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REDAKT IONEEL
Dit is dan de Vijt:~e.";Ong,erstl'oom... Misschien val:thet p~ d~twe
mOeitl'; hebben eendefil$Hieve, yorrngevingê:tei~:vil'l;,\ienvo6( ons itl)[a
d.Deverklaringda~rvoi1F\is@.t
het off setwe'l:;ll:.., ..~aar:Ln d,~ e~x
ste nummers wareJl,;!i~i tMy;,pejCd.~ te duur werd.Door·de.ilEtanscha$ van
een tweede hands stencilmachine kunnen we nu goedkoper stencill
en(zie onderstroom 4)."Onderstroom 3" was het produkt van lande
lijke samenwerking en zag er daarom weer anders uit:Stop Kalkar
krant. Vanaf nu blijft het bij dit formaat,alleen dan dat de nie
uw gevormde reda~tie(in het kader van de reorganisatie binnen d
e stroomgroep,zièpag. )nog wa't bij zal leren op lay out gebie
d.

Uiteraard wordt erin ditnumme~ fliti~ aandacht aan Kalkar best
eed, daarna8;s tèçh;j;'èr uitgebreiq.e+;e,port·ae:es van "Malvi11egangers"
Deze artikéîeJ:j" ~iJn door om,standigheden wat lang in de la blijv
en liggen,maa,+; ·s.:~
.. ,,,.en;me~ hlj't. Kalkar verhaal en het Antwerpen ve
rsla,g(1 okt.)vd~en,ze eényee'\,zeggend geheel over.de hardheid,
de kracht ëii~ ... ~a~ onyolw8:ssenheid van de strij q tegen de keme
nergie. Daarn't,.§.~:t maak\; h~4Ljl ezen vaÛ .e\;\n Malvi11everslag( waarva
n er maar we:Ln:l:g gqed~'be~i;aan)duidelijll' waarom4e Kalkar demon
stratie zo goed,,"geo"pl,'ganiseerd verliep.

De redaktie
pja Vondelstr. 6
telefonies bereikbaar via
Dick vanSàs, tel.2341a3
Groenewoudseweg 132 Nijm.

drI:ober . . . -....._......---

J) i .skuS6ie a vond in J)OON.nRo0o/e
.gevo!Jd doo/l fee~t

januari van dit jaar leidde
de Nijm,eegse ,stroorngroep een
vrijwel sll:i.pend bestaan; l'illeén
Ruud B"ökkerln~. en MI;\nus,van
Brakel waren aktief inde vorm
van het 'Verzorgen VAn informati.e
op avonden e.d.
Doordat er. in februari plotseling
een toevloed WI'iS van mensen, afko~stig uit de energiegroep op
het D.W.C., later nog aangevuld
met mensen die toevallig van
het bestaan hoorden, namen de
aktiviteiten snel toe.
Sinds die tijd was er ook het
duidelijkeaktieperspektief:
"24 sentember... •. KItLKAR"
Ook doord"<t "onderstroom"voor
bekendheid naar buitentoe zorg
droeg, stroomden de nieuwe leden
binnen, zodat er op het ogenblik
een vaste kern van ongeveer20
aktieve mensen is.
Zonder dat er verder iets werd ge'
daan aan de orgl'inisatie, werden
al de~e mensen ingeschakeld,de
een wat meer, de ander minder,
inde werkzaamheden die ontstonden i.v.m. de op hAnden zijnde
demonstratie.
Het was echter wel duidelijk
dat de groep tot een onwerkzaam
log geheel was geworden, waarbinnen gemakkelijk misverstanden,
onduidelijkheden aangaande verantwoordelijkheid, taken etc.
ontstonden;
Erwêrd afgesproken dat metaen
na de demonstratie de zaak gereorganiseerd zou worden. J.I.
maandag is dat dan gebeurd, en
wel als volgt:
de grote groen is opgesplitst
in 5 subgroepen, te weten:
1. SEKRETARIAAT, wat zorg draagt
voor de administratie, gelden,
notulen, aanschrijving,post,
en materialendepot. De taakverdeling binnen de groep is als
volgt: Ries van de Cl'imp, Piet
v.d. Meyden, Guyszi Fleuren,
Manus v.d. Laar, Sible Schone.
2. ONDERSTROOM REDAKTIE, zorgt
voor de verzameling van kopy,
lay out, drukken en boven1ien
voor het tijdig uitkomen v~n
dit blad(sorry als dat soms pas
het laatste moment gebeurde.~
~ot

Leden ZlJn: Manus van Brakel,
Hennie kleef, Dick vanSas, Ton
Peeters,Piet v.d. Meyden,Gerard
van Poppel, Hilbrand Roders.
3. BINNENLANDGROEP:deze verzorgt
de kontakt en met andere Nederlandse groepen(ook in Nijmegen)
die zich op het terrein van de
antie-kernenergie, of aanverwante bezig houden. Zij bezoekt
vergaderingen in het land en
houdt in~ormatie bij:Ruud Bokkerink, Guyszi Fleuren, Dick
van Sas,Willem Pauli, Dries van
Beusechem.
4. BUITENLANDGROEP:Doordat in
de l'intiekernenergiebeweging
het internationale aspekt zo'n
belangrijke rol speelt( m.n.
Duitsland) is er een groep
die ~ich speciaal met internationale kontakt en bezighoudt :
Ries v.d. Camp, Ineke Bökkerimk,
Dries van B~usechem,Ruud Bokkerink,Guyszi Fleuren.
5. INFORMATIEGROEP:omdat het
belangrijk is het onderwerp
kernenergie bij een zo breed
mogelijk publiek aande orde
te brengen d.m.v. bijeenkomsten,
in~ormatieavonden, scholingskursussenen het bezoeken van
scholen.
Het doorspelen van informatie
ook in de S.S.K. zelf, aangaande nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van de kernenergie, en voor de profilering
van de stroomgroep naar buiten
toe, speciaal daarvoor is er
een uitgebreide subgroep die
bestaat uit: Manus van Brakel.
Ineke Bokkerink, GUue Leufkens,
Hennie Kleef. Willem Pauli,
rrerard van Poppel, Luuk Witzenhuizen, Sible Schone, Manus
v.d. Laar, Ton Peters, GUyszi
Fleuren, Rieks Verhovenstad

om het onderlinge kontakt tussen de groepen te waarborgen
is er een werkgroenvergadering
elke maandagavond, waarop 10f
2 afgevaardigden van elke subgroep bij elkaar komen om de
uit te voeren werkzaamheden
te regelen.
Een ekstra garante voor een

ssk ende politiek
guede inte~nek6mmunikatieis
het feit dat bijnaiede~een
in meer . dan 1subgröèp z1 'te•.
Elke maand wordt er bovendien
een plenaire vergadering uit~
geschreverivro.ar6pdestroomgroep de sta;ndvan·zaken uiteenzetaan.geinteresseerden.
De subg~oeperi houden bijeenkomst· zovaak'· zij dat nodig·
achten, .inde regel 1 keer
per week.
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Na het sukses van de demonstratie in
Kslkar, met daarbij de frustraties
voor de Nij;:lJ.egena.-rell over de terugreis, staan we nu voor de vraag;
WAT NU; . HOE VERIlBR ????
Dondel:'dag 27 oktober .zal in IXJORNROOSJE· (verlengde Grt,lenestraat) een
diskussie-e:vond worden gehouden.
ZAAL OPEN : 19.30 uur
MNVAtU, : 20.00 uur
Op het pro[;rar=" staan;

-

~raen.

Duitse REPORT 'Wideo reportage over de, Kalkar demonstratie.,
- Er zijn verschillende informatie
stands.
- Mogelijkheid tot diskussie met 2
leden van de demonstratieleiding.
- Feest na met deVLOOJ»lBAND.

Belangrijk voor deze avonÇ! zijn
vooral de tevoren strategie in de
internationale strijd tegen .jie kernenergie ,de strijdmethoden in Nederland en andere ande:h.
.

