


REDAKT.iONEEL 
Li.eve lezert! en lezeres::1en, 

In dt t du,bbeldikke numJner (A-lweer 
~i a) wee-r volop informs. tie en mogelijkheden tot aktie . Wè ·doe
l en hiermee op de l.rindel \ike aktiedag tegen de kernenergie op 
29 april en de 1-mei vlering, waarover meer i.n dit num~er . 

Wat de informatie betreft: een stuk over d-e noodza.qk van 
kernenergie van Mar tin }.'oot onder de kop "Welke energiekri
.~is?" 

Martin , die .s.l eerde:L" waardevoJ.le bj.Jd.ragen aan Onder
Stroom leverde , is nu de redaktie komen versterken. W1,j zLj:n 
dan ook in onze nopjes met de arbeid van'deze zelfbeheerder . 

Verder in dit nummer aandacht voor Japan . Zowel voor de 
wetenschap die in dit land met zoveel geduld en n~uwgezet
bejd uitgeoefend wordt als voor de hardnekkige jarenlange 
.:.1tr~id van baeren tegen het vliegve] d Sanrizu.ka. 

Eveneens in dit nummer: "-4lmelo: een stap vqorwaarts" van 
:J ohn Hontelez en Manus van Brakel . De schriivers hebben dit 
ai.uk oqrspronkelijk ge~c .hreven al.:: reaktie op het ~1bik van 
Guyszi Fleur.en t R-aud Bokkertnk (:n·~ Ton v~m C:ijB0.l gr~no.--.and.: 

" De Alrnclodemor1s tra.tie, Wf:lt er allmna·:tl sH.:H1 voorafgj .ne;" en 
vcrschenen i.n Onàc::r::Ji;:coc,m 9, blz. ?1. !J,'.JeVJF·l d.I t ont·;:-:~>J·onke-

J j,jkn atuk va.u Jobn C::)î, f•fls:n.:w be/i ~:tnnd Vfi. tl. v...:::r·d.u -!11: :'~>:1ci .i:'"~:'?;Cn 

en '%.Plfs onj.lli~th::den :1.an l~.s ~ !'nL~J.t:.t.:f.?..;I~H .6.il.rr~ ;:, ..rr, • .t'~::,·.jj·,;-._"- ! o"..: 
11u toch in gekuiste vorm in Onde:rstroom. De tendens van dit 
stuk is echte.r no.c,; steeds a:fvFillend t. A .• v . nfjmeeg~e ve:r.tegen
woordigel'3 in de A.V . V. (Almelo Voorber:Verg de:ri~) .. ···:E:r .:· 
8 tfl.a.n echter ook goede aanknopingspunter.: voor di.skussie in.'· 
La ten we voorf'l hie-cop let ten. Overigens in dj, t nummer ook 
:nog een korrektie v·~n Guy8zi, Ruud en Ton op hun artikel i..n 
Onderstroom 9 . Gezegd moet worden dat beide artikelen in geen 
f~eva.J. het 8tandpunt vs.n de S"SK-ni.Jmegen ver·tegenwoordigen, 
hcewel het stu.k van :Manus en John een ûuidel.ijk minderheids-
8tandpunt is. 

Nog een uitbreiding van de redaktie! . 
L i ez van Sc haik~ o. '-:l. . bekend van de Vrouwenbr-osjure tegen 
kernenergie, is nu de redaktie komen ve :·sterken. Samen met 

Trees vormt ze het vrouwenf.conL binnen de redf.lktie, zodat 
d:ie z.lcb ook ui et :neer z.o alleen hoeft te voel en . 

I . 
I 
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redaktie : 

·3.dres: 

Lies vao Sc.haik 
Trees Keusters 
Ad HeykAnts 
Toon van Cas~ercn 
Gerard van ?appel 
Dik van Sa:' 
Bilbrand Raders 
,Jan Theun:î.ssen 
Martin Poot 
Piet van der Meijden 

Groenewoudseweg 132 
N:jrr.egen, teJ.2J4783 



29 APRIL

LANDELIJKE AKTIEDAG
Op 4 maart demostreerden 40.000 Nederlanders en buitenlanders tegen
( uitbreiding) van de UC, waarbij het opvallend was, hoeveel spandoeken
met antikernenergie leuzen meegevoerd werden.
Tijdens de voorbereidingen van deze demostr~tie zijn er veel energie
komitees opgericht. Deze komitees moeten uitgebouwd en versterkt worden.
Mede hierom en om aan te tonen, dat er in het land versoheidene kern
energie objecten zijn, die al een beetje uit het oog verloren zijn,
is er besloten, 29 april tot landelijke aktiedag uit te roepen.

Daarom roepen we iedereen op, om zaterdag 29 april deel te nemen aan
een demonstratieve fietstocht naar de omstreden kernoentrale in Dode
waard, welke plaatsvindt in het kader van de voor die dag georganiseerde
decentrale akties.

MANIFESTATIE;
Tevens is er de hele dag een manifestatie op de Grote Markt met sprekers,
informatiestands, films, dia's en muz~eK.

De organisatie is in han
den van het SKK, een bun
deling ven de volgende
groepen en partijen:SSK,
PSP;SP,IKB,BAZ,SGPB,FPR,
BRD'84 nu?,USN,KWJ,KENml,
CFN,NVVjc,Komitee stop de
Neutronenbom,SOP

DEMONSTRATIEVE fiets - TOCHT DODEWAARTS
9.30: vertrek van de fietstocht (mede georganiseeJ:'d door

de ~~B) vanaf de GROTE MARKT
11.00: aankomst in DODEWAARD, alwaar een inrormatie-

aktie gehouden zal worden onder de plaatsel~ke' be
volking en b~ de kernc~ntrale een simboliese akti~

doorgevoerd zal worden
13.30: terugtocht naar Nijmegen

SLOTMANIFESTATIE
15.00: slotmanifestetie or de Grote Markt met onder andere

een optreden van FISTEL en een spreker namens het SKX

LIEVER AKTIEF DAN RADIO..AKTIEF!
Sekretariaat Bronsgeeststraat 57
tel. 772687
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"argumenten ..."
een bom informatie

speciale onterwerpen de ontwikke

lingen rond de UC in Almelo en te

snelle kweekreaotor in Kalkar ea
tenslotte een kritiek op het hui

dige energiebeleid en een eerste

aanzet tot een alternatief ener

gieprogramma.

We hebben dit boekje uitgebracht

omdat We vonden dat de kernenergie

lectuur nog niet voorzag in een

werkje waarin alle aspecten van

kernenergie globaal behandeld wer

t.n.

Het is geschreven voor mensen die

voor de eerste keer kennis willen

nemen van de kernenergieproblema

tiek en voor mensen die alle pro
blemen nog eens op een rut je

willen zien.

PriSe: 13,-

Onlangs heeft te atroomgroep-Nijae

gen een beekje uitgebracht:"Argu

menten tegen kernenergie".

Als leit~.at hiervoor heeft getient

het gelijknamige boekje, uitgebracht

ioor 'e energiegroep van het Derie

Werel. Centrum te Nijmegen~

Als roile iraai door het beekje le

pen ile belangen die ie iniustrie

heeft bij te in- en doorvoering van

het kernenergieprogramma, winstbe

langen (ie lijnreobt staan tegen.

ver 4e belangen van de bevolking:

eeD veilige energievoorziening,

een schoon milieu, vrijheid van me

ningsuiting, ius geen politiestaat

etc.

De volgen.e onderwerpen komen aan

de orde: technische aspecten en

gevaren van kernenergie, industri

ele achtergronden en samenstelling

van ie diverse adviesorganen, als
Willem, Ineke en Manus • •

stroomg11Oç d.ringend
verlegen CJm reciaktiehol
Omdat de kelder die we ophet ogenblik gebruiken, binnenkort niet
meer beschikbaar is, zoeken wij een ruimte van 5x5m. of nog gro
ter.
De bedoeling is daar de stencilmachines en het archief te plaat
sen.
Als er niet gauw een oplossing komt, raken we flink in de proble
men.
Welke oprechte kernenergie tegenstander stelt zijn/haar kelder
(of nog liever woonruimte) af voor dit goede doel. ..
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1.VIER HOLLANDERS IN PARIJS.

De geschiedenis van de U.C. be
gon in 1937, bij de oprichting
van de N.V. Cellastic in ons
land. Dez~ firma handelde op het
eerste gezicht in patenten maar
WqS in werkelijkheid volgens Wim
Klinkenberg:" •.• een watenschap~

pelijke spionageafdeling van de
nazi-geheime dienst, de Abwehr
van admiraal Canaris .••. En die
firma die financieel verbonden
was metde Duitse Dank Rhodius
Koenigs (gelieerd aan IG Farben
Deutsche Bank, Metallgesell
schaft,Degussa) hield zich in
het bijzonder bezig met spionage
t.b.v. de atomaire inspanningen
van het Derde Rijk,waartoe de
U,C. als belangrijk onderdeel
behoorde ."(Wim Klinkenberg in
de "De Typhon" van 25-2-'71)
In december 1942 verscheen in
het Algemeen Handelsblad een
advertentie van Cellastic,
waarin om academici gevraagd
werd, die in Parijs patenten en
octrooien.wilden aankopen.
Vier wetenschappers reageerden
op deze advertentie. Het waren
dr.J.A.A. Ketelaar, een chemi
cus, diens assistent drs. J.W.
Zwartsenberg, Prof. dr. W.J. de
Haas en tenslotte natuurlijk
drs. J.~istemaker, op dat
ogenblik de assistent van de
Haas. Toen dit viertal in Pa~

rijs a~nkwam, trof men een vol
ledig ingericht fysisch-che
misch laboratorium aan. Tot
april 1944 werd daar dan ook
aan de ontwikkeling van een
uraniumscheidingsapparaat ge
werkt. Dit scheidingsapparaat
kennen we nu onder de naam U.C
Het onderzoek geschiedde in
samenwerking met Duitse atoom-
geleerden als Criegee, Diebner
en Groth.
In augustus 1944 tt~f de ex
Nederlander prof. Sam Goudsmit
een leeg laboratorium aan.
Wel vond hij er bepaalde doku-

menten, waaruit bleek dat het
Nederlandse viertal hun kennf.
in dienst hadden gesteld van de
Duitse uraniumverrijking.
Prof.- Goudsmit was in Parijs
als leider van de ALSOS, de A
merikaanse Wetenschappelijke
Oontra Spionage. De ALSOS ar~

resteerde in Celle ook de al
eerder genoemde Groth. Door
Goudsmit werd een vborlopig
napport opgesteld, maar daarvan
kwam tot nu toe bijna niets in
de openbaarheid.
el besteedde Goudsmit in zijn
oekje "Alsos" (1947) een hoofd

stuk aan de Cellastic-affaire,
aarin hij de vier Nederlanders

onomwonden beschuldigde van op
z'n minst collaboratie.
Het is overigens typerend voor
de hele zaak, dat Goudsmit in
dit boekje het viertal niet bij
naam noemde maar ze met K.X.Y
en Z aanduidde. Hoe dan ook, de
affaire ging de doo~pot in en
kwam ar pas weer voor een ge.
deelte uit toen Klinkenberg
zijn boek "de ultra oentrifuge
1937-1970. HitIers bom voor
Strauss?" publiceerde.
Na de oorlog trad Kistemaker
in dienst van de F.O.M. (stich
ting fundamenteel onderzoëk
der mäterie) waar nij zich
ging-bezighouden met de sohei
ding van isotopen. Kistenmaker
kwam op deze wijze ook weer in

_kontakt met "al te" kamereraden
als Ketelaar, de Haas en dr.
Wilhelm Groth. Deze laatste
persoon werkte voor de Duitse
industriegroep Degussa aan het
zelfde projekt als KIstenmaker
n.l. de ultra centrifuge.
Waarschijnlijk verbrak Kisten
rr~ker nimmer, ook niet na de
oorlog, zijn kontakt en met
Groth en heeft hij al die jaren
aan de U.C. kunnen werken.
Dit projekt leidde uiteindelijk
tot de bouw van de U.C.fabriek
in Almelo. -
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2.HET DUITSE STREVEN NAAR DE ATOOMBOM.

Men zou zich kunnen afvragen, eigenlijk Duitsland was, dat de
waarom de Duitsers het U.C.pro beschikking kreeg over het u-
jekt zo belangrijk vonden. ranium en niet Nederland. Ster
Het antwoord is kort:al voor de ker nog.: er is altijd gezegd
tweede wereldoorlog probeerde dat het uranium was aangekocht
men in Duitsland een atoombom om het niet in Duitse handen
te ontwikkelen. Voor dit stre- te laten vallen! Maar het tegen
ven waren twee dingen van be- deel blijkt als men de persoon
langn.L zwaar water en uranium van de Haas nader gaat bekijken
oxyde. In 1940 probeerden de De Haas had niet alleen kontak
Duitsers een voorraad zwaar wa ten met de Nederlandse regering
ter van 85 kg. in Noorwegen te via zijn voorzitterschap van de
pakken te krijgen. Dit mislukte R.V.O. (Rijks Ve~dedigings Or-
want de voorraad was verdwe- ganisatie), maar ook met vele
nen Duitse geleerden van naam.
Beter verging het de Duitsers Zelf was de Haas ook een beken
bij hun poging om uranium oxy- de geleerde. Waarschijnlijk
de te verkrijgen. Door bemid- kreeg de Haas van de Duitser
deling van prof. de Haas (een Ruscheweyk opdracht om zoveel
van het Parijse viertal) kocht mogelijk van het Congolees u-
de Nederland~e regering in 1939 ranium, oxyde aan te kopen.
een in Belgie een voorraad Con Ruscheweyk was o.a. betrokken
golees uranium op, dat opge- bij de ekonomiese en militaire
slagen werd in een Leids labo- steun van Nazi-Duitsland aan
ratorium en dat gedurende de Franco en gedelegeerd commis-
gehele bezettingstijd met mede saris van de Duitse Kamer van
weten van de Duitsers daar Koophandel.
heeft gelegen: klaar om voor Hoewel de Duitsers nu de be-
een eventuele atoombom gebruikt schikking hadden over voldoen-
te worden. de uranium, moesten ze nog een
De Duitsers gebruikten prof. de methode vinden om uranium te
Haas als tussenpersoon om de verrijken" (dat wilzeggen: een
internationale aandacht af te methode om het percentage
leiden van het feit dat het splitsbaar uranium op te voeren)

Aangezien de Duitsers nl. niet
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de beschikking hadden gekregen
konden ze het uranium niet zon
dermeer voor kernsplitsing ge
bruiken,daarvoor moest het
eerst verrijkt worden. In het
In het Parijse laboratorium
werd tijdens de oorlog aan een
verrijkingamethode gewerktnl.
de ultra centrifuge.
Met behulp van deze methode
kan men uranium verrijken tot
b.v. 3% (~eschikt voor kern
centrales>, maar ook tot 90
10~. En dan kan het dienen
als materiaal voor een atoom
bom (een "uraniumbom") • Vandaar
het belang, dat de Duitsers
hechtten· aan de Ultra-centri~

~~ge: het moest een atoombom
opleveren voor HitIer.

