


-edaktioneel 

Dit nlllllller gaat over Dodewaard. 
Een uitgebreid artikel van Peer mat achtergrondinfor
matie over de centrale, waarom die er i s gekaren , hoe 
hij draait, wat de problemen ermee zijn én • . • • dat er 
spoedig een einde aan zal karen . 

Dat we belazerd worden bij het l even als de i llegali
teit van de centrale wordt aangekl aagd, is een vervolg 
van Hans V. op het vorige nlllllller. 

O::>k een int ervieuw mat enkele inwoners van Dodewaard 
en Deesd die aan de ene kant geen vertrouwen meer 
hebben in de autori teiten, maar van de andere kant ook 
geen gel oof genoeg hebben in eigen kracht . 
En ' t is waar, de maatschappij is veel harder en onaan
tastbaarder dan je sans venroedt. ~1aar hoe dan ook, 
het tentenkarrp, de terreinbezet ting en misschi en nog 
veel meer , is een daad die je stimuleert macht te 
kr ijgen over je eigen leven en waardoor de vastberaden
heid voor elke vol gende aktie toeneemt , voor e lke s trijd 
tegen de vervreenrlende technologie, tegen het kapitaal 
en tegen de staat . 

Verder ook in deze Onderstroem artikel en over Borssele, 
Gor leben , te verwachten internationale akt ies , het 
vriendschapshuis in Kalkar , wat er wérkeli jk gebeurde 
in La Hague en eigenlijk nog veel meer. 

Bep. 

P.S. De bladzi jdes over Dodewaard nu en in de volgende 
o.s. ' s worden gedrukt op een aparte kleur papier . 
Het geheel van deze artikelen is dan te bundelen 
tot een draaiboek voor het tentenkarrp en de 
terreinbezetting (waarover e l ders in dit blad 
meer informat ie} . 
Iedereen die Onderstroem wil gebruiken als spreek
buis of diskussieplatform kan dus rap i:lèn het werk. 

Aan d i t numme r hebb e n meegewe r kt : 
La u , Ma rl y , Pi et , Wi llem, Be p , Dik 
en Gabrielle . 
Reda kti ead r es ( ni euw) : Koel ema n Beij nen straa t 132 
Abo nn eme nts p r i js;-r-12 , 50 voor de rest van 1980 
( z i e t o elich t i n g op blz ) 
Je ka n a bo nnee worden doo r dat bedrag ove r t e 
maken o p gi r o 376 7600 t . n. v . penn . Stroomgroep 
o nde r verme l d i nq abonn ement Onde r stroom . 
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Ytypies hé: de r echtelijke macht" 

Inhoud 
Persverkl a rin g Gelderse Stroomgroepen en 
ene r g i ekommitees ove r de t oekomstige plan
nen 
Hoe zou de Dode wa ardcent r ale moeten werken? 
En nu is he t a fci e lope n , w~ gaa n Dodewaard 
zelf wel s lui t en . 
Ze wete n amper hoe een appe l aan de boom 
g r oe i t , en d i e moe t en dan ove r ke r nene r gie 
beslissen . 
Lieve me ns en slaa pzacht , B&W met het 
ramp enplan houden d e wacht . 
Waa r o m Dode wa a r d, of waarom de uit e r 
waa r de n s tralen, 
De illi ga le c entrale i n Dodewaard 
Man~s, Sible en Hilbrand ter diskuss i e 
dee l 1. 
Freundschaftshaus we er open . 
De demonst rati e in Mi dde l burg . 
De SSK-Arn hem. He t reil en en zeilen van 
e en anti-kernen e rg iegroe p . 
Ee n groot ongeluk, met ge r inge gevolgen 
of: wat gi ng er i n La Haque mis . 
De e nerg iemanifes t ati e i n Zeve n aar . 
Stop Dodewaard n ou, door g i roblauw . 
Keutels 

