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• REDAXIONEEL 

Op de valreep (110rgen naar de drukker) zit Ik lulste
rend naar de Vrije Keyser radio dtt redaktioneel te 
typen. Buiten plenst de zoveelste stortbui op moeder 
aarde. Bij elke bui denk Ik aan de mensen van he t nu 
twee weken geleden onuuimde vredesaktlekamp. Het 
kamp dreigde voor het leger een blijvende aanklacht 
tegen het militarisme te worden. Intensief l obbyen 
met Rietkerk resulteerde In de ontruiming van all e 
vertetskampen (Vo lkel, Havelte, Woensdrecht) en vol
spulten met gier (anabole sterolden, ant ibiotica, 
vochtvasthouder$, groeihormonen enz. ). Vrowen en 
gemengd: men is vastbesloten 001 nu d66r te gaan: 
Oe verzetskaiOpen blijven dus, alleen wordt het nu wel 
slapen In de open lucht, tentij er vele kampen komen 
in de bossen rond011 de bases, zoveel dat er honder-

g:~ ~m t~~~~~~e~:~i1e~!;n~e~Z 1 d~~e~a;~b~~:~e~0e~~~· 
wapens. 
lk hoor net dat de off icier van Justitie In Amsterdam 
elke kraak op eigen houtje tegenhoudt door een uur 

I 
IN HET BOS 

EN OP DE STOEP 
ondtrgetelcende rukt aan het unifonn van óe brave caan, 
het ding scheurt uitbundig, ~~~an houdt op met schoppen, 
Hester huilt, Hans blijft JMar zeggen: 't zijn robotten 
het heeft toch geen nut je op te winden, ze weten niet 
wat het betekent als hier kernwapens k-n: Joke : kom 
maar hier ~ster, het Is juist heel goed om te huilen. 
Ik als e010tloneel geblokkeerde man ging af. Het was op 
het fl()l!)litnt van het vernielen van het woonhol weer eens 
heel duidelijk: enkele mannen gingen de agenten letter
lijk te li jf: vechten dus, terwijl de meeste mannen 
zich afzijdig hie l den. De vrouwen gi ngen op de hut zit
ten en zongen en lieten zich wegslepen en huilden SOO'I:S. 
Hu slaapt ledereen I n de openlucht dus , Een Inwoner van 
woensdrecht typeerde de situatle aldus: wat betreft de 
ontrv1ming van het VAK i s het hier als In Zuid Afrika 
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POSTKOOE: •• , .......... , ............ . 
voor het kortgeding dat moet aantonen dat er ge,en spra
ke was van bewoning wegens huhvredebteuk tt ontrui
men ongeacht het pand in gebruik was of niet: antikraak
wet. Het het Internationale Vredesaktiedorp Is het al 
niet beter gesteld. In samenwerking met ~~ensen van het 
Vredes Aktie Kamp ,,.rd de zondag na de vernietiging 
van het VAK een te~rein van Ri j kswaterstaat (welbe

en de situatle in het bos is als Guatemala: alleen 
schieten ze hier niet op de ~~ensen, dat ontbreekt er nog 
aan . Hoe nu verder? Van ie~~and die e,. een poosje ge
weest ts gehoord dat het wel te doen Is ondanks de re
gen. Maar als de temper"atuur daa 1 t. maar de vrouwen in 
Greenham ColliliOn houden het toch ook vol? andere tij
den andere zorgen. In Alosterdam Is een initiatief geno
tot oprichting van basisgroepen binnen het uitkerings
froot (reden voor alweer een naamsverandering van Afva 1? 
&"'PJ•, &"'PJ•l Voor 1nl tchtlngen: 020-460888. Verder 
zit atoomvrljst .. t ook niet stil: er wordt dringend ge
vraagd naar regionale reklamemakers die advertenties 
kunnen zetten tn ploatselljke suffortjes 020-123995 en 
716561. In de Hoord Oos t Polder is alvast een mantfes
tatie georganiseerd op 22 september tegen de te bouwen 
atoomcentrales aldaar. Men heeft de Wieringermeer er 
maar meteen b1Jgepakt, Een anti-atoomdorp op de plaatsen 
waar de kerntroep wordt neeJ"9ezet, een toekom:stmerrie? 
Het hangt er I!Wiar van af wat j'e ervoor over hebt. Oe 
Indianen zijn a l bijna uitgeroeid, maar wat kunnen wtj 
leren van hen? ls de uitspraak van koos. Xoster te ex-

• BANDE BONS kend van Mielisweert geasfalteerd) gekraakt en met ben· 
ders volgezet. Alle Greenham Com:non bouwsels werden van 
Hogerhand oo11iddellijk wild vernietigd en met takken 
en al in politiebusjes afgevoerd. Het was nota bene mid
den i n het bos! Een tweede 1110al werd met behulp van 
grijper e" vrachtwagen een 30 cm diep met galplaten over
dekt hol weggegraven, de grond werd ook: meegenomen. 
Het bos ligt vol met grond. Dit laatste leverde nogal 
wat tafrelen op: de bouwer, Joost van het riante hol 
klemde zich ~~et atle macht aan de benen van een dien
der vast: het geheel bevond zich t n een kuil en de dien-

T der begon Joost knietjes i n het gezicht te verkopen, 

treem?: !~J: ::~ !:~:!::~ b~k~nnen ... 

opstaan 
rcisvurdig zijn Hans de Jonge 
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23 JUNI 

Op utel"'dag 23 juni was in Utrecht een vergadering met f"e
daktieleden van de bladen Afval, Atooma1am. A11icht, Lek
bulletin en Onderstroom (Atoomalarm wu wel uitgenodigd. 
maar is later opgebeld, dus niet aanwezig) 
Oe bedoel tng was orn de s tand van zaken te bespreken w.b. 
de strijd tegen kernenergie en de mogelijkheden van de 
blad@n daari n. Verder stonden op de agenda: SMierwerki ng . 
en het voorstel voor een (CMandelf j kse) nieuwsbrief. (van 
het Jandel ijke platform) 
Stand van zaken : 
----- -ÄFvÄÎ. ___ ÄLLICHT ___ ÄrÖÖHÄLÄRIÏ ___ LËKÏiüü:öHÖ€RSTR. 

oplage 700 750 400 600 400 

abonne~s 430 400 300 350 320 

spreiding Ned. Z·Ned. Gron/Orente reg ion. Ned. 

financiëel Moeilijk Krap. Redelijk Goed, Goed 

redaktie ! 10 10 

frequentie 10 6 4 p.jaar 

AFVAL bas tsdeolokrat1e, energie, •nt1-11111tarhme 

ALL lCHT 

ATOOMALARM 

energie, zure regen. belg1ese atoom 

bioga,s, zoutkoepels. landbouw en energie 

LEK BULLETIN parlementaire toestanden. energie 

ONDERSTROOM diskussfes energie, veel •gastschrijver"S • 

Niei.Msbf"ief: 
Er is afgesproken dat van tevoren een lijst met redaktie
leden naar Hadeleen, Voorstadslaan 49 Nijmegen wordt OP9e
stuurd. Gezamenlijk wordt elke ~~aand een "NIEUWSSRIEF" als 
tontakuntddel tussen de verschillende groepen tegen atoom
energie uitgebracht. Het secretariaat van het platform te
gen kernenerg ie zorgt voor de informatie. Aan Stroha lm in 
utrechtwordt gevraagd of zij voor de verzending willen 
zorgdragen. 

Sai!J<'nwerking: Tussen AFVAL en ~DERSTROOM i s al eens een 
poging tot samenwerken geweest, Dit resulteerde in o.a. 
het gezamenl i jk uitbrengen van een brochure. Verder is 
het tOen niet gekoooen. 
Misschien kan uit het uitbrengen van een nieuwsbrief tussen 
alle anti-atoomb laden een samenwerki ng ontstaan? Oe geza
menlijke oplage l igt nu tn de buurt van de 3000. Nog niet 
hoog natuurlijk. ln leder geval moet er verder gepraat 
worden, want 5 verschtllende bladen moet toch te kombi
neren zijn? Enfin, er ftiO&t na de vakantie nog maar 
eens over gepraat worden, 11isschien in Elmeloof"d? 

•• 

blokkade hoofdpoon vHea,basis Woe.nsdrecbt l, 2, l juni 

HET LANDELIJK PLATFORM KERNENERG IE 

OPGERICHT TE UTRECHT 
UITGANGSPU!!TE/1 : 16 JUNI 1984 
"Kernenergie is en blijft een onaanvaardbare e1ectrici
te1tsbron~onder meer o.Ddat: 
-Kerncentrales ,uraniunrnijne-n en o~erkingsfabrieken bro:t 
nen zijn van radio-aktfeve straling,gevurlijk voor zowel 
werkneeners ,Oihlfonenden en de verder bevolking. 
-Ongel ukken die duizenden doden,straltngsziekentot gevol g 
hebben en enonne gebieden voor honderden jaren on 1 eef
baar kunnen maken,niet uH te sluiten zijn. 
· Onge1ukken met minder fatale afloop kunnen veel vaker 
voor-komen dan de voorstanders beweren. 
-Radio-aktieve vervuiling van oppervlaktewateren een 
aanslag op de dr"inkwatervoorziening van miljoenen 11ensen 
betekent. 
-Oe opslag van r adioaktief afval nog steeds een niet op
gelost probleemis.Echte zekerheid dat hoog-radioaktief 
afval voor dui zenden jaren afges loten zal bliJven van het 

leefmtlieM sÊ ieR e lNF MA TIE: BLZ 10 
Het doorgun rne~emenergieQ.6Jent een onaèiT\vnrd-
bare hypotheek op de toekomst. Tientallen Jaren wordt nu 
al Afval geproduceerd in de verwachting dat daar weltets 
op gevonden zal worden.Hardnekk fg wordt voortgebowd aan 
de kweekreaktoren in kalkar en Malville.zonder dat zek.er 
is of de speetale opwerkingsfabrieken die nodig zijn ""' 
plutoni um t erug te winnen uit de afgewerkte splijtstof
staven ,wel zullen funktioneren. Oe moeilijkheden van de 
afbraak van kerncentrales worden onderschat. Ook finan· 
cieel worden er daardoor enorme r isik.o's genomen.Het ziet 
er naar uit dat kernEmergi e de duurste enetgiebron van de 
komende jaren wordt.Oe toepassi ng ervan bevordert het 
centralistische- karakter van de electriciteitsvoorziening. 
Kerncentrales "!J'!ten groot zijn(60Q-1200 HW) en er moeten 
miljarden i n ge~nvesteerd worden. 
Daarbij i s kernenergie een onderdeel van de keten van de 
verdere verspre iding van kernwapens.Steeds meer landen krtj-

~~~~ ~=s~~!~~~~~e~:~ ~=s~=~~!s ~=~d:~;!~~~~re~ ~~~ 
door kerncentrales en andere nukleaire lnst41hties te ex
POrteren naar m.n. derde wereldlanden . 

-Ban de Bons bestaat niet meer: het aktiepand aan de Ie Jan 
van der Heidestraat in &o!Sterdam Is innolddel s dicht ge
metseld, Wij xtjn !Middels druk bezig een nieuwe ruili-
te voor de basisgroepenbeweging te zoeken. Het oude 
pand moest plaatsmaken voor een fietspad. 

,Wie wat weet In Alosterdano of ergens anders(Utre<ht b.v.) 
kan bellen naar tel. 02Q-922653. 

Greenham Common 

Oe vrouwen In GreenhaD COlliliOn blijven ondanks de vele 
ontruimingen bij de basis bivakkeren. Oe akties tegen 
de kruisraketten blijven ook doorgaan. Half juni werd 
een transport met kruisraketten anderhalf uur tegenge
houden. Het veel politieversterking heeft noen de zaak 
naai" butten kunnen rijden. 
Vrouwen hebben kortgeleden een hele week in het bos op 
het terrein van de basis gekampeerd zonder dat de militai
ren het tn de gaten kregen. Zij moesten zichzelf aangeven. 

Boekje over ' BASISGROEPEN EN AKTIEliOEREN TEGEN KERHCE-
WELO' 

Het boekje is geschreven rondOfll tnterviews ~~et een aan· 
ta l mensen die al een tiJdje in basisgroepen aktief zijn 
en ove~ hun akties. Ook komt iemand aan het woord die 
bij 50 aktief is tegen kerngeweld. 
Verder wordt op een heldere lllolnier ingegaan op de moti
vatie die ten grondslag ligt nn het aktief worden tn 
een bas i sgroep. 
Een greep uit de koppen boven hoofdstukken In het boekje: 
terug In de tijd, de strijd tegen kernenergie, verstoorde 
Il lus ie , basisgroepen en bashdea>okratie, ntet alleen ver
gaderen, hoe basisgroepen ontstaan, besluitvorming en er
varing, demokra tie vanuit de basis , akties etc. etc. 
Al met al een goed boekje 011 aan mensen te geven die van 
plan zijn 0111 in een basisgroep te gun of er over denken. 
Het boekje is gemaakt als afsluiting van de sociale aka
d..,le in amsterdam 

OE OUOE SLUITEN, 

DE HIEUWE BLIJVEN BUlTEN vasten tegen centrale• 

Het dit motto wordt i n de eerste week van sopt eli-
ber een week lang gevast voor het ~atshuls In Oen Haag. 
01 t na het z0111erreces van de kamer +- regering omdat 
Nederland dan •trh en open ' is . 
Nu zij n s l echts enkele verspreide groerjes bezig met de 
opgeschroefde pro-kernenergiepropaganda. De bedoeling Is 
dat veel mensen doordrongen worden van wat ons boven het 
hoofd hangt. In deze super-consumptie lllolatschapplj slaat 
vasten in als een bom. Zo maak je veel mensen wakker. 
Een ander voordeel: door het gezamenlijk vasten krijg je 
onderling een hechte band. Frits 
Voor itiformat!e of als je mee wil d.oen: 

22 SEPT 
emmeloord 

NOORDOOSTPOLDER 
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een o[llmbaar gebouw". Omdat hij veel ~etuigen had, die
konden getuigen dat hij niet geklad had, heeft hij
zijn naam maar opqe!]even en stond even later weer bui
ten. De andere persoon heeft haar naaM pas even voor
middernacht !]egeven en kwam toen ook vrij.
vanaf een uur of elf werden de mensen die s 'middags
opgepakt waren met tussenpozen over!1ebracht -naar het
hoofdburo van politie. Zij waren in verzekerde bewa
ring gesteld en zouden voorlopig nog wel vastzitten.
Tegen één uur werden ook de laatste twee onder luid
qezan!J van "geen man. geen vrouw. !Jeen cent voor het
leger" etc. uitgeleide- qedaan. Vijf mensen hebben tot
woensdagmiddag vastgezetén. Een meisje is zondalJl\iddM
vrijgelaten. Zij was door de 9~beurtenissen er<) aang
eslagen. De OVJ heeft de andere vijf de 2x48 uur voorw

arrest b-ijna helemaal laten uitzitten. De regering op
haar verantwoordelijkheden terechtwijzen is nog steeds
strafbaar in deze schijndemocratie en dient met harde
hand gestraft te worden; za! deze officier wel gedacht
hebben. Toch laten wij ons hierdoor niet intimideren
en we zullen ons blijven verzetten tegen deze regering
"\.lIJ KOMEN TERUG".

Hoewel wat laat wil ik toch een reaktie geven
op de vrouwenverzetsweek die gehouden is van
19 mei tot en met 24 mei. Oe week stond in het
teken van akties voor ekonomische zelfstandig
heid van vrouwen en tegen het militaristische
systeem.
19 mei - heksennacht. een landelijke aktie tegen
sexueel geweld en militarisme.
Zo ook in Wageningen waar ongeveer 100 vrouwen
de straat op gingen met fakkels, Zij trokken
langs vrouwonvriendelijke objekten en schilder
den leuzen. Naar aanleiding van de aanvraag
van een vergunning voor de heksennacht kwam
een diskvssie op gang over het aangeven van ver
krachtingen en de rol die de politie hierbij
speelt. (Vrouwen worden vaak niet serieus geno
men. krijgen vaak 3gl"essieve opmerkingen te ho
ren) Het zou beter zijn aldus de vrouwen als. er
lOOer vrouwelijke politie zou worden ingezet bij
dit soort zaken. In ieder geval meel" begrip
voor vrouwen van de kant van de politie.
In vele plaatsen is de Engelse film Carry
Greenham Home vertoond met daarop volgend een
diskussie. In Groningen werd een fietstocht ge~

houden langs militaire objekten en werden er
stencils uitgedeeld. D.m.v. rookbommen werd
zichtbaar gemaakt dat deze terreinen besmet ge
bied zijn. Natuurlijk bleven diskussies niet
uit,
24 mei internationale vrouwendag voor ontwa
pening. "Het was de bedoeling dat op deze dag
vrouwen hun dagelijkse wer"kzaamheden louden sta
ken, In Amsterdam kwamen ongeveer 100 vrouwen
voor een manifestatie op het Museump1ein bij-
één. Een manifestatie rondom de thema IS: rouw.
woede, verzet. !-let eerste onderdeel: het plaat
sen van grafstenen bij het monument van de
vrouwen van Ravensbrück. grafstenen met op
schriften voor vrouwen die slachtoffer zijn ge
worden van geweld. geweld in oorlogssituaw

ties. geweld op straat en binnen het gezin.
Woede: Hier werd de macht van de generaal afge
broken d.m.v. het ontmantelen van '0 generaa.lspop.
Het verzet: Wij vrouwen verzetten ons tegen de
uitgave van honderden miljarden dollars per jaar
aan b-ewapening. terwijl er per dag duizenden men~

sen sterven aan honger in de 2/3 wereldlanden en
het hier steeds moeilijker wordt om rond te ~o

men als je een uitkering hebt. 11ij verzetten ons
tegen de leugen dat bewapening goed voor de werk
gelegenheid is. Wij verzetten ons tegen het g(fw
weldsdenken, uitb-uiting en onderdrukking. sexis-
me en racisme. Bij het Amerikaanse consulaat wer
den enige spandoeken aan de hekken b-e.estigd. Er
werden verzets1i ederen gezongen en er i s een toe
spraak gehouden door Ellen van EvcL
26 mei: landelijke afsluiting in Volkel (waar
+ 250 vrouwen aktie voerden).
Naar mijn menillg had deze week veel feller en
strijdbaarder kunnen zijn. Hoe kwam het dat er zo
weinig vrouwen echt aktief deelnamen? lag het aan
het tijdstip? De soort akties? De voorafgaande
vergaderingen en diskussies? De publiciteit die
er aan deze week gegeven is? Het idee van een
vrouwenverzetsweek kan te snel genomen zijn. Was

~:t pl~~is~~t~~1te:~~s;kti~~~ii ~~~:d~n~r:~ ~~
van daaruit te gaan werken aan In verzetsweek?
Of darentegen slechts 2 of 3 dagen aktie? Het
bleek nu zo dat 1 dagen aktie in de meeste ge
vallen veel was voor een klein klubje vrolJWen
die dit allemaal moest organiseren (7 dagen aktie

was voor de meeste plaatsen niet haalbaar). Ook
ontbrak het aan een duidelijk ~ande1ijk persbe
leid. publiciteit via buurthuizen. bibliotheken
en akties van anderen hadden mee kunnen helpen
vrouwen aktief te maken. Verder lag het tijd-
stip niet zo gunstig omdat het een beetje inge-
klelld zat tussen 1 mei. dag van de onvrede. de
KKN-aktieweelt en de 1-2-3 juni aktie in Woensdrecht.
Met name vrouwen uit de basisgroepen hebben zich
ingezet voor de akties in Woensdrecht. Dit ging
ook ten koste van de vrouwenverzetsweek.
Genoeg gepraat over wat er fout is gegaan. Ik
denk dat deze week 'n goede aanzet en stimulans
kan zi jn geweest voor vrouwen om door te gaan
met de strijd. Het zou goed zijn als er in sep~

tember vrouwen ui t de bas i sgroepen de koppen
bij elkaar steken om te kijken wat we gezamen-
lijk als vrOlJWên voor akties kunnen voeren.

Nicky

~VROUWENVERZETSWEEK

schijndemocratie is al njet bijster groot, maar dit
besluit overstijgt toch alles. Zelfs het IKV tuint met
open ogen in deze volksverlakkerij. Ik zie weinig pos~

Hieve elementen in dit kabinetsbesluit. Of misschien
is het voor Mient Jan Fabel" positief dat hij nog and
erhalf jaar de tijd heeft om zich vanachter Zijn buro
bezig te houden met politiek: lobbijen; volgens mij een
farce. Het enige positieve element dat ik in dit besl
uit kan vinden. is dat dit besluit veel mensen weer
anderhalf jaar werk heeft bezorgd. Ik bedoel dan wel
voor mensen die zich niet laten verlakken door een re
gering die geen eigen verantwoordelijkheid durft te
dragen. Een regering die haar verantwoordelijkheid
afschuift op ande-ren. in dit geval de Russen, en haar
ei !Jen handen in onschuld probeert te wassen. Voor
mensen die- hier tegen in verzet komen blijft er maar
ëe-n mogelijkheid over. burgelijk ongehoorzaam Zijn en
heel gericht di rekte akties voeren.
De "Woensdrek" aktie in Oen Haag is een heel direkt
antwoord geweest op het kabinetsbesluit en een gerich
te verzetsdaad, Net zoals de bezetting van het VVD
kantoor in Asd. een heel gerichte verzetsdaad was
tegen degenen die verantvloordelijk zijn voor zulke be
slissingnen. Had ik niet aan de "Woensdrek actie" mee
gedaa.n dan waren voor mij de hele l,l" en 3 juni dagen
een grote kater geworden. Op het moment dat ik aan de
blokkade meedeed en het kabinetsbesluit hoorde. over~

viel mij een grote woede. Doorgdan met de blokkade had
voor mij op dat mOOIent geen enkele zin meer. Met mijn
basisgroepleden die hetzelfde gevoel hadden. wilden \'je
ooze woede kenbaar maken en verzet pleqen tegen zo'n
beslissing, Om de mensen die wel door wilden gaan met
de blokkades niet in de .,..ielen te rijden en om te
voorkomen dat de blokkades nog meer gekriminaliseerd
zouden worden. besloten we dat onze "ktie niet in
)loensdrecht zou moeten plaatsvinden. Via het landelij
ke blokkade overleg en Vla radio Prikkel hebben we
toen mensen opgeroepen die mee w1 Jden doen aan een
direkte aktie. buiten Woensdrecht. als direkt antwoord
op het besluit. ln de twee vergaderingen die volgden
werden vele 1de~n gespuid. Al fantaserend kwam het
aktieplan tot stand, Mede dankzij de inbren9 van de
groep van Wantij en Kvko (kunstkonfrontatie) werd het
gehele aktieplan beeldend vormgegeven. In zeer korte
tijd werd het plan uitge~Jerkt en voorbereid. VerVOel"
voor tachtig person!?n naar Den Haag. kartonnen dozen
beschilderen met de tekst "Woensdrek". vuilnis verlCl~

melen en jeu de boules ballen kopen en met teksten b-e~

schrijven. dit llWest allemaal in korte tijd gerealis
eerd worden. Haar de inzet was als gevolg van onze
woede groot.
S'middags reden er zes busjes en enkele personenauto's
naar Den Haag. We hadden afgesproken op het Malieveld
te 'lIerzamelen om daar non eenmaal het plan door te
spreken en dE" namenlijst met \'oornamen bij één per500n
te verzamelen. In de eerste instantie was het de bed
oeling op het Binnenhof Woensdrek te vestigen. Op het
Ma I i eve1d werd bes loten di t voor he t Binnenhof te doen
De kans om op het Binnenhof inges loten te worden door
de politie is wel heel erg groot. Daarnaast is de pu
blieke belangstelling op het voorhaf veel groter,
Zo onop\'allend mogelijk gingen we in groe[ljes lopend
naar het Voorhof. De auto met materialen zou na een
kwartier ook naar het Voorhof tne-komen. Bij het Voor
hof aangekomen b-leek daal'" al politie aanwelig te Zijn.
Ër stond een auto waaruit verf lekte. de politie had
de persoon die bij de wagen hoorde gearresteerd. én
enkele plakkaten in b-eslag genomen. De jongen die ge
arresteerd was behoorde waarschijnlijk bij de groep
mensen die dezelfde middag het Ministerie van Defensie
\'an de nodige leuzen hadden voorzien, De politie was
nog maar net uit het zicht verdwenen met de arrestaht
of daar kwam ante materialenauto het Voorhof oprijden,
In nog geen drie- minut&n werd de auto leeg gehaald en
was de vuilnisbelt voor het Binnenhof een feit. Het
opstellen van de dozen met de tekst Woensdrek leek net
een scène uit de wiekent-kwis. Na enig gepuzzel was
het beeld vormgegeven. kompleet met NATO-prikkeldraad
als afscherming. Het was overduidelijk hoe L10ensdrecht
er uit zou gaan zien door zo'n besluit, We konden doo~

rgaan naar de- volgende ronde. Oe regering heeft met
dit besluit het balletje terug naar Rusland gespeeld.
Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten. Wij spee1~

den op symboliese wijze het bal1etje alvast terug.
Dat daarbij negen ruiten (lP het Binnenhof sneuvelden
was voor ons slecht een bijkomende zaak. Voor de po·
litie was dit geen bijzaak. Direkt nadat de eerste
jeu de boules ballen gegooid waren kwamen zij in aktie
zodat wij het op een rennen moesten zetten.

Nadat ik weggerend was ben ik met een groepje mede-ak
tievoerd(st)ers aan de overkant wat gaan drinken op
een terrasje. Het \~as schitterend om vanaf hier de
reakties van het publiek te zien. Hensen bleven staan.
stelden vragen aan de politie etc. Enkele omstanders
waren zelfs zo brutaal om enkele bruikbare vGOrwerpen
uit de vuilnisdrek te hal-en en die mee te ner.len. Zo
wilde een jongeman enkele ballen oprapen. Zijn h;;lOdcn
zaten gelijk onder de verf. Angstvallig hield hij zijn
handen verborgen voor de alom aanwezige politie.
Blijkb-aar was hij b-ang om voor aktievoerder aanqezien
te worden. Pas na on.geveer een uur kwam de stadsrein~

ging de boel 09ruimen. terwijl de NOS opnamen aan het
maken was van ons "stilleven-,
Op het Malieveld werden bij het afchecken van de namen
acht mensen gemist. later bleken er zes mensen te zijn
gearresteerd. Door de verwarring over zoveel arresta~

ties waren sOlTl1lige mensen ook bij hun b-ijnamen genoemd
Via de Blauwe Aanslag is toen juridiese en mentale
bijstand geregeld. Nadat bekend was gevIOrden waar de
mensen op dat moment VOOl'" verhoor vastzaten. zijn we
voor dat politieburo gaan SChreelA1en en herrie maken.
De politie reageerde hiel'" zeer opgefokt op, Op een
gegeven moment kwamen er zo'n acht agenten met de wa
penstok in de aanslag naar buiten en werd er een hond
ingezet om ons te verdrijven. ()noot vle niet meer moch
ten schreeuwen wilden we op een andere manier onze
aanwezigheid aan de mensen binnen kenbaar II1ilken.
Het viltstift werd toen een leus in spiegelbeeld op
een van de cel ramen geschreven. Ook hier greep de 901
itie weer onbeheerst in en werden twee mensen gearre
steerd. [en ervan had niet eens de vi ltstift aangera
akt. Toch werd hij beschuldid van het "bekladden van

~
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LUBBERS DE BAL TERUGSPELEN

ATOOMVRIJSTAAT
2000 OBLIGATIES

VAN HONDERD GULDEN

De v.erkoop van paspoorten gaat prima. Er Wor~

den nu ongeveer 20 paspoorten per week verM

kocht. Toch is dat niet snel genoeg 011I op
korte termijn een stuk grond te kopen.

Daarom heeft Atoomvrijstaat (het is inmiddels een stich
ting geworden.) een obligatielening van 200.000 gulden
uitgeschreven, notarieel vastgelegd op 25 mei 19134.
Deze lening is verdeeld in 2000 obligaties van elk
honderd gulden.
De obligaties moeten gezien worden als een renteloze
lening. Als er voor 1 januari 1987 geen land wordt
aangekocht kunnen de obliqatiehouderslsters hun geld
terug krijgen.
Als er wel een stuk land is aangekocht. zullen er elk
jaar een aantal obligaties worden ui geloot. Het geld