Binnen de stroomgroep wordt op het
moment een diskussie gevoerd over
de politieke inhoud van de stroomgroep. Tevens wordt gepróken over
de verhouding van de huidige S.S.K.
( atroOlllgl:'oep) tot he.t Stop KIlolkar
KOIlDIÛtee (S.K.K.). Dit S.K.K. is
het samenwerkingsverqe.nd Vlloll politieke partijen en groepen, dat op
iniatiet van de stroomgroep Is bijeengeroepen ter voorbereiding Vlloll de
grote lalkar-demonstratie op 24 sept••
Het lijkt ons nuttig dat dit
S{K blijft bestaan, zij het in sluimerende toestand. Bij eventuele akties
moet de samenwerking echter direkt
ge1ntensiveerd kunnen worden, zodat
een slagvaardig optreden gegarllolldeerd
is, . .
.
Omdat binnen de. stroomgroep iSl:'
behoefte is aan een. duidelijker
.stellingname d!loll .het .Zijn van
een linkse aktiegroep , clie tegen kern""
energie is,. wordt aan hetSKKhet
Volgende voorgesteldl
.
Leden y~n parlijenen groepen ,die
vertegenwoordigd zijn . inhetSKK,
worden verzocht lid tè worden wn lie
stroomgroep. Naast het meedraaien in
een van..de subgroepen (zie stuk oVer
reorg~nj,satie) wordt van hen verwacht.
dat ze •.-l3eJ;l bijdrage leveren alloll een
analyse V$n 4e . kapita.listiese energie.polit.iek.en een alternatief hiervoor.
Ook kumen ze helpen bij het ontwikke~
len vaneen strategie bij te ondernemen akties en het mobiliseren Vlloll een
brede l!I!Lssabewegingtegen kernenergie.
De stroamgroepblijft echter als
autonome groep bestaan; d.w.z. de leden
zitten op persoonlijke titel in de groep
en niet als afgevaardigde van een p~
tij of andere groep. Us zodanig 1)1,j.jtt
de stroomgroep strategie en demani~
van aktievoerentegen kernenergie. bePalen. Het SKK il:l er d!loll voor om op korte
tennijn een bred<:i massabeweging te mobiliseren.

EEN GROOT POLiTIEK SUKSES
Op 24 september hebben 50.000 mensen.
meegedaan aan de dEmonstratie tegen de
snelle kweekreaktor in KIIlkar. Onder hen
bevonden ziçh 10.000 Nederlanders. Het
was de tot nu toe grootste demonstratie
tegen kerIlEll'llilillegi.e op duits grondgebied.
De demonstratie was een politiek sukses
omdat de tegenstanders hebben laten zien
in staat te zijn om ideologiese verschillen en zeer uiteenlopende opvattingen
over de te hanteren strijdmetoden aan de
kant te zetten, en zodoende een breed en
sterk front hebben kunnen vormen. Het is
juist dit eensgezinde optreden geweest
tegen de hetze in de duitse pers, tegen
verdachtmakülgen van de kant van de
staat en tegen de intimidatiepog:i.ngen
van het duitse repressie-apparaat dat ervoor gezorgd heeft dat de voorst-'l.Ilders
V&lIl kernenergie een zeer gevoelige nederlaag hebben geleden.
De duitse pers ia weken van tevoren begonnen met een kampagne die erop gericht
was de eensgezindheid binnen de organisatie van de demoflstratie kapot te maken.
Zo stond in de Neue Ruhrzeitung van 9
september: "In Kalkar w:i.llBn de radikalen
de bouwplaats op de 24 lleptember bestermen~ waarmee gèprobeerd WlU'd de deelnemers aan de demonstratie als ro.dil$:.füe
ekstremisten voor te stellen die, tegen
de duitse oproep in, toch een bouwterrein
besetting van plan zouden zijn. De
Rheinische Post meldde op 14 september:
"rou deelt de zorgen van de Falkarbevolking en waarschuwt. voor vecht.partijen",
waarmee wordt gesuggereerd dat de demonstranten op geweld uit zijn en dat de
hele bevolking van Kalkar hiel'Voor bang
is. (Er zijn wat bBl«lners ill Kalkar(ongeveer 100) die 40.000 demonstranten in
KaJ.kar teveel vinè.en); een :mdere kop die
daar op zinttPli'6;We (NRZ. 17 september):
"Mest is de 'beste bescherming tegen vechtpartijen", waaronder een artikel volgt
met o.a. dEl volgende passages:
"Net op ti jd voor de gJ:'Ote bestorndng op
de kweekrea.ktor•• 0>0 zal de staa1betonnen
lIlIl.Ul' klaar zijn". Verderop luidt het dat
de COU zal procedel'en a.ls de demonstratie
goedgekeurd wordt. De bevolking zal de
etalages dichtspijkeren en de stad uit-

trekken. En boeren uit de buurt: "We
rijden een paar wagens mest op onze weilanden' en dan zal er nienand meer demonstreren". Dit is slechts een kleine
greep uit de lasterkampagne van de duitse
pers tegen een uitdrukkelijk als vreedzaaDl aangekondigde danonstratie. De uitlatingen van de plaatselijke bevolking
staan in schril kontrast met datgene wat
we op de dag zelf meegemaakt hebben:
,gastvrijheid, behulpzaamheid en begrip alom.Ook in de nederlaIdse pers
hebben alarmerende berichten gestaan;
Nieuwe Revue: "Barst in .Kalkar de bom?"
In het Vrije- Volk: "Een wolk van geweld
hangt boven Kalkar". Gelderlander:
"Grens mogelijk dicht voor demonstranten". Overigens was de nederlandse
per&> we1w.tllender. Met name de Gelderlander was onventaeht overvloedig en
objektief in haar berichtgeving over
Kalkar.
Ook is er van de kant van de reger'ing
in Nord Rheln-Westphalen een poging
ondernemen om de demonstranten te
splitsen in zgn. militante ekstremisten en verontruste burgers. Zo weet
de HP op 30 september in een kop te
melden:"Hirsch: bewijzen voor geplande
gewelddadige akties in l{alkar". Wat
voor bewijzen dat zijn wordt niet duidelijk in het artikel. Ook in de NRZ
van 9 september heet het dat H1rsch beschikt over "un&ruegliche Beweise".
Nergen& worden die bewijzen overlegd,
ook niet.in een gesprek dat enkele ver-tegenwoardigers van nederlandse en
duitse.akt1egroepen met Hirsch gevoerd
hebben, ongeveer twee weken voor de
danonst:.rat1e. In de NBZ ven 13 september doeb Hirsch een o1'lOlm'lOnden oproep
aan de m:ilieubeschll1'lllers: distantieer
je van de radikalenl : de Burgerinitiativen fuer Um.reltschutz moeten duide1I::ljk maken of ze zich à1 of niet voor
vreemde karren laten spannen en zich
door gewelddadige groeperingen in
diskrediet willen laten brengen. Verderop staat: "naar de m:ilieuhescbermars kunnen niet meer terug, ze hebben
de kontrole over het verloop van de
danonstratle reeds verloren" ~ Derge~
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KALKAR
lijke berichten hebben de eenheid niet
kunnen verbreken. De oproep was een
kompromis waarin enerzijds de ekologisten (WSL en een deel van de BBU)
en prinsipieel geweldlolllen dch hebben
kunnen vinden, andsrdjds ook die
groepen die er meer radikale strijdmetoden (met name oouwterrein bezettingen) op na houden. En daaraan heeft
iedereen zich ondanks boven beschreven
aanvallen, gehouden.
De meest duidelijke poging 0lIl de demonstratie in het honderd te laten
10pen is wel ondernOlllen doOl' de duitse
politie. Er was op 24 september meer
politie op de been dan er in de eind
vijftiger jaren totaal aan politie in
de BRD was! De kosten voor de politieinzet bedroegen 3 IIdJ.joen DM. Maar
niet alleen op de dag ze1:t, maar ook tevoren zijn er pogingen ondernomen om de
mensen die de demonstratie voorbereidden
in Inm werk te hinderen. Zo werden begin
september 4 leden van de nederlandse demonst.ratieleiding aan de grens aangehouden omdat ze d.m.v. een klein plakplaatje
op de auto opriepen tot een verboden demonstratie, terwij1 die nog niet eens
aangemeld was. Hierop werden de heren van
de Bundesgrenzschutz gewezen, waarop ze
zeiden: "Abel' die wird ja. verboten! ". De
duitse politie werd erbij gehaald, papieren werden in beslag genomen, _:ronder een aantal eksemplaren van Onde:rStroom, en m. 5 kwartier mochten !Ie
verder. Op zondag 11 september werden de
nuJ!BIlerborden gefotografeerd van de auto' s
van mensen die op de voorbereidingsve:rgadering in Duisburg aanwezig waren.
Later op die dag werd de advokaat die van
de vergadering op '1'18$ was mar huis met
een aantal papieren (o.a. het aa:r:meldingsformulier) aangehouden en opgebracht. Op
het politieburo werden hem zijn papieren
hardhandig afgenomen zonder d.'lt daarvoor
een rechtsgroond aanrezig was. Ze werden
gefotokopieerd en daarna teruggegeven
met de mededeling dat de grond voor het af
nemen van de papieren was dat hij in Kalkar een vergadering bijeengeroepen lad met
misdadige bedoelingen, hetgeen uit djn
papiaren op te maken zou z1 j:l. De int:l.mf..datie van de politie bereikte op die dag
haar hoogtepunt toen de hele Niederstr&sS8
~araan de vergaderruimte gelegen was,
werd afgesloten. Iedereen die wegwilde
werd aangehouden, de auto' s werden doorzocht en papieren in beslag genomen.

