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REDAKTIONEEL
'~e zijn in'lÛddels ,na de l:md'êi!:I'Jtroclll: 33peci4J. ,,~ ,S.tOP KalkaJ; kr-4ro1;, wáatV,-,nerin

Nijmegen zo~n 4000 verkocht 7.ijr, toe q~n nummer 4. Van~tf dit nummer verschijnt
0nderstroom in een ander formaat. Dit

v~nwege

de kO/'Jten.

Deze krant i,3 om begrijpeEjke redenen ge3c:,rev",n _:)\"1t veel Informatie J;ond Kt<lkar.
Rl' ',",ordt eelj.1lI0Qrhec:j.d gegeoven van de intimidat.ie van d,e peli tie v':m de antikE'rnenergiebew~8il"\~~n

!JIiit"'lEmd. E:r,- 7.ijn arUk",I"n nver

,J",

gerechtelijk"" ui t"p:aak

in Kleef, ,-,nover de al(ti:\l\lit~hen dL", de stroomgreep na de demonstratie clO 24
a"ptember z'Ü en moet ontplooi en" îl.Oew"-[,di t m'mmer voor de demonstratie ver!!Chijl1t,
wordt er >re;i.nig'fettelijkei:nfo~tl."gegevenover de st<i.pd van ?:aken met betrekking
tot de organi:!atie van dp.d~ilon,:,traiie Ol> de da.g ?!Ielf.Dit komt omdat er weinig
duidelijkh .. id ü, oirèTn"t optr!),d.en ,Ylln de IJól.i tie,m dOU"-!1e,Op 24."ppptemher.
We probere~alt .. rn~ii~n te ontwikkelen hij'mceilijkhéden ~oalê ~l~iting var. de
gren", bij E,,,,ek ,door' de ')l,~ 1?'oe aû,tori. teJ ten', màar'Aa>i-röver 7,al pas op 24 septemr>lilr
dUideliJkhet1 ,,1 jri.
D'-';~ro'" ?:ullen 'rIchtlijnen op dl' dag z'>1J;' gegeven werden.' Het, i", miMetien "el

hP.1'l.11grijk om de krant .. n' inde "e"k van de demdristratJe b:iti:"''''' te 1e?:'en.
Alle lp.den van de redaktie

~ijn

en"all cVl'rtlligd dat d.. de:nonoitmtie geweidlóos

zal verlopen, in ieder gev«I van de, kant van de derJOn"tranten.
Tot

zien~

in Yalkar!

~led~kti e)"der',

van brak,,},

aleef,

",,,;"'en,

rU1ld hRkerInk, l'1'l.11ue

ri,,~

.;:yu~:d f1i!ure!1,Pi .. t\",,~(ler
tori ]1f'eth";';'~1'~!l:'J~

porrel, h:i.lhr'l:ld
~a1",

van d,!" c:>mp, hènny

rcd~rB,

riek.!' vpr1"Jof?ta.'1,

dick

fI'lanu~

V(1"n

van de

WEG MIT I>€~

StHN~L~ t»lÜTéR!

FREUNDSCHAFTSHAUS VERBOTEN
":!,'reUnd schaftshau s verboten"
of hoe'de overheid in Duitsland de
ant:!.-kernenergiebeweging het leven
zuur maakt.

l

Om de bevolking voor te lichten over
wat kernenergie is en voora.l wat de
voordelerizijn, heeft de overheid in
Kalkareen inforlilatiecentrum ingericht
Kosten: 2 miljoen DM.
In feite is het een propagandamachine
die de bevolking moet overtuigen van
het gelijk van 'de industrie.
Om tegen deze kwalijke gang van zaken
iets te doen heeft de BUrgerinitiative
van Kleef en omstreken in een melkflchuur van de langzamerhand legendarische boer Maas een informatiestand
ingericht. Dze melk schuur is gelegen
tegenover de bouwplaats van de kerncentrale.
Op 23 aug jl. kreeg boer Maas echter
RI
een schrijven van Herr Oberkreisdirec'.or, waarin stond da~ de schuur binnen een weekgé~ràtèn moest worden
op grond van dèv6'lgende feiten:
er is onvoldoende~fwatering
toilettenpntbreken
het gebouwtje is te weinig toegànke~
lijk (er lèidt geen verharde weg
naat'tQé)
'en daardoor W'Ó'rdènuwen onze gezondheid in gevaar gebrao:bt".
indien deze schuur niet bi:nneil een weekt"·
gesloten is, mOet een boete van 500DM
betaald worden.