~~~n~: ~~~~~~~s~~:tb~~k~~e~~~i~:19~~~k~~~r3~-
waardoor alleen geld kan worden opgenonen voor de
aankoop van land of voor terugbetaling aan obligatie
houdersisters.

Obligaties kunnen worden besteld door overmaking van
/100,- up postgiron~r 4385104 van de TRIOOOS BANK te
Zeist, t.n.v. Stichting Ato(llllvrijstaat. bankrekening
nUlM1E!r: 21.21.33,527.
Natuurlijk 9aat de verkoop van paspoorten ook gewoon
door. Deze zijn te bestellen door f 13,90 over te ma
ken op giro 2238597 t,n,v. Stichting Atoomvrijstaat.
Amsterdam.
Volgens de statuten van de Stichting Atoomvrijstaat
zal een stuk land bij ~~n van de kerngeweldobjekten
in Nederland worden aangekocht. Door het plaatsings
besluit van 14 juni 1984 is het de eerste prioriteit
om juist "in Woensdrecht een geschikt terrein te kopen,
want het plaatsingsbesluit betekent dat de onteige
ningen en de grondaankoop van Defensie gewoon door~

gaan. Zo willen we dan b,'II. de aanleg van uitvals
wegen voorkomen. Het ;s echter niet uitgesloten dat
de prioriteit verlegd zal worden naar nieuwe kern
centrales. Dit zal dan bepaald worden door de al,ge
mene paspoorthouders/stersvergadering. waarin alle
burgers en burgeressen van AtOOllvrijstaat een gelij
ke stem hebben.
We zoeken nog mensen die mee willen Herken. Het liefst
zouden we een soort netwerk hebben. voorla om publi
citeit te maken en om te zoeken naar een geschikt
stuk land. lede reen die hieraan mee wil werken wordt
verzocht kontakt op te nemen met Atoomvrijstaat. post
bus 80159 100560. Amsterdam. Telefoon: 020-716561 of

r~~Jg~f~~I:i~:ii~~I
, "Z.terd.",iddag werden er Mj het Binnenhof negen

mensen aangehouden. Zij maakten deel uit van een
groep van tachtig demonstranten die vanuit Woensdrecht
naar de Residentie waren "verhuisd" om te protesteren
tegen het besluit van de regering'" aldus TROUW van
maandag 4 juni.
Wat deze verhuizing inhield. waarom er precies voor
deze vom van aktie gekozen was, venneldde de krant
niet, Als titel boven het kranteartikel waaruit boven
staand citaat gehaald is, opent TROUW met: "Harde kel"n
verstoort blokkade Woensdrecht". Volgens mij zou de
volgende kOp beter op zijn plaats geweest zijn:
"Kabinetsvoorstel reden voor direktere en hardere ak
t1es". Die "enkele figuren die mogelijk niet tot de
vredesactivisten behoren- en "het geweldloze karakter
van de bJokkade hebben !'lefrusteerdn • aldus politie~

woordvoerder Worm, zijn voor mij de enigen die het
kabinetsbesluit op een juiste manier beantwoord hebben
Als er één groep is die de blokkade en de vredesbewe
ging in het algemeen gefrusteerd heeft dan is het wel
dl! kabfnet.
Voor lPij was de enige mogelijke reaktie op dit besluit
mijn woede' o\'er deze pure volks\'erlakkerij op een di
rekte manier kenbaar te !leken, Het gevoel verraden te
zijn te uit en. Mijn vertrolI'lfe'n in deze parlementaire



BRANDSTOFVATEN~........

VERSPREIDEN RADIOAKTIYI~IT
Een vertrouweHjk rapport, d<lt was uitgelekt
via Friends of the Earth, heeft onthuld dat ont-

::~fr~~ie~e~~e~eg~~~~~/:~rk:~::a:n~~~~~~~~~~e
radioaktieve besmetting in Groot-Brittannia.
Het reppol"t is in maart 183 opgesteld door een
speciale onderzoeksgroep, onder wie vertegen
woordigers van BNFl en central Electricity Gew
nerating Board. Men had gevonden dat er Itvrije
besmetting b<lven ecceptabele nivea.u's" was VOOI"
gekoll1E!n gedurende vele jeren en men meende dat
dit nog steeds voorkomt. Het gevaar voor de bè
volking was echter "niet signifiunt·. In het
rapport stond dat het vat<lntwerp niet vol ledig

~~~:~i~th~:~ ~~~b~:::e~f~n~:df~~:~~~itH~{e
weglekt uit dekselbouten en boutgaten en de
nauwe spleet tussen deksel en 'lat buiten het ze
~el. Ook heeft et" besretting plaatsgevonden van
uit een van de platte spool"Wagons, die gebruikt
waren vOGr transport van vaten. Het rapport be~

kritiseert tevens het bestuur van BNFl en CEGB
wat betreft hun Ilanier van OOlgaan met afval,
het gebrek aan 1nfol"llatieverschaffing en de
verwarrende deling van 'verantwoordelijkheid voor
afvalverwerking. In haar reaktie zegt BNFl te
hebben gehandeld volgens de aanbevelingen van
het rapport. Het CEGB heeft nog geen cOl'llllentaar

~~i~~~Sr;~p~;;~ ~~i~e~ètE~~t~~~;~~~~ ::~
chronisch en deprimerend onve1"\llOgen van de kant
van het CEGB, 011 zelf aan de eigen nonnen te
voldoen, aantoont.

Negenhonderd technische werknemers van British
Nuclear Fuels ltd Windscale (Sellafield) hebben
met algemene stennen een motie van wantrouwen
aangenomen tegen het fabrieksbeleid , begin
december 1983.Voordat het l"adioaktieve afval il
legaal in de Ierse zee werd geloosd in november
j.l.. heeft het kennelijk opgeslagen gelegen
op nog geen 20CMl afstand van de kleedkamers
van het technies personeel. De werknemers
zeggen dat hun kleedkamers besmet zijn. Ze re
aliseerden zich dat pas toen hun stralingsconw
trole~ buttons z~art werden. De arbeiders zeg
gen dat de stl"aling uit die tanks, zo intens
was. dat het door het isolerende beton en de
loodlagen heenlcwam.

STRALING ONDER TOEGESTANE.

LIMIET OORZAAK ~NktR ,
De Colorado lndustrial COII111ision deed onlangs
de uitspraak, dat de straling die was opgelopen
door Leroy A. I::rt.lllback (werknemel" Rady Flats
kernwapenfabriek) tijdens zijn 15-jarige lOGp
bun in de fabriek. de doorslaggevende oorzaak
is geweest van zijn dikke dannkanker, resulte
rend in zijn dood in januari 1974. Robert Yunkhe
advokaat voor het milieudefensiefonds en stra
lingsdeskundige. zei dat deze beslissing aan
t?Mt ··met welke i di ote gedachtengang het En
v1ronmental Protection Agencv stralingsnomen
heeft ingesteld. Het af!]elopën jaar heeft Illen
dit weer gedaan voor blootstelling van de be
volking aan straling van de uraniUlnalertjen~en
ze stellen voor het eveneens te doen voor Ul"a-
ni ummijnen." Het mi lieudefensiefonds heeft zich
aangesloten bij andere groepen om de uranium
maa , nonten van het agentschap voor de ~chtbank
aan te vechten. Oe Krumback-uitspraak schept
VOOr werknemers in andere industrieen ook mo
gelijkheden om kOmpensatie te krijgen voor ziek
te, die veroorzaakt is door blootstelling aan
doses die onder ç1e federale nOrJllen liggen. ,

1000 POUND URANIUM

VERMIST IN OAK RIDGE
O'ler een periode van 35 jaar 1s er een totale
hoeveelheid van 1710 poundverrijkt uranium
verdwenen uit een kernwapen fabriek in oak Ridge
Tennesee (USA): Een regeringsrapport met de..
tails over de verliezen kwam in handen van de
Scripps- Howard nieuwsdienst. De verliezen uit
de fabriek zijn naar men zegt de grootste die
ooit Zijn gemeld door een staatsfabriek of vl)or
de staat werl=ende fabriek. In 1972 - het jaar
van de grootste verliezen- werd genoeg urani-
um vermist 011 12 atoonwapens te lIaken.
Functionarissen van het Amerikaanse Departe
ment van Energie beweren dat de vermiste ura
nium uit A!terikaanse fabrieken vastzit in de
pijpleidingen van de verwerkingsmachines. Ze
zeggen dat er ook uranium weo is door foutieve
boekhoudingsprocedures. of pér ongeluk wegge
gooid met radioaktieve resten zoals afval me
taal en veegdoeken. De federale regering van de
V.S. waal"schuwde op 17 januari de Scripps-Ho-
ard nieuwsdienst. dat men vervolgd kon worden
voor het aannemen over vermist uraniUll. De hoe~

'1eelheid uranium die vermist wordt in staats
kernwapenfabrieken 1s geheim uit staatsvei 1i9~
heidsoveMllegingen en ieder die infonnatie bekend
maakt of ontvangt kan vel"volgd worden volgens
de AtoCl1l Energie Wet, a loos een woordvoerder
van het enel"giedepartement. Wayne Range.

J
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Op maandag 30 April 184 werden 5toegangswegen 1n de
West-Duitse Kreis-lüchow Oannenberg 12 uur geblokkeerd
Ondanks de aanwezigheid van onge'leer 300 man politie
en een vel"zamelingsvel"bod (de dag er voor afgekondigd)
slaagden 5000 blokkeerderstel"s el" volledig in twee
Bundesautobahnen te blokkeren en het verkeer in de

~~~~d~a~~ ~r~~k~~~ ~::ld:et~;~~:n~an drie akties.
die deze lente zijn georganiseerd ter verhindering
van transport van gebruikte brandstof naar een tijd
elijke opslagplaatts in Gorleben. Oe eerste aktie was
op 24 maart toen 15.000 1Iensen een men!ie1ijke keten
vormden rond het Garleben terrein. De derde aktie zal
zijn het direkt tegenhouden van kernafvaltransport
op de dag van het eerste feitelijke transport in
Wendland. Men verwacht in het begin van de zomer het
transport van gebruikte brandstof naar de reeds vol
tooide tussenopslagvQorziening.
Anti-Kernenergie aktivisten in West-Duftsland zeggen,

~~ ~:;i~k~:;e~~e~~u~~l":~ra~e~el~~~a~u~~~sh:~~~ren
AKB. Veel geprezen werd de samenwerking tussen de
plaatselijke actievoerders en de atoomtegenstanders
uit de rest van duitsland~ In het verleden is er veel
onenigheid geweest tussen deze groepen over akseptw

abele vonnen van verzet tegen kernafvaltransport in
het zwaar genucleariseerde gebied van Wendland. Die
onenigheid heeft de sallEnwerking bemoeilijkt en ge
zamelijke actie onmogelijk gemaakt.
Grote kritiek was er op het gedrag van de politie.
Tijdens de nacht voor de actie van 30 Apl"il waren 500
tentenkampbewonel"S Qnwett1g van hun bed gelicht. in
politiebusjes geladen en 30km verderop in de weilanden

r~~~;;en:i~~1~~et=~u~~tje~~s~~~~~~~~O~j~~ge~ind_
schermen van geparkeerde auto's kapot. duwde auto1s
de sloten in en veel auto's waren beschadigd. Bij 50
auto's had lIlen de banden laten leeg lopen.,
Ondanks deze provokaties van cle kant van de politie
weigerden de demonstranten met tegengeweld te rea
geren. Het succes van de Wendland-blokkade was groten
deels te danken aan de rustige maar vastbesloten
houding van de actievoerders, waarbij ze voortdUrend
booen op de weg legden of de weg blokkeerden daar
er op te gaan zitten. ~,

a

•

LEKKAGES KEY LAKE

Sinds 1979 aksepteert de West-Ouitse post in het ge~

bied rood Gorleben geen enkele brief of ansicht I1et
een sticker of leus tegen kernenergie (omdat dat "po
litiek lt is, een regel die door justitie wordt gesteund).
Stuut" ons alsjeblieft een brief met een antikernenel'9ie
leus of -sticker naast het adres. Als je 'm terug
krijgt moet je de brief in een tweede envelop sturen
als bewijs. Dergelijke bewijzen hebben we nodig als we
de zaat: aan de orde brengen bij een kongres van de Alw
gemene Post Unie in Hamburg. Brieven en kaarten sturen
naar: Hansjurgen Kabus. Amselweg 9, D 3131 Wustrow.

