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Voor getuigenverklar i ngen over het optre
den van de politie in Dodewaard kun je
bellen met Renê,(221366}Je l ly(767959) &
Eddy(246069}of natuurl ijk ook schrijven :

kolofon

Hs t LEK-b ulle t i n ~ordt ui tge geven
onder verantwoordeli j kheid van
het Landeli jk En ergie Komit4B en
verschijnt met medewerking van de
NCO.
Bet LEK-bulletin v er schijnt mini
maal 6 maa t per J a ar . Be t wordt
gratis v e r s t uur d aan a l l e plaat
selijke ene r gi e groepen.
Een ab onnement kos t fl O~ - p.j .
Ee n gro epsab onnement kos t /6,
per e: . p .J . t t o. of meer ee, per
groep) .
Bet LEK i s g evest i gd op het Twee de
Weteringp lantsoen 9 ,1 01 7 ZD Amster
dam, tel 0 20/ 2 21366 . Gironr .
3567199 .

Dit LEK-bulletin werd samengesteld dool' de
infogroep,bestaande uit Rudi Boogvl.iet,Eus
Menag~,Thea van der Molen,Marcel TerloULJ,
René Proos ,Pieter Iamnere en Gerd Vink.
Vemel' werkten mee : Ton van Gijset,John
Bontiel-ezJ ierman Darrweld,Bram van der Heyden,
Herm:m Verhagen,Henk Veerman.lBert van Baggum .
De WISE-pagina werd ges~hreven door Els Duin .
De foto op de voorpagina en die op de pagina 's
2~ 3, 4 en 25 werden gemaakt door Geeeije van
Bemert
Reakt i es op dit nU11Uner kunnen worden gestuurd
naar de infogroep LEK-buUetin~Tweede Wetering
plantsoen 9~ 1 01 7 ZD,Amsterdam.
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RECHTS ORDE OF RECHTSE HORDE ? 

WIE KRAAKf ER NU EIGENLIJK DE 

ID'OCRATISCHE RECHTSSTAAT ? ? 

Vli ~tu.k .U bedoeld om mijn e..igen ge
dachten :te oltdenen en om cUe genen, cUe 
).k. b-ij de vJtaag~:tellhtg -in cU:t ~:tuk wil. 
bd!Lekk.en, du.-i..deLi.jk :te ma.k.en uruvc.om .ik 
cU:t een be!a.ng!Ujk.e. vJtaag v-ind. Va.:t be
:te.ken:t ook., da.:t -ik hoop, da.:t he:t a.l.h 
een d-Uku..6~>-iu:tu.k. za..t gaan 6u.nW.OneJLen. 
gJtaag a.a.nvui.Ungen, opneJLk.-ingen e.n W
Ue.k. du..6. 

Na de Dodewaard-gaat-dicht-aktie heeft 
de aandacht van de publieke opinie zich 
vooral gericht op de vraag of het inge
zette politiegeweld wel gerechtvaardigd 
en evenredig met de omstandigheden is 
geweest. Dat is een belangrijke vraag , 
maar er is een andere vraag,_ die naar 
mijn mening nog onvoldoende belicht is, 
en vooral onvoldoende scherp gesteld is 
namelijk: was het terugtrekken van de 
politie terwijl er zichtbaar en vooraf 
aangekondigd geweld werd gebruikt door 
"bewoners .. tegen de AKS-demonstranten 
wel gerechtvaardigd? of, sterker gefor
muleerd: heeft de overheid niet in 
strijd met de grondbeginselen van onze 
rechtsstaat gehandeld toen zij stilzwij
gende medewerking verleende aan het 
door de "bewoners" verstrekte ultima
tum, en toen zij op dinsdagavond de po
litie terug trok. 
Het gaat me bij deze vraagstelling om 
een soort aftasten van de grenzen van 
de rechtsstaat; ik vraag me af of het 
mogelijk is om de gebeurtenissen in 
Dodewaard juridies te toetsen, 
Wat betreft het terugtrekken van de po
litie zou het waarschijnlijk gaan om 
art. 4 lid 1 van de Grondwet en art . 5 
v.an het verdrag van Rome, waarin sprake 
is van het gelijke recht van iedere bur
ger op bescherming, en de uitwerking 
van deze regels in de politie wet art. 
28 waarin sprake is van de plicht om 
hulp te bieden aan ieder die dat be
hoeft. 
Wat betreft het met stilzwijgende in
stemming medewerking verlenen aan het 
stellen van een ultimatum io scherpe 
bewoordingen, moet ik nog eens uit
zoeken op welke -wetsartikelen dat be
trekking zou hebben. Uitlokking van een 
misdrijf misschien? In zekere zin is er 

sprake van het uit handen geven van het 
geweldsmonopolie, is dat misschien een 
aangrijpingspunt? Het aantasten van het 
bijna tot grondrecht geworden recht op 
demonstratie? (we hadden al aangekon
digd dat we geen blokkades meer zouden 
opwerpen, dus die smoes gaat niet meer 
op). 
Ik heb begrepen (hoewel ik ook maar een 
leek ben op juridies terrein), dat de 
jurisprudentie m.b.t. de hierboven met 
name genoemde wetten terug gaat tot in 
de dertiger jaren. Het is vast geen toe
val, dat mijn motieven om me met deze 
kwestie bezig te houden, ook te maken 
hebben met het feit, dat er in verband 
met het "Wely-gebeuren", zoals Geldberg 
het weinig vleiend voor de echte bevol
king uitdr·ukt, associaties opkwamen 
met de dertiger jaren in Duitsland. 
Ook toen werden mensen die gebruik maak
ten van hun demokratische rechten gekon
fronteerd met gewelddadige akties van 
rechts-extremisten terwijl de overheid 
zich afzijdig hield . De straat gevech
ten escaleerden zodanig, dat in het 
Duitsland tot een ernstig ontwrichting 
van het openbare leven leidde, waarvan 
Hitler met zijn machtsovername gretig 
gebruik maakte . 

PRAATJES VULLEN GEEN GAATJES 
Met de mond heeft burgemeester Goldberg 
in de toelichting aan de gemeente raad 
van Dodewaard beleden dat "een ultima
tum met in scherp gestelde bewoordingen 
een ontoelaatbare zaak is", en dat, "of 



nu A of B wordt aangevallens dat maakt
in een rechtsstaat geen enkel verschil".
Maar dat ontslaat hem niet van de ver
antwoordelijkheid. die hij samen met
kolonel Feijlbrief op zich heeft gela
den s voor het feit s dat er in een bus
je van de rijkspolitie. voor gereden
door beambten van de rijkspolitie. door
vier figuren. die hun namen niet ge
noemd hebben, een ultimatum aan de AKB
werd voorgelegd, terwû' de genoemde
twee beambten gedurende het gehele ge
sprek (monoloog van die vier anonieme
figuren) voor in het busje zittend s zon
der kommentaar en dus met stil zwijgen
de instemming aanwezig waren. De rijks
politie heeft dus daadwerkelijk haar
medewerking aan dit ontoelaatbare ulti
matum verleend. Zo werd zelfs de indruk
gewekt als zou het ultimatum op zIn
minst van de politie afkomstig zijn;
deze indruk werd in elk geval op dat
kritieke, spannende moment niet expli
ciet vermeden. zelfs niet door een mon
delinge distanciëring. Als de overheid
ons alom geldige redenen had willen
laten verwijderen, dan heeft ze daar
toch ME voor? Het is volstrekt ontoe
laatbaar. dat zij dit daadwerkelijk uit
handen heeft gegeven aan een anonieme
knokploeg. Wie kraakt hier nu ei~enlijk

de demokratische rechtsstaat?
De overheid heeft ons in het tentenkamp
nadat we het ultimatum zo in ontvangst
hadden kunnen nemen niet voldoende be
schermd, ze heeft slechts bescherming
voor de aftocht aangeboden, maar niet
op het tentenkamp. De overheid heeft
de opstellers van het ultimatum er op
dat kritieke moment niet op gewezen,
dat dergelijke ultimatums in een rechts
staat een ontoelaatbare zaak zijn.
Toen het ultimatum om 8 uur dinsdaga
vond afliep,stormden enkele honderden
agressieve z.g.n. "bewoners" (wanneer
distanciëren de echte bewoners van Do
dewaard enWely zich nu eindelijk eens
van die gewelddadige ruziezoekers,)
het tentenkamp op; vertrekkende demon
stranten werden geslagen en autos wer
den omgegooid en in brand gestoken.
Voor de bescherming van de demonstran
ten was op dat moment nauwelijks of
geen politie meer aanwezig.
De politie die wel aanwezig was n.l.
trad niet op tegen deze geweldsexcessen
van "bewoners", maar hield zich bezig
met een..... verkeerskontrole van ver
trekkende demonstranten, hetgeen hun
vertrek ernstig vertraagde en de span
ning scherp verhoogde:
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Overdonderd en geschrokken door de mas
sieve, agressieve en verwarrende samen
werking van knokploegen en overheid,
zijn de anti kernenergie demonstranten
het tentenkamp bij de centrale ont
vlucht om bloedvergieten te voorko-
men ineen konfrontatie die welhaast
voorgeprogrammeerd leek. ook door de
overheid. die immers niet bewust heeft
ingegrepen om zoln konfrontatie te ver
mijden. Dat het niet zover gekomen is.
is uitsluitend aan de wijze beslissing
van de demonstranten te danken. Dat
we daar een slag verloren hebben. bete
kent niet dat we de strijd verloren heb
ben.
Pas in Nijmegen en later thuis. zijn we
ons gaan realiseren wat voor spelletjes
er met ons gespeeld zijn. Er drongen
zich onderandere vergelijkingen op met
gebeurtenissen in de Pierssonstraat,
waar krakers zich een tijd lang moesten
verdedigen tegen de agressie van knok
ploegen. omdat de politie hen niet be
schermde.
KONKLUSIE
Ik schreef. dat het een wijze beslis
sing was om weg te gaan uit het tenten
kamp. Dat betekent niets dat ik vind
dat we in principe voor dit soort-te
gen een demokratische beweging gerichte
agressie moeten wijken.



Zaterdagmiddag 19 sept. '81 omstreeks
16.00 uur werd door mij gekonstateerd
dat + 5 als demonstranten verklede
stilTen achter de ME-linie vl ucht t en.
Dit bleek nadat i k konstateerde dat
er sprake was van achtergebleven tu
mult waarvan ik toch wel graag de
oorzaak wilde weten . Men vertelde mij
ter plekke o.a . dat de oorzaak was dat
betreffende "sti l l en" met stenen naar
de ME gegooid hadden . Uiteraard was
men hier zeer verontwaa rigd over want
het gaf de ME weer een extra reden
om hun optreden te rechtvaardigen en
daannee weer de i nzet van "s t i l len"
en "arrestatieteams 11, zo genoemd door
de politie, ik.zou ze anders wi llen
noemen ,te verhevigen.

Maandagmiddag, 21 september ' 81 om
ongeveer 14.00 uur stonden Gerda(mijn
echtgenote} en ik op de middenblokkade.
Er heerste een vredige stemming, het
was koud. De politieheli kopter regi 
streerde onze verzetsdaden zonder dat
wij moeite deden deze te kamoef leren.
Een j ongen (Jacques Verhoofstad uit
Druten) , met lange l eren j as en rode
helm op , met daar onder weer erg lang
haar wat hem extra deed opvallen, en
een onopvallend blond meisje met kort
haar stonden zand uit een kuil naast
de weg op een berg op de weg te schep
pen . De kuil naast de weg was al wat
dieper geworden. Tenslotte was het de
bedoel ing om een berg zand op te ho
pen die onze weerzin tegen kernenergie
enige ges tal te zou geven. Gerda zei
dat ze het koud had en vroeg of ze het
scheppen kon overnemen. Ik vond dat
i k nu ook wel eens aan de beurt was
om te gaan scheppen. Plotsel ing kwam
er een reeks ME-bussen aangescheurd.
Hieruit kwamen zonder waarschuwing
vooraf , behalve de verwachte ME-ers ,
ook een aantal als demonstranten ver
klede "stillen" rennen . Kenne l ijk had
den ze hun doelen al voor ogen , want
terwijl i k wegrende zag ik dat ze de
j ongen met het opvallende uiterli j k
eruitpikten, deze lieten struikelen
en aan de haren mee de andere kant als
waarop wij weg renden, meesleepten.
Nog anderen renden verder achter ons
aan totdat zij samengroepten en ineens
een andere weg insloegen, nl. dwars
over de landerijen, kennel i jk met de
bedoeling om achter de wegrennende
"echte" demonstranten te komen. Ik

vI

Bram .

Het zou een ill usie ZlJn om te denken
dat we alti jd konfrontaties met dit
soort rechts -extr emist ische groepen zou
den kunnen vermi jden, omdat het hen im
mers om gaat de beweging ka pot te ma
ken; ze zullen ons dus gewoon bl ijven
achtervolgen t ot de beweging ka pot is .
Hoe vaker we voor hen op de loop gaan.
hoe zwakker we komen te staan en hoe
moeilij ker het wordt om ons te verdedi
gen . Daarom zullen we een volgende keer,
net al s de krakers in de Pierssonstraat
van ons af moeten bi jten .
Het was een wi j ze beslis sing omeen kon
frontatie op het tentenkamp uit de weg
te gaan omdat we er vols trekt onvol 
doende op voorberei d waren. Er hadden
daarom i nderdaad doden kunnen vallen .
Ik hoop met een juridische akti e een zo
danige uitspraak en maatregelen te be
reiken, dat het niet nodig zal zijn dat
de AKB zich volgend jaar op een konfron
tatie met een rechts-extremisti sche knok
ploeg hoeft voor te bereiden, omdat de
overheid haar taak beter zal begrijpen,
dan dit j aar het geval was .
I~ wil met deze akt ie helderheid schep
pen over de grenzen van de rech tsstaat,
zodat we volgend jaar weten waar we aan
toe zi j n, en waarop wij ons moeten voor
bereiden, en waarop de overheid zich
behoort voor te bereiden: bescherming
van ons recht om tegen kernenergie te
demonstreren , ook in Dodewaard, bij de
centrale ~
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Overal in het land komen steeds meer
mensen en groepen die meedoen met de
aktie:geen kernenergie nou door giro
blauw.Mensen die tegen kernenergie
zijn laten dit aan hun electriciteits
bedrijf weten doordat zij de rekening
voor electriciteit niet betalen d.m.v.
automatiese afschrijving of met accept
giros, maar met handgeschreven blauwe
girokaarten of groene bankkaarten.Dit
om de electriciteitsmaatschappijen on
der druk te zetten om geen kernenergie
meer te leveren.De druk kan vergroot
worden door twee betaalkaarten te ge
bruiken.Op de ene kaart wordt het hele
kostenbedrag overgemaakt minus een
gulden.Die ene gulden wordt overge
maakt met de tweede kaart onder vermel
ding van: stop Dodewaard.Om de aktie
wat extra kracht bij te zetten zijn er
nu speciale giroblauw-rijksdaalder
stickers in omloop gebracht.Het is de
bedoeling dat alle rijks daalders in
Nederland beplakt worden met deze stick
ers.Oe stickers bevatten allemaal als
basistekst: stop Dodewaard per giro
kaart en daaromheen nog andere slogans
die betrekking hebben op de kernenergie
kwestie.Ze worden geleverd op velletjes
van twintig.De stickers zijn te be
stellen bijplaatselijke giroblauwgroe
pen of bij Aktie Strohalm in Utrecht
door ovennaking van f1,75 per velletje
of 125,00 voor 50 velletjes op giro
rekening 1551111.0ok zijn te bestellen
kettingbrieven om de aktie wat meer be
kendheid te geven.
Eveneens wordt bij Aktie Strohalm ge
werkt aan een nul-nummer van een lande
lijke nieuwsbrief voor giroblauwbetalers.
Deze brief is bedoeld om giroblauwbeta
lers wat meer op de hoogte te brengen
van de landelijke gang van zaken met
de giroblauwaktie.Tot het samenstellen
en uitgeven van zo'n nieuwsbrief is be
sloten op de giroblauwgroependag,5 sep
tember j.l.
In de nieuwsbrief zullen artikelen op
genomen worden over :

STOP DODEWAARD

PER GIROKAART---•JUE·EN GIRODIENST r;!no
GEEN K€QNE'NE~G Ie: ~lJ :
nlJOE,Gp.ACHT 4<> ,
3511 A ~ UTPEC HT

Bèrt van Baggum

Deest, 20 oktober 1981.
lid aktiegroep "Stop Dodewaard",
bestaande uit direkt omwonenden
van de kerncentrale te Dodewaard.

