
Atoomst..oom
Nee bedankt!

Dit j a ar wordt een jaar van zeer f el verzet : Dodewaard
is nog open , maar nie t voor l ang meer .
2 j aar geleden is de aktie RGEEN RERNENERGIE NOU DOOR
GIR OBLAUU" i n het noorden van het land gestart.
Met wiss elend su kses i s die aktie elders voortgezet .
Een nieu we oplevi ng van het a toomver zet is al a an d e
gang . Gro~e aktiepe r ioden worden al vo or berei d , t al
van lnltl~leven moeten 1n die t ijd van de gro nd komen.
We gaan het de s taat en haa r onder nemersvrlendj e s goed
laten voelen . VNO heef t on l ang s een grootse tegenkam
pagne ontketend , omda t ze het ge voel heeft grond o n
der de a t oomplanne n t e verl i ezen . Ekstra redenen voor
ons om alle aktiemogel ijkheden aa n te boren en zo het
verzet tegen kerne ne rgie e n andere diktatoriaal opge
l egde energievormen tot uitdrukking t e late n kome n .

OPLEVIN G AKTIE

I n vers ch i llende gebi eden wor 
den op het ogenb lik al lerlei
nieuwe akties t egen de elek
t r i ekbedr i j ven (SEP) opg eze t ,
met het doe l hen te dwi ngen
hun dee lname aan de GKN , eks
ploitan t van Dodewaard , t e be
~indigen . Al di e el~ktriek

bedr ijven hebben aande len in
Dodewaar d ,gezameli jk kunnen
ze t o t stopzetting be s l ui t en .
Verzet t egen deze bedri j ven
is he t meest effèktief , a ls
j e ze in hun beurs t ast , daar
kunnen ze niet tegen.
Maandenla ng vangen ze poen
voor gebruikt elektra. Daar
zit een gedeelte a toom
s troom b i j. Dat betalen we
ni et meer , BASTA.
Al s het Vl~O e r a l les aan gele
gen i s om de mee r derhe i d van
Neder l and va n ke r nenergie a l s
noo dz aak te overtuigen , dan
moeten we a l les in het wer k
s t ellen om al die t egens t an
ders/s t ers aktief te be trek-

maandelijks blad
van en voor de basisgroepen

tegen kernenergie

ken bij de stijd. aet onder 
mijnen van het betalingssys 
teem van de SEP i s zo ' n mas 
s aa l midde l.
Tot nu t oe i s voor a l gepro
beerd betalingen t e doen met
gir oblauw- kaarten , i . p.v . au 
t omatiese ove rschr i j vi ng (moet
j e sowieso zeggen: niks auto-
maten of acceptgiro IS? )
Bet bed rag werd dan in t wee of
meerdere ke ren tegelij k ,of
met een oponthoud betaald.
Da t heeft de e lektriekbedrij 
ven we l wat las t bezorgd , hie r
en daar hebben mensen er pro
blemen mee gehad . Maar ech t be 
dreigen was he t niet .Tenslotte
we r d al les be t aa l d. lie t word t
t ijd hardere aktie te organi 
seren. Wie ni e t horen wil moet
voe len .
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redaktioneel
Binnen ,de redaktie bestaan op het ogenblik
ernstige meningsverschillen over hoe het blad
verder moet worden ontwikkeld. Daardoor is het
niet mogelijk deze maand een eensgezind redak
tioneel te schrijven. Volgende maand zullen we
een weerslag geven van de verschillende ideeën
en de resultaten van de di~kussie.

We hebben het enke~e maanden geprobeerd weg te
l~ten maar dat lukt niet meer. Het maken van
d:1t blad is erg kostbaar. We doen een dringend
beroep op een ieder om financiële steun of te
zorgen voor een grotere (losse) verkoop van
AFVAL.

Berrie Heesen

een sneeuwballijn,die .oproept
als het GEB voor de deur staat
Voor hun is het moeilijk om
van buitenaf af te sluiten.

HET VERZET TEGEN

HOGE AARDGAS KOSTEN
Het konstante stijgen van de
aardgasprijzen heeft al ge
leid tot landelijke akties
tegen,die stijgingen. Tegen
standers zijn wederom de e
nergiebedrijven. OOk in deze
aktLe gaat het om het feit
dat we niets te zeggen heb
ben over de energie die we
dagenl1jks afnemen. Wie be
paald die prijzen? Ze komen
in ieder geval niet tot
stand door een berekening
van de produktiekosten. De
staat spekt haar zakken via
de aardgasprijzen om ver
volgens de zoveelste bezui
niging door te voeren. Me
rug op. De akties tegen de
verhoging van de aardgas
prijzen maken ook gebruik
van het betalen van de reke
ningen door de registratie
ervan te saboteren. Wat
beide akties in theorie ge
meen hebben is dat beide
vormen van verzet zijn ge
richt op het verkrijgen van
zeggenschap over onze ener
gievoorziening, waar die
vandaan komt en wat we er voor
voor betalen. Op dat punt
kunnen we samenwerken. Dat
is hard nodig want ze (SEP,
gasunie en VIla) zijn ons
aan alle kanten aan het af
knijpen. ATOOMSTROOM BLIJFT
EEN BOZE DROOM.

Tot zover enige informatie e
ver de akties die al aan de
gang zijn.Het bijelkaar bren
gen van mensen die meedoen, is
heel essentieel.Nog niet ge~

noemt is bijv.' de mogelijk
heid om in plaatsen met veel
deelname het afsluiten te voor
komen door het instellen van

In Groningen doen ze het weer
anders.
Ook hier wordt poen ingehouden,
maar dit geld wordt in een al~

ternatief energiefonds gestopt
en kan gebruikt worden om die
genen die afgesloten worden
van windmolens te voorzien.
Zo organiseer je wel dat je me
teen iets te zeggen hebt over
je poen.Mensen kunnen dan ook
makkelijker betrokken worden
bij de aktie.Je hebt alleen
wel veel geld nodig voor die
molens en ze lossen niet alle
energieproblemen op.

In Tilburg is de aktie geen
piek voor atoomelektriek ge
start.Die piek is het symbolie
se bedrag dat aan atoomstroom
wordt besteed.Dit spaart moei-.
lijk gereken.
Ze storten daar de piek op een
rekening van de stroomgroep,
die dit geld vasthoudt en be

'taalt aan het elektriciteits-
bedrijf zodra ze hun medewer
king aan atoomstroom opzeggen.
B&W van Ti lburg onderneemt 
nog geen afsluitingsaktie, ze

'wachten het proces van Henk af.
Door de piek op rekening van de
straamgroep te storten,weet die
groep wie er allemaal mee doet,
niet onbelangrijk.

Bet voordeel van zoln percenta
ge is dat het tenminste een be
qoorlijk bedrag is,dat doet

. pijn .In Amsterdam zou dit b.v.
zelfs 7,5% zijn.

WEIGER AKTIES

Bet weigeren van een gedeelte
van de atoomstroom kan op ver
schillende manieren.
In Fries+and houden ze 2,7 , in

wat wat oVereen komt met het
aan deel dat het friese bedrijf
in de GKN heeft.soms houden ze
ookf2,70 in als syJllbool van het
friese aandeel

Vanaf het begin heeft Strohalm
in Utrecht de ko~rdinatie van
deze aktie op zich genomen.
13 februari wae een landelijk
overléC}Van groepen die aktie
voeren via de elektra-rekenin
gen.Tot nu toe zijn de meeste
akties er op gericht geweest
om de rekeningen met giroblauw
te betalen.
Hoewel niet massaal toegepast
zijn er nog andere ideëen:soms
teveel betalen ,volgende keer
weer te weinig, zodat je met je
afschriften wel kunt aantonen
dat je betaald,
-via heelveel overschrijvingen
betalen(niet2,3 of4)
-weigeren op voorschot te be-.
talen en eisen dat ze telkens
de meter opnemen of dit zelf
doen
Met geen van deze ideêen is al
op grote schaal qewerkt.
Ze zijn wel bruikbaar voor men
sen die niet tot weigeren van
betalen durven over te gaan.

De gemeenteraad van Amsterdam
heeft in een motie van april
'80 naast de sluiting van Dode
waard, voorgesteld de deelname
van de BEP aan de snelle kweek
reaktor in Kalkar en Malvile
te beëindigen. (Ter herinnering:
dat soort centrales produce

ren o.a. plutanium,hetgeen ge
bruikt wordt voor atoomwapens,
verder schijnen ze energie te
produceren).Met die moties is
verder niet zoveel gebeurt,
Ze geven wel aan wat de SEP
allemaal nog meer uitvreet.
miljoenen guldens worden be
steed om volstrekt krankzinni
ge systemen van de grond te
krijgen.
Tussen 174 en l 77 werd jaar
lijks 3% ekstra bij elke elek
tra rekening geteld als bij
drage voor Kalkar, en dat
gaat maar door.
De SEP produceren niet zomaar
energie,ze voeren een zeer be
wuste politiek en zijn onze
direkte tegenstanders naast
het VNO.

maken.Achter de qordij.nen wel.
De bedrijven die zich al lang
met ataomstr<XIID ontwikkeling
bezig houden(Shell ofzo) heb
ben direkte kontakten met de
SEP,zaals de KEMA.In aller-
lei kammissies en adviesraden
komen die lui elkaar tegen.
De SEP zetten zich al lang in
voor de ontwikkeling van atoom
stroom.
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FRIESLAND WEIGERT

In het begin staat dat het VNO
een geweldige aanval heeft in
gezet.
Op het oog hebben SEP en het
VNO niet zo veel met elkaar te

ORGANISATIE PROBLEMEN

In Friesland zijn al honderden
atoomstroom weigeraars. Ze
houden een bepaald percenta
ge van de rekening in elke
maand.
Henk Kuiper is daar vorig jaar
mee begonnen,heel konsekwent.
Hij werd dan ook alras afqe~

sneden.
Vervolgens heeft hij een kort
geding aangespannen, hangende
deze rechtzaak,krijgt zijn
huis weer strcom en wordt het
bewuste gedeelte van zijn re
kening apart gehouden. Dit is
echter een regeling, die enkel
en alleen voor hem getroffen
is gedurende. het proces.
Het proces loopt nog en kan
best lang gaan duren.
Anderen in Friesland weigeren
te betalen tot incassokosten
geïnd gaan worden en betalen
dan snel,de volgende maand
begin je dan weer opnieuw.
Hoe massaler mensen mee gaan
doen ,des te moeilijker krij
gen ze het. In Friesland is de
groep snel groeiend. Ze besteden
veel aandacht aan het doorbre
ken vanhet geisoleerde karak
ter van dit soort akties.In
verschillende plaatsen zijn
basisgroepen opgericht. Deze
groepen wisselen verder pro
vinciaal informatie uit in
de koördinatiegroep.

De eerste start van de qiro
blauwakties is enthousiast
geweest,in de meeste gebieden
zakte dit echter zeer snel
weg.
nu de tweede fase landelijk
lijkt in te gaan,wordt het des
te belangrijker om vooral het
organisatie probleem te bena
drukken.
Het sucses van de aktie hangt
af van de onderlinge solida
riteit en betrokkenheid. Anders
gaat de lol er gauw af en ben
je sneller gevoelig voor de'
dreigementen van de elektriek
bedrijven.
Gereqelt bij elkaar komen

(maandlijks) is prima.Je
kunt werkavonden organiseren:
gezamelijk giro's invullen,
brieven schrijven,een pam
flet maken.
Dan kun je ook met elkaar be
spreken hoe je zelf vindt dat
de energievoorziening geor
ganiseerd zou moeten worden.
Wij hebben energi& nodig e.~

willen potdomme zelf kunnen
bepalen wat voor soort ener
gie we krijgen:De klant is
koning Dioet het motto worden.
Zo kunnen ook andere mensen
met antikernenergieakties mee
meedoen,die om wat voor reden
dan ook niet bij blokkades en
andere straatakties aanwezig
zijn.Het één sluit het ander
niet uit.



RONDJE

Enschede is bezig met het op
zetten van een politiek café.
Amsterdam bereidt een aktie
voorstel voor. Verder wordt
gewerkt aan een energiecafé
en is een groep op scholen
bezig.

Nijmegen: Er zijn een aantal
avonden geweest over politie
geweld, fascisme, evaluatie
Dodewaard. De laatste week van
juli en de eerste twee weken
van augustus wordt met een
antikernenergie-karavaan door
Nederland getrokken{met een
grote cirkustent)~ Er doen
ca. 30 theatergroepen en ver
schillende muziekgroepen mee.
Breda heeft een muurkrant ge
maakt teq·en opkomend fascisme
Hilversum is voornamelijk be
zig met alternatieve energie.
Utrecht:Het jaarlijkse park
spektakel in juni heeft dit
jaar nIs thema"Utrecht atoom
vrijll.De basisgroepen zijn hij
de voorbereiding betrokken. Voor
of na het parkspektakel wordt
een aktieweek gepland.
Groningen is met de munitie
transporten bezig. Arnhem is
bezig met akties rond het KEMA
afval,alternatieve energie en
scholing. Zoetermeer wil een
toeleveringsbedrijf voor Kalkar
aanpakken. Uit Rotterdam en Oss
is momenteel niets te melden.

AKTIEVOORSTELLEN

Op de agenda stonden verder
"opkomend fascisme ll en "ak
tievoorstellen" • De meeste
groepen voelden er weinig
voor om nu over het eerste
punt te praten, temeer daar
zij deze diskussie vrijwel
niet hadden voorbereid.
Ten aanzien van landelijke
akties is er nog veel ondui
delijkheid. Met name Arnhem
ziet veel meer heil in regio
nale akties (zij hebben dan
ook de KEMA).In plaats van
maar weer eens de lade met
aktievoorstellen open te
trekken, zouden we eens goed
moeten nagaan wat voor soort
akties we willen.
Het idee van een tentenkamp
om de impasse te doorbreken
bleek bij veel groepen te le
ven.Dit zou dan duidelijk een
diskussiekamp moeten worden,
zoals het pinksterkamp'SO,
geen aktiekamp. Evenals ten
tijde van dit pinksterkamp is
er een zekere stagnatie: be
staande aktievormen voldoen
niet meer helemaal, er moeten
nieuwe wegen worden gezocht.
Het voorstel van Amsterdam
om zo'n kamp in Amelisweerd
te houden vindt veel bijval.
Als tijdstip wordt voorlopig
het pinksterweekeinde gekozen.
Op dit tentenkamp moeten de
nieuwe lijnen voor de hewe-

ging gezamenlijk worden uit
gestippeld op basis van de
ervaringen van de afgelopen 2
jaar. Op het landelijk over
leg lukt dit kennelijk niet,
zodat veel groepen de oplos
sing in dit tentenkamp zoeken.
Rotterdam vindt zelfs dat het
landelijk overleg zich tot
aan het tentenkamp moet beper
ken tot de voorbereiding hier
van.
AKTIES ROND KEMA-AFVAL

Na de pauze wordt er enige
tijd gepraat over de akties
rond het KEMA-afval. Half a
pril begint de opgraving. De
ze zal drie maanden duren.
Gedurende deze tijd vindt er
iedere week een transpoLt
plaats naar Dodewaard of
Petten.Vermoedelijk wordt in
het najaar de hele zaak ge
dumpt via Den Helder. 'De
transporten gaan met vracht
wagens (route niet bekend).
Arnhem vraagt de andere groe
en om na te denken over
plaatselijke akties tijdens
de transporten~ In Arn~em

wordt 17 april een manifesta
tie gehouden. Men wil geen
blokkade bij de KEMA, gezien
de stemming in de buurt (men
is allang bij dat die rotzooi
daar eindelijk wordt wegge
haaldl. Wel willen ze het
transport hinderlijk begelei
de.Arnhem maakt een voorstel m.
b.t.aktiemogelijkheden in ande
re plaatsen rond het transport.
FINANCIEN
Er is op dit moment nog ca.
f14000,- in kas (inclusief ca.
fl000-- aan brochures e.d.Een
jongen wiens eend tijdens de
blokkade is total loss geraakt
krijgt een redelijke vergoe
ding. Er komt
binnenkort van het sekretari
aat een gedetailleerd finan
"cieel overzicht.