. W- Duitsland.
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lS Slnds enkele weken verhuisd van de Czaar Peter-- (West-DuItsland) konkludeert in een rapport
straat 1 10 Amsterdam naar het Wllhelmina Gasthuis oller de flnanciele haalbaarheid van opWerkH19
terreln: gebouw 19, le Helllerstraat 106, telefoon 020- Hl West-Duitsland. dat definitieve opslag van
85 38 57. Het postadres is: Postbus 5627. 1007 AP A'dam radioaktlef afval goedkoper is dan opwerlnng.

W!SE ~rd ln 1978. OPgeri~ht door mensen a~komstig. uit ~:; ~~~e~~~~~öu~~;eU~i~~~~:~~eW~~~ri:n~~~~:
de ~nt1~ke~energlebeweglng met als doel ln~ernatl0na· meldde verdêl" dat 'direkte ' opslag van radio-
le 1nformat1e te ve~chaffen ov~r kernenergle~ het ver- aktief afval ~dus zonder dat het is opgewerkt-
band met kernwape~s en uraniulllWlnning. l~ de Jaren minder straling met zich meebrengt, Tot nu toe
dat WISE bestaat, 1S op verschi 1~:nde man leren gepro- li~l'Jen er plannen voor een opwerkingsfabriek
beerd deze funktle te verwe;enllJken. Momenteel Qe- van 350 ton/jaar. die gebouwd gaat wol"den in
beurt ~t vooral d~or he~ ultgeven van een veertlen- Oragahn (Nieder-Saksen) ofwel in Schwandorf (
daags ,n~euwscortm1:'~lqué (ln het Engels. een Neder~and- Beieren) (zie Wise- Nieuws kommunU:ee 202.1404)
se ed1tle verschlJnt !ën ~eer ~er n1aand.) Bovendlen De ultspraak van Scheuten van OKW betekent volg
!e:~tn:~~;a~o~~~ ~~~~k~~~r~a~~;'a~;~:~~:~f~n in de ens Hariolf Grupp van het Ins ti tut für Energie

tweederde wereld, f 21,-+porto.) und Umweltforschung (IFE~) dan o~k. dat VKW
... Nederland en de bom de Franse connektie(l4 -+porto) naast .de geplande opwerktngsfabnek een tweede
... Zure reg~n boel=. (f. iZ,5f) + por~o) .' ;:~e~~~~~ni~~~~~'v~o;w~~r~a~e~~~:~~:::~~~;len
"'.Kernach~~ge pe~lodlel=en, overzlcht.van lnterna- parlet'lent de mtming van de atoomlobby. dat er
tlonale t1~dschrlften l)~.~r kernenergle (f 6.w+porto) hoe dan ook een o~rkingsfabriek moest komen.
+ lnternatl?"ale adr:esllJst (rnet fleer dan 100 adres- Het merendeel van de West-Ouitse elektriciteits
sen van antl-nuclealre groepen over de hele wereld. bedrijven i's echter tegen de bouw van een op-
i 15,w % porto) .. werkingsfabriek. Het op laten werken van de
W~SE heef~ daarnaast een ul~~eb~lde dokumentatie branstofstaven in het Franse La Hague zou een
dlt!' voor ledereen toegankel'Jk lSo WJSE is elke dag goedkope oplossing zijn, evenals direkte <lpslag.
geopend van lO.uur tot 17,uur. RijklIrt Alleen het Rheinischen Westfälische elektrici-

teitsbedrijf (RWE) is voor de bouw van een duit-

t se opwerl=ingsfabriek, omdat -zo zeiden '1ert8gen-
CANADEZEN OP EUROPESE TOERNEE woordigers van RWE- de duitse ,toomindustrie an

ders haar technologische kennis zou verl iezen.
t\.\ Volgens de West-Duitse krant 'Arbeiterkampf '

WILLEN OMHEINING ,,~""'1't.l:t\' ligt de vertloring van deze houding van "KW in
V\",l\" \ol" het feit dat RWE de atoonMapen- I)ptie open wil

()~ URI\~1 • bouden.

Op 2 mel '84 begonnen Job" G"h,. en Miles GoldstIck .~' HOOGSPANNINGSMASTEN ~
~H~~~:~~:ï~~~~:~~~~~~~:!~:i~;~:~:~a~~~;~~~:~::::e DOORGEZAAGD IN OU ITSLAND
te brengen aan steungroepen op het gebied van milieu
en rechten voor oorspronkellJke volken. Op hun eerste
dag ontmoetten Z1 j onder andere; de Grt1nen. Uranerz
(voor een derde e1genaar van de Key Lake mijn in In de nacht van 14 maart zaagde de aktiegroep
Saskatchewan) en waren ze s 'avonds bij een openbare ~:~e~~~;~~~eAh~g~~:n~i~~~:~~~~~~~j~1:nz~:~i~nen
~~~e:~~~~te~i~o~~~n~~~i:~i~~~rdpe~~or een koalitie Duitsland] door. In een verklaring ntet uitleg van de
Dê Grijnen stemden el" in toe om in het parlelllent vragen aktie, zegt de groep tegen de verwoesting ven bossen
te stellen over de Duitse verantwoordelijkheid en kerneneraie te zijn. Ze zeggen dat de aktie zorgw
inzak!!' het verwerken van mijnafval, verder hadden de vuldig voorbereid en proffesstoneel uitgevoerd is.
GrUnen in het onderhouden van kontact met de mensen De beschadigde steunen kunnen volgens hun niet meer aan
uit Saskatoon. Tijdens het gesprek met Uranerz werd elkaar gelast warden en om '1el1igheidsredenen moeten
er gepraat over de verantwoordelijkheid die deze de masten nu geheel afgebroken en opnieuw <lpgebouwd
firma heeft ten oplichte van Saskatoon. Uranerz heeft worden. De stroomleiding maakt deel uit van het grote
toegezegd een bl"1ef te zullen sturen naar Saskatchewan Westduitse electt"iciteitsbedrijf RWE; de bedoeling is
waarin men {als dit ook maal" enigzins noodzakelijk is) dat daat"langs de avertol1fge stroom van de ket"ncenw

verzoekt om de plaatsin!] van een hek rond de mijn en trale MUlheilll-Kär1tch vervoerd word naaI" het indus-
afvalterreinen, De beide canadezen zullen tijdens hun tzr,i,ec2e4~t.rOOu~.~ijbo8sonve":nDeieIVe'nrd. ere bouw van de leiding
tour onder andere Nederland, Oenemarken. Zweden. Fin- "" r

land, Noorwegen en Groot-Br;ttannie aandoen en tijdens
deze reis zullen er zo'n 40 openbare bijeenkomsten
zijn.

vvi.

Ongeveer twee weken lang, eind januari be{lin
februat"i. stond i n de Canadese pers op de voor
pagina de lekkage van radioaktief water over
een dam van de Key Lake mijn in Noord- Saska
tehewan, Canada. Het verhaal haalde ook het
tv-nieuws in diezelfde twee weken.
Derg.eliJI=e aandacht in de media is ongebl"u1k~

elijk en rnerl:.waardi~, aangezien het in de
10 jaar dat er in Canada' met dannen gewerkt
wtm:lt regelmatig voorkomt dat er bij de ura
nium- industl"ie lekkages plaatsvinden. Tot be
gin jare-n '70 werd sinds de jal"en '50 100% van
al het vloeibare- en vaste afval. direkt in de
meren en stromen gedumpt. Over dergelijke
'lekkages! hooI" je de media nMit.
Het Canadese Intel"kel"kelijke Ul"an1um Conmitee
(lCUC) is bezig met juridische stappen tegen
de eigenaal"s van Key lake in verband met de
lozing op 5 januari van ongeveer 100 miljoen
liter radioaktief water. Het watel" bevatte ra
diUTI-226 en wel 200 maal zoveel als is toege
staan volgens provinciale drinkwaternormen;
ook is het zuur en bevat het sporen van arse
nicUTI. Het duitse Uranerz Ltd. is voor 3U
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Dring!!:! 

"Gol~r?! " 

"lig Dries, wot literliJk dit je • opbelt, want i k vor

veel • zo•. 

•·wat?! Heb je zo' n last van dte ltttht u t ters fn Woens
drect.tt• 

••• ••• •.•••••.. . • ??! : :· 

"Jo, J• l t begrijp jo vordrtot en of lt dnr eon op

lossing veur weet, we t u:nntt'l ,_., nog ' ns een keertJe 

nur de porno-f lla, dur knap jo toch a ltijd zo van op?" 

"Oooh, je bedoelt dat stelletje op dat ka..,:· 
"Tsja CS-gas rug niet we,. z:o, de HE werkt a11u oot zo 
slordig af •• llfssthfen va l t e r we-er wat te organiseren ofzo" 

•vauaat: 1 , Ik? Jt denkt toch n iet dat Ik qa verhulzen 

voot zo'n klein beetje tktievoerder-s. Ja, ja ah forens 
kan t k ook w 1 wat organiseren zoa h vroeger, Ik ,.,,..._ 

veel ""'hier de kloten, kaeret:• 

"Dubbel salaris, best, naaar geef je 1110 dan de vrije hand!' 

"Ja, ja dat kaiiP n10et weg, 1nders kom Ik niet, heur: • . . ·············· 
"Dus dit heeft Rietkerk 1l goregold .. t l ensellnt• , ......................... 
"Beste taerel, dan koo Ik toch "'toon dinsdag na do 

ontrul•ing, dat Is beter voor aljn l .. go on don heb 

l t ook nog wat tijd 010 aljn vri endjes von hot OSL on 

konstruktief Jong Nederlond te bollen" . 
•t tI I I tI I I I I I o• ············· 
•wat ntet door dt: te lefoon? Mlar dit luisteren we toth 

zotf on· 

"Jawtl ... or do avo " toch zo'n onhlndlge tlup, .. 
hadden dat aet d'e gr&Mttn vet:l 1't1ndtg.er kunne-n aan

patten. Dot hod don wo l oen pur dooien gekost, .. ,. 

dan hadde n die linksen we l 6t schrik t.t ~kken! ~ ~· 

"11111/11111:! :• 
•to.d, 90f'd Uc ul tnoor 10r91n dat er gHn dooien val· 
1en, un "" Met-j e tnttat Gitit door" dt Ni jgende -.eer· 
der"Mid \a.n toch gHn kwaad?"' 

"Je, jo hot -t wol op do bevolking lijken, naar dot 
zook Ik wol uit, Int dot Ntr un 11lj over: Dog Dries 

en bedankt veur dett Job, nu kan tk weer wat unpakten, 

~~~ h~~;;~~~·;Nrd~rs zijn h Got~:· 

' Woen sdagavond, net terug "'" Volkt l wur het vrou
wenverzetskanp N&ndag ontru flftd wu . llt wil nur de 
keuken 9'""· •Js t.,..nd zegt dur kc:r.n 6 r.lt·busjes 
longs . Ik blijf stun tijken, er k_,. zo vut <»
busjes langs. Van&f Ut 1110111tnt wordt het "" soort droc. 
Tfentalltn •·ers springen uh bussen en verspreiden 
zi ch over Ket kltlfl. Ik donk : "Ik -t de odvotaten bel· 
len•. O.t was zo Msproktn . Ah er een overwtthte ont
ru\atng ta.t ltunntn ct. advo\aten he t stilzetten •tt een 
tt ltgru n•ar de Aud vaft Sttte ( htha ). Te lut. llltt 
Hn grotto sch&•r Is de t~lefoon atne:s1ottn. 
GodvtrdoMe we worden de lt:Ht f"9edrt-ven, ttrwtj I buHeon 
steeds 89r • ·busjes, vrachtwa9ftns. polhit enz . Mt 
hiiP opto.n. LtnseHn~. loko·burq,..sttr toet btn· 
nen, ~lefd door ttentJI1tn setrhsen. ftDS·k-ra •, 
beginnon te dru len, grott schij .. rpers op ons gericht. 
l.,..nd tnolt de dftr dl c~t . Donts S hertn begint dit 
lul. 110 krijgen n n stencil uitgedoe ld •t wu wo dus 
ol doorhodden. we wordon ont rulad. 110 trljgen Z k,..r. 
tier do tijd 010 onze spullen tt pokken. vu wo nlot 
•e kunnen lt:rtj~n ne-.n .r:tj voor OtiS I!'IH. Als wt on· 

WE HEBBEN MEER STEUN NODIG 

IN WOENSDRECHT 

HET VREDESAKTIEKAMP 
Ni euwsbr ief no.l bls 
Hoogorhelde l juli 1g84, 

"Hoo wo erbij z ltten en hoo wo er voor stlan" 

Vlj zijn beroltbur; op de stoop von hot Roadh uh von 
liotnsdrocht (tt Hoogerheldo). 

laat ons alsjeblieft jullie nakttes,aktiephnMn tn 
attle-ervaringon horon' Wij hebben ol t urs steun nodig. 
.... . oot geldelljk,Ons gironlmftr h:333Z968. 

"AAn i ederoen die z ich betrotton voelt biJ hel vrodes· 
aktieka.IIP. 
8estt vrienden en vriendinnen" 

Wij hebben geen huis meer,geen plaats ~~eer om te leven, 
te slapen en te dNOnstreren. Woensdagavond 27 jun1 0111 
22. 00 uur werd het Vrodosa~tlok~m~>(VAK) aan do Midden
weg ontruimd e n met de grond gelijk gtllukt. Na negen 
o>unden zijn wiJ zonder di rokte aanleiding dakloos go-
.. akt.O. mees ton van jullie zullen dat Inmiddels wel 
weten.De ontru1m1ng op zich en de man ier waarop beteleen
de een hardeklap In het gezicht van velen.Een ervaring 
die we niet gomakkeliJt of s nel zullen ver9eten. ln de 
nacht van woensdag op donderdag ts alles van het terrein 
weggehaald.Heteen daarna is men het terrein om gaan 
ploegon.Een wagen llltt gier mukte het kirwel • f.Het 
stinkt aan allo kanten :: Het lijkt alsof .,.n gedacht 
hoeft op deze bruto m1ni er ten stukje tiJd u doen vor· 
dwijnen .Alsof dat zou kunnen,Alsof de v•le lcontakun , 
M v~lt ttl goeie en vele eoehame III(Wnenten OM •tt zo~ 

voel verschillende 1110nsen ••nuit ten 9emeenschoppelljk 
Ideaal ons verzet vonn en inhoud t e geven onge<~un 
geualc.t zou kunnen worden.Ze hebben ons vul af kunnen 
nf'lll!n,aaar ons verzet hebben u niet t unntn breken . 
~~.~~ bestut nog steeds en zal blijven bos u en ..... 

Slechts uiterst t><IJftlochtlgo arg..,.nttn zijn voldoen· 
do gewest voor do loco-burgemeester en de POlitielefding 
ao de beslissing tot ontrulalng te ntiOtn.Dot or lllogu l 

~a~:·~ego":'i!~~~o:~t~~.~~:~e~.:~~d::."!:~:-
sluit hoeft go.-n is gezien do Inhoud von dot besluit, 
allten .. ar ee<~ reden '"'het VAK te handhlven.Jul s t nu 
-t de Noderl1ndse bevolking hur Stoa llten horon.Won· 
neer vanuit het VAX at ties %OUden worden bertllld dft een 
emstigo bedrolging von do openb•ro ordt zouden opleveron· 
hetgeen per geval beweztn moet vorden- is het aan de justt
lit oe tegen dergelijke strofb•ro ft i ten op te treden. 
Maar bewijzen en f elten ontbrokon.Oe loco beriep zich ooi< 
nog op geruçhten dit Durgers het recht tn e1gen h.tnd zou 
v i 1 t en nemen .Een mooi staaltje nn omgekeerde lo9tca : 
o.dat Ingezetenen mogolijk do okthlston lfl lltn rooloste
ren • .aettn de a;lcth1sten het veld rui111n. Verder is er 
zondfr over1eg .-et de getlll!enteraad,stef"ker nog,n1 de gt"· 
-nttraad op dinsdagavond voorgologon te hebbe n.beslottn 
tot ont rul11i ng ••• Oe demokrotie ligt op hAir gat!! 
Maar wij laton ons niet vorjagen,nlet door de Leeuw,of 
door Lonsellnk,of Goldberg,Onze overtulging dat wij 
voor hot leven strijden en da t wo 1110t velen zijn Is 
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Hoogemolde en op oen torrein wat wo gekraakt heb· 
ben vl1k bij de basls.Ve ondervi nden alle IlOgeli j ke 
tegenwerking van dt gemeente en haar trouwe dienaars. 
leder initiatief wat door ons gon..,.n wordt In de vors 
van het opzetten van een tent ,bender of hut,wordt be· 
antwoord llttetn poHtleoptreden.Dat met het resultaat 
dat wo dag on nacht in de open lucht vertotven •t als 
tnigo onderkomon oen lap plast ic tegen de regen. 
Oe st-ing echttr, is gozlen de -tandighedtn,uitsttkond. 
En de rookties vanuit de bevolking zijn overwegend po
sltlof.Eon belangrij ke steun. 

Toch : lle htl>ben ....,r steun nodig 

WIJ stu,.... jullie deze nieuwsbrief-en wo lfllltn dt t-n
de t ijd htt l regelaatlg niewe n.....,rs loten vtrschljnon· 
• jullie op do hoogtt tt houden van de stand van uken 
hler.Oot wilion wiJ ln1thtleven In het lond,ter onder
st.t uning v-an het VAK.voor- zover als wij daarvan op de 

:~~.'~::!;::~-=;:~·~~te~~~~:~·~~ r.·~~~r 
alleen aan deze plnts gobondtn.IIO hopen dit jullit In 
jullie oagevfng lnfo,..tio door wilion geven over de ont· 
wiktelingen on ui tdrutting willen geven oan jullit ver
ontwnrdlglng o•or wat zo •t ons kaap hebben godlan. 
VIJ hopen do ko.<>de ti jd vtltn von jullie hltr te ont· 
-celen zodat een nnul v~.n ons even er tussenuH kun· 
nen • de nodige rust t e gonleton.K011 nur ~1\Sdreeht. 
Hier z i jn is ofh vora van verzet tegen de btwapenlngs· 
race. 