KALKAR
Dit alles geschiedde onder het mam van een
verkeerekontrole en dat tand j1 op een
veel grotere eraan groenzende straat het
verkeer voorbij raasde! Een laatste voe:rbe~:op@~rdag22~temberwerden

drie 1eden van de nedrlandse demonstratieleiding op weg naar een vergadering in
Duisburg aan de groens aangehouden. Pa.,
pieren wer4en doorgenomen en weer w:I.l.de'
men er enkele in 'beslag nemen. Een van
de drie weigerde dat met als gevolg dat
lIIe uitdjn handen werden gerukt. Op de
vraag of dat wal "rechtlich" was, ward gelIIegd: "Koennen Sie dieses Wort buchstabieren?", Onmiddelijk daarna kwam een groote
overvalwagen aansnellen die een tiental
meters van hen vandaan stopte f de deuren
gingen open en de tot hun tanden bewapende agenten in geveohtst.enue vielen bijna
uit de auto, zoveel zaten erin opeengepakI:..
Gedurende de ti jd dat op de Jllllleren gewacht. moest worden bleef deze wagen daar
staan. Na een laU UIlr werd een gedeelte van de papieren teruggegeven,
de rest _
in beslag gEll"<:men, ze
mochten verder en werden tot bi j Kelker lIleer dicht op de hielen geseten <bor
genoemde overvalwagen. Dargelijke voe:r'\rallen vormdenin feite een waIll'schuwing voor datgene wat ons op 24 september
te wachten zou staan. Desondanks overtrof de politie-inzet op die dag alle
verwachtingen. Dese stond in geen enkele verhouding tot het vreedsame karakter van de demonstratie en vormde als
zodanig slechts een simptoom van wat de
duitse regering zich voorstelt van een
demokratiese rechtsstaat. Het IIachtsvertoon werd @or veel demonstranten
dan ook opgevat als een belediging QIIIoo
dat se dch als terroristen en misda.digers behand~ voelden.
Het eerste koll'lOOi van 22 nijmeegse en
Arnhemse bussen vertrok om kwal't over
negen vanaf de WaalIalde en bereikte
11e çensovergang bij Beek om laU tien.
We, worden daar ontvangen door een massa
duitse politie en BundeSgrenzSChutll
met MP, in de aanslag. Het doorzoeken
van de bussen werd @or drie p10egen
uitgevoerd en ging redelijk snel ( ongeveer 5 minuten per bus). Maar de
chauffeurs moesten belastingformulieren
invuJJ.en en er _
tmdan!<s onse aangeRonqigde komst maar een douanebeambte &anrezig. De plaatevervangende
kcmnandant van de OOS schoof de verant-
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woorde:Li.jkheid voor het trage verloop
dan ook af op de duitse douane. Om
eJ! uur is het eerste konvooi over de
g:~ens en vertrekt voorafgegaan door
een duitse konvooibegeleiding naar
Kalkar over de afgesproken route. Vlak
aC;l'Cer Goch il.'3cht een enorme politieve:l'f.pen-i."'.g. Alle bussen worden door30ch&, inzittenden gefouilleerd, en
alles .vat mar op een "wapen" lijkt
KO:<'d~ in beslag genomen. Daartoe behoren
OO'·f s~:;a ••dcekstokken van de voorgeschreven J.e:lgte~ torra,ten, citroenen, halsdoeken, à,:,pirine, flessen limonade,
vdpem:enj verbanddozen, kruieleutels,
l:riks, Sereed~chapskisten, sleepkabels,
fles.:ler.opel'lerS, tampons en fietssloten.
Een invalide mag zijn krukken behouden
nada+· "".j bewezen heert inderdaad inva.Jide te d jn. Ondertussen wordt iederee:l d:-irtig door de duitse politie gefotog':'f',feerd. Over de radio wordt meegecleeld dat dit in heel duitsland het
geval :1.:::. Het repress1e-apparaat gaat
;>;elfs ZOVe'X' een trein van Meers naar
Kalkar.tot stilstand te brengen met be:h:üp ·çanhelilcopters. Alle inzittenden
n;Je'~en l1itstappen en de jongeren moeten
t-e voet de tocht naar Kalkar voortzetten.
m.t optreden heeft veel mensen de ogen
_o.o' "oor velen werd voor het eerst
duidelij:<: r.et wat voor middelen de duitse
st.aa~ p:t'obeert om tegen de w.l.1 van een
groo~ deel ;-an de bevolldng de bouw van
men.;;- en ;;;illeuvijandige kerncentrale.
door tezetts.."l; hier steekt meer achter
dan slechts de angst dat in 19aO de
J.ich1;ell zonder kernenergie uit zullen gaan.
D.:It hei:;uite:,st provocerende optreden van
de d,;;ttse politie niet tot gewelddadigheden heeft geleid is slechts te danken
aa.'l de be:':nnderenswaardige zelfbeheersing
van de de:'lonstranten. Tegen twee uur bereikt het konvooi Kalkar• We hebben er in
totBél1·5 u\l:ä over gedaan om een afstand
van 45 km te O"lerbruggen. Daar blijkt dat
1O.Ü\.."O..<iJe.."l demonstranden alsmede een groot
deel yan de.demonstratie1eiding nog bij
politieversperringen vastzit. Driedui::e:-JCl de:norot:'ar"ten uit Hamburg zijn teruggegaan o::::dat Kalkar niet meer bereikt kon
\,,-oI'den en houdsn in Hamburg een demonstratie" Tegen vijven, als de meeste dEDlOnstran
ten e!'z::j,. (nog altijd hebben zo'n 10.000
nen;e~ Kalkar niet bereikt) besluit de
Q'\n V01;(,alJ;1..ge d€lltonetratieleiding om de
dEL:Q:::'::.:-a',:·::e7e tocht te laten vertrekken,
au ·;,:e1,o7eree:.I:o.'l:stig de oproep, in de rieDt:;':'g Y'a.'"l de ;,"Si van boer Maas, on!lanks het
daa::'V001' geldende verbod (zie elders in
Onde:"··St,;·oom). De stoet wordt geformeerd en

tegén half zes is die op weg. De nijmeegse
demclnstranten kunnen niet mee omdat de busdl:vI.uffeu:rs dreigen om desnoods leeg om
zeven uur te zullen vertrekken. Onderhandelingen met hen leiden tot niets. De teleurstelling is uiteraard groot, maar voor
iedereen is duidelijk wie eraan schuldig
is. Kennelijk is het voor demonstraties in
Duitsland noodzakelijk bussen zo te huren
dat er geen uiterst tijdstip van terugkeer
vastgelegd wprdt. De verbitte:r1ng is des te
groter als bekend wordt dat de dEmonstranten
de wei van boer Maas hebben kunnen bereiken.
De politieversperringen zijn ontruimd, de
politie heeft zich teruggetrokken op het
bouwterreiri. Op de wei van boer Maas wordt
een korte manifestatie gehouden. Daarmee is
de demonstratie een volledig sukses gew0rden. We hebben daar kunnen" demoret.reren waar
we dat zelf w.l.1den en niet daar waar diegenen
die kerncentrales (laten) bouwen dat gèWÛd
hadden. Enkele valse noten werden nog geblazen door een vertegen.roord;i'.ger van het
L1lK. Deze meent als busspreker tijdens de

{
'I

\

__
...._ _

ij
..",~ ~..,...---"-_~6'-'1
....

....••.

'Or

I

....