En daar t ussen door Nijmeegse Ni euwsb r ief 2 

" .. I n ti j d va n nood leert men he kk e n trekken . 
u ~ 

Zoa l s j ullie wel aan de voorpag i na gemerkt 
zu l l en he bben , is er iets verand erd . Tot n u 
t oe was Onders troo m het blad van de S t roo m
gro e p Stop Ke rn energie Nijme gen . Maa r dat 
is verleden tijd . We zi jn ge p r omoveerd . 
Onde r s troom wo r dt nu het a kti e - e n di sk uss ie 
blad van de Gelderse. Stroomg r oepe n e n Ener gie 
kommi t ees . De bedoelin g i s da t er dus meer 
artikelen in zull en ko me n van g ro e pe n bu i t e n 
Ni j megen . Da a rnaast wordt Ond e rstroom de 
sp reek buis bij de voorbe r e id ing va n de 
be zetti ngsaktie . ( mi ts die doo r gaa t natuurli jk ) 
Dis kussies die dan ge voerd zu l len gaan word e n 
kan j e dan terugv i nd en in Onde rs t room. 
Daa rnaas t z ullen oo k de orga n i sato riese zaken 
i n Onderst room t e r ug te v i nde n zij n . 

met d e groeten va n de reda k t i e . 
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Eersverklarinfl,_
Dodewqard 14 mei 1980

De regionale StrQomgroepen Stop Kernener/!ie en Energiekonmiteesuit Gelderland

organiseren tijdens het PinksteTWèekend van 24 en 25 mei 1980 een manifestatie

in de buurt van ,Dodewaard onder de leus: "Dodewaard gaat dicht".

Deze manitestatiezal plaatBvi~en in het kader van de ill.ternationàl.aktiedagen

tégen kernenergie, Wá,arop evenals in de afgelopen jaren miljoenen mensen over

de hele WElreld. tegen het intenlationa.1e kernenergieprogrBImIIB. in 'aktie wllen

komen. Naast het gebeuren ih de bUUrt van Dodewaard za.Ier in datzelfde kader

in IJnnriden een manifestatie plaatsvinden onder de leus tlGelm radioNáktief af"

val in zee! Kernenergie nee~ ".

De manifestatie bij Dodewaard zal de vorm hebben van een tentenkamp,,! Er zi'jn

:twee redenen waarom w;i.'j dit tentenkBJnp orga.nî,seren: ten eérste willen we met

mogelijk mensen nogmaals van ons verzet tegen: hetkernenergieprogramma. b~1jk

gèveft. Ten. tweede willen we met de men.sen die tijdens de pinksteraktie aanwezig

zijn. praten over de· vraag hoe. we het kernenergieprogI'8llllla in Nederland daadwer

kelijk stop kunnen zetten. De Gelder$B stroorngroepen en energiekommitees zullen

op het tentenkamp voorstellen om ,aan de nederlandse overheid een uUima.tum te

stellen. Wij 'eisen de stopzet'ting van het totale nëderlandse kernenergieprogramma.

te beginnen met Dodewaard, en hebben besloten dat de Dodevaa.rdcent'rale voor het

einde van septelJlber'l:gesloten dient 'te zijn. Indien dit niet: gebeurt. dan stellen

de Gelderse 8'troomgroepen en energiekOllll'litees VQor om in de loop van oktober een

openbaar aangekondigde beZett1ngsaktie uit te voeren van. het terreinwaa.rop de

centrale staat, (dus niet van de ,kerp,oentra.le zelt).

Motivering
W1 j .motiveren ons voorstel alsvolgt:

1. Dat kernénergi8 gevaarlijk 18 heb'ben.de gebeurtenissen in Harrisburg met name

laten zièn. Dat de atoolllllB:ftï.a alle middelen in het werk stelt om de schijn op te

houden dat het liet de kerneue:rgie wel goed zit. hebben 1f8 Jl.og onlangs geleerd met

de- KEMA affaire, ook 1s dat nu onlangs weer duidelijk geworden "bij de brand in

de opwerkingsfabriek ia. "La Hague in'Frank:t'i.jk. Daar Viel door een brand de elek

triase voeding uit. WM-rdoor g,edurencle twee uur (dé i;ijd. die men "nodig 'had om

no.0d.e9nera.'tore~ aan 1;e slUiten)" ..11e vel1igheidssistemen buiten werking waren.