3.EEN NABESCHOUWING.

In zijn boek "De ult't'acentri
fUge 1937-1970" verdedigt Klin
kenberg de stelling, d~t de
ultra-centrifuge eerst Hit-
Ier en toen dat niet door
ging, dan maar Strauss aan
een atoombom moest helpen.
Deze stelling is in 1971 ont
kend door de al eerder genoem
de prof. Goudsmit. Maar als
Klinkeberg vervolgens infor
meert naar d relatie tussen
Cellastic, Kistemaker en het
Duitse kernonderzoek, moet het
antwoord als een koude douche
over hem heen komen. Goudsmit:
"Cellastic bad absoluut niets
te maken met het streven na~r

een Duitse atoombom. Anders
had ik die zaak wel verder on
derzocht. Toen Kistemaker voor
Cellastic werkte wist hij nog
niets van de ultra-centrifuge."
(HP 20-4-1971)
Wat werd er dan wel gedaan in
Parijs als er geen ultra-cen
trifuge werd ontwikkeld?
Waarom deed en doet men er zo
geheimzinnig over?
Waarom is het voorlopig rap
po~t van Goudsmit in de doof
pot verdwenen?
Waarom zijn de documenten over
Kistemakers Cellastic-werk
zaamheden voor iedereen onbe
reikbaar in de Haagse rege
ringskluizen opgeborgen?
Dit zijn vragen, die toch wel

iets anders doen vermoeden
dan de beweringen van Goudamit.
Terecht ~egt Klinkeberg dan
ook:"Daar ligt de kiem van de
knoei, die in wezen tot op de
dag van vandaag in de Neder
landse voorlichting over het
ultra-centrifugeproject is aan
gébracht en volgehouden: de
systematische weigering om
het Duitse verleden van de ul
tra-centrifuge, het nazi-ver
~eden van Groth, het nazi
verleden van Kistemakers Oel
lastic-arbeid in dienst van de
zelfde Duitse concerns die
thans de ultra-centrifuge en
het verdere kernfysische on
derzoek onder hun hoede heb
ben, te erkennen en te be
schrijven" (Klinkenberg geci
teerd door Ramaer.)
Het is hopelijk door dit ver
haal duidelijk geworden, dat
over het oorlogsverleden van
de ultra-centrifuge heel wat
meer te vertellen is, dan het
domweg ontkennen ervan door
Goudsmit en ook door Kistema
ker zelf in het V.P.R.O. in
tervieuw van 9-4-1978.
Het is griezelig dat mensen
die in de oorlog fout geweest
zijn, blijkbaar de hand boven
het hoofd wordt gehouden en
zelfs prijzen krijgen van de
wapenfabrikant van Duitslana
de Kruppfabrieken.
Kortom: het stinkt!!

Gebruikte literatuur:
"De dans om het nukleaire
kalf" - Hans Ramaer (l974)
Een artikel van Wim Klinken
berg in "De Typhoon" van 25
2-1971
en een artikel van Bert Vuijs
je in de HP van 20-4-1971.

Dick van Sas
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OPROEP TOT

"AKTION-LEBEN"
Een zestigtal Duitse vakbonds
leden ( met name leden van be
drijfs-en personeelsraden ) heb
ben het initiatief genomen tot
het opstellen van een manifest
tegen kernenergie.
Het zogenaamde vreedzame gebruik
van kernenergie is voor grote de
len van de vakbondstop, samen met
de sociaal-liberale regering en
de atoomlobby. de toverformule
voor "meer werkgelegenheid".
"Kernenergie schept arbeidsplaat
sen" is het hoofdargument gewor
den tegen een van de breedste
volksbewegingen die er ooit in de
geschiedenis van de B.R.D. ge
weest zijn.

De beweging verzet zich tegen
het risiko van kernenergie, al
leen al op grond van het feit
dat optimale veiligheidsvoorzie
ningen onverenigbaar zijn met
de winstmotieven van de atoom
industrie. Talrijke wetenschap
pers en artsen hebben steeds
weer op de gevaren gewezen, zo
wel voor de bevolking en het
milieu, als voor de mensen die
binnen atoominstallaties werken.
Hieronder volgt de tekst, die
op het ogenblik circuleert in
Duitse fabrieken.

Gezien het feit dat we bij ons en ook elders nog maar aan het be
gin staan van de verwezenlijking van het atoomprogramma, is het aan
tal bekend geworden storingen, arbeidsongevallen,beroepsziekten en
nog net niet gebeurde rampen toch al aanzienlijk.

Gezien het feit dat men talrijke technische bijzonderheden van
kerncentrales nog niet goed onder de knie heeft, goed funktionerende
opwerkingsfabrieken ontbreken en de eind-opslag van hoog-radioaktief
afval nog geenszins is opgelost (met alle gevolgen vandien voor de
komende generaties), is een grootscheepse toepassing van kernenergie
niet alleen lichtzinnig, maar ook niet verantwoord.

Gezien het feit dat zelfs rechters in het geval van de in aan
bouw zijnde snelle kweekreaktor bij Kalkar van gevaren van nationale
omvang spreken (en daarbij vergeten, dat radio-aktiviteit geen gren
zen kent); dat pas door een illegale aktie van tegenstanders delen
van geheime rampenplannen in de openbaarheid komen, kunnen we spreken
van grove nalatigheid van overheid en bedrijfsleven, die spelen met
het leven van de-bevolking.

Gezien het feit dat in een koortsachtig tempo, in naam van de
vooruitgang, de konkurrentiepositie op de wereldmarkt en volledige
werkgelegenheid, astronomische bedragen besteed worden aan de atoom
technologie en daarbij de gevaren op de koop toe worden genomen, is
het verzet van elk weldenkend mens een plicht.

Gezien het feit dat het export-offensief van de Duitse atoom
industrie de internationale verbreiding van atoomwapens tot gevolg
heeft èn daarmee het gevaar van een atoom-oorlog dichterbij brengt,
kunnen we niet afwachten tot de ramp ons overkomt.
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Het feit dat r~gering en bedrijfsleven het atoomprogramma tegen het
openlijke verzet van brede lagen van de bevolking in, ook met staats·
gewelddoorzet en dat door een atoomekonomie de weg wordt vrijgemaakt
voor een verdere inperking van de demokratische rechten en vrijheden,
maakt een standpuntsbepaling van de arbeiders en de vakbond meer dan
ooit noodzakelijk. We moeten nu het treurige schouwspel beleven dat

zelfs binnen Ohze vakbonden alaclpllDa1~ wordt opgetreden ~egen op~
rechte atoom-tegenstanders, die het openlijke misbruik van vakbonds-
funkticiriarissen door de atoom-industrie bekritiseren. .
In een reeks atoom-industrieän en binnen militaire fabrieken is een
zg."Aktion Energie" gestart, die zich openlijk uitspreekt voor de .
atoom-en vernietigingsindustrie. Deze aktie houdt in dat sinds enige
maanden handtekeningenlijsten worden geplaatst in dicht bij de vak
oond staande kranten. Sinds 29 september van vorig jaar heeft deze
"Aktion Energie" met ondersteuning van de bondskanselier een aantal
demonstraties georganiseerd, waaraan direktieleden en verscheidene
duizenden werknemers gezamenlijk deelnamen. Verdere akties zijn aan
gekondigd. Ta1rijkekol1ega's zijn onder psychologiese druk gezet en
zelfs met· ontslag bedreigd a1s'ze niet mee gingen demonstreren.
Tegenover de verwarring zaaiende en verwerpelijke "Aktion Energie"
stellen wij de "Aktion Leben". Tegenover de waanzin van de atoomwed
loop zetten wij ons in voor de mobilisering van de wil en de kracbt
van de vakbonden ten gunste van het garanderen en uitbreiden van mens
waardige arbeid.
Om al deze redenen vinden wij het noodzalijk dat er een vrije diskus-'
sie kan ontstaan over alle met atoomenergie verbonden vraagstukken.
Wij eisen: .. opschorting van het atoomprogranima nu.

- geen verdere bo~wvergunningenvoor atoominstallaties.
- stillegging van alle in aanbouw of bedrijf Zijnde

atoominstallaties.
- geen export van atoomtechnologie.
- de opening van demokratiese diskussie en besluitvor-

mingover een vakbonds~aktieprogrammater verdediging
van het recht op werk voor iedereen.

- werktijdsverkorting.
- voor wat betreft· een programma van openbare investe-

ringen: a) de ontwikkeling en toepassing van mens-en
milieuvriendelijke energie-opwekking ( zonne-,wind-,.
geothermiese energie ) onder kontrole van de vakbonden.

b) het scheppen van arbéidspl~atsen daar waar
de maatschappelijke behoefte het grootst· is: in ·onder
wijs en vormingswerk, het gezondheidswezen, de verple
ging van ouderen en het oplossen van milieuproblemen.

-.voor de overgangsperiode: het versterkte gebruik van
steen-en brUinkool onder strenge mi1ie~voorschriften.

aklioR leben~
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~ aktiDR flben

De betekenis van dit manifest.
----------------~--~---------

manus van brakel

1
Het manifest, dat rond gaat onder
de Duitse arbeiders, heeft daarom
een diepere betekenis. Het is
een uiting van het feit dat de
belangen van de industrie onver
enigbaar zijn met die van de ar
beiders, in Duitsland, Nederland,
Zuid,Afrika, Brazilië of waar dan
ook.

en deed de mededeling, dat een
ekonomiese boycot van Zuid Afrika
slecht is voor de werkgelegenheid
in West Duitsland. Net zo goed
als hij enkele maanden daarvoor
de levering van atoomtechnologie
aan de terreur-reglmesvan Bra
ziliä en Iran verdedigde met de
zelfde werkgelegenheidsargumenten.
Kortom, de Duitse vakbondsfunk
tionarisaen staan op de bres voor
meer arbeidsplaatsen en dan don
dert het niet meer als het gaat
om onderdrukking in Zuid Afrika,
Braziliä of Iran, het alkoholisme
probleem in de BRD of het ontwik
kelen van een rampzalig atoom
energieprogramma.
Het is te kort geleden om te ver·,
geten, hoe het vorige keer was •.
Toen waren er ook veel arbeids
plaatsen te kort. Het nationaal
socialisme wist ze toen te schep
pen door de uitbouw van de auto
industrie (Volkswagen), de wegen
bouwen niet te vergeten de bewa
peningsindustrie, met alle gevol-
gen van dien .

"lEkrlt'U4IC.r ""••"Hl''''
If~8ESra". D.r
Allf'OSlooS
NE'D
PIOf'TI"

De betekenis van het manifest gaat
verder dan alleen een diskussie
over het al dan niet doorzetten
van een enorm kernenergieprogramma
in de Bondsrepubliek.
Het gaat ook om de houding van de
Duitse vakbonden zelf die de laat
ste tijd zoveel samenwerken met
de Duitse industrie om kritiekloos
kernenergie te aanvaarden. (Dit
geldt niet voor de bond van de
grafiese industrie, die zich tee;en"
kernener6ie heeft uitgesproken.)
De samenwerking tussen industrie
en vakbond bij de voorbereiding
van de demonstratie v66r kern
energie in het Dortmunder Sta
dion is een symptoom van de hui
dige politieke houding van met
name de vakbondstop. Bij deze
demonstratie mobiliseerde de vak
bond, terwijl de industrie een
vrije dag gaf, lunchpakketten
verzorgde en gratis bussen be
ste14e. Een samenwerking die
overigens niet alle~n plaats-
vindt op het gebied van atoom
energie.
In de herfst van 1977 begon een
eenheidsfront van ondernemers,
bedrijfsraden en vakbondsfunk
tionarissen uit de bierbrouwerijen
een offensief onder de leus ndrink
meer bier en verzeker daardoor ar
beidsplaatsenn• Dat, terwijl de
Duitsers per hoofd van de bevol
king ( inklusief zuigelingen )
al 150 liter bier, 7,3 liter li
keur en 26 liter wijn .dronken in
het jaar 1976 en er al zo'n 1,5
miljoen alkoholici in de BRD te
vinden zijn.
Tot ver buiten de grenzen zijn
vakbondsfunktionarissen bezig
nieuwe arbeidsplaatsen te schep
pen. Eugen Loderer, voorzitter
van de l.G.Metall, de Duitse me
taalbond, kwam in januari 1978
op de televisie toen hij op bezcek
was in Zuid Afrika. Hij werd ge
ïnterviewd terwijl hij voor lange
rijen V.W.-wagens stond, die in
Zuid Afrika waren gefabriceerd
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ALS BLOEMEN
KONDEN SPREKEK....
KERNREA KT 0REti EW "11.
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De ontwikkeling van de atoom
'1öeohniek als zogenaalllde vreed
zame toepassing van atoomenergie
is bevorderd in de veronderstel
ling dat een lage stralingsdosis
niet gevaarlijk is.
Inderdaà was men in de vijfti~er

en zelfs no~ in de vroege zesti
ger jaren er van overtuigd, dat
bij proefdieren of mensen pas
gevolgen merkbaar zouden worden
bi~ een hogere dosis dan 25 rem+
Deze mening is vaak verkeerd. ge
interpreteerd. Vaak ook nog met
de bedoeling aan te geven, datr
een dosis van minder als 25 rem.
onsoh~g zou zijn. In werkelijk
heid ontbrak: het alleen aan de
nodige gegevens.

