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Op d i ns d a g 24 juni wordt dan beke
ken of er voldoende belangstelling
is. Dan bekijken we of het allemaal
door kan gaan . Dus, als je mee wil,
opgeven vOOr 24 j un i : : :

Op 28 en 29 j u n i v indt er in
La Hague een internationaal anti
atoom weekend plaats. Het LEK wil
daar met een delegatie van de ne
derlandse AKB heen gaan. Voorwaar
de is wel dat er voldoende gegadig
den voor zijn . Bij onvoldoende deel
name kan het jamme r genoeg niet.
Daarom moet i~dereen, d ie mee naar
La Hague wil zich van tevoren op
geven bij het LEK-sekretariaat.
020 - 221369

Voorlopige t ijdsplanning,
Vertrek: vrijdagnacht

Amsterdam 1. 30 uur
Utrecht 2 .00 uur
Breda 3.00 uur

aankomst La Hague : zaterdag 13.00 uur

vertrek La Hague : zo nd a g
aankomst maandagochtend

Breda 7.00 uur
Utrecht8 .00 uur
A' dam 8 .30 uur

21 .30 uur

'~_~~l
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La Hague 28 en 29 juni

Internationaal Anti Atoom Weekend

GEEN UfT8REIDING VAN DE OPWERKINGSFABRIËK VAN LA HAGUE
GEEN MILITAIR OF CIVIEL PLUTONIUM
GEEN REPRESSIE IN EUROPA
Dit zijn de leuzes waaronder gedurende
het weekeinde van 28 en 29 juni een
grote anti-atoombi jeenkomst in La
Hague zal worden gehouden.
Op 21 mei gebeurder er al weer een
ongeluk in de opwerkingsfabriek van
la Haque: 300 liter vloeistof dat aan
zienlijke hoeveelheden olutonium be
vatte, lekte op de betonnen vloer.
Dezelfde dag gaf het Franse kabinet
toestemming voor de uitbreiding van
de opwerkingsfabriek: nog 400 ton
jaarkapaciteit erbij in 1986 voor
het Franse afval en nog eens 800 ton
kapaciteit tegen 1990, voor het bui
ten1andse afval en reserve. Tot dat
buitenlandse afval horen ook de uit
gewerkte brandstofstaven uit Borssele.
"In la Hague wordt regelmatig 4~700

curies aan radioaktiviteit per d~g in
de atmosfeer losgelaten." dit vertelde
onlangs Walter Marshall , vice-voorzit-_
te r van de Enge1se Atomi c Energy
Authority tijdens een lezing in New
Vork. Hij benadrukte overigens dat het
zelfde het geval was met de opwerings
fabriek in Windstale, waar Dodewaard
een kontrakt mee heeft.
Voor de bijeenkomst in la Hague wordt
in heel Frankrijk maar ook daarbuiten
gell10bi 1; seerd.
Progrlimma
Er zullen forums plaatsvinden over de
volgende onderwe rpen;
-opwerking en opslag
-plutoni um: snelle kweel<reaktoren,
transport, opslag

-lage stralingsdoses, verhoging van
toegestane doses

-energie alternatieven
-militaire plutonium en wapens
-verzet tegen onteigening van boeren
-repressie
-internationale situatie

Verder zullen er tal van groepen optre
den, zijn er tentoonstellingen, een
bibliotheek, centrale kinderopvang enz.
Het programma begint al vrijdagmiddpg
en ~uurt tot zondagnacht.

Kontakten:
Comite Contre la Pollution Atomique de
1a Haque
Boite Postale 156 F 50104 Cherbourg
en
Comite Regional d' Information et des
Luttes Anti Nucleaires c/o Pierre
Barbey, 25 Bd. General Vanier F 14000
Caan
Met de groeten van WISE

KOLOFON
Het LEK-bulletin is een uitgave.
onder verantwoordelijkheid van
het landelijk Energie Kbmitee.
Het bulletin verschijnt onregel
matig, maar minimaal 6 keer per

. jaar.
Het LEK-bulletin wordt gratis in
enkelvoud gestuurd naar alle plaat
se 1i j ke ene rgi egroepen. Overi ge
abonnementen kosten f 10,- voor

·6 nummers. Een groepsabonnement
{dwz. dat 10 of meer exemplaren
naar hetzelfde adres verzonden w
worden} kost f 6,- per 6 nummers.
Ook donaties zijn uiteraard welkom.
Het abonnementsgeld kan overgemaakt
worden op gi ronr. 3567199 tnv.
LEK Amsterdam ovv. LEK-bulletin.

Aan dit nummer werkten mee:
Pleter Lammers, John Hontelez,
Odilia Boele, Jos Niessen,EKZ,
Gelderse Stroomgroepen, Strohalm.
Gertjan van Pelt
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MOL 2S OKTOBER 1980.

Op 25 oktober zal er in Mol
(belgische Kempen) een manifesta
tie/demonstratie gehouden worden.
De aktie is gericht tegen de geplan
de uitbreiding en heropenentng van
de opwerkingsfabriek Eurochemie en
het dumpen van radioaktief afval
in de kempische kleilagen. Er is
een koncept-platform tekst in de
maak, die op de frontvergadering
van 21 juni a.s. besproken zal
worden. Rierin zullen de volgende
punten aan de orde komen:
1. Ge,~herO~ening van d~ opwer

tTngs ra&r ei Eur·ochemlc.
Deze Ta6riék was in partiku
liere handen en ligt sinds
1974 stil. Oe overh~id heeft de
fa~riek nu overgenomerr en wil
de fabriek uitbreiden omdat
deze te klein en daarom onren
dabe1 zou z.ijn.

2. Geen onQekontroleerde opslag
van radloait1ef afval.
Dit p~nt spreekt voor zich.
Vergelijk opslag in zoutlagen
in Noordoost-Nederland.

3. Herprogrammering Studie Centrum
Kernenergie Mol.
uit onderzoekscentrum richt zich
voor 95% op kernenergie en doet
o.a. onderzoek voor Kalkar en
voor de opslag Van afval in klei
lagen. Het SCK dient haar onder
zoek te verschuiven naar milieu
vriendelijke energiebronnen.

4. 8ehoud werkgelegenheid in de
tempen.
Alte In Mol gekoncentreerde ak
tiviteiten op het gebied van kern
energie bieden werk aan 5.000
mensen. De door kernenergie over
vallen bevol king m'ag niet de dupe
worden van het terugtrekken van
het kerenergieprogramma.

5. Stop de atoombeWatenin9'
Opwerking beleIen pro uktie
Ya~ plutonium, de grondstof
voor atoomwapens.

6. Demokratisering van de energie
voorziening_
Een eerste vereiste daarvoor is
openbaarheid van gegevens.

Voor nadere inhoudelijke informa
tie zie de koncept- pt a tform tekst.

Oe demonstratie is gepland op 25-10
na lang aandringen van de zuid-ne
derlandse groep~n. Eerst waS er

sprake van een aktie met Pinksteren.
Er wordt dus op 25-10 in België
op ons gerekend.

Voor de opzet van de dag heeft men
de volgende ideeën:
- op het Ronplein in Mol vindt

de centrale manifestatie plaats.
~ de aktie start 's ochtends al

~bijv. om 10.00 uur)
s middags wordt er een demonstr
atieve tocht ge~ouden door

~ol. De route loopt in de richting
van het terrein van Eurochemic_
Het terrein zelf is niet te be
reiken omdat het omringt is door
privé-te rrei n,

- de ze bovengenoemde thema's zul
len worden uitgebeeld op "didak
tische" wijze. Voor deze thema's
woeden verschillende plaatsen
in de stad uitgezocht. Er kun
nen verschillende werkgroepen
voor deze themals gevormd worden.

- er kan een "seakers corner"
worden georganiseerd. waar ieder
een met elkaar kan diskussiëren.

- via Radio Mol kan de dag steeds
in de publiciteit zijn.

- 's avonds zal er een benefiet
concert worden gehouden.

Men wil de voorbereidingen zoveel
mogelijk vOOr de vakantie rond
hebben, zodat daarna alle tijd be
steed kan worden aan propaganda
en de modilisatie, Men verwacht
dat 25-10 ook voor Nederland een
nationale aktiedag zal zijn. In
verband met de mogelijke terrein~

bezetting van Dodewaard. die ook
in oktober is gepland, is een goede
koördinatie en goed overleg
gewenst.