Voor de landelijke pers,rodlo en tv blijkt wer eens 
dit \fat wij doon on vooral de •anler wn rop wiJ dat dotn, 
niet voldoende nieuwswaarde heeft. 
Du""' i s de nleuwsbritf belangrijk!: 

LAAT ZE NIET 

ALLEEN 
foto's een tnde llng terrein geruakt en e1ke ten .. 
held hod een oigon gobiodje ,.. t e ontrulaen en of te 
broten.'*t Brab1nts Riewsblad schroef • .., dag later dat 
fn jurtdisd.e zin in feite nog verdergaand~ outregelen 
getroffen woren dan t ijdens do ont rul•lng von do 
luct y luik to Aotstord ... 

De bewoners hebben die nac.bt bij de f ranstskanoen door
gebracht. Veel ~~ensen betuigden die nacht en de dag er
na hun steun. 
Donderdagavond wAs er een speetale raadsvergadering over 
de ontn,lfmtng.Ondanks hevige veronn.aardigfng over leugens 
van Lense11nk werd dt motie van wantrouwen d1e wel ttlur 
lag niet fngedfend.Nnst de mensen van het VAK waren er 

~~~!~~~~~n k~!d h:~ ::~~o~!~ ~=a~:d~:e~~d~~!~~~~: ~:ren 
bl1jven.Kort daarop werd de zaal hardhandig ontruimd. 
We waren niet van pl an 01'11 weg te gaan en daarop zijn •e 
op de s t oep voor het raadhuis gebloven en hebben daar 
ook geslapen. Een plek waar we sindsdien zfjn gebleven. 

Vr ijdag heeft eon groep 110nsen geprobeerd b iJ do bunker 
1an de Koolweg nieuwe bouwsels tt maken.Deze werden 
gelijk door de polltie afgebroken.Dozolfde dag heeft 
lenselink 1n een overspannen toestand het dorp ver laten . 
ten aantal spullen wetden in de ve..-schi l lende schuren 
opgeslagen . Van vrijdog op zaterdag hebben we weer bij 
het gonoeentohuis geslepen, 

laterdag~~~fddag zfjn we i n twee groepen naar een nieuw 
terretn gegaan. (He t Korteven,llgt t ussen de rijksweg 
naar Betgen op Zom,en het verl engde van de ltndings
baan van do basis).Dur hebben >~e >~eer gebouwd en dat 
werd wederOIO gelijk ofgobrokon. ,waarbij hard opgetrodon 
werd door de pol itie.We z ijn daar toch gebleven 011dat 
we een plot lfillen,.. een kamp op te bouwen!Ook ol 
slapen we onde,.. de blote l'lee.el,ze krijgen ons n1et weg! 

Sinds UUI"'dag~~iddag zi jn ook daar steedS aensen ge
bleven.zodat w:e nu zowel voor het raadhuis als op kol"
teven pe,.,.ntnt ••-zlg ~ijn, Voor het raidhu ls ~lijven 
we 010 de bevolking va• Woensdrocht te late• zien dot wo 
vastbesloton zijn te blijven en hot niet plkt en. 81j 
htt kor·teven oa te la ten z ien dat we vastbeslote-n zijn 
etft ntew kiiiP tn te ridlten:Ook al hebben we nu ~~et 
Goldber"9 te aaten,w z:ullen niet v tjkeft. 

Zondag h er van veel ztjden onderstemi1'19 g.eweest.Er 
wu ten fletstocht van Oool naar llotnsdrtcht 010 duldolijk 
t e llllktn dat atooftnergie alles -et bewapenittg u •ken 
h.eeft.Hrt was ltkker zonnig .Een doedeluitspeler kw611 
op het kaç, 's avonds trad de cabaretgroep Yin de vre· 
dtsberweging Woensdrecht op voor de ~Znsen voor het rtad· 
huis. •s Nachts pi"'beerde de oolitie on.s 110reel te onde,.._ 
m1Jntn .treiteren.Ze waren ~~et veel lawaaf pe""inent un· 
wezig op het Korteven en voo,.. het r"aadhuts. 

Maandag ............ we gaan door ........... wordt vervolgd! 

In Hlj-.gen en Groningen zijn spontun tenttnkiiiPfn op 
strut gezet na de ontruiMittg in Woensdrecht. 

In Utrecht is hot stadhuls beschilderd on er is een op
roep gedaan voor een vergadering. 

In Kiddelburg gaat eon groep .. n wake houden op de stoep 

ze ntwn geven ll:u.:nMn w htt de ltoetnde dagen tn 8redl. 
ophalen. VaMacht kunnen.,. slapen tn un tent dfe zij 
voor ons hebben opgezet op nn sportveldje In de buurt. 
Nte. we kunnen vanaf nu het ta-.p n1tt _..r vert.ten . Er 
k011t over ongeveer 3 kwartter etn busje dit ons nur de 
tenten u i bre~en. Op Hn luchtfoto van het ta.-p wij
zon ze u n welke bouwerken en tenten (5 stuks) binnon 
oen twortler ""*"uld worden. Of wo nog vrogon hebben 
vrugt hij un het e1nd wan z'n llldtdtHngen. 
GodverdegOdvtr. tr schfet .. vtn alles t t binnen, ik 
dent un de •nsen dte er nu niet z1jn. [r Wlrtn een• 
stn de basis op on het dorp In. Do kippen, Jote die 
die avond ten;g zou kCMnen enz . enz . 
'*t ka•p Is i n•lddeh volledig volges troomd, biJ elke 
tent en carlvtn stun 111-ers. S.r1sstn n~~~en fotos. 
Er k-n grote opleggers hot ka"') opriJdt n. Zo zijn 
bezig grote scMjworpers op te Uoll t n. Ik pok ,..t 
spullen nn ~~ezelt en probter btj de Mnstn die er nu 
niet zijn zoveel .ogelljk persoonlijke spullen-

• 

Samen stoan we heel sterk·VIJ gaan door met de strijd 
~et vredesaktlekanop 1100t opnieuw ergent govestlgd word
en, 

çoo~s~~v~Rh~~ 1 I~ uur Is het VAK ontruimd. lltva~a;,'~n~~:~~:~· Sittard heeft ons dagon en nacht· 

te noaon . Idioot is dit je In zo'n s ituatle je kop 
nog onigulns bij tlkur htbt . Na 3 twortler zitten 
we voor de toet . Wo wordon Un voor Un hot hl'lp of· 
9fsleurd , in •en lllf·bus geladtn tn naar M voor ons op· 
gtz•tte t•nten l)lbruht . We loPtn na1r de Frtnshcanen 
dit •tetn gezogd hodden dot we dur tunMn ~-... Oo 
vijf uur 's IIOr'<)f!ns zie ik M'n lt:tet op ten oplegger 
voorbi j to.n . Corhn .. 

(uit J l uf) 

Na overvallen te ZIJn werden de bewoners ..,gges toept. en tang op de been gehouden met eten en drinken. 
Gelijktijdig wer~ be gonnen met de s loop van a ll e bouw• Maandog 1110esten ze weg.Oe vredesbeweging 1/oens-
sels en tenten d1e daama O>et enorme opl eggers en vracht· drocht heeft ons aangoboden 011 voor ons te gaan 
wagens wrden weggel>aald .Onbekend Is wat 1chter bletf en koken. 
verbrand word. Tijdens de ontruiMing was het gehele ge· frlts van Mt VAK 1s zijn zesde dag (dinsdag) In-
bied tot Sperrgobltt verklaard.O. tolefoondrud was af· gegaen .,.t z'n vasteoaktio en voelt zich nog goed. 
gosnoden,ni.,..nd koo erbiJ koaen,alles lfU vergrendeld. 0o frlllslskaner brooders en zustors hebben ons prllll 
Voor deze gelegenhel d word oventjes de noodtoestand u i t · gesteund on opgevangen •• 
geroepen.Oe ontruinrlng leek op een •l ll toire operatie Een suggesti e kan zijn dat In andere plaatsen in Ne-
die nauwgozet was voorberold(en wnrsch1jnl ijk van te derland affiesjes gepl1kt worden en het voorbeeld van 
voron wekenlang aan goworU).Zo was un de hand van lucht· NIJmegen en Groningen wordt gevolgd. 

~ 
6 
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Vlakbij de Belghche grens ligt de plaats waar 
Nederlandse regering de Amerikaanse kruhraketteo 
wil plaatsen. Achttien kiiC)IIleten hekwerk 11et daar· 
achter Nato-prikkeldraad sluit deze plek des on· 
hells van dt bultenwereld af. De 14 toegangspoor· 
ten wei"Gen vanaf vrijdag, I juni 11.00 uur tot 
3ljunl 11.00 uur door enttie duizenden mensen ge:. 
blokktei"G. Twee grote tentenkalipOn waren dO<Idei"Gag· 
•vO<Id gtTnstalleti"G door zo'n 2000 010nsen, ondanks 
het felt dat tr een ka.peer verbod In de plutst· 
liJkt olg-ne POIItlevero~lng opg-.. wu . 
Voor lnfo,..tle was O<lzt radio In de lucht, een 
s-nwerklngsverband van vijf vriJe r~dlozenders. 
De bewaking van de basis, wat in feite nog niet 
vetl - r dan een grosveld was, best0<1d uit lucht· 
.. chtpersO<Ittl, landllacht en .. rechaussee, en bul· 
ten de bash ult petten en ME, terwiJl twee heli· 
kopters vrijwel kontinu tn de lucht wei"Gen gehou· 
den. Justitie had vooraf de spanning verhoogd door 
snelrecht af te kondigen • Bovandien had Iemand g&
hoord (van een lucht-.chtbewaker) dat als de de· 
1110nstranten de basis wisten binnen te dringen, ze 
een paar h0<1dei"G meter door konden lOPen 01aar dan 
weer op Nato-prikkeldraad zouden stuiten. Als 11en 
ook hier doorheen wist te dringen, dan lagen er 
nog scherpschutters in de gebouwen. Veel toeer dan 
een gerucht h dit echter niet. In leder geval had 
de staat zich goed voorbereid. 
Aktievoerend Nederland was O<lderverdeeld In drie 
regio's die elk 4 a 5 poorten zouden blokkeren. 
Nou Ja, blokkeren, -stal was de poort aan de 
andere kant al geblokkeei"G clllv. Hato·prlkkoldrud, 
•llltolren en .. rtchaussee. Het was de bedoeling 
dat l edereen zich Het Intekenen op een rooster 
(4 uur voor ten bepaald hek). Dit wertte slecht 
(vooral In de regio's WHt en zuld,red) .. ar 
een klein deel van de denenstronten tekende zleh 
In. Andere groepen reden OP a lam af, .. ar nnr 
verhouding veel .. nsen Hepen 111aar wat rond 011 
van de n.etuur te genieten en 011 het gevotl er 
ook biJ geweest te zijn. Hlei"Goo' was er geen 
overzicht over de blokkades, 110t gevolg dat s
lllge, meestal kleinere poorten, niet of onvol · 
doende geblokkeerd we,den en andere waar een over
kill was. 

JE !P..G. 'JEEL 

Natuurlijk moest de overheld laten zien dal u do 
blokkade kon breken, desnoodsonet geweld. Dit ge· 
bturdt dan ook onder het moa van'bevoo,radlng'. 
Opvallend hierbiJ was dat het altijd poorten waren 
die ver van de klllf)en gel~en waren.en waar we tntg 
pers was. Hierdoor duui"Ge het lang vooi"Gat het a
lar. binnen kw• (de poorten hadden geen POrto· 
foons, sleehts rondd~dende auto's Ndden kontekt 
liet het 'attltcent,... ) Als ...,,.,. dan op het a-
111'11 aftwa.n, was het Dte:Stal al te laat. 
[ el\ aantAl •nsen hld zaterdeg genoeg v•n het zon· 
nen en un het el nd van de •lddag begon •n doe I 
bewust te fokken biJ de poort van Fokker. Matuur
liJk hielp t>egen deze woeste horde alleen geug 
en oi"Ge zodat al spoedig een aantal blikten staats-

HOE REGIO 1WEST ' 
HAAR MENSEN VAN 

INFORMATIE VOORZAG 

Wur kon Ik hier ergens water halen ..... waar zit dit 
pers eigenliJk .... ,Je -tEer •nsen naar dt blok· 
k•des halen ... Is er nog ergens pUs te toop .... ""-
lut gut het volgonde bus.je naar Bergen op z ..... . 
waar liggen dit poorten precies .. . waar zitten •nsen 
van lelden .... 
De Inforut Ie-tent ....... 
Na afloop v•n de toUZikale ORSingellng van de basis 
rood ct. afgeladen groene bus, 110t daarachter ••• hon· 
derdut akttevoerdersters, naar de 'steenfabdek' 
s ... n ,..t 'regio Zuid' zouden ze daar tot zondag· 
ochtend ll uur een tentenklllp opslaan. 
ZO<Ider probl..,.n kO<Idtn we r0<1d 5 uur dt haringen 
en ·van scnntge tenten- 'heipalen' in de grond slaen, 
terwiJl de mensen van de lnfo.• t ent druk aan het zoe· 
ken wtren naar een geschi kte plek voor hun stanclje. 
Dooi"Gat de bungalow-tent die tot Info- tent gebC)IIlbar• 
deerd zou worden wogens plaatsgebrek niet lllftkon, 
wos htt noodukelljk dat we 0<1der een soort ovorkap
plng -sten gun zitten. De 'keuk~n· had al een DOOie 
rul11te In ct. steenfabrtek gevonden, waar wiJ nog .. tte
lljk bljk0<1den. Tafeltje gepakt, stoeltje erbij gehaald 
en we k0<1den de t-nd• drl .. dagen un de slag ..... . 
Wt uttn nog 9''" kwarthr en werden al overstelpt 
•t vragen wur w echt geen antwoord op hadden (watr 
Is wattr?, wur zit de E.H.B.D.? etc.) Zelf ben ft 
toen op onderzoet uitgegaan ... te proberen ochter wat 
dingen te k-n. 
Het was duidelijk: wiJ -.teft lnfor.atte verstrekken, 
oaaar hoe wiJ aan onze Info. -sten t0110n ....... 
In de vorgaderlng 's avonds Is ..,t tl.,. verzocht of 
Nnsen die zinvolle tnfomatle hadden, dit ook aan 
de tnfo·tent door kondon geven. Achteraf gezien Is dit 

~!!\~g=~u:"':~h~~~~d~e~~i:;. Het namo zaterdag 
kwaliOn er een hoop 'dagjesmenstn'. Hel was Ja-r dat 
we niet aan het begin van het ka11p st0<1den, waardoor 
we •nsen direkt op konden vangen. Hu 'verdwaalden' 
er ... hoop 'regio Zuid', die gelukkig wel hun Info
tent biJ dt Ingang hadden staan. 
Oe versc:Mfdenheid aan aensen .as groot . Er waren 
veol •nsen voor wlo dit de eerste keer was dat u 
•verder• gingen dan dttlonst~ren en lJtl de andere 
ltJnt waren tr ook eet1 hoop 'doorgerotte' I kt fe-voer· 
dersters. Dit leidde tot zeer uiteenlopende diskus· 

sies bij de info·sund. Een unul ~nensen vond deze 
aktie niet goed genoeg georganlseei"G ·"hot kon het 
anders dat er te weinig 110nsen bij de blokkades waren' 
·• en anderen vonden het over-georganiseerd -"ontin 
die blokkade-schema's"- . 
In de voorbereldl ngsvergaderlngen hadden we gekozen 
voor e•n blokkade-schema dat zo open noogelljk was . 
Hensen k0<1den zelf eon poort/hek uitzoeken en zelf 
de tijd van blokkeren bepalen, •aar voor het overzicht 
was het handig dit aan de lnfo.·tent mee te delen, 
OOidat we geen di rekte verbinding .,.t de poorten/hekten 
hadden. Ten opzichte van de hoevoelheld .ensen die er 
waren op hel kUIP liep dit eigenliJk grandloos •is. 
Er wei"G heel slecht Ingeschreven In hel blokkade·scM .. 
waardoor we nooit het gestreefde •Int .. nntal blot
keei"Gersters OP papter hebben gehaald, en tn de prak-

~ 

~ 

zwijnen knorrond aanrukten. De Fokkerpoort lag het 
dichtst biJ het tentenkill!> West/Zuid, wui"Goor er 
snel ilil'll gegeven ton worGen. klaarblijtel Ijk had· 
den er •er .nsen zin in , want er trot un grote 
stoet de heuvel op. De IIE trad weliswaar •t str•f· 
fe hand op, 111ar was niet echt effektief. Op een qe
goven ..-nt k0<1 zelfs een IIE linie logesloton 
worden en onder de bekende leus: 'geen man, geen 
vrouw. gett'l cent voor het leger', met zachte dran9 
teruggevoei"G woi"Gen naar hun kollega's, dte al eer· 
der bij de Fokkerpoort verdreven waren . Clnl te voor· 
kCJ!Ien dat er vlo de andere kant nog "'eer ME op 
kon trekken, wei"Gen er greppels gegraven In het bos. 
lnderdud ziJn hier laten twee HE bussen Ingedoken. 
's Nachts Is de Fokkerpoort geheel ontruimd en 
werden er dranghekbn geplaatst, wurna de blok
kaeSt voor de hekken wea-~ewoon hervat werd. Op· 
Villtnd was dat er vanaf het gefok bij Fokkor gttn 
andtre poorten •er 0<1truilld werden. BIJ de poor
ten ug Je ~e•l wnsen Mt NE'ers prutn. dft te-f"· 
wiJl Jt WHt dat, hOe vriendelijk ze oot deden, ze, 
als ze een bevel krljgtft op Je tn tl-ren. 
Afijn OP het landelijk baslsgroepenovorlog. waar 
overigens zUr weinig ~~enson waren (niH lullen 
.. ar u i) , was als reu! OP het verkapte plaat· 
sI ngsbes 1•1 t bes loten tot het aprichten van un 
t ~ernatl onul vredesaxidorp. een bllts..,..xl In 
Den Hug (vut 1nis OI) het binnenhof en stene" en· 
nex ballen door de ruiten) en het 011ssaal optrek· 
leen zondagochtend, over d~ snelweg naar Bergen op 
Zoom voor de s lotdeiOOIIstratle. Over de snelweg 
ging niet, omdat deze was afgezet ",.t HE . Hoe· 
wel er best doorheen to breken viel , trok een deel 
van dt stoet verder. waar de rest dan maar achter· 
aan huppelde. In de str011ende regen en antl-~alll· 
tartst1sche leuten schreeuwend wl"d er nur Ber'gen 
op Z0011 0r>9etrokken . Hier sloot de d,..onstratle 
van tamp Noord en een andere vriendeliJker-ogende 
dMG<~stratle van nlet-blokkeerdersters, dagjes· 
llft'nstn en "I"''t'PSdteOnstra.nten a1n, 0. sfeer ver· 
wa ter" ... ~ het cassaal scanderen v1.n van leu· 
zen was niet .eer aogelljk , de -stratte wei"G 

~~dY~OO:~dd::;e~..:k:!~'~;d:..i :.~~a~~:. 
terrein. Zodra deze was bereikt, gingen de ... stt 
mtnsen ft.llr huts. weg 'l'an het helikoptergeronk en 
dt nattigheid, Op naar het journaal , waar dt walgt · 
lijkt hetze wordt Ingezet . Geen woord over het 
•- oolsdadlge geweld van de overheldshuurllngen 
bij het ontrui11en van enkele poortOft. Alle aan· 
dacht voor ten paar vernieli ngen en de tgn 'her-
de kern• dfe gescheiden moet worden van de 'goed
wt 11 ende et tievoerders 1 • verkocht door niemand 
ei nder dan Ml ent Jan Janus en consorten. 
ln~~tddels hebben de :wijnen het Internationaal 
vredeuxtdotp ontrutlld, ze durven natuurl tj k wel 
lis Wf Wttl z ijn. Nilf' we komen terug. 

Uit htt OOSTBLC* t5 juni 19U 
(tûtkf•• Al•xand•r Front VflClt •ut.-ra in A'dlrOolt) --tiJk bleken er ook te weinig .. nsen biJ de poortaft 
t.e zftt.e:n, waardoor het personeel er op ton wUr en 
winneer ziJ wilden. Op zo'n .. nier Is de bedoelde 
effektlove blot~•de wel erg sysbolles gewoi"Gen. 
vurschljnlljt was het tentenkup veol te gezellig, 
wui"Goor lOOftsen sneller de verantwoordelijkheld van 
hel blokkeren afschoven op anderen. -~ zijn 110t zo 
veel .. nsen, als Ik niet ga zal dat niet uttooaten-. 
Wel met het gevolg dat een hek een aantal uren hele· 
Nal niet geblokkeerd Is geweest. 
In de andere regio's ging dit blokkeren priOia . er 
zaten vee l mensen bij de poorten/hekken en de blokkl• 
desthecna•s werden ntet als iets 'burokratfes' beschouwd . 
