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KORT 
REDAXIONEEL 
J)e derde nieuwsbrief van de Basisgroepen tegen Kerngeweld & Militarisme. 

lli t nummer wordt ook gestuurd naar grot>pen/personen die niet direkt bij de 
basisgroepen betrokken zijn, maar waarvan we denken dat ze wel geinteres
seerd zijn , in wat er :r.oal gebeurd in dat deel van de anti-kernenergie
en anti-militarist.iese-beweging. 
Ben dik nummer deze keer. llat is hoopvol omdat daarmee de noodzaak van een 
dergelijke nieuwsbrief onderstreept wordt. Maar dat betekend ook dat de 
kosten van het maken & verspreiden niet gering waren. We verzoeken jullie 
dan ook dringend om f 2,-- voor dit nummer over te maken. Je kan ook gebruik 
maken van de automatische overschrijfkaart die in dit nummer ingevouwen 
zit. Maar je mag ook meer over maken, graag zelfs! Zie ook de oproep onder 
dit stuk! In het vervolg wordt de nieuwsbrief alleen gestuurd aan mensen/ 
groepen die betaald hebben. 

In dit nummer veel over het landelijk overleg van Basisgroepen. Zonder nu 
te willen pretenteren dat dit een "gesloten" overleg is, willen we er toch 
de nadruk op leggen dat het voor beisgroepen is, of voor groepen die onge
veer op de zelfde lijn liggen. Dus groepen/personen die kiezen voor (al dan 
niet) geheime direkte akties, waarbij het niet zo belangrijk is om zoveel 
mogelijk mensen mee te krijgen als dat ten koste zou moeten gaan van de 
aktievorm. 

OPROEP 1 
Zoals je in het redaxioneel kunt lezen, moet de nieuwsbrief zich zel 
gaan betalen. Maar het secretariaat doet meer dat ook geld kost. 
Daarom vragen we jUllie om, riaast het geld voor de nieuwsbrief, een 
gift te storten voor de secretariaats kosten. Doe het! 

Dank 

OPROEP 2 
Een tijd geleden zijn een aantal mensen begonnen om een boek te schrijven 
over de basisgroepen. 
Op dit moment is het inhoudelijke gedeelte prakties af. 
Er moeten echter nog een heleboel dingen gebeuren, voor dat het boek in de 
(linkse) boekhandel ligt, zoals lay-outen, publiciteit, verspreiding door het 
hele land, etc. 

We zoeken dan ook nog mensen die met dit soort zaken mee willen helpen. 
Interesse? Bel even naar het secretariaat, dan hoor je daar wel meer! 

Alvast dank! 

VERGADER DATA 
30 augustus - UCN - Vergadering over wat te doen tegen de uitbreiding die 

op stapel staat. 11 uur Hotel Suisse, Stationsplein 
in Almelo. Voor. meer info 05496 - 2738. 

4 september - UCN - Over de plannen rond het P.roces wegens verrijking il
legaal uranium uit Namibie. 14 uur Zuidsingel 45 in 
Amersfoort. Bel voor meer info secretariaat. 

6 september - LO - Landelijk Overleg Basisgroepen. Da Costakade 158 in 
Amsterdam. 

13 september -LPTK -· Landelijke vergadering Platform tegen Kernenergie. 
Voor tijd en preciese plaats: 020 - 221366. 
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LANDELIJK OVERLEG 
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Verslag Landelijk overleg, 5 juli 1986, Assen 

Aanwezig: ongeveer 32 mensen uit Vorden, Wageningen, Eindhoven, Lochem, 
Arnhem, Amsterdam, Zelhelm, Apeldoorn, Assen, Ede, Tiel, Nij
megen en Wychen. 

l.Dodewaard 
Door een voorbereidingagroep werd het voorstel gedaan om in 
oktober een aksie in Dodewaard te organiseren. In het midden 
zou blijven of dit een demonstratie of blokkade zou worden. 
De meeste mensen waren niet entousiast. Op zo'n korte ter-
mijn een aksie organiseren werd niet haalbaar geacht. Bovendien 
vond men dat er nog al wat àndere zaken in die periode onze 
aandacht op zullen eisen (UCN, Woensdrecht?) 

2.Borssele 
Dèzelfde groep deed ook het voorstel tot een axie-driedaagse 
bij Borssele op 24-25-26 april 1987 (vrijdag, zaterdag en zon
dag). In de diskussie werd de aksie verder uitgewerkt: 
24e opzetten van het tentenkamp; 25e om Suur sochtends begin 
van een 28uur durende blokkade van het hele kompleks (poorten 
dan wel wegen), tot de volgenàe dag 12uur. Op het terrein in 
Borssele staan zowel een kerncentrale als een konventionale 
centrale. Wil de blokkade effektief zijn dan zal alles geblok
keerd moeten worden. Mede daarom, zo vond men, zullen we in 
onze argumentatie van aksie ook aandacht moeten besteden aan 
de problematiek van de konventionale elektriciteitsopwekking 
(kolen/gas/olie) en de alternatieven daarvoor. De aksie zal 
op de 26e worden afgesloten met een manifestatie of zoiets. 
De voorbereidingagroep zal doorgaan en op het volgende lande
lijk overleg een verdere uitwerking van de aksie-organisatie 
presenteren. 

3.UCN 
Nav. het proces dat de VN-raad voor Namibie tegen Urenee 
aan zal spannen, is er al een tijdje een voorbereidingsgroep. 
Die kwam met de volgende ideeën: 1.er worden sowiso geheime 
aksies tegen UCN voorbereid; 2. er zou een groot nachtelijk 
aksie-feest van basisgroepen hloeten ko~en; 3. ten tijde van 
proces zou een voornamelijk door andere groepen georganiseer
de aksie moeten plaatsvinden landere groepen: anti-apartheids
groepen, milieuklups en vredesgroepen): t.w. een manifestatie, 
een wake en een demonstratie (2 dagen totaal). 
Er is kontakt met een aantal groepen, eèn volgende vergader
ing is op 4 sept. 14.00uur in de Instee, Zuidsingel 45 Amers
foort. Als de datum van het proces in sept. nog niet bekend 
is dan zal aksie 3. pas in maart volgend jaar georganiseerd 
worden. 1. en 2. zouden in de maand voor het proces plaats 
moeten vinden. Wat betreft 2.: aksles t.t.veen feest in de 
nacht werden door veel mensen nogal onrealisties gevonden. 
Als alternatieven werden genoemd: -een feest t.t.v. de mani
festatie: - een grote geheime aksie als afsluiting van kleinere 
aksies. Wanneer dan en in relatie met het proces? Dat zal de 
voorbereidingagroep nog uitzoeken. 

lt.Sekretariaat 
Het is 2x per week open. De volgende nieuwsbrief wordt naar 
meer mensen en groepen gestuurd om wat meer bekendheid te 
geven aan de basisgroepen. 
Om aan vaste inkomsten te geraken, zullen er machtigingen 
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aan de diverse basisgroepen worden gezonden. Er zal een 
algemeen affiche (over basisgroepen) worden ontworpen. 

5. Landelijke persgroep 
Hierin willen zitting nemen: Peer (asd), Jos(nijmegen), 
John (assen) en henk (asd). Zij zullen voor de komende 
vergadering een soort beleidsstuk moeten schrijven. 

6. Woensdrecht 
Op 19 sept. zal er in W. een totale blokkade van alle 
poorten plaatsvinden en zijn er ook aksies in de rest van 
het land. De organisatie is in handen van BIVAK/BONK. 

1. Aksles tegen bedrijven 
Het idee om gedurende een bepaalde periode allerlei aksies 
tegen 1 bedrijf te voeren dat op Woensdrecht werkt, zal 
nader moeten worden onderzocht. Asd. zou dat in beginsel 
willen doen. Met de notulen wordt dan ook een lijst van 
bedrijven die zich in NEd. met kernenergie en kernwapens 
bezig houden, meegestuurd. 

P.S. Op 20 sep. is er een open dag op de vliegbasis Eindhoven. 
Neem kontakt op met de vredeswinkel Eindhoven. 

Het volgend landelijk overleg is op 6 sept. om 12.00uur 
in Amsterdam, Da Costakade 158 (achterkant van Tetterode). 
Vanaf het CS te bereiken met tram lijn 17, halte Kinkerstraat/ 
Bilderdijkstraat of via het Amstelstation met lijn 12.• 
Als je koffie wilt kun jev~11.00uur terecht. Des middags 
zorgen we ook voor enig eten. 

aZIE KAARTJE OP BLZ. 13 

Agenda voorstel L.O. 6-9-'86 Amsterdam 

1. - Borssele Bijgevoegd Diskussiestuk Ronald Jansen Blz 7 t/m 12 
Concept wervingsfolder Blz 5,6 

2. - U.C.N. 
3. - evt. Persbeleid 
4. - NAVO-oefening in amsterdam. Zie ook hieronder. 
5. - Aksies tegen bedrijven Diskussiestuk op blz 4 
6. - Verslag sekretariaat 

Toelichting agenda punt 4. 
Zoals je misschien weet, meert er van 22-27 september een NAVO-vloot van 30 á 
40 schepen aan in het Oostenlijk Havengebied. Veel bedrijven zijn daar niet 
meer,.maar er wonen wel mensen, liggen woonboten en er zijn panden gekraakt. 
Het gebied wordt waarschijnlijk niet tot militair gebied verklaard, de schepen 
worden door het personeel zelf bewaakt. De bemanning van 15.000 koppen gaat 
natuurlijk ook stappen in Amsterdam, dus dat kan leuk worden. Meer doen ze 
niet. De NAVO-top komt wel vergaderen in de stad. 
Op het overleg zullen we misschien meer gegevens hebben en de aksies tegen 
dit festijn uit de doeken doen. 
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Diskussiestuk bij punt 5 van de agenda. 
Akties tegen bedrijven die hij de bouw in Woensdrecht hetrokken zijn. 