----------
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Geen Kernenergie Nou
De kerncentrales van Nederland in twee jaar dicht! Dat is het motto van

de GKN-aktie. Veel mensen hebben er intussen van gehoord. Jn het noorden is
de aktie al van start gegaan. Er zijn folders uitgedeeld in Middelburg,
Ijmuiden en Dodewaard. Alle energiekomltees en wereldwinkels hebben pamflet
ten met een toelichting toegestuurd gekregen. Voor veel mensen zal het eerste
deel van dit verhaal. over de opzet van de aktie. daarom oude kost djn.
Maar misschien toch wel te verteren. Verderop geven we de stand van zaken
op dit moment weer. zowel i.n het noorden als in de rest van het land.

betaal met giroblauw

OPZET VAN DE AKTIE---..-----------
Hoe kan de GKN-aktie een sukses

worden? Welke ideäen, welke stra
tegie zit erachter? We willen met
deze aktie bereiken, dat alle pro
vinciale elektriciteitsmaatschap
pijen hun steun aan de kernenergie
daadwerkelijk stopzetten. De belang
rijkste pijler van de aktie is het
feit, dat iedere burger, via zijn
elektriciteitsrekening, meebetaald
aan het draaiende- houden van de
kerncentrales van Dodewaard en
Borssele. Door dat feit als invals
hoek te nemen, is het mogelijk
heel veel meer mensen bij de aktie
te betrekken. Bovendien kunnen we
daardoor elektriciteitsmaatschap
pijen stevig onder druk zetten met
allerlei vormen van protestbetaling,
die de administratie danig in de
war zullen schoppen.

Nu staat of val t het sukses van
een dergelijke vorm van Itburger
lijke ongehoorzaamhei dil met het aaQ
tal mensen dat meedoet. Een paar
individuele protestbetaiers kun-
nen door de elektriciteitsmaat
schappijen gemakkelijk weggewerkt
worden~ of zelfs tegen ons gebruikt
worden ("zie je wel hoe weinig men
sen meedoenf"). Daarom moeteh we ge
aktie goed georganiseerd aanpakken,
opbouwen In kleine stapjes, die
zoveel mogelijk sukses opleveren.

Inde aktie zitten tot nu toe de

volgende stappen ingebouwd:
Stap 1). Zoveel nlogelijk mensen
bewust'maken van de gevaren van
kernenergie, en van het feit dat
ze meebetalen aan de dure atoom
stroom.

Dit kan door op grote schaal
een pamflet hierover te versprei
den, mensen te vragen een deur
zegel te plakken als teken dat
ze achter de aktie staan, en
hen om een finanoi~le bijdr~ge

te vragen, Standjes op de markt t

bi.jeenkomsten organiseren of
bezoeken, etc. zijn hier geschikt
voor-,



stap 2). De gezamelijke energieko
mitees in een bepaalde regio eisén
van hun provindale elektricitel ts
maatschappijen, dat die de steun
aan Do~ewaard ( het GKN ) en Borsse
Ie ( via het SEP ) stopzetten. Tege
lijk wordt er gewerkt aan onder
steuning van deze eisen, door men
sen te vragen niet meer automatIsch
of per acceptgiro te betalen, ma~

met een blauwe g~okaa~t.

In deze fase ls er een risico
dat er te weinig mensen meedoen.
Daarom ls het goed als er per
straat of geschikte wijk b.v.
huis aan huis gewerkt word~~

pamflet verspreiden, later te
rugkomen en eventueel helpen in
vullen van de girokaart. Dit pro
test kan "zichtbaar" gemaakt wor
den door b.v. de ongebruikte
aeceptgirokaarten te verzamelen.

Stap 3). Gaat het energiebedrijf
door de~è p~otestbetallngen nQg
niet overstag, dan wordt overge...
gaan tot betaling in twee gedeel
ten, b.v. fl 1,- voorde atoom
stroom apart, en de t'est ook apart
met. een hlauwe girokaart. Zonodlg
kan steeds ingewikkelder betaald
worden.

Voor deze f'ase is zeel" inten
sief ,georganiseerd werken nood
zakelijk. Als we ineens aan deze
fase beginnen is het risico groot
dat een heleboel mensen die zou
den kunnen meedoen, niet bereikt
worden. Daarom moet a$D deze
fase alleen begonnen worden, als
de andere twee stappen gedaan zijn.
In.het noorden zijn de gezamelijke
energiekomitees al wel met deze
fase begonnen. De voorwaarden djn
er gunstig: de bevo lking heeft
een grote betrokkenheid bij de
kernenergie, o.a. door de akties
tegen afValdumping in de zout
koepels. Bovendien heeft de noorde
liJke enérgiebeweglng het energie
bedrijf in het noorden twee jaar
geleden al tot een uitspraak tegen
ke~energie gedwongen. Het zit er
dus dik In, dat de aktie daar zal
slagen. is er in het noorden suk
ses geboekt. dan zal dat voor de
overige provinCies een flinke steun
in de rug betekenen. Als et" 'In
schaap over de dam is, •••••

Dit is de reden waarom we voorstel
len de aktie per provincie "af te
werken. Het vergt beslist een enorme
inspanning om de aktie tot een goed
einde te voeren. Als we in alle
provincies. tegelijk aan de meest
bewerkelijke fase beginnen, verspil
len we energie, die we beter zouden
kunnen konsentreren op één, bereik
baar resultaat.

We zijn ervan overtuigd, dat met deze
stappen, de kerncentrales binnen twee
Jaar tot sluiten gedwongen kunnen wor
den. Twee jaar is een redelijkè termijn
om genoeg mensen te kunnen mobiliseren ••
Uit enquetes blijkt, dat meer dan de
helft van de bevolking tegen kernener
gie is. Daar maken we in deze aktie
gebruik van!

GEMEENTE EN PROVINCIE--..---_....---
Gemeenten en provincies zijn aandeel

houders van de energiebedrijven, ieder
voor 50%. Het heeft dus ook zin de ge
meenteraad en provinciale staten tot
een uitspraak tegen de ker-nenergie te
bewegen. Hun vertegenwoordiger kan dan
in de aandeelhoudersvergadering van het
energiebedrijf stemmen teeen deelmame
aan de GKN. Het is wel zaak, diteen
beetje strategisch aan te pakken.

D"··aarom

Een meerderbeid van de bevolking is·te
gen kernenergie. Maar dat betekend niet
dat in iedere pla.ts of provincie een
politieke meerderheid te vinden Is.
Wordt een motie tegen kernenergie in
een plaats of provincie afgestemd, dan
heeft dat een nadelig eNekt op de a.ktie.



6

-------------_.-LANDELIJKE BIJEENKOMST

Reakties op de GKN-aklie graag naar:

030 - 314314

Aktie GKN
oudegracht 42
Utrecht

Op donderdag 19 juni is er een lande
lijke bijeenkomst over de GKN-aktie.
Daar kunnen we de strategie bespreken
plannen maken. suggesties doorgeven,
afspraken voor samenwerking maken, etc.
Een zwak punt in de aktie lijkt ons nog
dat hij alleentégen kernenergie gaat.
Zonder kez-nener-gfe hebben we nog niet
meteen een democratische energievoor
ziening. Het lijkt ons belangrijk. er
al in. een vroeg stadium erover na te
denken. hoe we dat punt in de aktie
kunnen opnemen. Graag suggesttes!
Voor de bijeenkomst vam 19 Juni hebben
we energiekomitees en wereldwinkels
al een uitnodiging gestuurd. Ook andere
groepen die aktief mee willen doen,
zijn van harte welkom. Dus: tot donder
dag 19 juni, 19.30 uur. de Kargadoor,
Oudegracht 36. Utrecht.

DE STAND VAN ZAKEN---..---------

Aan de andere kant kan het aannemen
van zot n motie voor politieke dui
delijkheid zorgen, en deeigenlijke
aktie onder de bevolking steunen.

In het noorden wordt in zo'n 20
plaatsen aan de aktie gewerkt. Op
grote schaal zijn fo·lders huis aan
huis verspreid. De reakties daarop
neglnnen binnen te stromen. (Op 13
juni doet het energiebedrijf in
het noorden een uitspraak over de
eisen van de GKN-aktie. Deze maand

komen dè ene~gierekeningen bij de
mensen. Ir is dus meteen werk aan
de winkel, mènsen worde.n geholpen
bij het invullen van hun blauwe
girokaarten, de ongebruikte accept- I
girokaarten wONlen verzameld, enz. I
In de stad Groningen, waar de enel"- I
gierekeningeind juni komt, gaan I
het energiekomitee, de buurtgroepen, I
afdeli~en van partijen, enz. samen I
rond 15 juni folders over de hele
stad verspreiden. De,~tie begint in I
het noorden goed in' de publiciteit I
te komen. Ook in'de rest Van het I
land raakt de aktie bekend. Dagelijkst
kQmen ingevulde strookjes binnen, I
vooral veel van mensen die aktief
mee willen helpen aah het versprei- I
den van folders en verder uithouwen I
van de aktie. I----------------
Nederland nog daarbuiten;
Nodigt het College van Burgemeesters
en wethouders ui t de organen van de
NV SEP voor te stellen bedoelde dèel
neming en aankopen te be@fndigen.

moties

"De Raad,
Overwegen<le:
dat de gemeente. Amsterdam door deel
neming aan de NV Samenwerkende Elek
triciteits Produktiebedrijven (5EP)
mede verantwoordelijk is voor:
-de aankopen van de NV SEP van elektri
citeit, opgewekt door buitenlandse
kerncentrales;