De gronden Zl.Jn erg gezocht. Men kan
het ~qhuurtje gemakkelijk met droge
voeten bereiken, er is een toilet
gepland en bovendien is er stromend
water aanwezig. En welke boerderij
is er nu op riolering aangesloten?

En levert de kerncentrale niet veel
meer gevaar op voor de gezondheid?
Tijdens het verbouwen van de melk~
schuur zijn er veel intimidaties van
de kant van de politie geweest.
Zo werden de aanwezigen konstant bespied door politie met verrekijkers,
werden de kentekensvàn de autoé genoteerd en werden mensen bij het
komen en gaan opgeschreven.
Er zijn ook mensen aangehouden die
mee moes~en naar het buro,waar ze
hun persoonsgegevens moesten invullen.
Een van hen had vergeten
zijn beroep op te geven,·wat prompt een boete
van 50DM opleverde wegens het achterhouden van informatie.

om

De advokaten van boer ~~aa hebben geprobeerd om het Freundschaftshaus
open te houden tot na .d~ demonstratie
op grond van.het feit da:ter geen'
direkt gevaar bestaat, maar dat is niet
geaksepteerd. Toch gaat de informatie
voorziening door. Voor en achter de
schuur ,zijn verharde gedeelten waarop
nu. .inform,atiestandjes
ingericht zijn
.'
(in de openlucht dus) en wordt de
sch)Jur ge.bruikt als ,opslagruimte'. Ook
het. verder ge~chikt maken 'van de
ruimte gaat door., Ook de plaatselijke
'bevolking word t zwaar geintimid eerd.
Zo wordt er··'li{' nScèhts om half drie
aangebeld d&or'de politie"die dan
zegt dat het: verboden.is om zich op
24 sept met,aemonàtrariten in te laten.
Zo druk,t de duitse .industrie samen
met de overheid door, nie~ goedschiks
dan maar kwaadschiks want erstean
veel D-markeriop het spel.
.'

KALKAR PROCES
Hog voor men'met de- werkzaarrJ:1eden
met de snelle kweekreaktor begon,
was boer Maas, die naast het bouwterrein woont, al begonnen met een,
procedure in te stellen tegen de
bouw 'van de centrale.
Maar hij verloor het proces: De rechter achtte niet beweze!l' dat oe snelle kweekreaktor een gevaar vormde
voor de gezondheid van de mensen, die
in de buurt van Kalkar wonen, en hij
achtte niet bewezen dat de Rijn schade zou oplopen door radio-aktieve
stoffen die via het koelwater geloosd
worden. Voorlopig ging boer Maas niet

in hoger beroep. Het vonnis leek zo
onherroepelijk, dat een tweede zaak
""aarsc!}ijnlijk ophetzelf:de zou ui tlopen.
Pas in december '75 op een werkbijeenkomst in Eerbeek wero door Nederlandse en Duitse aktiegroepen gezamelijk besloten opnieuw een proces
in hoger beroep te voeren bij
het gerechtshof in MÜnster.
Ditmaal besloot men het advokatenburo
De .Iitt in te schakelen"dat al een
proces tegen de bouw van een kerncentrale in;lyhl won. liet bleek in
eerste instantie moeilijk om wetenschappers en technici bereid te vinden. om te getuigen tegen de bouwmaatschappijen. Kaar na een wereldwijde oproep waren er enkele Amerikanen die positief reageerden. Ze
hadden zelf aan het snelle kweekreak~
tor programma gewerkt en vanwege de
gevaren ontslag genomen.
Aanvankelijk lag het ook in de bedoe··
ling, dat het proces, dat een grootse
aanklacht moest worden, niet alleen
tegen Kalkar, lllaar tegen ell{ snelle

