ze wisten ook niet hoe die 
werkte en konden niet onder woorden brengen wat precies de gevaren er
van zijn. Maar op een gegeven moment ben je toch tégen. 

Annie Sengers werkt bij een kruisvereniging in Deest en heeft een gezin. 
Hoe ging dat bij haar? 

"Je hoort van alles. Er zijn problemen met de centrales in Frankrijk 
en Duitsland. Er is geen oplossing voor het afval. En ze weten nog 
niet wat het kleine beetje straling dat konstant vrijkomt op de 
lange duur doet. Ik heb kinderen en we weten niet waar we hen in de 
toekomst mee opschepen. Ik was allang intuïtief tegen. Toen ben ik 
er vanzelf meer over gaan lezen. Op basis van de wetenschappelijke 
informatie weet je dan dat je wantrouwen terecht is. Ik zou het nu 
nog niet allemaal onder woorden kunnen brengen, maar zo'n aktiegroep 
moet natuurlijk wel goed geïnformeerd zijn. 
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Ook de aktiegroep was er al heel snel achter gekomen dat angst en onge
rustheid niet genoeg waren om een centrale gesloten te krijgen, ondanks 
al het zogenaamde begrip dat centrale-direktie en autoriteiten hen 
schonken. Als gespreksbasis miste het blijkbaar elke overtuigingskracht. 
In de diskussiesmet de autoriteiten, of liever haar deskundige woord
voerders, werd de aktiegroep keer op keer gebrek aan steekhoudende argu
menten verweten. Die waren er wel, dat was de aktiegroep bekend, maar 
je hebt ze niet altijd paraat bij de hand. En dat was blijkbaar nodig 
om serieus te worden. 
Want "kernenergie is een zaak van deskundigen", keer op keer kreeg de 
aktiegroep dit ten antwoord op alle vragen, twijfels en eisen, die ze 
te berde brengt. Wie niet deskundig is, kan niet meepraten en heeft, als 
het om kernenergie gaat, eigenlijk nauwelijks het recht er een mening op 
na te houden. 
Er werd een tijd lang hard gestudeerd in Deest en omstreken. In de voor
lichtingsbrochure die de gemeente Dodewaard had uitgegeven stond de be
langrijkste informatie gelukkig overzichtelijk en in begrijpelijke taal 
bij elkaar. Deze brochure met de zakelijke titel "Informatie over Kern
energie" had al een lange geschiedenis achter de rug en er zou nog een 
heel gekrakeel over losbarsten. Intussen haalde de aktiegroep er de 
argumenten uit om haar eisen kracht bij te zetten. Die eisen stonden 
al vanaf de oprichtingsvergadering vast: sluiting van de centrale, open
baarmaking van alle gegevens, een bevolkingsonderzoek, kontinu stralings
onderzoek en een rampenplan. 
Als een van haar eerste taken zag de aktiegroep het verspreiden van deze 
feiten over kernenergie onder de mensen in Deest. Daarom organiseerde 
Stop Dodewaard in juni een voorlichtingsavond in het dorpshuis. Er 
kwam een film en een tegen-deskundige uit Den Haag om tekst en uitleg 
te geven. 
De opkomst overtrof alle verwachtingen: de zaal puilde uit met de 200 
aanwezigen. En dit keer kwamen ze wél allemaal uit Deest: met elkaar 
vormde ze 10% van de totale bevolking. 
De film toonde de kille efficiency van het werk in kerncentrales en 
opwerkingsfabrieken, de uitgebreide voorzorgsmaatregelen en beveili
gingssystemen om te voorkomen dat radio-aktieve stof naar buiten komt 
en ook het probleem van de enorme bergen afval. Het was overduidelijk: 
daar wordt met heel gevaarlijk materiaal gewerkt. 
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Vervolgens begon Van der Sluis, chemies technoloog bij de KIWA, die 
door de aktiegroep als deskundige was uitgenodigd, zijn verhaal. Hij was 
inderdaad van a tot z op de hoogte van alles wat met kernenergie te maken 
had. Als deskundige had hij meegewerkt aan de voorbereiding van het 
proces tegen de bouw van de snelle kweek-reaktor in Kalkar. Uitvoerig 
legde hij het produktie-proces van stroom uit kernenergie uit en liet 
alle problemen en gevaren de revue passeren. 
En opnieuw blijkt dat kernenergie verschrikkelijk ingewikkeld is. Voor 
veel mensen is zijn verhaal niet meer te volgen en zij haken af. Het 
geroezemoes in het kleine zaaltje neemt toe. De aanwezigen zijn er 
nu wel van overtuigd dat kernenergie gevaarlijk is. Want de spreker is 
duidelijk niet de eerste de beste, niet zomaar iemand uit Deest, zoals 
de leden van de aktiegroep. Van der Sluis is een wetenschapper, hij wéét 
waarover hij praat. En hij is tegen. 
Bert van Bacchum, een van de initiatiefnemers van Stop Dodewaard 
daarover: 

"Hij wist er verschrikkelijk veel van af. Bijvoorbeeld over het 
Rasmussen-rapport, dat in feite de hoeveelheid straling véél groter 
is. Maar ik begreep er geen kloot van en het duurde ook veel te 
lang. Het belangrijkste was dat hij wetenschappelijk vertelde dat 
het gevaarlijk was". 

Ook verspreidde de groep in de beginfase huis-aan-huis een informatie
blad om de mensen op de hoogte te houden van haar bevindingen. In het 
eerste nummer wordt, behalve het nieuws van de oprichting en een verhaal 
over de houding van de gemeenteraad,in een halve pagina de vraag behan
deld: wat is kernenergie? 
De atomen ,protonen en neutronen vliegen de Deestenaren om de oren. Er 
wordt uitgelegd hoe lichte en zware deeltjes van elkaar worden geschei
den in de ultra-centrifuge en dat de beschieting van kernen met langzame 
neutronen warmte en straling oplevert. En dat alles in een halve blad
zijde. Een spoedkursus kernenergie voor beginners. 
Nou ja, hier en daar liet de aktie~roep wel een steekje vallen, maar de 
bedoeling was goed. Als een echte schoolmeester probeert het informatie
blad om netjes en zakelijk de kennis omtrent kernenergie over te dragen. 
De aktiegroep is zelfs niet te beroerd om de door de voorstanders 
gebruikte argumenten, zonder kommentaar op te nemen. 
Het zal de meeste lezers behoorlijk geduizeld hebben tot ze op de tweede 
bladzijde aankwamen bij de gevaren van radioaktieve straling: Van 400 
milerem ga je dood, van minder kun je ingewandstoornissen, bloedaan
doeningen en infekties krijgen. En op de lange termijn kanker, leukemie 
en geboorteafwijkingen bij kinderen. Dat is tenminste duidelijke taal. 

We zien trouwens dat de aktiegroep in de volgende nummers van het infor
matieblad toch maar achter haar lessenaar vandaan is gekomen om gewoon 
aan het werk te gaan als aktiegroep: 

"Dit is geen politieke aktie, maar van 'n verontruste bevolking die. 
slechts één doel voor ogen heeft: stopzetten van de centrale in 
Dodewaard zolang er geen optimale veiligheid bestaat". 

De aktiegroep was dus driftig bezig met het vergaren en verspreiden 
van kennis, nodig om in diskussies met autoriteiten overeind te blijven. 
Maar ze begreep ook, dat voorlichting over de feiten rond kernenergie, 
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hoe verantwoord dat ook gebeurde, niet genoeg was om de steun van de 
bevolking te winnen. 
Er werd nog een andere beproefde methode aangewend: de vorming van een 
"komitee van aanbeveling". Onderwijzers uit Deest, pastoors, de dominee 
en artsen werden benaderd om in het komitee zitting te nemen. Het heeft 
overigens als komitee nooit echt gefunktioneerd, alleen de namen van 
de leden konden worden gebruikt. Volgens de aktiegroep heeft dat prima 
gewerkt. 
Dat zal best, alleen kun je wel vraagtekens zetten bij de waarde van de 
steun, die op die manier wordt verkregen. v/ant van de ene kant moest de 
aktiegroep proberen het vertrouwen van de mensen in de autoriteiten van 
de centrale te breken, terwijl zo aan de andere kant juist gebruik ge
maakt werd van het gezag dat de bevolking toekende aan opinie-leidende 
figuren uit het dorp. 
Annie Sengers had daar nogal moeite mee: 

"Bij de oprichting van de aktiegroep werd er veel over gepraat in 
Deest. Maar de informatie ging niet echt eerlijk. Zij schermden 
met namen van tegenstanders en dan kwam De Gelderlander weer met 
een lijst voorstanders aanzetten. In het begin ben ik wel een paar 
keer naar de vergadering geweest, maar ik ben er niet mee doorge
gaan. Ik kreeg het gevoel als echte Deestenaar gebruikt te worden, 
ook omdat ik als wijkverpleegster veel in de gezinnen kom. Voor
lichting van de aktiegroep vind ik prima, maar ze zijn ongeduldig. 
Je moet de mensen ook de tijd geven om zelf daarover na te denken". 

De ondersteuning van de aktiegroep door gezaghebbende personen uit het 
dorp had wel effekt. Een voorbeeld daarvan is het pleidooi van pastoor 
Vugts voor Stop Dodewaard in de "Spreekbuis van de parochie Deest" van 
26 mei 1979. Tussen de aankondigingen voor missen, kollektes voor missie 
en de aktiviteiten voor bejaarden geeft hij zijn mening over "Stop 
Dodewaard-en wijzelf?". 