Aldus naar waarheid opgemaakt en ge
tekend,

hield ze in de gaten want ik vermoedde
al zoiets. Ik keek waar ze uit zou
den komen en liep hier alvast naartoe.
Ik waarschuwde dat de "stillen" eraan
kwamen zodat de echte demonstranten
zi ch uit de voeten konden maken. Ik
saboteerde hiermee bewust het gezag
waarvoor ik graag voor de rechter zal
verschijnen. Hierna kwamen de stillen
naar de weg gerend, reageerden duide
lijk teleurgesteld en stonden met z'n
twaalven dwars over de weg te beraad
slagen, totdat een personenauto hen
achterop reed, doorgelaten door de ME
en voorzien van een rood kruis. Toen
deze auto hen naderde dromden zij aan
weerszijden van de auto samen. Een be
gon op de motorkap te beuken,anderen
schopten tegen de deuren. De deuren
werden opengerukt en de twee EHBO-ers
die erin zaten werden eruit gesleurd
en in elkaar geslagen. De auto stond
even alleen schuin op de weg, de deu
ren nog geopend. Een van dit "geteisem
team!' (voor deze term kom i k ook graag
voor de rechter) kwam terugrennen en
reed de auto weg. Het overgebleven ge
teisem (of moet ik ze gestapo noemen?)
stond weer dwars over de weg in mijn
richting te kijken, kennelijk de af·
stand te schatten die ons scheidde.
Terwijl vorenstàande gebeurde stond
ik namelijk mijn stembanden (welke ik
op doktersvoorschrift moest sparen)
uit mijn keel te schreeuwen met de
meest ordinaire verwensingen die mij
te binnen wilden schieten zoals: "vui
le schooiers, vuile schoften", en meer
van dat fraais wat je op deze recht
staathandhavers kan loslaten. Hopelijk
kom ik ook hiermee voor de rechter: Ik
zie er met verlangen naar uit. Het was
er in ieder geval de reden van dat ik
mijn lidmaatschap van het bestuur van
de PvdA afd. Druten en daarmee van de
landelijke PvdA de volgende dag opge
zegd heb. Tot op de dag van vandaag
denk ik dat het een juiste beslissing
is.
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- moeilijke manieren van betalen,
-hoe de aktie loopt in bepaalde plaatsen,
-dreigbrieven van elektriciteitsbedrijven,
-algemeen motiverende info ovèr .kernenergie
-BMD
-rijksdaalderstickeraktie
-kettingbrief
-resultaten van de aktie/problemen die
de electriciteitsbedrijven hebben met
het moeilijk betalen.

Het nieuwsblaadje zal eind november
verschijnen in een oplage van 200 stuks
en zal gestuurd worden naar alle giro
blauwgroepen.De giroblauwgroepen kunnen
daarna eventueel exemplaren bijbestellen
of zelf onverkort of aangevuld de nieuws
brief kopieeren.

Voor meer informatie: Aktie Strohalm
Oude Gracht 42
Utrecht

GEERTSEMA
De uitspraak in het kort geding dat het
LEK aanspande tegen de kommisaris d~r

koningin in Gelderland en de voorzitter
van de raad van commisarissen van de
kerncentrale Dodewaard,m.a.w. de heer
Geertsema dus,die uitspraak mag nu wel
overal als bekend worden verondersteld.
Om nog eens te laten zien wat onze grie
ven nu eigenl ijk waren drukken we hier
onder het gedeelte van het intervieuw
waarin Geertsema zin uitlatingen venti
leerde nog eens af.

"I\NARCHIsn SCHE DOELE INDEN"

Het enige is dat ik me afvraag,maar ver
der dan dat ben ik nog altijd niet geko
men,of er toch niet een leidende gedachte
is,misschien wel een aantal organisatoren
is,dat anarchistische doeleinden heeft.
Die dus wel degelijk het aantasten van
het gezag al s doel stellen en dan groepen
met legitieme bezwaren,zoals krakers en
mensen die tegen kernenergie zijn,voor
hun karretje spannen.Die gebruik maken
van een begrijpelijke onvrede op een be
paald terrein en deze aanwenden voor hun
anarchistische doeleinden.Zulke nog al
tijd vrij ongrijpbare autonomen.
ij benoemt deze mensen,maa~ kunnen ~e hen
ook irinden ?
Bestaan ze?
laten we ons nu maar tot Europa bepalen.
Ik kan mij niet indenken dat het helemaal
toevallig is dat er in Nederland,in het
overigens uitermate rustige Zwitserland,
of in Berlijn,in Neurenberg of in Engeland
steeds meer mensen rellen gaan schoppen,
al kun je daar in elk land wel een reden
voor bedenken.Nogmaals,ik kan geen enkel
bewijs o~ tafel leggen, maar ook als ik
specifiek naar Nederland kijk,bekruipt
mij de vrees dat er een zekere organisa
tie achter het geheel zit.Dat vind ik
een verontrustende gedachte.En het ver
baast mij in hoge mate,als ik dan maar
weer even naar Nederland kijk,hoe men
voor een hoop acties die hier gevoerd
worden aan het geld komt.Het is niet af
komstig uit het buitenland,dat zijn in
dianenverhalen waar ik niet in geloof.
Maar dat er een zekere organisatie achter
zit,die ook zorgt dat de mensen aan geld
komen voor het najagen van hun doelein
den,dat vermoeden heb ik wel.Ja.Ik ben
geen lid van de BVD,dus het ware kàn ik
u er niet van zeggen.
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Kunt u een vooPbeeld van een actie 
noemen ~aarbij u dacht: daaP zit zo
veel financiUle kPacht achteP~dat ik 
mij niet kan vooPstellen dat de men
sen het zelf hebben opgebPacht ? 
Nou,laat ik dan Nijmegen noemen.Waar 
duizenden mensen uit het hele lan~ de 
trein naar toe namen en er dagenlang 
verbleven.Dat moet een hele hoop geld 
kosten . En wanneer de aenleiding was 
het bezwaar tegen de afbraak van hui
zen en de bouw van een garage,dan is 
dat geen doel opzichzelf dat geld op
levert.Dan ze9 ik: Ergens moet het geld 
toch vandaan Zijn gekomen. 

BANKOVERVALLEN 

Gaat u zoveP dat u zegt dat s017U77ige 
mensen bij vePtPek ge.Zd vooP een trein
kaartje en Zeeftocht is uitgePeikt ? 
Ja.Die overtuiging heb ik.Maar als 
u mij nu vraagt waar het geld vandaan
komt,dan is mijn vermoeden dat het van 
bankovervallen afkomstig is .Nogmaals: 
bewijzen kan ik het niet.Wie precies 
de organisatoren zijn,is mij niet be
kend.En het ligt ook niet op mijn weg 
~at uit te zoeken.Er is natuurlijk een 
redelijk grote opofferingsgezindheid 
bij de anti-kernenergiebewegtng.Bij öe 
krakers sluit ik dat ook niet helemaal 
uit.Maar al die meedoeners die niks 
geen bezwaren hebben tegen kernenergie 
en heus niet om huizen verlegen zitten, 
die zullen ongetwijfeld niet bereid zijn 
zichzelf offers te getroosten.Dus ik ben 
ervan overtuigd dat het van elders komt". 

I 
I 
I 

! OPSPORI'fRZDÇHT 
1 wegens gebrek aan beWIJS 

····d··~ 

DoDEWAARD 

Tot zover de insinuaties van Geertsema. 
Vanzelfsprekend wist hij wat hij zei. 
Geertsema wist ook dat hij met deze 
aantijgingen een boel publiciteit zou 
krijgen,publiciteit die van pas zou 
kunnen komen bij het kweken van een 
stemming tegen de toen o.p stapel staande 
blokkade van Dodewaard.Zonder twijfel 
heeft dit ook mede effekt gesorteerd 
bij het tot stand komen van de hetze 
die culmineerde in het z.g. 11Wely-gebeu
ren"(de knokploeg bij het kamp}. 
De publieke opinieiof tenminste een 
groot gedeelte daarvan,laat zich ge
makkelijk bespelen .De meeste mensen re
deneren volgens het principe "waar 
rook is,is ook vuur .. ,m.a.w. als zo'n 
11 hoogeplaatst" persoon het zegt,(voor
malig minister van Binnenlandse Zaken, 
als zodanig hoofd van de BVD)zal er 
toch zeker wel een kern van waarheid 
inzitten. 

CLose READ 1 NG 

Jammer genoeg werd er tijdens de rechts
zaak weinig aandacht geschonken aan het 
effekt dat de woorden van Geertsema 
hebben gehad op de krantekoppen in het 
hele land.Vanzelfsprekend schonk de 
rechtse pers volop aandacht aan zijn 
uitspraken,maar ook een zichzelf als 
links beschouwe~de krant zoals de Volks
krant bracht het nieuws onder de kop 
"Acties betaald uit ove~val". 
ue rechter vond echter dat bij zg."close 
reading'' (= intensieve bes~udering) de 
antikernenergiebeweging vrijuit gaat, 
aangezien Molly G. het alleen had over 
11 autonomen,anarchisten en meelopers", 
figuren die dus voortaan bij rechter
lijke uitspraak niet meer voorkomen 
in de AKB en verwezen worden naar de 
nachtmerries van BVO'ers en speculanten. 

UITSPRAAK 

De president van de Arnhemse rechtbank 
motiveerde ~ijn uitspraak op de volgende 
manier : 
11 Blijft ten slotte de vraag of de door 
eisers bedoelde insinuatie aanwezig kan 
worden geacht als men diverse zinnen 
isoleert uit het verband waarin zij 
zijn uitgesproken en deze dan samen
voegt hetgeen dan tot het volgende 
resultaat leidt : gedaagde vraagt zich 
af of er organisatoren zijn die anar
chistische doeleinden hebben en die 



mensen die tegen kernenergie zijn voor
hun karretje spannen;hij vermoedt dat er
een zekere organisatie zit achter acties,
waarbij rellen voorkomen zoals in Nij
megen,die zorgt dat de mensen aan geld
komen voor het najagen van hun doel
einden;en hij is ervan overtuigd dat
het geld afkomstig is van bankovervallen
waarvan de organisatoren hem niet bekend
zijn.
Ook indien men een dergelijke groepering
van uitlatingen aanvaardbaar zou achten
dan nog levert deze niet de door eiseres
aan gedaagde verweten insinuatie op dat
de door de antikernenergiebeweging in
de laatste jaren georganiseerde acties
worden gefinancieerd met geld afkomstig
van bankovervallen.
In verband met het bovenstaande zullen
Wij de gevraagde voorziening weigeren."

TELEURSTELLING

Onze teleurstelling over deze uitspraak
is natuurlijk groot.Het blijkt in ons
land mogelijk te zijn allerlei vage
aantijgingen over personen te ventileren
zonder een veroordeling wegens smaad
of belediging te hoeven verwachten.
Justitie heeft zichzelf wat dat betreft
duidelijk incompetent verklaard.
Geertsema is geen opzichzelf staand
geval ,ook Goldberg heeft bepaalde dingen
gezegd en laten gebeuren in Dodewaard
die absoluut niet door de beugel kunnen,
(zie ook elders in dit nummer)Alting
von Geusau met zijn opmerkingen over
het IKV etc.
Een bepaalde manier van politiek bedrij
ven,die bij onze oosterburen al inge
burgerd is,schijnt nu ook hier veld te
winnen en dat is jammer,want het plaatst
de politiek op een nog lager allooi dan
we al gewend waren,sinds de verkiezingen.

HET VERGETEN SCENARIO
PERIKELEN ROND POTMA

Ir. Theo Potma is al jarenlang bezig
een energiescenario te ontwikkelen wat
als uitgangspunt heeft dat bij voort
gaande ekonomische groei essentiële
milieugoederen zoals energie, schoon
water, grondstoffen en zuivere lucht
snel schaars worden. Daarom moet die
ekonomische ontwikkeling omgebogen
worden door te gaan investeren in het
sparen van energie en milieu. In z'n
boek "Het Vergeten Scenario" (1979)
geeft hij aan (pag. 151) dat in het
jaar 2000 een energiebesparing van
30% t.o.v. 1975 (38% als men stro
mingsbronnen ook als energie(bronnen)
besparend meerekent) mogelijk is, in
2025 zelfs bijna 40% t.o.V. 1975
(of 60% incl. stromingsbronnen).
Als we hiertegen de verwachtingen van
de Nota Energiebeleid deel I (1979)
van ex-Minister van Aardenne zetten;
incl. besparingspolitiek een groei
van het energieverbruik van 54-68%,
en een minieme bijdrage van stromings
bronnen, dan wordt duidelijk hoe be
langrijk de uitwerking van het Ver
geten Scenario voor de energie- en
milieubeweging is. Ook zonder dat de
analyse en/of de konklusies geheel
gedeeld hoeven te worden kan dit

scenario een wapen vormen. Een wapen
tegen diegenen die de onvermijdelijk
heid van kernenergie en kolen proberen
aan te tonen, een wapen tegen de groei
ideologenbij de overheid, een uitge
werkt en werkbaar beleidsalternatief.
Het CENTRUM VOOR ENERGIEBESPARING
(opgericht door de Vereniging Milieu
defensie, Waddenzeevereniging, St.
Energie en Samenleving, St. Toegepas-
te Ekologie en MEMO) kreeg in december
1980, na flinke druk vanuit de energie
en milieubeweging op parlement en rege
ring, toestemming tot het uitwerken van
dit scenario. f 600.000 werd toegezegd,
f 1.000.000 werd gereserveerd. De eerste
vier maanden zou een voorstudie (de zgn.
quick-service) plaats moeten vinden, en
daarna de hoofdstudie van een jaar.
In mei 1982 zou die studie afgerond moe
ten zijn.

TEGENWERKING

Het door laten gaan van die hoofdstudie
werd echter afhankelijk gesteld van de
resultaten van de voorstudie en de mening
van de zgn. begeleidingskommissie. In
deze door de minister van Ekonomische
Zaken ingestelde kommissie zitten de
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professoren Beek (di rekteur U.ni 1ever
Research en sinds kort voorzitter van
de studiekommissie kosten sluiting
kerncentrales), prof. de Wolf (hoog
leraar in Delft) en. drs. Stiphout
(lid Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid) en een sekretariaat
van EZambtenaren.
Voor de quickservice had het Centrum
gegevens nodig van Ekonomisthe Zaken.
Niet alleen hun verwachtingen over de
ontwikkelingen van het energieverbruik
tot 2000 in de verschillende sektoren
maar vooral ook op welke vooronder
stellingen en relaties die gebaseerd
zijn (ekonomische groei, ontwikkeling
produktiviteit, besparingsmogelijk
heden , rea1i seerbare i nvesteri ngen) .
Daarmee zou een energiescenario geba
seerd op 0% ekonomische groei en een
aktief besparings- en stromingsbron
nenbeleid vergeleken moeten worden.
Ekonomische Zaken liet het CPB echter
slechts mondjesmaat informatie leve
ren. En op het laatste moment van de
quick-service werd door de nieuwe
minister van Ekonomische Zaken, Ter
louw, zelfs meegedeeld dat recente
cijfer niet in het openbaar gebruikt
zouden mogen worden. Want die waren
niet gepubliceerd Sinds de stuurgroep
van jhr. de Brauw aan het werk is,
heeft deze ook de supervisie en ver
dere betaling over/van de scenario
studie overgedragen gekregen van het
ministerie van EZ. Maar dat ministerie
blijft zich er nog wel mee bemoeien;·
via het sekretariaat van de begelei
dingskommissie, via het Centraal Plan
Buro, en uiteindelijk via de subsidie
die zij aan de stuurgroep verleent.

