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Als Groningers, die over het algemeen toch voor
serieuze mensen doorgaan , op de Grote Markt
al zo gemakkelijk met neutronenbommen smij
ten. is het met de wereld slecht gesteld.
Wêl met bommen gooien en gêên afval in de
zoutkoepels. i k snap het niet meer.
Geen afval in de koepel . maar wêl een draaien
de Aagrunolfabriek. waar moet dat heen .
Net als de ME hebben ook wij de akties in
Dodewaard op video gezet. alleen in plaats
van te arr esteren gebruiken wij het om te
evalueren. In het ~KZ. dindsdag 29 septem-
ber dus .
Terwijl ze in Nederland proberen een t raan
gas-resistent soort aktievoerder te maken,
spaart in Engeland een hoofd van de politie
zijn manschappen: zij mogen niet eens oêfe
nen met traangas. Hier gooien ze pas geen
gas als er 50+ ers gesignaleerd zijn.
Gelukkig voor ons breidt die vleugelafde.

ling zich sterk uit. Zouden ze ook op het
feestje in Huize Maas komen? Anders zien we
ze wel in Amehem.
Weten jullie nog of we bij Schoevers of bij
het cafetaria daartegenover•. . enfin. als we
zaterdag de 10.15 of 11.15 trein maar halen .
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VUILNISMAN
AFVAL

Al.le fasen in de splijtstofcyc
lus leveren radio-aktief afval
op. Afval dat nog honderdduilen
den jaren eeR stralende bron
van schade en gevaar zal blij
ven vormen.
Bij de winning van uranium. in

de mijnen van Australie, Ameri
ka, Z.Afrika (:) en ook Europa,
ontstaan bergen ertsafval, waar
uit grote hoeveelheden radio-ak
tief radongasvrijkomen, en ook
andere radio-aktieve stoffen.
Mijnwerkers uit deze mijnen
krijgen vroeger of later bijna
allemaal longkanker. Alleen uit
dit gegeven blijkt al duidelijk,
dat in strijd met wat de heren
('t is een mannewere1d) deskun
digen-pro-kernenergie beweren.
er al vele slachtoffers van
kernenergie gevallen zijn: Be
kend 1s ook het geval van een
groep noordamerikaanse india
nen, waar door het wonen in hui
zen, gemaakt van mijnafval (:,
als het maar goedkoop is schijnt
de regering te denken) bijna al
le kinderen doodgeboren werden
of ernstige afwijkingen vertoon
den.

Ook bij de verrijking van ura
nium (o.a. in Almelo) blijft
nog radio-aktief erts over. En
om de paar jaar moeten in een
kerncentrale de splijtstofstaven
worden vervangen door nieuwe.
De oude bevatten mêêr radio-ak
tiviteit dan de ongebruikte (0.
a. plutonium).

opwerken
Ook bij het opwerken van rad;o
aktief afval blijft er stralende
rol\lllè1 over. Opwerken is het pro
ces van het
maken van nieuwe brandstof voor
kerncentrales uit afgewerkte
splijtstófstaven, en werd tot
voor kort gezien als dê oplos
sing voor het afvalprobleem.
Totdat bleek dat de bestaande
opwerkingsfabrieken zoveel onge
lukken en technische problemen
hebben, dat daar Riet zoveel van
terecht komt. En bovendien wordt
het materiaal door opwerken
alleen nog maar radio·aktiever,
en daardoor verschilif je het pro
bleem enkel inplaats van een op
lossing te vinden.
Hoog radioaktief afval heeft

vaak maar een klein volume. Voor
standers van kernenergie doen het
probleem nogal eens af met opmer
kingen als 'zo'n klein beetje af
val, dat is toch niet de moeite
waard?' Alsof ze niet drommels
goed weten, dat een mespunt plu
tonlum voldoende is om alle inwo
ners van een miljoenenstad stra
lingsziek te maken:
Voorts is er nog laag- en midde1
radio-aktief afval uit zieken
huizen en onderzoeksinstellingen.
Hoewel het in volume een groot
(45%) deel van het nederlandse

••••••
afval vormt, is het kwa radio-ak
tiviteit van weinig betekenis
(5%) •
atoms tor peace

