
-. -· 0 
N 

c:n 
0 
c 

NR.5 

UITGAVE:HET LANDELIJK S- ~RETARIAAT PRIJS F2,
SWEE 1 S DE lANDASTR. 73 ARNHEM 

. 
l 

l 



REOAXIONEEL 

WE WETEN HET ! HET ZIET ER ONOOGLIJK UIT HET IS EEN EEN . REGEL 
RECHTE KLEREZOOI ENZ. 
MAAR ! WEE JE GEBEENTE ALS ER OOK MAAR I (één) LULLIGE OPMERKING 
WORDT GEMAAKT. 

VOOR DE REST GEEN RFJ>AXIONF.EL OMDAT ER GEEN REDAXIONEEL IS EN WE 
HET NUT VAN EEN REDAXIONl~EL NIET ZO ZIEN ZITI'EN • ALTHANS DEZE KEER 
ZEKER NIET. 
DIT WAS DUS HET REDAXIONEEL. DANK u. 

VERGADER DATA 
-Vrijdag 14 november 10.00 uur 
UCN-overleg 
Da Costakade 158 Amsterdam 
info: sekretariaat 

Zaterdag 22 november 12.00uur 
Borsele-Dicht! met de bij de aktie aangesloten groepèn 
Strohalm Oude Gracht 42 Utrecht 
info: wederom het secretariaat. 

KOPY VOOR DE NIEUWSBRIEF 

Zoals in elke nieuwsbrief staat ook deze keer een lijstje van data 
van vergaderingen en waar die worden gehouden. We willen die lijst 
graag zo kompleet mogelijk hebben.(Uiteraard alleen die vergaderingen 
waar wij als basisgroepen bij betrokken zijn). Vooral de regionale 
vergaderingen missen we nog te vaak, daarom een vriendelijk verzoek 
(maar toch heus ook wel een beetje dringend) om die vergaderdata door 
te geven aan het secretariaat. Ook moet dit als funktier voor de 
nieuwsbrief gezien worde·n. 

Bedankt alvast, de nieuwsbriefgroep. 
Uiteraard kunnen groepen/personen altijd data doorgeven van inter
ressante diskuz-avonden/dia-voorstelliogen eLc, Stuur maar op naar 
he sekretariaat. 

ltltUW~ 

PERSVERKLARING -Zojuist telefoni.sch binnengekomen. 

Zondagavond 26 oktober hebben wij, de Heide-vlegels het hoofdkantoor 
van de Heidemij aan de Lovincklaan te Arnhem ondergekalkt met heel 
veel leuzen. Dit omdat de Heidemij zich al jaren schuldig maakt aan 
oorlogsvoorbereidende handelingen. Al jaren voordat ook maar iemend 
had gehoord van de naam Woensdrecht was de Heidemij al redds aanwe
zig op de toenmalige slapende vliegbasis. Ze had daar een eigen ge
bouw, en was o.a. belast met. d:rainneige werkzaaw.heden. Sinds 1 novem
ber 85 is de Heidemij 1 van de 6 grote onedrnemingen die zich schul
dig maakt aan werkzaamheden voor de bouw van de kruisrakettenbasis 
in Woensdrecht. Zij is daar belast met grondwerkzaamheden. Het is nu 
bijna 1 november '86 en nog steeds werkt. de Heidemij mee aan deze 
zeer omstreden bouw: de meerderheid van de Nederlandse bevolking is 
hier tegen en de regering drukte het beslu:it door. Om in de pas te 
blijven lopen bij de oorlogszuchtige NAVO. 

De Heide-Vlegels 



' , 
EEN JAAR NA TSJERNOBYL: 

Inmiddels is het een en ander aan de aktie heen en weer geschoven. 
Je vindt in deze nieuwsbrief danook 2 stukken: 1 is het voorstel van 
de voorbereidingagroep en het andere is een voorstel van Volkert en 
Wim dat een aantal veranderingen op het oorspronkelijke voorstel van 
de voorbereidingagroep heeft verwerkt. Het leest wat onhandig. maar 
ontdek zelf de 13-verschillen. Overigens is vanuit de voorberei.dings
groep ook nog eens de nodige kritiek/aanvullingen/uitwerkingen op het 
stuk van Volkert en Wim, maar dat komt wel tezamen met de uitslag 
van het LPTK op ons eigen overleg aan de orde. 