PuBLICATIEVERBOD

Met enkele maanden vertraging, deels
door EZ veroorzaakt, was in september
de quick-service publiceerbaar, de
hoofdstudie kon beginnen. De Brauw
en Terlouw waren daar echter beiden
tegen. Terlouw wilde, zoals gezegd,
geen interne cijfers naar buiten heb
ben, en Potma wilde die niet zomaar
overslaan omdat dan de vergelijking
van het vergeten scenario met het
"ongewijzigd beleid" scenario uit
de publikatie zou vallen. En dus zou
je nog niet goed kunnen zien wat een
door hem voorgesteld aanpak nou eigen
lijk zou veranderen ten opzichte van
doormodderen.

10

Ook de Brauw c.s. hadden bezwaren te
gen publikatie. Het zou een onrijpe
studie zijn. In de onderhandelingen
over de hoofdstudie lag de dreiging
op tafel :"Als er tóch gepubliceerd
wordt gaat de hoofdstudie niet door".
Maar bij niet-publikatie is de hoofd
studie evenmin zeker. De Stuurgroep
wil de hoofdstudie afgerond zien in
mei 1982. Door de vertraging is dat
haast onmogelijk geworden.
Potma wil een jaar tijd, net als
eerst de bedoeling was. Zo zien we
dat een door de k.ri tiek op de BMD
opzet twee jaar geleden behaalde over
winning van de milieubeweging op de
atoomlobby, in gevaar dreigt te komen
door de manipulaties van machtige
ambtenaren en een nu al autOritair
optredende Stuurgroep BMO.
Door het uitlekken van gegevens uit
de Quick-service en door politieke
druk heeft Terlouw inmiddels bakzeil
gehaald en zelfs bi.j de Stuurgroep
op publikatie aangedrongen. De Bege
leidingskommissie is echter nog steeds
niet met een advies over het laten
uitvoeren van.de vervolgstudie gekomen.

TEGENAKTIE

Het Centrum voor Energiebesparing
heeft de Stuurgroep nu geschreven dat
de aktiviteiten vanaf 1 november zijn
stopgezet en dat elke dag verdere ver
tragi ng ook het 1ater beëindi gen van
de studie betekent.
Uit de hele gang van zaken valt te kon
kluderen dat de Stuurgroep met het
scenario in de maag zit: Waarom 2 jaar
naar antwoorden zoeken op de energie
krisis als die antwoorden er al, in
grote lijnen dan, liggen?
De Stuurgroep heeft z'n verzet tegen
publikatie nu opgegeven. Ze trekt de
handen er verder van af, wil geen op
drachtgever meer zijn maar subsidiever
lener. Dat maakt het distanciëren wat
makkel î jker-!
Potma moét z'n vervolgstudie kunnen
doen, zonder inperkingen of knelbanden.
Op 10 november jl. is een brief naar
de Stuurgroep gestuurd door het Lan
delijk Energie Komitee en het Lande
lijk Milieuoverleg over deze kwestie.
De beide samenwerkingsverbanden eisen
het doorgaan van de vervolgstudie en
wel onmiddellijk en verder uitstel
van de datum waarop ideeen/visies over
de energievoorziening tot 2000 inge-



Tabel I - V66rsehatting energieverbruik en -investeringen t.b.v. CE/5EO
sectorplaatje.

sector

landbouw

industrie
(excl.
energiesector)

energiedrager

gas & olie

electriciteit

gas & olie
(géén grondstof)

verbruik verbruik jaarlijksé(Gf)
1980 2000 invest.kosten
(GW) (GW) 1980-2000

5 2.5 0.29

0.36 0.252 0,03

18.3 14.5 0.70

2.5

0.30

0.38

0.1

0.85

0.65

3.04 2.8

15,3 20,5

0,23 0.23

9,8 7.4

0,1 0,2

6,7 4;5

1,1 0.75

16.5 9,9

1.72 1.37

71.6 59.3

6,45 5.6

14.8 11

0.8 0,6

0 - 3

electriciteit

grondstof (gas)

eleetriciteit

olie & gas

electriciteit

olie & gas

electriciteit

olie & gas

electriciteit

diensten

vervoer

huishoudens

Totaal finaal
verbruik gas

electriciteit

energiesector gas

(omzettings- electriciteit
verliezen)

WK-effect 0.1

5,9Totaal bruto
energieverbruik

GW =Gigawatt (1. 000.000 watt)
Gf =GigagutdenB O. 000. 000 çulden)
mtoe =mi~joen ton o~ie equiva~ent

93.65 73,5

(ca. 70 mtoe) (ca. 55 mtoe)
jä"""" ja

WK-effect =wa~tekrachtkoppe~ing8effect

ja = jaar

stuurd kunnen worden tot 1 februari
1982. Het verslag van de quick-servi
ce moet een rol kunnen spelen bij
het op- of bijstellen van die visie,
en daarvoor is publikatie, en een
flinke tijd voor bestudering, nodig.
Als de Brauw vertraagt, vertragen
wij de Brauw:

IlJICK - SERVICE
De milieuorganisaties in en om het,
Centrum voor Energiebesparing hebben

besloten het scenari 0 töch te publi 
ceren. Door het gedonder is het echter
niet eerder mogelijk dan eind novem
ber.Ondertussen is e.e.a. al uitge
lekt.
De quick-service bestaat uit enkele
rapporten over deelterreinen;
-Energie en landbouw
-Bestuurskundige aspekten van het
eriergiescenario

-Verbruiksontwikkelingen inde bouw
materialensektor

___________________,...-- o-lU



-Mogelijke maatregelen ter verminde
ring van de milieubelasting en de
kosten daarvan

-Sociaal-ekonomisch plaatje
Al deze rapporten zetten vooral de
problemen op een rijtje en geven de
richting aan waarin de oplossingen
gezocht moeten worden. Het is de be
doeling dat dat gebeurt in de hoofd
studie. Het sociaal-ekonomisch plaat
je zet de verwachtingen van het Cen
trum voor Energiebesparing naast die
van het "ongewijzigd beleid". Het ver
schil zou 550.000 arbeidsplaatsen
zijn, 50% meer investeringen in
milieubesparing en 20% minder energie
verbruik dan momenteel.

De bouwmaterialennota voorspelt een
enorme afname van het gebruik van
grondstoffen als mergel en klei en een
toename van het gebruik van afvalgips,
vliegas en slakken. Ook frakties van
huisvuil en havenslib moet in deze
sektor een belangrijke rol kunnen
spelen. In de bouw- en houtsektor
is een energieverbruiksafname van 55
tot 31% mogelijk.
De nota over bestuurskundige aspek
ten is nogal vaag. Beschreven wordt
hoe besluiten tot stand komen en uit
gevoerd. De politieke dimensie ont
breekt. Er wordt teveel uitgegaan
van de bestaande situatie.

DE VALSE START VAN DE BMD

Het begin van de BMD kenmerkt zich
door veel rumoer. Eerst komt de Brauw
in het ni.euws omdat hij kwaad is op de
nieuwe regering. Hij had zélf graag
de studie naar de effekten van slui
ting van de bestaande kerncentrales
laten doen. Zin motivatie daarvoor
is erg zwak. De mensen zouden in de
war raken doordat er weer een nieuwe
groep (naast de Stuurgroep) zou ont
staan. Onzin. De Brauw is gewoon
bang dat het rapport van deze studie
kommissie (olv. ir. Beek) de BMD te
veel gaat beinvloeden, vroegtijdig
duidelijkheid schept, zodat zijn
BMD zinloos wordt.
Om dezelfde reden probeert de Brauw
het Potmascenario tegen te werken.
Een uitgebreid verhaal hierover el
ders in het bulletin. Geen al te
duidelijke en akseptabele visies
die inhouden dat kolen én kernener
gie onnodig zijn, dat maakt de BMD
overbodig, denkt hij. Natuurlijk
is dat niet waar. De BMD zou juist
interessanter worden; Ze zou kunnen
gaan over de vraag hoe we een mens
en milieuvriendelijke energievoor
ziening organiseren.

Op 1 november sloot de eerste ter
mijn waarbinnen organisaties geld
aan konden vragen bij de Stuurgroep.
Er is voor vele miljoenen aangevraagd.
De grootste aanvraag was van de
Stichting Energie Informatie (EI).
Dit is een club van enkele werknemers
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(direkteuren e.d.) in de atoomlobby.
Formeel hebben ze geen achterban, in
formeel hebben ze een grote achterban
met veel Ueigen" voorlichtingsgeld.
Zowel formeel als informeel valt de
St. EI dus buiten de offici~le sub
sidiekriteria van de BMD.
Een andere grote aanvraag is die van
een groep kunstenaars uit Rotterdam.
Zij willen 1~ miljoen voor een grote
tent in het centrum van Rotterdam.
De belangrijkste en fel te verdedigen
aanvraag is die van de Werkgroep
Energie Diskussie. Haar aanvraag is
ong. 5 miljoen, bijna een jaar gele
den bij van Aardenne ingediend.
De aanvraag was bedoeld voor een in
formatie- en diskussieprojekt, opge
zet door een 50tal maatschappelijke
organisaties. Van Aardenne beschouw
de dit als een BMDaanvraag en stuur
de deze naar de Brauw. Die heeft
druk uitgeoefend om de aanvraag te
beperken tot 1 miljoen, zonder resul
taat, en nu zal hij proberen delen
van h€t projekt zélf te gaan uitvoe
roen (zoals een huis-aan-huiskrant).
Een vierde vermeldenswaardige aan
vraag is die van het Landelijk Ener
gie Komitee. Het LEK heeft, in reak
tie op het toenemend aantal kongres
s€n die ECN, KIVI e.d. organiseren
om geruststellende verhalen over
kernenergie de wereld in te kunnen
sturen, geld gevraagd voor een kon
gres eind volgend jaar, met de bes
te wetenschappers van de wereld die
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zich teQen kernenergie keren. Tech
nische argumenten tegen kernenergle
zijn weliswaar maar een deel van de
motivatie van duizenden om zich te
gen dit gevaar te verzetten, het is
wel belangrijk in het bereiken van
andere mensen.
Het ECN verkondigt dat het afvalpro
bleem zou zijn opgelost en dat een
ernstig ongeluk met een kerncentra
le slechts enkele tientallen doden
zal kosten (zie Energiespektrum van
september). Ook over de kosten van
kernenergie zijn veel mythen die
doorgeprikt moeten worden.
De Stuurgroep heeft aan de Tweede
Kamer meegedeeld 35 miljoen nodig
te hebben. 13 miljoen was al toege
zegd, maar alleen het eigen apparaat
van de Stuurgroep kost al zoveel.
Vooruitlopend op de beslissing van
de regering heeft De Brauw c.s. al
12 wetenschappers aangetrokken. Ook
zijn publiciteitsaktiviteiten gaan
in de miljoenen lopen. Als Terlouw
minder dan 35 miljoen geeft gaat er
dus gesnoeid worden op subsidiever
lening aan maatschappelijke groepen.

1 DECEMBER

In de Kamerkommissie voor de Kern
energie kwam weinig kritiek. De gro
te partijen vinden het al lang best
dat iemand het in staat stelt de
kernenergiediskussie lekker lang uit
te stellen.
Via 2 paginagrote advertenties en een
groot aantal brieven heeft de Stuur
groep personen en organisaties uit
genodigd hun visie op het energiebe
leid van de toekomst te geven. Dat
moet op 1 december binnen zijn.
Het LEK en de afzonderlijke organisa
ties hebben besloten dat in principe
wel te doen; de visie op het energie
beleid formuleren willen we voor ie
dereen doen~ ook voor de Stuurgroep
dus. Wél hoort daar bij, onlosmake
lijk, opvattingen over hoe besluiten
tot stand moeten komen, de positie
van belangengroepen e.d. Dus ook
kritiek op de BMD zélf.
Het tegenwerken van de voortgang van
het Potmascenario is voor het LEK~

samen met het Landelijk Milieu Over
leg, reden om de termijn van 1 decem
ber te boycotten. We willen ruim de
tijd voor verwerking van de ideeen/ge
gevens uit de quick-service en verder
moet duidelijk worden dat Potma ver
der kan. We zullen niet voor 1 febru
ari inzenden.

ANDERE ONlWIKKELINGEN

De besluitenlijsten van de Stuurgroep
zijn openbaar. Toezending (maandelijks)
is gratis, aan te vragen bij;

Stuurgroep Maatschappelijke Diskus
sie Energiebeleid
Lange Voorhout 14
Den Haag 070-624131

Enkele interessante zaken ;
In antwoord op een brief van de SSK
Nijmegen zal bericht worden dat ook
Kalkar en de UCte Almelo onderdeel uit
maken van de BMD. Aan de regering is
meegedeeld dat het volgens de Stuur
groep onwaarschijnlijk is dat de dis
kussie over de vestigingsplaatsen voor
kerncentrales inpasbaar is in de BMD.
Voor de kommissies uit de stuurgroep
die zich bezig gaan houden met de in
formatiefase en de diskussiefase
zullen ook mensen uit deelnemerskring
en gevraagd worden. Dat is echter nog
steeds niet gebeurd.
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worden.Wetenschappelijke onderzoeking
en(3) hebben bovendien uitgewezen dat
de straling zich zal concentreren in
het gebied waar het afval gedumpt wordt.
En zich niet door de hele oceaan ver
spreidt,zoals het rapport stelt waar
Japan zich op baseert.(4)Dit laatste
rapport,waar Japan kontinu mee schermt
om de veiligheid van haar plannen te
bewijzen,geeft ook veel lagere cij
fers over de hoeveelheid radioaktivi
teit die zich in het dierlijke leven
van de oceaan zal ophopen,dan de stu
dies waar de bevolking van de Pacific
haar gegevens uit haalt.Daarnaast zijn
de stromingen van het oceaanwater ster
ker dan de rapporten van Japanse zijde
vermelden.Door deze stromingen zal de
eventueel vrijkomende radioaktiviteit
zowel de Japanse kusten als de Micro
nesische eilanden besmetten.Japan"ver
geet" ook dat op de diepzeebodem veel
dieren leven die vaak naar de opper
vlakten van de Pacifische wateren mi
greren.De radioaktiviteit zullen ze
dan niet achterlaten op de diepzee
bodem,maar meenemen naar de bovenste
lagen van het oceaanwater.Kortom:al
leen al wanneer de Japanse plannen
door zullen gaan zal de radioaktieve
straling 6 tot 13 keer de toegestane
hoeveelheid te boven gaan. Wat zal er
wel niet gebeuren wanneer ook de ge
zamelijke plannen van Japan en de
Vereni gde Staten ten uitvoer gebracht
zullen gaan worden??? Hoe is dit al
les mogelijk als er toch internatio
nale regelingen zijn die deze onmen
selijke misdaden aan banden proberen
te leggen?De mogelijkheden om de in
ternationale regelingen,zoals vast
gelegd in de londense conventie,te
ontduiken 2;ijn talrijk.Ten eerste
laat de conventie zelf een tweetal
mogelijkheden open om afval ondanks
ratificatie toch in zee te kunnen
storten.Zo zegt de conventie dat stor
ting van alle soorten afval toegela-
ten is wanneer een verbod daarop zou
betekenen dat het afval gevaar voor
mensenlevens,schepen,vliegtuigen en
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vvis
PACIFIC
Begin oktober kwamen de landen die het
Verdrag van londen(l) ondertekend heb
ben bijeen. Een van de onderwerpen waar
over gesproken werd was de dumping van
radioaktief afval in de Pacific, een
eilandengroep die omringd wordt door
Australië,Japan,de Sovjetunie en de
Verenigde Staten.De problemen in dit
gebied maken je terstond misselijk.
Eerst begon Frankrijk met het testen
van haar atoombommen in dit gebied.
Ondanks het feit dat de bevolking van
het eiland Bikini,als gevolg van de
radioaktieve straling,gedwongen werd
haar thuisland te verlaten,zet Frank
rijk haar testen nog steeds voort.(2)
Alsof dit nog niet genoeg is heeft
Japan het opgevat om 100.000 Curies
per jaar aan laagradioaktief afval,
400 mijl buiten haar territoriale wa
teren,in de Pacific te gaan storten.
Een tot twee miljoen vaten afval per
jaar, in het gebied ten noorden van Mi
cronesia,een gebied dat officieel on
der de invloedsfeer van de Verenigde
Staten valt.Daarnaast studeert Japan
samen met de Verenigde Staten op de
mogelijkheid om hoogradioaktief afval
bovengronds op een van de Micronesische
eilanden op te gaan slaan. Een voor
hen economisch gunstige truc,want het
is goedkoper om bovengronds je troep
achter te laten dan het in de oceaan
te moeten dumpen. Bovendi en wil1en bei
de landen ook nog een combinatie van
laag- en hoogradioaktief afval ergens
in de Pacific kwijt.Wanneer deze plan
nen werkelijkheid worden dan zijn de
gevolgen voor de bevolking van de Pa
cific niet meer te overzien.Alleen al
de problemen die de Japanse plannen
met zich meebrengen zijn talrijk.De
plaats waar Japan zou willen gaan dum
pen bevat vele natuurlijke stoffen waar
de bevolking van de Pacific zowel cul
tureel als economisch van afhankelijk
iS.Men leeft er voor het merendeel van
de inkomsten uit het toerisme en de
visserij.Deze twee bronnen zullen steeds
minder gaan opbrengen wanneer de zee
door radioaktieve straling besmet gaat
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platforms met zich meebrengt.De con
ventie is ook niet van toepassing op
schepen en vliegtuigen die zich kun
nen beroepen op soevereine immuniteit
(5).In het geval van Japan is het he
lemaal makkelijk.Japan heeft de con
ventie van Londen wel ondertekend.
maar heeft het nog niet omgezet in haar
nationale wetgeving.En op basis van de
ondertekning van de internationale
overeenkomst kan niemand Japan sancties
opleggen. Des te verbazingwekkender
wordt de houding van Japan wanneer je
bedenkt dat haar eigen milieuwetgeving
Japan verbiedt binnen eigen grenzen
soortgelijke projecten uit te voeren.