Wat Is er (mis?) met Nooi"G·Holland??? Als er lets sen· 
satle-achtigs aan de hand was bleek het 'blokkeren' 
gun probltM. Als een kudde olifanten denderde het 
klltp op een gegeven .... nt naar poort 3, na op de radio 
dt geb.urtentssen rond dezf- poort vernaen te hebben. 
Dok renden bij de andere poorten •nsen naar poort 3, 
wurdoor er 400 oensen biJ deze poort st0<11Mn, en tr 
biJ de ovtrlge poorttft/hekken haast nl-nd over blttf. 
De vtrantwooi"Ge lijkheld voor een lOTAlE blokkade van 
de basis bleet bij SOlililgen ver te zoeken. 
Tijdens de voorbereldlngsvergaderlngen hebben we het 
ook gehad over .ensen die alleen of net z'n twtfn 
zouct.n k-n. Ons ldtt daarbij was dat die .. nsen 
sallf.ln 111ft andf'r~ '1os lopersters' zgn. '(bas1s)groepen' 
zoudtn vormen. Door drukte en totale onoverzichtelijk· 
heid. en het konstant maar mensen te IIObfHseren cwn 
naar de poorten te gaan , zijn we hieraan niet toegeko· 
110n. Achteraf vind Ik dit heel jaqner, omdat, denk Ik, 
heel wetnlg van deze ' loslope-sters • bij de vergado· 
ringen 41nwezlg waren. Het waren toch weor de bekenden 
die je dur zag en hoorde. 
Deze '1os1o".ruers' kwamen d.a:n ook veelal naar de 
•info .. ent 1 voor nieuws. en de betrokkenhetd btj de 
gehele aktie was denk Ik minit!D. 
Het waren vti"'IIOitnde dagen ..... weinig ges l ap~<~ ... 
tn wtsstlende g~Yoelens •••• Vaak voelde U: • een zeur 
001 wffr door die liegafoon te gaan schree-n dat er 
•nsen n~ar dr blokkadM .,.sten gaan. of 11tnsen op 
tt roepen 001 hun bus/auto baschlkbaa. te stellen voor 
de pendeldienst. Want de bereidheld va11 ••sen 001 
andere klussen dan blokkeren op zleh te ntc~en was 
heel ge'lng . Dit had tot gevolg dat oot weer 110nsen 
v•n dt info.·tent deze klussen r10esten opkna~l'l. 
Dit gold dan voor koffie rondbrengen biJ de blokka· 
des, de pendoldienst verzorgen, tontroleren of er 
voldoende lilOnsen bij de poorten/hekken zaten etc. 
Ook kregen we vaak met heel verschillende 8110tits 
van 110nsen te maken. Hensen dte niet 118tr wilden blok· 
koren ... ztch op deze 110nler te dlstantlfren van de 
toestanden bij poort 3 en die strikt geweldloos wil· 
den z ljn, anderen die de organisatie aansprakelijk 
wilden stelden voor het zoekraken van hot Un of het 
ander, anderen dte vonden dat wiJ -sten beletten 
dat er In het prikkeldraad werogeknipt. 
Dok was er vaak flinke onenigheld over wat wel en 
wat niet aan de radio doorgegeven 110est woi"Gen, 
Al •t al wti"G er een flink beroep godaan op J• uit· 
houdlngsvei"'IIgfn, Inventiviteit en kreativiteit. 
Een dagJe slapen daarna k0<1 geen kwaad ........ 

Stella, een fnfo-st.andster. --



allicht

UITNODIGING VOOR EEN F1I
INTERNATIONALE SAMENKOMST
ONTRENT DE STATUS VAN DE
ANTI-KERNENERGIE-BEWEGING

6-9 SEPT. (DEN)
De AKB in Denemarken (OOA) heeft net zijn tienjarig
bestaan gevierd. Gedurende deze tien jaar werden
atoomprograrlllla 's in de meeste geindustrial i seerde
landen stopgezet of drastisch verminderd. De markt
voor kernreactors is naar de ontwikkelingslanden
overgebracht. De AKS in de westerse landen heeft
zich meer en meer vastgebeten in de kruisraketten
kwestie. Dit moet er natuurlijk niet toe leiden
dat de kernenergieindustrie de mogelijkheid krijgt
om alsnog tot de bouw van meer nieuwe kerncentrales
in europa over te kunnen gaan.
De mensen van WISE komen jaarlfjks bijeen vanuit alle
landen om infannatie uit te wisselen en de acties
te cotlrdineren.Oit jaar heeft WISE besloten om de
traditie van de jaren zeventig terug op te nemen en
samen met haar jaarlijkse vergadering een inter~

nationale bijeenkomst te organiseren voor de AKS.
Deze zal plaatsvinden 11'1 september in Denemarken in
samenwerking met de nationale Deense AKfI. de OOA.
Het VO<lrnaamste doel van deze bijeenkomst is het
opnieuw beldjkEm waar de beweging staat en heenmoet
en informatie te bundelen.
De bijeenkomst zal plaatsvinden van 6-9 September in de
Kolding High School, een alternatieve school in
Denemarken die over een lange traditie beschikt in het
promoten van alternatieve energie en zeer nauw samen
werkt met de basisgroepen. Akkomodatiekosten: ongeveer
25 dollar voor de hele meeting plus registratiekosten
(IO dollar) die op voorhand moeten worden betaald.
Iede~ dee lnemer moet i nstaan voor zijn/haar persoon
lijke reisonkosten. Mensen die geïnterresseerd zijn
kunnen kontakt opnemen met WISE-Aarhus, clo OOA.
Studsgade 46. 8000 Aarhus C. Oenet'larken. ~-telefoon:

6-124544 (liefst zo vlug mogelijk zodat de organisato
ren een klare kijk op de zaken kunnen hebben)

Wij, heot komitee ''G€en vrede met kernenergie" wil
den graag op een paar punten reageren die RiJkert
Knappers in zijn artikel (AF\TAL 20) over onze ak
tiedag t~ AlMEUJ schreef.
~i,1 schrij ft dat het op het~m:'!l~nt is r;e
KOzen voor het thema "ultraoentrlfuge en prolifera
tieo". Dit wa~ al .een half jaar ge-leden gekozen !:lls
thema. Heot was dus ook ~n tribunaal naar een
studie-dag waaruit feit~n voor een toekOOlStig tri
bunaal. O\reor de uitentrel.ll"e neproefde fonnuJe; dat
is waar, maar wat ;onders. stel een!> wat voor.

Er zij n hier slechts + 15 aktipYe ll'JeflSen die ie
der jaar tDC'.h weer een kOlll9leet progrartlll8 in El 1
k;oar draaien. Voor goeie ideefu zijn wij altijd
te porren. Koolplimente-n voor de nipuwe lay-out van
het blad. GJ."Oe'tje-s.

"QE'en vrede t!et keM'lE'nergie"
Mr'. Kunstweg 2
Vriezenveen.
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Een ingezond€'n stukje over AIMELO-UCN

PLANNEN NUKLEAIRE ONTWIKKELING
IN IRAN GAAN DOOR ONDANKS ,

~~:~e~ ~~t~~t~eN~~,~sRo~e~~:nEs~:n~e~k~ng
met Iran blJ de voltDol1ng van élin van de twee 1300HW
reaktoren in aanbouw, In de Zuidiranese stad Bushehr.
Funktionarissen hebben een verslag in het Britse blad
Jane's Defense Weekly van 26 april afgewezen, waarin
gezegd werd dat Iran in de laatste stadia van het pro
duceren van een atoombom verkeert en dat de barn binnen
twee jaar af is. Het Westduitse bedrijf Kraftwerk Union
KW, stopte met de centrale in Bushehl" in 1979, nadat
<Je. Iranese revolutie was uitgebroken. In januari 1984
zond KWU 40 technici naar Tran om te- onderzoeken wat
er nodig i- om eenheid t af te maken. die voor 70',1;
klaar is. KUU ze~t het werk niet te willen hervatten
voordat de oorlog tussen Iran en Irak is beëindigd.
Iran heeft ook de Zweedse bedrijven Swedpower en Asea
Atom benaderd voor het vdtooien van de bouw in Bushehr.
Vertegenwoordigers van deze bedrijven waren onlangs in
Teheran om over de zaak te praten. Oe Zweedse firma's
zouden werken op adviserende basis; De order heeft een
omvang van ongeveer 20 miljard Zweedse kl"()nen ( + 2 ,5
miljard $). De twee Zweedse bedrijven zeggen geen
verdere stappen te zullen ondernemen zOI'ider steun van
de regering. Dit is een zeer deJikate zaak, omdat de
Zweedse premier Olof Palme bemiddelaar is in de 001"100
tussen Iran en Irak, Het antwoord van het Amerikaanse ~

Staats Departement op een vraag over Jane's artikel
was, dat er geen bewijs was dat Iran haar verpliChtingen
van het non proliferatie verdrag niet of minder serieus
zou nemen; Iran heeft dit ondertekend ten tijde van de
Sjah. Het State Department verklaarde echter" tegen
nukleaire samenwerking met Iran or dit manent te zijn,
omdat eerdere handelswijze van de regering van Iran
ons niet al te veel zekerheid geeft dat men zich al
tijd zal blijv~ houden -aan zjjn internationale ver
plichtingen", De V,S. heeft andere nukleaire leveran~
ciers gevraagd zich te onthouden van nukleeire samen~

werkin9 met Iran.

I

V.S. GEVEN GE~K BRlTS

PLUTONIUM IN ~~.....NW...A..PEN...SIITIIIOEII
Ondanks het fEit dat GB beweert dat alle plutonium~ •
transporten in 1971 werden stopgezet. heeft de Ameri-
kaanse sek.retaris voor ener-gie. Donald Hodel. toege-
geven dat plutonium afkomstig van Britse militaire
voorraden in Amerikaanse kernkoppen werd gebruikt en
det verscheidene verzendingen plaatsvonden gedurende
de laatste twaalf jaar. Een en ander werd toegegeven
aan het demokratiese kongreslid, Richard Dttinger en
dit op een ogenblik dat de \IS van plan zijn om de vijf~

tien ton "research grade" plutonium voor 1990 om te
zetten in militair plutonium. Hoewel verklaard werd
dat niet al het Britse Plut<lnium zal worden gebruikt.
is men niet zeker wat met de rest zal gebeuren. Kri
tische vragen werden gesteld rond het geSCheiden
hauden van het Britse materiaal voor onbepaalde tijd.
De onvertieplannen zijn het resultaat van de militaire
nukleaire expansie die geleid heeft tot tekorten aan
plutonium. voortdurende achterstand in de Amerikaanse
militaire reaktor Savannah River en achteruitgang in
het Ameri kaanse snelle kweel<:prograllma.
Het britse plutonium dat sedert '71 werd verzonden is
afkomstig uit de militaiN! reaktors van Cal der Hall en
Chapelcrass en zoals Hodel bewet'rt "gebruikt voor
Amerikaanse kernwapens". De2:ê kerninsta1laties worden
gl!'controleerd door de Britse overheid via British
Nuclear F'uels en niet door de electriciteitsraad en
vallen bijgevolg niet onder het wetsvoorstel van Ott
inger dat het gebruik van Brits "civiel" plutonium
verbiedt VOClr de aanmaak vall Amerikaanse kernwapens.
Oe twee reaktors waarvan sprake is werden door de
Britten in de jaren lSO gebouwd en kOll1en langzaam
aan het einde van hun werking. Er heerst nogal wat wan~
trouwen in Groot~Brittannïe omtrent een nieuwe mil~

itaire reaktor die binnenkort zou worden gebouwd;
gevreesd wordt dat $izewell "B" de voorgestelde
Britse PWR. voor dit doel zal worden gebruikt. Hoewel
dit door de 8ritse atoOOlindustrie wordt ontkend,
zeqgen ze niets over hoe in de vervanfJing van Calder-
en Chapelcross zal worden voorzien. Ook is het hele-
maal niet duidelijk hoeveel plutonium er in a!'ldere
Britse kernreaktors werd vervaardigd en wat er mee
gebeurde. Oe weigering van de atoomindustrie 00\ cijf~

ermateriaal vrij te geven, verscherpt het vermoeden
dat er meer plutonium werd verhandeld dan er tot nog
toe bekend werd.

-..
NEDERLANDS/AMERIKAANS TEAM OP
ZOEK NAAR 'VEILIGE' DUMPING
INOCEAAN __

Op 28 maart heeft het sociaHstisch bewind van Spanje
besloten om de bouw van vijf kerncentrales op te schort
en tot na 1992. Dit als gevolg van het besluit om de
geplande kernenergieopbrengst terug te brengen van
12500 MWe tot 7500 MWe. Dit nieuwe energieplan moet
nog goedgekeurd worden door het kongres van afgevaard
igden. maar zal naar alle waarschijnlijkheid aanvaard
worden gelet op de overgrote socialistische meerder
heid. Oe centrales die als gevolg van dit besluit
niet zullen gaan draaien voor 1992 zijn: Vandecaball
eros 1 en 2 in Estremadura, lemoniz 1 en 2 in Bask
enland en Tr1110 2 ten noorden van l1adrid. De vier
centrales die \1el voor 1992 opgestart zullen worden
zijn: Tri1lo I, Vandellos, Cofrentes en Asco 2.

VIJF SPAANSE KERNCENTRALES
GEANNULEERD

Begin februari begon een groep Nederlandse en
Amerikaanse wetenscheppers een 2S-daagse reis
op zoek naar 'veilige' manieren 001 hoog-radio
aktief afval te dumpen in de onderzeese bodem.
in de buurt van Puerto RieD. De gouverneur van
Puerto Rico maakte 3 febr. bekend, dat de wa
teren rond Puel"to Rico nGoit gebruikt zullen
worden als nucleaire afvalbak.. Toen een Neder
lands onderzoeksschip afmeerde in de haven van
Puerto Rico demonstreerde de bevo1l::ing.
Tot dusverre zijn er geen regelingen voor zee~

bodemopslag. hoewel de Londen Dumping Konventie
in deze richting aan het werk. is geweest. De
LOK verbiedt het dumpen van hoog-radioaktief
afval in zee. Over de vraag of dit ook van toe~

passing is op het begraven onder zee wordt pas
in september 1985 een beslissing genomen.
Van de vier plaatsen die de zeebodemwerkgrClep
heeft aangewezen voor nadere evaluatie, schijn
en er al twee ondel"zocht te zijn; één is bo
vengenoemde plek ten noorden. vafl Puerto Rieo.

INTERNATIONALE KWESTIE

~met behulp va. straling is aan
vankelijk in 1953 ontwikkeld als onderdeel van JlJnerika
's na-oorlogse "Atoms for Peace" programma. Een samen
werkingsverband van de organisatie voor voedsel en
landbouw (FAO) Internationaal Atoomenergie Agentschap
(JAEA) en de Wereldgezondheids organisatie (WHO). het
deskundigen kommitee lIoor de gezondheid van bestraald
voedsel (JECFI) verklaarde in November 1980. dat aJle
voedsel dat met minder dan 1 lliljoen rad of 10 ki1o~

grays was behandeld geen toxicologisch gevaar ople
verde; men deed de aanbeveling het proces zonder
verdere tests goed te keuren. Oe "Codex Alimentarius
KOlQlIissie- van de Verenigde Naties. wier taak het is
voedsel normen op te stellen en de internationale
v,oedselhandel te stimuleren. nam in juli 1983 de
"Code)'; General Standard for Irradiated Foods" aan-
die zal nu aan alle lidstaten verstuurd worden om te
worden aangenomen. De internationale Voorziening voor
Voedselbestral1ngstechnologie (IFF1T) bevindt zich in
Wageningen in Nederland. Op 14 februarie 1984 stelde
de llfood and Drug Administration" (fDA) in Amerika
voor om gebruik van straling tot 100.000rad goed te
keuren; dit. om insekten in fruit en groente te doden
of de groei en rijping van vers fruit af te rerrmen.
Voorgesteld werd ook om de stralinglimiet voor specer
ijen Dp te trekken naar 3 miljoen rad. Volgens het
FDA voorstel zou het niet nodig zijn om op voedsel~

produkten. die direkt aan klanten worden verkocht.
te vermelden dat ze bestraald zijn. Dergelijke voor~

stellen zijn in Canada al aangenomen.
Bij de bestraling wordt het voedsel blootgesteld aan
galJlllabronnen zoals cestUl'l-131 en cobalt-60. Hierdoor
raken elektronen uit atQllen of Iloleculen van hun
plaats en vortl'len ze ionen. De ge'ioniseerde, geakt~

iveerde atomen en moleculen vormen instabiele secund
aire produkten, die vrije radikalerr genoemd worden~

deze verhinderen celdeling of doden de cel meteen.
Lage doses doden bakterie~n die vlees, vis of gevo~

gelte doen bederven en steriliseren of doden insekten
die in meel of granen gaan zitten.
Hoewel de bestraling het-voedsel zelf niet radio~

aktief maakt. zijn er een aantal andere problemen
aan verbonden. Linda Pim en David Poch sonmen enkele
op in een artikel in de TORONTO STAR (13feb 1984):
- galJlllastralen vormen nieuwe chemica11el!n in het voed

sel. Wetenschappers hebben die chem1eca1i~n nog
niet geidentificeerd en de lange tennijn effecten
ap de gel'ondheid zijn daarom niet bekend.

- er zijn aanwijzingen dat bestraling vitaminen ver~

nietigd en met name het 8~kOllpleks. A,e en E.

:~edi~$sf~i~n:~~ ::~;e~o~~r:l~~~~~k~~k=~~~~ ~~~~;n
last IO"1jgen van ondervoeding (bv. verlies van vit. B=
thiamine in riJst). als deze produkten ~t1nematig
bestraald worden.
- werknemers in de nieuwe industrie zullen dagelijks

blootstaan aan kankerverwekkende straling.
- ongelukken in fabrieken of het transport van stra1i~

ngsbronnen kunnen zeer ernstige gevolgen hebben. De
half miljoen rad. die bederf van een kip moet tegen
gaan. is meer dan duizend keer de dodelijke dosis
voor mensen

- dit radioactieve materiaal blijft decennia lang ge~

vaarlijk. en zou het algemene probleetll van stralings~
afval vergroten

~ hoewel voedsel bederf een graat probleem is in de
derde wereld. zullen ontwikkelingslanden dit duur
vinden en een gecentraliseerde aanpak is niet
mogelijk

In AMPO-JAPAN-ASIA QUARTERlY REVIEW, deel 15 nr.2
(1983) - e)';emplaren verkrijgbaar bij WISE Amsterdam
staat een lang artikel van Takahasi Kosei ("Irradia
tion of the food we eat, A new danger") met een lijst
van toxicologische onderzoeken, waaruit blijkt dat
voedsel wat bestraald is met slechts een dosis van
1/10 tot 1/100 van 10 KGy schadelijke effecten heeft
op proefdieren en slecht gevoede kinderen. Deze ond~

erzoeken laten zien, dat onvoorwaardelijk aksepteren
van voedselbestraling met de dosis van de Joint Kom
mittee van FA/IAEA/WHO noch vanuit het gezichtspunt
van radio-chemiese onderzoeken van voedsel. noch door
experimentele resultaten ondersteund wordt.
Antt~Nukleaire organisaties in Canada, de VS. Japan
en Frankrijk hebben zich onlangs tegen voedselbestra
Hng uitgesproken. l1nda Pim van de (Canadese) "Pl)l1