MOTIVATIE & DOELSTELLINGEN VAN DE AKHE "BORSSELE DICHT! 11 

Het zal velen niet ontgaan zijn dat de anti-kernenergie strijd de laat
ste tijd alleen maar versmald is. Het uitblijven van een snelle en ef
fectvolle reaktie op de Tsjernobyl-ramp is hiervan een wel heel duide
l ijk teken. 
Omdat wij (basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme) het nog steeds 
van belang vinden om mensen in beweging te krijgen tegen kernenergie, 
hebben we voor de vakantieperiode een plan gemaakt voor een aktie-3-
daagse in Borssele welke qua opzet o.i. laagdrempelig genoeg is om hier
aan duizenden mensen te laten deelnemen. 
Om dergelijke goed bezochte aktie te kunnen organiseren is veel tijd 
nodig. Dit laatste niet zozeer vanwege technies-organisatorische aspec
ten. wel om goed beslagen breed te kunnen werven en de aktie te kunnen 
laten leven onder brede groepen. Bovendien trachten we middels deze 
aktie een handvat te creëren om enerzijds te kunnen werken aan de ver
sterking van de Anti-Kernenergie Beweging en anderzijds het komende half 
jaar gebruiken om kernenergie en het verzet daartegen weer in de publici
teit te krijgen. 
De aktie-3-daagse Borssele Dicht ! is tevens een kader waar in de aan· 
loop tot de aktie andere -publicitaire en/of prikkelende - akties kunnen 
plaatsvinden. 
Het dubbele motto van de aktie is gekozen om de ramp bij Tsjernobyl niet 
in de vergetelheid te laten wegzinken; alsook om de diskussies over de 
sluiting van de bestaande kerncentra1e's weer op de "agenda's" te krijgen. 

WAAROM BORSSELE ? 

Omdat Borssele de grootste kerncentrale in Nederland is (450 MW) 
Omdat Borssele de aangewezen plek is voor de 11 tijde1ijke {50-100 jaar) 
opslag .. van radio-aktief afval. 
Omdat Borssele de belangrijkste vestigingsplaats is voor een eventuele 
nieuw te bouwen kerncentrale is. 
Omdat splijtstofstaven van Borsse1e gebruikt worden in de aanmaak van de 
Franse atoom-bewapening. 
Omdat, na de terreinbezetting van Moerdijk in oktober 1985 (vooral gericht 
tegen nieuw te bouwen kerncentrale's) de diskussie over sluiting van de 
huidige kerncentrale's (Dodewaard en Borssele) weer moet opleven. 
Om na de bevriezing van de plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales~ 
de atoomlobby geen tijd te geven z'ich te kunnen herstellen. 



WAAROM DEZE VORM GEKOZEN ? 

De combinatie manifestatie-blokkade is gekozen omdat dit zowel een laag
drempelige aktie is waaraan· velen kunnen deelnemen, alsook enigszins "be
dreigend" is . 
De manifestatie heeft tot doel om de meer inhoudelijke aspecten van het 
verzet tegen kernenergie en de gevolgen van de ramp in Tsjernobyl te kun
nen verwoorden, terwijl bij een meerdaagse aktie op het kamp ook gelegen
heid is om te kunnen werken aan het leggen van nieuwe kontakten met men
sen die willen deelnemen aan de AKB. 
Daarbij is de combinatie blokkade/manifestatie een soort van geraamte waar
aan nog van alles kan worden opgehangen. 

MANIFESTATIE EN INVULLING VAN HET KAMP 

De funktie van het kamp moet zijn: het motiveren, inspireren en informeren 
van mensen om ook na deze aktie door te gaan. O.i. moet zo'n kamp dus meer 
zijn. dan louter een rustplek of eetplek. Om dit te k.unnen bereiken moet er 
gezorgd worden voor een aantrekkelijk ogen.d kamp dat eveneens comfor-tabe1 is. 
Zal en ook een goed verzorgd ·cultuur-prog.ramma nodig zijn. En willen we óp een 
toegangkelijke manier de verschillende groepen presenteren die binnen de .AKB 
aktief zijn en de nodige aandacht besteden aan argumenten en motivaties voor 
de anti-kernenergi.estrijd. . 
Bij dit lÇ~a:tste denken we aan een aantrekkelijke foldertnet <:taarin op een rij 
de versc;~illende organisaties, kort hun werkwijze en doelen, .hun structuur 
en contactadressen etc. Daarnaast, bijvoorbeeld in een grote te.nt, van alle 
in de folder genoemde groepen, compleet met de "contact~mensen" daarachter. 
om zogezegd snel tot zaken te kunnen overgaan. Op een dergelijke wijze zou 
het zowel een wat ongedwongen karakter kunnen. hebben, alsoo~ dat mensen van
uit hun direkte situatie kunnen praten met de organisaties die hun het meest 
aanspreekt. G"enoemde _fo.l der kan dus ook een funktie hebben na de aktie. 
--MANIFESTATIE-- · 
Dit dient aantrekkelijk te zijn voor de "(zondag-dagjes)mensen.alsook voor de 
p~rs. 

Naast een cultuurprogramma den~en we aan sprekende "trekkers": 
-Iemand van het Samen-volk (lappen i.v.m. de uitroeiing van rendieren} 
-Iemand uit het Oost~b]ok (1 j~ar Tsjernobyl) 
-Robert Gale 
-Activis~(e) uit .de buurt van Sellafield danwel La Haque (opwet·king) 
...:Activist(e) uit België (t4ol of Doel} ,gezien de nabijheid. 
-Arts van het NVMP (gevolgen nucleaire rampen). 
Daarnaast aandacht voor andere akties in andere Europese landen die eveneens 
gevoerd zijn in het kader van 1 jaar na Tsjernobyl. 