Noten:
1.Dit verdrag. dat in 1975 van kracht
werd.heeft tot doel de landen die het
verdrag ondertekend hebben,de storting
van schadelijk materiaal in zee,onder
controle te late.n houden. rn totaal 46
landen hebben dit verdrag nu onderte
kend.
2.Zie het artikel van Moniek van der
Kroef in het Milieudefensienummer van
oktober 198!.
3.Afkomstig van onderzoekers uit Amerika
Japan en de Pacific.
4.Een onderzoek van het kernenergiebu
reau van Japan:Nuclear Safety Bureau.
S.Uit no. 4,jrg '80 Info-leefmilieu

pagina 121-126.

Namens WISE-Nederland: Els Duin.

GASPRIJSVERHOGING NEE!
In 1974 kostte een kubieke meter (m3)
aardgas 11 cent.Nu is dat al 47 cent.
Begin 182 moet dat van Terlouw 56 cent
worden en in juli 59 cent.
Nu al geeft men gemiddeld zoln
11.400,- per jaar uit aan gas,volgend
jaar komt daar dus f300,-bovenop.
Terwijl dat 5 ä7% van een nettoloon
is, gebruikt CBS in haar prijsindex
cijfer een percentage van nog
geen 3 %.D.W.Z. te weinig prijs
compesatie.
De produktieprijs van aardgas is
nog altijd ongeveer 1/3 cent.
De distributie kost hooguit een
paar cent per m3.Met een verkoop
prijs van 47 cent:tel uit je winst.
Het levert de overheid zo'n slor
dige 20MILJARD gulden op dit jaar.
Daarnaast mogen Shell en Esso ook nog
eens 3 tot 4 miljard opstrijken.

L4NDELIJK AKTI E BERAAD

Deze. en nog een hele hoop meer
cijfers en aanklachten werden
naar voren gebracht op het Lan
delijk Aktie Beraad 'Gasprijs
verhoging NEE~ I van 17 oktober
te Utrecht. Enkele honderden mensen
van buurt-en stedelijke komitees
uit het hele land bespraken daar
op een demonstratieve manier de
aktievoorstellen.Sommige komitees
zijn al jaren bezig met stookkosten-

en woonlastenakties.andere beginnen
net.De noodzaak om dat alles eens
te koördineren en er een landelijke
dimensie aan toe te voegen werd
steeds sterker.
Het was een produktieve dag met
veel voorstellen en informatie.En
gezellig,want daar zorgde Diskus
met de 'Radio Rijnmond Show 'wel
voor.

SocIALISTEN

Stevige kritiek kwam er op de PvdA
bewindslieden,die de dag tevoren de
stranding van het kabinet wilden ke
ren met een extra gasprijsverhoging:
nl. in januari ineens naar 59 cent.
De prijsverhogingen worden o.a. be
argumenteerd middels de koppeling aan
de olieprijzen.Zo kan je de schuld
vraag doorschuiven naar de olielan
den van de OPEC.Het PvdA-voorstel
illustreert de werkelijke reden van
de verhogingen: het rijk verdient er
giganties aan.je kan er zo goed gaten
mee vullen. Het werkgelegenheidsplan
van Den Uyl kon dan rechtstreeks uit
de zakken van de arbeiders gefinancierd
worden.
Van socialisten mag je eisen dat ze
maatregelen voorstaan die de eerste
levensbehoeften-dus ook het woon
genot - steeds goedkoper maken. En de
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cijfers tonen overtuigend aan :de gas
prijs kan en moet omlaag~

ENERG IEBELEID

Natuurlijk gaat het niet alleen om
de gasprijs, maar in dit ka
pitalistiese wereldje bepaald het
geld nog altijd het beleid: bij de
ondernemer de winst, bij de gewone
mensen het loon of de uitkering.
Ook de kernenergie is er niet gekomen
vanwege de schoonheid van de atoom
splijting. Zo mag je steeds dubbel
voor de gevolgen opdraaien: vervuiling
en verspilling die je zelf nog betaald
ook.
Omdat er zoveel op te verdienen valt
komt er van een werkelijke energie
besparing niets terecht,ook al wordt
ironies genoeg- de prijsverhoging
ook daarmee beargumenteerd. Laat staan
dat een echte schone en veilige duur
zame besparing: nl. de ontwikkeling
van alternatieve energiebronnen,uit
de winsten bekostigd wordt.De bedra
gen voor dat onderzoek zijn maar een
schijntje van de gasmiljarden.

NIET BETALEN

Een van de besluiten van het Beraad
was het starten van een landelijke
handtekeningaktie.Hoewel in verschil
lende plaatsen al eerder handtekening
en akties zijn gehouden, is dit een
middel om het landelijke karakter
van komende akties te onderstrepen.
En een beginpunt voor nieuwe komitees.
Sinds kort is er ook een landelijke
aardgaskrant, die door Obasa (amster
damse komiteebundelin,g) ,Konsumenten
Kontakt (gelieerd aan de vakbonden)
en het LEK is gemaakt.(zie middenin
het blad)
Daarnaast wordt een z.g. 'gespreid
betalen' aktie voorbereid. Net als
bij de Giroblauw-aktie dus voortaan
ook de gasrekening met eigen giro
kaarten 'gespreid' betalen.Plaatse
lijk zal dat wel de nodige koördina
tie vereisen, zodat niet de ene dag
een anti-Dodewaard(st)er en de ande
re dag een gasprijsverla(a)g(st)er
aan de deur komt. Tenslotte ben je
tegen hetzelfde energiebeleid aktie
aan het voeren.
Tenslotte zal in plaatsen waar de
komitees sterk genoeg zijn,het ver
dergaande middel van inhoudingsakties
gebruikt worden (zoals in sommige
plaatsen o.a. met de huren gebeurt).
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De verhoging wordt dan niet aan het
gasbedrijf betaald en het geld op
een eigen rekening gereserveerd.
Tenminste ...• van diegenen die het
kunnen betalen.

AKTIETERREIN

Bij de presentatie van de aktievoor
stellen kwam naar voren dat niet al
leen in de buurten, maar ook op de
bedrijven de mensen gemobiliseerd
moeten worden.
De bedrijfledengroepen kunnen met
de handtekeninglijsten werken en
zich in de vakbond sterk maken voor
behoud en aanpassing van de prijs
kompesatie bij de komende cao
onderhandelingen, omdat je anders
zelfs nog dubbel gepakt wordt.
Alleen de industriebond FNV heeft
zich nu uitgesproken tegen een gas
prijsverhoging.FNV en CNV brachten
onlangs op een hoorzitting nog naar
voren geen bezwaar te hebben tegen
een prijsaanpassing van enkele centen.
Ook daar ligt nog een aktieterrein
bloot dus.
In de diskussie kwam ook naar voren
dat ook gepoogd zou moeten worden
de mensen die bij de energiedistri
butiebedrijven werken erbij te be
trekken. Als er effektief iets ge
daan moet worden tegen de afsluiting
van gas van mensen die het niet meer
kunnen betalen, zal op z'n minst hun
passieve steun nodig zijn.



EISENPAKKET

Ter afsluiting van de dag werd er
een slotverklaring aangenomen die
tevens het volledige eisenpakket
omvatte:

-gasprijsverhoging nee:
-de gasprijs kan en moet omlaag
-verlaging van het btw-tarief op
gas en elektra van 18% naar 4
-volledige doorberekening van de
energiekosten in de prijskompe
satie. dus aanpassing van de bere
kening van het prijsindexcijfer ge
zien de onderkompensatie van de
gasprijs

-isolatie van woningen zonder door
berekening van kosten in de huur
en zonder extra punten in het wo
ningwaarderingsste1se1. maar af
trek van punten voor niet geïso-

leerde woningen
-herinvoering van een blokverwarmings
tarief dat lager ligt dan het huidige
kleinverbruikerstarief

-het op korte termijn ontwikkelen
van goedkope. veilige alternatieve
energiebronnen.

Ton van Gijsel.
Handtekeninglijsten zijn te ver
krijgen bij OBASA.

de arnhemse instellingen
Hoewel er de laatste jaren steeds meer
mensen aktief zijn geworden in de strijd
tegen kernenergie.b1ijft de besluitvorm-
ing rond kernenergie ondemocraties.Dit
boekje belicht uitvoerig de gevaarlijke
en slinkse praktijken van de KEMA.de SEPt
deVDEN.de GKN en de VEEN.Deze instellin-
gen zijn net zenuwcentrum van de electri
citeitsvoorziening in ons 1and.Het boekje
begint met een beschrijving van de instel
lingen en hun taken. In hoofdstuk 2 wordt
ingegaan op de rol die de Arnhemse instel
lingen spelen in de besluitvorming met be
trekking totkernenergie.Het blijkt dat
alle besluiten genomen worden door een
klein groepje mensen. Deze mensen vervullen
bij de instellingen allerlei dubbelfuncties.
Zo hebben bijvoorbeeld de GKN, de SEP en
de KEMA één en dezelfde direktie.Boven-
dien zitten deze mensen in allerlei rege
ringsadviesraden.Het is natuurlijk een
volkomen ontoelaatbare situatie. dat een
klein kliekje van kernenergievoorstanders
de toekomst van de energievoorziening in
Nederland kan bepalen. Verder komen o.a.
aan bod:
-Oe experimenten en de illegale afvallo
zingen van de KEMA.waarbij al verschillen
de slachtoffers gevallen zijn.
-De betrokkenheid van de KEMA bij de pro
duktie van Amerikaanse kern wapens.
-Oe zeer kleinschalige onderzoeken naar
alternatieve energievormen met daarteQen-

over de veel grotere uitgaven aan onder
zoekenen experimenten met kernenergie.
Tevens wordt in het boekje uit de doeken
gedaan hoe de Arnhemse instellingen op
een zgn. objectieve manier voorlichting
geven en daarbij door het weglaten van
allerlei feiten kernenergie propageren.

Te bestellen bij:
De Arnhemse AKB, Postbus 76 Arnhem
f5,- plus portokosten
Ook verkrijgbaar bij Milieudefensie
en het "Fort van Sjakooll

•
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hoe overleef je een atoomoorlog?

Onder deze titel is door de afdeling
Eibergen van het Energie Komitee Oost
Gelderland(EKOG). een boek geschreven
over civiele verdediging in Nederland.
Het is het uitvloeisel van een plaat
selijke aktie tegen het plan om een te
bouwen parkeergarage tevens als schuil
kelder te benutten. Een drie miljoen
kostende uitbreiding die echter voor
100% door het ministerie van binnen
landse zaken wordt gedragen. Bij de
voorbereiding van de aktie merkte de
groep dat de meeste mensen niets weten
van civiele verdediging en dat het
zeer moeilijk is hierover informatie
los te krijgen. Het ministerie van bin
nenlandse zaken wil de mensen o.a. door
de bouw van schuilkelders de illusie
geven dat ze in oorlogstijd beschermd
worden. maar wil de bevolking niet te
veel met de neus op de dreigende atoom
oorlog drukken. Ze hebben er nl. geen
baat bij de mensen voortdurend met deze
dreiging te confronteren. aangezien dit
de anti-kernwapenbeweging alleen maar
zou doen groeien. Daarnaast kunnen de
argumenten voor de bouw van schuilkel
ders en uitvoer van andere civiele ver
dedigingsprojecten na serieuze beschou
wing en na een realistische inschatting
van de gevolgen van een atoomoorlog.
nooit staande worden gehouden. De il
lusie van bescherming zou dan doorge
prikt worden, wat weer het verzet tegen
het defensiebeleid zou aanzwengelen.

AT OOt.~ \/r~ IJE

SCHL'llkE LDf: R

Speciasl voor de
Doe-Het-Zelver

"DE LrrILITY"
Zoals oe.naarr zegt ontworpen
met r,e: oog Jr. ZUlnlJhé1Ö

Geen g~aafméJC"";rle nDd;;]
e'1es"', spec.st. or.s

v.a, r. 1995.-
exc extra s er BT'N
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Na zich deze zaken gerealiseerd en de
onwil van verschillende instanties met
betrekking tot het geven van informatie
zelf ondervonden te hebben, besloot de
Eibergse groep zelf een boek te schrij
ven over civiele verdediging. Het is
verdeeld in vier hoofdstukken. Het eer
ste gaat over de openbare schuilgelegen
heden. Hoe de schuilgelegenheid in Ne
derland verdeeld is, wat er voor voor
zieningen in zitten. hoeveel mensen
m~n er in wil proppen (3 personen per
M) met een roulerend systeem van zitten,
liggen, staan), enz. Ook de situatie in
andere landen wordt kort beschreven.
Het tweede hoofdstuk gaat over de ge
volgen van een atoomoorlog, waarbij wat
betreft de uitwerking van atoomwapens
eerst wordt teruggegrepen op Hiroshima
en Nagasaki en later nog een paar slag
veldscenario's worden bekeken. waarbij
opvalt dat de commissie schuilgelegen
heid veel lichtere scenario's gebruikt
dan andere onderzoekers. Hoofdstuk drie
gaat over de argumenten die tegen ci
viele verdediging spreken. Er worden
principiële en praktische argumenten
aangevoerd. In het laatste gedeelte ten
slotte worden een aantal aktievormen
tegen de civiele verdediging besproken
waarbij ook nog uitgebreid wordt inge
gaan op de aktie die de groep in Eibergen
heeft gevoerd. Saillant detail: de
aktie in Eibergen had enorm sukses.
70% van de ei bergse bevolking bleek na
de aktie tegen de bouw van de schuil
kelder te zijn, 16% was voor, de rest
had geen mening. In tussen; s hij toch
gebouwd: De gemeenteraad heeft haar
wil doorgedreven tegen de mening van
de bevolking in.



BRI·EF
PZEM

TOEJUICHINGEN
We juichen het zeer toe dat de PZEM af
schrijft op de historische boekwaarde
van de kerncentrale. We vinden dat zeer
verstandig en het getuigt van een groot
inzicht in de veranderde maatschappelij
ke en wetenschappelijke opvattingen
over kernenergie.
Op deze manier afschrijvend is het voor
de PZEM vrijwel onmogelijk zêlf nog een
kerncentrale te bouwen als de huidige
centrale "op" is. Kerncentrales zijn
n.l.dermate duur geworden (pakweg ver
tienvoudigd in prijs) dat zo'n fabrieks
prijs niet op te brengen is voor de.
kleingebruikers en de groot verbrull<ers
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FELICITATIES
We wensen de PZEM geluk dat het einde
lijk gerijpte inzicht dat het afgelopen
moet zijn met de kernenergie. Het gaat
niet van harte, getuige de inleiding,
maar het gäät dan toch.
Tandenknarsend klinkt het dat de "oude
zekerheid" dat de PZEM energie "ten al
gemene nutte" verstrekte, aan waarde
lijkt te verliezen. Even wordt nog geme
moreerd dat "de overgrote meerderheid
van het nederlandse volk" het funktio
neren van de kerncentrale Borssele "nog
als een normale gang van zaken be
schouwd".
Welke overgrote meerderheid wordt be
doeld is helaas niet te achterhalen.
Gelukkig spreken de cijfers van het
Jaarverslag een andere taal.