-de deel nem ng van de NV SEP aan de
snelle kweekreaktoren te kalkar (SNR
300) en te Creys Mal vi He (Super
Phenix);

dat de raad heeft uitgesproken geen
positieve bijdrage te leveren aan de
verdere ontwikkeling van kerncentrales,
zolang door de nationale overheid geen
oplossing is gevonden voor de vraagstuk
keft van veiligheid en afvalstoffen.
dat de afvál· en veilighe1dsproblema
tiek nog niet is opgelost, noch in



moties vervolg
De Raad,
Overwegende,
dat de gemeente Amsterdam als aandeel
houdster en commissaris van de NV Ge
meenschappelijke Kernenergiecentrale
Nederland (GKN) en als partner in de
Algemene Samenwerkingsovereenkomst met
betrekking tot de NV GKN, een direkte
verantwoordelijkheid heeft voor het
stichten, het exploiteren en het slui
ten van de kernenergiecentrale te 00
dewaard.
dat de Raad bij zijn besluit van 5 sep
tember 1978, nr. 1039, heeft uitgespro
ken: 11 de gemeente zal geen positieve
bijdrage leveren aan de verdere ont
wikkeling van kerncentrales, zolang door
de nationale overheid geen oplossing 1s
gevonden voor de vraagstukken van vei
lig~~id en afvalstoffen";
dat bedoelde oplossing nog niet voor
handen is en ook in de eerstkomende
jaren nog niet kan worden verwacht;
dat de gemeente Amsterdam in 1980 van
de NV GKN 40 mi ljoen kWh zal af
nemen tegen een prijs van 9,5875
cent, terwijl de normale prijs voor
leveringen in het kader van de uit
wisseling binnen de NV Samenwerken
de Elektriciteit! Produktiebedrij
ven 7.,0 cent bedraagt en dat der
halve een positieve bijdrage van
ruim een miljoen gulden in de ex
ploitatie van deze kernenergiecen-
trale zal worden gegeven;
dat de kapitaaldeelneming van Amster
dam in de NV GKN al jaren geleden
geheel is afgeschreven.
Besluit:
Het College van Burgemeester en
Wethouders uit te nodigen. nog
dit jaar aan de Raad van Commis
sarissen van de NV GKN en de
overige partners in de Algemene
Samenwerkingsovereenkomst met
betrekking tot de NV GKN voor
te stellen, de k.ernenergiecen
trale te Dodewaard op korte ter
mijn buiten gebruik te stellen."

7
LSSK

LANDELIJK SAMENWERKINGSVERBAND STOP
KERNENERGIE NIET LANGER LID VAN HET
LEK

De LSSK heeft besloten haar lidmaat
schap van het LEK om te zetten in een
waarnemerschap. De belangrijkste re
den hiervoor is dat door het huidige
funktioneren van het LSSK geen goed
lidmaatschap mogelijk is. Daardoor
had het lSSK het idee teveel achter
het LEK aan te moe te n hobbe1enen
werd er steeds tijdens vergaderingen
te veel tijd besteed aan het bespre
ken van zaken die in het LEK aan de
orde waren. De groepen in het LSSK
wilden in meerderheid nu eerste pri
oriteit geven aan de opbouw van het
lSSK als overlegorgaan en informatie
uitwisseling.
De overige organisaties in het LEK
hebben het LSSK laten weten dat zij
de stap van de lSSK betreuren. Zij
zijn van mening dat die de kracht
en de koordinatie van/binnen de
AKB benadeelt. Zij vermoeden tevens
dat politieke meningsverschillen een
rol spelen. Dat zou echter niet tot
een dergelijke stap hoeven te leiden.
Zij vragen het lSSK dan ook de be
slissing te heroverwegen.

11111111
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Middelburg 28 aprU
Hoewel al Weer een poos achter ons,
op deze plaats toch nog een evalua
tie van de aktie in Zeeland. Over
het geheel genomen kunnen we tevre,
den tèrugblikken op deze demonstra
tie en manifestatie tegen de k~rnc
entra1e Borssele. Ondanks de korte
voorbereidingstijd van een maand en
het niet al te beste weer hebben
toch naar schatting 10.000 mensen
aan de demonstratie meegedaan. Frap
pant is, dat het aantal deelnemers
aan de demonstratie beduidend hoger
lag dan dat aan het manifestatie
gedeelte. Dit zou kunnen samenhang
en met het slechte weer.
In de voorbereiding van de aktie
is gekonstateerd. dat de bereidheid
tot het voeren van dit soort op een
brede massa gerichte akties niet
bij alle groepen even groot is. de
ze' afname zou verklaard kunnen wor
den uit de teleurstellingen over de
resultaten van de akties in het ve~

leden en de botte reakties van de
overheid daarop. Daarnaast valt er
een tendens tot radikalfsering van
de akb waar te nemen. Men wit zich
meer gaa~ richten op direkte en ra~

dikale aktievormen. We zullen moet
en blijven zoeken naar de verbindi
ngtschakel tussen verbreding en ra
dikalisering van de akb. Een herbe~
zinning en strategiediskuss1e is
broodnodig.
Verder werd gekonstateerd dat de
opzet van de manifestatie onvoldoe
nde werd aangepast aan het uiteinde
lijk te verwachten aantal deelnemers
M.b.t. de pers kan gezegd worden
dat de landelijke pers weinig aan
dacht aan de demonstratie heeft ge
schomken. De zaak moet blijkbaar uit
de hand lopen om voorpagina nieuws
te worden. Wel heeft de Provinciaal
se Zeeuwse Courant ruimschoots aan
dacht aan het gebeuren in Middelburg
besteed.
De demonstratie heeft in Zeeland de
diskussie over de kerncentrale 80rsw

sele duidelijk op gang gebracht. Op
landelijk niveau is het effekt van
deze aktie duidelijk minimer.
Tot slot nog enkele"opgevangen"reak
ties: een begeleidené politieagent

was totaal verrast door de mentali~

teit van de aktievoerders. Hij
vond het zoln aardige mensen. Ook
de verdekt opgestelde agenten hadden
duidelijk een ander beeld voor ogen
toen ze niet in normaal politieuni
form maar in ME-tenue wilden.

MANIFEST-ONDERTEKENING

Naast de reeds gepubliceerde onder
tekenaars hebben het Borssele
manifest nog onderschreven:

SSK-Nîjmegen
vrouwencentrum Nijmegen
ABOP-vrouwen Nijmegen
BAZ-Nijmegen
werkgroep Stop N-bom Nijmegen
Milieubeheer Nijmegen
Wij Vrouwen Eisen Nijmegen
NVB Nijmegen
A8VA Nijmegen
KABO vrouwen Nijmegen
ABVA vrouwen Nijmegen
Chris'enen voor het Socialisme
ANJV
SSK - Zoetermeer
Contact Milieubescherming Noord-Hol-

land
CPN distrikt Zeeland
Komitee Stop Kernenerg ie Kampen
Natuur en Milieu
Landelijke Vereniging tot Behoud
van de Waddenzee
AAP Groni ngen
NVV-Jongerencontact lèéland
PPR-homogroep
Provinciale Hervormde Jeugdraad

Zeeland
Dtente-Groningen
Zuid-Holland
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PERSVERKLARING TENTENKAMP DODEWAARD

Tijdens het pinksterweekend zijn op de
manifestatie Dodewaard gaat dicht" in
totaal ongeveer 6000 mensen aanwezig
geweest. 'Met name zondag was de opkomst
groot. Op een gegeven moment waren er
rond de 5000 mensen aanwezig. Op deze
dag vond ook de diskussie over het
voorstel van de Gelderse stroomgroepen
en energiekomitees plaats. Er waren
mensen uit het hele land aanwezig, en
met name op de zondagmi ddag erg veel
mensen uit de direkte omgeving van de
centrale.
Onze slotverklaring luidde als volgt:
Vanmi ddag hebben we gepraat over het
voorstel van de gelderse stroomgroepen
en energiekomitees om aan de Nederland
se overheid een ultimatum te stellen.
Wij eisen stoplegging van het totale
kernenergieprogramma, te beginnen met
Dodewaard. We hebben besloten dat de
Dodewaardcentrale voor het einde van
september 1980 gesloten dient te zijn.
Indien dit niet gebeurt stellen de
Gelderse groepen voor tn de loop van
oktober een openbaar aangekondigde
en openbaar uitgevoerde bezettingsak
tie uit te voeren van het terrein rond
de centrale. Dit voorstel is gedaan op
grond van de volgende overwegingen en
argumenten:
Op grond van de in de loop van acht op
gedane ervaringen hebben wij geen ~nkel