Wat kan er met het radioaktieve
afval gebeuren?
Het plutonium kan je erutt halen,
en gebruiken voor de vervaardiging
van atoombommen. Ondanks de bewe
ring dat kerncentrales uitslui
tend vreedzame doelen dienen, is
onderhand duidelijk dat plutonium
uit het afval van kerncentrales
in de V.S. wordt gebruikt voor
de vervaardiging van atooooommen.
AtOllls for Peace???

nederland
Ook in Nederland is radioaktief

afval. Het hoog-radioakt1eve af
val van Borssele en Dodewaard
wordt voorlopig opgeslagen bij
de centrales, alvorens het ver·
voerd wordt naar Windscal. en La
Hague voor opwerking. Dat zowel
het opslaan als het opwerken de
nodige problemen met zich mee
brengt, stond al in een vorige

aümpen
Het laag- en middelradioaktieve

afval (uit ziekenhuizen, maar
voor een jaarlijks groeiend deel
ook uit kerncentrales) wordt ieder
jaar vanuit de opslag plaats bij
E.C.N.(energieonderzoekscentrum
Nederland) in Petten gedumpt in
de Atlantische oceaan •
Afval dumpen in zee houdt in dat
het naar de zeebodem verdwijnt,
en daar gedurende duizenden ja
ren zijn schadelijke werking
kan uitoefenen op alle leven
in zee, zoder dat ooit iemand
of iets in staat zal zijn dat
te verhinderen.
Dit jaar waren er in juni

weer dumpingen gepland. maar ze
moesten worden uitgesteld omdat
de Milieufederatie beroep had
aangetekend tegen deze dumping.
Dit omdat in het Verdrag van
Londen (dat Nederland mede-onder
tekend heeft) staat, dat eerst
andere opslagmogelijkheden (m.n.
bovengrondse opslag) onderzocht
zouden moeten 'Worden. En dat is
in Nederland nog niet gebeurd.
Dit beroep is ongegrond verklaard
nota bene omdat de mogelijkheden
voor bovengrondse opslag niet
voldoende onderzocht zijn~ En
ook. omdat men aannam dat dum
ping in zee wel veilig is. Ter
wijl een deel vao de vaten al
lek is voor ze op de zeebodem
belanden. en er nauwelijks onder
zoek is geweest naar de manier
waarop radio-aktieviteit zich
ophoopt in diverse schakels in
de voedselketen:
Begin september heeft de uitge

stelde dumping alsnog plaats
gevonden: 2200 ton radioaktief
afval vanuit Nederland, en nog
eens 4000 ton vanuit Belgie en
Zwitserland (via Zeebrugge).
zijn ten zuidwesten van Spanje

in zee gedumpt.
Ons protest is hardhandig uit
de weg geruimd. We stonden mach
teloos.
zoutkoepels
Een andere manier waarop men het
afvalprobleem probeert op te
lossen, is door het op te ber
gen in zoutkoepels. In Noordne
derland (en ook in Noordduits
land en elders in Europa) bevin
den zich enige honderden meters
onder het aardoppervlak zoutkoe
pels. opstulpingen van nog die
per gelegen zoutlagen. Het ideee
is, in deze zoutkoepels een mijn
te maken waarin het afval opge
slagen wordt.
Voorwaarde hiervoor is. dat de

zoutkoepel stabiel is en niet
gaat schuiven of scheuren, zodat
het afval vroeger of later in
het grondwater of ergens anders
waar het schade kan aanrichten,
belàndt. Echter hierover valt
niets zeker te zeggen; het is
niet te garanderen dat een zout
koepel zelfs maar een paar dui
zend jaar stabiel blijft. Inte
gendeel. het is zelfs aannemelijk
dat dat niet zo is: Dus geen vei
lige oplossing.
Toch zijn er 5 zoutkoepels aan

gewezen als mogelijke opbergplaats
voor radio-aktief afval: Gasselte,
Pieterburen, Schoon100. Anloo en
Onstwedde. Onder andere door he
vige protesten vanuit de bevol
king is het onderzoek naar deze
opslagmogelijkheid stopgezet tot
tenminste na de "Brede Maatsch~