"Persoonlijk heb ik brochures en artikelen bestudeerd om zelf beter 
te begrijpen waar het nu eigenlijk om gaat.( .•• ). Het is een zeer 
ingewikkelde kwestie( ••. ). Het is in ieder geval duidelijk dat 
radio-aktiviteit heel gevaarlijk is voor de gezondheid en voor het 
milieu. ( ••• ). Diepgaand onderzoek blijft noodzakelijk. Intussen is 
het verstandig om de bouw van nieuwe centrales achterwege te laten 
en om zelfs de in gebruik zijnde te doen stoppen". 

De dominee van Druten was ook van de partij. Op de kansel preekte hij 
hel en verdoemenis over de centrale. 
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De pastoor van Winssen werd daartegen ziedend toen leden van de aktie
groep zijn medewerking kwamen vragen: "Hoe denken jullie,simpele mensjes 
te weten wat God met de schepping vöórheeft?! Eruit! " 

prikkeldraad 

*•·jy}4 
houdt 

= ""'' # a 
geen 

straling 

DE SLAG OM DE INFORMATIE 

De.mensen voorlichten over kernenergie bleek niet zo gemakkelijk te 
zijn. Kernenergie is inderdaad een zeer ingewikkelde kwestie: zoals 
pastoor Vugts ook al had gekonstateerd. De aktiegroep zelf had veel 
gehad aan de rode brochure "Informatie over kernenergie", die de 
"Commissie Kernenergie van de gemeente Dodewaard" al in 1977 had uitge
geven. Een gaaf stukje werk: een boekje van handzaam formaat met veel 
illustraties,waarin overzichtelijk en in begrijpelijk Nederlands wordt 
uitgelegd wat kernenergie is, welke problemen eraan kleven, de voor
zorgsmaatregelen, kans van ongelukken enz. Alleen de kaft was rood. 
Ook de gemeente Druten bestelde 4000 exemplaren van f 2.- per stuk om 
huis aan huis te verspreiden. 

Maar ondanks het feit dat verschillende ministeries juichend hadden 
gereageerd op dit initiatief tot objektieve voorlichting en de inhoud 
uitstekend werd bevonden, besloot burgemeester Geurts destijds de 
brochure niet te verpreiden en de inmiddels aangekochte boekjes in de 
kluis te stoppen. Al twee jaar stonden de brochures in dozen opgestapeld 
op de zolder van het gemeentehuis, toen de aktiegroep zich ermee ging 
bemoeien. 
Waarom werd de inwoners van Deest deze informatie, waar ze recht op had
den en die door hen reeds was betaald, onthouden? 
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Daarvoor moeten we een kleine duik in de geschiedenis nemen. Op 15 maart 
1976 werd door B.& W. van Dodewaard de Commissie Kernenergie geïnstal
leerd. Het gemeentebestuur beschouwde het als haar taak de bevolking 
voor te lichten over de toepassing van kernenergie en het funktioneren 
van kerncentrales. De kommissie moest gaan bekijken hoe dat het beste 
kon worden aangepakt. De voorlichting mocht op geen enkele manier ge
kleurd zijn en daarom werd er nauwlettend op toegezien dat alle frakties 
gelijkelijk in de kommissie vertegenwoordigd waren. 

De kommissie toog aan het werk en kwam in juni 1976 met een konsept
tekst voor een voorlichtingsboekje op de proppen. Die werd naar een 
groot aantal deskundigen en deskundige instanties, van G.K.N. tot 
landelijk Stroomgroep Stop Kernenergie, gestuurd met het verzoek om 
kommentaar. Dat kwam er: verschillende aanvullingen en suggesties om de 
tekst nög beter te maken. Maar over het algemeen waren de reakties posi
tief. T.N.O. noemde de informatie "eerlijk". Het ministerie"juichte" 
en de stroomgroep was "verheugd". Wat wi 1 je nog méér als kommissie. 
Alleen de P.Z.E.M. vond dat zoiets een taak voor de G.K.N. was. Maar 
de G.K.N. wilde de tekst alleen "nogmaals zien voordat hij gedrukt 
wordt". 
Aldus geschiedde. 
Maar toen het boekje op het punt stond te verschijnen, was intussen bij 
de G.K.N. paniek uitgebroken. In ijltempo draaide de G.K.N. een nieuwe 
folder in elkaar van exakt hetzelfde formaat en met precies dezelfde 
titel. Maar lang niet zo mooi: een saaie gestencilde uitgave zonder 
plaatjes in plechtige taal: hij ademt in zijn neerbuigende arrogantie 
van begin tot eind de geest van Wasser. 
Wat was het probleem bij de G.K.N.? Het gemeentelijk schrijven was niet 
"objektief" genoeg, zo staat in het voorwoord, want het is geschreven 
door mensen die er "net niet precies het fijne van weten". Bij de G.K.N. 
weten ze dat gelukkig wel. Zo kon het gebeuren dat ze het werk van 
de kommissie nog eens dunnetjes over deden, waarbij natuurlijk eerst 
de "misverstanden" uit de rode brochure rechtgezet worden. 
Want de deskundigen die er wel "het fijne vanaf weten", werken kenne
lijk allemaal bij de G.K.N. Zo simpel is dat. Maar een kniesoor die 
daarop let. Echt deskundig of niet: "de geleerden zijn het nooit met 
elkaar eens geweest". Schrijft de G.K.N. en vindt dat ook helemaal niet 
erg: 

"( .•• )juist door hun discussies en gekrakeel op wetenschappelijk 
niveau, in de daarvoorbestemde vakliteratuur of in wetenschappelijke 
vergaderingen, kwam de wetenschap vooruit". 
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In hun nimmer aflatende bezordheid om de nachtrust van de mensheid, 
richt hun grootste bezwaar tegen de rode brochure zich tegen het feit, 
dat het deze wetenschappelijke diskussie "in de openbaarheid" brengt. 

"Tegenwoordig gebeurt het echter nogal eens dat deskundigen hun 
mening openbaar maken via pers, radio en T.V. zonder dat die mening 
is getoetst aan die van collega deskundigen". 

Dus lijnrecht in strijd met hun eigen principes ziet de G.K.N. zich 
nu gedwongen ook háár wetenschappelijke mening over het volk uit te 
storten. In de tweede helft van 1977 kregen de inwoners van Dode
waard kort na elkaar twee folders in de bus met de titel "Informatie 
over kernenergie". 
Inmiddels waren ook in de gemeente Druten, waar Deest onder valt, 
de 4000 exemplaren van de rode brochure ten gemeentehuize bezorgd. 
Maar Geertsema, kommissaris van de koningin in Gelderland èn voor
zitter van de G.K.N. had eveneens lont geroken. Op een bijeenkomst 
van burgemeesters van Over-Betuwse gemeenten vonniste hij het Dorle
waardse werkstuk: "indianenverhalen, volstrekt eenzijdige voorlich
ting, die leidt tot paniekzaaierij, de kansen op calamiteiten worden 
schromelijk overdreven". 
De burgemeesters bleken niet ongevoelig voor deze harde woorden van 
hun direkte chef. Verdere verspreiding van de brochure zou zonder 
meer getuigen van onverantwoordelijk bestuur. En daarom bleven de 
boekjes twee jaar lang op de zolder van het gemeentehuis liggen, in 
de hoop dat er niet naar gevraagd zou worden. 
Maar wat niemand toen nog voorzag, gebeurde. De kans op kalamiteiten 
bleek toch niet zo denkbeeldig toen het in maart 1979 misging in 
Harrisburg. In Deest werd Stop Dodewaard opgericht. In de maanden die 
volgden brak opnieuw de pleuris uit rond de informatiefolder. 
De P.v.d.A ziet haar kans schoon en kaart in de Drutense raad het 
punt weer aan. In april 1979 beloven B.& W half mei tot verspreiding 
over te gaan. In juli vraagt de P.v.d.A. opnieuw in de raadsvergadering 
waar de folder blijft. Nu wil B.& W. eerst advies vragen aan de G.K.N., 
die de Dodewaardse folder zo verantwoord had herschreven. 
Beide folders gaan nu naar Geertsema en minister Ginjaar en B.& W. 
wachten hun deskundige reaktie eerst liever af. 
Dit wordt de aktiegroep te gortig. Begin augustus wordt de gemeente 
Druten een brief gestuurd: "Wanneer er geen gevolg wordt gegeven aan 
onze gerechtvaardigde eisen, stellen wij u verantwoordelijk voor alle 
nog door ons te voeren akties om te bereiken waar we recht op hebben" 
(d.i. de brochure). Wethouder Van de Hazelkamp reageert op de brief 
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met de mededeling dat de raad van Druten besloten heeft een 'ge
matigde folder' op te stellen en te verspreiden. Stop Dodewaard is 
beledigd door dit schamele antwoord en deelt schriftelijk mee advokaten 
opdracht gegeven te hebben om B.& W. langs juridiese weg te dwingen 
tot verspreiding van de brochure over te gaan. 
En dan, twee dagen later, volgt de grote ommezwaai in de Drutense ge
meenteraad. Ineens wordt besloten de folder binnen 14 dagen te versprei
den, hoewel burgemeester Geurts het dringend afraadde. Maar CDA
woordvoerder Belgers is van mening dat anders "wellicht bij de burger 
de indruk zou kunnen ontstaan dat de gemeente informatie achterhoudt". 
Tja, Stop Dodewaard hád die indruk al. De stemming is 10 tegen 5. De 
VVD was en bleef tegen verspreiding. 
En zo kregen de inwoners van Deest in het najaar van 1979 toch de 
'Informatie' in de bus. De gemeente deed zelfs méér. Als bijlage was 
achter in het boekje voor elk gezin een 'Alarmregeling' toegevoegd 
voor het geval er toch onverhoopt iets mocht misgaan in de centrale. 
Onder het kopje 'Wat te doen' volgen een aantal handige tips met be
trekking tot wat je vooral niet moet doen: 

"Het onverstandigste wat u kunt doen zou zijn: wegvluchten!" 
Binnenblijven dus en ramen en deuren goed dichthouden. 