ut10n Probe foundation" schreef een gedetailleerd art
i kel getiteld "Preservation Food the Radiation Way",
dat geplaatst werd in de Probe Post van Oec.83
(exemplaren verkrijgbaar bij WISE amsterdam).
Het Gezondheid en Energie Instituut kreeg uitstel
bij het bestuderen van de FDA voorstellen voor de VS
en heeft over dit onderwerp ook een rapport geschreven
Oe laatste aflevering van het Franse Anti-Nukleaire
blad OXVGENE (nr.60-61) besteedde ook een artikel aan
Yoedselbestraling. Volgens OXYGENE "stimuleert de
atoomindustrie andere 'civiele tClepassingen' van
kernenergie om de ontwikkeling van die industrie meer
te rechtvaardigen". Kitty Tucker van het Gezondheid
en Energie Instituut spreekt een soortgelijke gedachte
uit als ze zegt~ "het voorstel tot bestraling van
voedsel met cesium-bronnen uit het wapenprogramma van
het departenaent van energie kan gtkarakteriseerd word"
en als alweer een poging de kernwapenproduktie te be
schennen met "vreedzaam- gebruik.
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WERKEN IN EEN I ~~~~;~:~~~lEg:ft dat nou, als Je ergens al 
uur per dag werkt, wur konstant iets g-ten wordt 
,..t je zelf niet votlt of ruikt of zltt, en ,..arbtj 

verschHn een -rhlijk boek over de opwerk1ngsfabriok Eurocheoic in hot 
Belgische Mol. !let boek 15 gHchreven door K.G. Paulus, ex·,..rk,_r van Euroch .. ic. 
Hij werkte daar van 1965 tot 1972; toen werd hiJ ontslagen in verband met de sluiting 
van de fabriek. Eerder verscheen van zijn hand een then.an~.~~~~~er over Eurochemie van 
het blad "Allitht".lle jaargan nr. 4 1g81, ter Inzage biJ lllse). 
Het boek "Kernenergle en opwerking" bohandelt enerziJds de technologie van de opwerl<· 
lng, anderzijds wordt ,..ergegeven ,..lke geva...,n or ziJn bij de verschillende aspekt· 
en nn het opwerken. Oot worden er un aantal ongelukten btsc:h~en, 
In grote liJnen zltt het opwerkfngsproces er ah volgt uit : reaklortl-nten k_" 
fn roestvrijstalen contaf~r$ per vrachtauto de fabriek binnen. w.~arna de e~ten 
op vellige afstand van elkaar In een opslagbassin worden opgeslagen. De reattorele· 
~Renten die kwa vOI"''II onderling vaak verschillen. worden gesorte-erd. In dissolve'l"s 
(oplossers) wordt deele,..ntbekledtng opgelost, alsook de splijtstof uit de elementtn. 
BIJ hot oplossen van de el..,.ntbekledtng en van de splijtstoffen k .. t gas vriJ, dat 
•1n of wer gezu1vtrd wordt voor htt de lucht in gaet. Door •tddel un txtratctie 
wordt tot slot op chtllische wiJze de verschillende opgtloste •talen uit de spliJt· 
stofti-nten afgescheiden, zoals ur,ant .. , plutont .. en spltJtstofprodukten. 
Het grootste gevaar dat In de fabriek heerst Is dat van de krltltalltelt, S-lge 
spltjtstDfat .... n :tJn zo Instablel, dat ze spontaan splijten , waarbiJ 2 I 3 neutronen 
vrljk .... n. Deze neutronen kunnen weer nieuwe kernspliJtingen veroorzaken. Een ketting· 
reaktie kan all een maar plaatsvinden als er voldoende spliJtbaar .. urlul In de 
buurt Is. <n dit t·• voorkaoen worden er In cl<> fabriek een aant al velllgheldslllat· 
regelen gencmen , zo word•• de splljtstofel-nten biJ unkcnst op afstand van elkaar 
opgeslagen. en gtOrutkt ~~en neutronel\lbSOf"beret~ft tcherwen. Toch blfjft het gevur 
voor een kritisch vooril tn de plutoniu.afdelift9,MUr 
t\tt door e.xtraltttt ververkt. 

TERVIEW MET 

ïïïiiïiïiilli~~---~=~l:E. 
ander gevaar Is dat van besmetting. Zo gebeurde 1\tt eens dat llngs de pakkingen 

von de handschoentnkast, waar pluton1Ufl in bewetkt wordt, plutoniumkoncentraat was 
gelekt . Door p<Jur toevol werd deze lekkage ontdekt, anders waren de gevolgen niet te 
overzien geweest. Een ander ongeval deed toch voor op 6 oktober 196g. Een werkneetr 
ug ten 1'1oogte van de eerste verdteptng van het hoofdgebouw groen t~Mttr uH de IIUUr 

kooen en dt grond Inlopen. Dit bleek bes .. tte vloetstor uit cl<> plutonl-fdtHng 
tt zt j n. 200 1 Her Und .oest worden afq.,raven. Ook nu was het tutver toeval dat 
htt ongeluk ontdekt word. 
Het wert~n Mt radtoaHief Nter1tl1 brtngt voor het personeel de nodige spanningen 
met tteh met. Er ltunntn •llerlet manlr:~qten voorltcnen. zowel door technische on
volllaaktheden als door ~~enseltjk falen. Wat hierbij meespeelt Is dat de werkn-rs 
bij Furoch..,lc geen enkele vono van opletding kre<Jen. Slechts door dikke bedrljfs· 
handleidingen door tt wol"stelen. 1n dt Engelse tail geseh.,.even. Icon •en op de hoogu 
raleen van de vei 1-tgheidsaaa.tr@9t1en en lnstrulcttn. ' Plulus is ertn ges lugd een goed Htld te geven van wat het btttktf'lt 08 in een op
werlctngsfabriet t.t verten. e.n a. het tKhnisehe p.-.ocu v1n het op~erttn te Wschr1jven. 
De enig<' IIOl'lte die Ik bij het doorlezen v•• het technische gedteltt had was het ont· 
dekten van de grote lijn van het 01Mtrk1ngsproc.es. rternens wordt 9tztgd -.at opwer·lce-n 
preeles is . er' wor'dt meteen ' ingetoond' op de verschillende afdelingen. Toch al • et 
al een goed boek. Eon botk dat juist nu aktueel Is OOidat Euroche11fc heropend dreigt 
te worden . 

K. G. Paulus : Ktf'rWHWrgie en opwtrUng. 
ut tl)llv• : Oe Gfous. Brtda . 
te Desuilen door 27 .so • 4.50 porto over 
te oukon op postgiro 3236734 van Do Geus 
te Breda, 

·Wat was uw funktie In het bedriJf in die tiJd 1 
SMft supervi$or. Dat is wachtchef op de plutoniuNf· 
deling. Het wu geen grote p loeg . we liepen dur 11et 
z'n dr1tän. Zo'n afdeling dur zet je zo weinig ..o
gelijk mensen op. want dat 1s dt gevaad tjksC.. 1fdtlin9. 
Die plutonhJNfdtling drutde nltt •ltljd. In de tijd 
dat hij niet draalde leerde Jt de •ndere •fdt llngen 
kennen. D.tn was U:: ook vervingend supen1sor op de 
•ndere ifdeHngen. En vervangend shift- leader. dat 
vil dus zeggen dJt je vetantwoordl1jk was voor het 
hele bedrij f , voor het opwerktngsgedeelte. M .. r dit 
was geen dagelijkse uak, dat Is !:ên keer In de va· 
kant1eoetfode voorgekOIIIE'n , 
·Werd er ten s pecifieke opleid i ng gegeven 1 
Hee. nee. het •rtndeel va.n het personeel ht611 uit 
de cheacisc:.he industrie. Van dte erv.rtng .,.~ten ze 
het eigenll j k hebben. Er wu oot geen screenlnÎ ( 
ondezoek nnr betrot.IW'baarhe1d, f'td.) als je b1 het 
bedrijf In dienst kwam. Je hoefde alleen 10aar getuig· 
schriften to overleggen. Daar was de kous eigenlIjk 
~ af. Er wu ook geen psychotechnisch onderzoek . 
En dat Is tets wat je natuurliJk wel nodig hebt In 
zo'n bedrijf. En er was geen bedrljfsopletdtnq. Alles 
wat je -st ,..ten, most jo uit do bedrljfshtndltl· 
d1ngen htlen, En dat was vrtj pi tt i g vaat. tn dan tCJII: 
jp op het p<Jnt te zitten. als Je van die dikke boek· 
verken hebt. in het Engels, kan je van je mensen ver
wachten dat ziJ die allellul doorgekeken hebben, dat 
ze op de hoogt• zijn van allo veiligheidsvoorschrift· 
en. 
-Kunt u ovtr htt il9f11etn vit verteHen over ttoe het 
werk bij een opwerkingsfabrltk was 1 
Het Is eigenliJk gewoon werk In de c....,tscht Industrie. 
Er ts weinig verschil tussen een nor'llllle chemische tn· 
dustrie en een opwer-kingsfabrhk. Alleen tn een chellt
sche Industrie kun je overal bij. Apperatuur Is altijd 
bereikbaar. BIJ zo'n opwerkingsfabriek zit praktisch 
a I les achter beton. Alleen toevoer-end@ letdingen zittHI 
bulten. Allt apparaten zitton apart ondergtbracht In 

cellen. Kleine cellen van zeg maar 10 bij 10 11eter. 
Kaar het kan ook Hn klein celletje ziJn van 2 biJ 2 

Mter-. en dan zo'n •ter of 6,7 hoog. Met als in ft 
ch .. ls<he industrie kunnen er In dt toevoerleldtngon 
nur de prooeupparatuur wel ttns 1ekken ontst•an. 
Als er echter biJ Euroc-ic vat naar bulten koat Is 
het olttjd rad toaktlef. Dus het werken traan is een 
veel rlskantere ondorn..,ing dan biJ de ChMische lndu· 
str te. En strali ng heb Je niet In de gaten. Je lllfrkt 
gewoon niet of er wa,t naar butttn k011t, j a of nee. 
Je bent ook kontinu aan het •ton. Kaar als Je wot 
konstateert ben je vel knap ••• de lote kant. Stel 
dat Je •et 010 de 1D •lnuten, .., jt vindt wat •••. dan 
tun je er a1 10 •tnuten in hebben gestaan. 
·Hoe werd tr g-ten I 
Er war"en versch111tnde 11anieren van ...eten. Je had 
luchlbesmettlngsmetingen. Die werden 2 her per wacht, 
per 8 uur uitgevoerd. Dan ,..rd er lucht door een ab• 
sorbeerpapier gozogen, en dan ,..rd nadtrhand dat ab· 
sorteerp-apier gtMt.en. 
·llot ts naderh•nd 1 lltrd dat verz-ld over een weok 1 
HH. ne.e, dat vu dln in dezelfde wiCh t. Ze gingen de 
fabriek ..esta1 rond en namen over~1 testen. Die werden 
durn• gemeten. Tussen het OJ)(Ietnen en het •ten tat 
11eestal een tiJd van een half uur. Haar dan weet Je 
maar twee keer per wacht of er een besmetting Is ge· 
,...st, ja of nee . De rest van de wacht weet je dit 
dus niet, Daarnaast hadden ze wrljftest en, ook twtt 
keer per wacht. !let Hn klein rond ftl treerpopltrtJe 
ga•n z.e over de gr"'ftd heen wrijYen. Dur hebben ze 
etn ust sche.. 'IOOr, de ene ltter nemen ze de ent pleit 
11an de grond, de andere keer neaen ze een andere plet. 
Dan heb je zo'n IS IIOetpunten In de plutonhnafdellng 
bijvoorbeeld. DH gebeurt all..,.al door de velltghelds· 
dienst. Voor de dlrekte straling die Je ontvangt heb 
je een dosi..,ttr. Daar heb je twee soorten Jn : Jt 
htbt een direkt afleesbare dosflltter, eon pendoSIMter. 
Daar tun je doorhoon kljkM, door ten venstertJe. 
Zo kun je lezen hotveel straling je per vacht hebt 
ontvange-n. 
-Die telt het op 1 
Die telt het op , dat wordt ku,.,ht ter g.,..ten. De 
andere is een t.he:rmohM11nescenee ·rotwoor"d is dat· 
dosl..,ter. Beta en g-astrallng wrdt daar Un Uer 
per ~k en Hn teer per .aand Me gt'Rt&n. En daft 
ztt er nog een •tertje in Yoor de ne-utronenstra11ng. 
Deze •ter Is niet direkt afleesbaar. Verder heb je 
dus de detektors. Drugbare detektors. Da•r kun je 
overal mee kontroleren of er een besmetting Is g-est. 
ZIJ .,.ten zowtl beta als •lfastrallng : alfastraling 
kan al iHn maar- gttneten worden met behulp van een de
ttktor of via een wriJf· of luchtttst. Alfastraling 
hoeft •-liJk .. ar een heel klt ln doordrlnglngsver· 
-·· dus op een dost .. ter zal je dat nooit vinden, 
v&nt •t een sigarettenpapiertje houd je het ol tegon. 
Dan heb je In dt afdellnC)<'n waar g..astraltng vriJ 
kan kCI'IIen. gaftmaahnnen. Als er teveel straling tn zo'n 

~~ljt~e!~eVa:~ ~i/:;d::!~irallng 1 
Alleen als het boven een bepaalde vaarde uitkaot, 
Tot slot heb Je ook nog neutronendetektors, en die 
waren nfet aar~gesloten • • ~8 

J• op HA •tertJe -t afleztn hot gevaarlijk het Is. 
Dat lijkt .. hHI beangstigend. 
Is het ook s-. De eerste tijd heb je daar niet zo'n 
last. van. Het e,erste jur dat tk er 'lrftr'kte was een test· 
periode. Dan werkte je met natuurliJk urant..,, Daar 
Is de radioaktiviteit heel laag von. Naderhand kriJg 
Je dus •t alfa-,beta·, on ga-straling te .. ken, 
van ruktoN!l-nttn. Èn dan k .. Je tr 1-ns achter 
dat er op allerlet hele kleine .. niertjes b.,..tttng 
voor kan k-n. 0. bv. bij de plutonl-fdellng te 
k-n noest Je door HA lange gang heen, Daar zaten 
allomul kasten 0111noonsters te •-n. Die ziJn prakt· 
lsch he1'1111!ttsch afgesloten : ze staan onder onderdruk, 
zodat er geen lucht uit naar bulten kan k-n. Alle 
radtoaktteve stoffen zijn opgelost In zuur. Als je 
nu door die gang hetn loopt en Jo rook zuur, dan 
'votlde' Je beSatttlng. Dan kreeg je els het v•re stof 
op Je lippen. Achttraf wu het dan atts tal niets, want 
aan d1ttelfde gang. Nar 1an de 1ndere kant, daar zat 
de afdtltng waar de procesvlootstof werd klaargeaaakt 
dat ts wel zuur, ~~aar nltt aktief. !let kon best zijn 
dat er een zuur luchtje uit die afdeling dt gang In 
kw111. Mur Je schrikt er toch van, Je gut ook direkt 
op zoek naar wat er aan de hand ts. Kier op etn g~!
onn -.ent raakte je trun gewend, 
·Gttn nach-rrles 1 
Aon htt eind vel. Jo, •t die htndschotntnkasten ..... 
·W1ren er ae-nsen dit htt gewoon nirt aankonden. d1e 
ungenOIMn varen en n1 een half j aar gillend wegliepen 
Ik weet van Un man, die Is gillend veggelopen,~~&ar 
dat Is ook de enige. Er ziJn er wel tussendoor een 
hoop verdWenen, maar niet dat ze gillend wegltepen, 
-U ging dus ooit over de votltgheld 1 
Op de afdeling was J• wel verantwoordelijk voor de 
veiligheid, voor het vetlig verken von de ••sen. 
Alles vat •aar •t ~onventlonelt en nuklutre vellig· 
held te ooaten had. Alleen als er tets bijzondel'S was 
dan kwa~~en er we1 ~~ensen bij. Als er een bes~~etting 
getonstateerd was, don belde je de veiligheidsdienst 
op, Het eerste wat je zolf deed was je gasmasker op· 
zotten, en de afdeltng verlaten. En dan qlng dus een 
velllghtld.sun nur binnen en die ging luchtaonsters 
ntMfl. Oie aoe-sttn din etrst gewten worden YOOr j e 
-r terug -ht op de ofdellng. 
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Vereniging Dienstweigeraars 
"Hit- brochure v.d. Ver. Dlenstwtgerurs.• -

De:e brochure gaat over lltrl<vetgerurs:d.w.z. over 
dtenstwtgoraars die eerder ophouden Mt de ver-
vangende dlenstpllcht.Middels akttes probeert de 
vereniging de posttie van tewerkgestelde dienst· 
weigeraars te verbettren.lltrt...lgerurs ziJn die-
genen die het verst gun In hun verzot tegen het 
UW.rkste lltngsbe ltld: 
Ze Ilouden er uit Prottst Hrder •• oo.llit lovort 
t;r:;"o;~(~~,:~ o~;o":~ ,~f ~:!n~l !:!.r.:~e~1jd). 

0! brochure bestaat uit twet delen: 
De-el 1 gaat over de 110tteven van verkwetgerurs om 
te stoppen 110t dt vervongende dienst. 
Doel 2 gaat over de juridische vervlkkellngen vaar 
Je - te u ken kriJgt. 

De brochure Is g.,.ukt door cl<> lltrkwolgtrgroep van 
dt Verentging Dlenstvelgerurs:Postbus 4«12 

Kostcn:/3· 
lOOg AV Anls terdam 

t.b.b.; 02D·680ggg -
Zoals In diverse nteuvs,..dh al gestaan hebben de atoont· 
str-tgeraars Henk en Aldcy !Wiper In Fries land het 
procts verloren. ZIJ ziJn In hoger beroep gega&n bij 
de Hoge Raad. Echter htt bleek nltt ~~~ogelljk .. In Den 
Haag een 1dvokaat tt intersstren YOOr hun zult. Er 1s 
daaroa door negen atooast..-tgerurs Hn brief ge• 
schN!ven •t het verzoek alsnog Hn potJe In te stellen 
ter betaling van de 2,71 at-lger gelden. !let dit geld 
zal dan duurzue schone energie betaald -ten worden. 
De brief eindigt: 'Wij willen niet cpntew opsoom>en wat 
onze gewetensbezwaren ziJn tegen het 11eebetalen aan a· 
tooastro .... Wij n-n aan dat die u genoegzaam bekend 
zal zijn ... het 111a~t ons dagelijks bewust van onze bur-
gerliJkt verontwoordelljkhtld voor de sa•nlevlng waar
In wij nu leven en dit onze kinderen zullen erven, !let· 
ttlfde zal voor u golden. Etn en ander dringt tot hot 
veranderen van uw ~leid", De brief gut naar het PEB, 
Frtgas en naar de Leewarder gmeenteraadsfrakties. 

Nr. 2 : Juni 1g94 I 4,50 
archief + spretltuur: 
dinsdag 13 00 • 17 00 uur 
tel, 030-«2 122 
e-sdoomstr. 14 ut.recht 
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-Dat h dus een gevaarlijk baantje, veiligheidsdienst ? 
Nou ja, voor ons was het eigen! ;jk hetzelfde, Zij waren 
vooruit gewaarschuwd, zij k01110n al gemaskerd binnen, 
Vaak met een kap over het hoofd, een tweede overall 
aan. Maar wij liepen daar zonder gasmasker, in nonnale 
werkkleding en zonder extra bescherming. Dus als je dan 
besmetting konstateerde, ja, die mensen van de veilig
heidsdienst waren gewaarschuwd, jij was nooit gewaar
schuwd. En je wist nooit hoe lang je er al in gezeten 
had. 
-Wat gebeurde er verder als er een besmetting gekonsta
teerd was ? 
Als een besmetting ernstig was dan kreeg je een hele 
schoonmaakoperatie, Dat betekende dus dat je in koo
plete interventiekleding naar binnen ging : je buiten
ste laag helemaal in plastik, plastik overall, gas
noaskar op, plastik kap over je hoofd, enz. En dan was 
het dweilen met z'n allen , Met een natte dweil, met 
zeep en borstel en dan maar proberen om het weg te 
krijgen. En dan alles weer opnemen met absorbeerpa
pier, dat in zakken doen, net zolang tot het schoon 
was. Je had een bepaalde grenswaarde tot waar je kon 
gaan. Dat heette gefixeerde besmetting. Als een be
smetting gefixeerd was, kon je het er met een papiertje 
niet af krijgen, maar je kon het wel meten. Dan mocht 