KAMP IN AMELISWEERD
Tenslotte wordt bekeken of er
al wat meer duidelijkheid ,OTer
het tentenkamp kan komen. Het
landelijk overleg heeft in de
komende tijd als voornaamste
(enige 7) taak het voorberei
den hiervan.

Tot nu toe zijn de volgende
afspraken , opmerkingen en
taken betreffende het tenten
kamp naar voren g~komen:

pZaats: AmeZi8b1eerodWtrecht).

tijdstip: Pinkstei>bleekend.

- doe Z: Het bepaZen van onze
8trategie en aktiemod.eZZen in
de huidige poZitiekelmaatsehap
peZijke situatie. Een en andero
kan uitmonden in 'konk.2'ete ak
tievooro8teZZen.

- taken: a. InhoudeZijke VOOP

bereiding Van de di8/<ussies.

Als basis Voor de diskus8ie
moet el' een bl'ochu:re komen met
reeds bestaande aktievool'steZ
len en standpunten of ideei!n
van verschiZZende stromingen
binnen de be'~ging. Onze bZa
den bekijken of ze deze taak
gezamenlijk op zieh kunnen ne
men. Er moeten diskussiethema's
worden vastgesteZd. Een aantaZ
mogeZijke thema's zijn:opi<D
mend fascisme;basisdemokratie
en aktievoeren;regionaZe of
Zandelijke akties;blijft Dode
lJaard een centraal aktiepunt?;
ons I'echt op VeI'zet;atoomstroom
,eneI'gi~Jinkels. IedeI'e basis
groep ,,,OI'dt d1'ingend veI'zocht:
- Na te gaan lJaa:l'OVeI' men op
het kamp wil praten

-Na te denken oveI' de inhoud
van de bI'ochure en de8gewenst
een bijd1'age hie1'aan te leve
ren.
b. Techni8che vooI'beI'eiding
Van de diskussie. Het met een
paal' duizend mensen disku8si
eI'en brengt zo z' n problemen
met 2ich mee. Een voopbepei
dingsgI'oep met mensen uit Nij
megen~UtI'echt~ A'Tfl8'terdam en
Rotterdam maakt een voorstel
voor het volgende lande Zijk 0

veI'leg.
c. Technische voorbereiding van
an het tentenkamp: voedsel ,mu
ziek, toneel, terrein, radiof?),
,8tencilapparatuUl', ete. De U
tI'echtse basisgI'oepen bekijken
welke taken ze op zieh kunnen
nemen.

VOLGENDE VERGADERING

Het volgend overleg wo1'dt ge
houden op zondag 4 apI'il (SSR,
Bemuu1'de WeeI'd -westzijde 3
Utrecht).
Agenda: Het PinksteI'komp

- De stI'uktuuI' van het
landelijk overZeg.

(zie het vooI'8tel van
de vooI'beI'eidings
groep op pagina 4)

Frits •

LANDELIJK OVERLEG 21 - 2
...........•..•..•••..•.....
Dit LO ging m.n. over struk
tuur en plaats van ht:!t LO.De
vraag was of het LQ zich uit
sluitend op Dodewaard richt
of op alles waarmee basis
groepen bezig zijn.
~~~~~~~~:Vinden het LO vaag
het zou een basisgroepen over
leg" moeten zijn.Er moet over
aktievoorstellen worden ge
praat.
Vrij Urk:Niet alleen op Dode
;;ä;d-g;richt
tJtrecht:Zowel Dodewaard als
pïiät;ëlijke' akties moeten
aan bod komen. De status van het
LO is onduidelijk,ze willen
er meer struktuur in hebben.
Nijmegen:Waarom we ons op Do
äëwäärä-richten. is belangrijk.
Niet alleen wij maar de hele
linkse beweging heeft een
klap opgelopen door het opko
mend facisme.ls er nog wel
genoeq solidariteit om met
elkaar aktie te voeren.
We vinden het schrikbarend
met welk gemak de evaluatie
wordt afgedaan.
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Sible:Waar baseren we ons
rëëht op verzet op?We moeten
de politieke lijn van '80
doortrekken. OVer wat nodig
is naar de buurt toe" staan
in het facisme-verslag en in
de opvattingen van de basis
groep Dodewaard tegenstellin
gen.Als het LO daar niet over
praat,dan holt zij zich uit
en kom je op het flut-LEK
voorstel uit.
Wageningen: Weinig belang
stelling voor het LO, wel
als het konkreter wordt.
Eerst een strate9ie-dis~

cussie voeren, dan kiezen
of dit LO alleen op
Doodew. gericht, of een
basisgroepen-overleg moet
zijn.
BG"Berrie: We moeten het
met name hebben over onze
ervaringen in het kader
van toekomstige akties.
Er zijn ook overwinningen
op knokploegen, zoals bijv.
bij de Lucky Luik.
Pijp A'dam: Niet alleen op
Dodewaard" richten.
Rotterdam: Weinig animo 1.0
Naast Dodew. bezig met Delft.
Den Bosch: Onze prioriteit
ligt niet bij Dodewaard.
Amersfoort: Richten zich op
geweldlozenoverleg, zien
Dodewaard als onderdeel van
LD. Meer mensen hebben zin in
LO.als er weer over aktie
(voorstellen) gepraat wordt.
Apeldoorn: Zien Dodewaard als
onderdeel van hun akties.
Tiel: Dodewaard staat voorop.
Vinden LO vaak nietszeggend,
omdat er geen aktievoorstellen
zijn.
Wijchen: Bezig met kernenergie
en bewapening. Vinden dat er
nu al een aktievoorstel moest
zijn.
Groningen: Er moet weer één
LO komen. Er worden geen ini
tiatieven genomen, omdat er
geen aktievoorstellen z~jn.

Uiteindelijk bleek dat we niet
op basis van dit rondje tot
een gezamenlijke agenda voor
de rest van de vergadering
konden komen. Er bleken tegen
stellingen m.n, over 6f door
gaanmet evaluatie 6f met
aktievoors~el~en. Amersfoort
stelde voor om buiten dit LO
te praten over fascisme en
opkomend rechts. Besloten werd
om de aangekondigde vergade
ringen niet te laten doorgaan
en in plaats daarvan een
groepje zich te laten buigen
over de problemen zoals die op
dit LO voorkwamen en op basis
daarvan weer een nieuw over
leg met een nieuwe agenda uit
te schrijven.
Ook over het LEK-voorstel is
kort gepraat. Het resultaat
was dat een aantal basisgropen
naar het LEK-overleg zouden
gaan. Wel konstateerden een
aantal mensen. dat het LEK-voor
stel de blokkadeweek in Dodew.
afkeurt. Naar Den Haag gaan
zal geen konfrontatie met de
ME opleveren, omdat ook de
ME en de overheid zoln aktie
zouden willen ondersteunen.
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Eind januari besloot het landelijk overleg om
een serie van drie bijeenkomsten achter elkaar
te houden. De eerste bijeenkomst werd door wei
nig mensen bezocht en wist niet tot iets pro
duktiefs te komen. Noodoplossing was toen dat
een klein. groepje iets noest voorbereiden. liet
resultaat is dit voorstel
Wat gebeurde tot nu toe op het landelijk overleg:!. rondje
basisgroepen. In dit traditionele randje komen tal van za
ken ,aan de orde zoals plaatselijke aktiviteiten, hoe funk
tioneert de groep cq. kritiek van een groep op het lande
lijk overleg, aktievoorstellen van een groep, theoreti
sche diskussies waar dan summier iets over gezegd wordt.
Al deze zaken komen in het randje naar voren waardoor dit
onderdeel van de bijeenkomst soms uitloopt tot twee uur
en zeer rommelig wordt. Wij vinden dat voortaan het rond
je duidelijker afgebakend moet worden. Aktievoorstellen en
bijdragen voor theoretische diskussies horen op de agenda
thuis. 2. Het volgende probleem is dat er altijd teveel
punten voor de agenda zijn; groepen willen verschillende
zaken bespreken. Hierdoor wordt vaak een groot gedeelte
van de tijd door geharrewar over de agenda gevuld. Dat
leidt dan tot niets met als gevolg dat velen teleurge
steld naar huis gaan, vele illusies armer. Dat moeten we
zien te voorkomen ook al zullen er altijd wel problemen
blijven. Wij stellen het volgende voor:

le gedeelte: PLENAIR.

In dit gedeelte houden we het oude rondje basisgroepen
en behandelen we de centrale" agendapunten. om tot een a
genda te komen moeten we de mening van een vergadering
durven peilen over voorstellen. Op grond van een peiling
kan een groep besluiten haar voorstel wegens onvoldoende
belangstelling in te trekken. Centraal moet komen te
staan: alles wat direkt voortvloeit uit ons verzet tegen
de produktie van kernenergie. Onze aktievormen (blokka
des, transportverhindering, prikakties, demo's etc.),
taktische keuzes (tot nu toe hebben we gezegd; dodewaard
gaat dicht omdat we vinden dat dit de zwakste schakel in
hun keten was. Dat is een taktische kev.ze geweest), ont
wikkelingen van het politiek klimaat (b.v. opkOOlst van
aktief rechts, ontwikkelingen binnen het repressie-appa
raat zoals traangas) en inhoud geven aan ons recht op
verzet. De voorbereiding van d~ agenda zou moeten stre
ven naar beperking van de agenda tot deze zaken. Ten
mdnste dat is ons voorstel.

2e gedeelte: UITEEN IN GROEPEN.

Bet is logisch dat op een landelijk overleg verschillen
de groepen verschillende themals willen bespreken .. Dat
mag niet meer leiden tot ruzie over de agenda. Wat we
gemeenschappelijk willen bespreken doen we in het eerste
gedeelte, wat daar buiten valt doen we in kleinere groe
pen met mensen die daar op dat moment in geintesseerd
zijn. Maar het kan ook dat een kleinere groep vast een
diskussie voorbereid. In onze ogen kan het landelijk over
leg zo een plaats worden waar mensen die daar komen meer
te halen hebben op een middag. Zo werd eind januari door
veel groepen verslag gedaan van hun betrokkenheid bij de
munitietreinakties. Maar niet iedereen vindt dat dit op
een landelijk overleg thuis hoort. Vandaar ons idee om
halverwege de middag te splitsen om zo effekt1ever de ver
schillende zaken te kunnen uitwisselen. Groepen die b.V.
aan de gang zouden kunnen (niet meteen op je achterste
benen, het is maar een vnorstel. Het hangt uiteraard af
van de behoefte op het landelijk overleg van 4 april of
deze groepen ook van de grond komen): evaJ,.uatie/nieuwe
akties van basisgroepen rond de munitietreinen, voorbe
reiding van basisgroepakties rond amelis~eerd, de-duID
pingen, ideeën over basisdemokratie ontwikkelen, het vol
gen en uitwisselen van info amternt aktiviteiten van
rechts, uit~erken van een nieuw aktievoarstel op basis
van gezamenlijke uitgangspunten, nieuwe groepen op het

landelijk overleg die info uitwisselen over hun start
(vaak vallen nieuwe groepen op het landelijk overleg met
hun neus in de boter en zijn soms snel weer verdwenen)

Zoals gezegd hoeven -deze groepen niet van de grond te ko
men. Het is een poging om middels deze werkwijze het lan
delijk overleg meer werkbaar te maken. Meer mensen kunnen
zo ook met hun belangstelling uit de voeten .. Natuurlijk
zijn er ook bezwaren tegen een dergelijke werkwijze. Je
kunt niet overal bij zijn dus mis je dingen. Dat doe je nu
ook want slechts weinigen houden het vol om steeds te ko
men. Voorwaarde is wel dat er steeds goed verslag gedaan
wordt over hetgeen er in de diverse groepen besproken is.
Voorstellen die van hieruit komen kunnen dan eerst terug
naar de basisgroepen en zo een volgende keer besproken
worden op het plenaire gedeelte. De verslagen moeten dan
bij de notulen gevoegd worden. Dit voorstel moet niet be
sproken worden op het landelijk overleg van 14 maart, daar
is al een agenda voor, maar op 4 april. Ben je het er niet
mee eens zorg dan dat je voor die tijd een alternatief op
papier hebt want wij willen niet blijven emmeren.

karel (groningen) peter (enschede) berrie & fred (a'dam)
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niets en soms veel uit, ge
woon een avondje praten met
een groepje dus. De laatste
tijd is de zaak wat formeler
geworden (helaas, naar mijn
mening.maar het komt ook
wel door de grote groep ak
tieve mensen van nu), en
wordt er 'vergaderd', vaste
dag, vaste tijd en met
voorzitter. Er gebeuren nu
wel veel kontinuer allerlei
dingen ,gelukkig wordt met
'taken' en 'verantwoordelijk
heden' enzo nog spaarzaam om
gegaan.

AKTIES »

Na de demonstratie van '78·
(3000 mensen) is er heel veel
gebeurd. Talloze aksies en
aksietjes:
Noodremaksie, twee treinen
stopgezet bij de viadukten
die mede door NS bij voor
baat gebouwd werden, bezet
ting Van portiershuisje en
landhuis Groenewoude, toch
gesloopt,bezetting stadhuis,
en rijksplanologische dienst
met informatieaktie, toneel
stuk Ilhet bos en de bulldo
zers" in de tuin van toen ma
lig minister Tuynman, infor
matieaktie Utrechts politie
buro, jawel, brieven naar
kranten sturen, spreken en
bezoeken of zonodig verstoren
van voorlichtingsavonden en
raadskommissievergaderingen,
aksie bij opening nieuwe Lek
brug en nog veel meer.
Er werd weer een, ditmaal
zeer professioneel rapport
gemaakt, waarin i.s.m. T.H.
Delft en Natuur en Milieu be
leidsmatig en verkeerscij
ferkundig duidelijk was,dat
de weg niet hoefde en niet
moest. Daarin staan ook al
lerlei geluidsberekeningen
die Rijkswaterstaat met 0p

zet had achtergehouden of
verkeerd uitvoerde. Want de
taktiek van Rijkswaterstaat
is altijd. zeer doortrapt ge
weest, opeens een andere
konstruktie in '74, die ze
uite~ndelijk toch niet heb
ben kunnen doorvoeren omdat
het kroonberoep, de hoogste
instantie, eind 1980 resul
teerde in de oorspronkelijke
smalle (nou ja, tachtig m.l
bakkonstruktie , voortdurend
doorbouwen aan zogenaamde
voorbereidende werken, om
met steeds nieuwe voldongen
feiten de uiteindelijke be
slissing te forceren (domi
notaktiek) , ach, voor wie
dit leest zal het wel dui
delijk zijn. Rijkswater~taat

heeft zelf het meeste belang
bij die weg.

(Amelisweerd, wacht niet tot
het weg is), een krant en in
1978 een grote demonstratie
gehouden. Sinds die tijd is
de gemeente langzamerhand
I omgegaan I I intensief bewerkt
door informatie en aksies.
Het eerste doen zo'n beetje
de mensen, die al vanaf het
begin met Amelisweerd bezig
zijn, en de aksies en aller
lei andere dingen gebeuren
door een veel grotere groep
mensen. De •struktuur' is
geen zelfstandige,maar heeft
altijd afgehangen van welke
mensen e%'. op een bepaald mo
ment aktief zijn. Soms heel
los. Wanneer iemand vond dat
er een bijeenkomst moest
zijn of ergens zin in had,
dan organiseerde hij of zij
iets, en daar kwam dan soms

wederom werd een rapport ge
maakt, ditmaal met alterna
tieve konstrukties erin. En
onderhand werd ook de ver
keerskundige niet-noodzaak
en de nit beleidsoogpunt twij
felachtige juistheid van de
weg aan de orde gesteld.
Toen de gemeente toch, met
minimale meerderheid, de
nieuwe brede konstruktie
wilde aanleggen (' 76?) is de
vereniging 'vrienden van A
melisweerd I , tegenwoordig
vrienden en vriendinnen, op
gericht, een affiesje gemaakt

VRIENDEN EN VRIENDINNEN

AKS waren deze dingen voor
Amelisweerd het begin van
een hardnekkiq en breed ver
zet.

Utrecht,196B: een student ontdekt per toeval de
plannen voor een enorme asfaltweg door het enige
stuk bos ,dat vlak bij de stad ligt. Bomen van
honderden jaren oud,het riviertje de Kromme Rijn,
weilanden en wilgen,alles zou doorsneden moeten
worden door acht banen gore teer. Hondèrdduizenden
auto's zaaie~ hun vervuiling en lawaai over Utrechts
enige stuk natuur,elke dag weer.

EERSTE PROTEST

De student, gelukkig een goe
ie, schrok zich het asfaltla
zerus, want in 1970 zou al
met de aanleg begonnen wor
den. En nog eerder het bos
platgewalst. Met een paar be
kenden is toen een rapportje
gemaakt, een bezwaarschrif
tenaktie georganiseerd en in
1972 zou de weg niet dwars
door maar door de rand van
het bos komen. Mooi dus?
Voor die tijd misschien wel
lIlilar geen wezenli jke verbe
tering. A1 het lawaai zou
bij westenwind nog l;Iteeds
door het bos komen,en er zou
nog precies even waanzinnig
veel nieuwe auto-ruimte bij
komen. Maar gelukkig maakte
de gemeente en Rijkswater
staat ieder een fout, vanuit
hun gezien dan. De gemeente
heeft nooit alle bezwaarmaken
den beantwoord (en hun daar
mee de mogelijkheid ontnemen
em in beroep te gaan), en
Rijkswaterstaat, boos OIIldat
zij een beetje -verloren"
hadden, kwam in '74 opeens
met een nieuwe en veel brede
re konstruktie op de proppen.
ongeveer net zoals ooit de
zgn. Kalkarheffing een storm
van protest op gang bracht
en het begin betekende van de

Achter deze "vooruitstre
vende" plannenmakerij stak
de blikken geest van de ver
keersafdeling van Rijkswa
terstaat.. Veel eerder al
ontwierpen andere auto-i
dealisten(de auto werd toen
nog door bijna iedereen ge
zien als het middel van ver
voer en wegen als fraaie
staaltjes van moderne tech
niek, overwinning van de ge
bondenheid aan plaats.) een
heel netwerk van autosnelwe
gen door Nederland, zo onge
veer om de tien kilometer
eentje. De gevolgen van zo'n
vervoerssysteem heeft men
totaal niet willen of kunnen
voorzien, en het feit dat de
mogelijkheid om zich snel en
veel te verplaatsen uiteinde
lijk de noodzaak (en wel de
olllllOgelijkheid) van die ver
plaatsing betekende, al even
min. Nonen, werken en rekre
atie zijn nu zo geografisch
gescheiden, dat vaak uren
reistijd per dag noodzake~

lijk zijn. Steden zitten zo
verstopt met verkeer, dat,
nou ja, een bekend verhaal.
In dat plan van asfaltering
van Nederland kwam dus ook
Rijksweg 27 voor, van Breda
en Lissabon naar Oslo of zo.
Het gerucht gaat, dat de in
ternationale schorspreker en
russenangstverspreider Luns
zich indertijd ook sterk _ak
te voor deze weg, het was een
mooie strategische Noord-Zuid
verbinding.
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See you in Utrecht. René en Ens.

P.S. Voor basis- en energiegroepen bestaat de mogelijkheid
om een standje in te richten in de bioscopen waar de
film No Nukes in premiere gaat. Inlichtingen: 020-
22136. Kaarten: 020-713662.

doen) en wil je daarmee
helpen, bel dan 030-716304
(Jan), 318961 (Jos), of
321627 (Robert) om je op te
geven voor de telefoonlijn.
Andere steun ook heel wel
kom, Amelisweerd nooit ge
asfalteerd:
Gironr. 4056570.

robert kappen (hè?)

De voUedige b1'ief l1an de ad
vokaten en die van Van Thijn
aan de Tweede KameI' is te
verk1'ijgen.bij Giovanni,
WiUibI'oI'dusstI'. 61",A'dam.
teZ: 79 39 25.Prijs: /2.=

wordt zo'n groep naar de so
ciale marge van de samenle
ving gedrukt. Het moet een
groep worden, waarmee geen
fatsoenlijk mens meer iets mee
te maken wil hebben: volksvij
anden, gevaarlijke gekken, on
verantwoordelijke elementen.
Teqen sociaal uitgestotenen
is geweld ter disciplinering
akseptabel en te rechtvaardi
gen, ja gewenst..... De pro
testgroepen worden niet al
leen in een sociaal isolement
gedreven, maar ook dreigen de
zeisen en de hooivorken der
geaktiveerde bevolking.
Geweldexsessen zowel van over
heid als van partikulieren ko
men in dergelijke uitzonde
ringssituaties voor en zijn
dan gemakkelijk te rechtvaar
digen" •

Alle uitlatingen van Goldberg ~
en Feijlbrief de 'gezagsdra- ~
gers' en ook die van Molly ~

Geertsema passen in deze stra- ~

tegie. Alle uitingen van over- ~

heidscriminaliteit 6ák. ii

schien dat we daar nog wat
aan gaan doen op korte ter
mijn. Mocht het er toch ooit
van komen, dat het bos wer
kelijk verdedigd gaat wor
den (met opzet laten we in
het midden of dat geweld
loos, gewelddadig d.m.v.
sabotage, of beide zal
worden, zoietsmoet bepaald
worden door de mensen die
op dat moment mee willen

Natuurlijk valt het altijd te proberen het parlement
te informeren over de werkelijke gang van zaken tij
dens de september-aktie bij de Dodewaardcentrale.
Het is dus bij proberen gebleven, want de parlemen
taire hoorzitting over het politie-geweld gaat niet
door, de smerige zaakjes van justitie en binnenland
se zaken worden dus met parlementaire steun binnens
kamers gehouden.

Daarom is het zeer interes
sant om op enkele details van
de brief van de advokaten van
de arrestanten aan de parle
mentaire commissie voor binn.
zaken in te gaan. Deze brief
wordt genoemd in het verslag
vi'" het land. overleg in AF
VAL no.4.
Buitenparlementaire bewegin
gen (zoals die van de AKB)
worden bewust door de z.g.
gezagsdragers (' overheid'
genaamd) bestreden. Tijdens
de laatste DGD-aktie is dit>
duidelijk het geval geweest.
De gezagsdragers hebben de
methoden niet zelf uitgevon
den en gebruiken het scenario
dat P. van Reenen noemt in
zijn studie over 'overheids
geweld' •

"Bij de aktie is de z.g. 'mar
ginaliseringsstrategie' toe
gepast. Deze strategie be
staat daaruit dat een aan te
vallen groep wordt voorzien
van zo veel mogelijk nega
tieve kenmerken. Daardoor

NUKES
~~~~( 9 april 1982, UtrechtNo Nukes benefiet

