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Ik heb toch een leuke tweepersoons atoomschuil kelder ge- , proararnrna I
kraa kt . Alleen de naambordjes van Vonhoff en Buiter moe-' U I
ten er nog af. Dat apartement was ook het enige fatsoen- : d d d I
lijke tijdens de rondleiding . Dok een gelu kje dat er te- :". 0 ewaar ;
lefoon is, kan ik mooi meedoen met die E.G.O.-blokkade. 0..
Of louden ze vandaag weer vrij hebben? ,~.

Als twee leden van een arrestatieteam elkaar in elkaar '".. :
slaan , heeft dan de êên een steen gegooid, of arresteert : !Jrnegetl •
de ander dan willekeurig? (Ik bën een stille: .. . Hou je: I
kopl ) ••
Bent u blij met onze geruisloze foto's. wij zijn nieuws- : :
gieriger naar de uwe. Laat ze ons eens zien. , I
Van die toeleveringsproblematiek snap ik geen zi er , al- , .. •
leen dat onze Shell niet alleen de apartheid helpt , : " • I
maar ook Amerika van neutronenborrmen voorziet. Dat zijn ~: .' " • I, i
een soort traangasgranaten, maar dan anders . • - •
Dat traangas blijft verdomd klote spul . Wat moet die '~_~ .
neutronenbom dan wel zfjn~ ~~
En voordat we naar de grote demonstr~tie in Arnhem , Cl'.....T..E.T.... • ......T .. O
gaan. gaan we eerst nog even naar HUlZe Maas om ~",,,,.. "" .". 5. ~
Femo, forum en Galilet te zien , met als afslui- _'" O"KDMT DAT ZIEN KOMT DAT ZIEN •. ••~
ting nog een klein blokkadetje? ~ ~ lil

~ HET EINDE DER TIJDEN IS NABIJ. ~
::I Vanavond om zeven uur voor het Z
l! Grand Theatre zult u uw laats- lil
:ote adem uitblazen . ~

: KOMT DAT ALLEN ZIEN ii1
•
: GROOTS NEUTRONEN THEATER P•lf JJ.V3H.1N9NOlS.LnllN·



BEDRIJFSLEVEN
Elektriciteitsbedrijven zijn
niet de enige betrokkenen bij
de kernenergie. Ook partiku
liere ondernemingen spelen
een belangrijke rol bij de
bouwen het onderhoud van kern
installaties. In dit artikel
wordt op de" rol van het be
drijfsleven ingegaan.
Reaktorbouw.
In de jaren vijftig probeerde
men in Nederland een eigen
kernindustrie op te zetten.
De Nederlandse overheid finan
cieerde hierbij het onderzoek
en de ontwikkeling van kern
energie. De betrokken bedrij
ven (RSV, VMF, Phi1ips en het
ingenieursburo Comprimo) vorm
den in 1959 de onderneming NV
Neratom. Deze onderneming
bouwde de 54 MegaWatt-proef
reaktor in Dodewaard. De Ame
rikaanse elektrotechnische
gigant General E1ectric lever
de hiervoor de technologie.
Deze kennis is in handen van
enkele grote elektrotechnische
koncerns: General E1ectric en
Westinghouse uit de VS en de
KWU (KraftWerk Union) uit West
Duitsland. Nederlandse bedrij
ven zijn hiervan afhankelijk.
De kerncentrale in Dodewaard
ging in 1969 in bedrijf en
vertoonde al snel gebreken,
mede als gevolg van konstruk
tiefouten. De centrale had
daarentegen een voorbeeld moe
ten zijn voor eventuele bui
tenlandse opdrachtgevers.
De opdracht voor de bouw van
de eerste commerciële kern
centrale in Nederland te Bors
sele (450 MegaWatt) ging naar
de KWU. die bovendien 10% la
ger bood dan Neratom. "
De twee belangrijkste onder
nemingen in Neatom. RSV en
VMF vormden daarna consortia
met resp. General E1ectric
en de KWU. RSV en VMF specia
liseerden zich op reaktorvaten
pompinstallaties en koelsyste
men. Wel sprak men binnen de
IRK (Industriële Raad voorde
Kernenergie, een adviesorgaan
van het Min. van Ekonomische
Zaken) af een marktgarantie
aan deze consortia te geven.
Dit hield in dat onderdelen
van toekomstige Nederlandse
kerncentrales bij deze ver
banden besteld zouden worden.
Men hoopte ook uit het bui
tenland opdrachten te krijgen.
De aandeelhouders van Neratom
gingen zich richten op twee
internationale projekten: het
Uraniumverrijkingsprojekt te
Almelo en de Snelle Kweekre
aktor te Kalkar. Van beide
projekten namen regeringen het
grootste deel van de aanvangs
kosten en financiële risiko's
voor hun rekening.