--TENT(NKAMP--
Hiervoor hebben we verscheidene locaties op het oog. Hieraan moet nog verder 
worden gewerkt. In ieder geval kiezen we voor een groot terreih~ niet te ver 
van de centrale en in goede conditie. 
Kwesties als eigenaar,vergunningen~ contacten met de plaatselijke ovérheid zal 
·i.s.m. met het Zeuws Platform gebeuren 
We stellen voor het kamp naar regio 1 s in te de1en {\-vest~noord-oost-noord ·Nld), 
met als centraal middelpunt de grote tenten w.o. in ieder geval een tent voor 
vergaderingen en cultuur en een tent voor het eten. 



--BLOKKADE--
Het betreft een menselijke blokkade van a11e poorten van het gehele complex. 
Oe blokkade duurt 28 uur en de regio's zorgen verder voor de verdeling van de 
groepen over de poorten. Het voorstel is om een schema te kiezen van 4 uur op 
en 8 uur af. 
Mocht om welke reden danook het niet moge1ijk zijn (bij) de poorten te blokke
ren, dan schuift de blokkade op tot waar de afzetting is en in het uiterste 
geval wordt het een blokkade van de (enige) 2 toegangswegen (=dijken). 

--PLAATSELIJKE BEVOLKING--
Oe bevolking van de gehele gemeente Borssele en wellicht nog daaromheen moeten 
goed en van te voren geïnformeerd worden. Naast de reguliere pers denken we 
aan:-het huis aan huis verspreiden van de "Borssele Dicht! "-krant. -het orga
niseren van informatie-avonden in liefst elk dorp - en tijdens de aktie ook 
aktiviteiten ondernemen in de omliggende dorpen :. bivoorbeeld een tent met 
muziek,informatie, kinderprogramma, windmolen etc.(Dit laatste is wel vaker ge
daan bij blokkade-akties o.a. Moerdijk) 

--HOUDING NAAR (PLAATSELIJKE) OVERHEID··-

Wanneer we een goede locatie voor het tentenkamp hebben gevonden willen we 
een gesprek met de plaatselijke overheid. Hierin willen we de medewerking 
vragen aan de locatie van het. kamp, elektriciteits- water- en toilet-voor
zieningen etc. Het overleg kan o.i. niet tot doel hebben de aktie (doelen en 
middelen) aan te passen: de aktie "staat te gebeuren". 
--ULTIMATUM--
Het lijkt ons een goed idee om weereens een ultimatum te stellen (zoals ge
bruikt bij Dodewaard I en II in '80 en '81). Het ultimatum zou kunnen luiden: 
Als de bestaande kerncentrales te Dodewaard en Borssele niet voor 1 april 
1987 gesloten worden dan wordt overgegaan tot ••••• etc." 
Een ultimatum kan een publicitaire waarde bezitten,mits het goed ui~.gespeeld 
wordt. Bovendien onderstreept het meer het offensieve karakter van de aktie. 

--PER SBELEID--
We dachten aan een persconferentie op 12 november, waarin de plannen worden 
ontvouwd en we zo snel een groot aantal organisaties/mensen kunnen trekken om 
mee te draaien in de organisatie van het gebeuren. Oe datum is zo gekozen dat 
i.i.g. zowel de landelijke LPTK-en de landelijke basisgroepen-overleggen ge
weest zijn. 

VERZEKER JE NU TEGEN KERNENERGIEONGELUKKEN !!! 

Tsjernobyl of no-Tsjernobyl de plannen voor uitbreiding van kernener
gie gaan onverdroten voort. Alle reden dus voor anti-kernenergie-ak
ties. Naast het voeren van akties die direkt op slu}ting en niet bou
wen zijn gericht, moeten we ook steeds argumenten tegen kerneenergie' 
blijven aandragen. Strohalm heeft hiertoe een folder uitgebracht waar 
in de nucleaire aansprakelijkheid in geval van een ongeluk op de hak 
wordt genomen. De groene folder is namelijk fake- verzekering tegen 
ongelukken met kernenergie (een nucleaire aansprakelijkheids vezeke
ring voor iedereen). 
De folder ziet er echt uit (typist heeft het gekontroleerd) en is 
goed te verspreiden. 
De kosten per folder zijn: -dik papier a 8 cent 

-dun papier a 3 cent 
plus verzendkosten (afhankelijk van het 
gewicht) 

Bestellen bij Aktie Strohalm Oude G1acht 42 351l AR Utrecht 
030- .314314 



LANDELIJK OVERLEG 
Verslag Landelijk Overleg van basisgroepen tegen kerngeweld en milita .. 
risme d.d. 6 september 1986 