Ondanks het feit dat de Provinciale
Zeeuwse Energie-Maatschappij (verder
PZEM) na "intern beraad" meende dat
het Energie Komitee Zeeland (verder
EKZ) voor zijn funktioneren geen jaar
verslag nodig heeft en dus weigerde er
een toe te sturen, is het EKZ er in ge
slaagdeen kommentaar op het jaarver
slag 1980 te schrijven.
Met een op andere wijze verkregen Jaar
verslag, omdat het zonder Jaarverslag
moeilijk kommentariëren is, is dit kom
mentaar tot stand gekomen. We zullen
maar denken dat een en ander met het
demokraties funktioneren van het bedrijf
waar zo velen als wij duizenden guldens
per jaar aan betalen, te maken heeft.
Openbaarheid heeft zijn grens.
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De groep heeft 1i jaar aan het boek ge
werkt en schijnt in die tijd toch aar
dig wat informatie te hebben losgepe~:

terd. Het boek barst ervan en voor mlJ
als onwetende op het gebied van civiele
verdediging waren veel feiten en termen
nieuw. zodat een herlezing van een be
paald gedeelte wel eens noodzakelijk
was. Dat is echter geen ramp en het doet
voor mij ook niets af aan de waarde van
het boek. Handig voor mensen die ook
iets wi 11 en gaan ondernemen tegen ci
viele verdediging is de lijst met adres
sen van groepen en instellingen die met
civiele verdediging bezig zijn.
Over dit onderwerp wordt er op
28 november een themadag ge-
houden.
Iedereen die aktie wil voeren te-
gen atoomschuilkelders en andere oor
logsvoorbereidingen is welkom.Ook
mensen die in het verleden tegen
atoomschuilkelders aktie gevoerd
hebben,zijn welkom.
Belangstellenden dienen zich op te
geven bij: Peter de Boer Se Saskia
dwarsweg8 Leeuwarden,tel(v.18-19uur}
05100-52088
Het boek is te bestellen bij:
EKOG afd. Eibergen
Postbus 59
Eiber-gen
De kosten van ftS-moeten worden over
gemaakt op giro 4019477 t.n.y.
E. Bouwmeester, Postbus 59 Elbergen



(die al jaren een veel te lage prijs be
talen, maar een hogere moeilijk schij
nen te kunnen slikken) •.
En omdat de PZEM ook al niet staat te
trappelen om op te gaan in een groter
verband (al ziet ze de bui natuurlijk
wel hangen) is de toekomst van de kern
energie in Zeeland erg dubieus.
We juichen het ook van harte toe dat de
PZEM niet afschrijft op de vervangings
waarde van een nieuwe konventionele cen
trale. We nemen graag aan dat dat ge
beurt omdat er eerst in een "Brede Maat
schappelijke Diskussie" ook door Zee
land na gedacht en gediskusiërd moet
worden over het energieverbruik en de
energieproduktie in de nabije toekomst.
Hulde, hulde: De Brauw zal verheugd
zijn.
Een en ander staat nog wel niet met zo
veel woorden in het inleidende gedeelte
van het Jaarverslag, maar we beseffen
dat zoJ n verandering van politiek en e
conomisch en maatschappelijk inzicht
nog wat moet rijpen.
Vooral in allerlei perspublikaties is
de laatste tijd de misvatting naar vo
ren gebracht dat kernenergie-stroom
goedkoop zou zijn. Ja, als je alleen
op de goedkope bouw van de huidige cen
trale let••••.. Maar de prijs van de
stroom wordt daardoor natuurlijk wel
vertekend. Naar de lage kant.
We vinden dat hier enige paralellen met
de "snelle kweekreaktor" van KALKAR te
trekken zijn. Zij het dat daar (al) aan
een centrale wordt gebouwd. Het geld is
er al voor een groot gedeelte ingestopt,
maar "kweken" zal de Snelle Broeder
niet. Geeft dat het failliet van de kern
energie aan ? Staat men daarom niet te
trappelen in de rij voor een nieuwe
kerncentrale ?

KERNENERGIE DUUR
De huidige centrale staat er ook niet
al te best voor. Afgezien van de radio
aktivitiet en de straling die nu al het
milieu belasten door de hele splijt
stof-cyclus, afgezien van het probleem
van een steeds groter wordende hoeveel
heid afval~ afgezien van de kans op een
ramp met alle rampzalige gevolgen van
dien, is de kerncenteale nu al finan
cieel een belasting. Elk jaar weer moet
er geld in de kerncentrale worden ge
ïnvesteerd. Het loopt niet zo lekker.
De bedrijfstijden zijn dan wel goed,
maar er moet veel geld bij en alleen
bij een extreem hoog rendement en een
extreem hoge bedrijfs tijd van de cen-
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trale cijfert de PZEM winst. In de
komende jaren zullen er telkens peri
oden zijn dat de kerncentrale niet dra
ait. Een ouder wordende centrale ver
toont steeds meer gebreken en dat zal
de hoeveelheid energie niet gunstig be
vorderen.
Zo'n vervanging van een condensor kost
veel geld en het was niet bij de bouw
voorzfen. Het vervoer van het afval
naar Frankrijk stagneert en er zal
éen opslaggebouw moeten worden neer
gezet.
Péchiney betaalt 2/3 van de extra kos
ten van opwerking e.d. en dat is 60
miljoen. En dat over 1974-1980. Splijt
stofstaven uit die periode wachten nog
steeds op opwerking. Zal de prijs ver
derstijgen ? Het loopt niet zo v.lot als
wel werd verwacht bij Cogema in Cap la
Hague•...•

OPWERKING DUUR
In het Jaarverslag is dit een heel on
duidelijk punt. Het is eenvoudigweg
niet na te gaan voor welke zaken van
1I0pwerki ng en afvalopslagIl het geld is
gereserveerd. Wat zijn de kosten van
transport, van opslag bij Cogéma, op
werking, verglazing, tussenopslag in
Nederland, onderzoek naar een defini
tieve bergplaats en de eventuele kos
ten van zoln plaats? Zitten die alle
maal in dat voor "opwerking" gereser
veerde bedrag ?
Er wordt gesproken over een 'àutonome
stijging van de opwerkingskasten".
Die stijging zal door gaan. In dat licht
bezien is het zeer verstandig van de
PZEM om geld te reserveren. maar is dat
bedrag niet véél en véél. te laag?
Welke kosten kunnen op bedrijven als
?échiney worden verhaald, welke kosten
zal de kleinverbruiker gaan betalen en
welke de overheid in de toekomst?
Is het goed om, omdat de kosten zeer
ver weg in de tijd betaald moeten wor
den en zeer onduidelijk van hoogte zijn,
dan maar zo weinig te reserveren ?
Wij stellen ons voor dat de PZEM de
hoogst denkbare kosten reserveert en
niet de samenleving als geheel in de
toekomst voor het blok zet.
Wij stellen verder voor dat de PZEM aan
geeft wat wát kost en wat de kostenont
wikkeling in verleden; heden en toekomst
is (zal zijn).

AFBRAAK DUUR
Er is een bedrag van 32 miljoen gereser
veerd voor de afbraak (amovering) van



de kerncentra1e.A1s het zover is zal men
een 100 miljoen nodig hebben. Dat wordt
gezegd "op basis van beschikbaregege
vens". Ook de volgende informatie is
"thans beschikbaar: Rapport EMD 77~

46 van het General Accounting Office
USA" dat i n juni 177 aan het congres
werd aangeboden. De veelzeggende titel
is:"C1eaning up nuc1ear faci1ities- a
mu1tibi11ion-do11ar-prob1em".
In dit rapport wordt gezegd dat men nog
niet weet wat er met de uitgediende te
aktoren moet gebeuren, maar dat afbraak
van zoln kern installatie honderden mil
joenen dollars kost.
Dit rapport wordt van verschillende kan
ten zelfs nog bekritiseerd omdat de aan
names te laag zouden zijn.
Terecht gaat de PZEM er van uit dat amo
vering bij het gebruik van de kerncentra
le hoort en dus in de stroomprijs moet
doorberekend worden. Maar wie betaald
de meer kosten als over 40-50 jaar ná
het stopzetten van de centrale tot a
movering zal worden overgegaan?
Dat amoveren vindt volgens de PZEM dus
na 40-50 jaar plaats na het stopzetten.
Dat is al een heel ander geluid als en
kele jaren geleden, toen het nog 10-20
jaar na het stopzetten zou gebeuren.
Moeten we aannemen dat de termijn in de
toekomst nog verder wordt opgeschoven ?
Zodat niet alleen onze kinds kinderen
maar ook hun kinderen nog met dat mo
nument van onvermogen in hun maag zit
ten ?
2010 werd al snel 2050. Dat is over
70 jaar.
Wat zullen de komende generaties dank
baar zijn dat we enkele tientallen ja
ren atoomstroom wilden hebben. Het atoom
mausoleum ten voeten uit.

ANDERE KOSTEN
Wie betaalt de kosten van onderzoek?
Zit dat in de stroomprijs of zo ? wij

ontdekken het niet. Wie betaa1tde kosten
als de schandelijke lage, maar inderdaad
wettelijk voorgeschreven verzekering,
de kosten van een ramp(je) niet meer
dekt? Het te.genwoordig "bijna ongeluk
van Harrisburg" genoemde voorval kost
al bijna 2 keer zo veel als door deze
verzekering wordt gedekt. In onze po
lissen wordt een uitzondering gemaakt
voor de gevolgen van een atoom ongeval.
Waarom? Is kernenergie dan toch niet
zo veilig?
Wie betaalt het leed, dat eigenlijk on
betaalbaar zal zijn als er iets (bijna)
misgaat? Wie betaalt de stijgende kos
ten van de splijtstof-cyklus, nu, straks
en als de kosten nog steeds omhoog gaan
als de kerncentrale al niet meer werkt?
Blijft Péchiney 2/3 deel betalen? Be
taalt de PZEM de rest? Wij dus?
We zijn benieuwd naar de uitslag van
het onderzoek van het IMGO R.O. over
de verbanden tussen Péchiney en de
PZEM (lees kerncentrale) dat in op
dracht van het FNV werd uitgevoerd.
Wie betaalt? en hoe ? Toch zeker niet
op de manier van CDA-rekenmeester Evers
dijk die - roomser dan de PZEM-paus- de
winst van het concern nOg hoger rekent
door nóg meer niet te beschouwen als
(toekomstige) kosten~

Toch zeker niet de Zeeuwen die maar niet
kunnen begrijpen dat kernenergiestroom
zo goedkoop is omdat ze uit hun rekening
wel wat anders lezen ~ We betalen een
gemiddeld vrij hoge prijs.
Moet de overheid het verschil bijpassen?
Omdat we nu nog niet weten wat de kosten
zijn en dan maar niets of weinig reke
nen in plaats van hoog?
Of laten we de volgende generaties er
voor opdraaien? niet alleen het afval
en de centrales, maar ook nog de kosten?
Het EKZ vindt kernenergie op allerlei
gronden onaanvaardbaar. Een van de
gronden is een financiële.
Kernenergie rus nu al op onze schouders
en op die van de volgende generaties.
De last is te zwaar. Wij kunnen het niet
dragen. Wij 'willen het ook niet.
We hopen dat de aandeelhouders er net
zo over denken.

GEEN KERNENERGIE~ STOP BORSSELE~

Namens het EKZ,
HENK VEERMAN ( voorzitter).
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NAMIBISCH URANIUM 
EEN STUDIEDAG 

URAN I lJ.ROOF 

Namibië is een land dat al sinds 1915 
door Zuid-Afrika wordt bezet .Eerst met 
goedkeuring van de Volkenbond~ vanaf 
1966~ na veroordeling door de VN~ 
illegaal. 
Namibiëis een rijk land. Het is de 
vijfde grondstoffenproducent van 
Afrika. Onder haar vele grondstof
fen heeft zij ook een grote voor
raad uranium. 
In 1974 is door de VN het decreet 
no.l van de Raad voor Namibië aange
nomen waardoor exploitatie en uit
voer van grondstoffen uit Namibië 
zonder toestemming van de Raad voor 
Namibië verboden is. Desondanks wordt 
het land onder toezicht van Zuid
Afrika op massale wijze leeggeroofd 
door multinationale ondernemingen. 
Men wil nog zoveel mogelijk winst 
uit de bezetting slaan. Het namibische 
volk mag de arbeiders leveren zon-
der ook maar een cent van de op hun 
grondstoffen gemaakte winst terug 
te zien.Wanneer men in hetzelfde 
tempo doorgaat zal het land over 
25 jaar zijn uitgeput . 
Hetnamibische uranium wordt vnl. 
gewonnen uit de Rössingmijn. Een 
zeer rijke mijn met een jaarlijkse 
produktie vàn ruim 6000 ton uranium
oxide. Hij is in handen van Britse 
(Rio Tinto Zînc), Franse(Minatome) 
en Zuid-Afrikaanse(Industrial De
Velopment Corporation, General Mining) 
mijnondernemingen. 
De kopers van dit geroofd uranium 
komen uit Groot-Britannië (British 
Nuclear Fuels Ltd}~ Frankrijk (Mi
natome)~ Japan (Kansai Electric 
Power) en West-Duitsland (Uran
gesellschaft). 

Ne:oeRL.ANDSE ROL 

Het uraniumoxide wordt na aankoop 
omgezet in hexafluoride en moet 
daarna verrijkt worden. Hier begint 
de Nederlandse rol in deze louche 
internationale handel. Het is be
wezen dat Urenee Namibisch uranium 
verrijkt; in Capenhurst waar een 
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verrijkingsfabriek van Urenee staat, 
maar ààk in Almelo (UCN). 
UCN krijgt Namibi'sch uranium ter 
verrijking aangeboden van de West
Duitse multinational VEBA, die het 
uranium afneemt van Urangesellschaft. 
De tweede West-duitse klant van UCN, 
de elektriciteitsgigant RWE geeft 
toe dat zij Zuid-afrikaans uranium 
koopt, weigert echter te zeggen uit 
welke gebieden het komt. Gezien 
de omvang van de levering en de 
zakelijke betrekkingen van RWE met 
de aandeelhouders van Urangesell
schaft is het zeer waarschijnlijk 
dat er ook namibisch uranium tussen 
zit . 
Onze regering doet niets aan deze 
verderfelijke gang van zaken. Een 
paar parlementariërs hebben zich wel 
voor de zaak ingezet, maar meer dan 
wat publiciteit is er niet uitgekomen. 
Het is duidelijk; we moeten er zelf 
wat aan doen!! 

SruorEDAG 

Als aanzet daartoe organiseren 
de Anti-Apartheids Beweging Neder
land(AABN) en het LEK in overleg 
met een aantal basisgroepen een 
studiedag over Namibisch uranium en 
de rol die Nederland daarbij speelt. 
Er worden inleidingen gehouden over 



de situatie in Namibiä, hiertoe 
komt iemand van de SWAPO, over de 
technische kanten van de verrijking 
in Almelo, over de juridische as
pekten {dit i . v.m. het plan van een 
aantal juristen om eem proces tegen 
de Nederlandse staat aan te spannen) 
en over de UCN-fabriek en de ver
schi llende aktievormen die door 
de Zuid-Afrika-beweging èn de .AKB 
op dit gebied al zijn uitgeprobeerd. 
Aangezien het de bedoeling is dat 
het niet bij infonmatieverschaffing 
blijft, wordt er 'smiddags in kleine 
groepen over konkrete aktiemogelijk
heden gepraat. De studiedag is, 
zoals gezegd, duidelijk bedoeld als 
aanzet tot verdere akties. 
Voor de studiedag wordt op dit mo
ment een map gemaakt met artikelen 
over de juridische kant van de zaak~ 
het nukleaire komplex in Zuid-Afrika 
en de militaire aspekten daarvan, 
de Nederlandse kernenergie-indus
trie en haar internationale ver
takkingen, de stand van de politieke 
diskussie en de gezondheidsaspekten 
van uraniumwinning, speciaal in 
Namibië . 