In de periode na 1975 daalde
het "optimisme" van de kern
industrie aanzienlijk. Het
Kalkar-projekt bleek vele
malen duurder dan gepland en
liep zware vertragingen op:
het wordt nu op z'n vroegst
1986 voordat het ding klaar
is. Vanwege de kosten overweegt
de Nederlandse overheid nu
zelfs haar steun in te trekken.
Het groeiende verzet tegen
kernenergie veroorzaakte dat
Nederlandse plannen voor nieu
we kerncentrales op de lange
baan werden geschoven: de ver
wachte binnenlandse orders ble
ven uit. Na het Harrisburg-on~

geval nam het verzet alleen
maar toe. Het energieverbruik
groeide niet meer door de "stag
natie van de ekonomie. Kern
energie.bleek minder goedkoop
dan verwacht.
Vanwege alle moeilijkheden
ging men zich steeds sterker
richten op export van kern
technologie naar Azië. Afrika
en het Midden-Oosten. Met als
gevolg dat d.m.v. "vreedzame"
kernenergie er enkele nieuwe
kernwapenlanden ontstonden
(Zuid-Afrika, Israël, India,
Pakistan, Taiwan, Irak, Bra
zilië, Zuid-Korea).
De Nederlandse kernindustrie
is nog niet uitgerangeerd: men
helpt mee aan de bouw van kern
centrales in de hele wereld.
In verschillende advieslicha
men van Ekonomische Zaken heeft
ze nog steeds een sterke
machtspostie, die aangewend
kan worden om positieve (?)
beslissingen over kernenergie
door het parlement te krijgen.

TOELEVERINGSBEDRIJVEN

Gedeeltelijk zijn de bedrijven
uit de reaktorbouw ook betrok
ken bij het draaiende houden
van de kerncentrale: ze zijn
vaak ook verantwoordelijk voor
de kontrole en het onderhoud
van de geleverde onderdelen.
RSV verzorgt bijvoorbeeld het
onderhoud van de pompen in
Dodewaard; VMF onderhoudt de
turbine en generator. Ze leve-

NUKLEAIRE WERKGELEGENHEIO---

ren ook de mensen die de onder
houdswerkzaamheden uitvoeren;
Bij het draaiende houden van
een kerncentrale komt echter
nog veel meer kijken; Philips
levert bijvoorbeeld elektro
nische materialen. Een breed
skala van bedrijven levert e
lektrisçhe apparatuur, plaat
materiaal, betonnen omhulsels
en vaten voor radio-aktief af
val. gereedschappen. hekwerk.
voedsel werknemers, beveili
gingsinstallaties en -kamera~.
Het Rotterdamse bedrijf
Securop levert zelfs mensen
om de centr.ale te bewaken.
De bedrijven verdienen stevig
aan deze twijfelachtige leve
ringen: zonder hun steun kan
nDodewaard" immers niet draa
ien. Daarom voeren de kerne
nergietegenstanders ook bij
hen aktie.
Ook hier in Groningen zijn er
een aantal bedrijven die zich
bezig houden met deze leverin
gen.
Keip BV levert beveiligings
apparatuur, Brandsteder repa
reert hier kamera's voor de
bewaking van de centrale,
Hoekloos produceert gassen
voor de centrale (en ook nog
traangas voor de politie).
De BAM levert betonnen omhul
sels-Yoor radioaktief afval,
de firma Ekels in Hoogezand
levert al jaren elektronika
aan Dodewaard. Koeltechniek
Helpman BV levert warmtewis
selaars aan de UCN in Almelo.
Zo dragen ook zij hun steen
tje bij aan de kernenergie.
Dit is een reden voor werk
nemers om er eens over na te
gaan denken wat zij kunnen
doen om de leveringen te
stoppen•••••