I

kweekreaktor-programma.
in Karlsruhe, dit mget proberen de
Eind juli werdbekdnd, dàt'het proces
atoomwet aan te pas~en aan de ~rond
vervroegd 'zou worden tot 18 augustus,
wet.
en het zou ook slechts één dag duren.
In feite betekent dit dat de vergunHet Waarom hiervan werd elpoêûig'düidening voor de bouw van, Kalkar in. strijd
lijk. De rechtêrliet dooracnemeren,
met ele grondwet. genomen is. '''aar het
dat hij zich emetie afvroeg, of tiiJ
zou 2 tot 5 jaar durEln eer,de atoomwel volgens'de wet een uitspraak mocht
wet weer klopt met de grondwet. 'Jandoen:.
neer het parlement dan uiteindelijk
Dit 'probleem was tijdens het proces
zou,beslissen~ ts Kalkar al helemaal
zelf het hoofdpUnt van diskussie. Dé ,
bedrijfsklaar. Het lijkt dan;moeilijk
tegenstanders heweerden, dat'de manier,
'alänog,te bl?~luiten,om 'Kalkar'
waarop de vergu=ing van KalkeI' werd
maar niet in ,g~bru~k te nemen, nadat
hij al drie miljard, peeft gekost.
vrijgègeven, ongrondwettelijk was.
~nkele ,weken geleden echter heeft, de
De advakaat De ":ti tt wees erop, dat z,f'n
minister van de deelstaat Nord-Rein
vergunning niet door de minister van
tvestfalen besloten de laatste deelde deelstaat'Nord-Rein Nestfal~nged~
vergu=ing voor de Kalkar-oentrale
ven, mocht wÓI'clen, m::m.r door het Duitse
te weigeren, zodat niet begonnen kan
parlement.
worden met de bouw van een koeltoren.
De duitae'overheid:tag helemaal geen
Het zag ernaar uit, dat 'Kalkar' niet
probleem en vond deprooeduredemokraafgebou\vd kon worden tot de zaak in
ties genoeg.
,het parlement kwam.
\I1a e'en beraad 'van ongeveer een uUr
deed d,e rechter een uitspraak. Hij
~/ ~...:>:>
/.?/./~fi{:r.:~:7.~r:·~, <:.<,:~,,?j:,?<,/S~~':~"'-.J~?: " ;t
' - · . ; f / .. ' .... "',/,.'..;,,'/,;.. , , ' y · ... Xrverklaarde, dat het ver'enen van een
/::~' . / ">;77>":';/~';>:>'>f.:.~'
";":"'''''' . /
/.'
F;' ??~.,,-~>(,/<./~>-,;_.,~:"--'~"d
ver:!;unninf; voor KaU:ar rr:eer betekende
.,)(~,).:. '........'~.-. Z</?JfJ'" ....
j.,~.~J
/ ./ /
, / " -.;,e'd'~~,It'"",,~~ /:
"Wtl tIt!'$'Sl' 11&
/
dan het bl:>üwen van" een centrale •. Im-,
>('",
;' :/ '.• 1'1,,,,,,.,,1'.\. .'
.... _1_ ,- :_L.. , .me I'S met het in gebruik nemen van deze
~<' , ',</':x.O,-?)~~/ ~' t'l'O'J",~:r
,-~<' - ·''</:-':>~,~·~~l\'" -d~/,j_·"
~ A//
centrale, die meer, plutonium kweekt,
';>-,: >->~r\!iO i~><(:\:"'x:, /'«~ /
dan verbrandt, ~re'ed:t Duit'aland binnen
""-è:)i.'-:X~~;lr.\, i / .:'<,< 0>~' ''>''A~"
(
rÀ'/~""S<I'~""
"'J
/
i:é,i~'2",,:,'
'
in êen plutonium-ekonomie., D.w.z.·
:'Y " -';<:~ft~'~~~, 5,-.":-\-~~ ~ .) """,,
Juitsland zal ind:e toekomst gaan be" '. "'.' ..." "5'," .'
~
'~Jii.!i5tjY~"5'::;~.'.;.";.~,,/,
.....,...,
schiLken over steeds meer plutonium,
~'lL~ .• ,..::-.:...:_ ...:,:,_,
...
_ ..1._._ _•
een stof, waarvan men gemakkelijk een
atoombom kan maken. Op grond hiervan
Toen dat besluit viel, waarmee de inverklaarde de rechter, dat een beslisvesteringen van 3 miljard alsnog verring elie leidt tot een dergelijke si tulorendreigen te raken, kwam ineens
atie niet opgenomen mag worden door een
het constitutionele Hof in beroering:
minister van een deelstaat, maar door
Het zelgeen 2 tot 5, jáar durèn voor
de ~uitse Eundestag (de tweede kamer)
de atoomwet veranderd ia, aoals men
!
moet worden. Hij verwees daarmee de
aanvankelijk dacht, binhen een half
zaek door naar het constitutionele Hof
jaar mOet de zaak nu rond zijn.