KALKAR:
laatste vertrouwensmensenvergadering
het nodig te vinden erop te moeten
wijzen dat volgens het LEE politieversperringen niet genomen mogen
worden. Daarmee werd de moebaam bereikte overeenstemming tussen het
LEK en de duitse aktiegroepen wear
in gevaar gebracht. Imners in de
laatste stellingname van het LEE,
daterend van 21 (!) september, heet
het: "Het Lek wijst het nemen van
politieversperringen van de hand,
l'!!!.t dat zal leiden tot aantasting
van het vreedzame demonst.ratieverloop.
Een laatste poging om de demonstratie
te splitsen wet'd door hem ondernomen
op het kritieke punt: links naar de
wei van boer Maas of rechts via de
toegestane route. Daar riep deze
Lek vertegenroordiger samen met de
duitse IEP (is gelijk CPN) op om
rechtsaf' te gaan omdat de situatie
naar links onoverzichtelijk zou zijn
en bovendien niet overeenkomstig de
afspraak. Slechts een zeer klein gedeelte van de demonstranten heeft
hieraan gehoor gegeven. Zi jn verontschuldigingen achteraf zijn nauwelijks te billijken, temaer omdat
in het geval erg veel delnonstranten
hieraan gevolg gegeven hadden, de
weinigen die op de wei aangekOJren
zouden zijn.beschouwd hadden Iromen
\\lOrden als ekstremiaten en als zodanig door de politie in de pan
gebak zouden zi jn gemrden. Dergelijke voorvallen dienen een volgende
keer voorkomen te w::>rden. Dat er
volgende keer zal zijn is zeker; wij
zullen samen met kernenergietegenstanders uit vele landen onze strijd
nog intensiaver voortzetten. Kalkar
vormde de eerste suksesvolle stap in
de richt.ing van een internationale
massabeweging die de atoomenergiept'OgranJllEL' s in de betreffende landen
ongedaan zal kunnen maken.

J;k1;iYU

TEQENVAI.I.ER ATootOBBY

Weinigen in Kalkar zullen het
gemerkt hebben, maar in Kalka
r demonstreerden op 24 septem
ber ook ongeveer lO.OOO agenten voor de snelle kweekreaktQr. Daarom werd op·29
septemher in Bonn een
nieuwe. demonstratie gehouden.
De door bondskanselier
He~ut Schmidt. positief
ontvangen demonstratie heeft
blijkbRar nietd~t gebracht
wat de organisatoren ervan
verwacht hadden.
Hoewel de aktie door de
atoominduatrie gefinancieerd
werd (geen loonderving,
overuren werden doorbetaald
en volgens onbevestigde
berichten 50 mark onkosten
vergoeding) en volgens mededeling van de ·~tievoer
ders er in 200 bedrijven
mobiliseringa ~kties waren
gehouden, "demonstreerden"
er slechts tussen de 6- en
8.000 mensen. De primitieve hetze tegen de antiekernenergiebeweging die 5 dagen eerder in Kalkar een enorme hoeveelheid mensen op
de been bracht, heeft in
haar uitwerking blijkbaar
grenzen. Gelukkig maar.
De demonstratie in Bonn äie
was aangekondigd als een
werknemersdemons.tratie,
die opkwam voor een verzekerde energievoorziening
(steenkool r en kernenergie)
en voor het behoud van miljoenen arbeidsplaatsen, was
het resultaat van de ongegenèerde samenwerking van
enige als goed bekend
staande gro&peringen(kommissarissen, bedrijfsdirektiesen enkele behoudende
S.P.D.-ers ).
De leiding van de Duitse
vakcentrale D.G.B. verbood
dan ook de van haar uitgenodigde medewerkers in het
openbaar voor de belangen
van de atoomlobby te spreken. Ook de politie demonstreerde niet mee. In de
pers werd dan ook weinig aandacht aan deze gebeurtenis
besteed.

1·

van
DEMON5TRATIERECHT in DUJTSLAND
De grote anti-Kalkar demonstratie werd op
11 september aangemeld bij de Oberkreisdirektor van Kring Kleef. Deze reageerde
op 22 september met het opleggen van een
aantal beperkende maatregelen t.a.v. de
demonstratie die een feitelijke verbod
daarvan betekende. Een aantal voorbeelden:

- er mag niet in konvooi gereden worden
- spandoekstokken mogen niet langer zijn
dan 1.50 meter en niet dikker dan 2cm;
het gebruik van ander materiaal dan
hout is verboden
- het meenemen van camouflagemiddelen(!)
(gezichtsmaskers en doeken), gasmaskers en helmen is verboden
- de ekstra wei die bestemd was voor die
demonstranten die op de markt niet
meer terecht zouden kunnen is verboden
(vlak erbij is een benzinestation!!),
als' ui~ijkmogelijkheid wordt een veel
verder weggelegen sportplaats aangewezen
- de demonstratieve tocht mag niet naar
de wei; op een splitsing vlak voor
HHnnepel (later het 'kritieke' punt)
mag alleen rechtsafgeslagen worden,
richting Appeldorn en via de grote weg
terug naar Kalkar.

- de demonstranten moeten in groepen van
400 en rotten van 4 naast elkaar lopen
- geen enkel voertuig mag mee in de
stoet, ook geen geluidswagen dus!
Hieronder volgt een samenvatting van de
motivatie van genoemde maatregelen:
Het is verboden om gasmaskers, helmen en
camouflagemiddelen mee te nemen omdat de
demonstranten er dan rekening mee houden
dat de demonstratie een gewelddadig verloop kan krijgen, en zich tijdens en na
de demonstratie aan elke verantwoordelijkheid kunnen onttrekken. Wanneer men
ervan uitgaat dat het een vreedzame demonstratie wordt, heeft men deze middelen niet nodig. Het verkeersregelement
m.b.t. het dragen van valhelmen blijft
van toepassing. Alleen het Duitse Rode
Kruis en de Malteser hulpdienst mogen
zorgen voor mediese en sanitaire voor'zieningen. Dit omdat in het verleden
eerste hulpwagens misbruikt werden voor
wapentransport, ook in Kalkar wordt dit
niet uitgesloten geacht. Deze bepJkende
maatregelen hebben slechts weinig invloed
op de mogelijkheid om je mening en overtuiging kenbaar te _ken. Terwijl de
rech tshandhaving (:> dankz ij deze beperkingen mogetijk wordt. Terens zal zo de
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bevolking minder last o~dervinden. Grote
verstoringen op de openbare orde en
veiligheid wordt waarschijnlijk wanneer
de demonstratie zich beweegt naar de wei
van boer Maas. In het verleden is gebleken dat demonstraties vlakbij kerncentrales lijden tot sanvsllen op de
kerncentrale. Het volgende bericht werd
aangetroffen in een infoblad van een
BI Stop Kalkar:
Wij willen ons verzamelen rond Kalksr
en dan naar de reaktor gaan. Wij wijken
niet af van het recht om deze manifestatie bij de bouwplaats, en niet elders
door te voeren. we houden een aangepaste
zelfverdedigingsuitrusting voor juist
en zullen bij de voorbereidingen ons
uitdrukkelijk ri~en op de organisatie
van een zelfverdediging. De politieovervallen tot nu toe hebben ons geleerd aat dit onvermijdelijk is. Wij
willen tegen de atoomcentrale strijden
en zijn niet bereid om ons tot speelbal
van politieprovokaties te laten worden.
Er is gebleken uit een voorbereidingsbijeenkomst in Duisburg dat verschillende Bürgeri.itiativen uiteenlopènde voorstellingen hebben over' een geweldloze
aktie. Zo werd een gezondheidsdienst opgericht en een instruktiekommissie
die het doen en laten van de politie
moet' nagaan. Ook werd een rechtskommissie
gevormd. Dit alles wijst op verwacht~
konfrontatie met de politie.
Uit stukken is gebleken dat militante
groepen bezig zijn met hét vervaardigen
van wapens en wapendepots willen aanleggen in de buurt van de kerncentrale.
Ook is bekend dat het hele politieradionet tijdens de demonstratie gestoord
zal worden. Daarbij zijn er aanwijzigingen dat KP-groepen uit Nederland
officieel gezegd hebben niet te zullen
deelaemen maar officieus met ca. 2.000
aktieve leden relletjes willen komen
trappen. Het is de bedoeling om met
motoren over de velden te rijden om
politieversperringen te omzeilen. Van
verschillende Nederlandse groepen is
bekend dat ze wapens zullen verstoppen
binnen de verwachte politieversperringen.
Daarna moeten de politieversperringen
van achter aangevallen worden zodat
meer voertuigen en personen ongekontroleerd naar de kerncentrale aangevoerd
kunnen worden.
Tenslotte zullen twee groepen uit Frankrijk komen (Natuurvrienden en CASIAN)
die in Malville aan buitensporigheden