vertrouwen in de overheid als het gaat
om het op korte termijn sluiten van de
kerncentrales. Het wordt tijd om het
heft in eigen hand te nemen. Het atoom
programma vormt zoln bedreiging voor
gezondheid. veiligheid en demokratie.
dat het gerechtvaardigd is je daar
krachtig tegen te verzetten. En we
voelen ons meer dan ooit pedreigd nu
blijkt dat de overheid en de atoomlobby
de Dp zich al belachelijk aandoende
veiligheidsmaatregelen keer op keer
overtreden. Met het uitbrei den van de
opslagvergunning van de Dodewaardcent
rale heeft van Aardenne zelf het vuur
aan het lont van het kruitvat aangesto
ken. Een regelrechte provokatie van het
Nederlandse volk dat al op allerlei ma
nieren duidelijk heeft gemaakt geen
kernenergie te w; llen. De reden waarom
de Ge1derse groepen di t voors te1 in a1
le openheid en openbaarheid doen is
heel simpel. We hoeven niet, zoals de
atoomlobby doet, onze aktivi tei ten te
hullen in rookgordijnen vol geheimzin
nigheid. We staan voor een rechtvaardi
ge zaak. We komen op voor het recht van
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eenieder op veiligheid. gezondheid en
vrijheid.
Uit de diskussies van vanmiddag is geble
ken dat de mensen hier bereid zijn over
te gaan tot hardere akties om het atoom
programma te stoppen. De diskussie is
gevoerd in 41 groepen. 35 groepen wilden
een terreinbezetting. 4 voor een blokkade
en twee groepen waren tegen het voors tel.
Van de 35 groepen zijn er 10 die vinden
dat je waarschijnlijk moet gaan blokke
ren omdat een terreinbezetting niet haal
baar is. Het argument van de twee groe
pen die tegen waren is dat je je parle
mentair gericht moet opstellen.
Wij konkluderen hieruit dat het voorstel
van de Gelderse groepen door de aanwezi
gen i s overgenomen.
Natuurlijk zijn er een aantal belangrijke
puntén waar vanmiddag alleen maar heel
kort over gepraat kon worden. Een belang
rijk punt is hoe je daadwerkelijk het
terrein zou kunnen bezetten. De algemene
teneur van de diskussfes in de groepen
was dat we een gewelddadige konfrontatie
met de M.E. liever niet aangaan. Sommige
groepen benadrukken wel dat bij een
massale deelname bepaalde vormen van
geweld niet vermeden kunnen worden. Een
ander belangrijk punt is de openbaarheid.
Alle groepen vinden dat er zoveel moge
lijk informatie moet worden verstrekt aan
de bevolking, via pers. politieke partij
en, wijkcentra. scholen en vakbonden. ~ij

de informatieverstrekking moet ons ge
weldloosheidsprincipe benadrukt worden.
Wij hebben er maar kort over kunnen pra
ten. Maar vanmiddag is dan ook pas het
begin van de diskussie. We gaan verder
praten. Over 3 weken al. op zaterdag
14 juni, wordt er een vergadering belegd
vo~r alle mensen die zich hebben opge
geven als kontaktpersoon. Het preciese
tijdstip en de plaatst van de vergade
ring wordt zo spoedig mogel ijk meegedeeld.
En we kunne doorpraten want vanmiddag
is duidelijk geworden dat we door kunnen
gaan met het uitwerken van het voorstel,
de voorbereidingen van een terreinbezet
ting dan wel een blokkade van de kern
centrale te Dodewaard. En die voorbe
reiding zal alleen maar gestopt worden
als de regering ons ultimatum inwilligt.
De Oodewaardcentrale moet voor eind sep
tember gesloten zijn. Dodewaard moet
dicht. Dodewaard gaat dicht!
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PERSVERKLARING (vervo19).

Tot zover de slotverklaring van zondag
middag.
Op zaterdagavond zijn er een aantal
prikakties uitgevoerd. Zo is er een
enorm spandoek met de teks t "Dodewaard
gaat dicht" opgehangen aan de rollen
prikkeldraad van de omheining van de
centrale. Er zijn leuzen gekalkt bij
de toegangspoort van de centrale. Deze
akties pasten in de opzet van de mani
festatie, waarbij uitgegaan werd van
twee dingen: geen irritatie oproepen
bij de bevolking en op dit IOOment geen
direkte aktie tegen de centrale.
Er zijn solidariteitsverklaringen bin
nengekomen van:
-NIVON
-CPNafdeling Arnhem
-Vrouwen tegen Kernenergie
-Kollllli ttee "de kindervuist"
-de aktie in Seabrook
-de aktie in Gorleben
(..... )
Ook deze keer hebben weer honderddui
zenden mensen geprotesteerd tegen
kernenergie, we voelen ons daardoor
bizonder gesteund. We hebben ons dan
ook solidair verklaard met de( .•••• )
(Pinkster}akties.
We hebben waarde'ring voor de burge
meester van Valburg die ondanks de
CDA-motie zich heeft ingezet voor het
welslagen van deze dag. Het verloop
van de Pinksterakties heeft duidelijk
gemaakt dat de CDAfraktie van de ge
meenteraad zich gebaseerd heeft op
valse infomatie en vooroordelen t.a.v.
kernenergietegenstanders. We danken
brandweer, rode kruis en de plaatselij
ke politieagenten die zich mee ingezet
hebben voor deze geslaagde manifestatie.
We spreken de hoop uit dat ook in ok
tober, als de bezettingsaktie nodig
mocht zijn, we dezelfde mate van mede
werking kunnen verwachten.

-------------I Oe eerstvolgende vergadering van de En- I
I sen die de voorb~reiding van de bezet~ I

tingsaktie ter hand gaan nemen zal
I plaatsvinden op zaterdag 14 juni a.s. I
I Plaats en tijdstip zullen nader bekend I

gemaakt worden. De pers zal hiervan op
I de hoogte worden gebracht. I
I Namens de aanwezi gen op het tenten- I
I

kamp: de gelderse stroomgroepen en
energiekomitees. I-------------

LINGEN (BRD)
Op 14 juni wordt er in Lin'gen

BRD) een demonstratie gehouden
tegen de voorgenomen vestiging
van nieuwe kerncentrales. Deze
plannen vormen onk direkt een be
dreiging voor de nederlandse
grensbevolking. Lingen ligt vlak
over de grens bij Almelo.Daarom
doet ook de nederlandse AKB aan
deze demonstratie mee en roept
op om deze demonstratie tot een
groot succes te maken.

De demonstratie begint om
10.30 uur op de Festplatz,

ti ndens t r .

Voor meer informatie:
Bürgerinitiatieven Emsland
gegen Atomanlagen {BEGA}
Gartenstr. 51
4478 GEESTE 3
BRD tel. 05907 - 545.
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Internationale Pinksterakties
Op 24. 25 en 26 mei is in het
kader van de Internationale
Actiedagen tegen kernenergie
op meer dan 25 plaatsen door
in het totaal meer dan
300.000 mensen gedemonstreerd.
Dit was het tweede achtereen
volgende jaar dat de Pinkster 1

acties werden georganiseerd.
Oe Internationale Antie-kern
energiebeweging ziet in dat
een dergelijke samenwerking van
levensbelang is. omdat de
atoomlobby zich ook niets
van nationale grensen aan
trekt.
De internationaal overeengekomen
ei sen wa ren:
STOP KERNENERGIE
VOLLEDIGE WERKGELEGENHEID
GEEN KERNWAPENS
VElltGE ENERGIE
Deze hoofdleuzen zijn door
de internationale voorberei
dingsgroep verder uitgewerkt
tot eisen over alle delen yan
de spltjtstofcyclus. eisen
over de kwantiteit ma~r voor
al ook de kwaliteit van de
werkgelegenheid. het energie
beleid in zijn totaliteit en
atoomwapens. Zo was een van de
ei sen'!
Geen productie van Pershing 11
en kruisraketten. Geen plaat
sing van ~eze wapens i~ Europa:
Hier volgt een korte beschrij
ving van de belangrijkste
demonstraties in het buiten
land (de nederlandse acties
staan elders in de bulletin
beschreven)

PLOGOFF. frankrijk
In Plogoff. op het meest wester.
se puntje van Btetagne protes
teerden 150:000 mensen tegen de
gepland~ bouw van vier 1300 HW
kerncentrales. Naast veel mensen
uit Bretagne en de rest van
Frankrijk. was zo goed als
iedereen uit Plogoff zelf aan
wezig. De plaa~selijke bevol
king heeft zich al een inter
nationale reputatie verworven
door haar zeer actieve en
creatieve verzet.

De netto opbrengst van de mani
festatie - meer dan 1 miljoen
franc - is ~estemd voor de
op dat wekend opgerichte or
ganisatie Plosoff Alternatif
waarvan alle lnwoners van Plogoff
lid zijn. Dêze organisatie
zal het stadje voorzien van
alternatieve energiebronnen
om des te duidelijker te maken
hoe overbodig kernenergie is,

StABROOK. USA
Ook dit jaar werden weer pogin
gen ondernomen om de bouw
plaats van de dubbele reactor
in aanbouw in SeabrooK s New
Hampshire te bezetten. Hoewel
de bezetting. weerin alle
openbaarheid voorbereid.
van de kant van de demon
stranten geweldloos was.
greep de politie op zeer
brute wijze in, gebruik makend
van de Chemische Knuppel.
6 mensen werëen gearresteerd.
lOS ANGELES, USA
Op 25 mei hielden 18.000
messen voor het derde achter
volgende jaar een üSurvival
Gathering.

GORlE8EN. West Duit~la"d

Op 3 mei werd op een van de
plaatsen waar proefboringen
zullen plaats vinden een
alternatief dorp opgericht.
Een vriendschapshuis. een
vrouwenhuis en nog zestig
andere huizen vormden samen
de vrije republiek Wendland.
De republiek kreeg zijn elec
triciteit van windmolens en
warm water van zonnecollec
toren.
Met pinksteren waren meer dan
3000 mensen aanwezig.
Een week later is het dorp
door een geweldige overmacht
politie ontruimd en zijn de
huizen door bulldozers vernie~
tigd.
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ITALIE
Op 24 mei waren er drie grote
demonstraties in Italië:
25.000 mensen in Rome,
10,000 mensen in Milaan
en 2000 in Venetië bij een
anti-atoomfeest.
De demonstraties werden mede
ondersteund door de jongeren
organisaties van de progres
sieve politieke partijen,
waaronder die van de Communis
tische Partij van Italië
die zelf niet tegen kernenergie
is.