De direktie hult zich in stilzwijgen al, het gaat.om de vra,ag hoeveel radi:o-ekti

viteit daarbij vrij«ekomen 18. Kernenergie is een bedrei.ging voor mens en milieu

en een bedreiging voor een demokratiese samenleviilg. Boresele en Dodewaard moeten

dich" evenalS all. andeftonderdelen van het kernenergieprog:ranna... Dat we dan

minder elektri81teit zouden krijgen is, een misleidend fabeltje van de atoomlobby•.

Van de 15.000 KW opgesteld elektne. vermogen is er eén overkapa.eiteit va.il bijna

6.000 KW: de ±400 M'W die Dodewaard. en BarQse1e leveren zijn dUB overbodig.

2•..De antikernenep-giebewegingf"stimuleert al jaren onder de bevolking een maat

BChappel1jke diskussie. 'In de situatie dat èen meerclerheid. van de bevolking -zich

tegen kerne'nergie uitspreekt (althans' grote twijfels heeft), fW,soeneert de over-

hèid een zpgenaamde Brede Maatschappelijke Diskussie met de bedoeling het kernenergie-

prograaaa erdoor t.e, drukken, daarom pan wij op onze e~gen manier verder met de.

d,iekuèsie over de energiepèlitiek en z~jn bereid 'die diskussie om te Zètten in han

dele~ met het doel de Dodewaar40entrale 8til te leggen als eerat-. stap naar de sto;p

zetting "V8n het totale kernene.rgieprogramma. in Nederland etJ, daar'PW..ten.

3. De akties en demonstraties die er tot nu toe geweest zijn, en waarbij tien

duizenden mellsen op de been geweest zijn ÓlI1 hun protest tegen kernenergie te tonen.

hebben weliswaar··tot effekt gehad. dat een groot deel Van de bevolkiM Zich te-gen

kernenergie heeft gekeerdi maar 'de overheid Weigert de konsekwentie. daarvan te

aanvaarden. Zij pat gewoon door voorwaa,rden te scheppen om het. kernenergiepro-
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gramma door te voeren: de atva.lkoR'trakten van Dodewaard en BQrsaele, de uitbreiding

van de UC fabriek, de deelna.me aan het Kalkarprojekt en de diverse poginaen om het

probleem van het afval op te lossen, vormen sleohts een kleine greep d.a.arui:t.

4. Het schandaal met hei; radio-aktief a.f'val op heit KEMA. terrein en de kwestie mei:

de splijtstof'staven in Dodewaard maken 'duidelijk dat overheid en bedrijfsleven op

Volstrekt onverantwoorde wijze omgaan met de levensgevaarlijke teOhnologi.e die kern

energie is. Gebleken is dat zij bereid zijn om illegale handelingen te verrichten

om he't kernen.rgieprogramma door te laten gaan. In zo'n situatie zijn wij van memuS'

dat- een direkte aktie a.ls een terreinbeMtting gelegitimeerd is. We laten ons niri

langer met een kluitje in het riet sturen! wij achten de tijd' gekomen 011 zelf" het heft

in banden te nemen om een eind te maken aan het mens- en m1lieugevaarUjkill (ep. dus

illegale) kernenergieprogramma..

Arnhem 085-511019
Doest 08870-4486
EIst 08819-3453
Nijmegen OaO-780882
Oost-Gelderland 05454-1564
Wageningen 08370-12425
Zevenaar'Mozartlaan 30 .

Voor het tentenkamp en voor
de tijd daaFna zijn er de
volgende kontaktadressen.

Algemeen sekretariaat:
Loes braaI, St. Änthonius
plaats 14 Nijmegen
Telefoon: 060-230252

Hier kan je ook affiches,
pamfletten, stickers en
buttons bestellen. Voor
groepen is er korting
mogelijk.

Arnhem: 085-511019
Deast :

"Demokratie in ~weden:

..
55%

de bevolking beslist

iedereen voor

zeker kanker krijgt.

"

van

dat

100%..

Op de 24e toei zullen er 4 sprekèrs aan het woord kamen. Zij zullen aohtereenvolpns

spreken over Borssele, Dodewaard. de nederlandse energiepolittek en over 19ktie

vorme;n. Zond.a.gs zul.len we in groepen 4isk.uB81fen onr het doOJ' de sprekers aangédrao

gen matéria.a.l en over het bovengenoemde voorstel. Op het eind van de zondag zal ae
beslissing via een .lotverkla.rinc bekenllprnaald worden.
Naast de diskussie is er een uitpbreid progr'8llllla van llIUIi~ en teatera:roepen.