Studies met de me~ldraden van de
Tradesoantia -vaderplant- hebben
uitgewezen, dat evenredig met de
stralingsdosis het aantal muta
ties toeneemt, zelfs in die ge
vallen waarin het om uiterst ge
ringe oonoentratiesgaat. melfs
nog bij minder dan 1 rem. Met dit
meeldradensysteem van de trades
cantia zijn de genetisahe gevol
gen van een relatief hoge natuur
lijkestraling in Colorado (USA)
en Kerala (India) ontdekt. Dit
systeem werdt daarom als een van
de beste test systemen ~or lage
stralingsooncentraties beschouwd
en ook voor het opsporen van
chemicalie@n met invloed op de er
felijke ei~enschappen~ebruikt.

Kernreàktoren ~even konztanz
radioaktieve substanties in
geringe hoeveelheden af, als

UITtERliNS OP

DE BEVOLKING

ze normaal in bedrijf z~Jn.

De voorstanders van atoomener
gie hebben beweerd, dat de om
vang van de dagelijkse af~ifte

van radioaktiviteit z6klein
is, dat de uitwerking ervan
kan worden verwaarloosd. Hard
nekkig hebben ze ook het idee
v~rkondigd dat deze extra be
l~sting van de omgeving met
straling zeer veel kleiner is
dan de belastin~ met natuur_
lijke straling (bijv. kosmi
fWhe straling - vert.)

We hebben de Tradescantia op
9,vers~hillende plekken in de
buurt van de ffamaOka-kernreac
tor, in het district Shizuoka,
geplant. Deze reaktor heeft een
vermogen van 540 HegaWatt. \fe
hebben de meeldraden elke dag
gekontroleerd.
Omdat bij de Tradescantia alle
erfelijke eigensohappen in de
chromosomen van ~én enkel orga
nisme aanwezig zijn, was zij
voor ons een ideale graadmeter
voor het optreden vanverande
ringen in die erfelijke eigen
sohappen ia.
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Het materiaal dat wij gebruikt
hebben was een KU 7 oelfamilie
van de Tradesoantia met eendomi
nant (overheersend) gen voor de
kleur blauw op de bloembladen en
meeldraden en een reoessief gen
voor rose, zodat onder ,normale om
standigheden de bloembladen blauw
zijn. Als het dominante gen in de
oellen van de jonge meeldraden
van deze familie werd veranderd,
of door straling besohadigd werd,
dan kwamen plotseling in de rijpe
meeldraden rose sektoren te voor
schijn.
In de jaren 1974 en 1975 hebben
wij 1,25 miljoen meeldraden on
derzooht ot alles bij elkaar 34
miljoen stuifmeelkorrels (!!!)
,en hebben de rose afwijkingen
genoteerd.

We vonden een signifikant ver
hoogde frekwentie in de veranae~
rin en van erteli"ke ei enscha-

en mutaties a n . i dens
et troe draaien van de reaktor

en a ieen bij die planten die
aan de kant van de reaktor ïroei
den die uit de wind la6, 0
inàe onmiddellijke nab~Jhèid
daarvan.

We hebben enige andere faktoren
behalve straling onderzocht, die
als mogelijke oorzaak van een stij
gend aantal mutaties of als fakto
ren die het aantal mutaties be!n
vloeden, in aanmerking komen. We
onderzoohten temperatuur, regenval
pestioiden (plantenziektebestrij
dingsmiddelen) en luchtverontrei
niging, maar we konden gBénfaktor
vinden die we in verband -konden
brengen met de gekonstateerde ver
andering in het aantal mutaties.
Van de andere kant was -er wel aan
de hand van de onderzoeksres uI
taten van de prefektuur Shizuoka
een duIdelijke toename van de
ga~mastraling: +7,5 millirem in
'74 en +8,7 millirem in '75; een
doorsnee van 32 verspreide meet
punten. Deze waarden zijn wezen
lijk groter dan 5 millirem per
jaar, een grenswaarde voor de
toename v'an g~astralen daor
kernreaktoren.
Deze getallen betreffen dan ook
nog alleen de straling van bui
tenaf op de Tradescantia. Als er



echter enige radioaktieve
kernen op de knoppen zelf
liggen, kan de stralingsbe
lasting op de jonge meeldraad
10 tot zelfs 100 'keer groter
zijn, met inbegrip van de b~ta
straling.
Als er dan bovendien nog radio
aktieve kernen worden opgenome~

en opgehllJopt,dan wordt de feite~

lijke stralingsbelasting nog
verder vergroot.
In feite is het zo dat de vast
gestelde groeI van mutaties 30%
boven het gemiddelde ligt en
naar schatting hadden de meeldra
den van de Tradescantia ongeveer
150-300 millirem straling ont
vangen, wat veel meer is dan de
7,5 of 8,7 millirem uiterste gam
mastralenbelasting per jaar die
op een normaal meetpunt (niet op
de plant ) werd gemeten.
Dit resultaat toont aan dat het
meten van gammastralen in de
direkte omgeving, een methode die
tegenwoordig gebruikt wordt, niet
gebruikt kan worden voor het
schatten vaneen biologisch ri
siko.We moeten ook groter bete
kenis toekennen aan het gedrag.
van veel kunstmatig opgewekte ra
dioaktieve deeltjesinbfologi
sche systemen, want deze deeltjes
zijn vaak heel verschillend'van
de in de natuur bestaande radio
aktieve deeltjes. Enkele biolo
gische systemen hebben niet het
vermogen zich aan te passen aan
kunstmatige radioaktieve deeltjes
waarmee deze organismen gedurende
het lange evolutieproces nog niet
in aanrak:l,ng zijn gekomen. In dit
verband is het vergelijken van d-e
stralirigsgroei ten gevolge van.
kernreaktoren met de'!natuurlijke ff

hoeveelheid s~raling niet langer
overtuigend.
Een ander ernstig probleem verband
houdend met de normale werking
van een kernreaktor, is de snel
groeiende stralingsbelasting van
de arbeiders. Talrijke onderhouds
en reparatiekarweitjes hebben er
onvermijdelijk toe geleid dat dit
soort stralingsbelasting zo snel
is toegenomen. De onderzoeksre
sultaten over de stralingsbelas
tingvan de eerate Fukushima-kern
reaktor tonen duidelijk de ernst
van de situatie: In 1971 was de
totale stralingsbelasting 'van de

arbeiders 220 man-rem, in 1972 was
het 482 man-rem, in '73 856 man
rem, in '74 1108, en in 1975 kwam
het t~t een hoogte van 1745 man
rem. . Met andere woorden de stra
lingsbelasting voor arbeiders is
van 1971 tot 1975 8 maal zo hoog
gewo~den. Nog belangrijker is het
feit dat meestal tijdelijke ar
beidskrachten aan deze straling
zijn blootgesteld.
Hier moet ook nog worden beklem
toond dat dit alleen de stralings
belasting aan de buitenkant is
gemeten met filmmateriaal en zak
apparatuur, die niet reageren op
strali.ng in het inwendige wat
onvermijdelijk is, als men op be
smet terrein werkt.

In tegenstelling met mensen, bij
wie de uitwerking van minimale
stralingsdoses eerste tientallen
jaren later kan worden gekonsta
teerd, doet de lieflijke plant
van het soort Tradesoantia, die
eerlijk genoeg is, om de uitwer
king van straling al na een of
twee weken te tonen, ons een waar
schuwing toekomen, door haar kleur
van een aangenaam blauw in een ge-

. vaarlijk rose te veranderen.
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TRADESC.ANTIA is een pekende hang-
nlant voor in de· kamer met mees
tal· bont-gestreepte kle1ne ~üade
ren. (vaderplant) 

100 erg per gram materie.) wordt 
bestraald. 

++ man...;re:m:. zelfde als rem, maar 
dan alleen voor mensen .. Mensen 
zi~jcn. nl. minder gevoelig voor 
straling dan .dieren; maar vrou
wen zijn weer veel gevoeliger 
dan mannen! 

~l'T-I.ADESCAN·TIA VI-RGINIANA is een 
rechto-pstaande vorm met meer lang
werpige bladeren~ die ~eel in 
-'cuinen voorkomt. 

+rem ( radiation equivalent man) 
is de hoeveelheid straling, di.e 
een . organisme opneemt, d:at met 
één r~d. (eep. heid van straling:. 

Uittreksel vari êen -rede van Sadao 
lchikawá, van· het laborato-rium 
voor genetiáoh ond'èrzoek, .land
oouwr~lteit; ~yoto; Japan. 
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JAPAN:GUERILLA OP 
DE STARTBAAN 

~ijaens de evaluatie van de 
Kalkar demo in Utrecht sept '77, 
zijn mensen van de Binnen -
Buitenlandgroep in kontact 
gekomen met een Japanner Yukio 
:Tat:t:aka die zich in Europa en 
Am~ri~a aan het crienteren was 
o.p 1.-iiikse literat:uur, anti
kernenergie en haar beweging. 
Terug in Japan hf/e ft hij zijn. 
infol'matie gebundeld en-daar 
een verslag vab geschreven~ 
In dit verslag vraagt .,hij de 
aandacht voor de strijd te
gen het vliegveld: ".Sanrizuka" 
bij Tokyod We vonden het 
zinnig om dit stUkje te ver
talen en in de onäerstr:oom 
te 'plaatsen. · 



WAAROM DEZE STRIJD TEGEN 
HEl VLIEGVElD? 

Al 12 jaar wordt er gävoohten over het 
nieuwe vliegveld " Sanrizu.k"- ft biJ 
Tokyo .. Dit vliegveld is gebouwd op 
landbouwgrond ft tot het algemeen bela.m:g' 
onteigend van de boeren van Sanrizuka 
prefacteur Chtba, over de baa~ van 
Tokyo. Daarbij komen een keten van 
hotals en hangars en andere voor
z:teningen bij het niauw.e vliegveld 
op de plaats waar vroeger een van de 
vruchtbaarsta landbouw gronden van 
Japan lag. 
Toen vele van qe plaatselijke boeren 
weigerde hun land te verkopen, 
schakelde de regering en de vlieg
valdond~rneming oproerpolitie in 
om de onteigening met geweld door 
te voeren •. Er werd verzat gepleegd 
en sinds die dag ( ok~'67) is er 
aan staat van guerril 'la·.oorlog 
tussen de politie en de Oppositie 
Liga. In deze 12· jaar vielen er. 5 
doden, 7 duize.nd gewonden· en waren 
er 3 duizend arresta.ties. Me.er dan 
een ·Y2 miljoen oproerpoli tie is 
al ingezet. · 
Dit alles •oor meesterwel;'k van verkaar 
de planning, Ier is ma.ar een start-
baan, 750 meter te kort waardoor 
men gedwonsen wordt tot gevaerlijke 
manoeuvre's bij het op stijgen en 
landen van een vliegtuig. Bóveooien 
is er geen uitwijkn~gelijkheid bij 
hardè zijwind, nt in die streak 
heel gewoon is. Het vliegveld is 
gevestigd op ee~ gebied·wat al v~r
stopt is met luchtverkeer van het 
tegenwoordige vliegveld Haneda en 
5 andere vliegvelde.n in de oomiddelijk 
omgeving zonder effectieve plan-
nen tot vluchtkoordinatie. Bovendien 
ligt het vliegveld 3-4 uur af van 
het oentrwn van Tokyo. Dit is de 
duidelijkste fout in de planning. 
Kost wat kost wilt de regering haar 
plannen door drukken, het wordt een 
Vietnam waar de regering niet weg 
kan zonder zijn gezi"cht te verliezen. 

Waarom vechten wij tegen het vliegveld? 
Waarom is er een groeiende steun 
van grote aantallen van het Japanse 
volk?????? 

Het Land van Sanr1zuka waar het vlieg
veld gebouwd is is ons land. Waar 
wij vreedzaam geleefd hebben tot de 
Jansnee regering in Juni 1 66 plotse
li~g besloot ons land te onteigenen. 
W~J beschouwen d' aktie van de rege
r~ng als een schending van het be
ginsel van DEMOCRATIE • Het beginsel 
dat boeren dezelfde rechten hebben 
als de staat. Gevestigd in een uiters 
vijandige omgeving, zal dit vliegveld 
nooit normaal en veilig functioneren 

' door voort te gaan met onze strijd 
zullen wij zorgen dat dit vliegveld 
onzeker en onveilig blijft en ten
slotte zullen wij het helemaal v:-an 
de baan krijgen. 
Wij wensen van harte dat alle piloten 
en vluchtvaart personeel en ieder 
ander over de hele we~eld onze strijd 
zullen begrijppen en onders-teunen·. 

YUKIO TAN.AKA • 

Geen~. 
waar geen veltJ.adng vóor bestaat. 
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India begint
opwerking
atoomafvalr~

NEW DELHI jReuterl - India I.
bt-coDntn' mt-t de opwerkinc "aa
ateomahal in de nit.-Ilwe opwerkings..
fabrit"k bij Tarapot"f in de buurt vaD
Bombay. Erft woordvoerder van het
minis-lerie \lan atoomenergie ,iu New
D~lhi zei dat het de bed~linc is o.
plutonium te winnen uit bet afval.

Plutonium kan' worden gebruikt in
l.o",enaamde sneUe·kweek·reactören.

Tevens kan het dienen als .,grondstof'
voor atoomoommen. De zegsman wiJ~

de niet zec::!co waar het afval Vand<'ián
kwam. India heelt op het moment twee
kl'rncentralt:s in gebruik. Een ervan is
U1f..>1. Canad~se hulp gebouwd in Rana
Pl'atpa Sagar in de deelstaat Radjas.t.
~.n, De andere is door de Verenigde 'Kern-apparaat
Staten 10 Tarapoer gebouwd.

~
., Ors'~îJ?f zoek geraaktv.~;k,

" r'de\ NEW DELHI IDPM - Oe IlIdia..eutronen1 rel,erlng bescltlkt kennelijk over aa....IB I ~ "'iJldn.cen dat het bericht vu bet

M
Amerikaanse Ujibt'hrUt Outsider

, : over«ft geYaarlijk~ondnneminc van
• / 4e,AlM'rikaanse- It'bt'ime dienst CIA
• In de HImalaya op w..rbeid b....I.