De studiedag vindt plaats op 28 
november in gebouw Kreatum, 
Oude Gracht 36, Utrecht. 
Aanvang 10 uur.· 
De kosten bedragen f 7,50. Oe map 
kost f 2,50. 
Ge1nteresserden kunnen zich opgeven 
bij: AABN 

Lauriergracht 116 
1016 RR Amsterdam 

basisdelllokratie 
Inleiding 

Volgens ons Z1Jn er een aantal dis
cussiepunten die in de beoordeling 
van de DGD 18l aktie tot nu toe, niet 
voldoende uit de verf zijn gekomen. 
Als we over de DGD aktie praten, 
praten we tegelijkertijd over ba
sisdemokratie. 
Je kunt, als je over basisdemokra
tie praat, dat van twee kanten be
kijken. 
Hoe funktioneert de basisdemokra
tie naar binnen toe? 
Het gaat dan om zaken als partici
patie, demokratisering, besluit
vorming, tegengaan van onderdruk
king, aanzetten voor een nieuwe 
maatschappij, enz. Allemaal zaken 
die belangrijk zijn en die te ma
ken hebben met de toenemende kracht 
en de emancipatie van de AKB 
De tweede kant is : hoe funktioneert 
de basisdemokratie naar buiten toe? 

Wat is haar huidige plaats, wat zou 
haar plaats moeten zijn in het maat
schappelijk krachtenveld? 

In de diskussiebijdragen tot nu toe 
valt de nadruk op het intern funk
tioneren. Dat is belangrijk, maar 
het houdt het gevaar in dat het zicht 
verloren raakt op de politieke uit
werking van de akties, vooral die op 
lange tenmijn. Te veel nadruk op het 
reilen en zeilen van de basisdemokra
tie sec zal op den duur kunnen leide·n 
tot 1solatie, in het ongunstigste ge
val sectarisme. 

Het lijkt ons daarom belangrijk om 
over de volgende zaken de diskussie 
(verder) te voeren. 

1. In hoeverre is basisdemokratie 
naast akt1em1ddel, ook doel 
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Veel mensen, aktief in basisgroepen,
maar ook daarbuiten zien de basis
demokratie niet slechts als middel t

een organisatiewijze, om akties uit
te voeren. Basisdemokratie is voor
hen een alternatief voor de wijze
waarop de huidige maatschappij geor
ganiseerd is. Direkte demokratie,
betrokkenheid bij en zeggenschap
over de direkte omgeving tegenover
ververwijderde machtscentra, machte
loosheid en vervreemding.
Di rekte demokratie werkt heel goed
zolang het om enkele tientallen of
zelfs honderden mensen gaat, die dan
ook nog behoorlijk gel ijkgezind denken
en voelen. Met enkele duizenden wordt
het al veel moeilijker, kan het frus
treren t en hebben we in elk geval nog
veel te leren. Dat hebben we tijdens
en na de afgelopen aktie kunnen con
stateren.
Hoe ziet het er dan uit als de hele
maatschappij bassisdemokratisch Qe
organiseerd is? Hoe ziet het er uit t

en belangrijker nog, hoe wordt het
bereikt? Hoe kan je het basisdemo
kratisch model maatschappelijk ver
talen?
Het gaat om zaken als (tegen)machts
vorming, emancipatie en organisatie.

Z.De basisdemokratie heeft tot nu toe
zowel verbredend als versmallend ge
werkt.
Verbredend in de zin dat er veel men
sen aktief betrokken zijn geraakt bij
de antikernenergiestrijd. Bij de afge
lopen DGD aktie zijn waarschijnlijk
enkele duizenden mensen betrokken
geweest bij de besluitvorming rond
vorm en inhoud van de aktie. De gro
te demonstraties van vroeger werden
bepaald door veel minder mensen.
De versmalling zit hem er in dat
de drempel tussen de aktieven en de
niet -aktieven hoger is geworden.
De AKB bestaat niet alleen uit men
sen die zich in basi.sgroepen organi
seren.
De grenzen van de AKB zijn niet nauw
omschreven (er is immers niet zoiets
als een lidmaatschap) Die grenzen fluk
tueren ook,maar liggen in elk geval
ver buiten de plaats waar de basisde
mokratie ophoudt. Sterker nog, de ba
sisdemokratie en de direkte aktie kun
nen slechts bestaan bij de gratie van
de sterke en brede AKB zoals die zich
de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld:
zonder brede achterban zou de basisbe-
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weging al 11ondergronds ti hebben moeten
gaan.
De basisgroepen bestaan voor een groot
deel uit nogal gelijkgezinde mensen
met een min of meer vergelijkbare
maatschape1ijk positie. Andere mensen
vallen er buiten: ze hebben geen tijd,
ze durven niet, ze voelen zich er niet
in thuis. Je lost dat probleem niet
op door te stellen: iedereen die mee
wil doen kan toch toetreden tot een
basisgroep, of zelf een basisgroep
vormen.
Zover is het nog niet.
We zullen voorlopig moeten leven met
het feit dat we te maken hebben met
een heel aktief deel van de AKB dat
basisdemokratisch georganiseerd is,

f. " .. ,,I
i . I, I

en een minder aktief deel dat op al
lerlei manieren tot aan direkte aktie
toe, haar ongenoegen over kernenergie
of het energiebeleid tot uiting wil
brengen zonder in basisgroepen te
(willen) zitten.Dat is nu de reali
teit. Daar moeten we een vorm voor
vinden, een vorm die drempelverlagend
werkt.Zoals het op het ogenblik gaat,
denk ik, dat er "per saldo" een ver
smalling is opgetreden.

3.Basisgroepen vs de Igevestigde"AKB
Baslsdemokratie mag dan het ultelnde
lijk model zijn voor de nieuwe maat
schappij, dat betekent echter niet
dat de mensen die zich nu op basisde
mokratische wijze organiseren de eni
ge oppositfe vormen tegen kernenergie,
of tegen de huidige maatschappelijke
strukturen.
Tal van mensen zijn georganiseerd in
maatschappelijke organisaties - zoals
milieuorganisaties, linkse politieke



partijen, vakbonden, jongeren, studen
ten- en kerkelijke organisaties- die
oppositie voeren en de strijd tegen
kernenergie mede vorm geven. Via die
organisaties is de anti kernenergie
strijd ook begonnen.
Sinds 1979 lijkt er zich een scheurin9
te voltrekken tussen basisbeweging en
de "traditionele"AKB die zich via or
ganisaties in het LEK en ten tijde van
akties in grotere verbanden organiseert .
Dit is niet de plaats om uitvoerig op
de oorzaken van de verwijdering in
te gaan; of om al dan niet terechte
verwijten te gaan weerleggen.
Belangrijk is het te konstateren dat
het ene deel niet zonder het andere
kan, dat er over en weer wat van
elkaar te leren valt, dat de twee
organisatievormen elkaar aanvullen
en elkaar wat te bieden hebben.
De centrale organisaties bieden:
kontinuiteit, menskracht en geld
voor het aandragen van nieuwe ar
gumenten of het weerleggen van
atoomlobby argumenten, (meer) toe-
gang tot de media (al is het alleen
al via hun eigen organen)en daardoor
tot grotere aantallen mensen,(meer)
toegang tot de besluitvormingcentra,
verbreding van het aktieterrein
naar andere energiesektoren.
De basisgroepen bieden: meer be
trokkenheid, betere organisatie van
konkrete, direkte akties, kreati
viteit, emancipatie, een duidelijk
alternatief in aanzet voor de huidige
besluitvormingsstrukturen.
Nogmaals: de twee delen vullen elkaar
aan.
Het probleem is de frustraties, het
argwaan en (bij sommigen) het oudzeer
te overwinnen, en om in Konkrete ge
vallen vormen van samenwerkln~ te
vinden die recht doen aan deracht
van beide delen.
Ook hier is het weinig konstruktief
om te zeggen:" het LEK, of welke an
dere organisatie dan ook, kan niet
als organisatie meewerken omdat dat
niet overeenkomt met de basisdemokra
tische principes. Dan moeten ze maar
basisgroep worden, of dan moet hun
achterban er op plaatselijk niveau
maar instappen.
Zo is de maatschappelijke werkelijk
heid niet. Die houding doet geen
recht aan de positieve kanten van
de progressieve organisaties zoals
die nu bestaan;getuigt ook van weinig
historisch perspektief. Heeft dan

150 jaar arbeidersstrijd in tradition
eel georganiseerde vakbonden niets
bereikt? Of om dichter bij huis te
blijven hebben we met 10 jaar anti
kernenergiestrijd nog niets bereikt?

4.Nogmaals: anti-earlementarisme vs
buitenparlementarlsme
De neiging om de"tradit ionele", meer
gecentraliseerde AKorganisaties de
rug toe te keren, heeft te maken met
de afkeer van de wijze waarop in onze
maatschappij besluiten worden genomen
Die organisaties zijn, zo is het ar
gument, voor een deel het produkt
van diezelfde maatschappij en zijn
in wezen net zo georganiseerd als
datgene waartegen we knokken.
De afkeer van de wijze waarop beslui
ten genomen worden en macht wordt uit
geoefend, doet dat systeem echter he
laas nog niet verdwijnen. En die nei
ging valt in de basisdemokratie toch
waar te nemen: het bevalt ons niet,
en daarom doen we maar alsof het niet
bestaat. nop eigen kracht" is de ge
vleugelde uitdrukking.
Het gaat er niet om het huidige sys
teem te ontkennen , maar om het te
veranderen . En dat is het verschil
tussen anti-parlementarisme en
buitenparlementarisme. We zitten
nu in een situatie waarin beslissing
ën op een onbereikbpre plaats en op
ondemokratische wijze genomen worden .
En de strategie moet tweeërlei zijn:
enerzijds zorgen dat er, ondanks alles,
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toch de juiste beslissingen genomen
worden (direkte aktie kan daarbij
uiterst effektief zijn);anderzijds
dat het systeem veranderd wordt. Dat
betekent dat de AKB zich niet af
zijdig te houden van de machtstrijd
zoals die nu gevoerd wordt. Dus:van
uit eigen kracht je bemoeien met het
parlementair gebeuren - op landelijk
en op plaatselijk niveau -met b.v.
de machtstrijd die zich op het ogen
blik binnen de PvdA over het onder
werp kernenergie en direkte akties
afspeelt, en ook met de BMD. Die be
moeienis hoeft niet te betekenen:
compromitteren of medeverantwoor
delijkheid. Het heeft meer te ma
ken met de erkenning van het bestaan
van de huidige strukturen (die ver
anderd moeten worden).

5.Direkte aktie vs symbolische aktie
In het kader van het bovenstaande is
het de vraag in hoeverre de term "di
rekte" aktie misleidend en verwarrend
gewerkt heeft. "direkte aktie" i s di
rekt gekoppeld aan "op eigen kracht".
Dat kan betekenen dat de doelstelling
en van de DGD akties te eng ingevuld
worden door een groot deel van de
aktievoerders. Tenzij we met meer dan
50.000 mensen zijn is het illusoir
te denken dat wij Dodewaard direkt
kunnen sluiten. Dat betekent dat een
impliciete nevendoelstelling is:
beinvloeding van de publieke opinie
en het parlement (of welk ander
besluitvormend orgaan dan ook) dwingen
een beslissing over sluiting te nemen.
Maar omdat die doelstellingen impli
ciet zijn, wordt er te weinig mee
gerekend bij de vormgeving van de ak
tie.
Het i s dus de vraag of het hanteren
van de tegenstelling direkte-sym
bolische aktie niet kunstmatig is en
zelfs averechts werkt. Elke aktievorm
bergt beide elementen in zich, zij
het in verschillende verhoudingen.
Alle aktievormen zijn ook nodig.
Dat"de tijd van demonstreren" niet
voorbij is, is overduidelijk gebleken
uit de noodzaak en het succes van de
demonstratie in Arnhem. En dan heb-
ben we het nog niet eens over de honderd
duizenden mensen van Bonn,Rome,Brussel,
Londen en Amsterdam.

Pieter Lammers,
namens de info
groep van het
LEK BULLETIN
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WEEKEND OVER
BASISDEMOKRATIE

In het landelijk overleg hebben basis
groepen geen tijd om naast het voor
bereiden van akties ook door te praten
over andere onderwerpen zoals infor
matieverspreiding of het basisdemo
kraties model.Daarom worden voor men
sen die dat toch willen weekenden ge
organi seerd.
Rond 17 oktober werd in het tweede
diskussieweekend de basisdemokratie
theoretisch uitgediept en getoetst
aan de ervaringen in de aktiepraktijk
tot nu toe. Van een scholingsweekend
waar in groepjes wordt gepraat zijn
geen plenaire konklussies te verwacht
en, daarom hier voorlopig alleen wat
gevoelens van slechts een van de 56
deelnemers •
.De achtergronden van het basisdemokra
ties model werden bekeken en veel ge
bruikte termen opnieuw gedefinieerd.
Het funktioneren van de basisdemo
kratie bij de besluitvorming is kri
tisch doorgepraat. Problemen worden
vaak herleid tot een keuze tussen
twee polen, wat als je eenmaal hebt
gekozen de kommunikatie niet bevor
dert. De ene keuze sluit de andere
niet uit, maar het probleem wordt
niet opgelost.
Er bleek vooral een spanning tussen
consensus (gezamelijkheid) en autono
mie (zelfstandigheid). Voor beiden
is het nodig dat je op de hoogte
bent van elkaars standpunten en dat
je elkaar kunt vertrouwen. Daar is
men ook vanuit gegaan. De laatste
praktijk-ervaring had de eenheid
namelijk bevorderd. Er werd nu op
een konstruktieve manier naar posi
tieve oplossingen gezocht, die dan
ook vaak gevonden werden.
De basisdemokratie wordt niet meer
alleen gezien als interne besluit
methode in de akties tegen Dodewaard
maar ook steeds meer als doel; de
basisdemokratisering van het energie
beleid. Zo wordt de strijd tegen
kernenergie gekoppeld aan het streven
naar een kleinschalige demokratische
samenleving.
Kernenergie is slechts een van de
mistoestanden in de huidige maat
schappij.Ook op andere terreinen
ontstaan min of meer basisdemokra
tische bewegingen: vredes-,vrouwen-,



woon-groepen ZlJn in ontwikkeling
en in veel plaatsen wordt samengewerkt.
Op het gebied van energie gaan plaat
selijke basisgroepen en stroomgroepen
steeds meer samen. In het vorige week
end over informatieverspreidingwerd
al een idee gelanceerd over plaatse
lijke aktiviteiten.
Behalve de theoretische diskussies
is in themagroepen gepraat over onder
werpen als: Hoe werkt basisdemokra
tie binnen de beweging,BD en plaatse
lijke aktiviteit, aD tijdens massale
akties en BD in het politieke kracht
enveld.
Het weekend was bedoeld als scholing
in het basisdemokraties model.
Er werd dus op een strikt basisdemo
kratische manier over basisdemokra
tie gepraat. De werking van de basis
demokratie werd van binnen uit be
keken door Mensen die"al zo ver wa
ren". Het was daarbij goed mogelijk
kritisch te praten over de gang van
zaken binnen de basisbeweging. Maar
op thema's als het machtsvraagstuk
de consensus met niet-basisdemokra
tische medestanders, de verhouding

tussen basisdemokratie en parlemen
taire demokratie en de houding t.o.v.
deBMO rust nog een taboe. Je praat
dan over de stand van zaken in de
energie-politiek waar de basis
demokratie zich tegen afzet. maar
je praat dan ook over de plaats
die de basisdemokratie in de poli
tiek kan innemen. Er kan in de po
litieke praktijk gebruik worden ge
maakt van de ervaring die met de
basisdemokratie is opgedaan.
De diskussies in het weekend kun
nen dan een bijdrage zijn aan de
ontwikkeling van een strategie
yoor de korte en voor de lange
termijn. als daarvoor in het lande
lijk overleg tijd wordt uitge
trokken.
Wat er in de verschillende thema
groepen i s g~konkludeerd over het
basisdemokraties model is te lezen
in de verslagen. En die zijn te bes
tellen bij het sekretariaat Dodewaard
gaat dicht. 080-220960

Gerd Vink

interview- :

inspraak: bergen papier

Paul Kuypers is direkteur van het Provin
ciaal Opbouworgaan Noord-Brabant en als
zodanig jarenlang betrokken bij inspraak
procedures. Zijn bewering dat inspraak
"slechts" berg.en papier oplevert, lokte
ons naar zijn werkkamer in Tilburg, waar
zich de bergen papier inderdaad huizen
hoog opstapelen.
Het P.O.N. in Tilburg neemt een aparte
plaats in binnen het inspraakwezen. Het
kiest partij voor de groepen die (moge
lijk) de dupe worden van beleidsmaat
regelen, en tracht door kritiek op de
manier waarop inspraak georganiseerd
wordt, de mogelijkheden van die groepen
te vergroten. Het PON kiest partij, het
huisvest bijvoorbeeld ook a' jarenlang
de werkgroep Kalkar~Tilburg. later ener
gieburo de Knijpkat.