dat blijven zitten. 
-Dus je ging al uit van een bepaalde straling in de 
fabriek ? 
0 ja, dat had je altijd. 
-Ik neem aan meer dan de achtergrondstraling hier ? 
Ja, dat is vee 1 hoger. Maar om terug te komen op die 
besmettingen : als er bv. een plutoniumbesmetting was 
die niet meer weg te halen was, maar die toch hoog 
bleef, dan fixeerde je die met plastikspray. Door die 
plastikspray komt de straling niet meer heen. En dan 
maar hopen dat die plastiklaag bleef zitten, 
-wanneer er bij mensen besmetting gekonstateerd was, 
wat dan ? 
Het ligt er aan wat voor een soort besmetting. Als je 
een huidbesmetting had, daar had je weer een bepaalde 
maximllmwaarde voor, kwam je daar boven, dan was het 
wassen, wassen. Als dat niet hielp boenen. En als dat 
niet hielp kwam het grovere geschut : kaliumperman
ganaat. Dat maakte dat je huid ging schilferen, je 
opperhuid ging er dan af. Als dat teveel was, dan 
kreeg je zalf op je handen met een verbandje eromheen. 
-Heeft u dat wel eens gehad ? 
Ja, hoor, dat is heel gewoon. Handbesmettingen kwamen 
heel regelmatig voor. Dat zijn dus de uitwendige b.esmet
tingen, Dan heb je de inwendige. Die zijn praktisch 
niet te konstateren, Normaal gesproken zijn ze niet te 
konstateren. Als je wat ingeademd hebt, of via een 
wondje wat naar binnen hebt gekregen, dan kun je dat 
niet meten. Beta en ga-straling gaat nog wel. Als 
je beta of ga-straling binnen hebt gekregen en ze 
vinden dat in je urine, dan kon je met behulp van een 
bodyscanner, aanwezig bij het atoomcentrum aan de 
andere kant van het kanaal, meten hoeveel je binnen had 
gekregen, Maar als je een alfastraler binnen had ge
kregen, dus plutonium, dat is niet te meten. In je 
urine soms nog wel. Maar je wist nooit ~nneer d1e 
besmetting geweest was. Dus je hebt a}t1jd de kans dat 
je een veel grotere besmetting hebt gehad dan wat ze 
in je urine terugvinden. 
-Stel dat je plutonium inademt en het komt in je longen ? 
Dat hangt af van wat voor een soort je hebt binnen ge
kregen. Als je plutoniumnitraat binnen hebt gekregen, dat 
is oplosbaar, dus dat wordt opgenomen in je bloed, 
Heb je plutoniumoxide binnengekregen, dat is poeder, dat 
blijft io je longen zitten, In hoeverre er dan toch 
een beetje in de bloedbaan terecht komt en dan via de 
urine eruitgaat, zou ik echt niet weten. Je zou dus 
in ieder geval een heel regelmatige kontrole moeten 
hebben van je urine. Nou, die was er niet. Ik heb 
zelf zo'·n besmetting gehad, en de volgende meting erna 
was 9 maanden later, de meting ervoor was geloof ik 
4 maanden ervoor geweest. Als je bv. dacht dat je besmet 
was, dan vroeg je dus een urineonderzoek aan. En a~le 
men~en die daar gewerkt hadden kregen dan een doosJe 
met jampotjes mee naar huis en dan moest je 24 uur 
lang je urine verzamelen en die werd dan getest. Maar 
het is diverse keren voorgekomen dat je dus 24 uurs
monsters mee nam, en dat ze niet gemeten werden,Of 
de apparatuur was kapot, of ze waren iets anders. aan 
het meten. Dan ging je naderhand eens vragen, want 
nonnaai kreeeg je de uitslag na een paar dagen op een 
lijstje. Nou ja, dan kwam die uitslag niet, en dan zei 
je, hoe zit dat eigenlijk met het laatste urineonder
zoek, •o, die zijn niet gedaan." Nou, dan zit je al. 
-Kwam het vaak voor, dat mensen plutonilil in de urine 
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kwam inderdaad regelmatig voor. Dat waren dan 
wel lichte besmettingen, maar er zijn ook zwaardere 
besmettingen geweest. In dat geval kreeg je een soort 
afdrijvende medicijnen. Tegelijkertijd moest je iede-
re dag urine en ontlasting inleveren. Met die medicij
nen hoopten ze die besmetting eruit te krijgen. Het 
plutoniumgehalte in de urine moest eerst Of op het
zelfde niveau blijven Of hoger uitkomen dan dat ze 
eerst gemeten hadden. Als het gehalte daarna ging zak
ken, stopten ze met die medicijnen. Het was een 
paardemiddel, zeiden ze. 
- Voelde je je daar ziek bij ? 
Ik heb het zelf nooit gehad, want ik ben nooit boven 
die waarde gek01110n, dat je die medicijnen kreeg. Maar 
degenen die dat hadden, die werden toch wel ziek van 
het idee natuurlijk, dat ze plutonium binnen hadden. 
-Werden ze dan ziek naar huis gestuurd ? 
Nee hoor, die bleven gewoon doorwerken. 
-Dus de kans dat ze in die dagen nog eens extra 
besmet raakten ? 
Die zat erin. 
-De uitslag van zo • n meting was we 1 oprecht ? Er 
werd niet mee gesjoemeld ? 
De meting op zich was eigenlijk, ja, slecht. Gewoon 
puur slecht. Je had dus een telbuis, die had een 
oppervlakte van, ik meen 15 bij 15 centimeter, het 
kan oo1< 10 bij 10 geweest zijn. Dan gingen ze die 
urine extraheren; met een extractiemiddel probeerden 
ze het plutonium eruit te krijgen. Dan werd het 

extractiemiddel verdampt onder zo'n infraroodlamp op 
een schaaltje. Dan werd dat schaaltje naderhand onder 
die teller gelegd, en dan werd er gemeten. Nu zit je 
met zulke kleine hoeveelheden, dat elk zuchtje wind 
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een stofje weg kan blazen. Dus zo'n meting is heel 
dubieus. Dan kl-ijg je nog dat die instrumenten soms 
gestoord werden door net-storingen, of door elek
trisch-atmosferische storingen, dus die beïnvloeden 
die metingen ook al. Je kan bijna niet praten van een 
goede meting. 
-Dus dat betekent dat als iemand boven een bepaalde 
waarde uitkwam, dat het zeer waarschijnlijk was, dat 
er eigenlijk nog meer radiooktleve stof inzat ? 
Ja, er wordt altijd te weini~ gemeten, nooit teveel. 
En, je weet nooit hoelang de radioaktieve stof erin 
heeft gezeten. Stel dat ze nu een lichte besmetting 
konstateren. Dat kan vier dagen daarvoor een zware 
besmetting zijn geweest in je urine, of een week daar
voor, of twee weken daarvoor ... 
-Dus aan de ene kant zijn de urinemetingen niet be
trouwbaar, en aan de andere kant heb je nog altijd 
kans dat je iets hebt ingeademd, wat niét aan je 
urine te merken valt. En daar komt dus nog bij dat er 
helemaal niet regelmatig gemeten wordt. 
Wat normaa 1 de opzet was, was dat er een keer per 
maand gemeten zou worden. Dat is nog niet veel. Maar 
zelfs dat is praktisch nooit gehaald. Als je nou hier 
kijkt (illustratie pagina 162). Dat is nou een perio
de van 7 jaar. En dat is alleen alfa besmetting. Als 
je nou kijkt wat er in die zeven jaar aan urine
monsters is genomen. Dat zijn er ... twaalf metingen 
over zeven jaar. Dat is dus een fak:tor 7 te weinig. 
Je zou 84 onderzoeken moeten hebben. 
... U heeft een nieraandoening ? 
Ja, maar je kunt nooit met zekerheid zè.ggen waardoo~ 
die is veroorzaakt. Alleen, als je naar vort\n brengt 
dat je aan bestralinghebt blootgestaan, dan.gaat er 
een deur voor je dicht. Nêt als mensen die b1j een 
gifbelt wonen. Dan worden ze ziek en zeggen: dokter, 
kan het niet van die gifbelt komen 'l Neé, zegt zo'n 
dokter dan. tn tlie mensen w~>rden afgesch~>ven. Zo'n 
dokter is bang dat hij zal moeten ~etuigen. als zo'n 
patient een rechtszaak begint. ln dat wil ie natuur
lijk niet, Dus als je wat aan de chemische of nukie-
ai re i.ndustrie overhoudt dan word je afgeschovèn. Kijk 
maar naar Windscale. Op alle m~nie.ren wordt ontkend 
dat de ziektes die de mensen daar hebben iets te 
maken hebben met Windscale. 
-Het kan bijna geen toeval zi.jn maar je bewijst niks. 
Nee, je bewijst niks. In mijn geval toen het woord 
plutonium viel gingeil er rapporten verdwijnen. Dan sta 
je helemaal niet je handen in het haar. Je kan nergens 
op terugva11en. Je zou toch zeggen dat. artsen die één 
of andere eed afleggen en het menselijk leven moeten 
beschermen·, als die dan pationten krijgen die d<ll!lbe
wust worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, dan 
vind ik dat die artsen aan de bel moeten trekken. Maar 
dat doen ze niet. Ze verdienen er veel meer aan als ze 
elk jaar veel mensen moeten onder<:Oêken. Net zo goed 
als het WilheJm.inafonds. Dat heet het fonds ter be
strijding van kanker. Niet ter preventie van Kanker. 
Als zo•.n fonds werke-lijk zo begaan is met de mensen, 
dan zouden ze b.v. statistisch onderzoek moeten gaan 
doen tn zo'n streek : hoeveel mensen er aan kanker 
overl fjden in de buurt van zo'n industrie en hoeveel 
in andere nztr 
KRITI KALITElT 
-NMt A.t gevaar van besmetting, heb je het gevaar 
van kritikaliteit 1 
Besmetting, bestraling en kritikaliteit, dat zijn de 
gevaren. Alleen al uit oogpunt van kritikaliteit zou 
zo'n fabriek verboden moeten worden. Het blijft altijd 
mogelijk dat er verkeerde transporten gemaakt worden. 
Wij hebben op een gegeven ogenblik bijna een kritisch 
ongeluk gehad. In een tank, waar plutonium in zat, 
zaten glazen ringetjes, holle glazen ringetjes. Op een 
gegeven ogenblik kwamen we erachter dat die volumen 
van die tank niet meer klopten. Toen bleek dat die 
glazen ringetjes kapot waren gegaan. Die ringetjes 
zaten in die tank juist vanwege het gevaar van kriti
kaliteit. Doordat die ringetjes kapot waren, was het 
mogelijk dat er meer plutonium in die tank zou komen, 
dan verantwoord was, de ringetjes namen inmers minder 
plaats in, dan toen ze heel waren. Het was puur geluk 
dat we dat ontdek ten. 
-Wat gebeurt er precies als er een kritisch ongeluk 
plaatsvindt ? 
Er vindt een kettingreaktie plaats in een enorm korte 
tijd. In misschien l!énduizendste sekonde vindt zo'n 
energie-explosie plaats. De vloeistof gaat koken, het 
wordt de ventilatieleidingen ingeslingerd, het wordt 
de procesleidingen ingedrukt. Er zijn geen drukbevei
ligingen. De ventilatieleidingen van een cel zijn op 
elkaar aangesloten, dus een drukstoot in de leiding 
zet zich door op een volgende tank. Dat houdt die 
niet, en dat betekent dat die opgeblazen zal worden, 
en dat die ook niet meer kritisch veilig is. De ene 
kettingreaktie zet de andere in werking. Je krijgt 
een enorme hoeveelheid krypton, xenon, jodium dat de 
schoorsteen uitgaat. Als het eenmaalzover is, kan je 
niets meer doen. Voor hard weglopen is het ook al te 
laat. Aan de spanningen die dit soort gevaar met zich 
mee brengt, wen je nooit. 
-u woonde ook vlak in de omgeving ? 
Ja, we woonden er eerst 6 ki 1 ometer vandaan, nader ... 
hand 12 •• We waren toen voor de omgeving helemaal niet 
bang. Bij het Atoomcentrum had je een zandafgraving, 
die gebruikt werd als zwembad, daar zwommen we in. 
Er kwam natuurlijk enorm veel radioaktiviteit uit de 
schoorsteen vrij, maar dat wisten we niet. Toen ik dat 
boek ging schrijven, ben ik me er veel meer in gaan 
verdiepen, dan toen ik er werkte. Ik volgde in die 
tijd dat ik er werkte wel wat kursussen, over ionise
rende straling van Teleac, maar die heb ik nooit af
gemaakt. Had ik die wel afgemaakt, dan had ik er nooit 
kunnen blijyen werken. Dat is oogkleppenwerk. Teveel 
kennis zou te belastend voor je werken, dat hou je 
niet voL Toen, in die tijd wist niemand er veel van, 
je had ook nog geen anti-kernenergiebeweging. Pas de 
laa~te jaren dat ik er werkte, kwam ik steeds meer 
achter een aantal dingen. Bijvoorbeeld, die schoor
steen, die er staat. Daar werden altijd metingen aan 
verricht, en dat was altijd gewoon gegaan. Maar op 
gegeven ogenblik moesten ze daar met puur interventie
kleding naar binnen om te kijken hoe het met die 
schoorsteen was. Dus die schoorsteen was van binnen 
zwaar en zwaar besmet. Een apart probleem vormt het 
tritium. Neem bijvoorbeeld de twee kerncentrales bij 
Tihange (Belgiti). Per centrale mag 4000 curie 
triti111 per jaar geloosd worden. Door ongelukken in 
Tihange 2 wordt dat zeker bereikt. 
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Curie is een maat om de hoevee-lheid straling te 
meten. Eên curie komt overeen met het verval van 
37 miljard atomen van een radioaktieve stof per 
sekonde. (red. ) 

Als je dat dan omzet in bijvoorbeeld de hoeveelheid 
water om het te verdunnen tot ... je mag 5 nano curie 
(1 nano curie • 0,000 000 001 curie, red.) per liter 
hebben. Als je dat gaat omrekenen kom je aan 800 
miljoen kubieke meter water. 0,8 kubieke kilometer die 
je alleen al voor die ene centrale nodig hebt om het 
op de toegestane, de maximaal toegestane koncentratie 
van tritium te brengen. Het is gekkenwerk. Bij Lobith 
stroomt het zout ons land binnen, bij Maastricht h~t 
tritium. Als je een opwerkingsfabriek neemt, in een 
wissellading van een reaktor zit 24.000 curie tritium; 
ze verwerken drie wi ssell adi ngen per jaar als ·ze op 
volle kapaciteit werken, zoals Eurochemie van plan is. 
Dan zit je op 72.000 curie tritium wat je kwiJt moet 
en wat echt niet in het vloeibare afval terecht. komt, 
maar dat gaat eruit. Het gaat de luéht in ~n het gaat 
met het fabriekswater mee. Het is er niet uit te ha
len. 
-Waar wordt dat fabriekwater geloosd ? 
Toendertijd werd het geloosd op de Molse Neet. Een 
klein riviertje, 10, 15 meter breed. Met een zwem
bad erin, speeltuin erbij, er werd in gevin, dat 
houd je niet voor mogelijk gewoon. Daar ·werd dus al 
het afvalwater van Eurochemie en het Atoomcentrum in 
geloosd. Dat was dan wel behandeld d09r het Atoom
centrum, maar alle tritium dte erin zit, bHj.ft er 
mooi in zitten. WORDT VERVOLGD IN AFVAL 22 

•• 
STALINGRAD 
Ook dokter Hutll maakte ,een rondgang. 
Het was al donker en elke hut had een soort waxi.ne
licht gekregen. Huth wierp eèn blik in de kamers, en 
in de trOébele sfeer, waar doorneen het licht flit-
korde, bleek geen enkel gezicht te onderscheiden. Er 
wa!p alleen maar een dHke grauwe· massa die de vl.oer 
beUekte, en hij hoorde het gereutel van. verstopte 
bronclti~n eri zieke longen. Zonder iets te zeggen ging 
Huth verder, In de volgende hut, en ook in de daarop
volgende, heerste dezelf~e benauwde atmosfeer, en de 
aanweztgheid van menselijke wezens vie.l alleen ·IJlaàr te 
raden. Huth riep af en toe de naam v~n een der aanwezi ... 
gen· en hoorde dan hun antwoorden. Zo liep hij ~order. 
Buiten i!demdé hij diep de koude winterlucht in. Hij 
slenterde naar de andere kant en gfng een ·van de lemen 
hutten binrien. Hi'er had vroeger missch·ien, ( 1S zomers 
als het ·ha.JfovèrUekte 1!rf en de lege schapenstal mee 
bewoond waren, en •s winte;rs wanneer alles bij elka-ar 
kroop) een gezin van een dozijn mensen gehuisd, :en dan 
was de kamer meer dan voJ geweest, Nu lagen hier l>ijna 
vier dozijn zieke, bloedende en stervende Doi'tse s·ol
datèn, Omdat het avond voor kerstmis was, lladden. ze 
eeR lichtje· d.w.z. een -klein pitJe i.n een met talk· 
geVulde papieren huls - een uur lang kon h.et branden 
en dan alles opnieuw in ~e diepste .zou ·döen· ver:z-inken. 
Huth zocht een bepaalde figuur, e~n nre~serimaker uit 
Remscheid, Georg Ketteler, niet zo'n héel. jonge lfiS.n 
meer, maar bij het sno.lle ve-geren dat hij dee4, 
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Hut'h had hem nadat hij was opgenQin&n oog een paar 
keer gezien en vond hem nu met zweet overdekt, op eeh' 
ogenblik dat hij juist uit een aanval van ·deHrium ont
waakte, en nog helemaal in de war Was. De zi'eke herken
de de arts: 110 dokter, ik heb gevlogen ( dat was een 
droom die hiJ vaker gedroomd had), zo mooi ~ls. nog 
nooit tevoren! Hoe komt het toch dat een mens kan \#'lie
gen, dokter • •. " Ja, hoe komt dat? Huth I<W~- bei w~ldra 
te weten, want de ander vertelde hem hoe in éen grqte 
stad, waar veel licht is en veel verkeer, waar de ~n
•en niet te tellen zijn en men allerlei verschillend!' 
wezens bij elkaar aantreft, natuurlijk ook ·feeän .dOor 
de straten lopen, en hoe je plotseling kuf1t vliegen als 
je in het voorbijgaan zo'n fee even aanraakt. Zo althans 
had de patiënt de kunst van het vliegen geleerd. 
En hij herinnerde zich ook de fee (hij sprak met een ijl 
stemgeluid, en probeerde zo het fijne netwerk van de 
droom verder te spinnen), en hoe hij h~ar in de_ ·gedaan
te van een klein,armelijk ~ek l .. d l!ieisje llad ontmoet, 
en hoe dit meisje een blinde rnan had geleid. "Maar daar 
had ik niets mee te maken, ik kon irmters vliege.n!" z.ei 
hij. Huth luisterde nauwlettend toe, en de stervende 