! 'D~Indla~e minister van buitenland·, 'iJl" Ie zaken A'l.al Behari %ei vrijdag in het
. parlement dat de Amerikanen in 1965

' ·op de 7818 meier hoge Nanda Dev! in
. " Ilel India.. deel van de Himalaja een

_..' ..; ;:ï~:i'.:f~ werkend toestel h.bben
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DEN:tl.~~(ANI'(- n. 'lti'~n~
van.de,t\'tnf'ril;-aaa:»e pr~·id('"rJj,l;3.t1f')·

o.m de produktie van de n~ütt'pltf"k
bom ,Iit tE" stellen in:lf"':-t('J.tHb~ \\~n

de cndt'rb:tndt'"Hn~t~n over ~nbe'"
h"'èrsiog. slt"mt OVrrC"t'o ltlet hl'! ~-!;'<

dl'rJiU1d~(> :titreV("D io\'ot'l'inK ,,',:om de
neutrónt:'nbom te vOvrkumt'r! <hm!'
beID in te:'" brf.'ngt'n in di.. onCf.'rh:wàt':"
hng'en. t-:en o;.,'üordn;..erdt'T van !IN nü
nillt.e-rie- ,soanBuite-nJ3Jlds.e Zaken.iÖ'
Den lIaaC" he-di. dit vrijdag lIlf'ege-
der-lCl-in een reacti~op Carters besluit.

rn- NederJdnd:ire ri'gering hoopt ·qat
dit be~Jult :lal bijdra~en tot wap:0~h......:.
hee1'smg (In -.frcmmmgvon de WJ.Pt'A>
wedloop, .over ,het i.nt.J.ren~{·n vi:Jn.. d~
-neu'trbrumb'cm bij dl.' ....uJ.·rh.mrlt).':J
,en.. o:ver .l!:·"tPt~tlfXiheersing ....aLó.";f:.~ij~}g
ip NA;tO'_v'erbanJ, pl~.ts. Zle-bQ($ ~f'

.dU$·:i;1è' waofclvo<-r4èi'" ' . -
Hij h\."rinn<,·rde Ov(:rJgt:ns tlán t.f>! !ie·

dcrlandse ;,;tandpunt. àat h(~t al ofniet
in produktie nemen -V.1n dC!'.neuttori(.n..
bom de uitsluitende verant.woordelijk
qfJd:· ~,._wuHie·.Amer_~.re"1Á1" '

JA!! DE GROTE TROEP
Regering }jIjj
met uitstel
N·bom

Bouwstop
!(ernreayctol'l
iIl 'I(all(al'l?

Parijs ontkent
bericht over ~~:.
~-I)OJll ~

l'A.llrJ~.'(AJl'P._te;J:"'D. Jl'ran..
ministf"l \lau d.er-tMit", y-vOfl,_~ur~~s.
nrtft dónd..a., In ••t p.rle....nJ 4'
berichl~a.S!fÖU .•'rank;ij'k 'Of'er· -bet
n~'UtronenW:lpen beschikken. ,.UD
pt:rsbC"ric:h.t" genoemd 'idat •.nid ern
Jt.«·~ ceDo...en mal worde-nt , aldus 11
verDom.en. _ ,_ " ,

llOOrlltl' a", werd eóll>oOO'lt 400; "e
dt"i{'n~.l~,rn~J~ste v»l) h~t p:;nwmunt
antwovió'd~ op- vragen 'iJ_a~' 'qe a~,e-
va-ardigde Ch<l'f1cs H(irnu_vde~dom~_Jg.e
ir-.i.aKC' de,ddc'rtsie- _Veil). d(> SO!'Clahstl~
s(:"he·ptlrtIJ.

liet '(Mln•• pal'1ement: »eeft <kmd"r
dag lijn v~,t'r9yw(:n ,~schonk~,aa~
prcmit!r:Raymond .Barre _{I",ecn,-t.~_ee·
daags debat o\ler de: ttJf»"Wgsvet,kl..
ringvanBarre.,,_ '. -.

CANBERRA - ne r.g!.,·~lIal\
Australië..~n NieüVo!·Ze;~1,a~d.hebben
dOft'detdag. ,,:erkiaa,td. daf er geen be."
Wl)~zünworee~.~!', ~et ~en

. Franse neutTonenbolJl' -in ~ ,Stille 'I

z""VERKLARING VAN' AGT
V~LH(!1.r",!; Financiering

UeN-uitbreidin~'lii do~~. Duits~rs
onzeker. genoemdttVljfelachttg

Fransen beproeven
N-bom op Mururoa
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van het scholierenfront
Suzanne Udo is een van de mid
delbare scholieren, die deel~

genomen heeft aan het kernener
gieweekend in Woudschoten.
Het verslag van dit weekend kan
men terugvinden in Onderstroom
8.
Onder andere n.a.v. dit weekend
heeft zij samen met de leerlin
gen vereniging op het Goois ly
ceum te Naarden een kernenergie
week georganiseerd. (Misschien
een idee voor andere middelbare
scholieren)
Suzanneschreef voor Onderstroom
een verslag van deze week, het.
geen de lezer hieronder terug
kan vinden.
Voor degenen dje met Suzanne
kontakt willen opnemenover de
doorhaal' georganiseerde week:

Suzanne Udo
Nagtglaslaan 2
Naarden

Wel, hier komt dan het verslag
van Suzanne. Tevens mijn welge
meende ekskuses aan haar voor de
late publikatie.

Frans Schliekelmann

Kernenergieweek op het
Goois Lyceum

Hoewel er de laatste 6 jaar geen
projektweek meer georganiseerd
was, liep de organisatie rede
lijk. ln een vergadering van de
leerlingen vereniging (een vage

organisatie die i.h.a. slechts
feesten en toernooien organi
seert) heb ik n.a.v. het scho
lierenweekend op Woudschoten.
een voorstel naar voren gehracht
cm een kernenergie projekt op te
zetten. Dit werd erg goed ont
vangen. Besloten werd een film
voor en een film tegen kernener
gie te draaien. De film kontra
werd, op aanraden van de maat
schappijleraartlmeer kerncentra
les?". DEi film pro \Verd betrok
ken van de P.E.N. "we zullen
moeten kiezen ti, (dit was de
keu7.e van de voorlichtingsdienst
van de P.E.N.) Als afsluiting
hadden we een forum-avond ge
pland.
Tot aller verbazing was de op
komst bij de films groot (n.b.
was het ideaal schaatsweer).

De film kontra (meer kerncentra
les ) stak zeer gunstig af door
haar objektiviteit en ~oberheid

naast "we zullen moeten kiezen"
dit werd algemeen erkend.
Overigens gaven ie P.E.N.afge
vaardigden die de film projek
teerden toe dat het een nogal
tendensieuze film was.
De forumavond.
De VVD liet het op het laat
ste moment afweten. Gelukkig
was de P.E.N. met twee afgevaar
digden, zodat de forumtafels
toch evenwichtig gevuld waren:
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scholieren...

1 mai-viering KOLPnlGHUIS

samen feesten ..

samen strijden

: GLTwee
: sprekers : GO

vskbeweging
vrouwenbeweging

• FEEST tot 02.00 mn~ DJ
Willem de Meur.

~ info markt (stands)
(gehele dag)
keberet van VD

: stadsjournaal (filmS)
vrouwenkoor

23.00

1;.00
16.00
17.00

's avonds;
19.30
21.00

Van ouds is 1 mei de deg ven de
e.rbeid. D6 dag om de overwinning
te vieren en kracht op te doen
voor de nieuwe strijd. Het Ge
meenschappelijk OVerleg (GO)
heeft daarom mat vele endere
linkse groepen en organisaties
een 1 mei-viaring georganisèerd.

PROGRAMMA :
's middags;

14.00

ENTREE : :f'3,;0

DEELNEMENDE ORGANISATIES: PSP-IKB-8SK-BVD
krakersgroep-~Z-AIK-AE-FNH-ABVAvrouwen

blijf ven mijn 11jf-ENWB~VD-COC-WVE-AID
wetenschapew1nkel_lererengroep natuurweten
schappen-Pattimurs-U3N-Dnitss werkeloze
projekt-de Feeks-Andre-Komitee voor vrijheid.
zuidelijk Afrike~GPB. 'sMiddags doen ook
nog mee; NVVjc-SP.

Dhr. Zuiderduin (P.E.N.)
Ing. de Boer (milieu defensie)
Ing. Mulder (technies dir. PEN)
Fieter Lammers (L.E.K. en PSP)

Er was grote publieke belang
stelling ; een goede 100 leer
lingen waren aanwezig, wat
neerkomt op een opkomst van
meer dan 10%.
De praatjes voorafgaande aan de
diskussie:
van P.E.N. zijde werd benadrukt
de afhankelijkheid die we zouden
hebben van kolen- en olielan
den indien we niet ook uranium
in de energievoorziening zouden
betrekken, waarbij hij nog aan
gaf dat kolen geen ideale ener
giebron is.
Van de aktiegroepzijde werd
gesteld dat we zouden moeten
proberen apparaten te verbe
te~en zodat ze minder eDergîe
slurpen en buizen beter moeten
isoleren, zodat de groei uit
het verbruik gaat, want zonder
groei is er nog heel erg lang
genoeg energie. De stirling
motor werd naar voren geschoven
als alternatief.
De diskussie hierna n.a.v. vra
gen uit het publiek begon vrij
mat met teveel techniese uit
wij dingen ,maar werd allengs
feller en om half 11 moest een
zeer roerige diskussie ,waarin
ook de zaal een woordje mee~

sprak worden afgebroken.

Suzanne Udo.
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28 apr:

29 apr:
1 mei:
2 mei:
5 mei:

9 mei:

16 mei:
19 mei:

23 mei:

30 mei:

Argentinii'~anifestatie;Geografies Instituut
Berg en Dalseweg 122,19.30 uur.
Landelijke aktiedag tegen kernenergie.
Een-mei-manifestatie; Kolpinghuis, 15.00 uur.
Plenaire verg. SaK; PKV-centrum, 20.00 uur.
Kontaktengroep-vergadering; J.W.Passtraat 65,
15.00'uur.
Vergaderingen Info-en Kontaktengroep;
PMV~centrum, 20.00 uur.
Plenaire verg. SSK; PMV-centrum, 20.00 uur.
Kontaktengroep-vergadering; J.W.Pastraat 65,
15.00 uur.
Vergaderingen Info-en Kontaktengroep;
PMV-centrum, 20.00 uur.
Plenaire verg. SSK; PMV-centrum, 20.00 uUr.
Vergaderingen redaktie Onderstroom elke woens
dag op nader te bepalen plaats.
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We krijgen voor ons werk geen subsidie. Het geld waar

over we besohikken is afkomstig van giften van mensen

die ,ons werk steunen~

Om onze aktiviteiten, zoals de uitgave van dit blàdte

kunnen voortzetten, hebben weS-ld nodig.

Je steunt ons door ,een abonnement op "Onderstroom" te

nemen.

Als je f7,50 (en liefst meer) overmaakt op gironummer

3767600 t.n.v. penningmeester'S.S.K.,Vondelatràat 6 in

Nijmegen, dan steun je niet aileen ons werk, maar je

krijgt ook een jaar lang (ong~ eens per maand) infor~ ,. . . ,.

matie, over kernenergie en de strijd daartegen.' '

Mensen buiten Nijmegen ,worden verzocht 'om f15,- over te

maken i.v.m. portokosten.

NED! EEN ABONNEMENT EN WORPT AKTIEF.-----------------------------------



Russell-Tribunaal

Di 4 April is de eerste zitting
van het Derde Russel-tribunaal
beeindigd. Ondanks verdachtmakingen
en aantijgingen, zoals " een bele
diging van ons land en de sociaal
demokratie" (W. Brandt) en een in
overweging genomen verbod, is dit
deel zonder noemenswaardige inci
denten verlopen.,
De partijen in Bonn ged~agen zich
als een kartel, er bestaat een
soort gemeenschappelijke coalitie
van links en rechts t.a.v, onze
rechtstaat, wa8~bij dissidenten
(bv. de vijf SPD-ers, die tegen
het Kontaktsperregesetz stemden)
in het beste geval als idïslisti
sche warhoofden. in het minder gun
stige geval.als BM-sympatisanten
of wegbereiders voor het terroris
me worden afgeschilderd.
Die "Coalition der Demokraten"
staat eensgezind in de strijd tegen
het terrorisme en het handhaven
van de binnenlandse veiligheid.
De voornaamste verschillen bestaan
hieruit dat sOllUlligen "vooruitstre
vender" zijn in de strijd tegen de
terreur en de hiermee samenhangen
de afbouw van de demokratische rech
ten.
Zo'n coalitie bestaat er pok in het
geval van het Russeltribunaal ech
ter met onderlinge verschillen tus
sen de coalitiepartners.
Binnen de CDUjCSU is men zonder on
derscheid tegen het Russel-tribunaal.
Een groep afgevaardigden heeft in
de Bonddag de minister verantwoorde
lijk voor de binnenlandse veiligheid
en de Verfaasungsschutz gevraagd of
het tribunaal en zijn deelnemers wel
voldoende in de gaten werden gehouden

"Dat het tribunaal identiek is met
de agitatie van de kommunistische
subcultuur in de BRD. stoort kenne
lijk de heren professoren en de ka
meraden uit het buitenland niet.
die hier in ons land rechter komen
spelen. Er bestaat helemaal geen
aanleiding om hier het tribunaal te
brganiseren. Juist diegenen, die
in de BRD over schending van de men
senrechten spreken ontpoppen zich
zelf als schenders van de recht
staat" Aldus de CDUjCSU.

De FDP (partner in de huidige rege
ringscoalitie) is liberaal, echter
liberaal inzoverre de staatetrouw
hen dat toestaat.
Het is de Jungdemökraten (jeugdorga
nisatie van de FD~) verboden aan het
tribunaal deel te nemên op straffe van
opheffing.