1. Voorwaarden: het moet een landelijk bedrijf ZIJn, met een aantal vestigingen 
- het moet zeker zijn dat het bedrijf op de basis werkt 
- het bedrijf moet kwetsbaar zijn voor onze akties 

2. de bedrijven: 
Fokker: via dochteronderneming SABCA in België, die gaat het onderhoud aan 
alle amerikaanse kruisraketten doen 

- Heidemij: werkt aan de groenvoorziening en het grondwerk op de basis 
- Hollandse Betonmaatschappij: bouwt bunkers 
- Heymans: bouwbedrijf . 
- Bredero: bouwbedrijf (is onduidelijk) 

3. doel van de aksies: 
het bedrijf in opspraak brengen door haar doen en laten aan de kaak te 
stellen 
het bedrijf in haar normale functioneren belemmeren 

-stopzetting van de werkzaamheden·op Woensdrecht 
4. aksie opzet: 

- We stellen voor de aksies in mate van heftigheid etc. opbouwend uit te 
voeren: dus niet meteen beginnen met de hardste middelen. Dit omdat het meer 
effect sorteert om met dreigementen te beginnen en de publiciteit zodoende 
op te bouwen. 

- Met welke middelen elke basisgroep begint of eindigt is niet aan ons of het 
landelijk overleg om te beoordelen. Wel kunnen we als basisgroepen bepaalde 
aksies gezamenlijk voeren, cq. voor bepaalde aksies de verantwoording nemen. 
Welke aksies dit zijn, kunnen we misschien al op het L.O. vast stellen. 

5. publiciteit_: 
- Het overleg zal een soort verklaring moeten uitgeven in de trant van: we 

klagen dit bedrijf aan en eisen dat het stopt met haar werkzaamheden voor de 
kruisrakettenplaatsing. Zo niet, dan volgen aksies, nooit vriendelijk, soms 
uiterst onvriendelijk. Over bepaalde aksies van het laatste type, gepleegd 
door onbekende groepen, kunnen we niets zeggen, natuurlijk. 
De landelijke persgroep zal hieraan dus wel wat werk hebben, of er moet 
ook een a nart koÖrdinatie2roen ie Y.QQ.r deze aksies i m~es.t.eld ·-' 

DISKUSSIE 
rrn deze nieuwsbrief is een probeerseltje opgenomen voor de eerste wervings
tolder voor de Borssele-axie volgend jaar april. 
Het is de bedoeling dat we het over die folder gaan hebben op het landelijk 
overleg van 6 september in Amsterdam. 

Maar nu al vast enige punten ter overdenking; 

*1 - De illustratie op de voorkant kan je vaag bekend voorkomen. Het is ge
bruikt op een poster voor de eerste "Dodewaard Gaat Dicht!"-axie in 
oktober 1980. Misschien is het daarom juist van belang dat die er niet 
op komt, aan de andere kant, 't is al 6 jaar geleden en ik vind het 
gewoon een mooie illustratie, die er goed bi.j past. 

*2- De leus "Borssele Gaat Dicht! is in de voorbereidingsgroep gekozen. 't Zal 
enige herinneringen oproepen. Gunstig. of juist niet? 

*3- De eisen op de achterkant komen, iets aangevuld, van de Moerdijk-terrein
bezettings-folder, uit oktober '85. 

*4 - De zin (ook op de achterkant), over het "in principe geweldloze karakter" 
van de axie, staat er in, omdat een deel van het groepje dat met de folder 
bezig is. gegaan dat noodzakelijk vond. liet concretiseerd in elk geval de 
(onvermijdelijke) diskussie daarover. Dirk, ede 



Aan deze axie koppelen we de volgende eisen: 

* Geen bouw van nieuwe kerncentrales; 
• Onmiddellijke sluiting van alle bestaande ~f\E~~~ 

kernenergie-objek ten; 1'"\\~' I Vç~ 
"' Opslag van het tot nu toe geproduceer-

0
~ '7'rt. 

de radio-actieve afval in de geslote), ; .. ,.:f;,,.,,:... . \.)~ 
kerncent ra les; ,...,.",_ fi;J!M!!.!!Zf!J!!lf/i'..... ~ 

* Terug trekking uit buitenlandse ~ :!/!jff/!://!!!J!!:~if:i/'1!.: \ '~ 
kernenerg ie-ob jekten: ;t:f:::f:~iff;ff.!fli>, '~.. • - ' 

• Druk uitoefenen op ons omringende e 
4 

,f!ii,-;.:;:;;i:;i;Jl;;;:;ih_ ;:::;-::. V 
landen om ook daar te komen tot ..""" ~,,,,,,,,,.~.,,,,,,, /-.-.. 
stopzetting van het kernenergie- ~~ ?.:i::f.'ff::.'.:fji!!.~ffi!!" _ 
programma; ··,:::f.'i"l.7~.. .... L 

* Stimuleren en ontwikkelen van alter- ~ ~~ 
natieve energiebronnen, zoals, aard- ~' ~~ · 
warmte, wind- & zonne-energie, etc., maar BEO~ 
ook warmtekracht-koppeling en verdere be-
sparing. 

De axie-3-daagse zal een in principe geweldloos '>~tl A~~~ 
karakter dragen, waarbij in de voorbereiding de ( ~~) 
nadruk zal liggen op regio-vorming om de basis-
demokratiese uitgangspunten van de axie zoveel •·-
mogelijk te waarborgen. ~ ~ 

~ IIADIOt.~'\~ 
Hieronder staan een aantal regionale kontaktadressen, maar als je 
interesse hebt, kun je ook het landelijk secretariaat bellen. 

Dé. AK.7Ié. KOS7 qé1JJ, Vé.é.L 9é1JJ!!!! 
Stold daaAom gul. en. R..i.jzoru:ivt. o~t 
op giA.o i.€n nC/lTU!.. van.: 
BORSSé.il 9AA7 DICH.7! i.n • 

De axie-3-daag~e wo~ geo~gani~ee4d doo~ de Ba~i~g~oepen 
legen !Ltungl!.I.L•e.ld. g f'l.if.i.i..CJA.i.,;m.e en aru1eA.e g~oepenl P".IWonen. 
~ z.i..ch. tij hel.. 1.andeiljk outVl.Leg BoM~e..le gaat Dicht! 
heRJ...en. aan.gtUJloUn.. 

01 -
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BORSSELE GAAT DICHT! 
2~" 25/ó 26 afl/~,i{ 1987 

s.~. IJlt a ... ~·-'! ... 
' . : ~ "lilt...,~.".~·~.-.: .__. •.• ' •• 

-~ •. " ,...." -:::71.. " ..... ~ . 
• p·. 

o# . ·- .. "-4· .. : ""-'! ~.~· 
·-êM . • ·~t _. r-• •fJI'( 
~:.-"· . ... --:-t _".... ... ~ .... . 

~-

vr. 24: 
za. 25: 
zo. 26: 

12.00 uur 
8.00 uur 

12.00 uur 
14.00 uur 

.:--.:.,. .. ..... 
opbouw AXIEKAMP 
begin BLOKKADES 
einde blokkades 
MANIFESTATIE 

Atoomenergie Omdenondujunie 
Landelijk Secretariaat: 
BASISGROEPEN TEGEN KERNGEWELD & MILITARISME 
SWEERS DE LANDASSTRAAT 73, ARNHEM 
Dinsdag & vrijdag: 14-17 uur. 085 - 514957 
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26 APRIL 1986: 
De kerncentrale in het Russische Tsjernobyl ontploft. 
Wat volgens de risico-berekeningen maar één keer in de 
tienduizend jaar kon gebeuren, gebeurde! 
Door het stilzwijgen van de Russische 
autoriteiten doen in het westen de 
meest griezelige geruchten te ronde: 
massagraven, tienduizenden acute 
stralings doden, de brand in een 2de 
reactor, etc. 
Maar de atoomlobby had weer eens 
luk, al lijkt dat in dit verband 
uiter~te cynies. Maar de 
ramp gebeurde 's nachts 
daar door waren er f1·~~~ ~" . 
veel minder I:J• / , -·~~~~ 

.... ~ I• ~<a:r~ ~ .... ~ mensen en -- j ~.l't ,.~.,.:.~2\.~;~~ 
op het 
atoom
complex 
én in de 
omgeving ~~ 
op het land aan 
het werk. Daar kwam 
nog bij dat de wind goed stond, dus van 
de dicht bevolkte gebieden af. Toch werden er ruim 100.000 
mensen geëvacueerd; stierven er enige tientallen binnen 
een paar maanden; zullen er tienduizenden de eerste 30 
jaar extra aan kanker sterven; zullen de gevolgen nog ge
neraties lang merkbaar én zichtbaar blijven; etc, etc. 

De plannen om in Nederland twee nieuwe kerncentrales te 
bouwen, lijken niet meer realiseerbaar. Vlak voor de 2de 
Kamer-verkiezingen zwakken de regeringspartijen hun pro
kernenergie-standpunt dan ook af. En blijven aan de macht. 
De kerncentrale plannen liggen in de la en zullen er onge
twijfeld weer uitgehaald worden als Tsjernobyl vergeten is. 

Daarom is het van het grootste belang er voor te zorgen 
dat de ramp in Tsjernobyl niet vergeten wordt. 
En dat uitstel AFSTEL wordt!!!!!!!!! 

2 

.Dáárom, 1 jaar na Tsjernobyl, een axie-3-
daagse bij de kerncentrale in het Zeeuwse 
Borssele. 
Maar waarom Borssele? 