Verder waren er demonstraties
in:
ENGELAND - terwijl 750 mensen
vreedzaam demonstreerden bij
de Dungeness reactor, waren
er 1000 man politie in de
centrale verborgen.
WALES - De Welsh Anti Nuclear
Alliance (WANA) organiseerde
een solidariteitsactie op het
strand van Aberaeron.
ZWITSERLAND - demonstraties
tegen proefboringen en, in
Baden, tegen de nucleaire
industrie.
SPANJE - In verschillende delen
van Spanje werd gedemonstreerd
tegen het grootse nucleaire
programma en tegen het regio
nale energiebeleid.

Kottom, de Pinksteracties
zijn qua veelzijdigheid en
opkomst een succes geweest.
Het probleem was ook dit
jaar echter weer dat de
AKB slecht in staat is ge
weest om naar buiten toe duide
lijk te maken dat het hi~r

een internationaal gecoor
dineerd geheel betrof.
De basis is aanwezig voor
een traditie die zich tot
in lengte van jaren zal
kunnen voertzetten.
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ORUKWERK

"DRUKWERK" is sinds een aantal
optredens tijdens akties van de
AkB geen onbekende meer voor de
meesten van ons. Het liedje
"Geen Atoom" kent natuurlijk ie
dereen. In het kort iets over
deze groep uit Amsterdam-Noord:

DRUKWERK bestaat uit:
zanger/drummer Harry Slinger
gitaar Ton Koster
orgel/zang Joop May
basgitaar Jan Offenberg

De groep is noch een popgroep
noch een partijencombootje.
Ze spelen zowel op de bruiloft
van Tante Marie als ter ontspan
ning van de kraker in de Gate
Keyser. Het repertoir loopt van
martlappen tot aan blues en de
Internationale.
Ze proberen het leven om hun heen
te vertolken en vandaaruit verkla
ren ze dan ook de steeds kritl
scher liedjes."Daar vraagt deze
maatschappij om".
Ze zijn onlangs een stichting
geworden om een aantal belasting
technische redenen. Wie meer wil
weten kan schrijven naar:
Stichting Culturele Recreatie

met Muziek
postbus 11957 te Amsterdam.

NCO
Sinds 1 maart krijgt het LEK
subsidie van de Nationale Com
missie Voorlichting en Bewust
wording Ontwikkelingsamenwer
king. Met deze subsidie kan!
kracht betaald worden plus bij
komende kosten.
Het LEK had om subsidie voor
een hele kracht gevraagd. Het
subsidieverzoek was gebaseerd
op de behoefte de relatie tus
sen de energieproblematiek en
de uitbuiting van de derde we
reld uit te diepen en daaruit
aktieperspektieven op beide
terreinen te ontwikkelen. Al
enkele jaren wordt er boven
dien vanuit derde wereldgroepen
af en toe beroep gedaan op het



NCO (vervolg)

LEK mee te werken aan hun akti
viteiten. Vaak kon daar niet op
ingegaan worden wegens gebrek
aan menskracht.
Bij akties tegen Almelo. maar
ook bij zaken die we veel te
veel (hebben) laten liggen. zo
als de levering van reaktorva
ten door RSV aan Zuid-Afrika.
de roof van uranium uit Namibie
enz .• blijkt hoe noodzakelijk
het is in die toestand verbete
ring te brengen. Het energie
probleem is een mondiaal pro
bleem. het heeft te maken met
machtsverhoudingen in de wereld.
met uitbuiting van mens en na
tuur in de derde wereldlanden.
met het voortduren en toenemen
van ongelijkheid en onderdruk
king binnen westerse landen en
vooral ook derde wereldlanden.
In de volgende LEKbulletin zal
aandacht besteed worden aan dit
onderwerp.
Het LEK heeft voor deze subsi
die John Hontelez voor 20 uur
per week aangesteld. John heeft
enkele hoofdtaken:
1. Het voorbereiden e~ stimule
ren van een strategiediskussie
binnen het LEK. Deze diskussie
is noodzakelijk geworden door
de verschuivingen die die zich
binnen de AKB voordoen. verschui·
vingen zowel op het gebi~d van
strategie (op parlement gericht
of niet. e.d.) als taktiek (aktie
methoden e.d.). Met andere woor
den. wat is de funktie van het
lEK op dit moment en wat moet
die de komende tijd rijn.
2. Het uitbrengen van het LEK
bulletin. niet alleen informatie
maar ook vooral diskussieblad.
3. Het opzetten van een werkgroep
Energie voor de Derde Wereld. s
samengest~ld uit leden van het
LEK. plaatselijke energiegroepen
en derde-wereldorganisaties.
Deze groep moet de relatie ener
gie en derde wereld uitdiepen. de
aktieperspektieven daarvan aan
geven.
4. Het deelnemen aan de infor
matiegroep BMO van de Werkgroep
Energiediskussie.
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AHAUS (brdl

DE BETEKENIS VAN AHAUS IN HET

DUITSE ATOOMPROGRAMMA;

In de Bondsrepubliek wordt hard
gewerkt aan de verdere ontwikke~

11n9 van het atoomprogramma. Oaar
bij heeft niet zozeer de produktie
van energie de prioriteit alswel
het v~rkrijgen van atoombommen.
Dit laatste wordt door de bouw van
de snelle kweekreaktor in Kalkar
bevestigd. Dit twijfelachtige pro
jekt vormt het nlevende~ bewijs
dat de BRD inmiddels over de tech
nische know-how en middelen besch
ikt die benodigd zijn voor het ve~
vaardigen van atoombommen. In Kal
kar wordt namelijk uit uranium 238
plutonium gemaakt. (men heeft reeds
plannen gemaakt voor de bouw van
een tweede Kalkar) Voor Kalkar was
het noodzakelijk om een proefinstal~

latie voor het produceren van plu.
tonium te maken. welke zich iA
Karlsruhe bevindt. en in Hanau een
plutoniumbunker (de grrotste ter
wereld) te bouwen. In het geval
van een oorlog is het voor de BRD
een koud kunstje om met de beschi~

bare technische kennis plutonium
bommén te produceren.
Een andere bevestiging van het
Duitse streven naar het verkrijgen
van atoombommen vormt de uranium
verrijkingsfabriek in Gronau. Dit
projekt - of liever gezegd monster
- kan binnen twee dagen zo omge
bouwd worden dat i.p.v. 4% 50%
verrijkt uranium geproduceerd
wordt. Ook dit spul is goed voor
een aantal atoombommen.
Oe BRD is er ook nitt vies van at.
oomcentrales te exporteren. zelfs
niet naar landen als Brazili~.

Zuid-Afrika. Pakistan en Argenti
ni~. Dit gebeurt dan onder het
voorwendsel de industrialiserin9
in die landen verder te helpen
ontwikkelen. Maar ondertussen voor
ziet de BRD deze landen van de tech
nische mogelijkheden uranium en
plutonium te maken. In ruil voor
deze exporten verzekert de BRD
zichzelf vafl uranium uit die landen.
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Ahaus (verval g)
Binnen dit atoomprogramma speelt
de geplande tussenopslag van brand
staven in Ahaus een belangrijke
rol: met Ahaus staat of valt het
atoomprogramma. .
Oe koel bekken (Abklingbecke~) in
de atoomcentrales zijn namelijk voo
De zogenaamde kompaktopslag biedt
anderzijds maar beperkte mogelijk
heden om de brandstaven op te bergen.
De atoomindustrie werd daardoor ge
dwongen andere mogelijkheden VOOr
de opslag van afval te onderzoeken.
En zonder opslagplaats van de brand
stofstaven kan de yerrtjking van ura
"turn, het bezit van plutonium en
het bestaan van atoomcentrales niet
v-erder gaan.

Het doel van de BUrger Initiatieven
in en rond Phaus is dan ook de bouw
van de tussenopslagplaats in Ahaus
te verhinderen. Kterbij speelt de
nederlandse bevolking een belangrij
ke rol, omdat ongel.ukken in de opslag
plaats ook op nederlands grondgebied
merkbaar zullen zijn. Ahaus ligt na
melijk slechts 10 km van de nederland
se grens. Ook tijden~ het normaal
funttioneren van de OPslagplaats
houden de"bijwertd ngen" niet bij
de grens op. Radioaktiviteit kent
nog steeds geen grenzen:::
Ook de tendenzen die in de BRD op
de ontwikkeling naar een atoomstaat
duiden· bespionering van aktiegroe
pent uttbouw van het polttieappa
raat, kriminalisering van de atoom
tegenstanders en inperking van de
vrijheid van meningsuiting (scholie
ren hebben reeds een verbod op het
plakken van affiches op scholen)
hebben voor Nederlanders ongetwijfeld
ook gevolgen. Want de uitholling
van de demokratie ninnen de BRD
zelf houdt tegelijkertijd een hege
moniestreven naar buiten toe in.
Zeker de ex-atoomminister f.J.
Strauss streeft dit na: hij wil een
tot aan de tanden bewapend Duitsland
kreeëren. Dit gevaar wordt met een
eventuele herverkiezing van Helmut
Schmidt zeker niet teniet gedaan.
Hoeveel de demokratie in de BRD
nog waard is kan aan het met moord
dadige middelen doorzetten van het
atoomprogramma afgelezen worden.