zich hebben schul~i;a gemaakt en van wie
bekend is dat ze' ook 1.n Kalkar een gewelddadige bezetting van het reaktorterrein voorbereiden. In het geval dat de
instanties het betreden van het gebied
'tussen Kalkar en de bouwplaats verbieden,
en versperringenpl••tsen op de straten
van Kalkar naar de bouwplaats'willen enkele demonstranten dié versperringen met
allê ter beeÇbikking sta~demiddelen
doorbreken.
In een bijdrage' -uit het 'Info Berliner
undogmatiach&r Gruppen 171' staat onder
het opschrift '~ll.e" zur Fackeldemo
wegen Malvi1~e - Auf nach Kalkarl' :
'OUbewapende'demonstra.ten in de strijd
tegén gewapende politie te ,leiden, betekend zich onnbdig psychisch in gevaar te
brengen en politiek te demoraliseren •• '
OOk proberen de KBW en de KPD alles om
de demonstratie millitant -te laten verlopen. De KBW heeft verklaart in ieder geval bet bouwterrein te proberen te bezetten. Zelfs wanneer men veronderstelt dat
de aanmelders en hun aanhang vreedzame
3kt.ie beogen,. dan n~ kunn~ d'e -deelil_s
het aantredÉ!n en de akties van militanten
niet verhinderen.
Behalve dat er zich onder de demonstranten
militante groepen ~evin4en, is er nog een
ander gevaar als- gevolg van de ruimtelijke
situatie van de kerncehtrale 'in Kalkar.
De afstand tussen de weg en dl! om het
bouwterrein liggende sloot/omhe'ihing. be~
draagt tussen de 3 en 13 meter. lndifze minimale tussenruimte bestaan er geen iriogelijkheden voor het ontploóiên van politieaktiviteiten. Zoals ervaringen in Brokdorf
en Gl:ohnde l'aten zien, zullen bovendien de
ingezette pölitiea8enten in de gracht gedrongen'worden door de aanrukkende mensenmenigte, zonder dat er voor de beambten een
uitwijks- of verdedigings$ogelijkbeid bestaat. Daar komt nog bij dat tot de uitrusting van enkele 'in Kalkar te verwachten
demonstranten o.a. mólotovcoctails, zelfs
handgranaten zu11enbèhoren.
Vanwege zulke bewapening kan het niet uitgesloten worden dat vanaf de akker van boer
Maas schoten met brand- en springladingen
op het bouwterTein afgevuurd worden.
Het aantal vermoedelijke demonstranten zal
40.000 mensen bedragen. Alleen al in de
BRD zijn er ongeveer 1.000 afgehuurd voor
de tocht naar Kalkar.
Vanwege het grote aantal demonstranten, de
kans op militante krachten tijdens de demonstEatie, het voor een dergelijke opmars volledig ongeschikte stratennet rondOm de centrale, alsook de ligging van de centrale in
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het invloed.~ereik van het door boer
Maas afgehuurde tand en de moeilijkheid
om de centrale onmiddelijk bij de
bouWplaats te beschermen, is het ook
bij een maksimale politie-in~et niet
mogelijk een Ordelijk verloop van de
demonstratie ~eker te stellen. De
tocht naar het. lalJd van boer Maas en
daarmee in de onmiddelijke nabijheid
van de centrale brengt de openbare orde
en veiligheid in ~ulke mate en zodanig
in gevaar~ dat alleen het verbod daarvan
de genoemde gevaren kan wegnemen.
Een botsina ~oor het bouwterrein op de
akker van boer Ma!l.S of op de weg erheen zou noodgedWongen een .groot deel
van de vreedzamen da4rbij betrekken,
omdat er ruimre nog tiJet bestaat de
militante demonstranten te isoleren,
zo dat, zoals de ervaringen in nrokdorf
en Grohnde laten zien. zelfs zwaar
lichamelijk letsel van de demonstranten
niet uitgesloten en verhinderd kan
worden.
Tegen deze bealissing over de aanmelding
hebben de bij de demonstratie betrokken
advokaten een bezwaarschrift ingediend.
Daarin wor4t gewezen op de doelstellingen
en bedoelingen zoals die in de internationale oproep tot de kalkardemonstratie
staan. Bo~ndien werd erop gewezen dat
de zgn. onloochenbare bewijzen en informatie~ dat er een gewelddadige
d~onstratie gepland zouzijn, niet voorhanden zijn.Ondanks meerdere verzoeken
die te overlegg~n, wordt dat geweigerd.
In de uiteindelijke uitspraak van vrijdag 23.9.1977 (bezwaren zijn niet ontvankelijk) wordt i.t.t. de vorige beslissingen niet meer op grond van feiten
geredeneerd, maar alleen op grond van
de politieke overtuiging van kernenergietegenstanders.

Het antwoord van de rechter luidt ongeveer als volgt:
Het bezwaarschrift wordt afgewezen: het
verbod voor de wei is jutidies juist;
zonder politiebescherming bestaat het
gevaar dat de manifestatie op de wei
leidt tot een bouwterreinbezetting.
Dat gevaar wordt veroorzaakt door de
organisatoren, ook sI hebben die vreedzame bedoelingen. Immers de organisatoren houden 6ezettingen voor legitieme
str~jdmeto~en. Een bezetting wordt voor
nietûitvóerbaar gehouden. maar dat
betekent nietdac die afgewezen wordt.
masr dát die in aan,merking kömt als dat
mogelijk is. Ret recht op demonstratie
geldt alleen Voor hen die vteedzaam
willen demonstreren. nat veronderstelt gedrag overeenkomstig de wet. ~ar omdat de
demonstranten zonder politie-inzet het
bouwterrein zouden bezetten en zich daar
door strafbaar maken, hebben ze geen
vreedzame bedoelingen en genieten dan
ook geen bescherming van de parSlraaf
over demqnstratierecht.
baannee was voor de rechtbank de kous af.
De advokaten gaan hiertegen in beroep ,
maar de duitse staat zal nu ~l weer
alle tijd hebben om een beslissing te
nemen." •••••

Overigens kun je het optreden van de
staat op de 24e zelf ook als een feitelijk demonstratieverbod opvatten. Ongeveer 10.QOO mellll2A wez:4en verhinderd
aan de demonstratie mee te doen.
Maar daarover meer elders in deze
Onder-Stroom••••

-'--------

lfalville:dat is een plaats waar
mende smerigste atoomcentrale
ter wereld wil bouwen (de Super
Ph~nix- een snelle kweekre~tor
met een vermogen van 1200 14'1)
waartegen op zondag 31 juli een
grote demonstratie werd gehouden.
Malville: dat is het hart van de
anti-kernenergiestrijd in Frankrijk
en in Europa, een plaats waaraan wij niet voorbij mochten gaan
( zoals men toendertijd ook niet
aan het facisme voorbij mocht
gaan) •
Zonder twijfel is het met de huidige technologie mogelijk 00l de
aarde in een maan te veranderen.
Met snelle kweekreaktoren zoals
die in Malvillezal dat zeker
lukken (ook bladgroen wordt door
plutonium kapot gemaakt).
Bij de bouw en ontwikkeling van
snelle kweekreaktoren zou het dan
ook in de eerste plaats moeten gaan
om een morele vraag nl. of een menselijke generatie het rechb heeft
om zo arrogant te zijn dat de aarde
voor onszelf en ons nageslacht onbewoonbaar kan raken.
We leven echter in een wereld waarin veel ondergeschikt wordt gemaakt
aan de verhoging van de winst, waarin belangrijke morele of politieke
kwesties (bv. participatie) worden
gereduceerd tot gekompliceerde "objectief gevestigde" principes van
ekonomische of technische aard waarmee een bevolking monddood wordt gemaakt. We weten nu dat met een beroep op demokratisc~ spelregels
( waarvan de interpretatie is Voorbehouden aan een politieke elite)
de nucleaire industrie over lijken
gaat: bij Malville is de eerste
dode gevallen van de nucleaire
samenleving;echter niet door het
vrijkomen van radio-aktiviteit.