"Gebruik in de eerste uren uw telefoon niet". 
Want de llJnen zijn nod1g voor de hulpverlenende instanties. Dus 
braaf thuis gaan zitten afwachten tot de hulpverlenende instantie 
de kalium-jodaat tabletten komt brengen. 

Tip 3: "Houdt u nauwkeurig aan het bij de tabletten gepakt 
gebruiksvoorschrift". 

Omdat je anders ziek wordt? 
Nou ja, het is te flauw om los te lopen. Bij het lezen ervan zou je 
bijna in paniek raken om zoveel onbenul bij de verantwoordelijke 
autoriteiten. Dit moest dan het door de aktiegroep geëiste rampen
plan voorstellen. 
Stop Dodewaard laat er geen gras over groeien. In hun informatie
blad nr.3 vegen zij de vloer ermee aan: 

"In de cirkulaire verder lezende houden we ons hart vast als 
we lezen wat er onder de kop "Wat te doen?" staat. Ieder normaal 
mens belt man, vrouw of kinderen op om te zeggen dat hij/zij 
eraan komt en gaat er vandoor. B.& W. adviseren ons om niet op 
te bellen en thuis te blijven. Dit werkt natuurlijk in de praktijk 
van geen kanten. Heb je de mogelijkheid om weg te gaan, dan wil 
je er zo ver mogelijk vanaf zitten. Ook is deze opmerking van 
B. & W. geheel in tegenspraak met wat de heer Patijn, burge
meester van Dodewaard, de luisteraars van het programma ZI in 
januari 1976 toevertrouwde. Daar zei hij dat hij hard zou weg
lopen als er iets gebeurde met de kerncentrale. En dat terwijl 
de burgemeester van Dodewaard de eerste bevoegde autoriteit is 
die gewaarschuwd wordt als er iets gebeurt met de kerncentrale 
Dodewaard!" 

Maar de rode brochure was verspreid, ondanks de tegenwerking van de 
G.K.N. en ondanks de nieuwe "gematigde" folder die het ministerie in 
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samenwerking met de G.K.N. zou schrijven en binnenkort eveneens zou 
worden verspreid. Deze toezegging blijkt overigens toch een beetje 
voorbarig geweest te zijn, want tot op de dag van vandaag laat hij nog 
steeds op zich wachten. Ook de folder die de G.K.N. in eigen beheer zo 
razendsnel in Dodewaard eruit had geperst, bleef in Druten achterwege, 
hoewel de Gelderlander op 19 september aankondigde: "G.K.N. gaat tegen
folder in Druten toch verspreiden". 
En wat bracht de brochure, die al zo'n golf van paniek bij de autori
teiten had veroorzaakt, bij de bevolking teweeg? 
Annie Sengers: "Een informatie-boekje van de gemeente? Dat kan ik me 

niet herinneren. Ja, er is wel eens wat in de bus gekomen, maar ik 
weet echt niet meer wat 't was". 

En mevrouw Jansen heeft 'm nooit gehad: 
"Wij wonen hier te ver achteraf. We krijgen nooit wat in de bus. 
Alleen de postbode komt langs. 'n Paar maanden geleden heb ik ook 
de krant besteld. Na twee weken belden ze op: of hij beviel? Ik 
zeg: ik weet 't nog niet, want ik heb 'm nog nooit gehad. Dat is 
nog steeds niet gebeurd". 

BUQMAN 
Voor de uitvoering van onze 
onderhoudswerkZaamheden aan 
produktie-eenheden van electriciteits centrales te 
Dodewaard-Lelystad en Nijmegen vragen wy op 
korte termijn 

hulparbeiders 
voor het verrichten van technische reinigings- en 
schoonmaakwerkzaamheden alsmede het 
verrichten van hand- en spandiensten. 

Min. leeftijd 18 jaar. 
Max. leeftijd 50 jaar. 

Sollicitaties aan ons kantoor te Weurt. 
Technisch Bedrijf 

Bussman-Nijmegen B.V. 
Th. v. Heersveldstraat 9, Weurt. 
Tel. 08897- 2731 of na werklijd 
08660 - 2435 of 08672 - 1845 

L----------· -------

Een interessante advertientie. Dat dacht de Deestenaar Leo Keijser. In februari '78 kwam hij in 
dienst bij de firma Bussman. Hij werd ingezet bij de schoonmaak van het reaktorvat in de kern
centrale Dodewaard tijdens de splijtstofwisseling. Hij kreeg twee overalls aan, de mouwen werden 
met plakband dichtgemaakt en hup, aan het werk. Tot op een dag de stralingsmeter bij de dagelijk
se controle alarm sloeg. Zes keer douchen mocht niet baten. Leo had teveel straling opgelopen en 
werd voor nader onderzoek naar de KEMA afgevoerd. Twee jaar heeft hij op de uitslag van dat 
onderzoek moeten wachten. De stralingsdosis bleek niet "alarmerend hoog" geweest te zijn. 
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HET PROCES 

Het idee om een proces tegen de Nederlandse staat te beginnen en via de 
rechter sluiting van de centrale af te dwingen, was al tijdens de op
richting van de aktiegroep geboren. Dat was trouwens ook een van de 
redenen om de brief naar Van Aardenne te sturen. Omdat ze formeel eerst 
een officiële afwijzing van de sluiting moesten hebben. 
De gronden voor een proces waren aanvankelijk vaag. Maar het paste 
binnen de opzet van de groep om langs wettelijke wegen haar doel te 
bereiken. Niet dat ze dachten dat het zou lukken, maar een proces zou 
in ieder geval de problemen rond de Dodewaardse kerncentrale in de pu
bliciteit brengen. De landelijke pers had er tot dan toe amper aandacht 
aan besteed. Kennelijk was dat gedoe in wat kleine dorpjes rond Dodewaard 
hen te provinciaals. 
Het plan bleef doorsudderen tot Stop Dodewaard er begin 1980 achter
kwam dat de vergunning voor splijtstofstavenopslag in de centrale niet 
in de haak was. De leden van de groep waren inmiddels behoorlijk thuis 
in de kernenergie-problematiek. Ze hadden in verschillende gemeenteraden, 
gesteund door linkse frakties, al de nodige aandacht gevestigd op de cen
trale, ze werden ondertussen door een flink deel van de bevolking gesteund, 
maar ja, de sluiting leek niet dichterbij te komen. En nu krege.n ze de 
kans om het de direktie van de centrale knap moeilijk te maken en Dode
waard landelijk onder de aandacht te brengen. 
De aktiegroep: 

"Met die splijtstofstavenopslag is de zaak echt in een stroomver
snelling geraakt. Ineens stonden de kranten vol over Dodewaard. Er 
werden vragen in de Tweede Kamer gesteld, de gemeenten hielden 
zich er mee bezig. En vooral ook door de manier waarop de G.K.N. 
reageerde, werd wel duidelijk dat er iets mis was". 
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Even wat gegevens. Half februari had de Tweede Kamer in een debat naar 
aanleiding van het ongeluk in Harrisburg net besloten om de centrales 
in Borssele en Dodewaard maar lekker door te laten draaien. Kort daar
na, begin maart, kwam de beschuldiging van de aktiegroep dat de cen
trale Dodewaard binnenkort illegaal zou draaien. 
Wat was er aan de hand? De Dorlewaardse centrale stuurt haar uitge
werkte splijtstofstaven naar Engeland, naar de opwerkingsfabriek in 
Windscale. In Windscale ligt echter de opwerking van splijstofstaven 
uit lichtwater reaktoren zoals Dodewaard, al sinds 1973 stil. De 
fabriek werd toen gesloten in verband met een ongeval waarbij 35 
arbeiders te veel straling opliepen. De nieuwe fabriek is zeker niet 
voor 1985 klaar. 
In Windscale staan nog 106 splijtstofstaven uit Dodewaard op ver
verwerking te wachten. De kontrakten houden de mogelijkheid open dat 
die 106 staven weer even vrolijk naar Dodewaard terug komen als het 
bedrijf techniese of politieke problemen krijgt. 
Maar dat was niet het enige probleem. Sinds eind 1978 nam de fabriek 
in Windscale geen staven uit Dodewaard meer aan. En gelijk hadden ze, 
want de nieuwe kontrakten zijn nog steeds niet door het parlement 
goedgekeurd. 
Ook dat parlement heeft op haar beurt weer groot gelijk, want de in
houd van de kontrakten is geheim en het is natuurlijk raar om iets 
goed te keuren wat je niet kent. 
Dat betekende voor de centrale dat ze geen gebruikte staven meer kon 
wegsturen. Maar, geen nood, in de centrale is een koelbassin voor op
slag van gebruikte staven. Dat is nodig omdat uitgewerkte staven nog 
zo radioaktief zijn dat ze eerst een half jaar moeten koelen, voordat 
ze afgevoerd kunnen worden. 
Bovendien moet men, in geval van nood, de staven uit de reaktorkern 
tijdelijk kunnen opslaan, als er reparaties in de reaktorkern nodig 
zijn. 