om

-

I
t
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De Duitse staat wringt zich in allerlei bochten om de zaak voor elkaar
te krijgen.
Aan de ene kant schroomt ze er niet
voor terug om tegen de grondwet te
handelen, als het haar uitkomt en aan
de and,ere kant probeert ze mensen te
vervolgen, die hier terecht tegen
protesteren.
Begin volgend jaar zal er in het parlement besloten worden, of Kalkar afgebouwd mag worden. Het is zaak om
daarom nu een zo groot mogelijke demonstratie te houden. Het belang
van onze gezondheid en veiligheid
gaan verder dan de belangen van de
bouwmaatschappijen.

STOP

~

deaor-",._

IILIIR
PROTEST VAN

EKOLOGEN
Van 27-29 aug. is in Bergisch-Gladbach bij Keulen een internationale
konferentie gehouden met als thema i
"The ;Ecology Movement in EUrope".
Inde praktijk beperkte de konferentie zich vrijwel tot uitwisseling
van ervaringen en de ontwikkeling
van een anti-kernenergie strategie
in Europa.

De konferentie sprak zich unaniem
uit tegen atoomenergie án tegen
atoomwapens.
Bij akklamatie is de volgende verklaring betreffende Kalkar aangenomen:

"Wij' zijn van mening dat de
Snelle Kweekreaktor
in K.lkar een
.
i~
.
sleutelprojekt 1n het programma van
de Europese Kernindustrie, waarvan
het belang ver uitsteekt boven het
belang van de direkt betrokken landen. Wij roepen op om in Europees
verband de verhoging van.deatoomdreiging vastberaden maar vreedzaam
tegen t. gaan.
Wij ondersteunen de demonstratie op
'24 september in Kalkar"
Ondertekend door vertegenwoordigers
van de aktiegroepen en miljeuorganisaties uitl Frankrijk, Bondsrep,
Italie, Belgie, Denemarken, GrootBrittanië, Oostenrijk en Nederland.
In Bergisch-Glaàbach is verder gesproken over de oprichting van een
Europees informatie~en koordinatieoentrum betreffende kernenergie, te
financieren uit een gedeelte van de
opbrengst van de Deense "lachende
zon", uitgeroepen tot Europees
anti kernenergiesymbool.

TOEKOMSTPLANNEN
Met de demonstratie van 24 september
zal ons doel nog zeker niet bereikt
zijn. De demonstratie zal een stap in
de goede riohting zijn. Er zullen nog
meer mensen gaan twijfelen aan het
nut en de veiligheid. van met name de
snelle kweekreaktor. en ook zal het
een stevig drukmiddel zijn tegen de
verantwoordelijke regeringen. Maar
daa~ee zijn we er n·og niet. We zullen moeten doorgaan met onze akties
om d.e beweging nog groter te maken.
Eén demonstratie zal niet genoeg zijn
om de internationale kernenergieplannen stop te zetten. We zullen nu
al plannen moeten maken voor ~ de
demonstratie en bij die toekomstplannen zullen we goed rekening 'moeten
houdenmet'het effekt'vande demonstratie.
o.p .,deeersteplaats zullen we dus •de
demonstratie op z'n effekt moeten
beoordelen. ae zullen dan een analyse
:mçet.en maken waarom de: demonstratie
gelopen is zoals hij dangelopen'is.
We zullen een antwoord moeten vinden
op de vraag. waarom de staat zo'n
enorm repressie-apparaat inschakelt
juist tegen. kernenergie-tegenstanders.
We zullen in oktober een avond organise~en waarin deze vraag centraal
staat en waar aan de hand van de denonstra,:f;ie naar een antwoorddàarop
gezocht wordt •.
We zullen moeten bekijken welke konsekwenties er getrokken moeten worden voor akties tegen het Nederlandse kernenergiebeleid. Jant nog steeds
Liggen d.e plannen gereed voor 3 kerncentrales .in Nederland. Dat zal ons