Neen, Vital MichaIon, een 31 jarige
Franse leraar is in deze demonstratie om het leven gekomen door longletsel veroorzaakt door de explosie
van een offensieve granaat van de
Franse politie. De door de politie gebruikte granaten hadden een
sterkte van 90 gram TNT en de
explosies ervan veroorzaakten schokgolven in een gebied met, een doorsnede van 8 meter. Explosies waarbij
geen metalen delen vrijkwamen maar
die wel zo agressief waren dat zij'
ledematen van demonstranten en een
politieman afrukten. De bloedige
gebeurtenissen op de zwarte zondag
van 31 juli bij Malville onthullen
ons het ware gezicht van de nucleaire staat nl. dat zij alleen middels geweld haar dodelijk atoomprogramma door kan voeren.
De realisering van dit atoomprograrnma dient het voortbestaan van
een kapitalistische economie die
uitmaakt dat wij de wereld blijven zien als een grote supermarkt
waar je van alles kunt kopen als
de kas maar klopt en de orde bewaard
blijft.Frankrijk is een authentieke
demokratie, zeiden de autoriteiten
na afloop en zij schoven hun tevredenheid over depolitie die haar
taak zo beheerst(!) hactvolbracht,
niet onder stoelen of banken.Er
waren geen demonstranten ( in
totaal waren het er 50.000)
het verboden gebied rondom de centrale binnengedrongen- handgemeen
tussen politie en demonstranten had
men weten te voorkomen. Verder zouden
de demonstranten bij wie een ledemaat
werd afgerukt met de beste Franse
prothesen huiswaarts keren.
De oorzaak van het geweld in deze
d~nonstratie werd door deautoriteiten en de burgelijke pers toegeschreven aan
extremistische
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groepen Duitsers, die de nationale
grenzen niet respekteerden.' Om dit
geloofwaardig te maken moest men vanat 'het allereerste begin van de demonstratie'een warehysteriè ontketenen tegen alle vreemdelingen die
in inOreste1 bijeen waren gekomen.
Dezel\Ysterie kwam o.a. tot uitdrukking in het over een kam scheren van alle vreemdelingen alsof
het alleen ging om anarchistische
Duitsers, terwijl er ook Zwitsers,
Belgen, italianen, Fransen en Nederlanders naar Morestel waren gekomen
( L'atome n'a pas de frontiere,
schreven de Duitsers in een
vlugschrift) •
De Franse politie draaide warm met
de vertoning van een fiJin over het
politieoptreden in Brokdorf en men
liet berichten de ronde gaan dat er
vanuit Hamburg extremistische Duitsers op weg waren naar Morestel die
binding hadden met de Baader-Meinhof
groep. De burgemeester verbood een
"camp nucleair" op een terrein dat
behoorde tot het grondgebied van zijn
gemeente met de mededeling dat hij in
de oorlog door de Nazi I s was bezet en
dat hij het geen tweede keer zou
dulden dat afstammelingen van deze
Nazi' s op zijn grondgebied de wet
zouden uitmaken. Om dat kracht bij
te zetten liet hij een politiemacht
het terrein ontruimen- een aktie
waarbij de belangrijkste leider van
de vreemdelingen in Morestel gearresteerd werd en desorganisatie optrad.

'Door in te spelen op racisme en
chauvinisme heeft men het grote publiek voorgelogen over het eigenlijke
Franse optreden biJ de demonátràtie.
De eRS heeft zich in Ma1ville beestachtig gedragen. Het radikale gedrag
van een kleine groep (niet alleen
bestaande uit Duitsers en zeker niet
uitgerust om strijd te leveren tegen
oU"nsieve granaten) heeft men ve:rschrikke::\.ijk geprobeerd uit te buiten om het geweld van de CRS te kun.nen verdoèze1en. Vita1 Michalon was
een principieelgeweldloze , die haJ1'
bewusteloos gera.akt door het traangas met een offensieve granaat werd
gedood.
De paar mo10tov-cocktails die de demonstranten hebben gegooid hebbeln de
frontpagina I s gehaald maar nergens
heeft een foto gestaan van die trieste
stoet, die plaatsrnakend voor de ambulances in de modder en stromende regen
getuigde van zijn protest tegen de
Super-Phenix.
Hopelijk wordt in de nabije toekomst
de stoet nog langer. Wij zijn door
M9.lville gehard. en de onderlinge
solidariteit is hechter geworden
en internationaler. Onze strijd
zal onvenninderddoorgaan.

1'1".

EEN OOGGETUIGEVERSLAG
Als we vrtjdagavond 29 juli i
n de buurt vanMorestel komen
~iell we. overal'de gendaxmerie
pezig. de. ~et p;,ij:!.en richting
M~lville overgeplakte verkeer
s1ll'1jzers scl.loon te maken.•
W~ werden t~gengehou.den en mo
-gen met over d.è·grote·weg.na
~r Morestel als we op de y.raa
~ of we.naar dedemQns~atie
gaan, positief antwoorden: ze
willen ao~ niet zeggen boe we
er wel kunnen komen. Via enke
1.e kl~ne wegen .komen w.e .er t
och. We worden ontvangen met
lil-en stensi::!, met juridiese inf
ormat.ie.. Meer niet" Na veel vu
ldiginformeren naar mogelijk
e slaapplaatsen, blijkt g~t e
r ergens buiten Morestel een
~ote wei is waar,met toestem
ming '1i:e.n 4e eigenae.r een' Ca/Il
p antinucleaire' is inKerich,t
• Al~. we daar a~nkomen blijkt
de CRS (de franse oproerpolit
ie) al op bezoek te zijn gewe
est. Tussenkomst van de burge
meester van ·een nabij 40rpje
verhindert dat de CRS het kam
p schoonveegt. V(d belooft zi
j de volgende ochtendo~ zes
uur terug te komen. 'Zaterdag
's morgens On kwart over zes
worden we gewekt door megafo
ons. Gevraagd wordt de tenten
af te breken teneinde OPs ver
blijf op het terrein lega~~ t
e maköfp bi vli-k.· tussen 22. u.
en 6. u. is altijd toegestaa
n. Anderen vinden dit paniekz
aaierig en roepen op de tente
n te laten staan: • We kunnen
ze na diskussies met de pollt
ie altijd nog afbreken'. Het
is onduidelijk wat er gebeure
n moet. Men roept om een verg
adering. Dan is de CRS er plo
tseling. Als indisnen in West
~r~$ st~n ze, met het geweer
in de aanslag, op de heuvels
om ·ons heen, duidelijk waarne
embaar tegen de ochtendhemel.
Ze komen steeds dichterbij en
omsingelen het kamp. Iedereen
wordt bijeen gedrongen. Men w

il paspoorten zien en kont rol
eren op wapens. Als dat alles
is, waarom gebeurd dat dan zo
provoserend en met zoveel ver
toon van macht? (800 leden van
de CRS met geweer of traangas
granaat in de aanslag tegen 0
ngeveer 1500 á 2000 vreedzame
kampeerders). Een grote groep
weigertom na paspoort~ontrale
buiten het kordon te gaan. Se
in voor ~e CRS om op te tred.
n. De groep (600 m~)wordt te
gen elkaar geperst doorde CRS
en dan drijft een andere eenh
eid van de eRS er een wig in
Zo wordt de groep in mootjes
gehakt. Er wordt geen tegensta
and geboden. De buit, enkele
helmen. een honkbalstick. een
gasmasker, e~n houten .hark(!)
en enkele latten zal s;midd~g
s tiji.ens eén perskonferentie
van de autoriteiten gebruikt
worden als bewijs van de gewe
ldadige bedoelingen van de an
arohistiese, aanBaader-Meinho
f verwante, militante DuitseJS
De burgerlijke pers springt ~
aar gretig op in. Dit ~n .de r
assistiese opmerkingen v~n de
burgemeester van Morestel(dit
is de 2e keer dat Morestel do
or de Duitsers wordt binnenge
vallen) maakt de sfeerin More
stel er niet vredelievender 0
p. Als de eRS vertrokken is h
eerst er verwarring. Niemand
weet wat er preoies moet gebe
uren. Een bijeengeroepen verg
adering loopt uit op een puin
hoop; er is ~en leiding, er
is niemand aanwezig van het 0
rganiserend ko~t~ Malville e
n dat zal wel vaker het geva
1 zijn. In de verwarring trek
t iedereen langzamerhand naar
het dorp Morestel in de hoop
daar wat wijzer te worden. Wi
j zetten onze tent op de Camp
ing Municipal van Morestel, v
lak naast een sporthal waar d
e eRS tijdelijk gelegerd is;
we voelen ons onveilig. Terug
in Morestel beginnen we te in
formeren naar de verdere gang
van zaken.Niemand weet iets.
Tegen enen treffen we enkele
Nederlanders aan,zij zijn te
weten gekomen dat er om 4 uur
een vergadering zal worden ge
houden voor alle Duitsspreken