Omdat, Borssele Neerlands grootste kerncentrale is met een 
vermogen van 450 MW, dat echter voor verre
weg het grootste gedeelte afgenomen wordt 
door de Frarise aluminiumgigant Péchiney. 
Péchiney heeft belangen in de splijtstof
stavenfabricage en, via Cogéma, in de op
werking van gebruikte brandstofstaven. 
Péchiney verdient dik aan de kerncentrale: 
stroom voor minder dan de kostprijs en be
langen in de fabriek waar de splijtstofsta
ven van Borssele opgewerkt worden. 

Omdat, na de terreinbezetting van Moerdijk, oktober '85, 
waar de aandacht vooral gericht was op de 
nieuwe kerncentrales, het nu uitzonderlijk 
van belang is om sluiting van de bestaande 
kerncentrales te bewerksten i gen;. om in 't 
offensief te blijven; om de atoomlobby 
geen tijd te geven zich te herstellen! 

Omdat, Borssele de belangrijkste vestigingsplaats is voor 
eventueel nieuw te bouwen kerncentrales. 

Omdat, Borssele de aangewezen plaats is voor de tijdelijke 
(50-100 jaar!) opslag van radio-aktief af
val. 

REDENEN GENOEG, DUS !! 

'l-f.RN~~ 

Is a op); 
BORSSELE 
~ ~ 
~ 
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DISKUSSIE 
Aan LPTK, Partijbestuur PSP, Ni.euwsbrief Basisgroepen 
Van Ronald Jansen 2//7/86 
Betreft: Diskussiestuk AK~ 

LAHoELil:.E A k11E: ÉÉN .JAAR. -rsjErtHoSvL 

"Nederland stil na Tsjernobyl". Als we Hennan Verhagen - medewerker van 
de Regenboogfraktie in het Europese parlement - mogen geloven, dan hebben 
Nederlandse milieuorganisaties en aktivisten het er flink bij laten zitten, 
de eerste maanden na de Russiese katastrofe. Herman heeft hier gemist " wat 
de Westduitsers teveel hadden: een vleugje bewogenheid, desnoods een 
neiging tot paniek, maar in ieder geval uitmondend in een gebundeld 
optreden .. " (zie zomernummer van Milieudefensie). Wat hem betreft 
heeft minister Winsemius voorlopig de slag om Tsjernobyl gewonnen. 

Voor een aardig deel is met deze redenering mee te gaan. Er werd door 
de Nederlandse AKB met name op twee punten slecht "geskoordn: 
+ De milieuorganisaties waren niet in staat een adekwate tegeninformatie

kampagne o~ te zetten (betrekking hebbend op metingen rond radioaktieve 
fall out, de effekten ervan, noodzakelijke maatregelen etc.). In West
Duitsland werd die taak opgepakt door het 24 uur per dag in touw zijnde 
Oko-i nstitut Freiburg en ook afdelingen van de Grünen. Dit grlindliche 
infowerk dwong in de BRD veel respekt af. Zelfs is het aanleiding om 
ook maar eens de niet-nukleaire alternatieve scenario's van de milieu
beweging op hun geldigheid te testen. 

+ Er vond in Nederland geen centrale landelijke aktie plaats die de onge
rustheid en woede van ook anderen dan alleen aktivisten had kunnen 
uitdrukken. In mei/juni werd een demonstratie overwogen. maar bleek de 
animo om te organiseren gering. Daarentegen liepen in de omringen 
landen honderdduizenden tegen het atoomprogamma te hoop. 

Naast het gegeven dat er nogal grote verschillen in hoeveelheden radio
aktieve neerslag en in gehanteerde stralingsnormen optraden, zijn er denk 
ik globaal een drietal verklaringen voor de uiteenlopende reakties op het 
kernongeluk te geven: 
1. De Nederlandse regering speelde gehaaid op de gebeurtenissen in. Afgezien 

van een paar korte paniekperioden (Van Aardeone's bosbrasden}wisten CDA/VVD 
- met de verkiezingen in zicht - haast ongemerkt een 180 - draai te maken. 
Oe bouw van nieuwe kerncentrales werd uitgesteld, afstel van het bouw
programma werd door CDAer Lansink "niet uitgesloten". Een onderzoek naar 
de veiligheid van de bestaande centrales werd aangekondigd. Dit elektorale 
opportunisme, dat de angel uit het {potentiële) Nederlandse verzet haalde, 
botst met de regelrechte blunders die bijv. de Duitse regering maakte, 
De hals-over-kop-benoeming van de niet ter zake kundige milieuminister 
Wallmann is één van laatsten uit de reeks. 

2. Oe 2e Kamerverkiezingen van mei waren een bliksemafleider, niet alleen 
voor de publieke opinie en de media, maar ook voor het antikernenergie
verzet. landelijke politieke organisaties waren grotendeels met hun 
kampagnes bezig, terwijl milieuorganisaties en ook regionale groepen 
zich in het kader van de Stem tegen Kernenergiekampagne op de 
lopende zaken richtten. Er heerste een stemming van " eerst maar eens 
de verkiezingsuitslag afwachten". En toen die eenmaal bekend was, zat 
een alerte en enthousiaste reaktie er ook niet echt in. 
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a 

3. Vooral in Duitsland is de bevolking door Tsjernobyl keihard met de 
neus op het eigen nationale atoomprogram met al zijn risiko's gedrukt. 
Veel meer dan bijv. in Belgie en Frankrijk - waar de overheid bij gebrek 
aan tegenvuur de ramp kon doodzwijgen - zorgde dit voor Kdas grosse 
Umdenken" en plannen voor "den Einstieg in den Ausstieg". Terwijl in 
Nederland al jaren een maatschappelijke diskussie over kernenergie had 
gewoed. kwam het politieke debat in Duitsland pas met Tsjernobyl goed 
los. ook binnen het partijpolitieke establishment (Binnen de SPD rommelde 
het sinds 1984 al aan het kernenergiefront}. 
In Nederland kwam dus de klap letterlijk en figuurlijk minder hard aan. 

Toch: In Nederland mag dan niet optimaal op Tsjernobyl zijn ingespeeld. 
geslapen heeft de Energiebeweging r.iet. En haal je de BRD als vergelijking 
aan dan zit je al snel in de min. omdat Tsjernobyl daar een schokeffekt teweeg 
bracht dat uitgroeide tot één van de meest ingrijpende gebeurtenissen sinds 
Wereldoorlog II. Wat er in Nederland wel gebeurde: 
+ landelijk speelde de StK-kampagne. die vooral werd gedragen door Vereniging 

Milieudefensie. Natuur & Milieu e.a. Haar doel was van kernenergie een 
item in de verkiezingsstrijd te maken, de PvdA op haar standpunten vast te 
pinnen2 het stemgedrag van bepaalde kiezersgroepen te betvloeden ( CDA-kringen. 
vrouwen, jongeren) en regionale groepen te reaktiveren. Gezien de abominabele 
verkiezingsuitslag is het hoofddoel in ieder geval goed de mist ingegaan. 
ondanks de ramp in Tsjernobyl. Een konklusie moet luiden dat in verkiezings
strijd een één-item-aktie een dikke kans maakt door mannetjes-makerei 
en partijgekrakee1 onder de mat geveegd te worden; en dat stemgedrag van 
kiezers niet of nauwelijks met een "anti-kampagne" te sturen is. Deze beper
king van een verkiezingsgerichte aktie zie je in zekere zin ook terug in· 
de Duitse deelstaat Niedersachsen. waar onder meer door het Tsjernobyl-
effekt SPO en Grünen wonnen, maar toch minder dan was voorspeld. De COU 
blijft er - nu met de FDP - aan de macht •. 
Terecht werd op de laatste LPTK-bijeenkomst gekonstateerd dat een verkiezings
aktie,zeker in deze vorm, niet voor een snelle herhaling in aanmerking komt. 

+ In het kader van StK is enorm veel materiaal verspreid (affiesjes. 250.DOO 
huis-aan-huis-kranten, stikkers e.d.) en zijn er regionaal publiciteits
akties georganiseerd. 

+ Er vonden twee goed bezochte manifestaties plaats. de één in Arnhem over 
de snelle kweekreaktor, de ander in Drenthe over de dumping van radioaktief 
afval in de zoutkoepels. 

+ Er werd in het gehele land een redelijk aantal prikaleties gevoerd die met name 
plaatselijk veel publiciteit opleverden ( blokkade-akties Borssele en Dode
waard, bezetting SEP-gebouw, akties richting provincies en elektriciteits
bedrijven e.d.). 

Niet uitputtend en vergeleken met Duitsland ook zeker niet opzienbarend, maar 
in ieder geval meer dan Herman Verhagen vanuit Brussel doet voorkomen. 

2WAAR1"E.PUNiëN 

Hoe nu verder? Nu en zeker ook nog het komende jaar is de nukleaire lobby als 
gevolg van Tsjernobyl in het defensief gedrukt. Er is noodgedwongen een adem
pauze ingelast. die het gras over de zaak moet laten groeien. Ze heeft het 
bulletin van de Arnhemse Instellingen "lnterformatie" al een aantal afleveringen 
lang niets over kernsplijting te melden, terwijl het er nonmaal bol van staat. 
Een adempauze ook voor de bouw van de nieuwe kerncentrales. die zeker zo'n 3 
jaar gaat duren. Verder: onderzoek naar de veiligeheid van de bestaande 
centrales, althansvan de Dodewaardcentrale, op verzoek van B & W uit de 
plaats • De gevolgen van direkte sluiting van met name deze {experimentele) 
Dodewaardcentrale, de sluitng op tenmijn en ook het probleem van het radioaktief 
afval zullen weer in het 1niddelpunt van de diskussie komen te staan. 
Het spreekt vanzelf dat deze situatie door de Energiebeweging moet worden 
uitgebuit, voordat regering en industrie dat doen met rapporten die de 
risikoloosheid van Dodewaard en Borssele (tegenover Tsjernoby!) aantonen 
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en de ekonomiese haalbaarheid van een nieuwe generatie "inherent veilige" 
reaktoren benadrukken. 
lnhoudelijk-strategies liggen de volgende zwaartepunten van de AKB voor 
de hand: 
- akties en aktiviteiten gericht op de sluiting van Dodewaard en Borssele 

en - zeker niet te vergeten - terugtrekking uit internationale atoomprojekten 
- akties rond afval en vervoer 
- akties voor een alternatieve energiepolitiek. 