Aha, er stonden dus nog 106 Dorlewaardse staven in Windscale en de 
centrale moest al meer dan een jaar de uitgewerkte staven in het 
koelbassin laten staan, waar dan ook nog eens ruimte vrij moest 
blijven voor de 164 staven uit de reaktor. 
Nu heeft de G.K.N. zelden blijk gegeven van een vooruitziende blik als 
het om problemen rond kernenergie ging. Al met al reden genoeg om te 
vermoeden dat het wel eens een krappe boel kon zijn in het Dorlewaardse 
koelbassin. 
De vraag was dus hoe groot is dat bassin en hoeveel staven staan er 
inmiddels? 
Met deze simpele vraag belde de aktiegroep op 19 februari de voorlich
ter van de centrale, Wasser, op. Hij wist het niet. Begrijpelijk 
want de man heeft wel meer te doen dan het tellen van splijtstof
staven. Maar goed, hij zou het uitzoeken, of ze over twee dagen nog 
maar eens terug wilden bellen. 
Twee dagen later bleek Wasser het echter nog steeds niet te weten. 
Probeer het over vier dagen nog eens. Braaf belde de aktiegroep vier 
dagen later weer op. Helaas, mijnheer Wasser is er niet. 
Voor alle zekerheid had de aktiegroep inmiddels ook maar een brief 
gestuurd met een twintigtal vragen over de splijstofstavenopslag. Per 
slot van rekening is Wasser een druk bezet man en dan wil je nog wel 
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eens wat vergeten. 
Groot was dan ook de verrassing toen ze de volgende dag weer opbelden 
en van de sekretaresse te horen kregen dat dergelijke vragen normaal 
niet beantwoord werden en dat ze het maar schriftelijk moesten pro
beren. 
Het lijkt wel of het om NAVO-geheimen gaat in plaats van openbare 
gegevens. Er was weinig fantasie nodig om te beseffen dat er iets 
mis moest zijn. 

Maar het werd nog leuker. In Beuningen werd op 4 maart een kernenergie
informatieavond gehouden, georganiseerd door de gemeente Beuningen. 
Burgemeester Lurvink had Wasser ook uitgenodigd in verband met de 
vragen van de aktiegroep over de stavenopslag. 
De aktiegroep over die avond: 

"Wat Wasser daar presteerde was ongelooflijk. Er werden vragen 
gesteld over de splijtstofstaven en Wasser antwoordde dat hij daar 
niets over zou zeggen. Nadat er doorgevraagd werd zei hij dat hij 
niets mocht zeggen. Van wie dan.niet? Ook dat mocht hij niet zeggen. 
Werkelijk, de mensen in de zaal werden steeds kwader. Die kwamen 
voor informatie over kernenergie. Ze gingen laaiend naar huis toe. 
Die avond heeft echt de zaak aan het rollen gebracht. De burgemeester 
heeft toen onze vragen overgenomen en gezegd:"ik eis daar antwoord 
op"". 

Inderdaad klom Lurvink onmiddellijk in de pen en eiste antwoord op de 
vragen in een brief naar de G.K.N. 
6 maart kreeg de aktiegroep eindelijk het langverwachte antwoord van 
Wasser. Helaas weer mis. Wasser schrijft dat hij het niet nodig vindt 
verantwoording af te leggen aan willekeurige groeperingen. Alsof Stop 
Dodewaard een biljartvereniging is. Ronduit een schandalig antwoord. 
Wasser had kennelijk de pet van de deskundige, die zo graag objektieve 
informatie naar buiten brengt, afgezet. En dat terwijl de aktiegroep nu 
juist zover was dat er op zeer deskundig nivo een onderhoudende diskus
sie mogelijk zou zijn. Niet alleen geen diskussie met de "willekeurige 
groepering Stop Dodewaard" en andere omwonenden,maar ook niet met de 
gemeenten. Want diezelfde dag kreeg ook Lurvink te horen dat hij geen 
antwoord zou krijgen op zijn vragen. 

Toen was de boot aan. Grote opschudding in de gemeenteraden van de dorpen 
rond de centrale. De landelijke pers besteede uitvoerig aandacht aan 
het splijstofstavenprobleem. De linkse frakties in de Tweede Kamer namen 
de vragen van de aktiegroep over en legden die op 12 maart voor aan Van 
Aardenne. 
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D~ centrale moest nu wel met de gegevens op de proppen komen. Met hulp 
van journalisten en een reeks van telefoontjes met de G.K.N., en KEMA. 
het ministerie van ekonomiese zaken, de Kernfysiese dienst enz., kreeg 
de aktiegroep uiteindelijk de zaak boven water. De informatie die door 
de diverse instanties verstrekt werd, was vaak nogal tegenstrijdig, 
maar het komt ruwweg op het volgende neer. 
De rekken in het koelbassin bieden plaats aan 248 splijstofstaven. In 
totaal mogen er volgens een vergunning uit 1972 maximaal 324 staven 
binnen de muren van de centrale zijn. De vergunning zegt niet hoeveel 
daarvan in het bassin mogen staan. Volgens het veiligheidsrapport is 
het bassin geschikt voor 125% van de reaktorkern (164 staven), dus on
geveer 200. Dat klopt al niet met het getal van 248, maar vooruit, 
laten we niet flauw doen. Op dat moment waren er in de centrale 70 
nieuwe ongebruikte staven droog opgeslagen, 164 in de reaktorkern en 
ongeveer 90 uitgewerkte in het bassin. Dus in totaal 324 staven. Precies 
het maximum van de vergunning. 
De 90 uitgewerkte staven bleken trouwens een afronding, want op 17 april 
vertelde Van Aardenne het parlement dat het om 94 staven ging. 
Maar evenzogoed grote problemen voor de centrale. In april zou de jaar
lijk splijtstofwisseling moeten plaatsvinden. Dan zouden 33 staven uit 
de reaktor vervangen moeten worden door nieuwe. Kortom er moest als de 
gesmeerde bliksem een nieuwe vergunning aangevraagd worden. 
Tot ieders verbazing toverde Van Aardenne op 28 maart al een nieuwe ver
gunning te voorschijn. Later bleek dat die 25 maart door de centrale 
aangevt·aagd was. Dus in drie dagen tijd een nieuwe vergunning! Dat moet 
heel wat ambtenaren heel wat overuren gekost hebben. Probeer voor de 
aardigheid maar eens een vergunning voor het een of ander bij het 
ministerie aan te vragen. 
Volgens de nieuwe vergunning mag de centrale in totaal 492 staven in huis 
hebben: 80 nieuwe staven droog opgeslagen, 164 in de reaktor en 248 in 
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het koelbassin. Eén blik op deze getallen is genoeg om te zien dat dit 
een pure noodgreep geweest is. Met de hete adem van de aktiegroep in de 
nek en de dreiging van een proces, moest er iets met de vergunning ge
beuren. 
Omdat er maximaal maar 248 staven in het bassin mogen, is het onmogelijk om 
de reaktorkernstaven tijdelijk op te slaan. Dat betekent dus dat repara
ties waarbij dat nodig is,niet uitgevoerd kunnen worden. "In dat geval 
zullen we de centrale buiten werking moeten stellen",aldus Van Aardenne. 
Natuurlijk hadden Van Aardenne en de centrale ook graag de opslagkapa
citeit van het bassin verruimd, maar dat kon niet omdat dat onder de 
hinderwetvergunning valt.Om die te wijzigen is een tijdrovende procedure 
nodig, met inspraak van de bevolking. Een daarmee kon je wel eens slapende 
honden wakker maken. Vreemd genoeg heeft de centrale nu nog steeds geen 
uitbreidingsvergunning aangevraagd. Dat betekent dat ze in april opnieuw 
in moeilijkheden dreigen te komen. Maar daarover straks meer. 
Ondanks de nieuwe vergunning zette de aktiegroep het kort geding toch 
door, met als belangrijkste argument dat het onmogelijk was om in nood
gevallen de reaktorstaven naar het koelbassin over te brengen. En niet ten 
onrechte, want daardoor dient dat bassin.Het is niet voor niets dat er 
bij de bouw uitgegaan wordt van een kapaciteit van 125% van het aantal 
reaktorstaven. Bij de splijtstofwisseling wordt ongeveer 25% van de staven 
vervangen en die moeten dan een half jaar in het bassin. De rest van 
de ruimte is bedoeld voor noodgevallen. De centrale hield vol dat het 
wel vervelend was dat de reaktorstaven niet meer overgeplaatst kunnen 
worden, maar dat daarmee de centrale niet onveiliger werd. Dat betekende 
alleen dat sommige reparaties onmogelijk zijn en de reaktor dan misschien 
stilgelegd moet worden. 
De rechter oordeelde dat juridies de zaak in orde was en dat hij zich 
niet bevoegd achtte om een oordeel uit te spreken over de veiligheids
risiko's. 
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Oe aktiegroep over het proces en de periode daavoor: 
"Nou, ons leek de kans van slagen heel klein. Zeker toen ineens die 
nieuwe vergunning voor de dag kwam. Het belangrijkste was de publici
teit en dat het in de gemeenteraden doordrong dat er werkelijk iets 
mis was. Hele raadsvergaderingen werden aan splijtstof-staven gewijd. 
Naar de bevolking toe was het moeilijk uit te leggen. Al die getallen 
en die juridiese poespas. We wisten het zelf niet eens allemaal. Ja, 
Hans (de woordvoerder van de groep) die kon het zo opdreunen. Wij 
liepen konstant met een stencil op zak om vragen te kunnen beant
woorden. Maar het belangrijkste was ook niet om die getallen precies 
te geven, maar om te kunnen vertellen dat de centrale illegaal 
draaide. Het vertrouwen in de overheid dat toch hier in de dorpen 
behoorlijk groot was, is met die kwestie behoorlijk ondermijnd. 
Vooral toen het illegale ook nog eens door de overheid werd goed 
gepraat met een nieuwe vergunning. Hier hebben veel mensen een 
eigen huisje. Als ze daar wat aan willen verbouwen wordt er ver
schrikkelijk moeilijk gedaan. En de centrale kreeg in een paar dagen 
een nieuwe vergunning terwijl ze fout zaten. Vooral dat werkte hier 
door. Het proces zelf niet zo:• 