"Waartoe hebben we de binnenlandse vei
ligheidsdienst en een reeks van di
rekte en indirekte middelen. Als we
het tribunaal dan al niet kpnnen ver
bieden dan moet toch alles gedaan wor
den om de inhOUd ervan dood te zwij
gen en diegenen die er aan mee willen
doen zo bang te maken dat ze weg blij
vanH
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Tekenend voor de houding van de FDP
is de weigering om met deelnemers
aan het tribunaal voor de radio in
discussie te treden. Ook de libera
liteit heeft kennelijk haar grenzen
De SPO zo zegt ze zelf is drager van
de staat. Ze identificeerd zich met
"Unser Rechtstaat" Er zijn enkele ver·
anderingen nodig echter al met al is
dit "anser Deutschland".

Dat juist bv. Willy Brandt zich zo te
gen het tribunaal keert is niet ver
wonderlijk. Het tribunaal is een soort
toetsing of hij en zijn partijgenoten
in de regeringsverantwoordelijkheid
juist tehandeld hebben.
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Tenslotte zijn hij en zijn partij het
gew$"est, die de aanzet gegeven hebben
tot de Berufsverbote en heeft hij de
ze Berufsverbote proberen te bagata
liseren in het buitenland. Het zou
slechts acht gevallen betreffen (VPRO
intervieuw), iets wat ronduit gelo
gen is.
De SPO is gespleten. De grote meerder
heid wijst het tribunaal af of staat
er in het beste geval kritisch tegen
over. Daarnaast staan een paar ehke
lingen en de Jungaocialisten (jeugd
afdeling van de SPO), die hoewel de
partij het liever niet ziet • het Rus
seltribunaal steunen.
Ook de Deutsche GewerkschaftsBund heeft
zich tegen het tribunaal gekant.
Het meest opvallend is niet alleen dat
ze niet met haar eigen basis overleg
heeft gepleegd, echter ook van boven
af de basis probeert af te schrikken
van het tribunaal.
Op de eerste zitting zijn twaalf geval
len van beroepsverboden voorgedragen.
De beroepsverboden zijn gebaseerd op
hèt Radikalenerlass uit 1972.
De inlichtingen, die de Verfassungs
schutz heeft verzameld worden door
gespeeld aan de diverse ..btel~jke in
stanteies ?an de deelstaten. Bij een
sollicitatiegesprek plegen deze in
lichtingen nog al eens boven tafel te
komen, wat dan voor die amb~11jke

instanties een rede kan zijn om
iemand te weigeren.
De meeste beroepsverboden betreffen
fUncties bij een overheidsinstel
ling zoals bv. in het onderwijs.
Dat echter ook niet-overheidsinstel
lingen gedwongen kUnnen worden een
sollicitant te weigeren, bleek uit
bet geval van een DKP-lid Jutta Kol
lenbrock Witz. De staat dwong de
Evangelische Kerk haar, op een van
haar scholen niet aan te stellen als
lerares.
Ook werd tijder~ door het tribunaal
een verbinding geconstateerd tussen
het Radikalenerlass uit 1972 en de
Unvereinbarkeitsbeslüssen uit 1973
van de vakbeweging, waarmee de vak
bonden mensen, die het niet met haar
lijn eens zijn uit de bond kan stoten
(Ook binnen de ABVA zijn dergelijke
tendenzen te bespeuren speciaal m.b.t
CPNers)



-----,-....-._..
Het is te hopen datzo$ een. van de
ee1)'1emers he.t ui tdrukie dewaîlrheid
nderdaad een wapen met ongekende
racht is.

an Theunissen
(gegevens uitKonkret , Groene en VN)

Kwestie van gevangenen

geweerd
Nu kan uitsluiting uit 4evakbond aan
leiding geven tot twijfel aan de po
li t.ieke trouw, zoals· bleek uit het ge
val van een coassist,ent, die zijn op
leiding ~edicijnep niet kon afmaken
omdat hij tijdens zijn koassistent
schap al$ sympathisant van de KOllllllu
nistische .Bund.Westdeutschland uit
de vakbond werd gestoten.
In Juni z~llen de definitieve einçon
clusies van de eerste zitting bekent
gemaakt worden.
De tweede zitting is in de ,eerste
week van Jan. 1979 gepland.
Er zal dan geprobeerd worden een .nt
woord te formuleren op de vragen:
- Is er in de BW spr,ake van censuur?
- In hoeverre en in welke mate zijn
de rechten van verdachten en verdedi
gers bij processen aangetast?
- Bestaat er een relatie tussen be
roepsverboden en diskriminerende
maatregelen in de partukuliere sek
tor zoals vakbonden, kerken, en be
drijven.
Verder zal een subcommissie ~nder

zoeken of eventuele schendingen vaa
de mensenrechten bij de detentieva:n
dl! RAF gevangenen behandeld .kunnen
w(,ll'den.
H.t blijft een vreemde zaak ~aarom de
westdui tse pers en de meestepol1tici
witheet van woede wegtrekken als er
over het Russeltribu~algesproken

wordt. Het ma.chtlil;pol,itiekeg.ewicht,
en in deze termen denken de meeste
hel'en polit~çit,opl\ van het g,ibu...
naaJ. enh.aal' 'Il.e,g1il~lIle~ei6 liIiMua.l

. Verschillen.de groePeringen
eiSten. dat ook de sihJatie jn ae Qudse
gevangenissen onderzocht ZOU
worden. Bijna aUe niet-Duitse juryl6
~n waren deze mening ook toe-ge- .

, daan. .
Qe zaak leek ie zullen vitIOpen op hef
~teensprin9en van de' Jury,toen &1:"
Vredeskerk in het dorpje Hatt'leim bi)
Frankturt door een gr-oep mensen be

zet werd. Deker'd,16zetters deelden in '
de zaal van het "Burg.erhaus" le-Har 4

heim, waar tJetTtibrinaal gehouden
werd, pamftetten Uit: waarin ze eisten.
dal de jury' zich met de$ituatie van de
gevangenen in Duitsland bezig orou
houden. Natr reageerde door te
verklaren dat oe Duitse Beitat zich van
deze actie dis~nc~'de, en dat de
situatie van degevangenen niet beflan-·
deld zou worderl:. Hij voegde er - Qroot
manipu-tator als hij is· aan 'toe. dat hl!
~t'Jam, da1 hij daarmede tevens ~~
standpunt van de jury vertolkte, TtJ~

dens een inteme iuryberaadslaging
kwam een der Engelse juryleden bleek
van- woede naar buiten: "~I$ lè niets
08'Nliege_ ....... ,lnl ik <!Il"
jury :springen". Profe$$Or Jean-Pierre
Fayé, Frans jurylid, en zijn vrouw
Mary~Odile tijdens een e-tefltJé de vOl
gende etag;':We.~ijn t'!ierto~h.otP-~·

mensenrech.... van iflooereen te !Je.
sch~1....,ëYf.eselijk.wat men in
Duits*",_~....angeoon uithaalt. die
folteri~.netm()nddooOmaken yaft:
menserl.:N<iI:'geen ~ttatef vertelde
zijn vrouw, dat·. acl'itjuryleden be·
sloten -ba4dlnde gevangenen in
StammlUlifft-'.gpn tnnoeken en mia
schien'.'ncf9 SJlV&ogenen in Keulen
en HamllllrlJ.
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GROHNDE vervolgCcO

Reeds in Onderstroom 9 hebben we
melding gemaakt van de Grhnde pro
cessen, hoe onze"buren rechts'" Olll
springen lllèt re<:htspraak en de rech
ten van de mens.
Tijdens de Grohnde-demonstratie
zijn een aàntal demonstranten op
gepakt.
In een proces wat zien nu naar
een eind sleept, is de eerste vU'
oordeling gevallen.
Een zekere Jerry is tot 22 maan
den veroordeelt wegend landvre
debreuk, verzet tegeneen ambte
naar in functie en dreiging met
geweld, louter en alleen voor zijn
aanwezigheid bij de demo (hoewel
niemand kon santon n dat ze hem
daar gezien hadden)
De rechtbank heeft zich zowel in
de argumentatie als in de zwaar
te van de straf nauwgezet gehou
den aan wat de openbare aanklager
inbracht.
Deze hoge straf leidt tot de on
waarschijnlijke konstatering dat
AANWEZIGHEID alleen al voldoende
is voor landvredebreuk.•.
Op deze manier wordt gerechte
lijk bevestigd dat alle Grohnde
demonstranten misdadigers zijn.
Verder zijn buitpn deze eerste
veroordeling de andere processen
uttgesteld voor onbepaalde ~ijd.

( de verkiezingen die voor de deur
staan? )
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Dit betekent dal. de beklaagden,
die zeker weten dat ze minimaal
verooraeelt gaw. worden tot een
gevangenisstl'af van een jant;- dat
voor onbepaalde tijd boven bun
hoord blijven houden.
Een totale verslagenbeid heeft
zich dan ook van bun meester ge
maakt.
Zaterdag 15 april Zijl. er voor de
Lweede keel' gesprekken gellleest tus
sen personen uit de AKB, antie
repressiegroepen c.a. met een aan
geklaagde, .aarin gezocht werd naaJ;'
"'oge1i jl:.heden tot samenwE'rking en
solidariteit vanuit Nederland.
Bovenstaande is voor enkele per
sonen reden geweest 0IlI het ini
tiatief te nemen aan het boven
staande veel meer publiciteit l.e
geven, in de hoop dat deB1l'D ge
vûelig is voor dit soort buiten
lanase kritiek. Mede zal. de proces
groep samen met bestaanae proces
gr"epen :in de BRD een anaJ.yse DIa
ken van het verloop van de pro
cassen om >10 voorbereid te z;ijn
op eventualiteiten (voor de toe
komst van de Nederlandse nB ?1)

Volgende keer meer informatie hier
oVE'r



WELKE ENERGIE-
KRISIS?

Het belangrijkste argument voor invoe..
ring van kernenergie is dat " we" bin
nenkort zonder energie komen te zitten
en dat dan de lichten uitgaan. Dat ener·
gie-tekort zou ontstaan doordat de zo
genaamde fossiele brandstoffen op zouden
raken. De oplossing is dan kernenergie,
daarbij is veel minder brandstof voor
nodig. Door dit alles waart ook nog het
spook van de bezuiniging, nullijn, in
leveren, verlaging van allerlei sociale
uitkeringen en tenslotte energie-bespa
ring.

Maar klopt dit alles wel? Groeit het
energieverbruik wel zo onrustbarend?
Zo ja, wie slokt er dan zo veel op?
Zal kernenergie wel zo veel energie
opleveren? Levert kernenergie eigen
lijk wel energie op? Zijn de ander
energiebronnen wel zo gauw Uitgeput?
Dat zijn allemaal vragen die opkomen
als je de huidige griezelverhalen
over energiekrisis hoort. Laten we de
ze vragen eens proberen te antwoorden.

groei in energieverbruik
In het tijdschrift van de Vereniging
van Exploitanten van Elektriciteits
bedrijven in Nederland, Interformatie
augustus 1977( no. 24) staan cijfers
over het energie verbruik in Nederland
Deze cijfers zijn berekend door het
Centraal Buro voor de Statistiek en
gaan over de periode 1972 tot en met
1976, en over het totaal energiever
bruik( gas, kolen, olie en elektri
citeit)

probeerd het zuinig aan te doen. We zien
dat de reclamecampagnes" zuinig met. en
ergie" wel enige besparing door de }j.uis
houdens opleverden, maar ·dat die bespa
ring op het geheel niets uitmaakt •. In~
tegendeel het verbruik door de industrie
en het transport deed die besparing vol
ledig teniet
Hoe verklaren we het groeiende energie
verbruik van industrie en transport?
In de. periode 1972 tot 1976 zien we en
kele tienduizende lIlensen ontslagen wor
den overal *orden fabrieken gesloten en
de groei van de nationale produktie loopt
terug. Al~es bij èlkaar gezien loopt de
ontwikkeling van de indU$trie en het
transport vast. Toch groeit hun energie
gebruik aanzienlijk. In I, The Economist"
van 25 maart 1978 staat een eimpe~eaan
wijzin! voor het antwoord op deze vraag.
De organisatie vo~r economisohe samen
werking en ontwikkeling(OESO) berekende
het totaal energie gebr~ per totale
produktie vart eeh p~ar landen. Voor Ne
derland votl.d de OlllSQ een stijging van
ruim3% per eenheid bruto- nationaal
produkt • Dat betekent dat er in de neder.
landse industrie steeds meer energie ver·
bruikt wordt om het zelfde produkt te
maken. Of anders gezegd. er worden in
nederland steeds meer mensen ontslagen
ne vervangen door machines. We weten nu
waarom het totale energieverbruik van
nederland stijgt terwijl we in onze hui
zen en ZO dapper aan het sparen zijn.
We zien tegelijk hoe de leidingen in de
grote induetrieen in staat worden gesteld
om steeds meer mensen te ontslaan. Ze

rJaar I totaal, -rncruStrn:e , , transport, ~uishoua:ens

·72 100 100 100 100
'73 105 109 104 105
'74 102 116 98 94
, 75 105 110 102 92
'76 116 120 114 100

·indexge tallen
1972 = 100

Wat spreekt uit deze getallen? Het to
tale nerderlandse energieverbruik stijgt
bijna onafgebroken, Deze stijging is
toe te schrijven aan de stijging van h
het verbruik door industrie en trans
port; de huishoudens hebben ijverig ge-

kunnen tenslotte in plaats. van de ontsla
gen arbeiders gewoon, nog rede~k goed
kope energie kopen. The Economist geeft
aan dat hoewel de olieprijzen vande olie
leverende landen sterk stegen, de prij~

zen van benzine en andere olieprodukten
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maar weing omhoog en zelfs af en toe 0lII

~aag gingen in de landen Van West- Europa.
Dit soort prij ontwikkelingen is natuurlijk
erg gunstig voor de ondernemers.
Uiteinde~i~is de nederlandse arbeider
na minimumlijn e~ inleveren toch minder
voordelig voor de ondernemers dan een
paar ton olie of wat megawatt elektrici
teit. Maar waarom vertrouwen de onderne
mers op schijnbaar onuitputtelijke ener
gie voorraden? Ze schreeuwen toch regel
matig van de daken dat de energie binnen
de kortste keren op is.1 Snijden ze zich
zo niet in hun eigen vlees? Of

weten zij dat het met de energieschaar
ste nog niet zo'n vaart loopt?

een vergelijking nn de
schattingen

De voorstanders van kernenergie wijzen
steeds op schattingen volgens welke de
fossiele en de andere energievoorraden
binnenkort uitgeput zouden zijn. Laten
we deze schatingen eena bekijken. Hoe
betrouwbaar zijn deze schattingen eigen
lijk?
In " Science" van 21 maart 1975 plaatst
Deborah Shapley verschillende Amerikaanse
schattingen naast elkaar. Alle voorspe
lers gingen uit van de houdige importen
van olie die 35% van het verbruik bedra
gen. Mobil Oil Co.pan:r( eigendom van de
Chase Manhattan Bank) schat de totale
uitputting van alle U,S. olievoorraden
tussen het jaar 2000 en 2009. De natio
nale Acadenie van wetenschappen komt uit
tussen 2003 en 2016, de Nationale Petro
leum Raad houdt h&-t op 2007 to$ <!026 en
tenslotte vindt het U.S. Geologisch Ge
nootschap 2012 tot 2075. Al met al nogal
tegenstrijdig. Opvallend is dat sinds
1973 de oliemaatschappijen met hun schat
tingen voortdurend omlaag gingen en zelfs
ver onder hun vroeger schattingen van J
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voorraden uitkwamen. Wet~schap~~ijk<

bewezen< gegevens over energie blijken
in hun hanáen Zo hard als ltauwg'WII te zi<jn
De vraag is ook in hoeverre het oprichten
van kernenergie-maatschappijen door de
olie-reuzen invloed had op hun schattingen
van niet-nuclaire brandstofvoorraden.