Wat de bestaande kerncentrales betreft: Minimaal op wetenschappelijk nivo zal 
(de vergelijking met) TsjernObyl de diskussie bepalen. De informatie die 
op veel gebieden nu isvrijgekomen, zal door eentweede stroom worden gevolgd 
(reaktorveiligheid, lage doses straling en stralingsnormen, situatie in 
andere landen). Het lijkt me vooral een taak van de landelijke milieuorgani
saties de informatie te stroomlijnen, deskundigheid te bundelen en een netwerk 
van kritiese wetenschappers op te zetten. Uitbreiding van het kleine aantal 
deskundigen is z~er gewenst! Er kan dan sneller worden gereageerd op bijv. 
de bestseller van TNO over radioaktiviteit. 
Een "onafhankelijke onderzoeksinstelling" (waarschijnlijk de kernfysiese dienst} 
krijgt opdracht om de Dodewaardcentrale op haar veiligheid te beoordelen. 
Opzet, uitvoering en verwerking van dat onderzoekverdient grote aandacht, 
enerzijds omdat hieruit mogelijk nieuwe argumenten voor sluiting gedestilleerd 
kunnen worden (diskussie over ontbrekende veiligheidsmantel, explosieluiken etc.), 
anderzijds omdat andere argumenten tegen kernenergie hieraan gekoppeld kunnen 
worden (negatieve energieprijs-ontwikkeling voor atoomstroom, aansprakelijk
heid/verzekering bij reaktorongevallen, stralingsnormen etc.). 

Oe afvalproblematiek en de procedure voor de 50 - 100 jaar durende interim
opslag - waarvoor inmiddels tamelijk onverwacht Borssele is uitverkoren door 
de COVRA, iedereen dacht aan Moerdijk - raakte door de dreiging van nieuwe 
kerncentrales op de achtergrond. Het is belangrijk ook hiervan een speerpunt 
te maken. Immers voor velen blijft het afvalprobleem een hoofdreden zich tegen 
kernenergie te keren. Ook biedt het verschillende aktie-ingangen: het Nederlandse 
opslagbeleid (aankoop van terrein in Borssele van 29 ha gericht op uitbreiding 
kernenrgie!); risiko's van opslag en verwerking, ontbreken definitieve oplossing; 
internationaal karakter (opwerking in buitenland, export naar Derde Wereld}. 

Kernenergieloze scenario's staan de komende tijd meer dan ooit in de belangstel
ling. Oe SEP zelf heeft alvast 2 of mear grote kolencentrales ingepland, 
bedreven als men is in het grootschalig denken. Deze kolencentrales vervolgens 
weer rap voor kerncentrales inwisselen als de wind meezit en de AK-sentimenten 
zijn uitgewoed, lijkt beduidend eenvoudiger dan principieel kiezen voor een 
stroomvoorziening via decentrale opwekking. Een keuze ook die gepaard zal gaan 
met een andere. niet door de SEP gewenste struktuur van de energievoorziening. 
De mileubeweging zal de scenario's die zij in de afg~lopen jaren heeft ontwik
keld moeten aanscherpen, uitwerken en als een volwaardig alternatief presenteren. 
Het is zinvol de bestaande plannen te integreren, d.w.z. landelijke scenario's 
te verbinden met regionale en plaatselijke plannen, waarvan er steeds meer 
worden ontwikkeld. Daarnaast zullen er akties moeten komen die de belemmeringen 
voor milieuvriendelijke opwekmethoden als warmte/kracht-koppeling, aktieve en 
passieve benutting van zcnne-energie e.d. uit de weg helpen ruiw~n. Het is 
overtuigender de akties tegen kernenergie direkt aan realiseerbare alternatieven 
te koppelen. Het vergroot de legitimiteit ook van verdergaande akties. 
Met die verbinding kunnen kreatievere dingen worden gedaan dan tot dusverre 
gebeurde. "Toevallige" omstandigheden bieden vaak goede aktieperspektieven: 
Zo bedraagt het venmogen van de Borsselecentrale 450 MW, min of meer gelijk 
aan de 460 MW windvermogen dat volgens een onderzoekje van het Rijn Schelde 
Instituut via grote en middelgrote turbines in Zeeland kan worden geplaatst. 
Recente onderzoeken als dat van Energie Anders {ruimte voo1~ 6000 MW stroom 
uit wind) moeten beter gebruikt kunnen "'Orden dan voorheen ~ eisen 
("Ontmantel en investeer in wind en warmte/kracht") kracht bij te zetten. 

' 
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Oe in 't najaar startende Aktie Schoonstroom van Milieudefens-ie is daar 
hopelijk een voorbeeld van. 

Oe konkrete akties die je aan het bovenstaande kunt koppelen zijn legio. 
Maar de hamvraag is natuurlijk ook of er een centrale landelijke aktie moet 
komen als tegenhanger van, of beter, als aanvulling op akties die sowieso 
en veelal regionaal plaatsvinden. Binnen het LPTK en daarbuiten zal over de 
noodzaak ervan geen verschil van mening bestaan, wel over de vonn waarin er. 
de tenmijn waarop. Zo gaat een klub als Milieudefensie er van uit dat een 
centrale aktie deels gedragen moet worden door de regio waarin ze plaats-
vindt, de Basisgroepen tegen Kerngeweld en Militarisme- die op de LPTK-bijeen
komsten aanwezig zijn, maar daarnaast een eigen overlegstruktuur en sekreta
riaat hebben - tillen daar minder zwaar aan. Daarnaast ligt er de vraag wat 
je als aktie-objekt uitkiest en of er bij een zeer brede opzet überhaupt nog 
andere aktiemiddelen dan het aloude demomodel overschieten. Tot nu toe zijn er 
binnen het LPTK neg geen plannen, hoogstens wat aktie-ideeën. De basisgroepen 
zijn daarentegen al verder in hun planfase. De belangrijkste ideeën op een 
rijtje: 

+ Herfst/eind '86 (initiatief basisgroepen}: aktie rond UCN-Almelo. Kader: 
Proces aangespannen door de Raad van Namibië van de VN tegen UCN. Deze 
gebruikt Namibies uranium voor het verrijkingsproces. Oit wordt een aktie 
van beperkte omvang, is ook niet zo geschikt als centrale speerpuntaktie. 

+ Begin '87: ~ktie/demonstratie tegen de nog steeds onzekere ingebruikname 
van de SNR 300 te Kalkar, samen met Duitse groepen. Sterk afhankelijk van 
politieke ontwikkelingen in Duitsland (verkiezingen januari '87, vergunning
verlening ). Mocht besluit tot niet-ingebruikname vallen, ligt er een idee 
voor een grote "alternatieve" manifestatie/festiviteit. 

+ Herfst'86 of later: Akties rond Woensdrecht verbinden met AK-strijd 
(Borssele?). Politiek gezien niet onbelangrijk, maar als centrale aktie 
minder opportuun en prakties moelijker realiseerbaar. 

+Maart "87: Aktiviteiten rond de Provinciale Staten verkiezingen. Kader: 
Invloed van de provincie op beslissingen van de elektriciteitsproducenten/ 

distribuanten en de GKN (exploitant Dodewaard). 
+ 24-25-26 april (initiatief basisgroepen): demonstratie/manifestatie/blokkade 

weekend in Borssele. Kader: één jaar Tsjernobyl. Oe voorbereidingen voor 
deze aktie lopen. 

+April '87, eveneens in kader van één jaar Tsjernobyl: Een zo veel mogelijk 
internationaal gekoördineerde aktie tegen kernenergie met bijv. een gezame
lijk symbool/aktie en een nûtionale invulling verder. Ingebracht door mensen 
van LPTK in konferentie in Brussel over de Europese AK-strategie na Tsjerno
byl. Met name de Zwitsers, Belgen en Italianen zien er wel wat in. 

UHiOE.lYkE CtNTtl.ALE At:TÏS 

Om meer dan een reden vind ik een kombinatie van de beide laatste voorstellen 
't aantrekkelijkst. Dit betekent overigens niet dat andere ideeën dan maar 
zouden moeten afvallen, maar wel dat ze landelijk gezien weinig of geen 
prioriteit hoeven te krijgen. Sommige voorstellen krijgen sowieso hun 
beslag in kleinere vorm (UCN, Statenverkiezingen?). Kort gezegd komt 
het er op neer dat ik pleit voor een aktiemeerdaagse (weekend 24-25-26; 
daarmee de al bestaande planning volgend). in het kader van éên jaar 
Tsjernobyl. (licht) internationaal gekoordineerd. met Borssele als centraal 
aktiedoel en in samenwerking met de basisgroepen. Hiervoor heb ik de 
volgende overwegingen: 

+ Een landelijke centrale aktie is noodzakelijk. Het kan de gezamelijke 
kracht van de energiebeweging (weer eens) laten zien. het is offensiever 
naar de nukleaire lobby toe - die zich ongetwijfeld het komende jaar 
zal willen herstellen - dan steeds met kleinere (prik) akties reageren. 

1.0 
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Het is zowel voor landelijke als plaatselijke groepen een speerpunt 
waar je naar toe werkt. het geeft lijn aan akti.viteiten. Meer dan andere, 
door een kleine groep uitgevoerde akties kan het nieuwe mensen voor 
de beweging interesseren. Lokale akties (met een mobiliserend karakter} 
kunnen eraan opgehangen worden. De geschiedenis heeft geleerd dat kiezen 
voor bijv. "decentrale centrale akties" (onder dezelfde noemer door/in 
regio's uitgevoerd} weinig effekt hebben. 