De zogenaamde inspraakmogelijkheden
die de staat de bevolking verschaft
zijn veruit ontoereikend om werke
lijke invloed uit te kunnen oefenen
op het atoomprogramma. M.b.t.
Ahaus bijvoorbeeld wordt de bevolking
inspraak onthouden door de tussen-

opslag eenvoudigweg onder par. 6
van de atoomwet te scharen
i.p.v. de geëigende par. 7. Hier
door hoeft er ook geen rekening met
het milieu gehouden te worden. De
enige mogelijkheid om protest aan
te tekenen biedt nog praktisch ver
zet op de bouwplaats zelf. Dat be
tekent dat er met de direkt getrof
fen en - de boeren - samengewerkt
moet worden. Lange termijnplannen
laten zien, dat er rondom de tussen
opslagplaats (net zoals bij lingeN)
een industriegebied gebouwd gaat
wordent Dit betekent niet alleen
een vernietiging van het landschap
maar eveneens de vernietiging van
de bestaansgrond van de boeren.
Een van de komende akti~iteiten die
ondernomen worden om de bouw van
de opslagplaats in Ahaus tegen te
gaan is een zomerkamp in de maand
juli. Dit kamp wordt gehouden op
de bouwplaats een heeft onder meer
tot doel de boeren en jongeren bij
de strijd te gaan betrekken. Deel
name van Nederlanders aan dit kamp
is zeer zinvol. Want samen staan
we nog altijd sterker en bovendien
zijn de gevolgen van de atoompro
jekten in de nederlands-duitse
grensgebied ook hier merkbaar.
We rekenen op jullie:!:
voor verdere informatie:
Thomas Otte
Jacobi.strasse 5
4422 Ahaus/Wessum
BRD
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KALKAR-proces

Sinds 1976 neemt het Landelijk Energie Komitee deel aan de processen
tegen de snelle kweekreaktor in Kalkar. Deze processen worden gevoerd
door boeF Haas uit H6nnepel (vlakbij de bouwplaats van dit verderfe
lijke ding)t maar die kan uiteraard de kosten van de wetenschappelij
ke en juridische voorbereidingen niet alleen dragen. Samen met duitse
aktiegroepen stelt het LEK zich daarvoor garant. Niet ~11een geld
haalt het LEK op. Het neemt ook aktief deel aan de wetenschappelijke
voorbereiding. Enkele jaren geleden is daarvoor een koördinator aan~

getrokken. Nu gebeurt dat opnieuw.
Oe werkgroep Kalkarproces van het Landelijk Energie Komitee organi
seerde afgelopen weekeinde (31 mei- 1 juni) in Nijmegen een interna~

tionale bijeenkomst om de stand van de voorbereidingen, de leemtes
daarin en de aktieperspektieven te bespreken.

EERST WAT GESCHIEDENIS

Om de geheugens wat op te frissen.
In 1972 wilden de bouwers begin
nen. De kerkeraad van Hönnepel
verzette zich tegen de verkoop
van een deel van haar grond voor
dit projekt. De raad vocht het
besluit van de deelstaatregering
aan wat inhield dat de grond dan
maar onteigend moest worden. Dit
verloor zij. Tevens zette de
bisschop van MUnster de raad af.
Een nieuwe raad maakte geen moef
ti jkheden.
Een van de leden van de oude raad
was dhr. MaaSt landbouwer en ei
genaar van een terrein dat even
eens onteigend werd. Een andere
wei van hem ligt recht tegenover
de centrale. Hij vocht bij de
rechter in Düsseldorf in 1913 de
rechtmatigheid van het afgeven
van de eerste deelvergunning
(de bouwvergunning) aan. Hij ver
loor dit en wegens gebrek aan
goede advokaten en g~ld liet hij
het een tijd liggen.
In 1976 werd op initiatief van de
duitse Interessengemeinschaft
gegen Radioaktive Verseuchung
Kalkar en met hulp van het LEk de
zaak opnieuw aangepakt.
Dit leidde in 1977 tot een recht
zaak in hoger beroep in MUnster.
Die was zo afgelopen: de rechter
sprak z'n twijfel uit over de ju
ridische juistheid van de toe
kenning van de eerste deelver
gunning door de deelstaat. Was
het toekennen van deze vergunning
geen zaak vàn de Bondsdag?
Ein~ 1978 besloot het Konstitutio
neel Gerechtshof in Karlsruhe

dat de Atoomwet een dergelijke
beslissing door een deelstaat
best toestaat. Het onderbroken
proces in MUnster kon dus voort
gezet worden. Dit is echter nog
steeds niet gebeurd. De rechter
geeft be1de partijen de kans
zich langdurig voor te bereiden.
Lange tijd bestond de verwach
ting dat dit proces eind dit
jaar dan toch plaats zou vinden.
Een nieuwe ontwikkeling zet dit
echter weer-op losse schroeven.

DE ENQUETE-KOMMISSIE

Naar aanleiding van de processen,
en vooral ook door de grote de
monstraties, werd de Kalkarkwes
tie ook voor veel duitse politi
ci een moeilijke zaak. In Nord
Rhein-Westfalen (de deelstaat
waarin Kalkar ligt) gingen stem
men in de SPO-FDPreger;ng op om
er maar een plutoniumvernieti
gingsfabriek van te maken, in
pl~ats van een plutoniumkweek
fabriek. De Bondsregering wilde
dit ontluikend verzet de kop in
drukken en liet de Bondsdag de
verantwoordelijkheid voor de
bouw op zich nemen. Omdat ook
daar echter al verzet was, werd
als tegenprestatie de oprichting
van een enquetekommtssie uit de
ze bondsdag, aan.gevuld met des
kundigent aangekondigd.
Deze kommissie is inderdaad van
de grond gekomen. Er zitten 3
SPDers in. 3 CDUers, 1 FOPer en
7 deskundigen. Oe voorzitter is
dhr. Uberhorst (SPD) een tegen-
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stand~r van Kalkar. Bij de des
kundigen komen we twee tegen
standers tegen: Altner (lid van
het Oko-Institut) en prof. Ehren
stein.
Oe kommissie komt over een maand
met ee~ verslag. Er wordt vooral
over de algemene energiesituatie
gesproken. om vandaar uit meer
zicht te krijgen op de noo~zaak

van kernenergie en van snelle
kweekreaktoren. De kommissie
legt de Bond$dag 4 energiesce
narios voor. varierend van stug
doorgroeien (waardoor in 2050
160.000 HWe door middel van
kerncentrales moet worden opge
wekt. waarvan de helft kweek
reaktoren), een "rationeel
energieverbruik"-scenario. waar
bij nog 80.000 MWe door middel
van kerncentrales zal moeten
worden opgewekt, tot 2 situaties
zonder kernenergie en met veel
stromingsenergie. Ze spreken er
als kommissie geen mening over
uit. Bekend is wel dat alleen de
drie CDUers tegen 2.3 en 4 zijn.
Dat dan vanwege het ingrijpen in
de bnatuurlijke" ontwikkeling van
de marktekonomie.
Over Kalkar wordt nog geen kon
klusie gegeven. En dat is maar
goed ook. Een konkl~sie op dit
moment zou, gezien de samenstel
ling van de klub. positief uit
vallen. Wel worden er enkele
studies aanbevolen. Een daarvan.
een onderzoek naar de mogelijk
heid dat er in de reaktor een
explosie ontstaat met een energie
uitbarsting van meer dan 370
MWper sekonde. is voor ons erg
belangrijk. Over dit nukleaire
explosiepotentieel is erg veel
onenigheid. De bouwers beweren
dat 100 MWper sekonde het maxi
mum is. Dit jaar hebben ze dit
getal zelfs teruggebracht tot
20 HWs. De deelstaat heeft al
tijd geeist dat er tot een ex
plosie van 370 HWs voorzorgen
genomen moesten worden. Dr.R.
Webb (die door ons is ingehuurd)
heeft berekend dat een explosie
kan ontstaan van tienduizenden
MWs.
Het TUV in Karlsruhe (een soort
KEMA) zal opgedragen worden een
onderzoek te verrichten naar de

realiteit van de 370 MWs-grens.
Een erg verrassend rapport zal
het wel niet worden. althans niet
wat de konklusie betreft. Maar
er zullen door dit onderzoek erg
veel gegevens bekend worden die
ook voor ons van belang zijn.
De vergadering 1n Nijmegen be
sloot dan ook om een dergelijk
onderzoek af te wachten en niet
om spoed te verzoeken bij de
rechter in Münster.
Vraagt de enquetekommissie inder
daad naar zoFn onderzoek, dan
wordt het proces nog een jaar
later gehouden (eind 1981).