NO

DOORVECHTEN In de weken erna zijn boom-
hutten gebouwd en andere

Zoals al gezegd leverde het plannen gemaakt (hoe verde-
kroonberoep weer een winst- digen, telefoonlijn met nu
punt op terwij 1 de gemeente al 1000 mensen, wachthouden)
inmiddels mede o.i.v. verde- totdat duidelijk werd, dat
re demonstraties (dat werkt Zeevalking nog enige maanden
toch nog wel, alleen moet zou doen over het nemen van
ie er juist nu een hoop voor een zelfstandige beslissing.
doen, krante-artlkelen, en Tenminste, dat zei die toen
jawel,de politieke lobby) ,te- maar als je kijkt wat het nu
gen de weg was. Niettemin uiteindelijk geworden is,
dreigde regelmatig het bos gewoon aanleggen met uiter-
werkelijk gekapt te worden. ste zorg voor het bos, haha,
De laatste keer was dat in voor het bos, en wat voor
september vorig jaar, toen argumenten ie daarvoor heeft
onder Tuynman alleen het kap- dan heeft Waterstaat hem
seizoen, de herfst, nog maar platgepraat. Maar wij zijn
afgewacht hoefde te worden, nog lang niet uitgevochten,
maar die werd toen net de- de laatste demonstratie van
missionair, en precies op 16 januari bracht ruim 3000
tijd kwam er een nieu\o-"e, ons mensen op de been, en 23 fe-
gunstiger gezinde minister bruari neemt de tweede kamer
(Zeevalking, D66). We hebben wellicht een motie aan die
toen op 12 en 13 september om het nog nooit gedane on-
wel een tentenkamp gehouden, derzoek naar de noodzaak van
wegens de kapdreiging, maar de weg vraagt. En ze zijn er
ook omdat Rijkswaterstaat op- in elk geval ook achter, dat
eens heel hard aan de noord~ zo'n onderzoek niet alleen
kant van het bos aan het s10- door Rijkswaterstaat uitge-
pen en bezanden ging. Dat voerd moet W0rden. Ook is
kamp, op een weitje naast bos nu al zeker, dat er niet voor
en wegtrajekt, reBalteerde in eind dit jaar gekapt gaat
een driedaagse bezetting van worden. Maar wel wordt er nog
het bouwterrein en was het r~teeds doorgewerkt (Zeeval-
begin van de bosverdediging~ ~ ing:11een beetje") , mis-

festival

aa~ a r in on ev 1"12.'1. -,....~.._'"\1 i~re; een film die \ en
Y' sept"J1lber I 'l71l

ip de Madison Squl.r
éert en de oPbren~st
ert gemaakt werd~
eging in Amerika.

rt aan Nederland. ten
tschappij Amsterd tact met me sen

..k hen een leuk idee 'i f!lm in er-
..m.. v. een popfestival. . ~ten uit)it fes
rwante zaken zouden dan Q bescl}J.kking ko-

er te lande. We waren uit ó~el geinter-
esseerd in het idee en besloten volledig mee te werken.
Alle binnen- en buitenlandse groepen die meedoen, doen dit te
gen onkostenvergoeding. Bovendien hebben ze ook allemaal een
uitgesproken id,ee over kernenergie en kernwapens. Die mening
komt duidelijk tot uiting in hun songteksten. Daarnaast zul
je op het festivalterrein een uitgebreide verzameling stands
vinden van verschillende energie- en basisgroepen en ook zulke
zaken als windmolenmodellen, zonnecollectoren, voorts draaien
antikernenergiefilms en video's, etc.
Bet geheel speelt zich af in de Irenehal van het Jaarbeurscom
plex in utrecht. De zaal gaat open om een uur of tien, de
groepen beginnen te spelen om 13.00 uur en we denken om 23.00
uur te eindigen.
De groepen die zullen komen zijn: Drukwerk, Doe Maar, urbanus
van Anus, Dave Edmunds, U 2, Tbe Beat, The Sound, Ideal,
John Watts en The Stranglers.
De toegangsprijs bedraagt f 25,--, kaarten zijn in de voor
verkoop verkrijgbaar bij de bekende verkoopadressen.
We zoeken nog mensen die bereid zijn om een dag of wat achter
de telefoon te gaan zitten (voor een vrijkaartje).
Leuke bijkomstigheid is nog dat je op vertoon van je toe
gangskaart bij de NS 20% korting op je treinkaartje krijgt.



KEMA -AFVAL

PETTEN-AKTIE

De Kema gaat het radio
aktief afval dat op haar
terrein begraven ligt,
opgraven. Dit opgraven
gebeurt in de periode
van half april tot half
juli. In deze periode
worden wekelijks vaten
met afval naar Dodewaard
en Petten vervoerd.
Tot nu toe zijn er drie
regionale Kema-vergade
ringen geweest, waar we
over het opgraven gespro
ken hebben, en wat we
hier als AKB mee kunnen
doen. Er zijn tijdens
deze vergadering een aan
tal punten naar voren ge
komen, die naar ons idee
van belang zijn.

Ten eerste zou via veel infor
matie rond de afvalopgravin
gen van de Kema de onoplos
baarheid van het afvalprobleem
aangetoond moeten worden. Ten
tweede geeft het Kema-afval
aanleiding om de hele afval
problematiek onder de aan
dacht te brengen. Bet Kema
afval dient duidelijk als
uitgangspunt gezien te worden,
maar zou tevens moeten lei
den tot diskussie over het
hele afvalprobleem. In de he-

Vanaf november '81 is er een
groep mensen bezig om alles
uit te zoeken rond de dumping
en van radio-aktief afval.
Het overleg vindt plaats in
Amersfoort.
Op 7 maart is het overleg weer
bij elkaar geweest om met
name de stand van zaken rond
Petten te bekijken.
Het is nog onzeker wanneer de
dumping plaats zal vinden;
dat is hoogst waarschijnlijk
eind augustus of begin. sep
tember.
OOk is het mogelijk dat het
'normale· afval nog voor de
ZOmer zal plaats vinden, om
zo ruimte te maken voor het
KEMA-afval. Het KEMA-afval
zou dan eind aug. begin sept.
gedumpt worden.
onzekerheid bestaat er ook wat
betreft de haven" van waaruit
het afval verscheept zal
worden. IJmuiden of Den
Helder?
Het overleg in Amersfoort
richt zich op het organiseren
van geweldloze akties.

ie periode (3 maanden) moet
het atoomafval centraal staan
in informatie ~n aktie.
Een aantal mensen hebben aan
de hand van deze punten een
soort raamwerk gemaakt. Er
zijn drie uitgangspunten waar
op het raamwerk gebaseerd is:
1. de onoplosbaarheid van het
afvalprobleem; 2. het afval
probleem als wereldprobleem,
3. het recht op verz~t.