Natuurlijk zijn de wereld-energie-voor
raden niet alleen aardolievoorraden.
Dan Ion, gepens~oeneerd geoloog, betrekt
dan ook andere energie bronnen in zijn
berekeningen in " New Scientist van 29
april 1976 • Hij gaat in zijn berekenin
gen niet uit van een schatting van uit
putting maar neemt de schatting van de
verschillende energievoorraden in miljoen
maal miljCen ton steenkool-equivalent.
Wanneer we de meest betrouwbare gegevens
nemen, de bewezen en de waarschijnlijke
reserves, komen we tot de volgende getal
len. Voor steenkool komen we op bijna
600 eenheden, olie ongeveer 180 eenheden,
aardgas ongeveer 190 eenheden, zware olie
en teerzanden ongeveer 150 eenbeden en
tenslotte voor uranium vinden wij 70
eenheden. Een konklusie rijst meteen op
uit deze gegevens : Uranium is de eerste
brandstof die opraakt als we alle brand
stoffen gelijkkelijk zoqden gebruiken.
Op basis van deze gegevene is de kernener
gie een doodgeboren kind voor wat betreft
de wereld-energie- produktie.
Als oplossing van dit probleem bedaCht

de kernindust~ie de snelle ~eekreactor

en de thoriumreactor. Maar het is be
paald niet zeker of deze apparaten wel
zo zullen werken als op de tekentafels
is uitgerekend, gezien de ervaringen
met prototypes tot nu toe.

kernerBie in nederland
Hoe staat het eigenlijk met de kernener
gie in Nederland, wat zijn er voor plan
nen? Op het programma staat tot nu toe
3 kerncentrales en de geleidelijke uit
breiding van de U.C. fabriek in Almelo
tot 3.000 ton. Wat voor uitwerking
heeft dit alles op de nederlandse ener
gie-balans?
In Maart 1977 pûbliceerde de Verening
van Exploitanten van Elektricite~tsbe

Qr<ijv~ j.n Ned,eJ;J.and :l.n JJlterf9~m~tie

nr 19 haar elekt~iciteitsplan1982/83.
Afbeelding 2 geeft de verdeling van
het brandstoffen pakket in open~are

centrales. We zien dat het aandeel
van de kernenergie, de bovenste schu;!.n
gestreepte hokjes in de zuiltjes, be-



halve in 1974 en 1975: nooit boven de
ongeveer 5 procent komt,. Moeten wij
van een eventuele energie krisis gered
worden door een bijdrage van 5 procent
in het energieverbruik? Dat .gelooft
toch niemand.1
De VEEN brengt de energie dan ook niet
als een seriuse mogelijkheid naar voren.
zij probeert het gas uit de cokerij
van Hoogovens te gebruiken ( het Hoges).
Op het ogenblik wordt dit nog afgefak
keld en ZO versplid, net ale he.t hete
koelwater van de e.lektriciteitecen1;rale6
Die verkwisting wordt veroorza~tdoor

da.t de elektriciteitsbedrijven en de
grote huiseigenaren elk alleen voor hun
eigen commerciele belangen opkomen.
Het is voor een grote huiseigenaar
een vrij dure. grap om onder zijn huizen
door een pijpleiding naar de electrici
te;itscentrale te laten leggen. o.ok al'
krijgen de huizen zo dan goedkope centra
le verwarming. Die pijpleding moet hij
betalen en in de huur doorberekenen,
waardoor zijn huizen minder in de markt
komen te liggen. De duudere centrale
verwarming, gestookt met olie ef gas
wordt natuurlijk betaald door de huurders
die tooh geen andere keus hebben. Zo
lang we i.n de ondernemersgewijze pro
duktie met vrijheid voor initiatieven
voor ondernemers leven, zullen we altijd
dit soort verspilling blijven meemaken.
We zullen ook zien dat een be$t wel
voordeligeenergiehron zoals de wind
of de zon niet benut wordt omdat er
niet genoeg winst op te behalen is •.

de werkelijke krisis
Hoewel er op korte termijn geen aantoon
baar tekort aan energie bronnen zal
ontstaan en de nederlandse elektrici
teits produkten al snel uit de atoom
droom zijn ontwaakt, is er op het ogen
blik wel degelijk een energiekrieis.
Het :l.s geen .klassieke krisis die in
het mechanisme van ons ecolll.omisch stel
sel is ingebakken. om het wezen van
deze krisis te kunnen begrijpen moeten
we even ternggaan in de geschiedenis
vande energieproduktie. Aan het begin
van deze eeuw werd de benodigde energie
voornamelijk geleverd door het verbran
den van steen-en bruinkool, QQkes en
turf. Deze ener~iebronnen werden door
duizenden arbeiders in zeer zW~/lrlich

amelijk werk gewonnen. In de loop van
de tijd werd dit werk wél enigzins
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verlicht door de invoering Van machines,
maar dit werd weer teniet gedaan door
het ontslann van vele arbeiders. Hier
door werd het' werk lichamelijk minder
zwaar, maar wel veel intensiever en
de produktie per arbeidsuur nam sterk
toe.
Dit leverde de ondernemers in de steen
koolindustrie natuurlijk veel meer
winstop, die zij weer investeerden in
de.mechanisatie van de mijnen.Deze
kringloop herhaalde zich een aantal
keren totdat de mogelijkheden van de
mechanisatie waren uitgeput. Daardoor
werden de mijnen minder interessant
voor de eigenaren en trokken hun
geld terug: een duidelijk voorbeeld
hiervan is de ontwikkeling' van de
Steenkolen Handels Vereniging bv. te
Utrecht. Wat dit proces van afbouwen
sluiting van de steenkoolindustrie
oplevernde zien we nu !log duidelijk
in Z~d- iimburg, de Borinage en lot
haringen. Maar waar ..lieten de or.der.
nemers de'winsten? De Steenkool Han
dels Vereniging stopte het geld in de
olie en de gasproduktie. Zij kocht ver
schillende dochters van het Calpam
condarn. een algerijnse gasmaatschap
pij en verschillende olievelden in de
ara.bische landen op.De trek van de S.
H.V. van steenkool r~r aardolie en
aardgas stond niet op zich, integen
deel het was een alg. tendens, die over
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"AARO. JUIST I.E.

In de tien grootste landen van West Europa
bestaat een olie- raffinaderij-capacitelt
van 50 miljoen ton olie per jaar. Om deze
hele capaciteit, alle kraaktorens, ta~ks,

pijpleidingen enz., te vervangen moet 50
miljard amerikaanse dollars betaald wor
den; zou je de 1,3 miljoen gigawatt elek.
triciteit-produktie-installaties in deze
landen willen vervangen door 163 kern
centrales van hetzelfde totale vermogen
dan kost dat 170miljard dollar.
Energieproduktie door kerncentrales is
voorlopig dus veel duurder dan energie
uit olie en steenkool. Deze enorme in
~esteringen zijn alleen op te brengen
voor de allergrootste giganten van deze
~arde. We zien dan ook dat er zich voor
le bouw van kerncentrales supergrote
èamenwerkingsverbanden van op zich al
weer reusachtige concerns vormen, be
voorbeeld voor de snelle kweekreakto~

in Kalkar. De andere kant van de medaille
is dat er door invoering van de kern
energie duizenden mensen hun baan dreigen
te verliezen. V~lgens Rolger Strohm
orden met iedere grote oentrale 45.000

arbeidsplaatsen weggerationaliseerd. Op
deze manier levert kernenergie natuurlijk
geen verlaging maar juist een verhoging
van de werkloosheid opl

De stap terug naar de steer~ool was eco
nomisch niet haalbaar, d.w.z. niet winst
gevender dan aardolie of aardgaswinning,
zolang de lonen van de arbeiders in West
Europa niet drastisch verlaagd waren.
De kernenergie bood wel goede vooruitzichten
bij het huidige loonn!vo, want in de kern
industrie was de arbeidsintensiteit weer
hoger als die in de steenkool ~n de olie
industrie èn er waren ook hier weer goede
vooruitzichtenvoor verdere automatisering
en opvoering van de arbeidsproduktiviteit.
Doordat dit mechanisme van voortdurende
intensivering van de arbeid en tegelijker
tijd een stagnatie van de produktie optrad,
werd de werkeloosheid van de ex-mijnwerkers
een struktureel gevolg van de ontwikkeling
van de energieproduktie. In een interview
in Arbeiterkampf nr 125( 20 maart 1978)
geeft H. Stromh, een paar treffende voor
beelden. In de kernindustrie zien we op
nieuw grotere investeringen in machinesen
minder werkgeleger.heid optreden. The Econo
mist van 25 maart 1978 geeft de resultaten
van de berekening van de kosten van het

der aotomatisatie en schaalvergroting zou Tervangen van de huidige elektriciteits
den benutten. Kortom olie en gas boden centrales door kerncentrales.
aantrekkelijke vooruitzichten voor de
onderne,mers •. Het werken in deze industri
was natuurlijk veel intensiever en bood
risico's doordat het werk niet meer zon
der technische hulpmiddelen te overzien.
Een sprekend voorbeeld hiervan is de ont
w1kkeling van het vervoer van de aardolie
in steeds groter wordende super en super
BUI,er tankers. 250.000 ton olie wordt ver
voerd door ongeveer 20. mensen., dit is
een arbeidsintensiteit die in de steen
koolindustrie absoluut niet haalbaar is.
Een dergelijk arbeidsi~tensiteit legt een
bcvenmenselijk zware druk op de arbeiders
op dergelijke supertankers. Dat de~e druk
niet te dragen is blijkt uit de reeks ste
ernstiger wordende ongelukken met deze
schepen; Torrey Canyon, Liberty Glo en
nu dan Amoco Cadiz. Al eind zestiger jare
tekenden zich de problemen van deze ont
wikkeling af en er ontstond een zekere
stagnatie in de groei van de winsten in
de olie industrie. Vooruit&iende omderne
mers begonnen al voorzichtig te spreken
van een schaalvergrotingskrisis. Zij zage
zich gedwongen tot een stap terug naar
de steenkool of tot een sprong vooruit in
de kernenergie. We zien vanaf 1967 dat
de aardoliemaatschappijen, Shell en Gulf
voorop, beginnen in de kernenergie te in
vesteren.

de hele wereld optrad.
Waarom trokken de ondernemers naar de
olie en gaswinning?
Bij de winning van gas en olie zijn
maar weinig arbeiders en zeer yeel en
zeer dure machines nodig. De produktie
per betaald arbeidsuur is in de olie
en gaswinning veel hoger dan in de
steenkool winning en door ook het voor·
uitzicht verder te stijgen wanneer de
ondernemers de mogelijkheden van ver-
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Of tDEIOMSt
Wat voor toekomst levert de boven
geschetste krisis ons op? Een mil
joenenleger van werklozen, onbe
taalbare energie en de totale ineen
storting van de ekonomie waarvan
wij als werkende mensen het meest
van afhankelijk zijn? Wat hebben
de bedrijven van de V.E.E.N. en de
zeven zusters in het oliekartel
met ons voor? De afbeelding in 1n
terformatie nr. 19 laat zien dat
het aandeel van olie en gas als
energiebron voor de elektriciteits
opwekking na 1978 zal toenemen en
dat van kernenergie zal afnemen.
Ondanks het feit dat de V.E.E.N.
nog steeds drie kerncentrales wil
bouwen, is de betekenis van dit
programma met al zijn gevaren en na
delen maar gering.