Oe Oaestenaren die wij er naar vroegen hadden inderdaad het proces nauwe
lijks gevolgd. "0 ja, dat had iets met die splijtstof te maken, is het 
niet? Ja, dat was toen met die vergunning die er ineens was". 
Oe aktiegroep was toen met zulke ingewikkelde zaken bezig dat het nauwe
lijks lukte om de rest van de omwonendenduidelijk te maken wat het voor 
hen betekende. Oe aktiegroep kreeg wel veel steun, maar dat was toch 
meestal geen echte betrokkenheid. Oe deskundigheid die de groep zich 
inmiddels had verworven maakte het gemakkelijk om de centrale aan de 
kaak te stellen, maar schiep tegelijkertijd ook een kloof met de rest 
van de bevolking. Oe splijtstof-kwestie heeft vooral op politiek nivo 
veel stof doen opwaaien, in gemeenteraden en in politieke partijen. 
Het proces en de voorbereiding heeft de groep zelf wel een hoop duide
lijk gemaakt: 

"Als we om gegevens vroegen werd gezegd dat ze het niet wisten en het 
eerst uit moesten zoeken. Een paar dagen later kregen we die dan wel. 
Maar vaak klopte de informatie niet. Veel ontwijkende antwoorden. 
Als onze advokaten stukken wilden inzien, liepen ze vaak tegen een 
muur van onwil. Gegevens werden achtergehouden, openbare stukken 
bleken vaak niet of heel moeilijk te achterhalen. Het lag er dik 
bovenop. Ze zaten enorm te draaien, omdat ze nattigheid voelden". 

Oe groep had door de façade van deskundigheid heen geprikt. Weg was de 
open diskussie op basis van zakelijke argumenten, die de G.K.N. zo 
voorstaat. Tegen de RONO-verslaggever had Wasser nog gezegd dat" ieder
een welkom was in de centrale. Wij hebben niets te verbergen! In 
Beuningen weigerde hij botweg om de inwoners informatie te verschaffen, 
terwijl ze daar als omwonende toch recht op hebben, of beter gezegd 
zouden moeten hebben. Maar ja, achter de deskundige woordvoerders gaat 
macht schuil. Een macht die diskussie op basis van wetenschappelijke 
feiten wel ziet zitten, maar niet als die feiten ongunstig uitpakken. 
Oe aktiegroep had tot dan toe keurig de officiële wegen bewandeld, maar 
bot gevangen. In het begin waren ze niet serieus genomen omdat ze geen 
harde argumenten zouden hebben. Toen ze dan een hard argument naar voren 
brachten,weigerden de betrokken autoriteiten om erop in te gaan en werd 
het via een juridies steekspel van de tafel geveegd. Oe wettelijke mo-
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gelijkheden leken nu wel uitgeput. De aktiegroep kon natuurlijk gaan 
zitten wachten tot het parlement de boel zou sluiten, maar het parlement 
is doorgaans niet zo snel. Vooral niet als er geen druk van buitenaf komt. 
Aktiviteiten gericht op diskussie met de G.K.N. bleken geen zin te hebben. 
Die luisterden toch niet. Er bleef weinig anders over dan akties gericht 
op macht. 

DE BLOKKADE: 

"DODEWAARD GAAT DICHT" 

Voor Stop Dodewaard was een blokkade een riskante onderneming. De direktie 
van de centrale zou hen natuurlijk maar al te graag als een stel raddraaiers 
afschilderen, om de groep zo uit te spelen tegen de andere omwonenden.Nu 
stond de bevolking door de bank genomen wel positief tegenover het stre
ven van de aktiegroep, maar het was natuurlijk de vraag of dat met 
een blokkadeaktie zo zou blijven. Bovendien bestond er al een kloof. De 
groep wist ondertussen al zoveel van kernenergie, dat het soms moeilijk 
bleek de rest nog duidelijk te maken waar ze nu eigenlijk mee bezig 
waren. Wel was de groep nu algemeen geaksepteerd. En de skeptiese hou
ding van het begin: "dat lukt jullie toch nooit", was grotendeels ver
dwenen. Per slot van rekening had Stop Dodewaard de zaak flink aan het 
rollen weten te krijgen. Maar met een blokkade zou de kloof uit kunnen 
groeien tot een isolement. Voor de aktiegroep was en is nog steeds de 
bevolking rond de centrale de basis. Een isolement zou de bestaansgrond 
voor de groep wegnemen. 
Over de blokkade zelf zullen we in dit stuk weinig zeggen. Daar is al 
veel over geschreven. Waar het ons om gaat is de rol van de aktiegroep 
in het geheel en de reakties van de omwonenden. 
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De aktiegroep: 
"Het idee van de blokkade van de kerncentrale kwam van de Gelderse 
stroomgroepen. Die vonden dat de antikernenergiebeweging nu lang 
genoeg geprobeerd had te praten. Er werd toch niet geluisterd. Ons 
werd gevraagd wat we van het plan vonden, wat onze kritiek was en 
of we aktief mee wilden werken. We hebben bij de voorbereiding verder 
gewoon als een van de basisgroepen meegedraaid. 
Binnen de groep hebben we daarover lange diskussies gevoerd. Niet 
of we mee zouden doen. Dat was allang duidelijk. De toestand rond 
de splijtstofstaven liet zien dat ook harde tegenargumenten gewoon 
van de tafel geveegd werden. Er bleef weinig anders over. Nee, het 
punt van diskussie was het karakter van de aktie. Of die geweldloos 
moest zijn of niet. Als de blokkade geweldloos zou zijn was het 
natuurlijk haast onmogelijk om een werkelijke blokkade te vormen. 
Maar aan de andere kant vonden een aantal van ons dat het principieel 
geweldloos moest blijven. En stel dat het uit de hand zou lopen, 
dat zou niemand hier in de dorpen zien zitten. Daarom hebben we er 
ook op aangedrongen dat de aktie geweldloos moest zijn. Tenslotte 
representeerden wij toch de omwonenden. Tussen aanhalingstekens 
natuurlijk want dat geldt niet voor iedereen en wij hebben toch ook 
vaak een voortrekkers-funktie. 
Er werd hier in Deest al weken van te voren konstant over de blokkade 
gepraat. Wij hielden ook informatieavonden en je was er voortdurend 
in kafe's en zo over bezig. Ga maar na, de mensen zaten er pal boven 
op. Er was van te voren al een hele zaterdag door de politie geoefend 
om te kijken of personeel en voedsel met helikopters gebracht kon 
worden. Dat lukte trouwens niet vanwege de hoogspanningsleidingen. 
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Op vrijdagavond, vlak voor de blokkade, kwam de rijkspolitie naar de 
scheepswerf in Deest. Pontons en deuren werden vastgelast en boten 
aan de kettingen gelegd om maar te zorgen dat er vanaf deze kant 
niets kon gebeuren. Er gebeurde dus van te voren al van alles. Het 
dorp gonsde ervan . En helemaal niet negatief hoor. Niet dat de mensen 
mee gingen blokkeren, het zijn gewoon geen aktievoerders, maar de 
meesten vonden het toch wel prima dat er nu echt eens iets tegen de 
centrale ondernomen werd. Het speelde natuurlijk ook mee dat de 
centra 1 e aan de andere kant van de Waa 1 1 ag en er dus hier niets zou 
gebeuren als het uit de hand zou lopen. Tijdens de blokkade zag het 
hier op de dijk zwart van de mensen die met de verrekijker stonden 
te kijken wat er gebeurde. Het was net een soort T.V.-film. Er zijn 
er misschien maar een paar naar de overkant geweest, en da~ 
alleen maar om eens te kijken. ~ 

Toch waren er maar heel weinig mensen hier die echt tegen de aktie 
waren. Zelfs mensen waarvan we het helemaal niet verwachtten klopten 
ons ineens op de schouders. Er werd ook ontzettend veel naar de 
blokkaderadio geluisterd. Na afloop van de blokkade hebben we eigen
lijk alleen maar positieve reakties gehad. Vooral dat het niet uit 
de hand gelopen is heeft hier in de omgeving heel positief uitge
werkt. Ze zagen dat de aktievoerders er enorm veel voor over hadden 
om de centrale dicht te krijgen en dat het helemaal niet zomaar een 
stelletje raddraaiers was . Nee, de meesten vonden het een prima aktie 
en dat we er veel mee hadden bereikt. 
Er is achteraf in de antikernenergiebeweging veel nagepraat dat de 
aktie te lief geweest i s. Er waren ook een hoop mensen die behoorlijk 
teleurgesteld waren toen bleek dat de blokkade meer demonstratief 
was dan echt serieus. Er waren er een hoop gekomen echt wel met de 
bedoeling om de zaak af te sluiten, om de centrale plat te leggen . 
Er waren te hoge verwachtingen gewekt en dat was ook vervelend. 
Maar wat betreft de mensen hier in de omgeving was de aktie werkelijk 
een groot succes". 

© ha~ v w.aycnbu~ 
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Inderdaad heeft de antikernenergiebeweging met de aktie in de dorpen 
rond de centrale veel sympathie gewonnen. Tenminste volgens de Deeste
naren die wij ernaar gevraagd hebben. Maar ze bleven langs de kant 
staan toekijken. Ze waren wel betrokken bij het doel: de sluiting van 
de centrale, en "je krijgt dat ding niet dicht door alleen maar vriende
lijk te vragen". Maar zo'n aktie is toch iets voor een anderslagmensen 
dan zijzelf. 
Binnen de aktiegroep is er aan de andere kant ook wel een gevoel van 
teleurstelling over het verloop van de blokkade. Niet wat betreft de 
resultaten naar buiten toe, maar over het vrijblijvende karakter. 