Er zijn een aantal deelpro
blemen rond atoomafval, die
landelijk, regionaal en plaat
selijk verder uitgewerkt kun
nen worden· middels informa
tieve en direkte akties. Bij
deelproblemen denken we aan:
opslag in zoutkoepels, boven
grondse opslag, zeedumpingen,
verkleinen van afval, maar ooJ:
aan de Indianen die werken in
uraniummijnen, stijging van
de temperatuur van het water
door dumpingen en lozingen,

Op basis van een aantal over
wegingen is voorgesteld Om
deze aktievorm tot een be
paald trajekt te beperken.
Op deze manier blijven de
akties overzichtelijk, is de
kans dat aktie-blokkade-groep
en elkaar in de weg lopen
kleiner en is de kommunikatie
makkelijker te regelen. Het
overleg denkt ook dat be
perking van de aktie tot een
bepaald trajekt de blokkade(s)
effektiever zal maken.
Andere uitgangspunten, naast
geweldloosheid, zijn:
- blokkades ook in de periode
vanaf nu tot aan de dumping.
Dus niet alleen blokkeren op
de dag van het transport.
- meer aktievormen. Gedacht
wordt aan mobiele groepen,
lopende blokkades, filevor
ming.
- zorgdragen voor een goed
kontakt met anderssoortige
akties.
- niet alleen volle maar ook
lege vrachtwagens tegenhouden.
verder is er gedacht aan de

opeenhoping van radio-aktief
afval in de voedselketen enz~

De informatieve of direkte ak
ties kunnen plaatselijk, regi
onaal of landelijk gevoerd ,wor
den~ Hieronder volgen een
aantal ideeên van het Kema
overleg over de diverse mo
gelijkheden.

Plaatselijke akties

Muurkranten maken, informatie
stands in de stad, je gemeen
te atoomvrij laten verklaren,
benaderen van milieuorganisa
ties en wereldwinkels om in
die drie maanden extra aan
dacht te geven aan het afval
probleem, akties rondom de
onderzoekskommissie van het
Kema-afval in verband met de
weigering van de Officier van
Justitie tot een gerechtelijk
vooronderzoek te komen. En dan
natuurlijk prik-plak-spuitaktie~

mogelijkheid om een demo en
of een manifestatie (tenten
kamp) te organiseren. Dit
vanwege de 'noodzaak' om meer
te doen aan informatie-ver
spreiding en om meer mensen 
zoals de SO-plussers - bij de
dumpingsakties te betrekken.
Taakgroepen.

ondertussen zijn er twee
groepen van start gegaan,
de kommunikatiegroep en de
persgroep r waarvan de eerste
versterking nodig heeft.
Wat betreft de kommunikatie
tijdens de aktie, daar is nog
niet veel over nagedacht.
Mensen die zin hebben om daar
aan te werken kunnen bellen
naar Wim (020-716561) of Wiebe
(020-733048) •
De persgroep zit voornamelijk
met twee moeilijke vragen:
hoe stel je je op tegenover
de pers, wanneer zij vraagt
naar de verhouding met andere
aktievormen én wat is onze
houding t.a.v. rechtse groep
eringen.

Volgend overleg in Amers
foort: 4 april 1982.
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Regionale akties

In Arnhem wordt een manifes
tatie georganiseerd met de be
doeling mensen uit de regio
informatie te geven over de
Kema, de Arnhemse instellin
gen en over de problemen van
het afval in haar totaliteit.
Dit kunnen andere regio's
ook doen door atoomafvalpro
blemen die in je eigen omge
ving spelen te koppelen aan
het Kem.a-afval~

Landelijke akties

Een alternatief transport dat
dezelfde route volgt als dat
van de Kema. Hieraan prik
akties en straattheater ver
binden. Misschien bestaat de
mogelijkheid samen te werken
met de karavaan uit Nijmegen~

Er zijn nog veel meer akties
mogelijk. Het hangt ervan af
of basisgroepen het zien zit
ten om met de afvalproblema
tiek aan de gang te gaan en
of diverse milieugroepen be
reid zijn om mee te werken.
Er komt een informatiepakket
over het atoomafval en de
deelproblemen, die over een
paar weken in Arnhem verkrijg
baar zal zijn~ Voor meer in
formatie: Het Katshuis, Sweerts
de Landastraat 73, Arnhem, tel.
àlleen woe. middag van 4-6, 085
514957 of bij Niels en Elize,
tel. 085-511469.

Ltoba.hnen
den Wald Vellpfunen
Bawne. UeJtbe.n
tUP6~.iJtn
dM .f.tUu.n w.iJt McM za
.f.tUM: un6 eJt Te.gle.4 Wald -im JUJ.h
deJt Se.natalt Mgt:
Jumlpa dampa du
Jumlpa dampa du de-{.

We.4t-UaM:ba.hnen
wa..td veJtp.t.a.n.e.n
bawne. ~teJtbe.n

MphaU.tw.hJu.inn
happ,happ,happ
~taJttbahn We.4t ~top

deJt ~eJt Mgt:
Jumlpa dampa du de-{.
JLampa dampa du du

atarnJtaf<e.te.n
veJtpulveJttt mane.te.n
ab.6chu4~Jumlpe.n

-!tU4,tung4uuhJu.iJtn
6JUede.n 4cha66e.n
ohne. uu66e.n
deJt f<a.nzle.!l: 4agt:
Jumlpa dampa du du
Jumlpa. dampa du du
Jumlpa dampa du du.
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SERIE' BASISGROEPEN IN BEELD
"Toen we de eerste keer uitzonden, hebben de andere
piraten ruimte voor ons· gemaakt, en als de zender in
besla9 genomen mocht worden, mogen we in noodgeval~

len gebruik maken van twee al bestaande zenders. Tij
dens de uitzending willen de gewone piraten helpen
met het bewaken v~n het gebied waar de zender staat."
Samenwerking tussen gewone piraten en een anti-kern-"
energiepiraat: Radio Atoomalarm, die vanaf begin ja
nuari wekelijks een paar uur in de lucht is. Harron
en Steef zijn met twee anderen wat gaan doen, toen
de Anti Atoom Protest (AAP)-groepen in het noorden
teveel in vergaderen verzandden. Hetnoordoosten
heette vroeger de Veenkoloniën, de naam kolonie is
volgens velen nog steeds van toepassing. In het
grensgebied Oost-Groningen en Oost-Drente staan di
verse munitiedepots, er zijn plannen voor een groot
militair oefenterrein bij Ter Apel, plannen voor het
bergen van radio-aktief afval in zoutkoepels. Aan de·
Duitse kant van de grens van hetzelfde laken een pak.
De kerncentrale in Lingen is nu buiten werking ge
steld, alleen het konventionele gedeelte werkt nog,
maar er zijn daar diverse kerncentrales gepland, ~~n

moet aan de atoomruine in Lingen vastgebouwd worden.

men e~n volgende stap: tegen
kernenergie.Dan zie je dat die
groepen zich wat gaan ver
smallen. Voor de giroblauw
aktie hebhen we aHe gemeen
teraden een brief geschreven,
dat de ECD (El.ectriciteits
central.e Groningen Drente)
maar uit Dodewaard moest. Al
l.e gemeentes hebben een ver
tegenwoordiger in de ECD
central.e en die stellllllen op
grond van persoonlijke over
tuiging, ze zijn niet gebonden
aan raadsbeslissingen. Ze mo
gen vergaderen zonder notulen.
Mensen hebben daar een verga
dering verstoord en naar aan
leiding daarvan hebben ze ter
roristenhekken gebouwd om de
centrale. In de AAP-groepen
zag je weer een versmalling,
mensen die het toch te radi-

litie binnen komt draven.
Harron: Er moet een vrouw in
de redaktie komen. We kennen
een vrouw die met allerlei
akties heeft meegedaan, al.l.een,
die zender, dat wil. ze niet.
we kennen wel l'en andere
vrouw, maar die heeft een n09
veel. beschaafder praatje al.s
ik over me, dat kan je met
die zender weer niet gebrui
ken. We zoeken iemand die ge
woon lult, niet dat beschaaf
de Radio-Noord-gedoe en dan
even op zaterdag een Gronings
stamtafel.pr09ramma •
De radio brengt een land- en
tuinbouwpraatje. Steef: Niet
om mensen te vertellen wat ze
moeten doen, dat lukt niet en
bovendien doet het mij aan
jezus-freakerij denken. Zoals
de Milieufederatie in Gronin-

RADIO ATOOMALARM
De buurt waari.n de radio ope
reert omvat de zandgronden
van Noord-Drente, het veen
gebied rond Stadskanaal. en
de zandgronden ten noorden
daarvan. Ekonomisch gezien
gaat het daar slecht, de werk
l.oosheid is groot door de
sluiting van de strokarton
fabrieken en de schaalver
groting die de EEG de boeren
aanbad als oplossing om hun
inkomsten op peil te houden.
Samen met het feit dat het
gebied dunbevolkt is, een
ideale situatie om dumping
en militaire abjekten on-
der het mom van werkgelegen
heid aan de man te brengen.
Het voornaamste produkt is
aardappelen, die verplicht
geleverd worden aan de AVE-
BE, een samenwerkingsver-
band van zetmeelfabrieken.
De positie van de boeren is
niet rooskleurig, enerzijds
9aan door het <;1ebruik van
kunstmest en bestrijdings
middelen de opbrengsten,
ondanks de schaal.vergrotil\g,
achteruit, anderzijds is het
eindprodukt, aardappel.meel.,
niet meer af te zetten. Er
zijn aanwijzingen dat de AVE
BE over wil. gaan op maiszet

meel.. Steef:"De boeren moeten
aanboksen tegen muZtinatio
naZs: Ca:l'(JiZZ. mats"etmeeZgi
gant; SheZZ en Esso die de 178
Ze "aak van pootgoed tot eind
Pl'odtikt in handen proberen te
kPijgen; tegen de AVEBE; tegen
hun eigen ZandbowtJorgamaaties.
die op het standpunt staan:zoed
den .1tIat er nog te Z'Sdd.en vaZt.
dus sehaaZvergroting en kunst
mest." De boeren wil.l.en wel.
van de kunstmest af, ze zien
de opbrengsten afnemen, de
vervuiling van de grond toene
men, maar ze zitten vast aan
leveringskontrakten. ''En onse
ingang daal'bij is de SheZZ en
de Esso. die ook beZang heb
ben bij kel'nSnePgie."

AAP-GROEPEN

In 1976 kree9 Steef een man
daat van de bevol.kin9 van Onst
wedde om alles te doen om te

voorkomen dat er kernenergie
afval. in de zoutkoepel.s ge
dumpt wordt. Het gaat om vijf
koepel.s, bij Schoanloo, Anloo,
Borger, Gassel.te en Onstwedde.
De bevol.kin9 van de veendorpen
is roze-rood, die van de zand
dorpen conservatief, maar op
het punt van de dumping zijn
ze eensgezind. Toen bekend
werd dat er proefboringen
gedaan zouden worden, zijn
er ongeveer 30 AAP-9roepen
opgericht. De samensteHin9
varieerde van pl.aats tot
plaats, en l.iep door a1.l.e
pol.itieke partijen heen.
Ha:t'l'on: In Schoonl.oo stond
een kleinboortorentje van
7 meter, voor grondwaterbo
rin9en, aHeen stond dat 00
rentj"e. precies bovenop een
zoutkoepel.. we hadden het
tot besmet gebied verklaard,
dus we waren erheen gegaan:
die toren gaat weg. De pol.i
tie kwam erbij: gaan juZZie
nou = huis. dat regeZen
bJij bJeZ. En wij van: Nee
oompie. de aktiegro8p kan
het zeZf bJe1-, dus die agen
ten gingen weg. Het ul.tima
tum was: 12 uur dat torentje
weg, anders 'halen we hem weg.
En toen kwam er een dikke
boer aanrijden, dikke merce
des, die zegt: Jongens. dat
doen juZZie heZemaaZ vel'
keeN. die toren Z8ggen lt1S

bij mij in de schUU1.'. hooi
baZen erovel' heen en niemand
vindt hem meel' tel'ug. ik kom
",e Z even met de tpekkel' aZs
het nodig ·is. Dat is het
punt waarop de minister
heeft gezegd dat de boringen
in dat gebied stopgezet moes
ten worden. we hadden de
steun van de bevolki"9.
Steef: Die bepaal.t hoever
wij mogen 9aan, die verban
den ma9 j.e niet kwijt raken,
ook al. zouden we vaak per
soonlijk een stuk verder wil.
l.en 9aan.
Hal'1'O>I: De AAP-groepen na-

kaal vonden. Overal. bl.eef een
soort kleine kern over. Er ont
staan wel steeds nieuwe groe
pen die weer heel enthousiast
zijn.
Steef: We hebben op een gege
ven moment qez.egd, we zitten
er nu zo lang in, we domineren
de zaak te veel. We wilden aak
iets heel anders gaan doen:
de,zender. Daar gaat ongeloof
lijk veel tijd in zitten, we
hebben op het ogenbl.ik niet
zoveel overzicht op wat er in
de AAP-groepen 9ebeurt.

vaak hebben mensen uit de
stad een 1ge-eeuz,}s natuul'
beeZd. d Za Jac. P. Thijsse:
hiel' en daa:l' wt heideveZden
en dennebomen. met daal'tus
sendool' een Zande Zijk akkel'
tje. 1tIaal' je nqal' kan kijken
zondel' je handen vuiZ te hoe
ven maken. De ",erkeZijkheid
is an<:kl's.

DE RADIO

De zender is vanaf begin janu
ari in de l.ucht, el.ke weak
wordt vanuit een andere l.oka
tie uitÇJezonden. De radio moet
een· kOllllllUllikatiemiddel. zijn,
waar mensen zelf hun verhaal
kunnen komen afsteken. Ze zen
den piratenmuziek uit, strijd
muziek , hoempapa 's en daar
naast Drentse streekmuziek,
gepresenteerd door een Dren
tenaar en Groningse streekmu
ziek, gepresenteerd door een
Groninger. Ste.ef: We hebben
het probl.e.... dat we te weinig
lokaties hebben. Het is wel
zo dat een hoop mensen mee
willen doen, maar al.s het er
op aankoat zo'n mast in je
tuin te zetten, dan zijn er
toch een aantal. die ze99en
nee. Je hebt kans dat de po-

gen, heel. 9Qed bedoeld, maar
al.s iemand ze9t dat je afrika
nen tussen je aardappels moet
planten om ongedierte tegen
te gaaIl, vertelt niemand er
bij hoe je dat in de bestaan
de teeltcyclus moet inpassen,
denk alleen al aan de poot
machine.
H~n: Je moet konkreet zijn,
en daarom kunnen we hier geen
manifestatie-akties meer hou
den, of lullen hoe erg het is
en met spandoeken gaan lopen.
Boeren wil.l.en bijvoorbeel.d

wel. windmolens, maar ze zeg
gen: Waal' kan ik een goeie
kopen. wt kost me dat. Bijna
niemand uit de al.ternatieve
bewegin9 kan precies Z899en
wat zo'n ding kost. we bren
gen zaken die in de :Landbouw
spelen, maar proberen wel om
een koppel.ing te maken, niet
altijd weer kernenergie, maar
toch dat er verbanden zijn,
we willen de probl.emen niet
l.osstaand behandelen. we pro
beren die verbanden niet
steeds zelf te noemen, ze
vertellen zelf wel, in die
interviews bijVOÇlrbeeld. Hij
ze9t liet en het is een beken
de figuur uit dat <;1ebiedje,
het is herkenbaar.
Steef: We wiHen niet aHeen
die eeuwige ellende aanbie
den, maar ook initiatieven
die daar een te9enwicht tegen
bieden. Bijvoorbeel.d de Werk-
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groep Veenkoloniën (ongeveer
40 boeren, waar we veel kon
takt mee hebben) wil ten dele
biologisch gaan produceren en
distribueren. Wat je hier ook
kan doen is oprichten van re
cycling-fabrieken, je hebt
een produktie-apparaat van
de strokarton, dat bij gerin
ge ombouw geschikt is om van
oud papier nieuw te maken.
Je zou hier een type windmo~

len kunnen'ontwikkelen, die
zijn al ontwikkeld, die ge
schikt zijn voor een bepaald
type boerderij, je zou ze ook
hier kunnen bouwen, er staat
hier een MTS. Een gewone AVE
BE-storingsmonteur heeft een
ongelooflijk professionele
windmolen gebouwd, dat is een
duidelijk voorbeeld van hoe
het kan, en het staat er al.
Als we op die manier ideeën
bieden om dit gebied milieu
vriendelijk ekonomisch op te
krikken, maakt dat de mensen
meer bereid om zich te ver
zetten tegen het propageren
van NAVO-opslagterreinen als
werkgelegenheidsobjekt of de
dumping van radio-aktief af
val, want dat is ons aok
vaak gepresenteerd als werk
gelegenheid.