+ De voorbereidingstijd is met ca. 8 maanden zeer ruim. 
+ Een eenduidige - haast zou ik zeggen simplistiese - leus die ondanks dat 

hij radikaal is geformuleerd, veel mensen aanspreekt~n leus kan 
ervoor zorgen dat het aktievoorstel gaat "leven" bij groepen die het 
moeten dragen, zodat het protest ook de nodige massaliteit meekrijgt. 
Dus iets in de stijl van: 11EEN JAAR TSJERNOBYL. ONTMANTEL KERNENERGIE 
IN NEDERLAND NU. LEG BORSSELE STIL (of zo}. 

+ Het lijkt iets weg te hebben van een zwaktebod. Vlak na 't russiese 
ongeluk was 't niet mogelijk dat massale protest te laten horen. dus doen 
we 't maar een jaar later. Toch zal er ook volgend jaar nog een sterke 
symboolwerking van Tsjernobyl uitgaan, ook naar de eisen toe die wij 

hier stellen. 

+ Inhoudelijke hoofdpunten voor de aktie: 
- Grensoverschrijdende gevaren van kernenergie beklemtonen. Tevens: 

de atoomlobby dreigt zich in Europees verband te herstellen, met een 
voor elk land aangepast medicijn. Zo zal in Nederland veel minder de 
nadruk liggen op de funktie van kernenergie voor de elektriciteits
voorziening dan op het technologie-argument. Een gezamelijk weerwoord 
is geen overbodige luxe. In feite zijn alleenWISEen ook Greenpeace 
(op haar eigen manier) nu op dit front aktief. Op de konferentie in 
Brussel begin juli zijn enige afspraken gemaakt om de samenwerking te 
verbeteren (o.m. poging om een netwerk van stralingsdeskundigen - een 
soort tegenhanger van de ICRP- op te zetten). 

- Reaktorveiligheid/stralingsrisiko's/afvalopslag/alternatieven (voor 
uitleg zie blz. 3) 

Rond deze punten bouw je de publiciteit op, vul je het aktiedraaiboek 
in etc. 

+ Borssele is het best mogelijke aktiedoel: 
- Pol1tiek-strategies moet het speerpunt in eigen lang liggen en niet 

in België (Doel 1,2,3,4,5!} of Duitsland (Kalkar). 
- Borssele is histories gezien minder"besmet" dan Dodewaard. Plaatselijke 

groepen in de omgeving zijn aktiever en de bevolking zat iets koopera
tiever zijn. Ook prakties lijken de mogelijkheden in Borssele groter 
(terrein} 

- Borssele biedt goede aktie-ingangen: grootste en kommerciële centrale; 
lokatie interimopslag; staat nog steeds op de nominatie voor vesti
gingsplaats nieuwe kerncentrale (no. 1); ligt vlak bij Ooel en andere 
riskante industriële objekten/waterwegen. Die "pré's"voor Dodewaard 
aktiedoel wegen wat mij betreft minder zwaar: diskussie rondveiligheids
voorzieningen en konstruktie van de centrale~ eerder afgeschreven; 
experimentele karakter; bouw verwerkingsinstallatieradioaktief afval. 

+ Wil je een redelijk massale respons, zowel wat betreft organiserende 
groepen als uiteindeilJke deelname (mikken op 10.000 mensen?). moet 
het programma aantrekkelijk genoeg zijn. Hier valt genoeg aan origineels 
te bedenken. lijkt mij {alternatieve energievoorziening in het Stop 
Borssele Dorp, smal maatschappelijk debat over de (direkte) stillegging 
van het atoomprogram, trekkerdemonstratie, "Jericho"-omsingeling van de 
centrale, deelname leden Oosteuropese AKB etc.). De exakte invu11ing 
van het programma is van latere zorg. Een belangrijke vraag is, hoe bouw 
je "iets dreigends" in de aktie in? Oe basisgroepen kiezen voor een 

11. 
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blokkade van de centrale op dezaterdag. Op zich - bij duidelijkheid 
omtrent het soort blokkade (effektief-symbolies), duur, organisatie etc. 
goed inoasbaarbaar. Maar ook wel weer erg voorspelbaar; evenals de 
reaktie van de overheid • Je moet je volgens mij bezinnen op de 
zin en het effekt van een blokkadeaktie en je afvragen of je die druk 
ook niet met andere akties kunt bereiken. Wat te denken van het 
idee om een nukleair ongeval - op vrij grote schaal - na te bootsen, 
waarbij geluidswagens/ motoren in omliggende plaatsen de bevolking 
alanneren, stencils worden verspreid, een eigen radio in de lucht 
is etc. Kader: de bestaande rampenplannen zijn een fata morgana? 
Waarschijnlijk zijn er betere ideeën; het is het overwegen in ieder 
geval waard. 

+ Samenwerking van het LPTK met de basisgroepen ligt voor de hand. Dat 
vloe1t n1et alleen voort uit de redelijke kontakten die er nu liggen, 
maar ook uit de aard van de aktie, de plannen die er al zijn en 
de noodzaak van een zo breed mogelijke aktiebasis. Politiek-principiele 
meningsverschillen hoeven hier nauwelijks een rol te spelen, zoals dat 
bij StK het géval was. Om te vermijden dat de eigen aktie al helemaal 
wordt ingevuld, lijkt het me handiQ dat debasisgroepen rekening houden 
met de diskussie in het LPTK over .dit voorstel (13 september). Een gezame-
lijke voorbereidingsgroep zou dan voor oktober een nader voorstel 
kunnen uitwerken voor de beide overleggen. 

De vraag of er weer een grote landelijke aktie moet komen, is niet de enige 
maar wel op korte termijn de belangrijkste. Komt zo'n aktie er niet, 
vrees ik dat er een versnippering gaat toeslaan die op den duur voor het 
funktioneren van groepen en platfonns, voor regionale aktiviteiten en 
misschien zelfs voor het meer inhoudelijke werk verlamend zal uitpakken. 
We kunnen denk ik niet afwachten tot er i ets moois uit de regio ze 1 f 
opbloeit. 
Natuurlijk zijn er ook andere zaken uit te diepen, zoals ze hier deels 
zijn aangekaart: Hoe breng je een goede klub van deskundigen bijelkaar 
(nauw verbonden aan de AKB en/of op "wetenschappelijke"afstand?) .Hoe kun 
je adekwaat op de aangekondigde onderzoeken reageren? Moet je je na de 
StK-ervaring nog wel gericht met het CDA en vergelijkbare groepen (boeren) 
bezighouden? In het verlengde hiervan, zijn er mogelijkheden om gemeenten 
bij akties te betrekken, zoals nu in Gelderland redelijk suksesvol rond 
Kalkar gebeurt? Hoe vul je konkreet jouw argument van de milieuvriendelijke 
scenario's in AKB-akties in? 
leuke vragen, maar dan liever voor een volgend diskussiestuk. 

11 

groetjes en een prettige vakantie voor degenen die haar 
nog niet achter de rug hebben, 
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INFO 

Nieuw zijn een tweetal "zwarte lijsten". De speurgroep Woensdrecht heeft een officiële 
lijst uitgebracht van bedrijven en organisaties die hun medewerking verlenen aan de bouw 
van.de kruisrakettenbasis te Woensdrecht. Zo'n 45 bedrijven wisten hun aanwezigheid reed! 
te bewijzen. Ze staan met de nodige bijzonderheden op de lijst vermeld. Het is de bedoe
ling dat regelmatig de nodige mutaties gepubliceerd worden die dan weer periodiek uitmon
~en in een nieuwe lijst. 
Bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de kernenergie in Nederland zijn geno
teerd door de speurgroep "Becquerel". Ook deze lijst hoopt de speurgroep regelmatig bij 
te werken. De eerste editie ?Bl hopenlijk half/eind augustus beschikbaar zijn. Daarom nu 
voor een keer een zeer uitgebreide lijst van bedrijven die de mogelijkheid hebben te ken 
nen gegeven, hun orderportefeuille uit te breiden, door enige arbeid te verrichten voor 
de nieuwe kerncentrales. De lijst komt uit een rapport van het Zwitserse buro Electrowat~ 
Engineering Services Ltd. Het rapport is, in opdracht van E.Z. gemaakt om een idee te 
krijgen over het aandeel in de bouw van de nieuwe centrales door: nederlandse bedrijven. 
Het is dus niet zeker of ze in 't verleden al wat gedaan hebben. Zoek dat zelf uit! 
Beide lijsten zijn in te zien of te copieëren op het secretariaat in Arnhem. 
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kan :-<du·i j\·en naar A.M.n. l'o~tbu~ ~0'14 in J·:de. 
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Holhndse Beton &roep Rijs•iji 
Hollandsche Beton "'•tschappij Arnbea 

laoeder•edrijf: Hollandse Beton Groep tt Rijswijtl 
Kees van Tilburg 
Ktideaij Koldinq MY Arnhea 
HeiJ••ns Rostalen 
Adriaan de Kok aannee1bedrijf b.v. Btrgen op Zoat 
Kuypers West Br~band B.V. levenbergen 
"-"'~"j~h BV 
van lttuwtn Buil en Z.ijndrtcht 