"Bijvoorbeeld dat gedoe met bloemetjes voor de ME. Dan noem je 
jezelf toch niet serieus. Dan doe je niet of je niet met een blok
kade bezig bent. Die lui staan er echt niet om je te helpen". 

De meningen daarover zijn wat verdeeld in de groep . Hoe hard mag een 
aktie zijn? 

"Deze aktie heeft de politici het vuur toch wel na aan de schenen 
gelegd. Al jaren lang hebben we geprobeerd te praten en ondertussen 
is de publieke opinie toch behoorlijk tegen kernenergie. Ze hebben 
nooit willen luisteren. Met deze aktie hebben we laten zien dat we 
bereid zijn om er echt voor te knokken. Dat is nu vreedzaam ver
lopen. Maar als er nu nog steeds niets verandert, dan blijkt de 
parlementaire demokratie niet te werken. Dan zullen er nieuwe 
akties ondernomen moeten worden en de volgende keer kunnen we ge
woon niet op dezelfde vriendelijke manier aan de gang gaan" 
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Oe pers is op een erg dubieuze manier ingesprongen op de blokkade
aktie. 

"Ze hebben hier de boel echt opgestookt. Het enige waar ze in ge
ïnteresseerd waren was of er geweld zou komen. Ze zijn nauwelijks 
ingegaan op de redenen van de aktie. Als je de kranten moest geloven 
dan zou er een veldslag komen. Alsof het alleen maar om rellenschop
perij ging uit sensatie. Zo stond er met grote koppen in de krant 
dat aktievoerders Van Wijk, dat is G.K.N.-voorlichter, in elkaar 
geslagen hadden. Terwijl in het artikeltje onder de kop Van Wi jk zelf 
zegt dat het wel mee viel en dat het geen aktievoerders waren maar 
een paar opgeschoten jongens. 
De Telegraaf, die waren hier tijdens de aktie met z' n vijftigen. Ze 
hadden de hele Engel afgehuurd. Ook hadden ze een jongen die tegen
over de centrale woont, 5000 gulden geboden om een week zijn kamer 
te huren. Het meest smerige was wel dat de Telegraaf een foto plaat
ste van een jongen uit Dodewaard met een bord in zijn hand "Weg met 
de aktievoerders" of zoiets. Ze hadden gewoon een jongen die een 
beetje simpel was dat bord in zijn handen geduwd. Dat heeft ze hier 
trouwens geen goed gedaan, want iedereen kent die jongen". 

Vooral het dorp Dodewaard was door de pers behoorlijk opgefokt. Dolf 
Jansen van de stroomgroep Dodewaard: 

"Een van de voorwaarden voor de aktie "Dodewaard gaat dicht" was dat 
er een bepaalde mate van begrip moest zijn van de bevolking. Er zijn 
ver voor de aktie toen al tientallen journalisten over de vloer ge
weest. Er verschenen de meest wilde berichten. Het leek wel of hier 
oorlog zou komen. Dat werd echt te gek. Wij zijn toen hier informatie 
gaan verspreiden,huis aan huis. Dat heeft wel gewerkt, maar toch waren 
de mensen hier behoorlijk opgenaaid. 
Zo heeft de voetbalclub in het blokkadeweekend alle wedstrijden af
gelast. Er zou hier op het plein een kermis zijn en de kermisgasten 
zijn toen gaan lopen. Op een gegeven moment lagen er zelfs overal 
folders in de brievenbus van een verzekeringsmaatschappij, waar de 
mensen zich tegen molest konden verzekeren. Maar de aktie heeft hier 
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enorm veel losgemaakt. Sinds oktober zie je hier overal de zonnetjes 
schijnen. Eigenlijk is de diskussie over de centrale pas na afloop 
van de blokkade begonnen. 
Toen zagen ze dat wij niet deenigenwaren die de centrale dicht wil
den hebben, maar dat enorm veel mensen er weer en wind voor over had
den. En vooral, en dat maakte nog de meeste indruk, dat het zo 
geordend was verlopen. Er werden geen vernielingen aangericht, de de
monstranten bleven van privé-terrein af. Het klinkt misschien raar, 
maar dat ook achteraf de rommel op een hoop geveegd werd, dat werd 
hier enorm gewaardeerd. Ja, de Telegraaf maakt daar natuurlijk weer 
een foto van. 
De blokkade heeft hier erg positief gewerkt. Vóór die tijd durfden 
de mensen zich hier niet zo goed openlijk tegen de centrale uit te 
spreken. Een aantal Dodewaarders werken daar tenslotte. Dat ligt 
dan toch gevoelig in zo'n klein dorp. Maar het is alsof de aktie dat 
heeft doorbroken. Veel mensen blijken nu echt tegen te zijn". 

Eén partij in het geheel is nog niet aan bod gekomen: de G.K.N. De G.K.N. 
hing de vermoorde onschuld uit. Zij die toch in ieders belang zorg 
dragen voor onze dagelijkse portie elektriciteit zijn nu het doelwit 
van politieke akties. Illegale akties die op ontoelaatbare wijze de veilig
heid van personeel en centrale bedreigen. Een kleine minderheid die op 
ondemokratiese wijze haar mening wil doordrukken. Goedbedoelende maar 
onwetende demonstranten die zich op sleeptouw laten nemen door een harde 
kern van aktivisten. Waar blijft zo onze rechtstaat. Waar blijven nu de 
politici die 10 jaar terug zo graag kernenergie wilden. Dat is de 
teneur van het kommentaar van de G.K.N. 

De geplaagde autoriteiten van de centrale besloten zelfs een maand 
voor de blokkade te starten met een eigen informatieblad: "Nieuws 
van Dodewaard". Dit blad wordt huis aan huis in alle omliggende 
gemeenten gratis in de bus gedropt. 
Zoals te verwachten was blijkt het blad dol op harde feiten en des
kundige informatie en het mag ook graag de werknemers van de centrale 
aan het woord laten. 
Zo kunnen we lezen dat de typiste een opgewekte jongedame is, die in 
november gaat trouwen en dat veel belangrijker vindt dan het gezeur 
van demonstranten. Of dat de chef van de wacht een man uit één stuk 
is en dat naar zijn deskundige mening Dodewaard een voorbeeldige 
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centrale is. En wat te denken van de goed-ogende koffiedame die het 
mikpunt is van goedmoedige plagerijen, wat zorgt voor wat leven in 
de brouwerij. 
En niet te vergeten, de stralingstechnikus, een nuchtere man uit een 
nuchtere streek, die weet waarover hij het heeft. 
Ook wil het blad een rubriek openen voor de mening van mensen uit de 
streek. Het blad hoopt héél véél brieven te krijgen en voortvarend 
stelt de redaktie maar meteen dat te lange brieven ingekort moeten 
worden. In nummer 2 meldt het blad met grote koppen "veel positieve 
reakties", maar de brievenrubriek is verdwenen. Gelukkig zien we in 
nummer 3 weer iets over de brieven terug. Het blijkt dat de redaktie 
naast positieve reakties toch nog tien negatieve brieven binnen
gekregen heeft. Typerend voor de drang tot informatie vermoeit de 
redaktie de lezers niet met de brieven zelf, maar komt direkt ter 
zake. Onder de kop "misverstanden" wordt geduldig ingegaan op de 
kritiekpunten uit de brieven. De rubriek sluit met de roep om meer 
vragen, zodat de redaktie de misverstanden uit de wereld kan helpen. 
Ook erg aardig is de rubriek "Wist u dat: ". Om in de behoefte aan 
harde feiten te voorzien worden daar allerhande wetenswaardige zaken 
opgesomd. 
Wist je bijvoorbeeld al dat het Suez-kanaal in 1869 werd geopend als 
een 171 kilometer lange waterweg van gemiddeld 12l meter diep en 
120 meter breed? 
Daar heb je niet van terug, hè? En dat is nog maar één voorbeeld uit 
de rijke schakering die het blad biedt. 
Voor aktiegroepen en demonstranten weet het blad maar weinig waar
dering op te brengen. Zo laat de redaktie in nummer 3 haar licht 
schijnen over de blokkade: 

"Zijn de demonstranten erin geslaagd om ook maar één Nederlander 
die nog geen mening heeft over kernenergie tot hun visie over te 
halen? Natuurlijk niet, want demonstreren is iets wezenlijk anders 
dan argumenteren. Aangetoond is alleen dat demonstraties op deze 
schaal de orde verstoren. En dat wist iedereen al". 

Op vaderlijke toon roept de redaktie de aktievoerders in verschillende 
artikeltjes tot de orde en onderwijst hen in de parlementaire demo
kratie. Immers de centrale doet niet aan politiek, die maakt stroom. 
Oe beslissingsbevoegdheid iigt in het parlement en via het parlement 
hebben we toch met zijn allen besloten om de centrale open te houden? 
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Nog steeds is er geen spat veranderd in de houding van de centrale en 
haar woordvoerders. Niemand zal van hen verwachten dat ze juichend 
langs de kant staan, terwijl de centrale geblokkeerd wordt. Maar dat 
ze totaal niet schijnen te beseffen hoezeer hun eigen houding die 
blokkade heeft opgeroepen is haast onbegrijpelijk. 
Ongelooflijk dat ze nu, nadat de centrale er al meer dan 10 jaar 
staat, bij de omwonenden aan durven komen met een dergelijk oubollig 
en betuttelend informatieblaadje. Natuurlijk hebben ze daar het 
volste recht toe, maar de inhoud getuigt van een enorm gebrek aan 
inzicht in wat er onder de bevolking leeft. 
Daarvan nog êên voorbeeld. Hoe ziet de redaktie de "brede maat
schappelijke diskussie" over kernenergie: 

"Wellicht hebt u ooit de term Brede Maatschappelijke Diskussie 
wel eens horen vallen ( •.• ). Dat is maar goed ook, want in een 
demokratie mogen voor- en tegenstanders alletwee een mening 
hebben en daarvoor uitkomen. 
Maar er schuilt een addertje onder het gras. Het onderwerp 
zelf valt namelijk niet los te koppelen van wetenschap en 
techniek. En wie zich dan een gefundeerde mening wil vormen, 
zal zich wel door het nodige feitenmateriaal heen moeten 
worstelen". 