ANDER NIEUWS

Op de zender is ook aandacht
voor beginnende muziekgroe
pen: ze maken reklame voor
een boer die goedkope biolo
gische aardappels verbouwt
en ze bespreken kort het re
gionale nieuws. Harron: we
hebben laatst een tip gekre
gen van een journalist: het
bleek dat Onstwedde allang
aangeboord is en afgekeurd
is. Hij kon het alleen niet
bewijzen. Het zijn zaken die
zij niet aan durven pakken,
cia t kunnen wij wel, en dan
kunnen zij het weer over
nemen.
De redaktie werkt samen met
een Duitse redaktie, samen
gesteld uit mensen van de
BUrgerinitiativen Emsland Ge
gen Atomenergie-anlagen (BE
GA). In Duitsland is het
veel moeilijker om een zender
te installeren dan in Neder
land. De Duitse media beste
den weinig aandacht aan hun
akties en argumenten. "Het
Ujkt wel of we in 1933 Ze-

ven, want toen moesten we
ook aL NederLandse kranten
Zezen om te weten wat el' in
DuitsLandgebeW't," aldus
iemand van de BEGA. De Duit
se redaktie werkt 'autonoom,
levert een cassette af, die
integraal wordt uitgezonden.
De BEGA gaat meebetalen aan
de kosten, een regeling die
Radio Atoomalarm ook wil
treffen met anderen die ,even
tueel de zender willen ge
bruiken voor mededelingen,
oproepen of informatie. Er
is nog geld nodig, want de
zender wordt gegarandeerd
een keer uit de lucht gehaald.
Naast een fonds voor een
tweede zender is een fonds
opgericht voor steun aan
nieuwe radiogroepen. De zen
der heeft een klein bereik,
een gebied met een diameter
van 50 km. Er moeten meer
zenders in de regio komen,
zodat de radio echt als kom
munikatiemiddel kan funktio
neren. "Op die manier Jaoijg
je misschien een basisdemo
Jaoatische keten van radio
zenders. "

AKTIES

De zender is de aktie waar
ze tot over hun oren in zit
ten en waar ze voorlopig ook
mee door zullen gaan. Steef:
Je hebt hier een relatieve
achterstand op ekonomisch
gebied, dat betekent dat we
hier de bijverschijnselen
van de produktiewijze in het
westen (chemische troep) vrij
wel niet hebben. Die achter
stand zou uiteindelijk een
voorsprong kunnen worden,
dan zouden we het hier leef
baar en schoon kunnen hou
den. Dat is eigenlijk het
doel van die zender. Maar we
gaan de boeren niet vertel
len wat ze doen moeten. We
willen onderlinge relaties
geven tussen zaken die fei
telijk albekend zijn. De
verbindende faktor is een
uitbuitingsproces zowel van
mensen als van grondstoffen
en milieu.
We vragen of ze heil zien in
landelijke akties. Steef:lk
probeer altijd het effekt te
meten, en ik vraag me af of
er geen methode is om al die
negatieve effekten te vermij
den. Harron: Ze zullen elke
gelegenheid aàngrijpen om ons
te kriminaliseren. Met die mu
nitietreinen hier zijn er door
het OSL van te voren plannen
gemaakt om valse bommeldingen
aan de politie door te geven
en die links in de schoenen
te schuiven. \'Ie krijgen daar
binnenkort meer informatie o
ver. Aan de andere kant, als
wij drie maal naar Amsterdam
zijn geweest met zijn vier
honderdduizenden en ze luis
teren dan nog niet, dan gaan
we banken slopen en ambassades
en zo. Want als er dingen zijn
die mijn leven bedreigen, of

De radio heeft nog veel geld
nodig. Schenkingen en garan
tieleningen kunnen gestort
worden op de bankrekening
van Komi tee Atoomalarm, nr.
309222648, Rabobank Borger.
Het gironummer van de bank
is 800729. De garantielenin
gen worden in volgorde van
ontvangst terugbetaald uit
de inkomsten. Dit met ver
traging om zodoende het mi
nimale werkkapitaal op peil
te houden. Informatie:
Steef van Duin, 05991-1620
aarron Moltzer, 05999-2517

alles wat er na komt , dan
denk ik dat ik daar het recht
toe heb.
St.eef: Je vertrouwt er niet op
dat Dodewaard of 21 november
politiek vertaald gaan worden?
Harpon: Dat willen ze niet,
dan moeten ze aan het werk.
Ma~r je hebt gelijk, de poli
tieke mogelijkheden zijn nog
niet uitgeput. We hebben ooit
gepraat over 30 à 40 kerncen
trales. Na jaren aktievoeren
zijn we erin geslaagd dat er
nu geluld wordt over drie kern
oentrales erbij en twee mis
schien sluiten. En dat terwijl

de meeste akties zijn gevoerd
met taal, zelfs Dodewaard is
in wezen nog verbaal, stenen
bouwen is symbolisch, het zijn
geen echte blokkades. We heb
ben geen legers achter ons,
geen poen, geen ekonomische
macht, en toch verandert er
wat. Ik vind niet dat het
parlementaire systeem goed
werkt, i~ vind dat ik het on
der druk moet zetten.

Ziesbeth lJan nes
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ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG 
Naar aan leiding van de verschillende reakties op de 
'A1melo Kerst Aktie' wil ik verteLlen wat mij bewo
gen heeft om eert week zo samen met zes andere.n in 
een tent te leven. 
Praten met URENCO/UCN werknemers en direktie, met po
litiemensen, mensen uit de buurt en met leden van de 
werkgroep 'Stop Kernenergie ' uit Almelo. 
Hier in AFVAL kan ik niet een uitgebreid verslag doen 
van de verschillende kanten van zo 'n gebeurtenis. 
Binnenkort is er een verslag verkrijgbaar bij Frans 
Debets, Kerkstraat 172' ' Amsterdam, tel 020-274246. 
Mijn motieven, die ik hie.ronder toelicht, zijn m.i. 
van belang voor het voorbereide.n van komende 
akties en voor de anti-kernenergiestrijd in het alge
meen. 

RELATIE : ANGST ENERGIE 

Voor mij is kernenergie niet . 
toevallig iets slechts waar ik 
tegen ben. Kernenergie is het 
uiteindelijke resultaat van 
een kultuurpatroon en leefwij
ze, 9ebaseerd op uitbuiting, 
op behoefte aan zekerheid en 
opvervreemding. Deze leefwijze 
heeft een ontstellende behoef
te aan materi4Ue energie. Kern
energie heeft daarom ook een 
symboolfUnktie. 
Oe behoefte aan zekerheid komt 
volgens mij voort uit overle
vingsdrang. Bet loslaten van 
zekerheden roept angst op. 

Zekerheid is strijdig met de 
de ervaring dat leven ver
andering is, risico's lopen, 
openheid voor het onverwach
te, het overschrijden van 
grenzen.Nog nooit eerder in 
de geschiedenis is de behoef
te aan ze.kerheid (•angst) zo 
sterk materieel uitgedrukt. 
Kijk naar de wapenwedloop: 
vanuit de zogenaamde behoefte 
om ons te verdedigen hebben 
we zelf de grootst mogelijke 
kans op zelfvernietiging ge
realiseerd. 

ANGST: VOEDINGSBODEM 

Ons eigen instrument tot o
verleven is ons denken. Bet 
denken is in staat zekerheden 
te creeëren. Ons verstand 
werkt alleen maar via het in
delen van de werkelijkheid in 
teqendelen. Gegroeide tegen
stelling n zoals leven-dood, 
winst-verlies, qoed-slecht, 
man-vrouw, orde-chaos zijn 
het resultaat van denk-patro
nen om te overleven, behoefte 
aan zekerheden en angst om 
verworven rechten te verliezen. 
Boe groter de angst, hoe meer 
zekerheden, des te groter ener
gieverbruik, des te minder le-
ven. 
Ik wil leven met minder zeker
hedenzodat ik minder ene.rgie 
hoef te verbruiken. Een ander 
levenspatroon dus, die om een 

andere ekonomie, een ander 
samenspel van mensen vraagt. 
Ik wil leren mijn verstand te 
gebruiken, door het te voeden 
met 'zin in leven' i.p.v. 
angst. Maar dat heeft veel 
niet-materiele konsekwentles. 
Door de opvoedinq in dit be
hoeftebevredigend klimaat 
heb je in je zeil ook al 
die verdedigingamechanismen 
en denkpatronen opqenomen. 
Verandering van leefpatroon 
is zelfverandering. Zien en 
ervaren hoe je zeil produkt 
bent van de bestaande orde 

(letterlij.k in hart en nieren). 
Dit is de eerste stap tot 
maatschappijverandering, want 
strukturen worden dag en 
nacht in stand gehouden door 
mensen. Verandering 
van strukturen vraagt van 
individuen de bereidheid 
om door angst en onzekerheid 
heen te gaan. Het betekent 
los groeien van vertrouwde 
banden. Als vrouw veranderen, 
als man veranderen. En daad
werkelijk anders leven. 
Deze mentali.teit van "zoeken 
naar het andere" was voor mij 
in Almelo de reden om te 
vasten, om mijn eigen patroon 
te doorbreken, open te worde.n 
voor elkaar en elkaar te 

respecteren zonder in tegen
stellingen te denken en te 
voelen. En dat was moeilijk 
en bedreiqend, maar nooit 
eerder heb ik mijn eiqen 
levensbasis zo sterk gevoald. 

VECHTEN OM EEN BEEN 

Wat mij het meeste opqevallen 
is aan aleties van de laatste 
jaren, ia dat aleties steeds 
meer gevangen raken in 
tegenstellingen. Parlementaire 
en buitenparlementaire akties, 
aktievoerdera, ME'ers, links
rechts, fascisme en anti
fascisme . Ik qeloof niet dat 
het verscherpen van tegen
stellingen in het belang is 
van de strijd tegen kern
enerqie. Bet ia de "verdeel-
en heerspolitiek" die ten 
voordele komt aan de sterksten. 
Bet verstrikt raken in deze 
tegenstellingen leidt tot 
steeds verdere uitbouw en 
veraterkinq van de gewelds-
spiraal, waarin individu-
en naamloos worden. En waar 
de schuld ook ligt, als je 
erin gevangen zit, ben je 
ALLSMAAL het slachtoffer. 

BRON VAN GEWELD 

Tegenstellingen bewegen zich 
op het zelfde niveau en de 
posities versterken elkaar. 
wederzijds. Willen wij dit 
mechanisme in de std.jd tegen 
kernenergie?. 
Als wij dat niet willen, 
kunnen we niet wachten 
tot de "tegenstander" de 
tegenstelling doorbreekt. 
Ik wil daar zelf meebegilinen. 
zelfveranderen, zodat ik van
uit een andere ervarings-
en gevoelswereld politie
~en, parlementariërs en 
atoomwerknemers tegemoet 

kan treden. Als ik zelf niet 
tot deze verandering bereid 
ben, is mijn strijd tegen kern
energie niets anders dan een 
dekmantel voor andere motieven. 
Deze verande.ring hangt nauw 
samen met mijn keuze voor 
geweldloosheid. De "oude 
wereld" heeft altijd middel 
en doel qescheiden, ter wille 
van het sukses op korte ter
mijn. Kljk om je heen dat ia 
het resultaat. Daarom wil ik 
tegenstellingen overbruggen. 
Ik wil leren conflicten aan 
te gaan en op te lossen 
zonder anderen te laten vallen. 
Wat anderen doen met mij is 
hWl verantwoordeLijkheid en 
geen norm voor mij. Ik wil 
niet meer "bestrijden". Ik 
wil de tegenstelli.ngen zelf 
ontkrachten, onwerkbaar 
m.alten, doordat ik zelf niet 
meer meedoe in die tegen
stellingen. Daarom praat ik 
met mensen die bij Urenco/OeN 
werken en met politie en ME 
en ook met aktievoerders. 
Er zijn nu reqelmatiq gesprek
ken, niet gericht op "ompra
ten", maar wat mijn zelf be
treft, probeer ik te laten 
zien waar ik sta en waarom. 
En ik ontmoet individuen die 
ook hun nek uitsteken, die 
bet net zo bedreigend vinden 
als ik. In mijn stijd tegen 
kernenergie wil ik gestalte 
geven aan dat ''andere leven" 
door het zo praktisch mogelijk 
in te vullen . In die zin is 
geweldloosheid niet soft maar 
radikall.l. Menselijk kontakt, 
bet lopen van risico's, het 
openstellen van jezelf ia 
een uiterste konsekwentie . 
een bedreiginq van de bestaande 
orde (ook die in je zelf) . 
Je qeeft daarmee vorm aan een 
mentaliteit waar het verstand 
niet op rekenen kan, maar die 
wel een bron is van krea
tiviteit. 

In de gezamelijke strijd 
teqen kernenergie wil ik 
met anderen wegen zoeken die 
anders zijn dan het aktie
reaktie model. De strijd zal 
uitdrukking kunne.n zijn van 
een ander soort leven, een 
vooruitlopen op een mense
lijker wereld. Daardoor kan 
het ook aantrekkelijk worden 
voor mensen die nu nog niet 
raeeaktievoeren, mensen die 
ook zoeken naar andere 
mogelijkheden. Daarvan wil 
ik qeen mensen of groepen 
uitsluiten. Niemand, ook geen 
me' er, qeen atoomwerker, geen 
fascist . Dit 
zou ik met vee.1 meer mensen 
willen delen, mee.r bespreek
baar maken en lllèer eraktisch 
qestalte geven. 

Wie reageert? . 

Clementien Koengras 
Bemonystraat 14 -..3 
1074 BP Amsterdam. 



Enige maanden geleden kwam er vanuit mensen van het
LEK, buiten de Dodewaard-gaat-dichtbeweging om, een
voorstel voor nieuwe akties tegen kernenergie. Op 27
februari was er een vergadering, waar naast vertegen
woordigers van LEK-organisaties ook mensen uit basis
groepen aanwezig waren. Hieronder een reaktie, ge
schreven voor het Landelijk OVerleg DGD van 14 maart
en de volgende LEK-vergadering van 20 maa~t.