pe.lijke Diskussie" ( die aanba
lingstekens staan er niet voor
nietsl). Een sukses voor de men
sen die tegen kernenergie zijn.
maar we dienen op onze hoede te
blijven: het nieuwste idee is het
dumpen van radio-aktief afval in
zoutkoepels in zee. Niet dat dat
veiliger is, maar daar heb je
tenminste geen bevolking die pro
testeert; immers vissen houden
hun mond: •
atoomenergie, nee!
Met de kerncentrales. proefreak
toren en verrijkingsfabrieken die
we al hebben, schepen we de gene
raties dieni ons komen op met rot
zooi waar ze zelf niet om gevraagd
hebben, met eeuwig stralende a
toomruines, en een voorgoed be
smette zee. Zij worden opgezadeld
met de problemen van een techno
logie die hen geen voordelen
öiedt, en waar ze niet om gevraagd
hebben.

Maar wat dan? Een goede oplossing
voor het stralende afval is er
niet, hoogstens een 'minstslech
te' • Opslag bovengronds maakt het
enigszins mogelijk toezicht te
nouden op het afval, en lijkt
daarom de minste van vele kwaden.
Maar het beste is en b1ijf~t:.
STOP KERNENERGIE: NU: .
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De antikernenergiebeweging in
Nederland bestond tot voor kort
uit een bepaald prototype: jong.
Dat is de laatste tijd aan het
veranderen. onder meer door
een initiatief van Rie van Orsel
om ouderen ook aktief mee te
laten doen aan akti~s. Door
dat initiatief heeft ook Gronin
gen z'n eigen contactpersoon.
en het blijkt dat daarmee in
een behoefte wordt voorzien.
Elizabeth heeft contacten met
andere 'plussers' gelegd en
gaat daarmee naar de demonstra
tie in Arnhem. Ze wil daarna
ook met deze liensen verder
gaan. maar ze weet nog niet pre
cies hoe. want ze vindt dat dat
eerst moet groeien. Ze leomt
ook op de Dodewaard eval\,latie
om contact te houden. Ook dat
is nieuws en we zullen er van
beide zij~en aan moeten wennen.
Want de omstandigheden verschil
len vaak zo sterk. ouderen heb
ben vaak ntif)der tijd door ge
zinsverband of werk dan b.v•
werkloze of stl,!derende jongeren.
Kortom iets nieuws, dat in de
toekomst een aanzienlijke ver
breding van de beweging kan be
werkstelligen. Inlichtingen bij
Elizal:.e9th Struijlc. West-Indische
kade 194; t,l. 050 - 734 132
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ook op het pla.tte land was
niet meer te tellen. Ook de
andere kant van dEl grens,
in het Westduitse.
De po-li-tiek. Na een jaar
aktievoeren. Een grote demon
stratie in Onstwedde. Veel
boeren op traKtoren in de
stoet. Je krijgt niet snel een
vooraanstaand PvdA-er. een
idem CDA-er en eenzelfde CPN-
e.r op êên podium om te spreken.
Dat gebeurde in Onstwedde en
alledrie têgen dumping. De
êên met meer slagen om de arm
dan de ander. maar toch.
'tNas voor het eerst da~ /:let
CDA - in de persoon van Van
Houwelingen - zich tegen ê6n
onderdeel van de splijtstof
cyclus keerde. Mede door het
Noordelijk verzet zag het ka
binet Van Agt/Wiegel zich ge
dwongen een Brede Maatschappe
lijke Diskussie aan te kondi
gen. De BMO: uitdrukking van
het verlies van de atoomlobby
om z'n zin door te zetten ên
poging om slinks terug te ko
men.
Hoe zag ik deze hele beweging
waar ik zeer aktief aan deel
genomen heb?
AAP-llI~lRsen voerden op een an
dere manier aktie dan mensen
van het Volkslongres. Gebruik
ten andere argumenten. Spra
ken andere delen van de bevol
king aan. Er zijn wrijvingen
tussen beide organisaties ge
wee~t omdat men elkaar soms
als konkurrenten zag. Toch
zijn juist de verschillen de
gezamenlijke kracht gebleken.
Is de scherpe afWijzing van
de dumping door de hele be
volking de basis geweest dat
er op partijpolitiek vlak een
verandering in standpunt tot
stand kwam. Zo grondig dat
totnutoe de achtereenvolgende
regeringen geen lust hebben
de ~roefboringen door te zet-
ten.
Alles, ondanks het feit dat
Lubbers en Vorrink met deze
plannen kwamen. Ministers die
door velen destijds als pro
gressief werden versleten.
Toen Lubbers en Vorrink, nu
Ed van Thijn.
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SALT.STORY