DE ARGUMENTATIE

In het proces. en dus in de voor
bereiding, gaan een vijftal kwes
ties een rol spelen:
1. De geldigheid van de 370 MWs
grens voor het nukleair explosie
potentieel. Dit komt voor een be
langrijk deel neer op een dis
kussie over de rislkoberekening:
ristko = waarscnijnlijkheid x
gèvolg.
2. Over de gevolgen zelf is ook
nog veel te zeggen. Voorstanders
stellen dat de gevolgen niet veel
afwijken van die van een ongeluk
in een -gewone" kerncentrale.
Volgens een rapport van het
Political Ecology Research Iosti
tute van de Oxford University
zijn de gevolgen echter lOx zo
groot.
3. Oe geldigheid van het "rest
risiko"-koncept. In de duitse
wetgeving wordt van restrisiko
gesproken al~ het risiko dat nog
overblijft als naar de stand van
de wetenschap en techniek toe
komstige risikos uitgesloten
"toeschi jnen ti. Of i n gewoon ne
derlands: we weten zeker dat er
niks gebeurt omdat we alles zo
veilig maken als we maar kunnen,
en als er toch iets gebeurt, dan
is dat de tol die te samenleving
nou eenmaal voor de vooruitgang
moet betalen. Wij bestrijden de
geldigheid van dit koncept in het
geval van Kalkar. omdat dit rest
risiko enorme katastrofes in kan
houden.
4. Natriumbrand: over de mogelijk
heid en de gevolgen van een na-
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triumbrand is nog niet zoveel be
kend. Op het weekeinde in Nijmegen
was geen eenstemmigheid over het
gevaar dat een natriumbrand ople
vert.
5. Het gevaar waaraan de mensen
worden blootgesteld alsjuridi
sche kwestie. Gevaar is namelijk
risiko x noodzaak. Als lets erg
gevaarlijk is maar ook erg nodig
zijn mensen eerder geneigd dat
te aksepteren. Gevaar is du~ meer
een normatief dan een mathematisch
begrip. Oe diskussie over de nood
zaak van Kalkar heeft natuurlijk
te maken met de te voeren energie
politiek aan de ene kant, en met
het specifieke nut van dit
proefexemplaar van een snelle
kweekreaktor aan de ander kant.
De diskussie over de 4 scenarios
van de enquetekommissie biedt
wellicht perspektieven. Overigens
heeft ook het duitse Okoinstitut
een voorstel voor een energiesce
nario gemaakt. gebaseerd op kolen
en stroombronnen.

WERK AAN DE WINKEL

Voordat het proces gevoerd kan
worden moet er nog veel voorbe
reid worden. De groep studenten
die het afgelopen jaar het werk
van dr. R. Webb over het nukle
aire explosiepotentieel omgewerkt
hebben tot een aanklacht zien
niet zoveel kans meer om verder
te helpen.De aanstelling van een
k~ordinator bij de werkgroep
Kalkarproces komt dus op een
juist ogenblik. Dr. Webb moet op~

nieuw aan het werk gezet worden.
Het gevolgenrapport van Oxford
moet verder uttgewerk~ worden.
via nederlandse en duitse overhe
den moet meer informatie losge
peuterd worden.
Ent zeker niet het onbelangrijkste,
er moet meer aan publiciteit rond
dit slepende proces gedaan worden.
Dit houdt onder andere in het po·
pulariseren van het wetenschappe
lijke materiaal.

WERKGROEP KALKARPROCES

De werkgroep Kalkarproces is dus
een onderdeel van het landelijk
Energie Komite. Er zitten du-s ook
vooral mensen in uit organisaties

die bij het LEK aangesloten ZlJn.
Leden van de werkgroep zijn:
Jan van Arkel, Wim Combrink, Huib
van den Donk, Jas van den Eynde,
Jann; M811er en John Hontelez.
We kunnen best wel wat versterking
gebruiken. Dat hoéft natuurlijk
niet uit die LEKorganisaties te
zijn. Iedereen die wil bijdragen
aan de procesvoering en vooral
ook aan de akties die eromheen
gevoerd moeten worden is welkom.
ons adres is:
Werkgroep Kalkarproces. LEK,
2e Weteringplantsoen 9, Amsterdam
tel. 020-221366. of 080-236512
{john)t of 020-792503 (jan).

FREUNOSCHAFTSHAUS IN KALKAR WEER.
OPEN::

Waarschijnlijk wordt deze zomer
het freundschafthaus bij de
kweekreaktor-in-aa~bouw in Kaltar
weer opengesteld. Al eerderdien~

de de schuur van boer Maas, recht
tegenover de kweekreaktor t als
alternatief informatiecentrum.
De autoriteiten dwongen echter
sluiting af. fit jaar 1ijkt het
mogelijk om de zaak open te hou·
den. Ga er eens langs.

• • • •
• • • •• • • •• • • •
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Brede Maatschappelyke Diskussie;

Boe zit dat nou?
In dit artikel wordt een kort
overzicht gegeven Yan de
stand van zaken m.b.t. de
(Brede) Maatschappelijke
Discussie.
Werkgr~ep EnergiediScussie
Op de vergadering van 4 juni
zijn de uitgangSïunten van
de werkgroep vas gesteld op
b~sis waarvan organisaties
lid kunnen worden~ Die uit
gangspunten zijn geen stelling
name t.a.v. de BMD maar meer
een zeer algemene visie op
de energieproblematiek.
Centraal staat de democra
tisering van het energiebeleid
waardoor abdere waarden dan
alleen economische mede
bepalend kunnen worden voor
het vaststellen van het niveau
en de wijze van energ;epro
ductie en consumptie. Verder
staan in de uitgangspunten
aangegeven dat de werkgroep
het als haar taak ziet om
een tegenstroom van informatie
op gang te brengen.
Die informatiestroom wordt
geconcretiseerd is een negen
tal informatie~rojecten.
waarvoor su6s; 1e.wordt aan
gevraagd bij het Ministeri&
van Economische Zaken.
ProJect 1 is een krant over
aë-enërgleproblematiek voor
de gehele nederlandse bevol
king. De voorbereiding voor
dit project is in handen van
het LEK.
~rojtç~_~: vorming en bege
Tetofng van kader. Om infor
matiemateriaal opt1maal te
gebruiken is het nodig dat
binnen yerschillende doelgroe
pen eigen kader aanwezig is
voor de begeleiding. Dit kader
zal gevormd worden en later ook
begeleid om tot een goed rende
ment van de inspanningen te
komen. In dit project wordt

ook het materiaal ondergebracht
dat door dit kader in eigen
kring gebruikt zal worden,
zoals dia's. films. etc
er2j!~!_~ bestaat uit het op
zetten van een aantal ten
toonstellingen en het verder
verspreiden en begeleiden van
bestaande energietentoon
s-tellingen.
~rQj!~~_!: ~pelmateriaal.
Voor verschl1lende groepen is
"het spel" een aantrekkelijk
middel om, in de energiepro
blematiek te wordeh ingevoerd.
er2j!f~.5 bestaat uit het
samensteTlen van een brochure
over de relatie energie 
landbouw - voeding.
Project 6: bij de kerkelijke
gröepën-6estaat behoefte aan
een brochure die de relatie
van energieproblematiek met
bewapening, derde werled
zaken en persoonlijke verant
woordelijkheid inleidt.
Pr2J!C!_Z is een brochure die
{nz1cht moet geven in de prac
tische kanten van het energie
prObleem, met concrete tips
wat je zelf kunt doen, ook in
de zin van politieke stelling
name en actievoeren.
Pr2J~:!_~ is e~n voorlichtings
6rocfiure voor Jongerengroepen.
fr2j~~1_~ tenslotte betreft
een secretariaat dat voor
de coordinatie en voortgang
moet zorgen.
De projecten zijn voortgekomen
uit een inventarisatie van
behoeften bij de aan de
werkgroep deelnemende orga
nisaties. De totale subsidie
van 4,5 miljoen gulden wordt
op zodanige wijze aangevraagd
dat die onafhankelijk is van de
formaTe BHD.



De projecten zallen zodanig
worden uitg&voerd dat de
versèhillen van mening die
binnen de werkgroep bestaan
over de oplossing van het
energieprobleem niet onder
de tafel verdwijnen. Er zal
zorg voor gedragen worden dat
de LEK standpunten en die
van de gehele AKB ruimschoots
aan de orde komen.
Oe Werkgroep Ener9~ediscussie
zal waarschijnlijk uit zo'n 50
tot 70 organisaties gaan bestaan.
Enerzijds is hiermee een onge
kende breedte ontstaan. anders~

zijds bestaat hierdoor het ge
vaar van vervlakking en gebrek
aan daadkracht en slagvaardig
heid. Oe IKB heeft haar con
clusie getrokken en heeft zich
te~uggetrokken uit de werk
groep. Als belangrijkste
reden wordt gegeven dat de
werkgroép niet een front kan
zijn tegen de regeringsplan-
nan eR zich te veel in laat
passen binnen de door
de overheid ingestelde discussie.