KONSENSUS
Een van de gebieden in onze
samenleving waarmee het gran
dioos mis is, is het ~en
van besluiten.
In het grootste deel van de
samenleving worden besluiten
genomen door een persoon of
een kleine groep aan de top,
die hun belangen op die ma
nier doordrukken, b.v. het
bedrijfsleven, multinationals.
Kenmerkend voor die manier
van besluitvorming is dat
daarin het bestaan van andere
mensen, die buiten de kleine
groep vallen, sterker n09:
van volledig ondergeschikt
belang is.
Binnen de parlementaire
demokratie worden besluiten
genomen met meerderheid van
stemmen, dat betekent in
ieder geval dat een minder
heid altijd het onderspit
delft, als het op het nemen
van besluiten aankomt.
Bovendien speelt een rol
dat partijen en mensen ge
bonden zijn aan hun ideologie
en op grond daarvan besluiten
nemen. Het verhindert hen
vaak om te zien wat het wer
kelijke probleem is waarover
ze moeten beslissen.
Daarnaast is er het alter
natieve circuit van de tegen
beweging. OOk daar is het
met de besluitvorming samber
gesteld. Wel iswaar hebben
we geen meerderheidsbesluiten
meer en ook duidelijke lei
ders worden niet getolereerd,
maar de tegenbeweging is
voor een groot deel ten
prooi gevallen aan allerlei
vormen van onbewust leider
schap, die vaak nog moeilijk
er zijn aan te pakken.
r,roepen worden bepaald door:
mensen met de meeste kennis,
de grootste mond, of door
nor.men die binnen een be
paalde groep op dat moment
'in' zijn.

BESLUITVORMING IS INGEWIKKELD
Hoe we het ook bekijken,
besluitvorming is omstreden

Het was een merkwaardige ver
gadering. Steeds kwam de te
genstelling tussen de parle
mentairen ende basisdemo
kratische mensen naar voren.
Onder de eerste groep mensen
versta ik diegenen die zich
niet willen afkeren van het
parlement en die als belang
rijkste aktievorm het opvoe-

en ingewikkeld. Het is voor
al ingewikkeld omdat bij het
nemen van besluiten het
altijd gaat om: hoe bun
delen we onze krachten, wat
gaan we, gezamenlijk doen.
Bet gaat steeds om de vraag:
'hoe gaan we met verschillen
om'. Onderdrukken we ze,
rangeren we mensen met een
andere mening op een zij
spoor deor ze tot minder
heid te verklaren of zoeken
we naar nieuwe vormen om met
die verschillen op een krea
lieve manier om te qaan·, z0

dat de verschillen vrucht-
baaJ;' worden en niet verdoezeld.
Als ik kijk naar de samenle
ving in het groot en naar de
kansen van overleven van ons
als menselijke soort op deze
planeet, weet ik dat het
noodzakelijk is dat we leren
om initiatieven te nemen die
niemand buiten sluiten. Het
kan niet meer dat een bepaal
~groep zegt: 'ik trek me

ren van de politieke druk
zien. De tweede groep daaren
tegen heeft het geloof in het
parlement verloren, erkent, 
zeer realistisch - dat er ook
besluitvormingsorganen buiten
het parlement zijn en richt
haar aandacht ook op hen. Het
door hen aangehangen idee van
direkte aktie heeft mede tot

niets van andere mensen aan,
ik heb niets. met die lui te
makenI. Dat kon misschien
honderd jaar geleden n09,
nu we steeds duidelijker de
verbindingen tussen alles
wat er op aarde gebeurt gaan
ontdekken en zien, weten we
dat ons overleven samenhangt
met hûn overleven.
We hebben ö&sluiten nodig,
die daarop gebasseerd zijn
en die waarheid en recht
vaardigheid als uitgangs
punt nemen.
Een beschieden begin daarvan
is een manier van besluiten
nemen waarbij ieder gehoord
wordt en waarbij de inbreng
van van ieder betrokken wordt
bij het nemen van een besluit.
Een manier van besluitnemen
waarin wat mensen voelen en
ervaren ook wordt opqenomen.
Niet alleen de rationele
arqi.:unenten v66r of tégen,
maar waarom zegt iemand Ija l

of 'neen'.

gev~lg dat er andere organisa
tiestrukturen ontstaan, die
soms in konflikt komen met
organisatiestrukturen zoals
die voorkomen bij organisa
ties die tot het LEK behoren.
Beide stromingen streven er
naar de kernenergie uit ons
land te laten verdwijnen,
waarbij de basisgroepenorga
nisatie ernaar streeft an
dere aktievormen-te ontwik
kelen, die de autonamiteit
van de mens - en dus zijn be
trokkenheid - centraal stel
len. In een brief aan de
deelnemers van de verqadering
van 27 februari schrijven
Pieter Lammers en John Hon
telez echter dat "Bij het nu
de tijd vinden om een bij
stetting van de aktiestrate-

11

Wat heeft dat te maken met
je eigen ervaring, achter
grond en geschiedenis.
Ik weet goed dat er haast
onoverbrugbare tegenstel
lingen zijn tussen mensen.
Ik weet goed dat konsensus
in veel groepen niet moge
lijk is, omdat er niemand
voor kiest om op die manier
met elkaar aan het werk te
gaan. Veel groèpen zijn niet
bereid om hun eigen gedrag
naar elkaar toe en in de
groep te betrekk~n bij 'wat
willen we in de samenleving',
voor hen zijn dat twee ge
scheiden gebieden.
Voor mij is konsensus een
methode waardoor ik kan werken
met teqenstellinqen, ermee
kan vechten en manieren kan
zoeken om van daaruit een
nieuwe oplossing te zoeken,
die aan die verschillen
recht deet en ze tegelijk
oph~ft. In konsensus komt
ieders mening aan bod en wordt
gehoord. -De verschillen tussen
mensen worden zichtbaar. Niet
de verschillen zoals we op
grond van ideologie denken,
maar de echte verschillen
waar we ook in de samenleving
voor ,staan: verschillen in
achtergrond, verschillen in
belanq, in gevoel en ervaring.
Juist doordat die verschillen
helder worden, kunnen zij uit
gangspunt zijn voor nieuwe
besluiten, die niemand te
voren had kunnen bedenken.
Voor mij is het nodig dat
groepen die een alternatief
willen zijn voor de bestaan
de strukturen , die zich ver
zetten tegen de parlementaire
demokratie, die kiezen voor
gelijkwaardigheid van mensen
(vrouwen en mannen, ouders en
kinderen, arbeiders en midden
klassers), moeite doen om in
hun eigen wijze van werken te
kiezen voor een andere manier
van besluiten nemen en daar
mee ervar~nq willen opdoen.
We moeten experimenteerplek
ken maken, waarin we nieuwe
mogelijkheden uitproberen r
zodat nieuwe vormen en mo
dellen klaarl~ggen als zaden
voor een niewe samenleving.

YVonne de Bruyn.

gie voor te steUen". Dat is
in de ogen van veel basis
groepmensen gelijk aan het
doen van een stap terug.

LEK-VOORSTELLEN
Tijdens de verqadering ver
zetten de basisgroepmensen
zich op verschillende punten
tegen de LEK-voorstellen. Zo
wilden zij geen besluit nemen,
alvorens de voorstellen te
hebben doorgepraat met de ba
sisgroèpen. omdat deze niet
werken met het systeem van
vertegenwoordigers. Zoveel
mogelijk mensen moeten bij
de besluitvorming betrokken
worden, zodat men niet voor
voldongen feiten wordt ge
steld. Bovendien moet in

vervolg op pag. J2
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WAGENINGEN:BLOKKADE 
den gestort. Olrer het onder
zoek dat op het ITAL wordt ge
daan willen we meer in de _pu
bliciteit brengen. Men is daar 
onder andere bezig met de 
teelt van landboullf9ewassen op 
radio-aktief besmette grond. 
Als er ergens in Europa een 
ongeluk met een kerncentrale 
plaats vindt, of er gaat een 
kernbom af, dan worden land
bouwgebieden besmet. Het ITAL 
helpt in Europees verband mee 
om noodprogramma's op te stel
len. Dat is dus voor de voed
selproduktie voor de mensen 
mét een atoomschuilkelder. 

Door basisgroepen uit 
Wageningen en omgeving is 
de afgelopen maanden ak
tie gevoerd tegen de ont
manteling van een onder
zoekskernreaktor. Eigen
lijk een vxeemde zaak, 
want je zou toch blij 
moeten zijn als die din
gen afgebroken worden. 
De kleine kernreaktor 
van het Instituut voor 
Toepassing van Atoomener
gie in de Landbouw (ITAL) 
is sinds eind 1979 bui
ten werking. Daarvoor 
is de reaktor 16 jaar 
lang een potentieel ge
vaar geweest voor de 
wijde omgeving. 

Behalve in Wageningen zijn of 
waren er in Nederland in nog 
vier plaatsen onderzoekskern
reaktoren, nl, Delft, Petten, 
Arn.hem en Eindhoven, Al deze 
reaktoren hebben als brandstof 
hoogverrijkt uranium. Dit spul 
wordt in Amerika opgekocht en 
daar later ook weer opgewerkt, 
Door mensen van de Stroc.mgroep 
Den Haag is enkele jaren gele
den uitgezocht wat er in de VS 
precies met de opgewerkte 
splijtstof gebeurt. Bet bleek 
dat het mogelijk was om het 
toe te passen voor de produk
tie van plutonium voor kern
wapens. Bierover zijn twee 
keer kamervragen gesteld. In 
de antwoorden werd het niet 
geheel ontkend. 
De opwerkingsfabriek, Savan
nah River Plant, is een van 
de 'onmisbare' schakels in de 
1\meri.kaanse kernwapenproduk
tie. De brandstof·, bet 90\ 
verrijkte uranium, wordt be
trokken van oaJt Ridge. Deze 
fabriek is ook opgezet ten
behoeve van het kernwapen
programma. 
De blokkade-aktie op 3 maart 
was gericht tegen het trans
port van de !TAL- splijtstof 

Peno/g 11an /HI6. 6 

hun ogen de weg van de dirak
te aktie verder ingeslagen wor
den, hoewe.l zij .zich er best 
van bewust zijn, dat er aan 
de Dodewaardaltties grote ge
breken kleefden. :Bovendien 
moet men bui ten het kader 
van de regels die door de 
leiders in onze maatschappij 
zijn gesteld, kunnen gaan. 
Een voorbeeld daarvan is het 
massaal meenemen van hout 
voor de opbouw van de blok
kadedorpen in Dodewaard '81. 
Nu dit een aantal keren niet 
voorziene gevolgen had, moet 
dat niet betekenen dat men 
terug gaat naar de methode 
van demonstratie en belnv.loe
ding van de publieke opinie -
hoewel die aspekten niet ver
geten moeten worden. Maar de 
beweging 11109t ook .kracht ont
wikkelen, want alleen met pu-

naar de vs. Bet Westduitse be
drijf TransNuklaar ~orgde 
voor bet vervoer van de kon
tainers naar Bremerhaven. De 
plannen voor een geweldloze 
blokkade zijn door ons al en
kele maanden geleden openbaar 
gemaakt. we wilden laten mer
ken het een ernstige zaak te 
vinden. Naast de blokkade 
hebben we ook op andere ma
nieren geprobeerd het trans
port tegen te houden. Er z.ijn 
weer vragen gesteld in de 
Tweede Kamer en in gemeente
raden, Toen de verveersver
gunning afkwam, hebben we een 
beroep ingesteld bij de Raad 
van state, Ook de direktie 
en het personeel van het ITAL 
zijn benaderd. De karoervragen 
leverden niets op en nieuw 
gestelde vrag~n zijn nog ni~t 
beantwoord. De gemeenteraad 
had geen belangstelling en de 
behandeling door de Raad van 
State is pas over een paar 
maanden. Parlementaire en ju
ridische wegen kunnen mis
schien wel succes hebben, .maar 
je moet wel jaren geduld .heb
ben, NU hadden we die tijd 
niet, want we hoorden in ok
tober toevallig van de ont
manteling en vier maanden la
ter is het spul al weg. Onze 
blokkade kon het vervoer na
tuurlijk niet echt tegenhou
den . Maar wij hebben tegen
over de voldongen feiten van 
het atoomgebeuren het vol
dongen feit van onze blokkade 
gesteld. We hebben gekozen 
voor een zitblokkade zonder 
materiaal, om geen negatieve 
effekten in de publiciteit. te 
krijgen. In de weken voor de 
blokkade hebben we onze be
doelingen in de pers en in 
huis-aan-huis-stencils goed 
duidelijk gemaakt, De plaat
selijke en regionale pers 
he.bben een goed verslag van 
de gebeurtenissen gegeven. 
Vooral de harde ontruiming 

blieke opinies gaan· Dodewaard 
en Borssele niet dicht. 
De tegenstellingen liggen ech
ter nog niet zo scherp, dat 
niet samengewerkt zou kunnen 
worden. Het voorstel van het 
Stedelijk overleg in ~ter
dam, dat een uitbouw- is van 
de diskussie in de basisgroe
pen, is vrijwel ongewijzigd 
door de Ltt-mensen overgeno
men. Maar er blijven proble
men, zoals het idee om een 
nieuw sekretariaat in te 
stellen, terwijl in de ba
sisgroepenbeweging juist het 
idee lee~t om alle centrale 
voorzieningen (bijv. ook de 
persgroep) zoveel mogelijk 
terug te schroeven. 
Ook bet voorstel om de akties 
geweld.loos te houden, onder
vond kritiek. Wat is eigen
lijk geweld.loos? Bovendien 
lijkt het niet nuttig dit 
soort randvoorwaarden een-

door de Wageningse politie 
werd bekritiseerd. We hopen 
dat onze aktie bet begin is 
van meer akties tegen dit 
soort zaken. Wat betreft Wa
geningen is het vervoer van 
de splijtstof nog maar het 
begin. In september wordt be
gonnen met de eigenlijke ont
manteling van het reaktorge-
bouw. Onderdelen van het ge-
bouw zullen in de oceaan wor-

Jàcob K:roeze 

Optaden van het afvat . Foto: Rein Hey. 

traal te regelen, Laten de 
plaatselijke basisgroepen, 
die in hun eigen plaats ak
tLes organiseren, daar maar 
over praten. Niemand had ver
der bezwaar tegen een ener
giekrant, maar hoe kan die 
gemaakt worden, als er (nog) 
geen overeensteaming is over 
de mogelijke aktievo~en? 
Na de pauze werd de diskus
sie he.ftig voortgezet, waar
bij de voorzitter meer als 
diskussiant optrad dan als 
voorzitter, onder gebruikma
king van zijn mogelijkheid 
om als voorzitter telkens 
zijn mening te zeggen. Voor 
sommige groepen was de dis
kussie wat duister, zij wa
reD gekomen om te horen wat 
voor aktie er gevoerd zou 
worden. Maar zo -rkt het niet 

.meer in de AJCB. Akties kunnen 
alleet) dan met kracht gevoerd 
worden, als ze doorgepraat 

Notulen bestetien bij het 
LEK, 020-221388 
ztjn in de basisgroepen, Pit 
geldt ook voor de meer een~ 
traal geleide organisaties. 
Bet aktievee is gelukkig aan 
het uitsterven. Bet duurt dan 
weliswaar wèl langer voordat 
tot een aktie bel!tloten wordt, 
maar de kracht van de aktie 
en de betrokkenbeid van de 
deelnemers is dan wel veel 
groter. Onduidelijk bleef 
ook waarom de LEK--mensen zo 
nodig een nieuw landelijk 
overleg moesten scheppen. Bet 
argument dat er al fOVeel 
overleggen zijn (50 , giro
blauw, Almelo, munitie, enz.) 
gaat niet op, omdat dat alle
maal overleggen betreft met 
een regionaal kerakter 1 of
wel met een speciaal doel. 
Sommigen echter bleken dit 

Yeno/t op P4 1S. 
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AKTIEVOORST

REGIONALE AKTIES

vervolg op pag, l4

Regionale akties zijn het zwarotepunt van de kampagne.
Deze aktie kunnen alZe mogeUjke vormen aannemen:
zaeht, hal'd, ha1'del', harodst ete. Dat moeten gl'OSpen
onder>Ung maar> uitzoeken. Wel denken"", dat POnd deze
akties meer> mensen gemobiUseerod zouden moeten wroden
don alleen mensen van basisgrooepen. Geen 20.000, maar
ook niet een handje vol. De voor>beroeiding van deze
roegionaZe akties zou dan vooroal door> roegiona'le samen
wer>king van basisgrooepen aangevuld door> grooepen van
buiten de roegio die dat objekt wel zien zitten, ge
daan moeten woroden. Konom naast een grooot over>leg
van alle betl'Okkenen bij de aktie betekent dit ook
een sepie aktieover>leggen voor> deze akties door> het
Iwte tand.
We willen bij de keuze van de aktiedoelen voor>al be
staande aktie-ideeen en aktiepZannen opnemen zoals:
KEMA, IJodewaarod, UCN, Petten, en Bor>ssele.
Daaronaast zou ook gestimuleerod kunnen wroden om aktie
te voeroen bij: Neroatoom, Delft, Fbm Jutphaas (kem
fUsie), terwijl een aantal basisgrooepen ook bij akties
tegen atoomcentroales in Iwt buitenland betrookken zijn.