Steenkool en in mindere mate ook olie
hebben de toekomst in de ogen van de
leiders van do V.E.E.N. Betekent dit
dat de mijnen weer opengaanen er ar_
beiders in onafhankelijk ononderbroken
ritmeonder de grond zullen verdwijnen?
Zoiets zou natuurlijk de boven al be
schreven ontwikkeling van deenergie
produktie tegenspreken, immers er
zouden dan duizenden arbeiders in die
dienst moeten worden genomen en dat is
natuurlijk in tegenspraak met het
streven naar zoveel mogelijk produktie
met zo min mogelijk arbeid. Het is
inderdaad onwaarschlijnlijk dat de
V.E.E.N. zo'n stap terug zou doen.
Het perspectief van de steenkool ont
stond doordat een oud procedee,
om steenkool onder de grond vloeibaar
te maken en dat net als olie op te

pompen, min of meer werd herontdekt in
de kluizen van Shell. De Shell had dit
procedee weer gejat uit de klauwen van
het Derde Duitse rijk toen dat was
verslagen. Het werk van wetenschappers
in de laboratoria-gevangenissen van
Hi~ler levert de Shell nu 30 jaar
later nog een aardig goudmijntje opl
Ook op het gebied van de aardolie is
een vinding gedaan die olie weer teru
in de race om de energie-produktie
brengt, er is namel:l.jk een vol-auto
matischrolieplatform ontworpen voor
gebruik op hoge zee. Met zo'n platfor
wordt de winning vande olievoorraden
onder de Noordzee natuurlijk wel aan
trekkelijk voor de oliemaatschappijen
en misschien zelfs winstgevender dan
de olie in de Arabische landen. Het
zal nu oo~ niemand meer verbazen als
we in de Engelse pers, vooral in ~he

Economist, de laatste maanden steeds

hogere schattingen van de voorraden
onder de Noordzee lezen. Hoe betrouw
baar deze schattingen eigenlijk wel
zijn zagen we al eerder in dit artikel.
Eeen mooi voorbeeld van die betrouw
baarheid is het Rapport van de Club
van Rome. waar op pagina 60 en 61
waarden voor de berekening van grond
stoffenvoorraden op aarde worden
gegevene Aula Pocket or 500). Als we
voOr het voorbeeld van de koper de da
tum van uitputting berekenen met de
opgegeven getallen, komen we op een
volledige uitputting op 1,3 jaar na de
uitgave van het boek, 1972. We hoeven
maar in de draadtrekker~jen van de
elektronika giganten te kijken en in
de mijnen in Chili ,Katanga en Rodesia
om te zien dat dit soort schattingen
nergens op gebaseerd zijn en in wezen
alleen als bangmakertjes dienenl
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mar'tin poot

..... gegnená van de y ,;: ..l~.U~blijkt
da~de poel van het energie'l'ê.,'Ir.t<uik
vQora...lijk .etoorzaakt wor~~ ~oo~

het ,roeiend ..rb~uik door de in4ustri~

eh tr'-otll ..'tle getallen in de "The
Economiatb.veetigen da~ doord~t ze een
stijclAg van dehoev0elh~id energie
nodig voor het zelfde p~d~t in de
loop van de jaren in Ne~rland aangeven.
'De artikelen van J:l c Sh'mpJ.ey in Soienlle
en van Danlón in New Sc~e~xist tonen
aan dat de sehattin(; van de energie
voorraad 1'ooral afharkelijk i,S van het
belang van de schatter bij bijvoorbeeld
prijeverhoging hee ft. De versohillen
tue.en beide artikelen en Let ',oorbeeld
uit het Ráppórt Van de 0l~b ~an Rome
laten duidlijk zien M,t dit soort
schattingen in h~t ~lgemeen weinig bo
trouwbaar zijn. De energie!'..:ds1s is
helemaal seeu r~ieiB die wordt veroor~

zaakt door de verminderde voorraden,
m~ zij is een krisis die een natuur
lijk, gevolg is van de onderneminge"
&~wijze produktie. Een massaie en
,6trukturele werkeloosheid tedreiging
van milieu en gezondheid • de ont~

:~ohting v~n~nz& icultuur (bv. door
"'J' ' .~.. "'"'" en on:&.. toch al

demo!l:ra'i;ili>(Ihe
,_~k", \l'en e"enzeer lIatuUX':"

lijk gevolg van deze prodlli<tiew~jze en
haar krisis. Ook al zO\lden de ~roble.

'men van de energievoorzienn1ng door
'teohl\.iecha middelen, V1geibare steen
kool en eVentueel noZsndere energie
bronnen opgeloli!t kunnen worden, Ilan
worden hierdoor nog niet de diepere
oorzaken Van de krisis (die de kern
energie opleverde) nog niet weggenomen.
Deze oorzaken zijn onder de kop "De
werkelijke kriaisuzo'n belltje
aangege'Yen. Uit dit hele verhaal kan
men alleen komtluderen, dat de strijd
tegen kernenergie en voor een andere
energie-politiek een zaak is die niet

"

, alleen in het belaang Van natuurvrien
den en boeren maar juist in het belang
"fan de hele werkende bevolking. Het ie
niet alleen een strijd tegen een be-

~ paalde nadelige en zelfs gevaarlijke
~, energiepolitiek, maar ook een strijd
~ tegen het willoos wegrationaliseren
E van Sl'beiders, tegen het opleggen van
, werk- en woonomstandigheden die in

I wezen mensoawaardig ~ijn. De strijd
i, t.gen kernenergie ia dan ook niet de

strijd van een handvol verontruste

~
". intellektuelen, maar een strijd die

ó~vooerd moet worden door de hele
werkende bevolking, georganiseerd in

, vakbonden en politieke partijen, in
~ aktiegr()epen en komitllea en door
Î nietge"X'6fUdseer~nSlOl
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ALMELO •
•

STAP VOORWAARTS
De Almelo-demonstratie ligt
al weer enkele weken achter
ons.
We kunnen terugzien op een
succesvolle demonstratie,
waarbij de groeiende kracht
van de antie-kernbeweging
(akb) duidelijk werd getoond
Het succes is voor een groot
deel te danken a~n de wijze
van voorbereiden, een wijze
die door de akb in Neder
land nog ongebruikelijk
breed en degel.ijk was.
Toch is er nogal wat kritiek
losgekomen, ook binnen de
AVV (Almelo Voorbereidende
Vergadering).
Een overzicht van die kri
tiek vinden we terug in On
derstroom 9, het blad van
de Nijmeegse Stroomgroep.
In dit stuk wil ik deze kri
tiek bespreken en mijn kri
tiek daar tegenover zetten.
Ik onderscheld drie belang
rijke elementen hierin:
- De kernen r~ietegenstan
~ zijn, on anks hun ster
ke vertegenwoordiging in de
Almelo-voorbereidingsverga
dering herhaaldelijk inge
pakt door kernenergievoor
standers in deze vergadering
- de voorbereidingen waren
teveel gericht op beinvloe
ding van het parlement, de
zgn. parlementaire illusie
- de autoriteiten probeerden
het demonstratierecht in te
perken door het stellen van
voorwaarden en het vooraf
kriminaliseren van duitse
demonstranten. De AVV liep
hier herhaaldelijk in en
deed zelfs mee.

Wlrlf~QQM:r~w~
~nûn kritiek maken de schrij
verwonderscheid tussen kern
energievoorstanders en te
genstanders.in de AVV.
Tot de voorstanders horen
dan o.a. de PvdA, CPN, het
Braziliëkomitee en de in
dustriebond NVV. Hier wordt
al de eerste grove fout ge
maakt.
Er wordt gesteld, dat elke
organisati~, die wel tegen

de UC-uitbreiding is, maar niet
tegen kernenrgie principieel,
in het algemeen dat is om "on
eigenlijke"redenen.
Vanuit hun visie werd in het On
derstroomartikel steeds hefti
ge kritiek geleverd op m.n. de
CPN en haar mantelorganisaties
LIK, ANJV, LOG (en zelfs Sjaloom)
die een onaanvaardbare druk heb
ben uitgeoefend op de gang van
zaken. De CPN zpu ondermeer
"ten koste van alles haar stem
pel op de aktie willen drukken
en schroomt er niet voor om on-
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demokratiese metoden, die vij
andig zijn voor elke volksbewe
ging of breed verbond, te gebrui
ken".
Dit is krasse taal en behoeft
toch wel enig commentaar.
De strijd tegen Almelo is pas
sinds kort door de akb opgepakt,
en heeft in het verleden eigen
lijk nooit goed gepast in het ka
der van een uit de miljeustrijd
voortkomende antiekernenrrgie
strijd vooral omdat de UC nou
eenmaal niet zo gevaarlijk voor
de direkte omgeving is.Ook de
levering van reaktorvaten aan
Zuid-Afrika is door de akb nooit
aangepakt. Een en ander geeft me
teen ook de beperktheid van de
akb twee jaar geleden a~n•.••
Toch is de UC al jarenlang on
derwerp van discussie(al in 1959
vond een bezetting plaats van het
FOM, waar Kistemaker werkte).
Dit komt vooral omdat de UC al
tijd al een belangrijke rol speel
de in de verspreiding van de atoom
wapens en de verdere uitbouw van
het Westduitse imperialisme.
Sinds kort gee~t de Brazilië
handel een nieuwe dimensie aan
het geheel. Het zijn de linkse
politieke partijen, mn. àe CPN
en ook de Derde-wereldgroepen en
kerkelijke organisaties, die daar
om erg gespitst zijn op de UC,
net zoals ze dat waren, toen het
ging om de levering van de re
aktorvaten aan Zuid-Afrika.
Wanneer je deze groepen afdoet als
zijnde voorstanders van kernener
gie en oneigenlijke tegenstanders
dan ben je arrogant, ontel'echt
en a-historisch bezig.

e
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Arro~ant, omdat je vindt dat de
akbet alleenrecht moet hebben
om te bepalen hoe een demonstra
tie eruit moet zien, en andere
groepen het recht ontzegt mee
te beslissen, omdat ze niet
álle bezwaren tegen de UC be
langrijk vinden. En dat, ter
wijl de akb pas sindS kort
de UC belagrijk vindt.
Onterecht, omdat je hiermee
de vakbeweging, de PvdA, en
de CPN gemakshalve op een hoop
veegt met belanghebbenden in
de kernindustrie (Siemens,
PSV, VHF) en organisaties
als YVD, CDA, VNO,SEP enz.
Dit is een ontkenning van het
klasse-karakter van het kern
energie-vraagstuk en het besef
dat de belangen van de arbei
dersklasse tegengesteld zijn
aan die van de atoomlobby.
Dit leidt tot sektarisme.
A-historisch, omdat men niet
uitga~t van ontwikkelingen
die bepaalde organisatie door
maken, en die andere al heb
ben doorgemaakt.

De-CPN speeekt zichinder
daad (nog) niet uit tegen
kernenergie, ma~r ze is iu
beweging. De discussie komt
op gang en ze is in ieder ge
val van plan zich ta gaan ver
zetten tegen de uitbreiding
van het aantal kerncentra-
les in Nederland en proêf
boringen in Groningen.
Dit opent o.i. perspectie
ven voor verdere samenwer
king. Ik ben van mening, in
tegenstelling tot de tenden
tieuze berichtgeving van de
schrijvers, dat de CPN in
het AVV zich over het alge
meen loyaal heeft opgesteld
binnen de grenzen die zij" nou
eenmaal stelt ( een eigen
spreker (waar overigens best
kritiek op te leveren is),
zich niet laten vastnagelen
op antie-kernenergieleuzen).
Illustratief hiervoor mag
zijn de snelle akseptatie van
de demonstratieplaats en de
route hoewel ze daar grote
bezwaren tegen had.



Tegelijkertijd wordt een par
tij als de KENml tot de kern
energietegenstanders gerekend
volgens ons volkomen ten on
rechte. Een groep die weigert
in haar argumentatie de pro
liferatie van atoombewapening
op te nemen, een van de be
langrijkste gevara· van kern
energie, is een gevaar voor
de akb.
Zij probeert ons om oppotu
nistische redenen, terug te
brengen waar we begonnen zijn
het isolement van de angst-voor
radioaktiviteit-beweging.

ging (m.n. de PvdA CPN, vakbe
weging) is technologiekritiek
nooit een sterk punt geweest.
In het algemeen is men van me
ning dat techniek een stuk voor
uitgang belichaamd. Het gaat
er alleen om wie over die tech
niek beslist en beschikt, of
die wel in goede handen is
(of daarmee nou Rusland, Chi
na of gewoon de arbeiders mee
bedoelt worden is in deze con
text niet zo belangrijk)
Deze opvatting is terrein aan
het verliezen, ook binnen tra
ditioneel links is men lang-

het is noodzakelijk om nog
wat dieper in te gaan op de
door de schrijvers gekonstru~

eerde tegenstelling tegenstan
ders/voorstanders. We moeten
daarbij enkele dingen niet ver
geten.
De akb in Nederland is voort
gekomen uit de middenlagen van
dé bevolking en ook nu nog be
staat zij vnl. uit studenten
en intelektuelen. Dit heeft
ze overigens gemeen met an
dere soorten van protest uit
de zestiger en zeventiger jaren
zoals bv. de Vietnambeweging.
Ook in Duitsland (de naam "Bur
gerinitiatieve" is daar een
uitdrukking van) en in Frank
rijk is dat het geval.
Dat een akb niet voortgekomen
is uit de arbeidersbeweging
heeft natuurlijk zijn oor
zaken. Binnen de linkse bewe-

zamerhand meer van mening dat
er technologieën ontwikkelt
kunnen worden die in weze al
leen vanbelang zijn voor het
kapitaal, en mensen ondergeschikt
maakt aan die belangen. De akb
is dus niet voor niets bui-
ten links ontstaan.
Om nou terug te komen op de
stelling van de schrijvers;
De opvatting die hieruit spreekt
geeft een weg aan, die weer
uitkomt bij- een isolement
van de akb.
Een beweging, die zelf voort
kbmt uit de middenlagen, en or
ganisaties afwijst, die (of je
het nu leuk vindt of niet) het
vertrouwen hebben van de mee~te

a~beiders, werkt zichzelf in
het isolement. Voor de toekomst
van de akb is het belangrijk,
dat de arbeidende bevolking zich
daarbij aansluit. Dit is onmoge-
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lijk als je de PvdA, CPN en de
väkbeweging gaat verklaren tot
"voorstanders" van kernenergie
en dus als je vijanden. Dit wil
natuurlijk niet zeggen dat je
geen kritiek mag leveren op
politieke partijen. Integendeel,
het is uiterst belangrijk om k
kritiek te leveren op politieke
partijen. Integendeel, het is
uiterst belangrijk om kritiek
te leveren op de manier van OPy
stelling en de manier van ben~

dering van het atoomvraagstuk
door sommige partijen, vooral
wanneer partij-politiek belang
rijker gevonden wordt dan een
~ositteve bijdrage tot de akb
(dit geldt overigens voor alle
partijen, van SP en KEN tlm
PvdA). Het gaat erevhter om hoe
je de kritiek levert. Een goed
voorbeeld is, hoe je je opstelt
t.o. v. de leuzenk\"" . ," ,diskussie.
Op de eerste plaats wat betreft
de centrale leus, "geen uit
breiding UC", als een mi.nimum
platform. Nu kun je natuurlijk
de zaak hoog spelen, ên de leus
"Stop UC" eisen. Misschien wa
ren er dan wa~ groepen afgeval
len. B.v. had het NVV zioh dan
van onze aktie afgekeerd, vooral
omdat ze toch al moeilijkheden
genoeg heeft met delen van haarr
achterban. En dan waren er geen
energiekranten via het FNV ver
kocht.
Je zou de zaak nog hoger kunnen
spelen, en de leus "Kernenergie
nu niet, hooit niet" eisen. Je
zou nog meer groepen zijn kwijtt
geraakt, o.a. de groepen en par
tijen, die kernenergie onder
socialistische verhoudingen wel
zien zitten. Je blijft dan over
met een ontzettend goede leus,
en een behoorlijk verzwakte be
weging.