UCN 

Op het landelijk Overleg van 4 september j.l. waren nauwelijks andere 
mensen dan vanuit de basisgrioepen en AtoomVrijstaat. Over het proces 
was en is nog veel onduidelijkheid. 
De basisgroepen willen toe naar prikakties en een grote landelijke 
aktie in de vorm van blokkades en terreinbezetting. Hiertoe waren nog 
geen konkrete plannen. 
Zaterdag 30 augustus was er ook een landelijk overleg met een ruimere 
opkomst (40 mensen) waar ook anti-apartheidsgroepen en Duitse AKB. 
Voorgesteld werd aksies tegen de uitbreiding te koppelen aan de ak
sies tegen bèt proces. De anti-apartheidsgroepen zijn huiverig voor 
aksies aleen tegen kernenergie. 
De bouw i.v.m. de uitbreiding moet moet begin volgend jaar starten. 
De plaatselijke PvdA eist voor die tijd een hoorzitting over de ver
gunning(en}. 
Het l.o •. heeft een rondje gehouden over hoe verder met de UCN-aksies 
rondom bet proces. De aldaar gedane suggesties zijn ni.et voor de no
tulen. 
De huidige stand van zaken is dat er een plan in de la ligt dat di
rect in werking kan treden zo gauw de datum van het proces bekend 
wordt. In grote lijnen behelst het plan een demo/mani. Het plan wat 
niet genotuleerd kan worden moet nog worden opgepikt door de voorbe
réidingsgroep cq het l.o. wat eraan gaat komen. 

AKSIE-3-DAAGSE BORSELE 24-25-26 APRIL/ 1 JAAR NA TSJERNOBYL 

We hebben de opzet van de wervingstolder besproken, bet uitbrengen 
hangt nog op de uitkomsten van het LPTK en het komende l.o. van basis 
groepen. 
De aksie gaat onder de naam BorselE Dicht. De opmerking over het al 
dan niet in principe geweldloos zijn wordt uit de folder geschrapt. 
Toegevoegd wordt dat kolencentrales geen alternatief voor kernenergie 
zijn. 

IS HET OORLOG OP HET Y? 

Er is voldoende in de (eigen) pers over geschreven. Het hier nog eens 
herhalen heeft dan ook weinig zin. Wel vermeldingswaard is dat van 
alle onderdelen m.n. het anti-militaristies kamp door de basisgroepen 
zou worden gedragen. In de praktijk was hier nauwelijks sprake van ! 

AKSlES TEGEN WOENSDRECHTBOUWERS 

Peter Custers gaf een toelichting op het stuk in de voor het 1.~. ver· 
schenen nummer van de Nieu~sbrief. Er zijn een tweetal onderzoeken ge. 
weest : 1 naar de betrokkenheid van de bedrijven bij de bouw in 
Woensdrecht en 1 naar bedrijven betrokken bij kernenergie. Hierbij 
werd tevens gelet op de rol van deze bedrijven in de W.O.II en bun 
steun aan fascistiese regiems en/of apartheidswangedrag. Het onder
zoek richtte zich op grotere landelijke bedrijven. 
Een aantal bedrijven maken zich zowel aan Woensdrecht als aan kern
energie hun handen vuil. 
Bonk wil vooral directe aksies zoals blokkades en bezettingen. Toe
levereingsbedrijven moeten onder druk worden gezet, waarbij de lokale 



LANDELIJK OVERLEG 
overheid een rol kan spelen.Over onze strategie tegen deze bouwers 
irpen een aantal vregen op: in welke mate draagt het bedrijf bij aan 
de bouw, moet het steeds een landelijk bedrijf zijn, kies je een be
drijf uit of meerdere, hoever ga je met aksies. Wanneer bereik je dat 
zo'n bedrijf afziet van verdere bouwaktievi tei.eten. eén regio had al 
een landelijk bedrijf uitgekozen. Gezien dit feit is het waarschijn
lijk het handigst dat andere regio's zich hierbij aansluiten. Welk be 
drijf dit is , is wederom not-for-the -notuls. 
Ook besproken, maar niet in de notulen is dat we n.a.v. de komplete 
arrestatie van de blokkade op de le maandag van de maand we de eerst
komnede keer met extra mensen er heen zullen gaan. 
Ook verm,eldingswaard is dat EVENEENS OP DE le MAANDAG VAN DE MAAND 

·EEN BLOKKADE WORDT GEHOUDEN VAN HAVELTE. HET GAAT DE EERSTE KEER OM 
EEN .PROEF • HELAAS LEES JE DIT WANNEER HET AL VOORBIJ IS (zucht!) 
MAAR WELLICHT IS REAKTIE ACHTERAF OOK WELKOM. 