We openen de kampagne begin september> met 6f een de
monstroatie/manifestatie in Den Haag, Amhem (Utroeaht,
Dodewaarod?) 6f we staroten d.m. v. de aktie tegen de
dumpingen en Betten bij Petten een manifestatie op.
Voor> een demDnstroatie/manifestatie in Den Haag pleit
dot in deze stad een grooot aantat instellingen (BMV,
UCN,Over>heid, Neroatoom) zetelen, !<laar> ",e langs kun
nen demonstroeroen en bijvóor>beeld kunnen kalken, af
valvaten kunnen terougdumpen eta. Als nadeel geldt
Voor> de Den Haag pZannen dat het Hjkt alsof je je
op Iwt parolernent rieht. Vooro Amhem geldt dat er> veel
inste l Hngen zijn die het karot van de atoomlobby vor
men. Tegen Utroeeht pleit dat er> geen noemen8tJaa1'dige
instelting is !<laar> onze demDnst!'atie/manifestatie
op gerieht kan zijn. En het eigenHjk alleen belang
rijk is dat Utl'eoht VOOl' iederoeen eentroaal Hgt.
Een keuBe voor> Dodewaarod als starot betekent ook dat
er sne l verge Hjkingen getl'okken lü01'den met de, vorige
blokkade, terwijl"", ook niet zo goed weten wat er,
behalve blokkel'en, "",l als opwaromende aktie in Dode
waarod kan. Alleen een demonstroatie naar> DodewaaM?
Als"", zouden staroten met een blokkade in BOl'sseZe,
àan zien we vl'ijwel dezelfde problemen opdoemen.
Bij de keuze van de staPt is van beZang dat de basis
gl'Oepen in de roegio zelf enthousiast zijn om zoiets
mee te helpen opzetten. Wel moet van de "starot" een
bepaalde kroaeht uitgaan. (Dus ook massaat. )

START VAN AKTIEPERIODE

III

AMSTERDAMS

DE AARD VAN DE AKTIE

1. We willen ons riehten op ver>seltilleru1e aktiedoeZen.
2. We willen de ver>banden tussen die ver>seltitZende

aktiedoelen duideHjk maken. .
3. We willenmobiHseroende akties voeroen en door> n1-SU

"'" mensen/grooepen in de akties te betroekken, ook
aan ver>broeding ""'r>ken. .

4. We ",aZen een zo grooot mogeHjk seala aan akt-i-es
die ver>sohalen qua ormJang, aktiedoet en methode.
OeBe moeten naast etkaar> funktioneroen, zonder> dtrt
we elkaaro voor> de voeten gaan Zopen.

Op het stedelijk overleg van 16 maart '82
hebben we gepraat over een aantal uitgangs
punten voor een nieuwe landelijke aktie.We
kozen ervoor om met een redelijk goed inge
vuld plan te komen omdat allerlei andere ak
tievoorstellen uitmunten in vaagheid. De op
lettende lezer(es) zal in dit voorstel ook
opmerken dat onderdelen uit andere plannen
verwerkt zijn. Kortom, we hebben de (ijdele?)
hoop dat op basis hiervan of iets vergelijk
baars veel basisgroepen, kommitee's etc. met
enthousiasme er weer tegenaan willen.

We kiezen voor een kampagne die gestalte krijgt
in een langere periode. Hierin zitten tema
weken en akties tegen/rond verschillende in
stellingen verwerkt. We willen (althans nu)
geen herhaling van de vorige Dodewaard-aktie
week. We hebben daar verschillende redenen
voor:
Heel belangrijk vinden we dat we een aktie
zo opzetten, dat wij zoveel als mogelijk is
zelf kunnen blijven bepalen hoe onze aktie
gevoerd wordt. We willen onze akties niet
laten bepalen door de M.E., pers, rechtse
groepen of wie dan ook meer.
Een herhaling van een blokkade in Dodewaard
geeft ons geen mogelijkheden om nieuwe aktie
vormen te ontwikkelen.Blokkeren zoals dat
tot nu toe bij Dodewaard gebruikelijk was,
betekent dat tot het moment dat wij een blok-,
kade/barrikade neerleggen wij nog kunnen be
palen wat er gebeurt.Vanaf het moment dat deze
blokkade er ligt geven we het initiatief uit
handen en hebben we onszelf immobiel gemaakt.
Effektief blokkeren is onder de huidige, om
standigheden niet mogelijk.
We willen ,onszelf niet (meer) fixeren op AAn
speerpunt. Door mobiel te blijven en verschil
lende aktievormen op verschillende plaatsen
te gebruiken, denken we dat we minstens zo
veel en wellicht meer een bedreiging van de
atoomlobby/overheid vormen als bij éAn cen
trale en massale aktie.Terwijl waar we voor
zijn, zoals alternatieve energie en demokra
tisering van de energieproduktie, bij een
massale/centrale aktie sneller in de verdruk
king komt.
De opzet van de vorige keer, n.l. een festi
val op ons tentenkamp tijdens de blokkades,
heeft niet gewerkt, omdat dat de andere funk
tie n.l. thuisbasis en uitvalsbasis voor blok
kade-akties, logischerwijs ging overheersen.
Achteraf zeggen dat die blokkade-akties niet
gehouden moesten worden is onjuist. Wel kun
nen we stellen dat we niet eindeloos moeten
doorgaan met die aktievorrn en ons daarop vast
nagelen.
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TOT SLOP:
ZoaLs eerder gezegd L>iHBn "'" onze aktie zelf bepa
len en bezig zijn met onze aktie. Reahtse groepen
zoals die zieh in Groningen manifesteerden (munitie
trein) hebben als kenmerk dat ze aHeen optreden aLs
ze kunnen inspelen op bepaalde gevoelens van onvrede.
Ook bij het praten hebben Me gekeken in hoeverre "'e
gek~nfronteerd kunrlBn worden met de1'(JeUjke groepen.
Akt7.es gevoerd zoals Me voorste Hen zijn veel ongrijp
baarder geworden voor zowel M.E. aZs Voor reehtse
groepen. We denken dat deze reahtse groepen (noIJ)
niet georlJaniseerd zijn of wilZen worden in knok
ploegen.

SLOT MANIFESTATIE

Als afsluiting denken Me aan een manifestatie op 16
oktober in Amsterdam. Maar Me vooraL Zaten zien Maar
"'" VOor zijn: alternatieve energie, onze kuLtuur,
basisdemokratie. enz. Waarom Amsterdam? Ten eerste

. denken Me he t meer zin hee.ft om soiets in een grote
stad te doen Maar vee l mensen te verMaehten zijn. .
Als het Amsterdam wordt denken Me het gebied rond
het Leidseplein overlopend in het Vondelpark (erlBrgie
park) en Pal'adiso, de BaUe, MeLkMeg eter te gebruiken.
ALs het Vondelpark niet kan, eventueeL uitwijken
naar Rembrandtpark (west) of Amsterdamse Bos (viet
namweide dus). Voor het kiez~n van een grote stad
telt ook mee dat er aktieve basisgroepen moeten zit-
ten die een groot dee l van de o1'(Janisatie ter hand
nemen. Inmiddels zijn in Amsterdam aL basisgroepen
aan de gang met dit idee.

Dit voorstel van het stedelijk overleg' van iIIlBterdam
~ worden ingebracht en is al gedeeltelijk ingebracht
l.I1 diverse overleggen in de AKB. .
We willen graag reakties van basisgroepen etc. hierop
heNlen. Het geven van reakties en bestellingen voor
meer elralpl.aJ:en van dit voorstel kan bij:

Pau1 731830 I
Fred Dusartstraat 65 722932

Pv(~

Daarnan.st ",aZen we ook een heZeboeZ kZeinere akties
mogeZijk maken. Om deze akties niet in het niet te Za
ten. zinken, denken we dat het goed is om de aktieperi
ode in thema's van de week in te de Zen. We denken aan
thema's die nu aZ in voorbereiding zijn, zoaZs:
GirobZaubJ, Vredesweek, Alternatieve energie, GEB
bedrijven, Transport/dumping.

KAMP IN AMELISWEERD

Het is niet onze bedoe Zing dat basisgroepen 6 weken
Zang in aktie moeten blijven, W4l dat basisgroepen
in die periode dee Znemen aan een regiona Ze aktie en
een enkeZe kZeinere aktie uitvoeren. rond 44n vqn de
thema's. Sommigen kunnen meer aan dan anderen. Juist
daarom willen Me een lange aanloopperiode waarin Me
onszelf de tijd gunnen om goed en breed de feiteZijke
invulling door te spreken. Ons voorstel valt en staat
met het enthousiasme Van veel basisgroepen, die in
die periode aktie willen voeren.
Daarom stellen Me Voor om Voor de vakantie een groot
overleg met aUe basisp.roepen te houden. Hier zouden
dan ideeiffn, ervaringen uitpeMisseZd kunnen worden en
afspl'aken gemaakt Voor de invuUing van het plan.
Op deze manier kunnen Me eraan Merken dat basisgroe
pen ook Merkelijk hun aktie gaan{uit)voeren i.p.v.
het aehterna hoUen van voorgekauwde akties.
AlhoeMe l Me zeker geen padvinderij Mi Uen worden,
zagen Me het Mel zittén om dit overZeg te houden met
pinksteren en dan d.m. v. een tentenkamp in AmeUs
Meerd. Het landelijk overleg Dodewaard gaat Dieht
Van 14 maart heeft hier inmiddels toe besloten. Ook
wordt dit in het LEK-voorsteZ van 20 maart genoemd.

THEMA'S

WISB-SUBSmIE AFGEWEZD
WISE vindt dat de stuurgroep Maatschappelijkediskussie
Energiebeleid geld en energie verspilt door te weigeren de
enorme hoeveelheid informatie-materiaal te ons luiten.
De stuurgroep heeft afgelopen vrijdag het bezwaarschrift
dat W•. I.S.E. lWorld Information Service on Energy) had
ingediend tegen de afwijzing van hun subsidieaanvraag, ver
worpen.
De subsidieaanvraag (f 240.000,--) was ingediend voor het
samenstellen van: Kern-Energie, .Een Internationale Diskussie,
naslagwerk op literatuur en audio-visueel dokumentatie
materiaal. De verwerping van het bezwaarschrift gebeurde
op het zelfde argument als de afwijzing van de subsidie
aanvraag: het project zou "pas" in december 1982 klaar zijn,
en zou volgens de Stuurgroep daar:mee geen functie binnen de
informatiefase kunnen vervullen.
De Stuurgroep zelve laat na om de enorme hoeveelheid be
staand dokumentatie-materiaal te ordenen. De Stuurgroep
stelt kwantiteit boven kwaliteit en hun beleid leidt tot
een inhoudsloze propaganda kampagne.
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CROOZ 

De Franse overheid vindt 
nogal eens weerstand op 
haar weg. En wanneer het dan 
om het bouwen van kerncentra
les gaat, is Me weerstand 
niet eens alleen meer vanuit 
het binnenland. Elk weekend 
vinden er vanuit Belgiê 
altties plaats bij het bouw
terrein van de reaktor in 
Chooz. l>eze altties lopen 
over het algemeen uit op zware 
konfrontaties tussen de belgen 
en de franse oproerpolitie. 
Nieuw is dat sinds kort ook 
de belgtese ME mee gaat doen 
(tegen de belgtese aktievoer
ders natuurlijk). 
Behalve deze akties zijn er 
ook andere manieren waarop 
er tegen de reaktor gepro
testeerd wordt. Op 3 maart 
verzamelden zo'n 500 mensen 
van verschillende franse 
groepen zich om in stilte te 
protesteren tegen de 'abnor
maal gruwlijke repressie'. 
Daarnaast is op 25 januari 
door belgtese parlements
leden de belgiese ambassade 
in Parijs bezet. Men wilde 
daar een perskonferentie 
samen met de Franse premier 
geven , om de ondemokratiese 
houding van de franse re
gering aan te geven : voor de 
bouw in Chooz is de belgtese 
bevolking nooit geraadpleegd, 
daarnaast verweten ze de 
franse regering dat deze haar 
eigen bevolking niet voldoende 
informeerde catrent milieu-
en veiligheidszaken. De 
protesten tegen Chooz koncen
treren zich nog in Belgiê en 
Frankrijk. Maar ook in Neder
land zullen we last krijgen 
van deze centrale: hij 
staat aan de Maas en zal het 
water vervuilen. En dan te 
bedenken dat dit de tweede 
kerncentrale daar is en dat 
de vervuiling in Belgiê er 
ook niet minder op wordt •••• 

BERKELEY 
Begeleid door een fanfare 
hebben op 1 febr uari 300 
mensen de ingangen van het 
Lawrence Livermore Laborato-
rium in Berkeley,Californie, 
bezet. 
Deze aktie was een protest 
tegen het atoomonderzoek van 
dat laboratorium. I~ die in• 
stelling wordt gewerkt aan 
een IDilllier om met lasers 
plutonium 239 te scheiden van 
zwaardere isotopen ("'Pluto.nium
soorten) .Wanneer dit zou luk-
ken, dan kan er u.it uit-
geweJ:ltte reaktorbrandstof plu
tonium worden gewonnen ,d&t 
goed genoeg is voor kernwapens. 