En je kunt er donder op zeggen dat de G.K.N. dat feitenmateriaal 
graag zal willen verschaffen en dat de gegevens van tegenstanders 
"niet-wetenschappelijk bewezen" zullen zijn, of domweg van de tafel 
geveegd worden. 

HOE NU VERDER? 

Sinds de oprichting van de aktiegroep is er veel veranderd. In feite 
staat de G.K.N. QP het moment met de rug tegen de muur. Als we de 
verkiezingsprogramma's van de politieke partijen moeten geloven bestaat 
er een dikke kans dat de kerncentrales in Borssele en Dodewaard binnen
kort gesloten gaan worden. De Brede Maatschappelijke Diskussie is dus 
in feite al achterhaald. Van de grote partijen wil alleen de VVD nog 
meer kerncentrales. Het CDA wil er beslist niet meer, maar ziet nog 
geen redenen om de bestaande te sluiten. Van andere partijen, P.v.d.A., 
D'66 enz. mogen ook die dicht. 
Niet voor niets heeft de direktie van Dodewaard in januari al bekend 
gemaakt dat sluiting van de centrale maar liefst een half miljard 
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gaat kosten. Dubieuze getallen trouwens, maar het tekent de sfeer. 
De aktiegroep gaat er van uit dat politiek gezien de slag eigenlijk 
gewonnen is. Het hangt natuurlijk van de verkiezingen af, maar gezien 
de verkiezingsbeloften lijkt het aannemelijk dat de centrale binnen 
één tot vier jaar dicht gaat. Dat betekent niet dat Stop Dodewaard 
nu met de armen over elkaar gaat zitten. 

"Die ommezwaai in de politieke partijen is tot stand gekomen door 
druk van de antikernenergiebeweging en de publieke opinie. We 
zullen druk moeten blijven uitoefenen, anders bestaat de kans 
dat de beloften de ijskast ingaan". 

Stop Dodewaard spant 17 maart opnieuw een proces aan over de splijt
stofstavenopslag. En niet ten onrechte, want eind maart gaat de cen
trale opnieuw staven uit de reaktor vervangen door nieuwe. Waar
schijnlijk is dat op het moment dat dit artikel verschijnt al gebeurd. 
De centrale schijnt de splijtstofwisseling te willen vervroegen naar 
20 maart. Vermoelijk om akties vöör te zijn. 
Hoe dan ook, met de splijtstofwisseling komt de centrale opnieuw in de 
knoei met vergunningen. In het bassin mogen nog steeds niet meer dan 
248 uitgewerkte staven staan. 
Er staan volgens Van Aardenne al 126 staven. Als we er vanuit gaan 
dat er plaats vrij moeten blijven voor de 106 Dodewaardse staven 
in Windscale, dan komen we op 232. Dat betekent dat er dan nog maximaal 
16 staven bij mogen, terwijl de centrale er 30 tot 40 gaat uitwisselen. 
dan 16 splijtstofstaven uit de reaktor vervangen mogen worden. De 
kans van slagen lijkt twijfelachtig, maar het brengt in ieder geval 
het geknoei met hoog radioaktief afval weer eens onder de aandacht. 
Intussen heeft de centrale nog steeds geen nieuwe vergunning aange
vraagd voor verruiming van de opslag in het koelbassin. Die zullen 
ze zeker krijgen als ze erom vragen, maar kennelijk heeft de direktie 
geen trek in de inspraakprocedure. 
De G.K.N. rekent zelf de 106 staven in Windscale niet mee en gaat er 
vanuit dat de centrale nog drie jaar kan blijven draaien voor het 
bassin vol zit. Het lijkt erop dat de G.K.N. er op hoopt dat voor 
die tijd de opwerkingskontrakten door het parlement zijn goedgekeurd 
en ondertussen doet ze alsof haar neus bloedt. 
G.K.N.-woordvoerder Van Wijk maakt daarover in de Gelderlander van 
6 maart een aardige opmerking: 

"We hebben een uitstekend kontakt met Windscale. Er is voor die 
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fabriek geen probleem om die staven in bewaring te houden, dat 
hebben ze ons verzekerd. Er liggen daar duizenden staven, men 
maakt zich er totaal niet druk om". 

Het is al wel vaker gebleken dat de opwerkingsfabriek in Windscale 
zich eigenlijk nergens druk om maakt. Een reden te meer voor de 
G.K.N. om zich er wel zorgen over te maken. Bovendien doen die goede 
kontakten niet ter zake. Al schudden ze elkaar tien keer per dag de 
hand, het gaat om de kontrakten en de mogelijkheid dat de staven 
terugkomen. Zolang die mogelijkheid openblijft, is Dodewaard verant
woordelijk voor de staven, ook al doen ze daar nog zo luchtig over. 
Redenen genoeg om de centrale stil te leggen. Dat vond ook de 
Dodewaardse gemeenteraad, tenminste vorig jaar. In een brief aan de 
verantwoordelijke ministers deed de gemeente Dodewaard een jaar 
geleden nog de volgende ferme uitspraak: 

"Indien het opwerkingskontrakt van de G.K.N. in 1980 niet wordt 
goedgekeurd en normaal uitgevoerd, en indien de bestaande 
inrichtings- en opslagvergunningen niet op bevredigende wijze 
wordt aangepast in de zin die wij bedoelen, lijkt ons de enige 
juiste stap dat de centrale medio 1981 wordt stilgelegd in af
wachting daarvan". 

Maar ja, nu puntje bij paaltje komt krabbelt de gemeente terug: "Het 
was niet als ultimatum bedoeld. We moeten ons nog een.s nader be
raden". Ze willen hun vingers er dus niet aan branden. 
Afijn, nu maar wachten of de rechter tot 232 kan tellen. 

Om de bevolking weer meer bij de akties tegen de centrale te be
trekken gaat de aktiegroep ook meewerken aan de giro-blauwaktie. Het 
initiatief komt van de antikernenergiebeweging, gedragen door de 
stroomgroepen en basisgroepen van "Dodewaard gaat dicht". De giro
blauwaktie komt er, kort gezegd, op neer dat je de elektriciteits
rekening niet betaald met de acceptgirokaarten van de Nutsbedrijven, 
maar in twee gedeelten via gewone bank- of giro-overschrijvingen. Dat 
geeft heel wat moeilijkheden bij de administratie van de Nutsbedrijven. 
Zo kun je protesteren tegen het feit dat we via de elektriciteits
kosten mee betalen aan kernenergie. 
Stop Dodewaard gaat deze aktie in de dorpen rond de centrale opzetten. 

"Niet omdat we daar de elektriciteitsbedrijven nu zo mee in 
moeilijkheden brengen. Dat zal wel loslopen. Maar zo kunnen we de 
bevolking weer meer bij de akties tegen kernenergie betrekken. Met 
een proces gaat dat moeilijk en ook akties als een blokkade dat 
is niks voor de mensen hier. Maar er zijn hier een hoop mensen 
tegen de centrale die best mee willen doen aan zo'n gerichte aktie. 
Dan kunnen ze iets prakties doen om hun ongenoegen toch kenbaar te 
maken. Dan kunnen ze er toch ook zelf weer eens mee bezig zijn. 
Dat is veel belangrijker dan het direkte effekt bij de Nutsbedrijven': 

Hoe wordt er rond Dodewaard over nieuwe, op de centrale gerichte 
akties gedacht? Het landelijk overleg van "Dodewaard gaat dicht" 
heeft zich pas uitgesproken voor nieuwe akties, zoals een tweede 
blokkade of iets dergelijks. En de basisgroepen zijn zich aan het 
beraden op mogelijkheden. 
Dolf Jansen van de stroomgroep Dodewaard ziet een nieuwe blokkade 
niet zitten: 

"Natuurlijk moet er iets gebeuren, maar alsjeblieft niet opnieuw 
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een blokkade van de centrale. De eerste aktie heeft goed ge
werkt. En veel mensen hier zien die centrale liever vandaag 
dan morgen dicht. Maar ze zien het niet zitten als dat over hun 
rug uitgevochten moet worden. Ze vinden het prima wat wij willen, 
maar ze zeggen dat we hem hier toch niet dicht krijgen. Dat we 
in Den Haag moeten zijn. Als we nu weer hier beginnen, gaan ze 
nog echt denken dat het ons meer om het aktievoeren gaat. 
Mensen die hier achter het prikkeldraad gezeten hebben, willen 
dat beslist niet nog eens meemaken. We zouden er heel wat 
sympathie mee verspelen". 

Stop Dodewaard denkt daar anders over en aan hun kant van de Waal 
ligt dat ook wat minder gevoelig. 