Mensen,mensen.wat hebben we
eèfl aktie gevoerd tegen de
dumping van atoomafval in de
zoutkoepels En laten we wel
wezen: ,t is tot nu toe is het
bij plannen gebleven.Er zijn
zelfs geen proefboringen uit
gevoerd.En dat terwijl hoteme
toten van de regering vaak on
der het mom van:"het is toch
alleen maar onderzoek-hun zin
doordrijven en de eerste stap
zetten voor de dumping.
In 1974 was het reak-
tor centrum in Petten(het hui
dige ECN) al bezig met aller
lei rapportjes dat"het"kon.de
dumping van atoomafval in zout
koepels.Pas in juni 1976 kwam
de toenmalige regering met de
plannen.Lubbers(CDA)enVorrink
(PvdA) achtten 5 zoutkoepels
in Groningen en Drente geschikt

.Dat viel heel slecht in het
Noorden.We waren al vanaf jan
uarie Van dat jaar keihard be
zig om de plannen voor een
grote opwerkingsfabriek onder
uit te halen.De atoomlobby
in West-Duitsland had het plan
opgevat een enorm grote opwer
kingsfabriek vlak bij ler
A~el aan de Nederlandse grens
te plaatsen:2400 ton per jaar
(La Hague nu:400 ton)Bah,al
die cijfers toch.Tsja.en wat
je over de grens niet boven
de grond wilt.wil je aan deze
kant er niet onder.Aktie dus.
Op het platte land hoorde je
mensen zeggen:"Gr8ningerland.
fabrieken dicht.aardgas uit
de grond en radioaktief afval
erin en militaire oefenter
reinen eroverheen. In april
was er reeds een grote protest
bijeenkomst tegen de West
Duitse atoomfabriek georgani
seerd door het Volkscongres
committee.ln juli '76 werden
de Alarmgroepen Atoomplannen
opgericht;de AAP dus.En wel
voornamelijk in de 5 zout
koepelgemeenten.Al1erlei per
sonen.groeperingen en instan
ties namen stelling;verder 15
artsen en het Drentse water
leidingsbedrijf.Het aantal
protestbijeenkomsten.forums en
infonnatiebijeenkomsten.vooral
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IN ENGELAND

POLITIECHEF KOMT OP VOOR DE
MONSTRANTEN

Het hoofd van politie in de
Britse graafschappen Devon en
Cornwall, Alderson, heeft de
bezetters van een bouwterrein
van een kerncentrale onder
zijn 'hoede' genomen. Hij wei
gerde woensdag demonstranten
die in de buurt van Luxulyan
proefboringen trachtten te
verhinderen, met geweld te
verwijderen. De zaak is nu
voor de rechter gebracht.
Alderson beschouwt het optre- të
den van de tegenstanders van ~
kernenergie niet als huisvre- g
debreuk. De demonstranten zijn ti')
va1gens hem 'onderdeel van een ;,
zich verspreidende openbare ~
meni ng' • De po1i tieis ver- ::::I
plicht de orde te handhaven en V')
niet gezien de onzekere
rechtssituatie tot geweld over ~
te gaan. Ook worden de demon- ~.
stranten door de eigenaar ge
duld op zijn land.
Het hoofd van de politie is in
Engeland als 'n uitgesproken
voorstander van vriendelijke
politiemethodes populair. On
langs weigerde hij zijn man
schappen te laten deelnemen
aan oefeningen met traangas en
waterkanonnen.