De BMD lJJordt nog lJJel eens verogeleken
met PKBs (Planologisahe Kepn Beslissing
en). Doop heb jij nou zo'n 10 [aa» ep
vax-inq mee. Hoe is die PKB ontstaan?
Hoe kijk jij aan tegen zo'n Lnepraakpro
eedure ~ is het een stap in de Piahting
van een demokpatisaher maatsehappij?

Voor het ontstaan van PKBs over ruim
telijke ordeningsplannen is niet echt
één oorzaak aan te wijzen. Er was na
tuurlijk kritiek vanuit belangenorga
nisaties (bijv. milieugroepen, boeren)
op het -gebrek aan inspraak bij bestem
mingsplannen, struktuurschemas e.d.
Maar evengoed een oorzaak kan zijn dat
groepen in overheidsapparaten er belang
bij hebben dat belangengroepen aan be
sluitvorming meedoen. 00 zin best om
dat ambtenaren en politici progressie-
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ve ideeen hebben, maar vaak ook omdat
ze verwachten dat inspraak vanllbuiten ll
hun ideeen bevestigen zal. En tenslot
te zit er ook een element in van het
proberen verzet tegen overheidsplannen
in te kaderen, hanteerbaar te maken.
Opbouworganen hebben met PKBs te maken
omdat de RARa (Raad voor Advies Ruim
telijke Ordening) hen inschakelt voor
deze inspraakprocedures. Het PON heeft
vanaf het begin, samen met de Werkgroep
2000 en de Volkshogeschool Bergen,
steeds scherpe afspraken proberen te
maken met de RARO over de \'iÏ-ize van in-'
fonnatievoorziening, de verwérking van
de reakties en de manier waarop deze tot
besluitvormingsvoorstellen worden ver
werkt. In het begin deden ook de meeste
andere opbouworganen mee, maar dit front
is al snel uiteengevallen. Deze andere
opbouworganen leggen de nadruk op het
technisch goed inspraak organiseren, en
willen geen politieke beschouwingen. Het
PON stond daarin vaak alleen.
Daarom hebben we maar besloten in prin
cipe met elke PKB mee te doen, maar van
keer tot keer met de RARa over de voor
waarden te onderhandelen, in tegenstel
ling tot de andere opbouworganen, die
met vaste voorwaarden werken.
Wordt dat gepikt?

Ja, tot nu toe wel, hoewel het de laat
ste tijd moeilijker wordt. Meer moeite
hebben we met de provincie, waar we
steeds moeten knokken voor voldoende
eigen manouvreerruimte.
Soms krijgen we ook de andere opbouw
org·anen weer mee. Bij de huidige PKB
over militaire oefenterreinen hebben
wij geweigerd mee te doen aan een onder
zoek van Defensie naar de achtergronden
van de deelnemers. 8 andere opbouw
organen volgden ons hierin.
Hebben de PKBs tot nu toe wat opgele
verd?

Ongelooflijke hoeveelheden papier. Ab
soluut geen effekt op de besluitvonning.
Je hoort dan ook bij boeren en milieu
mensen de laatste tijd steeds meer
II niet teveel tijd aan besteden, het
haalt toch allemaal niks uit". Voor de
PKB over mil i ta i re ·oefenterrei nen be
staat dan ook weinig belangstelling.
Slechts direkt belanghebbenden doen nog
mee.
Je zegt dat het geen effèkt heeft. Dat
geUt dan voor Lneprekere, Maal' geldt
dat ook wanneer je het vanuit de ove!'-'
heid bekijkt? Die krijgt een betel'
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draagvZak voor haar beZei.d~ r4ant se kan
het Zegitimeren m4t die inspraak. De
overheid wordt via inspraak geinfor
meerd over 1JXlt er so leeft~ om er ver
vo Zgens beter op te kunnen inspe Zen.

Inspraak bij PKBs is geleidelijk aan
steeds meer een ritueel geworden. Het
is daannee echter nog geen doelbewuste
poging mensen te manipuleren en massa
loyaliteit te kweken of zoiets. Dat is
het effekt niet, tenminste niet direkt
aanwijsbaar. Ook van dat infonnatieve
naar de beleidsmakers toe merk je niet
veel. Hoewel de provincie bijvoorbeeld
langzamerhand wat populairder, en daar
mee meer versluierend schrijft.

BELANGENSTRIJD

Wenden deelnemers ziah nu van dit soort
inspraak af? Worden ze apatrieeh. 0t.ont
wikkelen ze andere vormen van str~Jd?

Tot nu toe zijn bij de inspraakproce
dures vooral midd1e-c1ass mensen aktief.
Dat komt door de aanvankelijke opzet
van de inspraak. We spreken dan van
"vrije inspraakll• Door middel van adver
tenties worden mensen opgeroepen naar
inspraakavonden te komen: Hedenavond
informatieavond over PKBmilitaire oefen
terreinen, komt dat zien, komt dat zien~

Daar komen mensen op af omdat ze het
leuk vinden, omdat ze er interesse in
hebben, of omdat ze er beter van denken
te worden. Zo zie je er later terug als
gemeenteraadslid of lid van een of an
dere kommissie. Een voorbeeld wat ik
zelf toch wel opmerkelijk vind: een man
die op inspraakbijeenkomsten altijd op
de bres stond voor inspraak en meer
zeggenschap van de bevolking tevens kom
mandant was van de tanks die vorig jaar
de Vondelstraat inreden~

Wij zijn zelf aan een andere aanpak be
gonnen. We gaan nu groepen langs, orga
nisaties van mensen met gezamenlijke
belangen, zoals milieugroepen, boeren
organisaties, de vakbeweging. Dat ver
loopt veel gestruktureerder. hun be~

langen worden duidelijker geartikuleerd,
er wordt soms ook naar gezamenlijke be
langen gezocht, hoewel dat heel voor
zichtig gebeurt.
Natuurlijk zijn ook groepen radika1er
geworden, maar dan zijn het meestal
groepen die zich met kleinschaliger
projekten bezighouden. In PKBs is de
vijand wat onduidelijk, het zijn zulke
brede onderwerpen. Renovatieplannen voor
een buurt zijn veel konkreter.
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De Initiatief(J!'oep Ene'l'giediskussie (een
bJe!'kgrtoep van in de BMD getnte!'esseef'de
personen uit miZieu, ke~keZijke, vak
bonds, v!'oUbJen- en insprtaako!'pantsaties)
stelde in 19rB in haar !'appO!'t Meedenken,
Meedoen.een atte!'natievé aanpak '!JoOP de
BMD, óók voor de BMD niet voor indivi
duen maal' via or'{lanifJaties. op te setsten,
Wij zagen dat niet zo zitten, de onqe
o'l'ganiseet>d'e, mensen zouden e!'buiten vat
ten.Jij etel.t: eigenlijk dat de PKB ge
leerd heeft dat een de!'geUjke aanpak
bJ4t bete!' is?

Ja, organisaties kunnen hun belangen
beter artikuleren, en kunnen vooral
OOI< in de besluitvonningsfase een rol
spelen. Ze kunnen protesteren en in
vloed aanwenden als de inspraak niet
tn beleid omgezet dreigt te worden.
De vinger op de pols houden.
Dat is erg belangrijk. In Brabant
werkt dat ook wel, ondanks dat Provin
ciale Staten heel luizig doen, of ze
dOOf zijn.
Je hebt in het VOO'l'jaal' in de Popul-ie»
in Amstel"dam gezegd; "in$p:raakp!'oaedu
!'es speten ziah niet af in het hart van
het beleid". Toah gaan julZie 2~ee
door,

We doen er de làatste tijd niet veel
aan. Wel zoeken we naar mogelijkheden
direkt tussenbeide te komen, bijv. bij
de militaire oefenterreinen, in Volkel
akties ondersteunen, dingen voor die
mensen uitpluizen, helpen met een reak
tie op de inspraakprocedure, maar ook
erbuitenom.

KERNCENTRALES
Bij het Aanvullend Struktuurschema Elek
triciteitsVoorziening (A.SEV, voorloper
van de BMD, red.) zeiden we tegen de
RARO: We willen het over de ekonomische
achtergrond van de vestiging van kern
centrales hebben. Dat mocht niet. Samen
met milieugroepen organiseerden we toch
een tentoonstelling over kernenergie.
DePNEM was er erg kwaad op. De direk
teur, de Roy van Zuydewijn, probeerde
het PON ónder drukte zetten via zl'n
relatie met de Commissaris van de Ko
ningin.
De AsF:V 1.IXl8 de voorloper van de BMD.
ABEV lMS nog een PKB en ging fomeet
overt r>uirnte lijke p tanning. Die mis tukte
dool' toedoen van de AKB. De 8MD gaat
ovel" ene'l'giebeZeid, milieubeleid,; eko
namisah- en soaiaat beleid. Wat betekent
dat voo!' de inv loed van de BMD op de

besZuitvoming?
Ten eerste is het onderwerp duidelijker,
Ten tweede gaat het over iets wat dui
delijker onderwerp is van belangèntegen
stellingen, het is. gaan leven. PKBs moe
ten de belangstelling vaak zelf nog wek
ken.
Ten derde wordt de diskussie niet afge
leid naar de regios, versnipperd. Het
resultaat is geen optelsom van regiona
le meningen. De middelen zijn gevarieer
der; media, landelijk materiaal, het
publiek krijgt gemakkelijker toegang
tot de diskussie.
Ten vierde duurt de BMD veel langer.
Een PKB duurt 3 tot 4 maanden. De in
vloed van. interventies van buitenaf
(akties, "gebeurtenissen, informatie)
kan groter zijn.
Delen van de AKB zeggen dat el' geen
offiaieet diskussiekade!'nodig is. De
BMP moet geboycot wo~en, bJant het is
~en inkapseZpoging.
Ik ben lid van de pas opgerichte stich
ting SOMSO, een club van inspraakdes
kundigen e.d. die zich speciaal met de
6MD bezig gaan houden, de deelnemers en
niet-deelnemers wil bijstaan en stimu
leren in het doorzien van de BMD. Wij
beschouwen de BMD als een pacifikatie
instrument; een nieuwe manier om stag
natie los te wrikken. De staat en de
belangen die daar achter zitten, vin
den het nodig de diskussie te reguleren.
Dat reguleren gaat vaak heel subtiel.
De overheid wordt, om een voorbeeld te
noemen, als hoedster van het "algemeen
belang" aangeduid. De noodzaak van de
BMD wordt vaak verdedigd met het begrip
"patstelling". Dat is al heel verstut
erend om zo te beginnen.
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Maar er ts toah een patstelling; die
tussen mensen en m~chtige instellingen
en bedPijven. De BMD op ziah~ het dis
kussieren over energiebeleid in relatie
van ekonomisch beleid, is ook als een
vepworvenheid te beschouwen. Zal de
overheid dan altijd van ons winnen?

TECHNIEK VAN DE IMJ
Ik zie de BMD meer als een poging van
overheid en atoomlobby de besluitvorming
t~ sturen in de richting waarin zij dat
wil. De laatste jaren is zij hierin
maar gedeeltelijk geslaagd, door het be
staan van een krachtige AKB. In het veld
van tegenstellingen dat hieruit resul
teert, moet de BMD worden gesitueerd.
En daar volgt voor mij uit, dat het niet
zozeer de vraag is of je wel of niet mee
moet diskussieren in de officiäle BMD,
maar of je in kunt spelen op die tegen
stellingen en .de inspraaktruks van de
overheid transparant kunt maken. Je moet
dus zorgvuldig bekijken op welke manier
zoln nieuw sOOrt inspraaktechnologie als
de BMD ontregeld en ontmanteld kan wor
den. Bijvoorbeeld door je af te vragen
hoe de staat Zich via deze inspraaktech
nologie presenteert. Als je eens kijkt
naar de eerste advertentie van de Brauw,
dan blijkt die presentatte sterk in te
spelen op angst en indiVidueel bewust
zijn ipv. kollektief bewustzijn. Oe po
litieke tegenstellingen worden herleid
tot interpersoonlijke tegenstellingen,
waarmee een bepaa1de soort bee1dvorminq
wordt aangewakkerd.
Moet je dan juist heel aktief meedoen
in de BMD en daarin die BMD eél:f ter
diskussie stellen?

Je moet een positie krijgen dat er naar
je geluisterd wordt, dat jouw argumen
ten een rol gaan spelen. Ook is het be
langrijk dat een deel van de beweging
niet meedoet., aktie voert waar dat moet,
duidelijkheid schept. Anderen moeten
meedoen zonder mee te doen.

Je zegt; je moet ontmaskeren wat de BMD
is, Zaten zien welke taal zij wiZZen
dat wij spreken. Dat is inspraakkritiek.
Maar dan geef je nog geen antwaord op
de vraag; hoe kun je de BMD politiek ge
bruiken voor je doeleinden, mn. de slui
ting Van de kerncentrales.

Ik ga ervan uit dat je weinig invloed
hebt. Desondanks kan de BMD voor ons be
langrijk zijn, omdat we naar de bevol
king toe kunnen verduidelijken waar het
echte konfli kt, de politieke tegenstel
lingen zitten. Daarmee gelijk opgaand
kunnen we de direkt betrokkenen bij de
reele besluitvorming beter onder druk
zetten, zowel via de BMD a15 er bu i ten
om. Op deze manier probeer je de legi
timerende funktie van de BMD om te bui
gen naar IIdelegitimatie ll en politici in
het nauw te brengen. Met de BMD moeten
we dezelfde effekten proberen te berei
ken dan met protesten tegen kernwapens,
die door hun massaliteit ook politici
in het nauw brengen.
De Brauw is een grote tent aan het bou
wen. Hij wil een alternatief institutio
neel systeem ontwikkelen. De Stuurgroep
zal de diskussie voeren die daarin past.
Daar doet Leo Jansen weinig aan, daar
doen andere mensen weinig aan. Je moet
daar niet teveel illusie over hebben;
tegengestelde meningen zullen door hen
worden samengevoegd tot een voor hén
werkbaar verhaal. Toch moet je niet
persé de konklusie trekken; stuur maar
niets in.
De AKB, dat deel dat wil boqootten, zal
bij bijeenkomsten e.d. ziah moeten Zaten
zien, tegenover de BMD als instituut,
maar niet tegenover de deeZnemers.

Precies.
John Hontelez
Herman Verhagen



atoomafval •In zee
In het LEK-bulletin van september
stond een achtergrond-artikel over
de dumping van atoomafval in zee die
toen plaatsvond.De aktualiteit is nog
niet vervallen.Het verhaal moest toen
wat worden ingekort,maar hier is dan
het laatste hoofdstuk.
Korte inhoud van het voorafgaande :
Greenpeace en Natuur en Milieu hebben
tevergeefs geprobeerd de dumping al
dit jaar tegen te houden door het in
dienen van een Kroonberoep.Het enige
resultaat was uitstel tot september
hangende het beroep.Behalve de milieu
organisaties had ook de KEMA op dit
uitstel aangedrongen.De KEMA beschouw
de deze dumping als de laatste legale
kans om haar achtertuin te ontdoen
van het illegaal gestorte afval.
Volgend jaar zal de KEMA dat argument
wel nodig hebben.(zie hierover de
brochure over de A. I. door de AKB-Arn
hem,besperking elders in dit nummer)
Als je het afval eenmaal hebt gepro
duceerd zit je met de voldongen feiten.
Naast het hopeloze kernsplijtingsafval
en trans-uranenafval ontstaan per jaar
vele duizenden kubieke meters licht-
en middelaktief afval,waarvan slechts
éénvijfde deel afkomstig is van medische
toepassingen.Al dit afval werd elk
jaar door het Energi eonderzoek Centrum
Nederland verzameld,ingepakt en als
"lichtaktief afval" in zee gedumpt.
Volgens het verdrag van Londen hoeven
vaten die in zee worden gegooid slechts
te voldoen aan transportreguleringen.
Sommige vaten bestaan uit een binnen
vat met middelaktief afval~geplaatst

in een groter bui tenvat,en daartussen
opgevuld met beton.Zo voldoet het bui
tenvat aan de. nornien voor "licht radio
aktief afval".Zo dump je wat je maar
kwijt wilt.De vaten zijn slechts ont
worpen om het afval onbeschadigd naar
de zeebodem te Drengen.Hoe snel de ra
dioaktievè stoffen vrijkomen is niet
bekend.