Werkgelegenheid

Uit het voorgaande zal duide
lijk zijn dat er. om een kern
centrale te laten draaien vrij
veel mensen nodig zijn. De
werkgelegenheid in.de kernener
gie vinden wij echter geen
doorslaggevend· argument om er
niet mee te stoppen. Voor de
betrokken werknemers moet an
der werk gevonden worden of
het bedrijf moet op andere
produkten overschakelen of
voor andere leveranciers gaan
produceren.
Verder vernietigt de kernener
gie arbeidsplaatsen, omdat het
miljoenen investeringen per
arbeidsplaats vergt. Daardoor
kunnen andere projekten die
7 tot 10 maal zo veel werk op
leveren niet betaald worden.
(Denk aan het verlagen en stop
zetten van isolatiesubsidies).
Stoppen met kernenergie maakt
een andere energiepolitiek



HET BOS

NIE UWS UIT NIJMEGEN

~a dat het tentenkamp was opgebro
ken. zi jn de meeste groepen rich·
t i ng Nijmegen gegaan. Bi j aankomst
van de grote tent uit Dodewaa rd
werd deze tegengehouden door de po
litie en werd verzocht te rug te rij
den naar waar ze vandaan kwamen, om
dat ze geen toestemming hadden om
waar dan ook een tent te bouwen . en
zeker niet in de P1ersonstraat ook
al werd daar door de buurtbewoners
de koffie warm gehouden. Als ze niet
gelij k weggingen werd de tent en de
auto in beslag genomen. Daarom heb
ben de demons t rant en een oude ta·
baksfabriek gekraakt . waar ze zullen
bl ijven tot aan het weekend. Volgens
de aktie voerders zi jn er 700, vol 
gens de pol i tie BOO mensen binnen
(hoe kan dat nou). Gis teren zijn er
demonstraties geweest in Nijmegen.
een zi taktie op de Grote Markt. het
openbreken van een schui lkel der.
Die kelder is opgeverfd en daarbij
zijn vie r vrouwen opgepakt . Er waren
ook veel politi e en st i l len aanwezi g.
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we l zi t ten (ongeveer 30) en
de rest bleef bij de oude
blo kkade zitten. Volgens ons
gevoel was het de bedoeli ng
om ons in t e slui ten.
Hie rna weer terug gelopen en
naar west zijde qetcpen.dt e
hadden de blokkade opgegeven
en wel naar de centra le gelo
pen (ze wa ren wel gewaar
schuwd per mobilofoon) . Wi j
op de dij k. en zagen in de
verte H. E. busjes aan komen.
dus het was toch de bedoel ing
om alles op west in t e slui
ten. Wij weer even het bos in
geslopen en zagen nog steeds
M.E·ers klaar staan voor de
aanval. Wi j in hazepas naar
de middenblokkade schreeuwen
naar de mensen bi j de cent ra
le dat ze terug moesten (de
afstand was te groot om ons
te horen). Op de middenb lok
kade stond i emand met een
mobil ofoon maa r voor de cen·
t~ale was niemand met een mo
bilofoon , maa ~ j a de M. E. was
er al en ook uit het bos met
twee pelotons en dis zaten de
mensen voor de cent rale inge·
sloten .
Hoe het t oen precies gegaan is
weet i k niet . maar dat is wel
algemeen bekend . Nou dus de
Oos t en Westkant weg geslagen.
Alleen op de middenbl okkade
stonden nog ongeveer 80 men
sen; maar weer een barricade
opgeworpen en afwachten. Er
stond na een t ijdje weer een
st i l le bi j ons die ook door
mensen bi j de cnetrale gezien
is, die daa r met M.E. en Rijks
poli tie praatte. Oe Ri j kspoli
ti e was ont zet t end kwaad dat
de M; E. te vroeg ingegrepen
had en dus niet al le mensen
van ons weggeslagen zijn.