------
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Dat men zich om de leuzenkwestie
zo druk heeft gemaakt is voor mij
onbegrijpelijk. Het karakter van
een demonstratie wordt niet ge
maakt op een vergadering, maar
wordt bepaald door de mobilisa
tie zelf. En de demonstratie h
heeft dat wel bewezen.

DE PARLEMENTAIRE ILLUSIE .
Voor de krltlsi in de AVv lijden
de meesten in deze AVV (ook de
len van de akb) aan de zogenaam
de parlementaire illusie, die
zij dan zo ongeveer definiëren
als het vertrouwen dat via het
parlement kernenergie tegen
gehougen kan worden. Waar de
meeste groepen echter rekening
mee houden is het feit dat je
niet kan ontkennen dat er in
~ederland nu eenmaal een parle
ment is dat hoe dan ook belang
rijke beslissingen kan nemen
t.a.v. de energiepolitiek (af
wijzen van Almelo)
Uiteindelijk speelt zich hier
de diskussie af welke weg de akb
moet nemen om in een burgerlijke
demooratie kerncentrales tegen
te houden~ Zoals ik al eerder
aangaf is de akb voortgekomen
uit de middenlagen van de bevol
king. De vakbonden en de arbei
derspartijen beginnen langzamel_
hand het gevaarlijke van de kern
technologie in te zien, maar dit
speelt zich nog vooral in de
kaders af. We zijn nog ver van
het ideaal de anti-kernenergie
strijd een arbeidersstrijd is.
Dat vindt zijn oorzaàk in het
feit dat dat de arbeidersstrijd
zich tot nu toe vrijwel. altijd
op de produktieverhoudingen en
de gevolgen daarvan heeft ge
richt. In die strijd liggen ook
haar direkte belangen. Aktieve
strijd tegen de de toepassing
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van een technologie ia voor de
arbeidersbeweging geen dagelijkse
praktijk. Toch is dit niet on
mogelijk. Nederlandse arbeiders
zijn aktief tegen de neutronen
bom, in Aus~lie werken arbei
ders en bond nauw samen met de
miljeubeweging en wordt het
stakingwapen gebruikt tegen ver
vuilende indusrieën. In La ~e
(Frankrijk) staakte men in de'

opwerkingsfabriek vanwege de
grote rlsiko's. Daarom moeten we
in onze strijd ook steeds ervoor
werken dat de arbeidersbeweging
zich aansluit. De manier waarop
dit moet gebeuren is een dis
kussie apart. Het is duidelijk
dat het niet voldoende is de
vakbonds- en arbeiderstoppen
voor onze argumenten' te winnen,
het gaat om de basis. Duidelijk
is echter dat een socialistische
revolutie op korte termijn niet
te verwachten is, noch dat de
akb de komst van zo'n omwente
ling veel zal versnellen. Daar
om is de enige weg die tot re
sultaat kan leiden de weg van
een politieke strijd, gerioht op
mobilisering van de Nederlandse
bevolking voor een duidlijke af
wijzing van het kernenergie
programma. Met andere woorden,
de akb moet zich manifesteren
als een buitenparlementaire
beweging.
Deze buitenparlementaire bewe
ging mag evhter niet verworden
tot een anti-parlementaire
st~ijd, althans niet onder de
huidige omstandigheden, omdat
een dergelijke aanpak niet door

de bevolking overgenomen zal
worden. Zo wordt met name de
toenadering tot de arbeiders
beweging afgesneden omdat die
een lange traditie heeft in het
voeren van buitenparlementaire
aktie om de besluitvorming'in
het parlement te beInvloeden.
Anti-parlementarisee zal daar
om de anti-kernenergiestrljd
benadelen.

In het artikel van Onderstroom
nr 9 zijn al een aantal anti
parlementaristisohe neigingen
te bespeuren. Bij de plaats
bepaling van de demonstratie
worden de parlementaire par
tijen op één hoop gegooid als
voorstanders' van het in Den Haag
demonstreren. Dit is feitelijk
onjuist. Alleen de CPN heeft
zich hiervoor uitgesproken, maar
zich later bij de meerderheid
neergelegd. Tegelijkertijd wordt
van de SP gemeld dat ze in het
"sprekersdrama" zo goed de SKI<:
steunde; Geen partij propaganda
dmv. partij sprekers. Als er een

patij ie die de Almelodemon
stratie gebruikt heeft voor
partijpropaganda dan is dat de
SP wel!
Hoe weinig serieus de schrijvers
het parlementaire gebeuren be~

kijken blijkt wel uit de hier
tussen neus en lippen door ver
kondigde stelling (blz. )0) dat
de leus "Geen uitbreiding" ne de
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regeringsbeslissing tot uitbrei
ding eind deoember achterhaald
zou zijn. De politieke situatie
zou hierdoor veranderd ~ijnl

In feite, en dat begre~en de me
meeste groepen wel, was de di
situatie helemaal niet veranderd.
Regering en parlement vervullen
namelijk een duidelijke f.unotie
in de doorvoering ven kernener
gie, ze zijn nodig voor de
atoomlobby om hun plannen door
te voeren. Ze staan onder zware
druk en de staat kent een grote
verwevenheid met het bedrijfs
leven. Het feit eohter dat re
gering en parlement niet zijn
wat ze moeten zijn, n.l. ver
tegenwoordigers van de bevolking,
betekent niet dat je ze maar
dood of niet bestaand moet ver
k1aren. Voorstanders hebben wel
beter door dat het parlement
belangrijk is.

PAPIEROORLOG
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INPERKING DEMOSTRATIERECHT

Vanaf het begin werd er reke
ning mee g&houden dat het ver
lenen van een vergunning voor
de tocht naar de UC op moeilijk
heden zou stuiten. Iedereen
wist dat de duitse demostraties
van-het afgelopen jaar voor de
autoriteiten àanleiding zou kun
nen zijn tot aarzeling of verbod.
Dat bleek mee te vallen. De
burgermeester bleek positief te
genover de aanvraag te staan dan
verwacht. Dit had in hoofdzaak
twee oorzaken. Deze CHU-Ue voor
stander heeft een hekel aan de
duitse staat( oorlogsherinnerin
gen) en wilde de duitsers een
lesje leren door te tORen dat
nederland hun politie staatme
thodes niet nodig heeft. Ten
tweede gok~ hij op ae goede
afloop die voor zijn eigen po
sitie en promotiekansen een uit
stekende reclame zou zijn. Hoe
dan ook, er kwam geen verbod,
wel een paar voorwaarden bij de
vergunning. Daartegen werd ge
protesteerd, en dat was ook te
recht, maar met onjuiste ar
gumenten. Zo hielden Nijmeegse
woordvoerders vol dat deze voor
waarden een precedent schiepen
en bazuinden dat ook in Duits
land rond als voorbe~ld van kri
minalisering. Verschillende ke
ren werd in de AVV betoogd dat
dergelijke voorwaarden al 100
j~ar aan vergunningen verbon
den zijn, en. at zodoende het
stellen op zich geen kriminali
sering van duitse betogers af
geleid moest worden.Men ging
echter gewoon door deze voorwaar
den als duidelijke bewijzen te
gebruiken tegen de autoriteiten
en uiteindelijk ook tegen de ei
gen organisatie. m.n. de orde
dienst.
Vanuit dit model werd overleg
met de overheid bekritiseerd,.
was men tegen het gebruiken van·
door de gemeente beschikbaar
gestelde portofoons enz.

Hetdemostratierecht in Nederland
is een recht dat afgedwongen
is en het is inderdaad belang
rijk om deze verworvenheden
te verdedigen. Het gaat er dan



om hoe je zoiets doet.
Als we elke daad van de auto
riteiten-gäan uitleggen als
kriminalisering en inperking en
er dan keihard tegenin gaan ver~

liezen we het ver mogen te onder
scheiden tussen werkelijke be
dreigingen en onbelangrijke za
ken. We verliezen zo de hoofd
doelen van de AKB ui~ het oog
en we roepen bovendien de re
pressie zelf op. We moeten niet
uit het oog vérliezen dat een
kriminalisering van een beweging
enrepressie in het algemeen af
hankelijk zijn van politieke ver
houdingen. Daarbij is het nood
zakelijk de verschillen tussen
de duitse en de nederlandse si
tuatie goed te blijven zien.
In duitsland bestaat een steeds
grotere repressie van de AKB.
Dat is niet alleen een gevolg
van de ontwikkeling in een to
talitaire richting van de duit
se staat maar ook van de andere
samenstelling van de AKB.l geen
parlementaire partijen, geen
steun in de b~rgerpers). Door
de verdeelhei4 binnen de duitse
ARE. en daarnaast nog allerlei
onderlinge partijpolitieke
strubbelingen wordt het de
duitse staat bovendien nog
gemakkelijker gemaakt be
paalde delen te krimina
liseren en daardoor de gehe.e
beweging verdacht te maken. We
moeten ervoor waken de volgende
veronderstellingen te maken:

~. Dat de duitse situatie en
de nederlandse alleen maar ver
verschillen in die zin dat Ne
derland nog wat jaartjes achter
loopt en dat dezelfde repressie
over een tijdje net zo in onS
land zal bestaan. Deze opvat
ting gaat ervan uit dat repres
sie een soort automatisme is
en maakt het onmogelijk de
verschillen tussen de duitse en
de nederlandse staat en de resp.
politieke verhoudingen te analy
seren. In Nederland bestaat bv.
een veel sterkere demokrattsche
traditie.
2. Dat de duitse AKB. politiek
zo veel beter ontwikkeld zou
zijn. Deze v.eronderstelling
wordt door steeds meer mensen
uit de duitse aktie groepen zelf
ontzenuwd. Enerzijds begint men
in de BUU en de Landeskonferenz
t e denken aan een breed ver 
bond á la de AVV( natuurlijk
zonder SPD), anderzijds blijkt
dat de AKB in Duitsland nog nau
welijks aandacht aan zaken als
levering aan Brazilië van een
komplete atoomtechnologie en
de aanschaf van de neutronenbom
besteedt en dat ze deze zaken
v~n ons overnemen. Een uit
stekende zaak.

JOHN HONTELEZ + MANUS VAN BRAKEL.

GROENE
Naar aanleiding van mijn artikel
tje over de verkiezingen in Frank
rijk en de rol van de Ecologisten,
moet ik een fout3e herstellen.
Ik zou er niet over doorzeuren als
deze fout niet tot een verkeerde
interpretatie leidde. In de zin
midden in de eerste kolom van het
stUk. moet staan: In het 148 arron
tl••ement van Parijs, een wijk vol
gepropt met grauwe tO.lrenflats, be
haalden de Ecolo's meer dan 15 %
in de vori verleiezin en ( mee...
teraad 9Z? Bij de laatste ver-

LIJSTEN [2l
kiezingen is daar nog 6 %van over.
Juist in het veertiande is duide
lijk waartoe een uitsluitend eco
logies gericht en sterk ge!soleerd
programma van de Ecolo's geleid
heeft. De Ecolo's verbonden met
hun program dat de plufulelijke
onY».de o••~onde~ andere de woon
situatie in deze wijk. Zo wekten
de Ecolo's geen enthousiasme op en
kregen de braaf stemmende rechtse
kiezers in dit distrikt de meer
derheid.

martin poot
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De aktie is opgezet om
de S.W.A.P.O. financi
eel en moreel te steu
nen in haar strijd tegen
Vorster.
Zuid Afrika wil Namibië
eind 1978 "onafhankelijk-
heid" geven onder een "
marionettenbewind. Op ... ~.t~\-;, \
die manier blijven de ~;r,
grondstoffen van Namibië ~ ) ,
voor Zuid Afrika ( tin, I ., ,
uranium en diamant ) en ;;:.;., ,.: :
het Westen. "
Om dit te voorkomen is internationale druk op Zuid Afrika nodig
en ver§terking van de S.W.A.P.O.
Namibie vrij; STEUN DE S~W.A.P.O. GironllJDIller 14466.
Aktie adres Nijmegen: Mw.Jansen, Newtonatraat 35 tel.080-560941.

Landelijke Namibië Aktie
van half april tot eind
ml=}i.

KANTTEKEKENING BIJ HET
ALMELO- VOORllEREIDINGS
VERSLAG.

Ge~ien het feit dat er toch
enige " misveratandell" zijn
ontstaan n.a.v. het arti-
kel. in onderstroom 9( met
overiga een vervolg in Onder
stroom 10) hebben de schrijvers
besloten nog enkele aanvul.lende
opmerkingen te maken.
lllereerst gaat het om de om
standigheden waaronder het stuk
geschreven werd. We waren zo -'
wiezo eigenlijk al veel te laat
aan een dergel.ijk verslag van
de voorbereiding begonnen( 2
weken voor de demostratie) heb.
ben wë in grote haast een ver
slag proberen te schrijven
van de landelijke vaarbar.ei
dingeavanaf het beginstadium.
Die haast heeft hier en daar
tot een iets te scherpe uit
drukkingswijze geleide waaraan
het feit dat we midden in de
discussie ~aten ook niet vreemd
ia).

Met name geldt dat voor de kesr
dat de term" kernenergie voor
standersi' (pag.34 middenin) er
in ge.~O"ln ia t die we bij deze
dan ook eltspliciet terug neiJlen.
Tot slot: het ging in de stukken
ni.et om een standpunts-weergsve
van de ,sax, de stukke,n kDlrien ge
heel voor rekening van de onder
tekenaars.

Ruud BÖ"kkerink
Gyuazi Fl.euren
Ton van GijsaeL
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