LANCASTER 

De gemeenteraad van Lanca
shire heeft een verzoek van 
de transportfirma Edmondson 
Freightliners om "yellowcake" 
(het produkt dat uit een erts
verwerkingsfabriek komt) op 
te mogen slaan, afgewezen. 
De belangrijkste bezwaren wa
ren dat het uraniumoxide zwaar 
giftig en radio-aktief is, dat 
de veiligheidsmaatregelen op 
de opslagplaats onvoldoende 
waren,dat de opslagmogelijk
heden elders in Groot-Brit
tannie te vinden zijn,dat het 
spul wellicht uit Namibië 
komt,wat tegen een v.N.-uit
spraak ingaat, en dat de ge
meente een atoomvrije-zone 
uitgeroepen had.Wanneer nu 
meer gebieden zich tot 
atoom-vrije zone verklaren 
dan wordt het werken met 
kern-materialen steeds moei
lijker. 

Uit BLUF van 5-3-'82. 

ICAaDdeq 1 .aart vu bet de eerste 
keer dat ar iD llede.rl4D4 iets ge
daan .. :rd tQIIdc:a de iDtamatlona.le 
alttieda9 voor een a~ije Paci
fic. ZO'n 20 mens@ll depenearden 
radioaktieve vet@ll bij de J apanse 
Kon.sul aan de Keizersgracht omdat 
Japan dit jaar wU beginnen 
aiét de dUIDPing van het redioaktief 
afval van haar snelgroeiende kern
centraleparlt. Japan, die ale eerstt 
de verscbriltltingen van het atooa>
tijdperk over zich heen kreeg,zal 
zo qiqantiese hoeveelheden zee
vater blijvend besmetten, zodat de 
bewoners van de eilanden, die eko
nollies afhankelijk zijn van de zee 
n.iet 1188r kunnen vissen. Behalve 
dat dit deel van <2 wereld een 
d~~~~pinq:splaats eoet worden, is het 
al sinds jaar @11 daq een militaire 
kolonie waar verscbillen& landen 
onderqrondse en bownqrondse atOCIII 
proeven doen, atocson&rzeeirs 
stationeren, oefeningen houden etc. 
Terecht zewen de eilandbewQIIera 

GRONAU 

oe deelstaat Nordrhein-West
Falen heeft de vergunning 
gegeven voor het bouwen 
van een ura.niiDDVerrijkings
fabriekin Gronau, vlak bij 
Enschede. Sr zijn echter 
plannen voor het bouwen 
van een veel grotere fa
briek dan volgens de af
spraken van URENCO op dit 
moment mogelijk is. Voor 
de verandering van deze 
afspraken is de goedkeuring 
van het Nederlandse parle
ment nodig. Dat de ver
rijking in de wereld op dit 
IDOIDent wel eens wat proble~ 
pjes kunnen geven ... Maar ja , 
we kennen ons parlement al 
wat langer • ••••.•• 
Info Boelie Elzen, 053-
892985 

dat ze het zat zijn, dat hun lot 
iD lumden van buitenlandse lilOgend
heden ligt, dat z.ij de last van 
het atoooDtijdperk ...,.ten dragen. 
JaJ~~DBrgenoeg wu de Kensul niet 
aanwezig en daarom vingen we al 
muziserend ook even langs bij de 
Japanese A.i r Lines en 'nlé Bank of 
Tokio, •t stencils ,plalcsel.s en 
verf om de aandacht op de Japlll'lse 
dumpplannen te vestiven. We koeoen 
zeker veer lanvw ala ze n.iet snel 
hwt plannen intrekken •..• en de 
Fransen moet.en ook subi to ophoude.n 
met hwt ondervronc1ae atoc:.proeven. 
en de Allli "s DlOCtten ook oprotten ... 
Pacific &tOOIDvrij en snel ook ! 
Ook in Berlijn ver<l er geprotles
teerd, daar tegen de at0011proeven 
bij bet Franse Konaula.t v aar pam
fletten verdeb uitqedeeld, een pro 
testbrief ver<l qegewn en handtelce· 
ningen veroen op<Jehaa.ld, w:rder ook 
altties in Hllllburg, Düsseldorf (bij 
het Japanse hancSeL8eentrua) ,Karl.s
ruhe, Stuttqar en Münster. 
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In de strijd tegen de proef
boringen op de plaats waar 
vi er kernraaktoren zouden 
moeten komen, hebben franse 
boeren nu bijen ingezet. Op 
18 februari probeerde de 
politie de zaak te ontruimen. 
Op dat IIIOI!le.nt hebben de 
boeren een bijenkorf naar 
hen toegegooid, waardoor de 
polltie en de arbeiders van 
de elektriciteitsmaatschap
pij EDF gedwongen waren 
weer terug te trekken. In 
hun strijd tegen de proef
bori.ngen hebben de boeren 
steun gekregen van hun kol
lega's uit Plogoff. Plogoff 
is een plaatsje in Franktijk 
waar de plaatseli jk.e bevol
king er in geslaagd is op 
eigen kracht de bouw van 
kerncentrales tegen te houden. 
De delegatie uit Plogoff 
stond onder leiding van hun 
burgemeester. Dat nu ge
probeerd wordt in carnet tot 
proefl>orin<;Jen te komen, komt 
doordat de tests uitwezen dat 
de eerder gekozen plaats, Le 
Pellerin, 15 km. verderop, 
volkomen ongeschikt was voor 
een centrale. In een plaat
selijk refe rendum stemde de 
meerderheid van de bevolking 
tegen een kerncentrale. Maar, 
zoals altijd, tegen zijn 
alleen is niet genoeg. 

Ve1'1)()l.g van pag. 12. 

n~et te snappen, ondanks de 
waarschuwing dat het organ~
seren van weer een nieuw lan
delijk overleg kan leiden tot 
ruzies in de AII:B. Daarom is 
het zaak te proberen zoveel 
mogelijk rond 'fn tafel te 
blijven zitten - onder er
kenning van de verschillen. 
De noodzaak tot een betere 
k011111unikatie werd - 1 gevoeld, 
ook daardoor kan een deel van 
de verschi llen opgeheven wor
den. 
De vergadering gi..ng zonder be
sluit uiteen . Logisch ook, 
want wie zat er nu eigenlijk? 
Een vrij toevallige groep, ten
minste uit de 'basisgroepenbe
weging. Velen van hen hadden 
het al niet zien zitten naar 
een vergadering te komen, die 
door LEX-ensen georganiseerd 
was en die voorbijgaat aan de 
Dodewaard-gaat-dichtbeweginq. 
Degenen die er wel waren, 
spraken ook niet namens hun 
basisgroepen, omdat de aktie
voorstellen nog niet waren 
doorgepraat en het systeem 
van vertegenwoordigera meer 
en meer wordt verlaten . Maar 
Laten we toch proberen te wer
ken aan een soort aktie, waar
in ieder een kan inbrengen wat 
hij of zij wil. Niet te cen
traal , omdat de autonomiteit 
dan wordt ondergesneeuwd. 

• ons idee van een klein
schal ige produktie, waarbij 
de enkeling meer betrokken is 
bij het produkt, moet ook tot 
uiting komen in het aktiemodel. 
Daar ligt ónze kracht, en dat 
was niet te vinden in het 
eerste voorstel van de LEX-
mensen. Joost van Steenis 
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In dit nwmrer hebben we tekeningen opgenomen uit de st2'ip:
"De avonturen vç:zn REDRAT, deeZ 3 en 4. Hierin staat o.a'
een verhaaZ over de Dodewaard-aktieweek, prijs f 5,-.
Te besteUen bij: uitgeve2'ij LONT, postbus 18,23,Amsterdam
teZ: 020-849913 en giro 2383458

roDSCHRIFTEN

'T KAN ANDERS

VUILE MONG

De werkgroep kernenergie
Zeeuws-Vlaanderen en de
pvda in Hulst organiseren
op 15 mei een optreden van
I·Vuile Meng en zijn Vieze
Ga~ten· in de tent van de
grote markt van Hulst.' s
middags is er een kinder
programma.
Kaarten bestellen: 01142-433
of 01143-296 of aan de kassa.

OVerleg 50+
- eerstvolgende bijeenkomst

op 20 april. Informatie:
033 - 31863

- regio Zuid-Holland. Ken
nismakingsbijee~omst op
17 april. Infbrmatie: bij
Joop-Maass 010 - 828917

ABONNEMENTEN

BLOICICADE ALMELO

Op 12 april (2e paasdag)
'lQrdt op het marktplein
van Almelo vanaf 19.00 uur
een manifestatie georgani
seerd (info markt, sprekers
en muziek).
Om 21. 00 uur wordt gestart
met een fakkeloptocht naar
de U.C.N.
Als· motto is gekozen: Geen
vrede met kernenergie.-
omdat het soms niet duidelijk
is welke rol de z.g. vredige
kerncentrale's spelen bij de
fabrikage van kernwapens.
Met deze aktie wordt dit
duidelijker gemaakt.
Kontaktadressen:

Ap Obdam'Oosteinde 150
Vriezenveen 05499-3497.
Hans Buitenweg 05496-2722
KOmiteé ligeen vrede met
kernenergie" Giro 5253153.

Zit de antikernenerqiebeweqinq in een impasse?
Zijn wij zo gelntimideerd, dat we na Dodewaard 181
niet meer van ons laten horen?
Mooi niet natuurlijk: We hebben ons doel nog steeds
niet bereikt.
Almelo en allerlei andere krengen zij nog steeds niet dicht.
Wij vinden het niet goed om na een behoorlijke intimidatie
in Dodewaard van schrik maar te stoppen met blokkeren.
Wij, basisgroep Schrikdraad uit Kampen, stellen een nieuwe
blokkade-aktie voor in juni/augustus bij de UCN.
oe ueN mag wel weer eens in het zonnetje worden gezet,
ook omdat zij angstvallig buiten de publiciteit in het
algemeen en buiten de BMD in het bijzonder worden gehouden.
En niet bij Dodewaard omdat dit heel geladen ligt, vooral
na sept. 'Bl zo dat we die plaats maar even moeten mijden.
Blokkeren bij de UCN betekent voor ons o.a. geen geweld.
Wij denken dat je meer respekt afdwingt bij de bevolking
als je alleen maar met je eigen lichaam blokkeer.t.
Schrikdraad gelooft dat we een h~p sympathie hebben
verloren na de vorige Dodewaard-aktie. Het is de over-
heid geiukt ons te kriminilaseren. We moeten alles op
alles zetten om ervoor te zorgen dat zoiets niet weer ge
beurt. Vandaar die strikte geweldloosheid. Je zult zeggen,
dan wordt het weer zo'n symbolische aktie. Nou en?
De illusie dat we met een paar duizend mensen, Almelo of
Dodewaard echt kunnen sluiten zijn we al wel kwijt.

Basisgroep Schrikdraad Kampen tel. 05202-12744.- ....-+-~- .... -+....+-
FAKKELOPTOCHT UCN 50+

Vanaf 15 maart is een boekje
over de akties tegen het
munitie-transport verkrijg
baar.
H1ez:Ln staat een uitgebreid
verslag van de menselijke
blokkade-akties rond Deven
ter en wordt ingegaan op
besluitvorming; pers; juri
dische-aspecten, direkte
akties en militarisme.
Bestellen door f 3,-- +
f 1.45 (verzendkosten) over
te maken op gironr. 4186824
t.n.v. Jacinta Groos Leus
derweg 12 Amersfoort.
Voor meerdere exemplaren
even .bellen: 033-622432 en
0570(}.-13888.

Woensdag 21 april oprich
tingsvergadering amsterdamse
ODE (=organisatie voor duur
zame energie) groep, 20.00
uur van Ostade Theater, van
Ostadestraat 233. Doel: over
leg en kontakten st~uleren

tussen geinteresseerden in
zelfbouw van windmolens e.d.
Info bij: Jaap Loeve 762449

MUNmETRANSPORTEN

ODE

Het februari nummer van 182
is een speciaal nummer over
Oost-Europa. Daarin ook een
overzichtje van de ontwik
kelingen op (kern)-energie
gebied. Bepaald stralende
(?:> perspektieven hebben
ze daar.
't kan anders, febr. 182
f 2,50 giro 3772349 Delft.
(f 6,-- voor proefabon
nement 3x).

Jaarabonnement f 25,-
Postbus 1334 6501 BH
Nijmegen. Giro 2276610
t.n.v. Onderstroom Nij
megen.

In het laatste numme~ van
dit tijdschrift wordt ingegaan
op de reaktie van de ambte
narij in de provincie op de
giroblauwaktie en wordt de
diskussie over de BMI> voort
gezet. steenkool bedreigt
het millieu en is alleen in
de grond niet slecht, terwijl
blijkt dat het radioaktieve
afval van de KEMA voornamelijk
met de hand en de kruiwagen
uit de grond wordt gehaald
en niet met futuristische
graafmachines, zoals ten on
rechte wordt gesuggereerd.
Naast een gesprek met anti
kernenergiegroepen uit zee
land gaat Rob Stomphorst in
"Basisdemokratie en chaos"
verder met de diskussie
over basisdemokratie -
onder andere als reaktie
op artikelen in Afval.
Hij signaleert, dat het idee
en de praktijk nog ver van
elkaar staan:
"Al met al lijkt het erop
dat de mooie droom basis
demokratie op belangrijke
punten aan het verworden
is tot een van die trad!
tianele organisatie- en
besluitvormdngsvormen,
waarvoor het juist een
alternatief moest zijn.
Even los van de achterban,
even veel (of weinig)
emancipatoir. En met eigen
mandarijnen".

ONDERSTROOM

APELDOORN
De basisgroep in Apeldoorn
heef.t een open brief geschre
ven aan de direkties van het
Metaal-instituut en aan het
Centraal Technisch Instituut
beiden T.N.O. en beiden in
Apeldoorn gevestigd.
De basisgroep wil hen feli
citeren met het feit dat de
minister hun opdracht heeft
gegeven om alle onderzoek
voor de bouw van de Kalkar
~eaktor te stoppen.
Zij kiezen de ~orm van een
open brief om zo meer bekend
heid te geven aan dit feit.
In september 1981 voerden zij
een aktie in Ä.peldoorp. om op

die wijze bekendheid te geven
aan de betrokkenheid van T. N.O.
bij de bouw van het Kalkar
projekt.
Het T.N.O. vond de aktie zin
loos omdat. het al voldoende
bekend was. Ook nu wil de ba
sisgroep helpen met het qeven
van publiciteit.
Tevens blijkt dat het voern
van een aktie op korte ter
mijn een redelijk optimaal
effekt kan hebben.
Voorts hopen ze dat het T.N.a.
nu meer tijd en geld zal heb
ben om zich te wijdden aan 0n

derzoek naar schone,handzame
en goedkope energie-opwekking.

Vijftien piek voor 8 nummers,
steunabonnement (hebben we
hard nodig) twintig piek of
meer.

GIIlO: 4298242 Stichting AFVAL
postbus 1053
1000 BB A'dam,

Redaktie AFVAL:
postbus 1053
1000 BB Amsterdam
telefoon:Bans 0~0-8SI609

Berrie 020-255951
Fred 020-722932

Druk: Coöperatieve drukkerij
PET u. a. Amsterdam.

Informatie 8uitenl~d:

tlI8K Blasiusstr. 90 Amsterdam
020- 92'4264.

MKDERWERKERS EN 5TERS:

Sybren Brouwer
Liesbeth van Nes
Joost van Steenis
Frits Eckenhausen
Hans Krikke
Martijn van der Kroef
.Fred Gersteling
Berrie Heesen
Hans de Jonge
Paul Poppenk
Edith"
Sietske Kwakkel
Maria
Willeke
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