Nadat de M.E. zich zondagmid
dag t erugt rok op de oostzijde
zi jn wij (een hele basi sgroep)
weer naar west terug-gekeerd
waar niet zoveel te doen was.
geen effekti eve blokkade op
de di jk . maar gewoon wat zit
t en op de weg di e naar de
di j k toe loopt . Tegen 9 uur
's avonds werd door de H.E.
gewissel d van peleton . EEn
peleton uit Maastricht stond
nu voor ons. Doordat een aan
tal demonstranten en M.E.·ers
elkaar nog kenden was de
st emmi ng nie t erg vri ende
l i jk. êên demons t rat kreeg
gelijk een trap i n zi jn rug
en de M.E.-er zei: Je kunt nu
weer net loveel krij gen al s
in Almelo . ' Wij zi j n toen wat
naar achteren getrokken om te
over l eggen.
Er stond maar een M.E. busje
op de dij k. een aantal van
ons zag het wel zitten om
door te drukken en het busj e
van de dijk te gooi en en de
di jk weer in beslag te nemen.
Dit ove~leg duurde plusminus
5 minuten, maa~ toen st onden
er alweer zes M. E. busj es op
de dijk dus had e~ wee~ zo'n
klot e-s t i l le tussen-0n5 geze·
ten.
Mi jn v~i end en ik hebben ons
t eruggetrokken en zijn de
bossen i ngedoken om te ki j ken
hoeveel M:E.·ers er klaa~·
stonden in het bos (zi e te·
kening). Nou . dat viel te gen.
het stikte van de M. E . -e ~s en
stillen met ~onden en Rij ks
poli tie in dat bos . ze hadden
ons ook te vlug doo~ en k ~e·

gen geli jk sch1jnwe~pers op
ons ge~icht .

Wi j geli j k weg. en naar de
west -kant terug gegaan om dat
door te geven . Daarna zi jn we
weer het bos i n gegaan. nu
voo~zi chtiger en hebben plus·
minus 5 minuten de situatie
kunnen bekijken. Er stonden
een aantal r ijen M.E. klaar
1n gevechtstenu. summier be
l icht met klei ne lampjes . Wi j
zi jn weer terug getrokken. we
hadden genoeg gezien. en wa·
ren ook behoorl i jk bang omop
gepak t t e worden. Daarna zijn
we naar de middenblokkade ge
gaan om het daar te vertellen
het was inmiddel s denk ik een
uur of dri e snachts en na een
poosje trok de H. E. zich te
rug en kwamde Rijkspol itei
ons vertellen dat we gewoon
voo ~ de cent~a le konden gaan
zi t t en. omdat ze er flauw van
waren en meer van die smoes
jes .
Nou een aantal mensen zag dat



LAAT NU DE BOM MAAR VALLEN

De wapenwedloop liep ons allen toen een weinig uit de hand
en ons vernuft verloor het êênmaal niet van ons gezond verstand
we wisten dat hij nooit zou vallen in ons Nederland
flink praten maar en remmen, 's Gravenhage stond garant.

Refrein:
Laat nu de bom maar vallen
zingen wij in koor
Champagnekurken knallen
ik geloof
dat ik
de loftrompet al hoor.

En in de kelder is het leven heus zo fijn niet meer meneer,
en bovendien had u geluk met net die baan bij het verkeer
en sater staat u aan de lip. uw vrouw wou liever niet
wie nleemt u dat nou kwalijk. niemand meer die dat nog ziet

Jantje mag niet buiten spelen
zonder pakkie aan
Miesje eigenwijs altijd haar masker afgedaan
Zal de dokter morgen zeggen Miesje is niet goed ?
Haar opvoeding is veel te vrij, weet u wel wat u doet?