SEKRETARIAAT 

Het sekretariaat wil aktiever worden met het zoeken van publiciteit 
Ook gevraagd het snel doorgeven ven adreswijzigingen en een abbone
ment te hemen (invullen van een machtiging). Het huidige tekort is 
'nu groot f 500,-

~c"'' •' . • .~ .• ,_ •• :·"",..'"" \ ' ,. " 

~~~OLGEND LANDELIJK OVERLEG. 
;tZONDAG 9 NOVEMBER 12.00 uur 
~ZEEZICliT BEVRIJDINGSSTRAAT 13a 

~~!..~!Pg~~:. ' ' . <; • .. 

Uoe Zeezicht te bereiken ? Indien men kome middels de trein danwel 
de bus dan dient men uit te stappen op het station Ede-Wageningen. 
vervolgens diene men gebruik te maken van de buslijnen 83 of 84 
richting busstation Stadsbrink Wageninegen. Links van het busstation 
kan men de Bevrijdingsstraat in alwaar na 200 meter een poortje 
naast de dumpzaak opdoemt, welke men ingaat en de schreden verder ge
zet moeten worden richting een houten deurtje rechts. 
Indien men het verkiest met de auto dan wel de motor te arriveren, 
dan dient men gebruik te maken van de snelweg Al2 Utrecht-Arnhem. 
Aangekomen bij de afslag Ede Wageningen slaat men dus af, daarna is 
het verkiezelijk om ná het bord bebouwde kom rechtdoor te gaan bij 
de stoplichten. ·Bij de 2e serie stoplichten is het de bedoeling 
rechtsaf te slaan :alwaar men dom doorrijdt tot het winkelcentrum 
Stads·brink (links) en dan linksaf gaat de Bevrijdingsstraat in en 
de weg verder vervolgt zoals hierboven al is aangegeven. 

BIJ ONTSTENTENIS VAN EEN AGENDA HIERBIJ EEN SERIE SUGGESTIES: 

Notulen-opmerkingen-ingekomen stukken-mededelingen 
UCN - verslag voortgang 
Borsele dicht! - verslag voortgang 
Woensdrecht - blokkades le vd maand en bedrijven 
Ha vel te - verslag van Ie blokkade Ie maandag van de maan_d 
Reforger - nu al aanzetten voor a~ties voor september '87 
sekretariaat - verslag en f~nanciën. 
Algemene folder basisgroepen en algemeen affiche basisgroepen. 
(Peer en Fred) 



N 0 0 I T M E E R T S J E R N 0 B Y L 
BORSELE D I C H •r 

MOTIVATIE EN DOEl.s'l'ELLINGEN VAN DE AKTIE 

Het zal velen niet ontgaan zijn dat de anti-kernenergie ~trijd de 
laatste tijd alleen maar versmald is. Het uitblijven van een snelle 
en effektvolle reaktie op de. 'I'sjernobyl-ramp is hiervan een wel 
heel duidelijk teken. Daarom 1 jaar na Tsjernobyl deze aktie. 
Omdat wij (basisgroepen tegen kerngeweld en militairisme samen met 
vertegenwoordigers van andere AKB groepen) het nog steeds van belang 
vinden t1m mensen in beweging te ·krijgen tegen kernenergie, hebben 
we een plan gemaakt voor een aktie-3-daagse in Borsele welke qua 
opzet o.i. laagdrempelig genoeg is om hieraan duizenden (10.000?) 
mensEm te laten deelnemen. 
Om een dergelijke goed bezochte aktie te kunnen organiseren is veel 
tijd nodig. Niet zozeer vanwege technies-organisatoriese aspecten, 
maar wel om goed beslagen breed te kunnen werven en de aktie te kunnen 
laten leven onder brede groepen. Bovendien trachten we middels deze 
aktie een handvat te creëren on1 enerzijds te kunnen werken aan de 
versterking van de Anti Kernenergie Beweging en anderzijds het komen
de half jaar te gebruiken om kernenergie en het verzet daartegen 
weer in de publiciteit te krijgen. 
De aktie-3-daagse is .tevens een kader waarbij, in de aanloop tot deze. 
aktie andere~publicitaire en/of prikkelende-akties kunnen plaatsvinden. 
Het dubbele motto van de aktie is gekozen om de ramp bij ·rsjernobyl 
niet in de vergetelheid te laten wegzinken: de aktie moet een herden
king zijn voor de slachtoffers van Tsjernobyl (zij die al gevallen 
zijn en zij die nog zullen vallen). Daarnaast moet deze aktie de 
diskussie over de sluiting van de bestaande kerncentrales weer op 
de "agenda's" krijgen. 

WAAROM SORSELE ? 

Omdat Borsele de grootste kerncentrale in Nederland is (450 MW). 
Omdat Borsele de aangewezen plek is voor de'tijdelijke'(50-l00 jaar) 
opslag van radio-aktief afval. 
Omdat Borsele de belangrijkste vestigingsplaats is voor een eventueel 
nieuw te bouwen kerncentrale. 
Omdat splijtstofstaven van Bo.t·sele gebruikt worden in de aanmaak van 
de franse atoombewapening. 
Omdat na de terreinbezetting van Moerdijk in o.kt. '85 (vooral ger.icht 
tegen nieuw te bouwen kerncentrales) de diskussie over sluiting van 
de huidige kerncentrales (Borsele en Dodewaard) weer moet opleven. 