MALV1LLE
. de mensen en om 17 00 uur ee~ r
assemblement général met de f
ransen en met leden van het c
omité Malville. Tijdens de ve
rgadering van vier uur werd b
ezloten de naoht van zaterdag.
op zondag door te brengen in
Moreatel en niet terug te ker
en naar het kamp uit angst da
t dat omsingeld zou worden do
or de CRS. Verder wordt afges
proken dat in de vergadering
van vijf uur voorgesteld zal
worden om, in plaats van vier
vèrschillende marsen,. één enk
ele mars te houden. en wel zo
dat uit de· vier verschillende
verzamelpunten (Moreste~, Mon
tal·ièu,.Courtenay en l'oleyrie
u) vertrekkende sroepen elkaa
r zo sn~l mogelijk treffen. D
it laatste werd ingegeven doo
r angst dat het po~itiegeweld
zich op de .groep uit Morestel
zal konsentreren die inde pe
rs gedoodverfd was als de gro
ep anarchiati~se Duitsers die
alleen uit waren op gewelddad
igo kon:rontatie met de polit
ié om zo hun revolutionaire d
oeI te bereiken. Tenslotte wo
i-dt er heftige kritiek geleve
Td op de organiserende komité
ls die geen enkele. informatie
geven. Sommigen verklaren zeI
fa het idee te hebben dat het
komité Malville een mythe'is
of dat z~ het gevoel hebben b
ewust ~e~soleerd te worden do
or het komité Malville,tenein
de als veevoeder te. dienen vo
or de CRS, waarmee het geweld
op MQrestel gekonsentreerd wo
rdt en de rest, de fransen, g
eweldloos kunnen demonstreren
.Tijdens de algemene vergader
ing om ,ijf uur wordt van de
kant van het komité meegedeel
d dat de mars een politiek su
kses moet zijn, eri dat derhal
ve een vreedzame demonstratie
gewenst is. Het voorstel om e
en enkele mars te hèuden word
t aangenomen. De gemoederen r
aken zeer verhit (bezetting 0
f geer. bezetting) ,er wordt om
de milr.roioon gevoohten. In,he
t stadhuis worden drie ruiten
aan diggelen geslagen door tw
ee halfdronken provokateurs.
?~ wörden, door een gr.oep Duit
gers onmiddellijk vab ~rdere
vernielinge.n ~gehou~n. Late

r zal de prefekt van Isère be
weren dat alle ruiten van het
stadhuis gesneuveld zijn als
gevolg van het gewelddadig op
treden van links ekstremistie
se Duitsers. 's Avonds op de
oamping organiseren wij. ons s
amen met Duitsers uit Götting
en en Bielefeld tot een groep
van dertig man die tijdens de
tooht bij elkaar zal blijven;
er worden wat huishoudelijke
dingen geregeld (medioijnen,w
ater, lijst met alle namen et
c.). We horen dat een honderd
tal DUi~sers naar Courtenay
vertrokken is uit angst voor
optreden van de CRS tegen de
groep in Morestel.
Dries heeft een spandoek gema
akt, dat wordt ons herkenning
steken.
De volgende oohtend, zondag 3
1 juli, zijn we om 7 uur in h
et sentrum van Morestel, vanw
aar de mars zou vertrekken. D
aar krijgen we te horen dat i
n de loop van de naoht beslot
en is dat de groep uit Morest
el zioh moet voegen bij die u
it Courtenay en vandaar te vo
et naar het bouwterrein zal v
ertrekken. Met auto's vertrek
ken we naar Courtenay en gaan
vandaarmit op weg. Negen kilo
meter lopen in stromende rege
n.Onderweg hebben we weinig k
nuppels en kettingen gezien.
Wel werden veel helmen gedrag
en. Op een honderdtal na was
iedereen op weg om vreedzaam
te demonstreren. Het was indr
ukwekkend om zoveel mensen zw
ijgzaam onderweg te zien naar
hun doel, het bouwterrein van

'Super Fenix', de superdwaash
eid in het franse energieprog
ramma, om aldaar hun protest
kenbaar te maken tegen de ond
emokratiese wijze waarop, zon
der goede voorliohting en zon
der diskussie, aan het volk h
et levensgevaarlijke 'wonder'
produkt van onze technokratie
se samenleving wordt opgelegd
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~ Tegen twaalf uur komen de v
erschilIende marsen samen, vI
akbij Favergne-M6pieu, een ge
hucht op twee kilometer van d
e bouwplaats, een punt waarva
n de perfekt Hannin gezegd ha
d:' Tot hier en niet verder,
koste wAt het kost '.
Als we aankomen ruiken we al
vaag het traa.ngas van de eers
te granaten, en vlak daarop hJ
oren we de eerste eksplosies.
De politie is zonderwaarschu
wing begonnen met schieten op
de demonstranten die hen tot
50 meter genaderd zijn. Ieder
een waaiert uit op een heuvel
over een grote wei tegenover
Favergne. De eerste zwaargewo
nde komt langs; hij had gepro
beerd een granaat terug te go
oien, het ding ontplofte in z
ijn hand. Hij had een offensi
eve granaat aangezien voor ee
n traangasgranaat. Even later
werd nog iemand langsgedragen
• Hij was aan het been getrof
fen door een offensieve grana
at op het moment dat hij vers
uft door een teveel aan traan
gas op de grond lag. Zijn lin
keronderbeen was vanaf de knie
verdwenen. Er ontstond een en
orme verwarring toen duidelij
k werd met wat voor geweld he
t bouwterrein verdedigd werd.
Enkelen probeerden door megaf
oons de mensen op te roepen t
e gaan zitten, maar velen war
en al in paniek teruggehold n
aar verder weggelegen weiland
en. Men trachtte het handjevo
1 militanten te bewegen terug
te komen en de politie niet v
erder uit te dagen; deze vuur
de op enkele personen die hen
uitdaagde wel vier of vijf off
ensieve granRten af.
Hierdoor werd duidelijk dat h
et electrofascisme niet allee
n wilde afschrikken, maar met
opzet wilde moorden en vermin
ken. Daarin zijn zij geslaagd
• Toen om half drie de CRS be
sloot om een charge u1. t te vo
eren vluchtte iedereen weg, g
edekt door een honderdtal mil
itante demonstranten. In de w
ei bleef het stoffelijk overs
chot achter vanVital Michalo
n, aan de borst getroffen doo
r een offensieve granHat. Op

Jb.

d~t moment ontploften de offe
nsieve granaten ook in de sta
art van de kolonne geweldloze
demonstranten die niet snel g
enoeg uit de voeten konden, d
aar de over de wei uitgewaaie
rde mensenmenigte via een sma
1 weggetje teruggejaagd werd;
we waren duidelijk in een hin
derlaag gelokt. De terugweg w
as nog stiller dan de heenweg
, er heerste verslagenheid en
bitterheid tegenover zoveel e
n zo bloedig machtsvertoon. S
teeds verder weg hoorden we d
e granaten ontploffen, die ge
bruikt werden tegen de milita
nte demonstranten die onze af
tocht gedekt hadden en nu een
goed heenkomen zochten in mai
svelden en huizen van mensen
in de buurt. Tegen zeven uur
waren we terug op de camping
in Morestel, moe en aangeslag
en. Onze vroegtijdige terugko
mst was het gevolg van bruut
politiegeweld enerzijds, maar
zeker ook gebrek aan organisa
tie anderzijds, waardoor een
vastbesloten, offensieve gewe
ldloze demonstratie in een pa
niekerige aftocht veranderd w
as.
NOg was alles niet voorbij. T
egen acht uur werd er vanuit
een auto op de weg voor de ca
mping scheldwoorden geslinger
d in de richting van de poste
rende CRS, naAst de camping.
Plotseling holden een aantal
CRS leden op de auto af en ra
mden met hun geweerkolven de
auto in elkaar. De auto werd
weggesleept, de inzittenden z
ijn in ambulances afgevoerd.
Onmiddellijk daarop werd More
stel afgesloten en veegden on
géveer 300 CRS leden met gebr
uikmking van traangas het dor
p schoon, waarbij vooral Duit
se auto's het moesten ontgeld
en. Ruiten werden verbrijzeld
, banden werden kapotgestoken
,Tegen elf uur werd het rusti
g.