Prograana vrijdag

's Morgens trekken vijf basisgroe
pen met bakfietsen. waarop radio
aktief afval~ door de buitenwijken
van de stad. O.a. naar Paddepoel.
Beyum. Corpus den- Hoorn. Schi1
derswijk. Diskussies worden uit
gelokt. infonnatiefolders uitge
deeld.
Rond 12.15 uur trekken we onder
tromgeroffel naar de Grote Markt.
waar we om 12.30 uur precies
aankomen. Daar komt een speakers
corner. met als thema: Afval,
wat is dat en waar laten we het?
Ieder die wil, trekt zin mond
maar open.
Verder worden er ballonnetjes
verkocht, met tritium d'r in.
Dan zijn we dat alvast kwijt.
Ook staat er een overzichts ten
toonstelling van de uraniumcy
clus op de Grote Markt. Daar
worden regelmatig afvalacts
opgevoerd.
Ook 's middags gaan we de wij
ken in met bakftets en folders.
Van 16.30 uur tot 17.30 uur is
ér weer speakerscorner.
am 17.30 uur wordt de (zoveel
stej demonstratie gehouden, met
al het radio+aktieve afval, naar
het provinciehuis. Daar wordt
het afval aangeboden aan de
voorzitter van de EGO. Onze
eisen zijn: De EGO moet net
als Zuid-Holland het stand

punt innemen dat Dodewaard en
Borsele gesloten moeten worden.
We willen ook geen kolen, maar
elektriciteit uit een molen.

Benieuwd wat Si Sos zegt.

TO€GAN(, p.,110



ALS DE BOM VALT .. .1

Het gebrek aan woonruimte
was nijpend. Ten einde raad
besloot ik een leeg
staànde neutronenbom te
kraken. Helaas achteraf.
Aangezien de raket taps
toe liep naar de top woon
de ik er onderste-boven
in. Gelukkig achteraf.

Aktieweek. Eerst het
weekeinde naar Oodewaard
geweest. Het laehen is me
vergaan. Ik wil hun geweld
niet meer. Zo vlak na alles
wat er daar gebeurd is heb
ik er mijn buik van vol. We
bedenken dus een ludieke
aktiè. Het gooien van een
neutronenbom.

Niet al te professio
neel wànt dat gaat toch
maar mis. M.a.w. ongeveer
3 kwartier van te voren
moet zo ongeveer alles nog
gebeuren. Bandopname, chem:i
cali~n mengen, verkleden,
schmienken, tekst bedenken,
Hedje instuderen, .fluit
stemmen etcetera. Welgemoed
richting Grote Markt. Groep
je met bakfiets. Ik loop in
het zwart. Alleen. Mensen die
.kijken en elkaar grinniken
aanstoten. Grote koffer be
loofd heel wat.

Voor het stadhuis zijn
we al bezig. Aankondigen:
7 UUR NEUTRONENTHEATER VOOR
HET GRAND THEATER. Wat je be
zig houdt is hoe het bij het
publiek over zal komen.

Sta ik voor het Grand
Theater een kroketje te e
ten, puf. wat heet, komt me
daar zo'n geflipte vogel in
een lange zwarte jas, zwarte
hoed, zilveren strikje. Hij
hreekt met een hamer z'n
sloffe kofferje open, en be
gint me daar een tirade af
te steken. Wat een gelul, is
blij met de beslissing van
z'n vriend Reagan die luukse
bommen te gaan produseren. Op
een gegeven moment begin ik
me toch wel wat aan dat man
netje te ergeren, maar juist

op dat mqment komt er een
groepje lieden aan die hem
z'n toetertje verkreuken en
een lied gaan zingen. Er wordt
een stuk straat afgezet. Ge
zellig amusement onder het
anders zo saaie kroket eten.
Ik doe dit elke dag.

Mijn huis wankelt. Wat is
er toch aan de hand in Neder
land? Word ik verplaatst?
Ik gelQof dat dat gelul be
neden is opgehouden. Begin
nen ze te zingen. Zeker een
anti-N-bom gospeltje. Ja
hoor: "Laat nu de bom maar
vallen". Jèsus. wat nu? Ze
tillen mijn huis op. Draaien
het om. Allemachtig. Tettert
er eentje op een trompet.
Donderen ze m'n huis mèt mij
naar beneden. Fotografen kli k
ken. Mensen blijven staan.
BOM, op de grond. Rook, ont
zettend veel rook, en iedereen
valt op de grond. DOOD. Mors
dood. Ben ik toch nog op mln
pootjes terecht gekomen.