Om na de bevriezing van de plannen voor de bouw van nieuwe kerncen
trales de atoomlobby geen tijd te geven zich te kunnen herstellen. 

WAAROM Bl.OKKADE-DEMONS'rRATIE-MANIFESTATIE ? 

We hebben gekozen voor de kombinatie blokkade-demonstratie-manifesta
tie omdat,dit ~owel een laagdrempelige aktie is waaraan velen kunnen 
deelnemen, en ook enigszins een dreiging vanuit gaat. 
De demonstratie heeft tot doel om zo massaal mogelijk de slachtoffers. 
van Tsjernobyl te herdenken en om de leus'Nooit meer Tsjernobyl'kracht 
bij te zetten. 
De manifestatie heeft tot doel om de meer inhoudelijke aspekten van 
het verzet tegen kernenergie en de gevolgen van de ramp in Tsjernobyl 
te kunnen verwoorden, terwijl bij een meerdaagse aktie op het kamp 
ook gelegenheid is om te kunnen werken aan het leggen van nieuwe 
kontakten met mensen die willen deelnemen aan de AKB. 
De blokkade heeft tot doel om de eis 'Borsele dicht' kracht bij te 
zetten. 
De kombinatie blokkade-demonstratie-manifestatie is een soort geraamte 
waaraan nog van alles kan worden opgehangen. 



uitdrukkelijk willen we vennelden dat aan beide leuzen 'Nooit meer 
Tsjernobyl' en 'Borsele dicht' een gelijk gewicht wordt toegekend en 
dat er geen prioriteit gesteld wordt tussen de blokkade enerzijds e.n 
demonstratie/manifestatie. anderzijds. 

ORGJ.Nl;SATIE 

1'ijdsindeling 
Up vrijdag 24 april beg.innen we om 12 uur met de opbouw van het 'kamp. 
Op zaterdag 25 april starten we met de blokkadeaktie om 10 UUJ;', deze 
duurt voort tot de volgende dag. 
Op zondag 26 apr.i..l vangt de demonstratie· om 12 uur aan. Het eiride van 
de· blo·kkade en de demonstratie valt om 14 uur. Daarna beg:J,.nt de man:i
festatie om J4.30 uur tot .17 uur. 
Plaats tentenkamp en het vervoer 
J-:[iervoor-hebben we verscheidene lokaties op het oog. Hieraan moe'!; nog 
verder worden gewerkt. In ieder geval zoeken we naar een terrein niet 
ver van de centrale en in een goede konditie. 
Kwesties als eige!'laar, vergunningen~ kontakten met de plaatselijke 
overheid.zal i.s.m. het Zeeuws Platform gebeuren. 
We· stellen voor het kamp naar regio's in te delen (west-noord-oost-zuid) 
met als centraal mlddelpunt de grote tenten waaronder in .ieder geval 
een tent voor vergaderingen en kul tuur, en e·en tent voor het et.en. 
M.b.t. het vervoer zal getracht worden om zowel voor het tentenkamp 
als voor de demonstratie'eigen• vervoer vanuit Middelburg te regelen. 

Invulling van het kamp 
·De _funktie van het kamp moet zijn: het motiveren~ inspireren en infor
meren van mensen oro ook na. deze aktie door te gaan. ·o.i. moet zo'n 
kamp dus meer zijn dan ]outer een rustplek of een eetple'k. Om di·t te 
be.reiken moet er gezorgd worden voor een aantrekkelijk ogend kämp dat 
eveneens comfortabel is. Daarnaast moet gezorgd worden voor een kultuur
programma. Ook willen we de mogelijkheid bieden aan de ver::schillende 
gr.oepen die binnen de AKB aktief zijn zich te presenteren •. waax.·bij--de 
nodige aandacht besteed moet worden aan argumenten en motivaties voor 
de anti-kernenergie strijd. Hierbij _denken we aan een aantrekkelijke 
folder met daarin op een rij de verschillende organisaties, werkwijze 
doel, struktuur en kon~aktadre.s naast en 1 groepen'markt in de grote 
tent kompleet met kontaktmensen achter de stands. Op een dergelijke 
wijze zou het zowe~ een wat onged·~ngen karakter hebben, alsook dat 
mensen vanuit huQ direkte situatie kunnen praten met organisaties 
die hun het meeste aanspreekt. Genoemde folder kan ook een funktie 
hebben na_de aktie. 
Blokkade 
Het betreft een menselijke blokkade van alle poorten van het gehele 
komplex. De blokkade duurt 28.uur en de regio 1 s zorgen verder voor de 
verdeling van de groepen over de poorten. Het voorstel is om een 
schema te kiezen van 4 uur op en 8 uur af. 
Mocht om welke reden dan ook het niet mogelijk zijn (bij) de poorten 
te blokkeren dan schuift de blokkade op tot waar de afzetting is en 
in het uiterste geval wordt het een blokkade van de (enige) 2 toegangs
wegen <~dijken). 

Demonstratie 
Om aan te geven dat de demonstratie/manifestatie en de blokkade één 
aktie zijn is gekozen voor de volgende opzet. 
Vertrek van de demonstratie uit het dorp Borsele. Optocht naar de 