Ctotderbedrijf: Buisletu• btbttr tij, B.V. te ?I 

Tecbnischt inst;lltties, on~erhoud rn strvict 
bau•bedrijf w.o. bunkers 
Bou•-•••tscQ~ppij 

llouwbtdr ijf 
grondtrch•nicl rn landinrichting 
Ioawbedrijf I Materbouw 
A~nenhdri j f 
Yerwarainq I lucbtvrrwirtint 
Containervervoer 
lletllen buizen 

lobbezoa ? duister 
llutens ll. Y. Oosterhout Beton 
!tbin: !a•tschappij Exploit1tie 8rton10rtelbtdrijven in Ned. •s-Herto9enbosch betonaartel 

laatdtrbedrijf: EMCt: Eerste Mtderltndse Ctatnt ladustrit te ?I 
Nrttenbouw Bredt ttstributitnetten rater, 91s, tlfttra, tlbtl TV 
Noord Holhndst Hindelsondernuinq Antttdu kleine nnntaer 
PNEII: Provinciale Noordbrandse Electriciteits taatschippij Hertbogenbosch 's· Electriciteit~raducent Moord Brlbin• 
Post hlr~ruf til Tth:fonit 's-6rnenllage p01l1 hlefonie tft 9ifott11tnle lposUolftt~ 
Sabu Belgit on.derltoud en rtp.tnhe nn o.I. tnhnhtten 

laoedtrbtdrijfl Dassault te Frillkrijkl 
SAKXD Spiet SAKXO B.Y. Btr9rn op loot Gis ltrtr~ntitr 
dt Schrl dr BV Btr9tn op loot Bet !lil 

faotderhdriH: l!tbiftt lintschippij E•ploî\~th, ~ttouartdbtdri)ftll -in Jttd. tr 's·lltl'tottnboschl 
Sai h V.H.du n1dtrt info onhhnd 
Struy• Dosttfhout onbektlld 
TURCO Mrdtrbnd BY Edt Reinigint " oppenlaktntlllllitlll'lt 

llotdrrbedrijft Purn h USAl 
Vtrttrt P.A. 
'1101 Vrrbond nn lllf~rhndst Dndtrnfft1'19flt 
Yritnt bouwutrridR BV 
WACO-!.i tsb01tb hton BV 

(toedrrbedrijfl Ballast Ntdaa t1 
Witterten en to1ch 

ZwijndrKbt 
•s-6t ~'ltflll&gt 
Brrten op ZOIH 
•ttunglin 

tlekto-~pverituur 
kllllgtAvtrenig,tq ~~n ondernuers 
laolatlt'i.tltn 
ftlàl\fibri h91 



E.eraency Diesels: SWDiesel- Amsterdam 
Dynaf-Alkllaar 
Geveke-Amsterdam 
Holee-Henaelo 

PW11pa: Beaearan-Helmond 
Byron Jackson-Etten-Leur 
Eekels-Aasterdam 
Sihi Haters-Beverwijk 
Stork Pompen/Del,val Stork-Hengelo 

Heat Exchangers: AKF/IHS.-Terneuaen 
Breda Maehinefabriek-Bre~a 
Hollandse Constructie Groep-Leiden 
IHS-Ylissinaen 
KooiG&n,tankfabriek-Geertruidenberg 
Korpershoek-Rot terdam 
RDM/Rotterdam 
Sombroekzaandam-Zaandam 
Standaard Fasel/v/h Bronswerk-Utreeht 
Verolme-lJselmonde 
VHF-Utrecht 

Tanks, Vessels: AKF-Goes 
Breda Haschinefabriek-Breda 
Esc:.her-Den Haaa 
Gems-Vorden 
Plaatijzerindustrie,de-Apeldoorn 
Ploeg, van de-Leeuwa-rden 
RDM-Rotterdam 
SIF Helden-Helden/Panningen 
Sombroek Zaandam-Zaandam 

Escher-Den Haag 
Grootint-Zwijndracht 
Hollendia Kloos-Krimpen aan de Ijsel 
Hollandse Constructie Groep-Leiden 
Limoveld-Helden/Panninaen 
Nagron-Rheden 

Heating,Cooling and Ventilation: 
BrederOda(ITB)-Bunnik 
Bronswerk Verwarming en Airconditioning-Amersfoort 
Caliqua•Tilburg 
Fläkt-Amersfoort 
Kennemer Luchtbehandeling-Beverwijk 
KI ima-Eindhoven 
Swaay,van-Den Haag 
Verhulst-Waal wijk 

Air Filters: Camfil-Ede 
Filtrair-Heerenveen 
Hubert-Sneek 
Kennemer Luchtbehandeling-Beverwijk 
Kiekens-Amsterdam 

Elevators: Breda Hasehinefabriek-Breda 
Duyvia-Koog aan de Zaan 
HÖhringer Liften-Haarlem 
Otis-Amsterdam 
Reus,de-Krimpen aan de IJssel 
Starlift-Voorburg 

Cranes and Lifting Equipment: Bailey-Hw Lekkerland 
Fiaee-Haarlem 
Grootint-Zwijndrecht 
HMC Kraanbouw-Oosterhout 
Sanders en zoon-Enachede 

Verolme IJsselmonde-IJsselmonde Reactor Internals: AKF-Goes 
VHF-Amsterdam Hollandse Constructie Groep-Leiden 

Thole-Enschede 

Reactor Contafment: Grootint-Zwijndrecht ROM-Rotterdam 
Hollandse Constructie Groep-Leiden Verolme-IJsselmonde 
KMS-Vlissingen VHF- Amsterdam. 
RDM-Rotterdam Water Treatment Equipment: Amafilter-Alkmaar 
VHF-Utrecht Christ-Zoetrewoude-Rijndijk 

Storage Tanks: Arme-Dordrecht Delta Engineering-Vlaardinaen 
Escher-Den Haag Esmil-Amsterdam. 
Gems-Vorden Fire Protection: Boer/Ajax,de-Amsterdam 
Jansen-Bergen op Zoom Rijn,Techn.Bureau van-Rotterdam 
looiman,tankfabriek-Geertruidenbers Saval-Kronenburg-Breda 
Hereon Steel Strueturea-Gorinehem Wormeld-Den Haas 
Sicon (RSVH)-Vlissingen Refueling and other Platforms: AKF-Goes 

Auxiliary Boilers:Breda Haaehinefabriek-Breda Fuel Storage Racks: RUM-Rotterdam 
Hollandse Constructie Groep-Leiden Wilton-Feyenoord -Schiedam 
IHS-Vlissinsen Steel Lining: AKF-Goes 
Stork Boilers-Hengelo FIB Apparatenbouw-Leeuwarden 
Standaard FaseJ/v/h-Bronswerk-Utrecht, ROM-Rotterdam 

Steel Conatruction• Seheffers BV,Gebr.-Schiedam t! 1 'Bailey-Nw Lekkerland '*M ;g;ns QGW€4 *#IC'"iiïi>~\-ik & van ~~~·.?;T;I.naarl3.,...............,41 li*-Oi!t•.W· 
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Electrical Motors: Acec-Apeldoorn 
Holec:-Hengelo 
Siemens-Den Haag 

Switch Gear: BBN-Rotterdam 
Coq-Utrecht 
Holee-Henaelo 
Siemens-Den Haag 

Cables and Wiring: NKF Draka-Delft Amsterdam 
Regt Special Cable BV •• de-Capelle aan de IJssel 
Twentsc:he Kabelfabriek-Haaksbergen 

Cable Channels: Doorman-Rotterdam 
Geel Systems,van-Boxtel 
Gouda Hollend-Haastrecht 
Holte-Eindhoven 
Stago-Hoorn 

Lighting,Communieation end Alarm Systems: Nederland-Haarlem 
Philips Nederland-Eindhoven 
Siemens-Den Haas 

Recording Equipment: Enraf-Nonius -Delft 
Temperature, Detection and Control EquipmenL: 
lnstrumentationracks: Eleçtroract - Amersfoort 

F.nraf-Nonius - Delft 
G.T.J.- Amsterdam 
Hartman & Braun - Pijnacker 
Honeywell - Amsterdam 
Mechalectron - Gouda 
Nieaf - Utrecht 
Observator - Hoogvliet 
Peekel Instrument& - Rotterdam 
Philips - Eindhoven 
Rem v/h Croon & Co - Rotterdam 

Instrumentations and Controlpanels: B.B.C. -Rotterdam 
Electromach - Hengelo 
G.T.I. -Amsterdam 
E.T.B. Electron -Breda 
Hartman & Braun - Pijnacker 
Holte - Eindhoven 
Rem v/h Croon & Co - Rotterdam 
Schollen - !.oenen 
Siemens - Den Haag 
Srago - lloorn 
'fol. - Volendam 
Verolme Electra - M8assluis 
~esLinghouse - Zoetermeer 

Decttntamin;;ti<Jn Systcms: Jaro - Alkmaar 
Mullekom Nucleair Fields - Boxmeer 
Philips - Eindhoven 
Verolme - IJsselmonde 

Computers: Philips - Eindhoven 
Piping Materials and Fittings: Axel Johnson Buizen lW - Helmond 

Leeuwen, P. van - Zwijndrecht 
Hannesman - Rotterdam 

Nedeximpo - Veghel 
Oving-Diepeveen-Struvcken - Barendrecht 
Staalhandel LÜbeçk - Hoge Zwalu~~ 

High Pressure Valves: Donk Afsluiters - Hengelo 
H.P. Valves Holland -Oldenzaal 
Merwede, de - Hardin•veld-Gies~ndam 
Stork Services - Hengelo 
Asteva - plaats niet bekend 

Insulation: Cleton Insulation - Vlaardingen 
F.I.B. - Leeuwarden 
Gresel - Spijkenisse 
llerte l - Amsterd11m 
Linden & Velthuis Isolatie, van de - Vlaardingen 
Rheinhold & Mahla - Heinenoord 

Painttng and CoutinR: Amcron (Amercoat) -Geldermalsen 
~lohil Chemie - Delft 
Ripolin - l.elystad 
Sigma Coatings - Uithoorn 
SikkP.nA - Sassenheim 
Van Mullekom flucleai r Fields - B11xmeer 

Radiuprotectlon Haterials: Hamburger - Delft 
Pieus - Eindhoven 

NondesLructlve Testing: B.I.B. -Breda 
K.M.S. - Vlissingen 
Nuron - Amst~rdam 

R.T.D. - Rotterdam 

H 
z 
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PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT 

In september en oktober van 1986 wordt er door het Traininga
kollektief voor Geweldloze Sociale Verandering een '-tal 
weekenden georRaniseerd over verschillende thema's. 
Inlichtingen eä opgave voor alle } de weekenden bij larl6p• 
Driessen ::!ogqrst s§~ ·~'l""ifni n..-:"...,e o;el: 0§'370·184§9 

Bt~QERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID 5 t/a ? september 

Dit weekend is bedoeld voor ~ensen die zich willen verdiepen 
en trainen in Burgerlijke Ongehoorzaamheid. 
Vragen !ie in het weekend aan de orde kunnen komen zijn: 

~at versta ik onder Burgerlijke Ongehoorzaamheid ? 
'A'elke versehUlende visies op Burgerlijke Ongehoorzaam
heid zijn er ? 