Ook zullen een aantal prik8JctieB (niet direkt tegen de oentrale prioht) plaatsvinden..

We nodigen u a.ls per8mensen van harte uit om tijden. het pinklrtèWeekend aanwezig

te Zijn.

6. We kondigen het voorstel tot een terreinbezettiQC openlijk aan, wanneer op- het

pinksterweekend het voorstel~rgenomenwordt • dan sullen de verdere v'oorberei";'

dingen eveneens in alle openheid gesohieden. Immers, we nebben een lJt8erderheid van

de bevolking achter ons staan en hoeven dus m:et. S08J.8 de &toOll1obby' doet, met 1llI1l!.

delen als aohterbaksheid en geheimhouding ons doel te 'berei:tom. We brengen dit voor

stel dan ook nu al in de openbaarheid zodat 118 tijcleD8 het pink8te:neekend met zo

veel mogelijk mensen daarover verder kunnen prat__ .. definitief besluit kunnen

nemen over de bezett1.ngsaJdie.

Opzet

5. Door onze ervaringen hebben we geleerd dat we geen enkel vertrOllW8n -hoeven te heb

ben in het parlement. Daarbij komt dat de belangen van het bedrijfsleven die in het

kernenergieprogramma. vooral veel geld ruikt en alles dUrvan afhankelijk &telt, der

ma.te verstrengeld met die van de overheid, dat we via die weg geen afwijzing van het
kernenergieprogramma hoeven te verwaobten. Een reden temaer om daadwerblijk in ver

zet te komen en te la.ten merken dat het ons ernst is. We weiprea te 1IaChten tot hier

zoiets gebeurt als in Harrisburg; we willen zelf beslissen.lB1; er 11111 en _t er niet

in onze streek, met ons leven en met onze toetomn ge'beuri.

De gelderse 8troomgroepen en energiekommitees.

VOOr het pinkèterweekeind,
~elden bovendien ook nog
de volgende kontaktatlressen.
Publiciteit:D85-512522 Rob-

085-425012 Freek
.Kul tuUr El85-511Z"S7 OlsV"
Organisatie OBB70~4486 Andr'

'085-511019 Jan

Het is duidelijk' dat aktie,
dus ook d~ze akt1egeld kost.
Als wat geld' kàn· en wilt
mis-gen-dan kan ,je ,dat kwijt·
op .g-iro4176911
van de-gelder5e'stroomg~oepen'

en energiekomi~ees

St.Anthoni~splaats 14
Nijlltegen :'1., ,•• t bodohkt.

•I

i

D...
--'--------~----'-''''-----'''--'::....::._....;:----''!

-

2



hoe zou de DODEWAARD-

centrale moeten werken?

Nu is het zo, dat bij splijting van uranium niet alleen
wazmte ontstaat, naar er kanen ook: twee nieuwe neutronen
vrij. Deze neutra1en kunnen op hun beurt weer andere
uranimatcmen splijten, etc. Er virdt dan een zqn. keting
reaksie plaats ( het principe 'IM een a1:<X1'banl.
Het probleem daaIbij ls, dat er dan zoveel energie ootspruit,
Dat de zaak dcx>r de veel te _te hitte ,_t ....lten.
<Mlat het nu niet ~ekt de bedoeling is een dure kerncen
trale te laten snelten, waardoor er cak nog eens dui~
en duizenden deden kunnen vallen ëk:or de radioaktieve stra
ling die dan naar buiten lekt, l'J:let zo'n kettingl'eaksie in
de hand gehouden worden.
Dat nu gebeurt rlror tussen de splijtstofelementen _ het
spijtbare uranium. zqn. reqelstaven te schuiven, die de eigen
schap hebben de overtolllge neutronen op te vangen. Deze regel
staven - zie tekeninq - kunnen in Dr::x:lewaard van ooderuit in
het rea!<torvat <;eschoven worden. liet nechaniSlle dat die regel
staven aandrijft, is dus van heel wezenlijk belang. Ilmers bij
een ongeluk. - brand bijvoorbeeld - !lOeten de staven onmiddellijk
tussen de splijtstofelem!mt:en geschoven kunnen """'den. C11l de
splijtingen geheel te stoppen (een noodstop _ m;m _) •