Refrein

Zo 'n bom heeft simpelweg het voordeel niet da t j i j er nog in ziet
in plaats van vrede heeft hij chaos en el lende in It verschiet
laat ze nu maar lekker lullen , geloof hun praatjes niet
en zeg dat je er tegen bent, dat scheelt een hoop verdriet

Laat de bom niet je leven vergallen
zingen wij in koor
laat dat idee maar heel .nel vallen
i k geloof
dat ik
de loftrompet al hoor-

De kraakbewegi ng
organiseert vanavond

een
STILLE TOCHT

Martinitoren 20.00 u.
fakkels meenemen

~
redak.tieadres
Vatl 55<>en~traai />3
1,eJ. oS"o-'2f8Ó'S

Het i s me het weekje wel:
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noodzakelijk: een demokratische
energiepolitiek waarbij de be
slissingen over hoeveel ener
gie geproduceerd wordt en de
manier waarop bij de bevolking
ligt en niet bij de direkties
van industriën en elektrici
teitsbedrijven die grote be
langen in de kernenergie heb
ben. Een energie-politiek
waarin het efficiënt omsprin
gen met energie voorop staat:
En dat zal veel werkgelegen
heid.opleveren:b.Y. alle hui
zen isoleren, verwarmingsi"~
stallaties enHelktrische appa
raten zuiniger maken, tnstal
laties bouwen om het opgewarm
de koelwater van elektrici
teitscentrales gebruiken voor
stadsverwarming en warmte van
industriële processen laten
gebruiken.
Daarnaast zal ook het onder
zoek en de toepassing van al
ternatieve energiebronnen zo
als zon, wind en water werk
opleveren. Het is dus beslist
niet zo dat kernenergietegen
standers de mensen die in en
om de kernenergie werken zo
maar op straat willen zetten,
zoals voorstanders wel eens
suggereren.

NACHTMERRIE
Het is nu dinsdag plusminus 5 uur en
iedereen smeert-um uit DOdewaard. Want
waar wij hier tegen vechten is tegen
de kerncentrale en niet tegen de be
volking van Welyen andere groeperin
gen (fascisten) hier uit de buurt.
Een vrij grote groep demonstranten is
vertrokken naar Nijmegen om daar ver
dere akties te ondernemen. Ik ga maar
terug naar Groningen want ik ben het
spuugzat! Het geeft me een ontz~ttend

kloterig gevoel omdat ik pas gisteren
ben gekomen en voor mijn gevoel niets
zinnigs heb kunnen doen. Verjaagd door
M.E. en bewoners van Welyen omgeving.
Het is afschuwelijk wat zich hier al
lemaal heeft afgespeeld. Ik kwam maandag-
dagmorgen, er was een pani.ekstelllllfng
omdat er vreselijke dingen waren ge
beurd. Het voelde alsof je aan het
front kwam; een brandende wagen van de

politie lag op z'n zij in de slaot,o
veral vreselijke moddervelden, mensen
die met gezi chten rondl iepen alsof ze
dagen niet geslapen hebben •.Schoenen
broeken, alles onder dikke lagen mod
der.
Maar het naarst was de onrust. Oe
'stillen' di~ verpestten de sfeer. Je
kon niemand vertrouwen die, j,e niet
kende, en dat vertrouwen, samen een
groep zijn is juist toch zo belangrijk
als je een aktie als deze onderneemt
omdat je elkaars steun nodig hebt~
Er is gestemd en besloten om het kan~

af te breken, maar een groep moest'
achterblijven (fietsers en mensen die
met de trein moesten) om de boel op te
ruimen en toch nog een beetje een
groep te blijven om de tent (de hele
grote) en andere spullen te bewaken
tot ze opgehaald werden. Het duurde
vreselijk lang voor mijn gevoel en ik
werd doodsbang.
Steeds meer mensen verzamelden zich om
ons heen en maar opmerkingen maken, zo
van: 'Hé, jullie hebben nog een kwar
ti~r'. Er zouden groepen fascisten om
8 uur komen als we nog ni&t~eg waren.
Vreselijk vernederend, de politie werd
ingeroepen om ons te beschermen. Toen
eindelijk konden we weg. Proberen zo
rustig mogelijk met je fiets en zware
rugzak door de modder het weiland uit.
Toen kwamen ze rennend achter ons aan,
goddank dat de politie er was, anders
hadden ze ons gegrepen.
lopend met de fietsen, later fietsend,
naar het station, waar mensen met de
trein verder gingen. de meeste naar
Nijmegen. En de mensen met fietsen,op
de fiets naar Nijmegen. Het was donker
en ik was vreselijk bang voor wat me
allemaal nog stond te wachten. Maar
gelukkig ben ik zonder kleerscheuren
om 12 uur f S nachts in Groningen aan
gekomen waar ik eerst een flink potje
heb zitten j~nken en toen m~n moeder
opgebeld want die had Qood$angsten
uitgestaan.
Maar hoe nu verder ?~ Weer blokkeren
Ooit nog blokkeren? Ik weet het niet.
Demonstreren/Blokkeren, het kan haast
niet meer op eeR vreedzame manier.
Je kunt nog zo ingehaakt met z' n allen
voor een kerncentrale zitten. maar als
ze meteen al gaan beginnen met zo veel
geweld, CS-gas, enzovoort kun je dat
maar beter laten als je er tenminste
geen behoorliJke tic of nachtmerries
aan over wilt houden :
Maar••we geven de moed niet op:



PROGRAMMA
DONDERDAG
Telefoonblokkade EGO. Bel elk heel
uur de EGO m~t zoveel mogelijk men
sen (050-138633) en houdt ze even
aan de praat. Als zij opleggen,
laat je zelf wel de hoorn naast de
haak lisgen, dan blijft de verbin
ding to~ stand zodat de EGO niet
kan bellen of opgebeld worden.
Volgende uur weer bellen.
7 uur 's Avonds neutronentheater op
de Grote Markt. Alle ogen gericht
op het Grand Theatre.
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We gaan naar de west-blokkade
Voordat we de dijk bereiken
treffen we een bekende basis
groep die zomaar ergens langs
de kant van de weg zit. To
taal verslagen. Als ik vraag
hoe het hier gaat vertellen
ze. nog helemaal van de kaart
wat er gebeurd is. Ze zaten
geweldloos op de dijk toen
plotseling traangas gebruikt
werd. De traangasgranaten
kwamen tussen hun benen te
recht.Ze moesten braken. za
gen niet waar ze heen konden
en werden in die situatie ook
nog eens door de-M.E. in el
kaar geslagen
nog éens door de M.E. met wa
penstokken geslagen·. Eén lid
van de groep is in 't zieken
huis,••••
Ik ben diep getroffen door
hun ontreddering. als ze 't
vertenen huilen een paa.r
~nsen weer. Ze zijn vast be
sloten niet weg te gaan, maar
wat wel. weet niemand.
Steeds weer zeggen ze tegen
nte.al's ze met traangas be
ginnen. zo.rg dan dat je weg
bent.
Op de oost-blokkade maak ik
voor het eerst ook kenni s met
't t~angas: traangas gekom
bineerd met charges. Het eni-

VRIJDAG
Vanuit alle delen van de stad trek
ken 5 keer 2 basisgroepen op. met
(lekkende) vaten afval e.d., op naar
de Grote Markt om half 1 samen te ko
men. Daar: speakers-corner.
om half 6 trekken ze de stad in om
mensen op te trollll'lelen en als ze met
massa's terugkomen worden de vaten
aangeboden aan een daarvoor aangewe
zen persoon.
's Avonds GROOTSE AFSLUITING van de
aktieweek ip HUIZE MAAS vanaf 8 uur:
forum. cabaret hans en roelof. FEMO.
toneelgroep GALILEI. en feest.
toegang f 2.50

ge wat in me opkomt is: weg
uit de traangiswolken. Maar
waar heen ?Voor me op ,de weg
ziJn te veel mensen. langs de
weg staan hekken en achte me
komt de M.E.staand en schop
pend steeds dichterbij.
Uit m'n ogen. neus en mond
stroomt het water. ik heb 't
erg benauwd. Iemand zegt: kom
over het hek. ik probeer het
maar weet niet goed hoe. Hoe
krijg is m'n benen er over.
Heel traag lukt bet me: we
hol len de dijk af. maar daar
juist blijkt het gas zich op
te hopen. Stom dat we niet de
windrichting in de gaten heb
ben gehouden. Als we even la
ter weer de dijk op gaan
staan we weer in de frisse
lucht (de wind is gelukkig
vrij hard) We staan wat bij
te komen. lucht te happen.
het tranen houdt vrij snel op
Alleen een prikkend gevoel in
m'n ogen verdwijnt pas nà een
kwartier.
't Is duidelijk wat we in 't
vervolg moeten doen: het prik
keldraad langs de dijk moet
weg. bovendien moeten we
voortdurend, opletten waar we
heen kunnen rennen als er een
charge komt: waar staan geen
hekken en waar komt de wind
vandaan.