•••• de gevolgen van 700
tot 1200 milirem straling zijn
•••• De bandrekorder· draait
door. Auto's stoppen. Mensen
kijken. Anderen liggen dood
stil op straat.

Dit is de N-bom.

Boterkoek e.h e<t.n
QMr{\,,"~C



BANKOVERVAL .....
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Voor de ABN aan de Vismarkt
begonnen gisteren leden van het
koor "Ontstemd" anti - kerne
nergieliederen te zingen en
probeerden zo wat geld van het
publiek los te krijgen om de
kosten van de anti-kernener
gieakties er uit te krijgen.
Na het zingen van vier lied
jes was de opbrengst nog
steeds vrij mager~ ondanks
het publiek dat belangstel
lend bleef staan luisteren.
Na het tellen van het geld
besloten ze dan maar de ABN
bank te overvallen. Terwijl
twee mensen van de groep.
richting ABN wegrenden, kwam
de heer Molly Geertsema (com
missaris van de koningin in
Gelderland en bovendien com-
missaris van de GKN, de ei 
genaar van de kerncentrale
Dodewaard) uit het publiek
naar voren: "hier ziet u het
bewijs van mijn vermoedens",
zo sprak hij zichtbaar opge
wonden.Oe overvallers kwamen
juichend terug met zakken vol
buit: stencils die onder het
publiek werden uitgedeeld.

Oaarna werd deze aktie nog eens
herhaald bij de bank op de
OUde Ebbingestraat naast Si-
mon de Wit, waar het publiek o.a.
bestond uit op de bus wachtende
mensen. Ook hier bleek de heer
Geertsema zich tussen het pu
bliek te bevinden.

ai,soez'n

GEIN RUBRIEK
top punt van onderhoudsdienst
-----_._-~-------------------

twee skeletten op de pijp
van kerncentrale dodewaard ?
----------------~-----------

IDEZE BANKOVERVAL WAS EEN GRAP

Meester Molly Geertsema beweert
echter dat de akties tegen kern
energie inderdaad uit bankover
vallen betaald WONen. Dat
vinden we geen grap.
Wij vinden kerncentrales ge
vaarlijk en we zijn bereid
om veel tijd, energie en ook
geld te steken in akties
tegen kernenergie. We doen
dat allemaal uit overtuiging,
het is geen lolletje om nach
ten in de kou te zitten of om
door de ME in elkaar geslagen
te worden.
Wij hebben geen bankovervallen
nodig om ons doel te bereiken.

Molly Geertsema is behalve Com
missaris van de Koningin in
Gelderland ook commissaris van
ae maatschappij die eigenaar
is van de kerncentrales in
Nederland, de GKN. Als de kern
centrales dicht gaan, verliest
hij dat leuk-betaalde bijbaan
tje. Het is dus wel begrijpe -

. lijk dat Molly Geertsema de
tegenstanders van kernenergie
probeert af te schilderen als
misdadigers. Zo probeert hij
ervoor te zorgen dat de men
sen ons niet meer serieus nemen.

Wij voeren onze strijd tegen de
kerncentrales echter QP grond
van argumenten en met harde,
maar eerlijke akties. Deze aktie
hier voor de bank is d~r een
voorbeeld van.

~~
~,~~

SAM &MOOS
sam &moos zijn op weg naar
een visplek waarbij ze langs
de kerncentrale komen en zien
daar het water erg leven,
waarbij sam besluit om daar
te gaan vissen; na een tijdje
vraagt moos of dè vangst
goed is , waar opfam antwoord
nee ik vang alleen maar
me;ers "