cm in het volcrende artikel over Dcxiewaard eniqs.lÏns te
kunnen volqen, wat de qeI'lCl€!lrle oroblernen net het fWlksio
neren van de kerncentr:ale '1::etekenen; is enige tec1Uliese
kennis onontbeerlijk, al was het alleen al,naar au de
temen te beqri~pen. Hieronder zullen we jullie téchniese
kennis heel in het kort proberen bij te spijkeren.

cm bij het beq.1n te beqirmen. Er ziin ata'e1 in de natuur
a.amezig, die genakkeli;k t,e splijten zijn. Uraniumataten
hebben bijvoorbeeld die eigensd1ap. Die splitsing kan heel
qoed, als je die uraniUlllataren l:x:Irbardeert net hele kleine
deeltjes, neutronen geheten. Het punt is nQ, dat bij zo'n
splijting enmm veel energie '\Tijkant in de vonn var. warmte.
Het is deze warmte, die gebruikt wordt CE in een kerncen
trale elekticiteit oP te wekken. Ban kerncentrale ls dus
eigenlJ.jk een !gewor.e' elektriciteitscentrale, net alleen
uraniUll als 'brandstof' in nlaats van kolen, qas of olie.

Hoe werkt dan nu de c:eJltrale in Dcxiewaard?
In Dodewaard werkt een bepaald t;.ope kernreaktor, kokend
water-reak.tor geheten. {Borssele is net als Harrisburq van
het druk water-reaktortype). Kijken "" nu naar de ander
staande tekening, dan bevinden de~ u;anidn
kemen zich in de zqn. solijtstofelt;menten in het hartje
~ de reaktor, het reaktorvat geheten (het eivormig geval
in de tekeninq). Daarop worden neutrOJle1;l losqelaten,
waarna. de uraniunkernen splijten en er ootieqlijk veel
warmte vrijk.alrrt

Teruq: naar de reaktorkern. we IlE!I'lE!ll aan dat de centrale behoor
lijk funksioneert. De ontstane wannte door de uraniumsol1jting
nu wordt afgegeven aan water, dat van anderen af het reak.tor-
vat dc::m:strcant. Dat water wordt dc:x;)r de hitte natuur-
lijk stocm, ~l.ke (hoogst radioakt1€,-'-eo) stean via een
buis naar een ZC'Il1 turbine wordt ge],eid. De::<::e turbine

~ .
••

•
' ..

,., ,
, .

,

lijk stcx::m, wèlke (htogst radioaktievel sto:m via een
buis naar een z911 turbine wordt geleid. Deze tuIbine_t dan draaien (eenvoudig '"""'9""teld: via een
schoepen:rad. zoals bij een watemolen), wàardoor ver
volgens een zgn. strc>allJenerator wordt aangedreven.
Deze laatste is kwa principe te vergelijken net een
fie1:Sdyna:To. Hij levert dus elektriciteit, die dan
vervolqénS net als bij de elektr.iciteitscentrale via
elektriciteitsleidi.nqen en kabels bijvoorbeeld Q'lze
huiskaJler, paJ:àon, gen-eenschappelijl<e ruimte binnen
kant.
Weer'even terug voor de volledigheid naar de t_.
De stccm wordt, na de tuJ."bine gepasseEi.rd te zijn,
langs ~ zgn. kondens(at)or geleid, waar via koel
water uit de Waal de staan weer water wordt door de
afkoelinq, all vervolgens~ het reakt~t binnen
te stra1'en,- en het hele proces kan opnieuw becrinnen.
In de tekening is duidelijk te zien, dat de radiO""
aktieve -stoan ook lan:JO de turbine en de aansluiting
van de turbine op de generator kant. Ordat de genera
tor niet in het betonnen _u!sel van het reaktor
ge!:loIM zit, 11gt hier dus het zwakke punt van dit
soort reaktoren. ImTers, juist daar kan een lek cnt
staan, waardoor de rad.i~ieve straling zo i'n de
buitenlucht kan krnen. Die tw:tJ.n.e en qeneratorkon
struktie is dus ook uiterst belangr1jk.
VaI'Jolege dit zwakke"pUllt, is er bij andere types
-zoals Borssele- een tweede stoan/watercircuit t0e
gevoegd, waarvan het _ (dat lanqs de tw:bine kant)
niet net het eerste 1n rechtstreeks kohtakt kant en
dus niet radioaktief 1s, als het goed is.
Het zal duiàelijk zijn, dat zo'n ekstra circuit de
zaak minder onveilia maakt, maar teVenS een heel stuk
duurder or::it. cm deze laatste reden heeft rmn destijds
bij de Dodewaardcentrale o.a. voor dit type gekozeil.
Bedenkelijk dus, als je \ooeet dat het: ekstra ooveilig
is. Tega'iOOrd1g t«>rden deze centrales. dan OOk na11\lIIe