Tijdens de Brede Groninger Zeepkist
Diskussie is helaas van iemand de
tas gestolen, waarin studiemateriaal
o.a. een scriptie en een ander werk
stuk zat. Als ~e eigenaresse het
niet terugkrijgt betekent dat twee
maanden werken overdoen. We verzoeken
de dader daarom dit studiemateriaal
terug te brengen. Dat kan door de
scriptie e.d. door de brievenbus van
het Academiegebouw, Broerstraat, te
gooien. Bij Voorbaat Dank.

5 uur af naar de Grote Markt: niet
één polis verkocht :
De Grote Markt, daar begon om 5 uur
het afsluitend programma van deze
kernenergie=kernwapens-dag met de
Brede Groningse Zeepkisten Diskus
sie over dit thema; iedereen, voor
of tegenstander/ster kon zijn/haar
mening laten horen door fn het si
naasappelkistje te gaan staan (het
ding was te gammel om er Op plaats
te kunnen nemen) en gal te spuwen
of de loftrompet te blazen.
~ou, de reakties waren niet van de
lucht: Klarisse legde uit dat kern
energie en kernwapens onlosmakelijk
met elkaar zijn verbonden (o.a. om
dat de kernenergie cyclus de.grond
stoffen voor dat wapentuig levert),
iemand wees nog eens nadrukkelijk
op de waanzin van schuilkelders
(hoe kom je erin. maar vooral: hoe
kom je er ooit weer uit ?) Dolf
vertelde over de groep van meer dan
1500 artsen en andere medische wer
kers/sters die weigeren mee te wer
ken aan het opstellen van kernram
penplannen, omdat er na een kern
ramp gewoon geen artsen meer zullen
zijn, laat staan geneesmiddelen (te
gen straling zeker, kom nou)
Dat alles ~oorspekt met reakties uit
het publiék. er was zelfs een uitge
sproken voorstander bij, die geluk
kig weinig steun kreeg vanuit het
publiek, zang en cabaret.
Wat ons betreft, een geslaagde dag,
want de Gemeenschappelijke Kernram
penverzekering kreeg hier in Gronin
gen geen voet aan de grond

PHIKAKTIES
Gisteren had elke inwoner van onze
stad de unieke kans zich bij de GKN
(Gemeenschappelijke Kernrampenverze
kering Nederland) te verzekeren te
gen de gevolgen van ongelukken in
kerncentrales en beperkte kernoorlo
gen. Zelfs het gazon en tuingereed
schap vielen onder de dekking.
Vanaf 10 uur werden de buitenwijken
van de stad overspoeld met keurig
zwart-wit-geklede verzekeringsmensen
die iedereen de speciaal voor deze
dag vervaardigde verzekeringspolis
onder' de neus duwden. Ook in de He
restraat zijn ze bezig geweest men
sen voor deze verzekering tegen don
kere tijden te interesseren.
Natuurlijk niet met de bedoeling om
ook maar iemand werkelijk een verze
kering aan te smeren, maar om mensen
er op te wijzen dat het o.i. nog
maar aan za"n verzekering ontbreekt.
Zotn verzekering zou passen in de
kraam van iedereen die ons voorhoudt
dat het met de gevolgen van een
kernoorlog wel meevalt. Die suggere
ren dat met een gereserveerd plaats
je in de schuilkelder zoln oorlog te
overleven zou zijn; kor.tom, zoln
verzekering zou je het gevoel kunnen
geven dat als het fout gaat je toch
tegen de gevolgen verzekerd bent.
Waanzin dus :, tegen de gevolgen van
ongelukken in kerncentrales of kern
oorlogen kan niemand ons verzekeren,
het enige dat we kunnen doen 1s zelf
er met elkaar voor zorgen dat de cen
trales dicht gaan en de kernwapens
de wereld uit, dan kunnen er ook geen
ongelukken meer gebeuren ::
Gesprekken verliepen zo: Mensen ver
baasd omdat je ze eerst eenverzeke
ring wilt aansmeren, en zodrà ze er
wel oren naar hebben je. je uiterste
best doet ze er weer vanaf te bren
gen omdat-het waanzin is zoln verze
kering te nemen. En je wilt oo~weer
niet tê zalvend overkomen (het moet
anders, samen kunnen we dat e.d.)
Maar goed: Ongeveer de helft-van de
mensen vindt zoln verzekering waanzin
en hoeveel mensen n.a.v. vandaag de
waanzin van~kernwapens inzien en daar
wat aan gaan doen is afwachten.
De GKN-karavaan droop in elk geval om