messenmaker met de wijd openstaande kinderogen vert!!-1· 
de de geschiedenis van het d~>rP Otorwanowka en ~an het 
vastgelopen leger. Hij zwom en ••crawlde", dwz, over de 
oppervlakte van de luchtzee, dat het een lust was. 
Oe zee beneden was een blauwe plas, en waar het z.o 'be
gon te stuiven, was hij boven de woestijn ... rivieren 
akkers, steppen ... alles strekte zich onder hem uit, 
alles behoorde hem toe en hij kon dalen waar hij wil
de. Het was een giqantisch soel en een bedwelning aan 
eigen kracht. En u begrijpt dokter ..... en Huth be
greep. En u begrijpt dokter dat de geschiedenis nièt 
zo best afloopt ••• ook dat had Huth beqrepe.n. Nee, 
het kon niet zo goed aflopen., want daar had je nog 
het arme meisje met de blinde man, en daar had je 
de grenzeloze lichtzinnigheid: 11W~t had ik daarmee te 
maken, ik kon iîmlers vl1egen! 11 En zo ge~eurde het; 
plotseling had de zwemmer zijn hoofd in de glanzeri
de luchtstroom gedompeld en toen blooen zijn eigen 
ogen ook beslagen te zijn. Dat bleef zo, en ~>Dk ~ijn 

ledematen bleken verlamd, hij maakte een duikeling en 
viel als een steen naar beneden. En daar lag hij nu 
in zwarte duisternis met rumoer en g~fluister. 0f11 zich 
heen en ook binnen in hem. En n~~st hem ·zei iemand, 
dat wat hij in zijn buik had verder njets betekende, 
alleen maar een nest jonge muizen. Huth had honderden 
mensen in delirium en onder narcose horen praten, on .. 
samenhangende woorden, kreunen, schr"eeuwen, bevelen, 
liefdeswoorden, vuile praatjes, angst ~n ijdelheitl, 
en meestal had hij niet geluisterd. Deze keer bewon
derde hij de exactheid waarmee een ·sterv.end brein 
het eigen persoonlijk bestaan en tegelij.k een groot 
maatschappelijk proces weerspiegelde, en de eenvou
digste formules die denkbaar waren daarvoor vond. 
Want het was allemaal waar,- hei geloof ~~n de bi
zondere gave, het achteloze verspillen van kracht, 
de gewetenloosheid tegenover de ander (het arme meis
je), die bovendien nog de schenker van de bizondere gave 
en de brandstof voor de boven land en zee zwevende motor 
moet zijn ••• Het was allemaal waar, ook de onvermijde
lijke ineenstorting der krachten op het ogenblik van 
de hoogste inspanning, ook de on~ermijdelijke val. 

Uit: 11stalingrad"-'lheodor Plievier. -



Landelijk platform Stop Kernenergie. 

Vereniging Milieudefensie nam het initiatief om 16 juni 
een landelijk overleg te houden tegen de nieuwe plannen 
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serenen te koördineren. Milieudefensie was vooral bang 
dat groeperingen zoals de PvdA een soort KKN (Kruisra
ketten Nee)-konmitee voor de antikernenergie strijd 
wilden opzetten (een N.K.N. ?) Milieudefensie vond dat 
dit voorkomen moest worden. De nieuwe kerncentrale plan
nen worden in september openbaar gemaakt. Enige maanden 
later zal het parlement 'n principe besluit nemen. Daar
na start de Planoligische Kern Beslissing die in 1985 
moet leiden tot aanwijzing van vestigingsplaatsen. 
In de strijd tegen kernenergie staat centraal dat kern
energie afkeurenswaardig was. is en blijft. Oe uitslag 
van de BMO heeft aan het licht gebracht. dat de meerder· 
heid van de bevolking tegen de bouw van nieuwe centrales 
is. Toch worden we gekonfronteerd met 'n kabinet dat de 
resultaten van de BMO naast zich neerlegt. Volgens de 
initiatiefnemers dwingt ons dit tot het bij elkaar 
brngen van alle maatschappelijke krachten tegen nieuwe 
atoomplannen en wanneer wij niet in aktie komen worden 
de kansen op uitvoering van deze plannen nog groter. 
In sommige a.s. 'vestigingsplaatsen' zijn ze al druk 
bezig met aktievoorbereidingen zoals in de Noord Oost 
Polder. Op dit moment is een grote groep mensen bezig 
zich voor te bereiden op een landelijke manifestatie 
tegen atoomenergie. Deze wordt gehouden op 22 septem
ber. Oe bevolking van de NOP is anti-kernenergie (zelfs 
het CDA is tegen door druk van onderop: in een recent 
IKON-programma zou een CDA-wethouder naar Den Haag 
gaan om tegen de atoomenergie in de NOP te pleiten) 

Zeeuws Vlaanderen: 

De groepen Zeeuws coördinatie orgaan, WED (Werkgr. 
Energie Diskussie). Energiecommitee~ AKB Zeeuws Vlaan
deren zijn bij elkaar geweest om te kijken wat voor 'n 
akties zij op korte termijn kunnen gaan voeren. Hen is 
bezig met import atoomstroom, rampenplannen en atoom
vrije zönes. 

Eemshaven: 

In de Eemshaven zelf zijn nog geen mensen aktief. In 
Groningen is een steunpunt opgericht. die bezig is kon
taktpersonen te zoeken in de buurt van de Eemshaven, Men 
is beziq een brief naar de betrokken gemeenten te schrij
ven. Oe provincie Groninqen heeft zich in het verleden 
tegen kernenergie uitgesproken, er is subsidie aange
vraagd bij de provincie en de gemeente. misschien ook 
een idee voor andere vestigingsplaatsen. 

Wieringenneer: 

Er zijn nog maar weinig mensen aktief sinds de Wierin
germeer in 1979 als potentiële vestigingsplaats werd 
aangewezen. Er zullen vragen gesteld worden in de ge· 
meentera ad; deze wi 1 er anders nog niet over praten, 
vóórdat alles officieel bevestigd is. 

De akties moeten voorzichtig opgestart worden. De na· 
druk moet komen te liggen (van het landelijk overleg) 
op het ontwikkelen, uitwisselen en op elkaar afstem-
men van akties en aktiviteiten, daarbij moet rekening 
gehouden worden met de vestigingsplaatsen en ze te on .. 
dersteunen met de verschillende akties. Voor zover er 
verschillen ontstaan en bestaan over strategie en tak· 
tiek van de AKB zouden deze als een eenheid in verschei· 
denheid kunnen worden samengebracht •. Voor een landelij
ke overlegstruktuur worden de volgende uitgangspunten 
voorgesteld: vergaderingen en akties vanwege het anti
kernenergiestandpunt - Het nut en de noodzaak inzien 
van akties. Geen profilering van afzonderlijke leden 
ten koste van anderen c.q. landelijk overleg. 
Er wordt voorgesteld regionale steun en taakgroepen 
op te zetten. Deze zijn in ieder geval noodzakelijk in 
de vestigingsplaatsen met het oog op het organiseren 
en ko8rdineren van het regionale verzet. Taakgroepen 
zoals b.v.: publiciteit, infonnatie~ aktie en finan
ciën. 

De publiciteitsgroep houdt zich bezig met het inventa· 
r1seren van maten aal. uitbrengen van nieuw materiaal, 
't bijhouden van een knipselkrant, sprekers/sters .e.d. 
Inventarisatie verkoopmateriaal en bruikleenmaternal. 
Bij de publiciteitskampagne moet vooral weer de nadruk 
gelegd worden op het gevaarlijke en onnodige van de 
kernenergielobby die steeds weer nieuwe pro-argumenten 
verzinnen zoals b.v. de zure regen. Deze moeten steeds 
weer opnieuw weerlegd worden. . 
Als eerste aktiviteit kan een energ1ekrant voor 1 sept, 
worden uitgegeven. (Oe inhoud wordt in de vo~gende ver: 
gadering besp.roken.Oeze energiekrant wordt 1n ~e ~estl· 
gingsplaatsen verspreid. In ieder geval wordt h1er1n de 
start van de landelijke akties,te beginnen op 22 sept, 
in de N.O.P. aangekondigd. Er wordt een inventar~s ge-. 
maakt van persoonlijke kontakten met de pers.Dr1e ä v1er 
mensen zullen als woordvoerderster gaan funktioneren. 
Zij zullen standpunten naar buiten brengen voor het 
o.verleg. De groep heeft te maken met. twee lijnen, te weten; 
1:de info die de groep zelf naar bu1ten brengt. 
2:de publiciteit die via artikelen in de pers terecht 
komen. 

De infonnatie~roep.Oeze gaat alle informatie over het 
kernenerglege euren in de pers verzamelen.en dokumente
ren.Er zullen foldertjes gemaakt worden,die argumenten 
van de pro-lobby van tafel vegen. internationale aspekten 
zoals het afvalprobleem belichten en in gaat op het kost
en vraagstuk.Er wordt een overzicht gemaakt van adresse~ 
van regionale CDA/VVD-politici ,die zich tegen kernenerg1e 
uitgesproken hebben.Op deze manier kunnen vo?r en tegen· 
standers ,binnen die partijen tegen elkaar ultgespeeld 
worden. 

IE 

Juridische akties:Stichting Kritische Hassa wil de juri
dlsche str1Jd aanbinden. Vanuit deze groep worden voorstel.:. 
len gedaan: l;Stukken van regeringszijde aan de kamer door· 
pluizen. Indien er in die info feitelijke onjuistheden of 
onduidelijkheden gevonden worden,kunnen de stukken opge· 
vraagd worden.Er bestaan dan twee mogelijkheden: 

~~Jge~~!j~~v~ne~t~~ .g:tj~u~Wgt v~~~ ~~eHa?heim dus). 

TEVENS liERDEN EEN AANTAL WERKGROEPEN GESTART: 

.Jurldlese ~tttes: Krlt:lese Massa tel 085·51506t 

E11ergle Kreet Tb)'s Hal'llsen tel 020•182561 

Publlclteltsgroep:Huub liassen tel 030·110586 

PGERICHT TE UTRECHT 

16·JUNI 1984 

De kernenergiekaravaan gaat tussen 25 juli tot 15 aug. 
weer van start.W1e een leuke werkvakantie wil houden 
kan zich opgeven .Er zal een kettingbrief verstuurd wor
de• om het nodige geld bij elkaar te ktijgen. 

Atoomstroomakties:Zodra het parlement met de plannen 
voor de nieuwe ,4,kerncentrales instemt,beginnen in het 
hele land mensen !6 van hun elektriciteitsrekening te 
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de plannen in gebruik genomen zullen worden.Een groot ge· 
zamenlijk fonds,(rekening),is nieuw. Van het binnen komen· 
de geld zal allereerst een molen gebouwd worden, in de buurt 
van een van de vestigingsplaatsen.De bedoeling is dat 
die molen stroom gaat leveren aan partikulieren,buiten 
het elektriciteitsbedrijf om. 

De volgende veryadering van het Platform Stop Kern
energle 1s op 2 juh 
De mensen van 'fiët"'R''P' zullen een stuk schrijven over de 
manifestatie.Dit is een van de beli!grijkste agef\dapunten 
voor volgende vergadering. 

lftfOI'II&tiegroep :Joop Boer t:~l. 050·126174 Vervol~ ~latform: Ook al was de opkomst vrij redelijk, 
_ de Jan e lJke organisaties bleken goed vertegenwoordigd 

lllttrlle Nieuwsbrief: Afva1/0ederst:I'OOII/A11fcht/Atooulara te zijn,maar waar waren de basisgroepen. Van de vestigings-
Let Bulletin · tel Zie bladen plaatsen was het NOP aanwezig en Zeeuws Vlaanderen,maar 

het Noord-Hollands overleg ontbrak.Zo ook de Eemsmond. 
Voor beide laatsten nam Amsterdam en Groningen de honers 
waar.Het was dan ook vooral een vergadering waar vele oud-

Seltretef'hat : MIHaudefensta tel 020•22136& 

Planologische kernbeslissingen:Hierbij zijn de volgende 
u1 tgangspunten: 
-Landbouw,besmetting van gewassen door radioaktieve 
straling. 
-Bevolkingskonsentraties (wettelijke richtlijnen binnen 
een straal van 20 km). 
--Hoogspanningsleidingen. 
-Radioaktieve en chemische verontreiniging, 
·Eerdere plannologische kern beslissingen kunnen met 
deze in strijd zijn. 
-Bes tenmi ngsp 1 annen doornemen. 
Het verlenen van een vergunning in zake de kernenergie
wet duurt nog enige jaren. 

Aktievoorstèllen:Vanuit de groep NOP wordt voorgesteld 
om een man1festatie te houden,rond 22 september.Andere 
aktievoorstellen zijn: 
-Blokkade van het Ijsselmeer of van economische zaken, 
-Protest langs de weg.Atoomvrijstaat.Anti-kernenergie .. 
video-clips.27 tiC en andere piraterij.Briefkaarten.En een 
aktie voorstel van Akt"1e Strohalm voor hardere atoom
stroom akties.Verders het snel maken van landelijke 
affiches,handtekening-akties ,het benaderen van vredes· 
groepen,door verband kernenergie-bewapening aante halen, 
telefoonblokkades en het beginnen met alternatieven, 
Om de koördinatie soepel te laten verlopen is gekozen voor 
een landelijk sekretariaat.Omdat de rol van het sekre
tariaat in de praktijk vaak omvattender is dan het louter 
uitvoeren van werkzaamheden,m.n. door het vervullen van 
een bepaalde funktie naar buiten toe, is een evenwichtige 
samenstelling van hetsekretariaat noodzakelijk.Dit geldt 
,n waar het de verhouding landelijke organisatie-plaats
elijke groepen betreft.De inbreng uit de vestigingsplaatsen 
is gewenst.Het sekretariaat moet werken binnen de kaders 
die door het landelijke overleg gesteld worden.Ze moet 
vnl. ondersteunend werken.Om haar verwijzende funktie te 
kunnen uitoefenen is het noodzakelijk dat alle groepen 
plannen doorgeven aan het sekretariaat.Dit bereidt geen 
inhoudelijke stukken voor van het landelijk overleg.Ze 
zorgt wel voor de administratieve voorbereiding.zoals 
stencillen,rondsturen etc.Het geeft ook geen pers-info, 
maar verwijst door naar de publiciteitsgroep.Er wordt 
een logboek bijgehouden,vanuit het logboek kan 1 per-
soon een nieuwsbrief samenstellen. Tevens wordt er een 
adressenbestand aangelegd. 

Het voorlopige adres is Landelijk Platform Stop Kern
energie. 2de Wteringplantsoen 9 Amsterdam. Tel :221366; 
Het is belangrijk dat het sekretariaat in de zomer va
kantie goed draait.Er is nog vrouwkracht nodig,Na de 
vakantie kan iedereen van nieuwe info voorzien worden. 

Cine club is bezig met een videofilm rond de Dode
waard akties.Het is de bedoeling dat deze tussen half 
november en half december in première gaat, De film gaat 
over de politieke achtergronden van machtsverhoudingen en 
economische belangen rond kernenergie. 

PVDA-Lemmer(NOP) wi 1 een onderzoek laten uitvoeren 
naar de voors en tegens van kernenergi~. 
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gedienden elkaar weer ontmoetten. En omdat de meeste deel
nemersters vonden dat er snel een struktuur opgezet moest 
worden kon er geen onvtff-togen woord vallen.Anders viel je 
uit de toon.Even spitsten de tegenstellingen zich toe 
rond de keuze van een sekretariaatsplaats.Een aantal mens
en uit basisgroepen wilden niet dat het bij milieudefensie 
(Weteringschans)ondergebracht zou worden omdat het al 

door mensen van milieudefensie geco8rdineert 
worden zal. Dat hiervoor weinig begrip was is een slecht 
teken.Er werd zelfs gezegd dat dit sekretariaat niet ge
vestigd mocht worden "bij die marginale groeperingen(= 
basisgroepen),maar gelukkig was dit slechts een margi
nale opmerking.Uiteindelijk komt het platform wel bij 
milieudefensie,en wel op de plek waar voorheen het LEK 
zat, Van een spreiding van taken over de groepen is dan 
ook weinig terecht gekomen. 

Onduidelijk is het doeLvan het platform.!n het voorstel 
stond dat iedereen die tegen kernenergie was meedoen kon. 
Dat betekent een hee 1 grote opzet. Breed genoeg om ook een 
aantal CDA·ers die niet zo erg vöör zijn over de streep 
te trekken.Er is maar kort gepraat over dit uitgangspunt. 
Wellicht te kort,want de keuze van het platfonn om zich 
niet alleen tegen kernenerqie maar ook tegen kolengestook 
te centrales te verzetten en, voluit te kiezen voor alter
natieve energie,kan in strijd komen met deze brede opzet. 
Bovendien heeft deze werkgroep zo een stap tot een ge
zamenlijk program gezet,terwijl dat niet de inzet van de 
bijeenkomst was. 

Een ander dilemma,waarin dit platform zich bevindt, is 
enerzijds de erkenning dat er felle akties gevoerd moeten 
worden en men niet moet hopen op het parlernent.Per slot 
van rekening kun je niet een nieuwe BMD eisen.Dit zal de 
strijd tegen kernenergie anders moeten maken dan de KKN• 
strijd tegen de kruisraketten.Daar tegenover staat dan een 
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kernenergie standpunt te krijgen.Het goede uit het voor
stel was dat erkend werd dat beide strategiel!n noodzake
lijk zijn,niet tegenover elkaar stonden en een plek krijg .. 
en moesten binnen dit platfonn. "Eenheid in verscheidenheid", 
heette het.Echter,de uitkomst van de vergadering is anders. 
Voorstellen voor verdergaande akties vonden bij SOftllligen 
een welwillend oor,maar werden qua organisatie direkt terug .. 
geschoven naar de indienersters van de ideeän.Waar wel voor 
gekozen werd was een gezamenlijk affi che,een energie· 
krant.waar al aan gewerkt werd,een manifestatie waaraan ook 
al gewerkt werd.En dit zullen ook nog eens de belangrijkste 
punten op de volgende vergadring zijn.Het blijkt dan ook 
dat het platform vooral een vergadercircuit is,waarin dit 
soort initiatieven genomen mogen worden.D1rekte en verder· 
gaande akti·es zullen dan toch weer op een ander overleg 
plaats vinden en daarmee is een mogelijke kiem voor tegen .. 
stellingen weer gelegd en zijn we terug bij de situatie 
in 1980 ; DEJA VU. Nicky, Fred -
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