centrale, langs alle toegangspoorten alwaar de blokkade-mensen worden 
opgehaald (de hoofdpoort als laatste?) .. op deze manier moet de blokkade 
beindigd worden en overgaan in de demonstratie. Daarna wordt naar het 
manifestatieterrein toegegaan. 
Dagjesmensen worden gestimuleerd om op zondag te komen, aangezien dan 
de grootste nadruk ligt op massaliteit. 



Manifestatie 
Deze vindt plaats Óp het tentenkamp. 
De manifestatie dient aantrekkelijk te zijn voor de d~gjeSDJensen alsook 
voor de pers 
Naast het kultuurprogramma en de groepenmarkt (zie kamp) denken we 
aan sprekende •trekkers•. 
- Iemand van het Samen-volk (i.v.m. uitroeiing rendieren) 
- lemand uit het Oostblo'k (i.v.m. 1 jaar na Tsjernobyl) 
- Robert Gale 
- Aktivist{e) uit Sellafield, l..e Hague, Belgie en/o:C Wacltersdorf 
-Arts van het NVMI' (gevolgen nucleaire rampen). 
Daarnaast aandacht voor andere akties in de rest van h:uropa {en daar
buiten?) in het kader van 1 jaar na Tsjernobyl. 
Andere akties 
Tijdens de blokkade, demonstratie en manifestatie is er .ruimte voor 
andere akties, ntits deze vallen binnen de 'filosofie' van deze totale 
aktie-opzet. 
Enkelè ideeën: 
- 31 kruisen plaatsen ter nagedachtenis aan de. doden van 'l'sjernoby1 

plus een oneindig aantal andere kruisen om de doden die nog komen 
gaan te symboliseren. 

- Van de 25 landen die kerncentrales hebben de vlaggen halfstok hangen. 
- Landkaa~maken van Europa (heel groot !) met daarop aangegeven de 

plaats waar kerncentrales staan. 
- In de omgeving van Borsele met borden of geschilderd op de weg de 

gevarenzone's aangeven. 
- 7 keer rond de centrale trekken orn daarmee de ineenstorting van het 

mondiale kernenergieprogr&runa te symboliseren (Jericho). 
- Aandacht voor alternatieven vragen door windmolens te bouwen enz. 

VOORBJo~RJc.: IDING 

organisatievorm 
we streven naar een aktiedriedaagse die doo~ een groot aantal milieu
groepen (rutme zin van het woord} mede georganiseerd wordt. 
De besluitvorming tijdens de voorbereiding dient plaats te vinden in 
een breed landelijk overleg waarin deze groepen participeren. 
Vanuit dit landelijk overleg worden een aantal taakgroepen opgezet: 
- Organisatie kommit~ (algehele organisatie, financiën, kontakten overheid 
- Pers en publiciteitsgroep {perskonferenties, persberichten, artikelen 

in bladen, stellen ultimatum enz.) 
Kampgroep -manifestatiegroep (alles rond het kamp-manifestatie 

-kultuurprogrammagroep gebeuren) 
Werving (kontakten met de regio • s) 

Regionaal dient de werving ter hand te worden genomen, gebaseerd op de 
nu bestaande regio's plus regio West. Gestreefd wordt dat deze regio's 
de taakgroepen gaan bemensen 
Sekretariaat: sweers de Landastraat 73 in Arnhem 
Wel is het goed als het adres van· Milieudefensie (wille~ ze dat?) ook 
wordt gebruikt b.v. voor de pers? 
In de voorbereidinasfase moet al door het landelijk overleg gezocht 
worden naar een organisatievorm.tijdens de aktie, die snel en ef
fectief besluiten kan nemen en uitvoeren. Deze organisatievorm moet 
wel het vertrouwen genieten van de toekomstige aktiedeelnemers. 

Houding naar {plaatselijke) overhèid 
Overleg met de OVerheid wordt gevoe~d door het organisatiekontmité, met 
dien verstande dat geen onderhandelingen over inhoudelijke zaken wordt 
gevoerd (zoals ak:tievorm, duur, plaats enz). Wel wordt daar duidelijk
heid door ons geschapen over wat w!1 van plan zijn en wordt gevraagd 
wat de houding van de overheid zal zijn. Met deze informatie wordt te
ruggegaan naar het landelijk overleg die verder besluiten neemt. 



Wanneer we een goede lokatie voor het tentenkamp hebben gevonden 
wordt kontakt gezocht met de laatselijke overheid. Hierin willen we 
ze medewerking vragen aan de lokatie van het kamp, elektriciteits-
water- en toiletvoorzieningen enz. 
Ultimatwn 
Het lijkt ons een goed idee om een ultimatum te stellen. 
Dit ul tirnaturn zo1,1 kunnf"...n hliden: Als de bestaande kerncentrales te 
Borsele en .T.>odewaard niet vóór 1 april 1987 gesloten zijn dan wordt 
overgegaan to:t de aktie-3-daagse op 24, 25 en 26 april 1987 met daar
in een blQkkadeaktie en ee11 demonstratie/manifestatie. 
l!:en ultimatum kan een pub,licitaire waarde bezitten, mits het goed wordt 
uitgespeeld. Savendien onderst.reept het, het offensieve karakter van 