ANT\NERPEN 1 OKT
op de grote mar!<t
spandoeken Z1Jn ingeladen en met drie
auto's en een motor vertrekken we richting
Antwerpen, om het internationale Hrakter
van de strijd tegen kernenergie kracht
bij te zetten. Op de hoogte van Den Bosch
sluit zicp ook nog een Duitse wagen aan.
Gez8lllenlijk rijden we de (onbemande)
grensovergang over en stuiten enkele kilometers verder op een rijkswacht-kontrole
van ongeveer 10 politiemensen en enkele
wagens. België tilt een tipje van de .
sluier op, die het gezicht bedekt, waarop
fe 'lezen staat dat Duitse intimitatie en
vertragingstaktieken gretig aftrek vinden
in meerdere west europese landen.
Landen die zich demokraties llQ'!Il\en, maar
waar diegene die belangen hebben in het
kernenergiebolwerk, kennelijk kunnen
rekenen op volledige bes~ermingvan het
gehele politieapparaat, waarbij rechten
van de burger ,eweld worden aangedaan.
De gehele weg 1S geblokkeerd en op de
parkeerstrook worden onze paspoorten en
de stokken van de spandoeken in beslaa
genomen. Ondanks protellt tesen dit optreden (ook in Antwerpen is sprake van
een geweldloze demonst~atie) en ons beroepend op.het recht van demonstratie
blijven de rijkswachters de diskussie afhouden. Niemend van de rijkswachters weet
.De

hoe lang de stokken wel mogen zijn.
Na enige tijd aegt eréén; 30 cm. (stel
je voor, 30 cm. voor een spandoek).
Geen van allen weet ons te vertellen wie
die regela heeft opgesteld. "wij hebben
onz.e ordera gekregen en voeren die uit".
Op de vraag of we een reçu kunnen krijgen
voor de in beslag genomèn stokken, ont.
staat enige verwarring, omdat de Belgen
daar niet op gerekend hebben. Ze voelen
zich flink onthand en na onophoudelijk
aandringen een reçu te krijgen, wordt
door de kommandant zelf één van onze
namen op al de stokken geschreven. Achteraf blijkt dat een rijkswacht in de eerste
wagen gevraagd heeft: "Reeft U misschien
wapeilll J)Jj U".
In Antwerpen gonst het van de ontevredenheid en de politie. Aan de rand van het
·centrum staan veel overvalwagens, in de
straten ziet het blauw van de politieuniformen. Ontevredenheid heerst er onder
de jongeren. '~e politie neemt alle spandoeken in beslag.....Alleen de NU (= Natio·
nale Unie) mag z'n vlaggeetokken houden~
De Grote Markt doet wat '..at aan. Er zijn
geen spandoeken, geen leuzen en geen
lnederen. De toespraken worden afgesloten
mèt een poppespel (de oude manier om kritiek op de overheid te laten horen).
De naar schatting 5.000 demonstranten
setten zich in beweging onder begeleiding
van politie en organisatoren, op weg naar
een ander plein ergens in Antwerpen.
De eerder in beslaggenomen spandoeken en
vlaggen worden aan de demonstranten teruggegeven. Op hat mOClènt dat we onze spandoeken ontvouwen, om aan te sluiten in
de rij demonstranten, houdt de politie
é4n van onze spandoeken tegen. Er wordt
iemand van de organieatie bijgehaald, die
aqs weet te vertellen dat zulke teksten
toch echt niet kunnen en weg is het; spandoek. De tekst was:

WEG MET DE ENERGIEPOLITIEK VAN DE E.E.G.

Onze verbijstering was groot en wee~ een
tipje van de Belgische sluier werd opgelicht. We sluiten ons aan in de gedeeltelijk stille demonstratie. Vele groepen
demonstranten heffen van tijd tot tijd
toch liederen aan als: Wchrt euch en
Nee, Nee Kalkar gaat niet door, dit ondanks de vraag van de organisatie een
stille tocht te houden. Een groot deel
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(-periode van uitstel) komen". Dit betekend dat de plannen na enkele jaren
verder worden uitgevoerd
-vu (Volksunie, een vrij rechts klub)
'~e moeten de centrales nationaliseren,
dan hebben we de kontrole in eigen hand,
overbeidshand" •
-KPB (kommunistiese partij Belgii)
'~e zijn tegen kernenergie. voor het
moratorium", maar aan de demonstratie
deden ze niet mee. omdat ze het niet
eens waren met enkele aktiepunten van
de demonstratie.
Die aktiepunten zijn:
-Stop de bouw van Doel 3 en 4 en Tihaege 3.
-Geen Heropening van Eurochemic te Dessel.
-BetgiEl moet zich terugtrekken uit inter
nationale ,Projecten zoals de bouw van
de snelle bteekreSktor, te Kalkar • de
super-phinix te Malville, Ciredif en
Eurodif.
-Een grOndige fundamentele diskussie over
het ènetgieprobleem moet op gang gebracht
.... '"
-vvv (te vergelijken met de VVD in Ned.)
worden.
"tn een maatschappij met vrije winst-De kontrole op de veiligheid Van de kernprincipes is kernenergie een onmisindustrie moet aan een onafhankelijk
bare energiebron". (wonder boven
organisme worden toegewezen.
wonder is er niemand in de zaal die op
Wat voor Kalkar geldt, geldt ook voor
zijn tafel klimt of op een andere
wijze blijk geeft van verontwaardiging) BelgiEî en andere landen:
We komen terug:::
-BSP (te vergelijken met de P.v.d.A in
Ned.), "De centrales die nu al draaien WAAR BECHT ONRECHT WORDT,
(Doei 1 en Doel 2 en Tibange 1 en 2)
WORDT VERZET EEN l'l.ICHT::::::!:!!
moeten blijven draaien en t.a.v. de
andere te bouwen centrales, Doel 3 en
4 en Tibange 3 moet er een moratorium

van de demonstratieve mars voert ons door
kleine straatjes, waar we niemand tegenkomen, niemand in de weg kunnen staan en
dus weinig kans hebben, te laten zien wat
we willen.
a
Na een klein uurtje lopen komen we op
de plaats van bestellIDing, waar tot onze
verbazing alleen een geluidswagen ataat
die ons verteld dat'we bedankt zijn voor
de opkomst,en direkt uit elkaar moeten·
gaan, want de demonstratie is afgelopen;
en dat we kaartjes kunnen kopen voor het
"totaalapektakel met politieke partijen"
dat om 18.00 uur zal beginnen.
Algehele ontevredenheid maakt zich meester
van grote groepen demonstranten, die
uiteindelijk besluiten ook maar, naar huis
te gaan en hun woede te onderdrukken.
's Avonds blijkt het totaalspektakel
met politieke partijen een politiek forum
te zijn met partij-afgevaardigden.
Enkele P . . .M" •••
-. uit dat forum zijn

..

AGENDA

•
•

Q6 okt.

: Plenaire vergadering,
20.00 u. in het PMV,
Gyotstraat 11 .

27 okt.

: Manifestatie met videofilm en diskussie. Ter
afsluiting: FEEST.tijd:19.30u
plaats: Doornroosje

december: aktie tegen het ultracentrif~eprojekt in
Almelo. In de volgende
Onder-Stroom hierover meer.

OPROEP OM JE 'IE ABONNEREN
We krijgen voor ons werk geen subsidie.
Het geld waarover we beschikken is afkomstig
van giften van mensen, die ons werk steunen.
Om onze akti'Viteiten, zoals de komende demonstratie in Alnl.~lo en de uitgave van dit blad,
te kunnen voortzetten hebbeb we geld nodig.
Je steunt ons door een abonnement op
"Onderstroom" te nemen.
Als je 5 gulden (en liefst meer) overmaakt op
gironummer 3767600 t.n.v. penningmeester
S.S.K., Vondelstraat 6 te Nijmegen, dan steun
je niet alleen ons werk, maar krijg je ook een
jaar lang info~tie (ongeveer eens per maand)
over kernenergie en de strijd daartegen.
Mensen buiten Nijmegen worden verzocht om!5,extra over te maken i.v.b. portokosten.
NEEM EEN ABOImEMENT EN WORDT AKTIEF!!!