WA't".'! &•~\WT DI\-T C..GPOH

KOU. AI.W&&It -· .• • • -----, 

"0 zeker. Als er een goed voorstel uit de bus komt zullen we 
uitdrukkelijk meedoen. Ook als het om een harde aktie gaat. Je 
moet natuurlijk niet door gaan drammen. Het is voor ons wel heel 
belangrijk dat we de mensen duidelijk kunnen maken waarom dat 
soort akties nodig zijn. Dus de reden en het doel van de aktie 
zal heel duidelijk moeten zijn. Ook is het erg belangrijk dat 
de mensen die zelf aan zo'n aktie niet meedoen, wel snappen 
waarom anderen dat wel doen. 
We zullen druk moeten blijven uitoefenen, moeten laten zien dat 
het ons echt ernst is met die centrale. Dat we geen zin hebben 
om daar nog eens een jaar of tien op te wachten. 
We hebben al laten zien hoeveel mensen bereid zijn om niet alleen 
in de kou op de weg te gaan zitten, maar ook om het risiko van 
een konfrontatie te nemen en dat doe je toch echt niet voor de 
lol." 
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Tot slot praten we nog wat door met drie leden van de aktiegroep 
over twee jaar Stop Dodewaard. 
Bert: "Ik ben altijd P.v.d.A.-lid geweest. Ik heb er altijd tussenin 

gezeten. Aan de ene kant de rechtervleugel van de partij die 
omgeturnd moest worden en aan de andere kant radikale aktie
voerders. In de aktiegroep zijn we het ook helemaal niet al
tijd even roerend met elkaar eens. Maar dat loopt prima. Er 
is een heel goed evenwicht in de groep. 
Volgens mij hebben de politici nu hun laatste kans om te laten 
zien dat onze parlementaire demokratie werkt. Hoe vaak hebben 
we nu al niet gedemonstreerd. We komen toch met redelijke ar
gumenten en de meerderheid van de bevolking ziet kernenergie 
toch ondertussen niet meer zitten. En als er dan nog niets gaat 
veranderen, dan zeg ik,de parlementaire demokratie werkt niet. 

André:Die konklusie heb ik al getrokken. 
Bert: Als na de verkiezingen die centrale niet dicht gaat dan ben ik 

het met je eens. Dan krijg je een heel andere situatie. 
André: Ja, het verhardt steeds meer, dat is een tendens van al die 

jaren antikernenergiebeweging. Ze kunnen er gewoon niet meer 
omheen. Als ze dat wel doen gaat het echt uit de hand lopen. 

Jan: En dat is toch logies ook. Je wordt gewoon niet serieus ge
nomen. Je argumenten worden weggepraat. Als je dan een hard 
argument hebt wordt er over vergunningen gekletst. Op een ge
geven moment moet je wel. Alle legale middelen zijn uitgeput. 
Zo ging het in de aktiegroep ook hoor. In het begin lag het 
helemaal niet zo als nu. Maar als ze stomweg nog niet eens de 
moeite nemen om naar je te luisteren. 

Bert: Dan komt daar bijvoorbeeld weer zo'n VNO-plan. De werkgevers 
gaan vertegenwoordigers kopen, die met kernenergie moeten 
leuren. Zo is het toch altijd al gegaan, met geld zogenaamde 
deskundigen kopen. Dat heeft toch niets met objektieve infor
matie te maken. Die informatie is met geld gekocht en daar 
worden mensen dan mee plat gewalst. 

André: De mensen hier in Deest geloven niet zo hard meer in die des
kundigen. We hebben er heel wat mee te maken gehad. Op al die 
informatieavonden hier in de buurt. Niet alleen met Wasser, 
maar ook met anderen. Bijvoorbeeld Mosterd. Daar hebben we ook 
heel wat mee overhoop gelegen. Maar met hem viel nog wel te 
praten. Hij stond wel open voor diskussie. Ja, een paar punten, 
daar ging hij niet op in, omdat hij wel wist dat hij daarin 
zwak stond. 

Jan: Ja, en je maakt er ook wel leuke dingen mee. Bijvoorbeeld met 
die ene voorlichter, hoe heet hij ook al weer .•• Dat was een 
paar maanden voor de blokkade. Hij zei op een gegeven moment 
dat het zo jammer was dat ze door dat soort zaken geen bezoekers 
meer in de centrale konden toelaten. André zei toen zoiets van 
Oh, ik dacht dat dat vanwege al die antikernenergiestickers 
kwam, die door scholieren in de centrale geplakt werden. Heel 
onbedachtzaam zei die man toen: ja, dat klopt wel, maar niet 
helemaal. Die jongens zaten overal aan en raakten dan besmet. 
Toen pas kreeg hij door wat hij daarmee eigenlijk zei en meteen 
begon hij dat te relativeren: nou ja, niet erg natuurlijk. 

André: Maar ja, je kunt blijven praten tot je een ons weegt. Ze 
luisteren toch niet en zij hebben de centrale in handen en niet 
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wij. 
Wij hebben een soort voortrekkersfunktie. Wij doen dingen waar
mee we de mensen wakker schudden. Waardoor ze gaan nadenken en 
een heel stel zeggen dan achteraf: jullie hadden toch gelijk. 
Met zoiets als harde akties vind ik dat ontzettend moeilijk in 
te schatten. Als je tien jaar geleden naar een Kalkar-demonstratie 
ging was je een soort anarchist. Als je nu gaat ben je een BAN
figuur. 

Bert: Waarom is zo'n groep als Stop Dodewaard belangrijk. Wij zijn om
wonenden en zijn er heel direkt bij betrokken. Het leeft hier 
en dat geeft je steun. Zo hebben wij invloed op bijvoorbeeld de 
pers. Iemand uit Nijmegen, die veel deskundiger tégen is dan wij 
krijgt geen poot aan de grond. 

Jan: Precies, maar ik zet ook wel vraagtekens bij die deskundigheid 
Ik heb daar zelf op de universiteit tussen gezeten. Hun betrokken
heid is toch vaak maar klein. Ze doen daar dan een half jaar een 
krities wetenschappelijk onderzoekje en dan zijn ze weer ver
trokken. 

André: En hier in zo'n dorp ligt dat ook heel anders.Mensen kunnen 
vaak niet met argumenten uitleggen waarom ze tegen zijn. Dat zit 
heel diep. Neem nou die man aan de dijk. Die heeft altijd op de 
werf gewerkt en zit nu in de WAO. Die kijkt de hele dag op die 
centrale uit. Dat is ook het enige wat hij er over zegt, zo'n 
indruk maakt dat. Ik weet niet wat dat is, zegt hij dan, maar als 
ik daar zit te eten en ik kijk tegen die pijp aan. Dat kan niet 
goed zijn. 

Bert: Als je nu mensen tegenkomt reageren die heel anders dan in 
het begin. 

André: Nu komt je de kroeg binnen en dan is het meteen van: hé, 
hoe is het met Stop Dodewaard, we hebben al een tijd niets 
gehoord. Dan kun je er serieus over praten. 
Dat zei Wil laatst nog tegen ons. Wil is een echte Deeste
naar. Als jullie het staan te vertellen, zei hij, dan nemen 
ze het meteen aan. Als ik hetzelfde zeg dan is het meteen: ach 
jij. Die komt hier uit Deest, die weet er toch niks van. 

Bert: Gek is dat. Dat is precies het omgekeerde van vroeger. Maar 
daar moeten we heel erg mee uitkijken. Voor je er erg in hebt, 
wordt je een soort van zendeling. 
Uit idealisme en niet voor geld, maar toch ••• 

MARIJ SMITS en MATTIE BACKUS 

Het kontakadres: 

In dit stuk hebben we ons voornamelijk geconcentreerd op Deest, een van de dorpen 
rond de centrale. De aktiegroep is aktief in de meeste dorpen, wat ook blijkt uit het 
feit dat de leden uit elf verschillende dorpen afkomstig zijn. 
Wie kontakt wil opnemen met de groep voor informatie kan terecht op het volgende 
adres: 
"Stop Dodewaard" 
Postbus 10 
6640 AA BEUNINGEN 
te lP foon: (Hans Vollaard) 
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NASCHRIFT VAN DE REDAKTIE. 

Inmiddels is het proces over de splijtstofstavenopslag afgelopen. 
De rechter bleek het niet nodig te vinden om de 106 staven in 
Windscale mee te tellen. 
Nu ligt er wel een zware politieke druk op het parlement om de op
werkingskontrakten toch maar goed te keuren. Het zit er ook heel dik 
in dat dat spoedig gebeurd. De gemeente Dodewaard heeft uiteindelijk 
toch vastgehouden aan haa~ oorspronkelijk standpunt dat de centrale 
wat hun betreft dicht moet als de kontrakten niet snel goedgekeurd 
worden. En ook Van Aardenne huldigt dat standpunt om het parlement, 
met name de CDA-fraktie, daarmee om te krijgen. 

REVOLUON KEUZEPAKKET 

Het is mogelijk om, tegen gereduceerde prijs, een pakket van een aanta 
nummers uit voorgaande jaargangen van REVOLUON te bestellen. 
Ieder pakket bestaat uit die nummers van REVOLUON waarin een artikel 
is opgenomen met betrekking tot het betreffende onderwerp. 
De prijs van elk pakket bedraagt f 3,- per exemplaar, plus portokosten. 
Het keuzepakket is te bestellen door het betreffende bedrag (zoals 
~ermeld achter het betreffende pakket) over te maken op giro 32 70 345, 
t.n.v. REVOLUON, postbus 1328, 6501 BH Nijmegen, onder vermelding van: 
"keuzepakket", met er achter om welk pakket het gaat. 

KERNENERGIE Prijs: f 15,- + f 3,50 porti 
nr. 3.4 Ook de Fransen bakken het bruin. 

4.4 Kernenergie, bij elkaar geknipt. 
5.2 Harrisburg: een ongelukje? 
5.4 Kernfusie. 
6.1 Kernenergie in Zweden. 
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