volgend aktiepunt moeten zijn: informatie hierover geven en aktieplannen bediscussiëren. ne komende demonstratie zal ook aanwijzingen geven
over de te voigen strategie in de

toekoma~i

wat voor soort akties kunnen we het be~te voeren? Hoe kunnen
we het prin~~pe van geweldloze aktie gebruiken? Hat voor alternatieve
aktiemogelijkheden bestaan er verder?
Naast deze doelstellingen die we op
korte termijn moeten verwezenlijken,
b;Lijft de $troomgroep verder werken
met het geven .van.~nformatie op avond~n die buurtkomttees en andere organisaties houden over kernenergie.

Q
v
Bovendien willen we in de toekomet
~ok ze~f avonden gaan organiseren,
die bepaalde aspekten van de kern~
energie belichten. Deze avonden zijn
bedoeld als scholing voor zowel mensen van de Stroomgroep als voor
ge1nteresseerden buiten de groep.
~e denken daarbij aan informatieen diskussie~avonden over:
1) veillghe1dsaspekten van verschillende kerncentrales
2) het non-proliferatie-verdrag en
wat daarvan terecht komt, m.a.w. de
verspreiding van plutonium en de
kernenergietechnologie Qver de
wereld
3) de politieke konsekwentiesvoor
een maatschappij, die voor het kernenergievoorziening van plutonium en
van uraniumverrijking afhankelijk
is
4) miljeu-aspekten van kernenergie
5) alternatieve energiebronnen.
Deze vijf punten staan in een willekeurige volgorde en kunnen nog aangevuld 'w.orden met heel Wat andere
punten.

stige plannen:
-.Op korte termijn:
1) het uitgebreid bespreken van de
.konsekwenties van d.e demonst:ratie
met een diskussie-avond over de politieke gevolgen en over de repressie
van de staat
2)h~t voorbereiden van akties tegen
de plannen van 3 nieuwe ~emcentra-"
les in Nederland
- Op langere termijn:
3) het verspreiden van informatie
over kernenergie en alles wat daarmee samenhangt
4) het organiseren van. informatieen diskussie-avonden
.
. over bepaalde
.
aspekten van kernenergie
5) het opzetten van een goed dokumentatiesysteem.
Het is duidelijk dat we voor al deze aktiviteiten flink wat mankracht
nodig hebben en vragen daarom iedereen ook aktief te worden in de SSK
en aan deze zaken aktief mee te
werken.
:

Om dit soort avonden goed te kunnen
voorbereiden is het in ieder geval
nodig dat we binnen de Stroomgroep
een goed dokumentatiesysteem gaan
opzetten.
Kort samengevat zijn onze toekom-

We

krij~n

voor on" werk geen /lubei.die.

Het geld w'iUtrover we beschikken is afkoml'!tï.g
van

gi.~ten V::UJ

men8en. die one werk Ateunen.

Cm on7e aktiviteiten,

7.030111

de komende demon-

"tratie in Kalkar en de uitg-",ve van dit hlad,
te kunnen voorbetten hebben >Ie geld nodig•
.Te stelmt onl! door een abonnement op "Cnder-

te nemen.
je vijf gulden (en 1ieft meer)

~tr~nm"

Al~

overm;~kt

cp gi:!'tl!1nmmer 376760C t.n.v. penningmeenter
S.S.K., Vondellltraat

~

te Nijmegen, dan "teun

je niet alleen onl'! werk, maar krijg je ook een
jaar lang infor"k-.ti.e (ongeveer om de drie weken)
over atoomenergie en de strijd daartegen.
Nlo.'FJ'!

DU~

EEN Al'ONNE!"F:NT EN WC'R.:YI' AKTI El" !!!

AGENDA
24 sept.

:

•
•

Grote demonstratie tegen
del snelle kweekreaktor in

KALKAR.
29 sept.

:

Nabespreking van de demon
stratie in het PMC centrum
Graafseweg 30 Nijmegen •
20.00 uur.

1 okt.

:

Sluitingsdatum voor inschrijving voor de ASEVhoorzittingen.

11 okt.

I

"ond erstrooll" 5 verschijnt.