TAS
TAS GESTOLEN OPGELET



EEN ATOOMBOM IS NIET ZOMAAR
EEN BUITJE

Onder begeleiding van toen
terzake zéér deskundige gid
sen is er gistenniddag een
rondleiding geweest langs de
groningse schuilkelders.
Ongeveer vijftig mensen heb
ben met eigen ogen aanschouwd
op welke manier men beweert
ons te kunnen beschermen
tegen een atoombom. In op
tocht trokken we naar de
Raamstraat, voor in geval van
nood mensen onderdak moeten
kunnen vinden. Echter de ven
tilatie werkte nO in elk ge
val niet, en wc's ontbraken.
Lekker, met z'n allen in de
kelder. In de stoep van het
Emmaviadukt zitten een paar
kinken, en als je die oplicht
kom je in een soort kèldet,
vochtig en stinkend.
Officieel moeten hierin 200
mensen opgeborgen worden als
de bom valt.
Een politiebusje in agenten,
en enige stillen (die hope
lijk wat opgestoken hebben
van de verstrekte infonnatie)
stonden al klaar toen we bij
het provinciehuis arriveerden.
Daar worden Binter en Vonhof
geacht te drinken, als de a
toomoorlog uitbreekt. Echter
met achterlating van hun vrou
wen en kinderen (die bestu
ren de boel niet en zijn
daarom niet belangrijk).
De vierde kelder die bezocht
werd was die onder Vroom en
Dreesman. We mochten er niet
in. De man van V&D, die voor
de ingang stond, zei dat we
in geval van nood beter naar
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buften zouden kunnen gaan.
Niet eens zo slecht bekeken.
Ook niet slecht bekeken had
den enige kleine middenstan
ders het: pistolen werden
verkocht en aangeprezen als
het meest effektieve middel
om je een plaats in een
schuilkelder te verzekeren.
Het zal ook wel dringen en
vechten worden. In de gro
ningse schuilkelders kunnen
maar 10.000 menSen-(Rog
geen 10% van de bevolking)
en de rest kan kreperen

(al zullen de kapitaal
krachtigen al zélf een schuil
kelder hebben - een voorlich
ter van het ministerie van
binnenlandse zaken beweerde
vorige week voor de VPRO~radio

dat eigenlijk iedere burger
voor z'n eigen schuilgelegen
heid moet zorgen-. Zo wordt
het volk verneukt.
En met z'n vieren op een vier
kante meter lijkt ons ook
niet zo prettig~ zeker als
het weken duren moet.
En dan hebben we het nog niet
eens gehad over hoe de wereld
eruit ziet na een atoombom.
Alsof je een maandje na de
klap naar buiten kunt kruipen
en gewoon verder leven, en
alsof de omgeving nfet één
radio-actieve bende zou zijn.
Suggereren dat je je tegen
een atoomoorlog kunt bescher
men is die oorlog aanvaard
baar maken en daardoor breng
je hem dichterbij.
GEEN SCHUILKELDERS MAAR
ONTWAPEN'ING!! ~

~ de mensen dus die het hardst
kuntn!n dringen.

Komt in Groningen nu ook goed op
gang. Samen met SO-plussers uit
Harderwijk gaan ze zaterdag naar
de demonstratie in Arnhem.
Maar ze zijn niet van plan het
daarbij te laten. Er komt een eva
luatie en wordt nagedacht hoe ze
verder aktief kunnen zijn.
Contactadres voor Groningen is:
Elisabeth Struijk
West-Indische Kade 191
telefoon 050-734132
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