Dinsdag met z'n allen het tentenkamp afgebroken. Niet weggaan tot iedereen is
ingepakt. Effektief blokkeren was niet meer mogelijk. Mensen die vier keer
door traangas en wapenstok waren verdreven van de dijk, en niets terug konden
doen. Tenslotte meldde de scanner ons dat het leger ons maandagavond terug
zou drijven tot in het tentenkamp. Maar dat was niet meer nodig : De anti
campagne van burgemeester Goldberg, de pers en het NOS-journaal, was voldoen
de. Een fascistische knokploeg uit de wijde omgeving verzamelde zich, opge
roepen via de 27 Me en een zender van de VolksUnie. Onder aanvoering van en
kele sti 11 en trok men naar het tentenkamp onder de leuze: "Wely vrif'. Achter
af bleek dat er maar een paar bewoners van Wely bij waren. Toen er onderhan
deld ging worden waren deze 'buurtbewoners' plotseling verdwenen. Haastig
werden enkele inwoners van Dodewaard (?) opgeroepen om namens Wely de eisen
voor te leggen. Die eisen waren hun waarschijnlijk door Goldberg ingefluis
terd, want discussie was er niet, alleen drie eisen.
Wij willen met de buurt strijden tegen die kerncentrale en alle andere. Dus
niet vechten tegen buurt, M.E. of knokploeg. Burgemeester Goldberg heeft kans
gezien ons af te schilderen als terroristen en kriminelen. Met dank aan de
pers ! En Van Thijn is alleen goed in het afschuiven van de schuldvraag en
verantwoordelijkheid.•

Is het echt zoln kleine groep'raddraaier~ die tegen kernenergie zijn?
Natuurlijk niet.
Laat zien dat er meer tegenstanders van kernenergie zijn !
KOM ZATERDAG 26 SEPTEMBER NAAR ARNHEM voor een grote DEMONSTRATIE langs de e
nergieinstellingen die kernenergie propageren: GKN, SEP, KEMA, VEEN, en VDEN.
We vertrekken vanuit Groningen met meermenskaarten naar Arnhem. Vertrektijden:
10.15 en 11.15.
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NIET DE HOEK IN I
"Dodewaard moet dicht: !Dodewaardmoet dicht!!" --.:........
11Geen Seweld : ti "Geen Geweld': 1I
"Niet gooien ::" "ZITTEN !:II "RENNEN ::"
11Geen- man. geen vrouw, geen cent voor het leger : 11

ItGeen man, geen vrouw, geen cent•••••••.
"P.v.d.A. Atoonmaffia ~u "WEG M.E. II

Waar kwamen we ook weer voor?
Waar draaide deze hele week
ook weer om?
It Gezegde: IZoveel mensen,
zoveel meningen l

, lijkt hier
uitstekend op te gaan.
Op de dijk was het steeds een
over en weer van 'Géén Ge
weld l en IDodewaard moet
dicht, NU : I
Wat is ons doel nu ?
Dodewaard moet toch dicht,
die hele atoomindustrie moet
toch opgedoekt worden?:: Ie
dereen wil dat toch :
De enige manier waarop we
dat kunnen bereiken is door
echt de héle massa op de been
te krijgen, de nu nog steeds
zwijgende meerderheid :
Maar als we op deze manier
met ons verzet doorgaan (de
grimmigheid in Dodewaarddus)
zal die massa voor eeuwig op
dir luie gat blijven zitten:
Akties die zich meer en meer,
en ook steeds sneller verhar
den zijn angstaanjagend,weer
zinwekkend :
IKom mee :: Die dijk op ~: O
verwin jezelf :~I riepen we
vanaf de dijk naar de aanko-

mende versterkingen. Maar de
drempel om die dijk op te
klimmen wordt steeds hoger:
Iedereen was woest om het op
treden van M.E. en overheid.
Maar laten wij ons dan zomaar
die hoek indrijven waarin zij
ons opjagen 1:
It Is toch helemaal idioot
als je niet eens meer alleen
het tentenkamp uit kunt lopen
zonder de angst in elkaar ge
timmerd. te worden door de lên
of andere stille of door 0m
wonenden van het aktieter
rein :
Die hele achterbakse, onder
grondse, kriminele sfeer die
er omheen hangt is ongezond
voor ons.
De aktie mag geen middel wor
den louter en alleen om je
zelf eens uit te kunnen le
ven, en daardoor ons doel te
verliezen.
Wp moeten ontzettend goed we
ten nu~ hoe we verder gaan.
We zijn nû juist met een ont
zettend groot aantal, en
staan in de belangstelling:
Dat moet blijven zo :
We moeten blf3ven groeien ::

dinsdag 2tJ $ep~etrlber in he! voorwaafi9f.. "-.K.2.
e.valuaUe. Dode.wdard Be hoe nu verder?
În9de.id Me! video "dh ï>ode.waard.
8 ...wr.

denk t 'rom de kop te veur hol·o


	1 copy
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