Oe Opzetnota en de Tweede Kamer, .
Enige tijd geleden is de Op
zetnota in de Tweede Kamer be
handeld. Oe vraag rijst dus nu
in hoeverre men tegemoet ge
komen is aan de eisen die
de werkgroep energiediscussie
en in verdergaande mate aan
die van het LEK. J e werkgroep
had 5 eisen gesteld die hier
onder achtereenvolgens de revu
zullen passeren.
~~s~~~il!1;~~~n~r2!1_!!!2!!-t~~
Dë-lämër~wä$-ÖÖk die mening
toegedaan en heeft de regering
verzocht de wisselwerking tus~
sen sociaal-economiscne doelen
en energie in de BMD te be
trekken.

Er moet meer dan éên scenarioiêr-atsëüssië-stään:--------
Oë-Ràmêr-nêèfi-gëvraagd dat moge
lijkheden worden gecre~erd om
met spoed meer scenario's uit
te werken. Economische Zaken
heeft inmiddels een overleg tus
sen de Algemene Energieraad,
Centraal Planbureau, Energie
studiecentrum en het Centrum
voor Energiebesparing (Potma)
op gang gebracht over de
opzet van dergelijke scenario's.

§!!l!!!!~!r.~!.r!!!an~r9!!2f2J!~~!!!
moe~en OOK ter lSCUSSle staan'
---~--_._-~------y----------_..er 1& een morator1um
Pröê16örlngên-mögën-niet worden
gedaan tijdens de BMD. De ves
tigingsplaatskeuze van kern
centrales is niet geschrapt
uit de opzetno-a. Een motie
om alle kernenergieactivi
teiten in Nederland en waarin
Ned~rland deelneemt in de BMD
te betrekken werd verworpen.
De.stuurgroen moet breed samen
-êstëla-zl~n~ën-ëën-6ë-êrkti--
'ünéftë-hêt6ên:-------e---------.-----.. ------
De stuurgroep ~ordt uitgebreid
van 3 naar 7 personen. In die
zelfde motie wordt iets gezegd
over de functie van de stuur
groep en over de informatievoor
ziening.
Twae jaar 1s te kort.
Dë-~ämër-nëë't-ëën-ändere
mening en heeft een motie aan
~aarddat de BMD niet langer
dan twee jaar mag duren. Een
motie om ook de organisatie
van de energievoorziening
(onze eis van democ~atisering)

in de discussie te betrekkent
werd verworpen.
Oe Kamer aanvaardde nog een
motie over de internationale
aspecten van kernenergie. Ver
worpen werden moties over refe
rendum, informatieproject
Werkgroep Energiediscussie
en het instellen van een
deelnemers raad.
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Oe opzet van de regering zal
door de moties wel enigszins
moeten veranderen. Hoe en of de
ze moties worden geconcre
tiseerd is echter onduidelijk.
De Kamer he~ft een motie waarin
werd gevraagd om een definitieve
opzet met daarin opgenomen de
door de Kamer noodzakelijk
geachte regelingen en waar
borgen, verworpen.
Oe vraag is nu natuurlijk of de
genoemde moties de opzet in
voldoende mate veranderen, als
ze worden uitgevoerd. Op sommige
punten is de Kamer tegemoet
gekomen aan de eisen van de
Werkgroep Energiediscussie,
op andere punten in het geheel
niet. Voorlopig ziet het er
niet zo erg rooskleurig uit.
Veel zal afhangen van de samen
stelling van de stuurgroep en of
die enigszins ons vertrouwen
kan genieten, en van het opstel
len van alternatieve scenario's.
Die scenario's zullen voldoende
uitgewerkt moeten kunnen wor
den door de opstellers zelf en
zullen voor het begin van de BMO
ter beschikking moeten staan.

literatuur
In deze rubriek proberen we
aan te geven welke belang
rijke litteratuur er versche
nen is die van belang kan zijn
voor de antikernenergiebewe
ging.
Periodieken
Ä11ereerst zijn er een aantal
tijdschriften die voor een
groot deel aan energie gewijd
zijn. Hieronder daarvan een
opsomming (zonder de suggestie
dat het compleet is).
~~!!_ 14-daags blad voor

kritische natuurweten
schappers; veel artikelen
over kerneenergie en
energiebeleid.
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in Beta is opgenomen de
NT1~~~!~Ç1~f_~~!rgi!_~~_§~!!D
_~~!~g \ook lOS te verkrijgen}
waarln een groot aantal samen
vattingen van artikelen in
buitenlandse bladen te vinden
is.
Pt-actueel heeft een meer tech
------niséhe benadering: veel

artikelen over alterna
tieven en energiebespa
ring.

MilieuDefensie, maandblad van
------aë-Vëréniging Milieude-

fensie.
Natuur en Milieu, maandblad
------van-aë-gêTijknamige

organi'satie.
Arbeid en Milieu, blad voor
------mif,ëü5èwèging en arbei-

dersbeweging.
~~Q12g1e, tweemaandelijks

blad van de Aktie
Strohalm.

Buitenlandse bladen
Wie goed en direct op de
hoogte wil blijven van wat
er in het buitenland zoal te
beleven valt, kan kiezen uit
o.a. de volgende bladen;
Arbeiterkampf of Informations
dienst (West Duitsland),
Not Man Apartt Critical Mass
(USA)t Undercurrents en
Peace News (Engeland),
La Gueule Ouverte of
La Baleine (Frankrijk),
Environment. Ecologist,
Bulletin of Atomie Scientists.



literatuur (llutioli V4A bl2. :u)
De Nederlandse AKB
Verscbillende Energiekomitees
en Stroomgroepen geven hun
eigen blad uit.
Atoomalarm, W.A. Scholtenstr
--llä:-Sröningen
Ba-lam, Oude Vlie 92,
- ... ~iiimëloord
Energiek-rant, Regentesse
--Täan-23~:-Den Haag
~n=r$i!:~r!~~, Wereldwinkel,

Lelst.
Onderstroom, Vondelstraat 6,
--PH3iiiigëii:
Radio-aktief, Wrtemberglaan
--~O:-~lna6iven.

Radio-aktief, Wenenstraat 45.
--RäärTëïn:--
ZEK-krant, Cobbenhagenlaan
-·SS2:-Tilburg.

Warmte-kracht kOPieling
Er is de laatste· ljd veel
geschreven over de mogelijk
heden van warmtekrachtkop~

peling en de zelfopwekking
door bedrijven. Op het ogenblik
lijkt een zeer grote overcapa
citeit van het electriciteits
productiesysteem deze vorm
van energiebesparing in de
weg te staan. Het betekent wel
dat de bouw van nieuwe centrales
(en dus ook kerncentrales)
voorlopig overbodig is.
bronnen: Bêta, 12 febr.1980,

Pt-Aktueel, 28 mei 1980.
Een andere strategie VOOr de
electriciteitsproductie
(brochure, uitgegeven door
de Bezinningsgroep Energie
belet d)

Kolen'
Rolen worden steeds meer naar
voren geschoven als een alter
natief voor kernenergie. Er
begint zich al een heuse
kolenlobby te ontwikk~len.
De regering heeft haar plan
nen gepresenteerd voor inzet
van kolen voor grootschalige
electriciteitsproductie. De
mi.lieugevolgen daarvan zijn
onaanvaardbaar.
Bronnen: Nota Energiebelid.

deel 2 Kolen
Economisch-Statistische
Berichten (ESB). 5 en12 maart
en 23 april.
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VMD en ~atuur en Milieu
hebben beiden een pittig
kommentaar geleverd op
de kolennota {opvraagbaar}
BAN
rr-zijn onlangs twwe brochures
verschenen over de acties
en werkwijze van Breek Atoom~

keten Nederland, geschreven
door Banners zelf.
~!ij_!~~_~~_~~t~!~9tmet dis-

CUSSle over ae actievorm
en over geweld, al dan niet.
f 2,50 op giro 3455442 van
Kees Siderius, lopende Diep 1
Groningen ovv borssele-brosj.

BAN-Borssèle boek, vooral over
--aë-6Tökkäaë-vän de kerncen

trale. Te bestellen bij
Corien Glaudemans, Regentesse
laan 236. Den Haag.

NIEUW

~D~I9!~2~§E~~!D9_!U_g~~I!j!_~D
!!~~~!!!ng

een n~euw, commercieel tijd-
scheift, waarvan nog niet zo
goed te zeggen is hoe het zich
zal ontwikkelen. In het mei
nummer een omslagverhaal van
Theo Potma over stadsverwar
ming, en een kritiek op de
kolennota.

~2!!!!!~L~!2:~9!!g!!?
een scriptie over de ekolo-
gische ge~olqen van de kerncen
trale eorssele. Te bestellen
door f 10,- over te maken op
giro 5032156 tnv. eiologie en
Samenleving, Amsterdam.

H!!~2~!~~_!!!e!E2!~_!S_Q~mE!~g
van Radio-Aktief Afval •..
--aöktörääï-öndèrzöëk-door de

Interfakultaire Vakgroep Milieu
kunde, IVAM 020-5223206

De VMD heeft een uitgebreide ener
gie-dokumentatie.
Info bij Leo Taekema

020 - 221366
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