de aktie. 
Het is de bedoeling dat zo veel mogeliJk organisat;kes dit ultimatum 
mede ondertekenen zoë;~ls politieke partijen, vakbonden, a.llerlei maat
schappelijke-, vredes- en milieuorganisaties. 
Eén à twee maanden vóór de .aktie zal.dit ultimatum in de publiciteit 
moe:t:en worden gebracht. 
Persbeleid 

Snel na het 2e landelijk overleg op 22 nov. moet er een eerste t~rs
konferentie komen over deze op stapel staande aktie. 
De persgroep krijgt een zware taak zij zal nl. een taktiek moeten 
uitstippelen die er voor zorgt dat de aktie breed ondersteund wordt 
als een aanvaardbare geweldloze akti~ en dat de overheid de zwarte 
piet krijgt toegespeeld als het op een konfrontatie ~ou uitdra~ien. 
Diskuss1.epunten 
Over veel punten zijn we het eens geworden tijdens het eerste landelijk 
overleg "Nooit meer ·rsjernobyl, Borsele dicht!''. 
Enkele punten zijn blijven liggen en over enkele puntèn zijn we het 
nog niet eens geworden, zoals: willen 111.e -al in de voorbereidingsfase 
garanties.in;bouwen dat het niet. tot een konfrontatie komt met de over
heid en hoe reageren we op geweld van de overhe~d tijdens de aktie. 

Dat was het dan. 
Di.t voorstel is een weergave· van het voor
stel van de basisgroepen, aangevuld of ver
anderd met/door d.e diskussies die hebben 
plaatsgevonden op het e,erste landelijk 
overle.g. 

Wim/Volkert 



VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 

De Nederlandse coordinatiegroep van de Internationale Geweldloze 
mars voor demilitarisering, zoekt dringend enthousiaste mensen die 
zich willen inzetten om ook dit jaar weer een Internationale anti-mi
litaristiese gebeurtenis te organiseren. 
Al 11 jaar is een, steeds wisselende, Internationale groep mensen 
bezig om in de zomer een anti-militaristiese gebeurtenis te organis
ren. Het begon 11 jaar geleden inderdaad met een bewegende "mars", 
inmiddels is er al enige ajren sprake van een "kamp" (Ned '81, Span
je '82,Belgie '83, Duitsland '84, Denemarken '85, Schotland 186) 
Dit vnl uit de behoefte om samen te werken aan een andere manier van 
met elkaar leven en verantwoord om te gaan met natuur en milieu. 
In de kampen werken we aan de vorming van basisgroepen en aan een 

basis-democratiese beslissingsstructuur, weeten vergatries, we pro
beren zoveel mogelijk verantwoordelijkheden te delen en we doen work
shops ·(bv seksisme). Daarnaast bedenken we leuke, creatieve, directe 
akties en voeren deze uit. 

Deze akties varieren van straattheater tot het binnendringen in een 
militaire basis met daartussenin een breed skala van andere mogelijk
heden. 
Het meest boeiende is het internationale karakter, je kunt mensen 
uit alle landen van West-Europa (geen opzettelijke keuze maar prak
tijk) aantreffen die met dezelijfde strijd bezig zijn. 
Uitwisseling van ervaringen en ideeën is daarom een belangrijk on

derdeel van de kampen. Ook een culturele uitwisseling is mogelijk en 
erg leuk! 
Onze organisatiestructuur is alsvolgt. Elk land heeft een Nationale 
Coordinatie (NC), of enkele personen die aktief zijn. 
Vertegenwoordig(st)ers ervan komen zo'n 8 keer per jaar bij elkaar in 
de Internationale Coordinatie (IC). Hiervoor is geen limiet. als jer 
erheen wilt gaan dan kan dat ookal zijn er al 2 anderen van je NC ge
gaan. De IC-vergaderingen worden verspreid over West-Eur~pa gehoueden 
reiskosten zijn zoveel mogelijk voor eigen rekening. In de IC worden 
prioriteiten, doelen, mogelijke plaatsen voor het akmp en ander prak
tiese zaken besproken. 
De NC's bespreken dit later weer en zo ontstaat er een wisselwerking 
tussen de NC's en de IC. De besluitvorm1ng gaat met concensus. Is er 
een nieuwe bestemming gevonden voor het kamp, meestal inspringend op 
een aktuele gebeurtenis, dan is het de taak van de NC de publiciteit 
in eigen land ·op gang te brengen om deelne(e)m(st)ers te werven: 
folders, affiches, artikelen in vredes- en anti-militaristiese tijd
schriften, het maken van een kamphandboek en allerlei administratief 
werk. De Nederlandse coordinatie bestaat uit 3 mensen te weten: 
Jettie, Ton enJan. Veel te weinig voor alle werkzaamheden. 
Denk er eens over na en bel ons eens op voor meer info! 
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