- ~--- --- ;;,-
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NEERSLAG VAN RADIO AKTIEVE STRALING?

Bij de behandeling van het kroonberoep
is meer waarde gehecht aan het verdrag
van Londen dan aan de kritiek daarop.
Die kritiek was wel gebaseerd op me
tingen in de praktijk. Greenpeace had
een amerikaanse bioloog geraadpleegd
die een studie had gemaakt van resul
taten van onderzoek aan afval dat in
het verleden gedumpt was voor de kust
van de VS.
Het verdrag van Londen is slechts ge
baseerd op theoretische modellen.
Maar de raad van state maakte zich
geen zorgen om de vele onzekerheden.
Die zouden namelijk weer opgeheven
worden doordat voor een aantal risiko
bepalende faktoren pessimistische
bedragen zijn aangenomen.
Een voorbeeld voor zo'n pessimis
tische aanname zou zijn dat geen
radioaktieve stoffen worden op
genomen in de zeebodem bij de dump
plaats, zodat die stoffen zich wel
snel zullen verspreiden in het zee
water. In het verdrag van Londen is
hiermee rekening gehouden bij de be
paling van de hoeveelheid afval die
per jaar in zee gedumpt mag worden.
Volgens Oavis is deze redenering
onzin. Het is juist gevaarlijker
als radioaktieve stoffen in de zee
bodem worden opgenomen, want die kun
nen dan worden gegeten door gedierte,
dat volgens recente onderzoekingen
in overwacht rijke getalen tot op
grote diepten in de oceaan te vinden
is: sponzen,wormen,zeekomkommers,
inktvissen. Die dieren worden door
vissen gegeten, en die vissen kunnen
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kunnen de mensen weer op hun bord
krijgen. Op die manier, door opname
in het bodemslib en daarna in de
voedse1keten ,concentreren de radi 0
aktieve stoffen zich tot schadelijke
hoeveelheden die zelfs niet voldoen
aan de normen van het verdrag van
Londen. De afgelopen jaren werden
die normen steeds verder verscherpt.
Soms moest de maximaal toegestane
dosis zelfs worden gedeeld door
honderd. Anderzijds woren de marges
steeds kleiner als de hoeveelheden
te dumpen afval jaarlijks blijven
toenemen.
Wat je niet wilt weten deert niet.
Maar de amerikaanse onderzoeker
R.S. Dyer vond plutonium en cesium
in bodemmonsters in de buurt van

doorgeroeste afvalvaten. Op de vaten
leefden sponzen. Bij de in het water
levende dieren zijn koncentraties van
strontium aangetroffen. Maar de be
schikking op het kroonberoep vermeldt
dat "niet is komen vast te staan,of
dit verschijnsel een gevolg is van
dumpingen in zee, dan wel wordt ver
oorzaakt door de wereldwijde neer
slag van radioaktieve straling af
komstig van proeven met nucleaire wa
pens". Over ziekenhuisafval gesproken:

Gerd Vink.

STRALEND ZOUT

HET KERNAFVAL EN DE ZOUTKOEPELS

"Nederlandse zoutkoepels zouden naast
het eigen kernafval ook afval uit andere
landen kunnen herbergen. Nieuwe gegevens
bevestigen de konklusie, dat kernafval
veilig in een onderaardse zoutkoepel kan
worden opgeborgen. Het wachten is nu al
leen nog op de maatschappelijke aanvaard
baarheid van deze vaststelling." Aldus
de berichtgeving in de Volkskrant van
30 september j. 1. over een sympos i urn
over opwerking en opslag van kernafval.

De nieuwe gegevens waar ir. Hamstra van
het Energieonderzoekscentrum Nederland
(EeN) tijdens het symposium mee aankwam
zijn voor een deel verkregen uit onder
zoek in de zoutkoepel te Ässe (West
Duitsland). Volgens het bericht in de
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Volkskrant wordt daar "reeds een aantal
jaren lang radioaktief afval opgeslagen.11

Dat is niet geheel juist: in Asse is tot
1979 laag en middel aktief afval opge
slagen, maar geen kernsplijtingsafval.
Ir. Hamstra gaat er in zijn berekeningen
van uit, dat de zoutopstuwsnelheid
maximaal 0,1 millimeter per jaar zal
bedragen, waarbij hij verwijst naar onder
zoek van de Duitser Jaritz. Helaas ver
meldde Hamstra niet, dat de geoloog Appel
onlangs heeft uitgerekend dat de snel
heid waarmee de zoutkoepel bij Gor1eben
opstijgt minstens 0,3 millimeter per
jaar bedraagt.
In zijn voordracht stelde Hamstra dat de
regering van de deelstaat Nedersaksen de
weg heeft vrijgemaakt voor het onderzoek
dat thans in volle gang is rond en in
de zoutkoepel van Gorleben. Hamstra be-



treurt het dat dat stadium in Nederland
nog lang niet bereikt is.
Onlangs ben ik in Gorleben geweest. Ik
heb met eigen ogen gezien, dat de weg voor
de proefboringen aldaar is vrijgemaakt
door de stationering van honderden po
litiemensen, door de aanleg van metershoge
betonnen muren om de boorplaatsen , waar
op vele kamera's gemonteerd zijn om elke
beweging van toeschouwers te volgen. Ik
hoop niet dat we zoiets in Nederland
mee zullen maken.

De eerste boringen in en om de Gorle
ben~zoutkoepel hebben een aantal onver
wachte resultaten opgeleverd, zoals
beschreven in een artikel van de geo
loog Mauthe. Er zijn kloven en spleten
tot 10 centimeter breed aangetroffen.
Dat is in tegenspraak met leerboekjes,
waarin staat dat kloven en spleten van
zelf weer dichtvloeien. Volgens dezelfde
leerboekjes wordt een zoutkoepel omge~

ven door een ondoorlaatbare laag, de
zogenaamde gipshoed. Bij de Gorleben
zoutkoepel ontbreekt deze gipshoed
over een oppervlakte van ongeveer 10
vierkante kilometer. Volgens Mauthe

staat het vast dat het grondwater
kontakt heeft met het zout. Uit de proef~

boringen is naar voren gekomen, dat aan
de westelijke rand een tachtig meter hoge
"zouttoren" uitsteekt boven het normale
zoutspiegelnivo. Het ontstaan en de
aanwezigheid van deze zouttoren kan op
grond van de huidige geologische kennis
niet gemakkelijk verklaard worden.
Vanwege deze en andere argumenten is de
zoutkoepel bij Gorleben volgens Mauthe
niet geschikt voor de opslag van kern~

afval.
Een stilzwijgende vooronderstelling bij
de modelberekeningen van Hamstra is,
dat hij beschikt over volledige en eeuwig
geldige kennis. De resultaten van de
proefboringen te Gorleben tonen aan,
dat die vooronderstelling onjuist is.
Daarom moeten we de berekeningen van Ham
stra met heel wat korreltjes zout nemen.

De stelling van Hamstra dat ook kernaf
val uit andere landen opgeborgen zou
kunnen worden, moeten we bezien tegen
de achtergrond van de aktie van de
atoomlobby om Dodewaard en Borsseleopen
te houden. Het aanleggen van een mijn
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in een zoutkoepel kost volgens de gege
vens van het instituut dat de onderzoe
kingen bij Gorleben verricht ongeveer
een miljard mark. Als we er vanuit gaan
dat de aanlegkosten van een mijn in
een Nederlandse zoutkoepel even groot
zijn, dan zou dit bedrag toegerekend
moeten worden aan de kerncentrales
Dodewaard en Borssele, aangezien het niet
te verwachten is dat er in Nederland kern
centrales bijgebouwd zullen worden.
Door ook afval uit het buitenland op te
slaan, worden de kosten voor Dodewaard
en Borssele minder; aldus hoopt de
atoomlobby het sprookje van de goedkope
atoomstroom te kunnen waarmaken.
Hamstra probeert de bevolking van het
Noorden van het land om te kopen met
het argument dat opslag van kernafval
technisch hoogwaardige en schone werk
gelegenheid op zou leveren. Ik kan
echter niet begrijpen hoe iemand het
werken met kernafval een schone vorm
van werkgelegenheid kan vinden. Het

valt ook niet te verwachten dat dit
werk welkom zal zijn. Ik denk dat de
atoommensen van het ECN absoluut niet
inzien waarom er verzet is tegen opslag
van kernafval in zoutkoepels. Prof.
Goedkoop van het EeN kenmerkte tijdens
genoemd symposium het verzet tegen op
slag van kernafval als "agitatie" en
stelde dat politici die bezwaren hebben
"van twijfelachtig allooi" zijn. Voor
waar een betreurenswaardige bijdrage
aan de diskussie, een professor on
waardig. Heeft het ECN niet in de gaten
dat dit soort uitspraken er toe bijdra
gen dat in het Noorden van het land
nooit ook maar één boor de grond in zal
gaan ?

Herman Damveld
Kloosterstr. 45
Groningen
tel 050/125612

21 november 1981

In 1977 startte het IKV de vredesweek
met de leus" Help de kernwapens de
wereld uit, om te beginnen uit Ne
derland. Sinds die tijd is er een
grote anti-kernbewapeningbeweging
in Nederland ontstaan die o.a.door
middel van vele akties steeds meer
druk ging uitoefenen op politieke
partijen en maatschappelijke or
ganisaties om zich ook uit te
spreken voor eenzijdige ontwapen
ingsstappen.
De groep mensen die zich achter
de IKV leus scharen en zich hier
voor aktief inzetten wordt steeds
groter. Sommigen zien deze ont
wikkeling met angst en beven tege
moet en noemen het dan ook de
Hollandse Ziekte maar vele andere
Europeanen beschouwen het verzet
tegen de kernwapens als het enige
juiste medicijn.Ook zij beginnen
zich verontrust te maken over de
steeds toenemende atomaire be
dreiging. Zij eisen dat er een
meerzijdig en veelomvattend ont
wapeningsproces op gang komt,
waarbinnen een kernwapenvrij
Europa een belangrijke stap is.
Om dit doel te bereiken zijn de
afgelopen maanden honderdduizen-

den mensen in verschillende
Europese steden de straat op
gegaan.
Op 21 november wordt er in
Amsterdam gedemonstreerd met
de volgende eisen:
Geen nieuwe atoomraketten in
Europa, niet in Nederland
noch in enig ander land.
De nederlandse regering moet

.WAR
TOYS

"Now th i, one destroys ell the doll. - but it 'eeve. the doll
houses .tanding"
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haar instemming met het NAVO be
sluit van 12 december '79 over de
modernisering van de kernbewapening
in West-Europa terugnemen
De Nederlandse regering dient haar
NAVO partners te verzoeken het
december-besluit van '79 in her
overweging te nemen.
Het LEK is een van de vele
organisaties die de demonstratie

ondersteunen en roept daarom op
om op 21 november met zoveel
mogelijk mensen naar Amsterdam
te komen voor de demonstratie
tegen kernwapens en voor de
manifestatie tegen kernenergie.
Kortom.21 november wordt een
aktiedag voor een kernvrij
Europa,voor een kernvrije
wereld.

KURS~ PLAATSELIJK ENERGIEBELEID

Dit najaar en komend voorjaar organi
seert de Vereniging Milieudefensie een
kursus voor plaatselijke energieaktie
groepen. Doel van de kursus is om met
plaatselijke groepen te zoeken naar
nieuwe aktie-perspektieven: Wat zijn
de beste manieren om als plaatselijke
groep aktie te voeren.
De kursus gaat in eerste instantie twee
avonden duren. De deelnemers zetten
vooraf hun ervaringen met akties op pa
pier; Milieudefensie stuurt iedereen
van te voren een informatiepakket.
Op de eerste avond praten we over ak
ties die de deelnemende groepen in het
verleden gevoerd hebben: Wat was het
doel van die akties, was dat een goed
doel, in hoeverre is dat doel bereikt.
In aansluiting hierop gaan we op de
tweede avond praten over hoe je in de
toekomst akties op kunt zetten om meer
zeggenschap te krijgen over het plaat
selijk energiebeleid.

KORTE

ONDER HOOGSPMNING

In 1972 treedt Karen Silkwood als
voorstandster van kernenergie in
dienst van een plutoniumfabriek.
Binnen twee jaar kan zij aantonen
dat op minstens 25 punten wordt
geknoeid met de veiligheidsmaat
regelen, voor mensen binnen maar
ook voor mensen buiten de fabriek.
Zelf al ernstig besmet met radio
aktieve straling komt zij in 1974
om bij een auto-ongeluk.Op 6 maart
1979 start een proces tegen de
firma op drie aanklachten :

De kursus plaatselijk energiebeleid is
bedoeld voor alle groepen die op plaat
selijk nivo aktief zijn, dat wil zeggen:
Die door het voeren van akties proberen
meer zeggenschap af te dwingen over het
plaatselijk energiebeleid. We denken
hierbij aan akties voor betere isolatie
in de nieuwbouw, akties om alternatieve
energiebronnen, zoals wind en (passieve)
zonneenergie ingevoerd te krijgen, loka
le akties tegen kolen- of kerncentra
les, enzovoort.

Groepen die interesse hebben in deze
kursus kunnen kontakt opnemen met:
Milieudefensie
postbus 20050
Amsterdam
tel. 020/221366 (vragen naar Hans,
Georg of Herman).

BERICHTEN

Opzettelijke radioaktieve besmetting
Aantasting van de demokratische
rechten.
Moord.
Dit waargebeurde verhaal wordt ge
speeld door de toneelgroep Gltwee.
Voor vragen over het stuk is het vol
gende telefoonnummer beschikbaar.
043-17764(alleen woensdag en dins
dagmiddag 2-5 uur)

rlwnFESTi~TIE TEGEN KE~ENERGIE

Zaterdag 21 november Internationa
le vredesdemonstratie in Arnster-
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dam.In aansluiting op de demon
stratie organiseren Amsterdamse
basisgroepen tegen kernenergie
een manifestatie in Paradiso:
popgroepen,Muziektheatergroepen,
films. foto's. video. stands met
informatie enz.
Aanvangstijd: 5 uur 's middags
tot 1 uur 's nachts.
toegangsprijs f5.-

VIDEO 50 PLUSSERS

Tijdens de laatste Dodewaard
aktie is een grote groep oudere
mensen aktief geweest. Ze staan
bekend als de 50 plussers.
Over de motieven en aktiviteiten van
de 50 plussers is nu een vidofilm
vervaardigd. Op vaak indringende man-

ier wordt via intervieuws en opna
mens in Dodewaard zelf, een beeld
gegeven van deze"jongste"loot van
de AKB.
De film is uitstekend geschikt om te
gebruiken bij voorlichtingsaktiviteit
en, diskussiebijeenkomsten e.d. Kort
om: voor iedereen aan te raden.
De film is voor f25,- te huur bij:
-Het Kijkhuis, Noordeinde 140,Den
Haag (tel. 070-651880)
-Dodewaard gaat dicht, postbus 1357,
Nijmegen (tel. 080-220960)
Het is ook mogelijk een kopie aan
te schaffen. De kosten hiervan bedra
gen ongeveerfl00,- Voor meer informa
tie hierover, kun je bellen met Yolan
da, tel.020-925732.
Tenslotte: de film is op drie sys
sternen afspeelbaar,nl.Sony-O
matic, VHS en Betamax.
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