Roe verhoud !urgerlijke Ongehoorzaamheid zich tot de 
demokratie ? 

Janneer en hoe kan Burgerlijke Ongehoorzaamheid sukses 
heb'ben ? 

fiat i.s onze eigen houding en ge:'lrag tegenover regels en 
wetten. tegenov~r de macht van meerderen ? 

Het progra=~a wordt zoveel =ogeli~k in overleg met de deel
neem.st.ers sa!l!engesteld. 

Dat\1!1!: vdjdag 5 september (20.00 uur) t/m zondag 7 septe111ber 
( + 17 .oe uur>. 

ltosten:/JO.,- p.p. (exclusief multijden en reiskosten) 
(vooP overnaëäting kan indien nodig gezorgd worden) 

Begtltid1ng:Arthur 'iggers en ~arlène Driessen 
Opgave:voor 1 september 
'1Yaa1s: 'Îel1 rtcotf.x~HI'ICI werdl <M~ncltteln~·sl.ei'S ~ure/. 
9~ SN MACHT, ~Ç IN VERZET. 26 t/m 2S september 

In dit weekend willen we stil staan bij de machp en onmacht 
van PC in het werken aan verandering. Veranderingen zowel in 
ons,aágelijks leven als ook in de akties die we ondernemen om 
de samenleving te veranderen. ~e willen samen ~oeken naar een 
andere invulling van macht. Niet macht ten koste van een 
ander, maar macht over jezelf, vanuit kracht in jezelf. 

De volgende vragen kunnen in het weekend aan bod komen: 
lat versta ik onder macht en wat vind ik daarvan ? 
Waar erYaar ik meehtsverschillen ? 
Hoe kan ik macht en machtstrukturen als zodanig herkennen ? 
Welke macht hanteren anderen en welke macht hanteer ik zelr ? 
Hoe maak ik mezelf machteloos ? 
lat is onze macht als 90 ? 
Hoe kunnen W elkaar stèunen ? 

eters samengesteld. 
In dit weekend ~illen we veel oe!enen in rollenspelen, :aar ook 
ervaringen uitwisselen en dikussieren. 

~tt~ : vrijdag 26 septe~èer (?.0.00 uur) t/m zondag 2e spte~ber 
(.! 1?.00 uur). 

Koeten : I ;o,- p.p. (exclusief maalti3den en reiakoaten ) 

P1aats: IJtJ9 11él: beken:J,".;t.:tr:/f,aan cl,e/J.w~l"$ ~ui'Ç/. 

Begeleiding:Anna Veenstra en Marlêne Driessen 

Opgave: v66r 20 september 

GEWELDLOZE WJ!IBAARBEID 1? t/m 19 oktober 

Het weekend zal een èèrete kennismaking zi~n met Geweldloze 
Weerbaarheid. Het is bedoeld voor mensen, die zich aktie! 
willen (gaan) inzetten voor pereoonli~ke en/o! sociale 
veranderingen. 
De volgende onderwerpen kunnen aan de orde koment 

Pereppnlijke leyep.sti~l: 
Het doorbreken van machteloosheid, uiting geven aan je per
soonlijke overtuiging, omgean.met angst, agressie en kontlikten, 
Werken in groepen: 
§amenwerking en ondersteuning, gedeelde verantwoordeli~kheid, 
in leiderschap en beelui~vorming. 
Sociale aktie: 
Grenzen en mogelijkheden van aktievoeren, geweldloze aktie
methoden en -technieken, bur~erlijke ongehoorzaamheid. 

Het programma wordt zoveel mo~eli~k in overleg met de deelneem.
st.ers samengesteld. Er wordt geoerend met rollenspelen. 

.lllWlm : 

Plaats: 

vrijdagavond aanreizen. 
zaterdag 18 oktober (10.00uur) t/m zondag 19 oktober 
Ct. 1?.00 uur). 
"Houten Wambuis" Waaldijk 61 Murwenen 

Kosten :/50,- p.p. (exclusief maaltijden en reiskosten). 

Begeleidins:Dineke Zwiers en larlène Drieasen 
~ ; v&J. \0 oldobu-

Voor alle weekenden geldt dat de prijs geen belemmering mag 
zijn om deel te nemen. Een lagere pri3a kan sonodig in overleg 
met de begeleid.st.era afgesproken worden. 
Na opgave krijgen de deelneem.a~.ers nadere intormat1e over bet 
weekend thuisgestuurd. 

H z 
~ 
0! ~ 1 Het progra~~a wordt zoveel mogelijk 111 overleg met de deelneem- 1 1 



INFO 
K E R N E N E R G I E A R c H I E F E D E 

Adres: Stephcnsonstraat 15 Giro: 
6717 CS EDE 4609119 

Open: Donderdag 13- 21 uur t.n.v .. J), llnnnink 
Telefoon: 08380 - 211.14 Ede 

Deze pay i.na t<~Mdi ju .. U.i e geheel g;z.oi.i-1 aangetodc'Jl doo;z. hei.. kt!./Ull.'fU?Ag.ic-al/.chil:/. 
lid. z.i.jn knip.Md .t> d~".e. 01!4, 0"1 b.Kd IJ OOI/. 1/.C!CÜ!n.. dan ook, opvielen. "lief Accrw;z.io 
van de g;z.ooi.Aie .1/.amp UI/. we11.eld" iA een ,/){>.1/.l.ll /Jan 5 a11.Likele.J1 uit. De 7 .. ijd. }(' 

~ kan h.Ri hefR..Jllaai' (:: 30 f.lz) f.ij on.IJ legen kopi~ko4icn ge4Lclien. lid ~,/) 40!Tl-'> 
Mat. pop:daiA ge 4Civte.Ll/?fl 1 maa11. geel i ,,,el een goed OVC.I/.Z.i eh.:{. I 

Abortusgolf -o. .... 'SASHIONOK STIERF' 11\: DE AI\1Bt.:LAr\ct: VAN EEN Df:GRAF'f:!';l~-
<>::. plect.ti~:heid was &:l'en Fprllke. Ile l>embrmm~: ''an· de zieke11v:a,::en, brmr 

Joegoslavië ' \'O.."'r radinaclie••e besmeltiof:. stor•te hem onder de .:rond ,-an het kerk· 
I hof in het eerste dorp dat 7e \t'J:f'rtk wamen: ll'\ 

na kernramp I a Een wam van :r.t-~ belaamcle wetenschllJ'sjoumali~ten. J!e~pecu.lisl'erd 

"" in de ontwikkelinj: vat1 de kernener~tie. schteef in opdrac-ht van het ~il-

"" Fe zc.nda~:st.lad Tt•~ Ob$rrt-er ePn betrouwbaar vt'r~lag van wat 7.ich wer-
BELGRADO -' GynaecoJogl-

1:>1 
kehjk afspeoeldl' in de VTOE'Itf' uren van zaterdu,; 26 april l!lttll in Tsjeru<>-

sche klinieken in Joegoslavië -~ 
byl Hel verdiepte zich ~:rondil: in dE' oorzaak en de gevolf:en van het <•n-

worden overspoeld met ver:loe- -") geluk. Deze week de ee.-..te van vijf afleveringt'n over 's werelds grooL•te 
·.,; kl'rnramp en zijn lenerlijk ongehoorde implicaties voor ons ei~ten be-

ken om abortus slnds de ramp "1::! staan. 
met de kerncentrale In bet I» 
Russische TsjernobU. Dit heeft ~ Het scenario ~ 
het dagblad Vecernje Novosll <:.1 van gemeld. Veel verzoeken wor· ~ 
den gehonoreerd. ~ 

De abortusgolf sloeg over ~ 

de grootste ramp het land nadat artsen aomml· 0 
::::. 

ge vrouwen hadden aangera· 
o:j den de komende vijf jaar geen -~ 

kinderen te krijgen. Ook in -~ 
Joegoslavië werd een verhoog-

terwereld de straling gemt>ten na de :::.. 
kernramp in Tsjernobil. De 
verkoop van (ruit en g-roente 
op open markten werd tijdelijk 
verboden. 

40seconden na 
~' ackersdorf 

aan eenleder die inlichtingen 
venehaft over de identiteit van 

1.23uurdoemde demonstranten die maandag 
tijdens betogingen tegen de toe-

!40NCHEN -Het BelenJe ml- komstlge fabriek voor venij- aan de hemel een nlsterle van binnenlandse &a• =van kema.tvalln Wackers· ken heeft 10.000 mark uitgeloofd de politie aanvielen. vuurbal op. * BILD * 9. Jvni 19" De Ni CW•lf! 1\. ~tani. 22-5-'Bb 
De kernreactor 

•· Russin: Kelne Haare, \\'as ontploft kann nicht kommen 
Selt Wochen freute slch ~~r~f(..,~; .. :~ ~,::~;,':aT.~~~!!:'.:~: d...-crn~ . ~~!~"r:.~ ':! ~:~~4:.;~;:,i:!J~--~-~~ ~ .. · Oeutschrussin Nodjo (35) in Mün· 

eheon ouf den &e$uCh ihrer Muller .J:~r·. ,\:,,,~·1 114: ~,.:\:,.,., d•••lnmahrk ('N tt"tJ1,1tftdt•t.t i \'t'tt-1.~~f>'"•·r ven ht-\ )~b'. u.-.t-1•· J,f,·h:u. 
"':t!. Tt"' 0~-wr'N «1:1 M"l'atl'""' '-'0:111 ..._ .. , "';.utt.t 1 --·.-trMthtiJ•a .. 1•J"- C"((-tf~:-JI'.r\d.•t•l ,,."""" ht \blad 

(S9) ous eint'm Oorf bei Tscht'rno· b:.-.. ,.n tl'l.'f'l t\l"lJtUtfon.. •rt('fl!.thaJJJ•'hJk• ' ton Jt'hUJ\'1'1 \"au \"ftrs~httdt·n• l1C:11'Jrf'n ,., ... , 

byl. )etJI rief die Muller on: hlch •J•f'.~!.:tuut rr~ ktomt·J\t'Cft•·. Grof'1•&· tA'Git. 1 kf"netom·t~lt'. l•cor • ., ,.,..tl51'Je•. \\·.a.._,t, ... ,.,~"'"" 

hobe keine.. Hoore mehr, wie olie 
hlJ.~,,ll).t n11lu ~nm-dr•v. ll't kt't van ht·: t\h11t. • a"Urrll'"'rt'llOt•nt "" Khn)\'.rr '\'i.l:t Ttu nl.i.rlt·r.• 

:~.:~~:~: .. ':;:~~.:!~.:~;!:! Ji::.~ :i:.~,"~.:·:..l.~ • toar, •• , .. 'ft• ~I(•J• art o•Mtlll'l:- u" ,-,, t~ ''"-n 
Frout'n hi€'1. Die Bt>hörden hoben ,., ... ,.,., Anttrru· \\'l!,., •••• «lfn'!'l""\1"ldt ~ot u: 

melne Reisc verschoben." :::::.•.'t:~!~~:::-~:6:-:.~~;~~:;:;·~!.~c;~~:.~:c~ t,· • M, ... L.,-u t"h t4:hn)\'t'r '\"•ll T"t' f'oM'\t· oftd tt., 
: tnl'llr•u!''' 

\1'1'11 .... "' "''"1,1.".....,. 
t'llf JUli J: .11. ... 1tlfl 

l-'11. i ie l'cdk IJ('(•kedil it· S-5-'S6 
Als God bestaat, dan heeft den deed HiJ een poging in -En het ergste Is nttuuriU~. den van dat ene moment op 
Hij vast en zeker de kern- de Verenigde Staten. Maar dat over korte tijd alweer een aprildag in 1986 daar bij 
ramp bij Tsjernobll veroor- Harrlsburg bleek niet moor Tsjernobil naar de blnnenpa- Kiev. 
zaakt, teneinde de mensheld dan een vóóraankondiolng. gina's verbannen zal zijn. We Maar tegen die tijd hebben 
nog één kans te geven .. Dat een kleine waarschuwing en zijn dan weer overgegaan tot we misschien nóg P-t>n paar 
HiJ daarvoor een Russische kennelijk bestond hierboven de orde van de dng, niet be· Tsjernoblls achter de rug, 
kerncentrale uitkoos, duldt weinig tevredenheid over de seffend dat die orde wellicht want de mensheld Is hard-
misschien wel op Zijn voorin· wijze waarop de naar 2ljn nooit m(\E'r dezeltde zal .zijn. teers en het voorultgangsop-
genomenheld, m88r HIJ liJkt evenbeeld geschapen twet>· Want geen mens kan ons tlmlsme, ook wel ais "mense. 
mij toch redelijk waardevriJ. bentgen hieruit (geen) lessen vertellen wat we over tien of hjke lldttlheld" te omschrijver 
want nog niet zo lang gele- trokken. twintig jaar zullen ondervin· kent geen grenzen. 

GTFTEN ZIJN ALTIJD \\1EI.KOM !! ! ! ! ! ! 
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ARNHEMIR.HEDEN - De 

aktiegroep Burgerlil ke On
gehoorzaamheid Non-Koop
eratle {BONK) heett gisteren 
ln aamenwerl<ln& ~t de 
Arnhemse Basisbeweging te
gen l<emgeweld en Milila· 
risme prikacties gehouden 
bij de Heidemij ln Arnhem 
m bij De Meteoor BV ln Rhe
den. De bedrijven worden er• 
van beticht tM-e te werken 
aan de bouw van de kruisra
kettenbasis ln Woensdrechl 

Bij do! H<-ldemlj ~rd vorise 
maand al om do!ul!dt 1"1!der. se
demonstftottd. -GI!I~ddaa 
""'rd dt irtzang van bo<l .rebouw 
kon. tijd ~~ door _, ...,..,. 
tlital •~rdtn. In een se
llftk """'dt ~ -rd 0!>
n~w ....,.rteld dal bot mlni.rtem 
van dtftnslt> ftfl vute klant 
van do! H~•do!mlj lo en dat """ 
opdracht voor Woenrore-eht ~n 
vandt "<'i<'n 1-. 

Na 1101 _....._ ~<~pn de sc
bovoerden naar h<1 po!jtkbu· 
"'au. 'k wachtlotn ~r op ..m 
me._.,..,~ ..., 24-jar~ Arn-
1\errur'.er dJ" ""'t ..,.., &J>Uitbus 
lo-\lun op dt oloop on het , ... 
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AXIES 
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AXIES 

Actlevoe.rders ·s~uffelen' bii IJsselcentrale 

?.D 

J 

UCN-hoorzitting 
verstoord 

Van een verslagever 
De hoorzitting over de uiCbrei· 
ding van het Ultra
c:entrifugecomplex in Almelo is 
woensdagavond door de aanwe
zigheid van talrijke ,,stillen" op 
Diets uitgelopen. 
De tegenstanders van kemener
pe, die in bet Almelose stadbuis 
aanwezig waren, eisten voor het 
begin van de hoorzitting dat de 
rechercheurs en politiefotogra
fen de bijeeDkomst zouden ver
laten. Voorzitter De Vries wilde 
aau dit verzoek Biet voldoen, 
waardoor de vergadering in het 
honderd liep. Tevens meende hij 
dat de gevaren van kernenergie 
op de hoorzitting niet ter dis
cussie stonden. Bezwaarschrif· 
ten tegen de UCN op basis van 
de gevaTeD van kernenergie ma
ken volgens de juristen van de 
ministeries nauwelijks een 
kans. Dat betekent dat de be
zwaren specifiek tegen de UCN 
gericht moeten zijn. Deze be
zwaren kunnen na de mislukte 
hoorzitting nog tot 15 juli 
schriftelijk worden ingebracht. 

(Van één onzer verslaggeefsters) 

ZWOLLE • Clrea 35 leden van 
het zogenaamde 'Snuffel-Kol· 
lektter, een or&'anisatie be· 
staande ult basisgroepen uit 
Noord· en Oost Nederland te· 
gen kerngeweld en militaris· 
me, hielden gistermiddal' een 
vreedzame protestactie in het 
hoofdkantoor van eleetrici· 
teltsmaatsehapplj de Ussel· 
centrale aan de Zevenalleetjes 
In Zwolle. 

De actievoerders drongen om 
vier uur het pand via de achter· 
deur binnen. De voordeur bleek 
namelijk, door IJC medewer
kers die van te voren over de ac· 
tte waren getipt, te zijn gesloten. 
Volgens Gonnes DoevenenHan 
Horstlnk·, twee leden van het 
·snutrel-kollektter. was de actie 
bedoeld om aan te tonen. dat de 
UC een rol heen. in het gebruik 
van kernenergie. 

Door middel van een gesprek 
met de dlrectie wUden de ac· 
tievoerders hun verontrusting 
ten aanzien van kernenergie 
kenbaar maken. Bovendien 
vonden zij dateen goede manier 
om lntonnatle te vergaren over 
het huidige en toekomstige be
leid van de IJC In deze. 

De IJC·dlrectie bleek toteen ge· 
spr~k bereid. 'Als men wat kwijt 
wil. dan kan dat, maar dan ver· 
wachten we wel een correct op· 
treden. Gelukkig was dat nu het 
geval. Wat ons beleid ten aan· 

• De leden van het zogenaam· 
de ·snuffel-Kollektief voerden 
een gesprek met IJC·directeur 
S.O.U. W. Sisouw de Zilva 
(staand achter het bureau) door 
middel van een soort vraag-en· 
antwoord spelletje. 

zien van kernenergie betreft. 
... wij hebben niet het gevoel dat 
dit verkeerd is. We hebben de ar· 
gumenten, die vandaag werden 
aangevoerd eerder gehoord en 
daar is al uitvoerigover gepraat. 
Als ze nou met nieuwe dingen 
waren gekomen. dan was het 
misschien wat anders geweest'. 
alduli directeur S.O.U.W. Si· 
souw de Zilva na afloop van de 
actie. 
Na het gesprek verbleven de ac· 
tievoerders nog enige tljd in de 
infonnatlehal. waar ze IJC· 
voorlichl.lngsmateriaal hadden 
vervangen door eigen folders 
om eventuele bezoekers op ei· 
gen wijze te kunnen informeren. 
Klokslag zes uur en dat was ge
heel volgens afspraak verlieten 
de leden van het ·snuffel·Kol· 
Iektier onder gezang van de 
tekst 'Wij komen terug met nog 
veel meer' het IJC·pand. 
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