lijks nog genaakt, in elk qeval niet volgens de kon
struksie in Dodewaard~~
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ENNUISHETAFGEWPEN!
Voorstel van de samenwerkende Gelderse Stroomgroepen en Energiekommitees

De ,eamt11'tMer'kende Ge'l.ile1"8fl strtJ011l(fl"Oepen en energiekcmrnitsBs stetten voor om in oktober 2980 over te gaan tot
een openbaar aange1t,ondigde en openbafW georganieegztdB te),lNinbe*~tt:ing bij. de oentNte in~~ a1.s 'niet
wrdt ingegaan op een uUimatum om az,ze sohakel" in het Neaerlandse atoomketlen af te b~.lI om te beginnen
met rk aentrale in Dot:1el«lard die Voor het einde .van septemb.ar van dit jaar stiL geZegd moet :&ijn.

1n he.t ondsrataande atotik.el lJOrdt een peNoontijke argumentatie VOOl' dat VOO2'steZ 'gegeven. HoerJet het om een
pel'sormtijke argume:rrtatie qaat, staan de Ge1-dsi'se (Jroepen -ln grote Zijnen aohtn ~t'arnket~

Inleiding.
Er zijn in het verleden nogal wat verschillende

middelen gebruikt om overheid en atcromlobby

duidelijk te maken dat we helemaal geen kern

energie willen, ddt we een ander energie beleid

willen wadT we ook nog over mee moeten beslis

sen. Om even een greep uit het assortiment te
•

doen: petities aanbieden, handtekeningenakties,

ihformatie- en disku5siebijeenkomsten, werken

op scholen, vormingssentra en dergeluke, wei

geren de kalkartoeslag te betalen, demonstra

ties en 'llanifestaties, sit down akties, en10

Vobrt~ Een terrein bezetting was d~ar niet bij.

Dp reden daarvoor is ddt je een aktiemiddel

op een bepaaldtüdstip niet lamaar, zonder reden

kiebt. De voigende.faktoren spelen mijh6 inziens

een bepalende rol bij de keuze van een aktie

vorm. Selangrijk is in de eerste plaats de ernst

van de problemen waartegen je protesteert; in

h~t geval van de anti-kernenergiebeweging (akb)

is ~et duidelijk dat die problemen levensgroot

zijn. Verder speelt de groots van de aktieve

a~b een oàanQr~ke rol, en uiteraard de simpa

tie van de bevolking voor de eisen die gesteld

worden. Erg beldngrijk zijn ook de ervaringen

ret de reak~ies van de overheid en de atoom

lobby op de protesten en de simpatie van de

bevolking daarvoor.

Natuurlijk lijn dit geen zaken die altijd kwa om
vang en inhoud onomstotelijk vast te stellen

zijn; interpretatie speelt daarbij een belang
rijke roL

De tot nu toe gevoerde aktie~ hebben allemaal

ongetwijfeld een aantal goede resultaten gehad:

door zelf naa~ de mensen toe te gaan en door

v~el publisiteit zijn we in staat geweest meer

en meer m~n5en achter onze eisen te kr~98n.

Bovendien hebben we de overh'eid en de atoom

lobby lat~n zien. door de onophoudelijke stroom

van aktivltelten en de massaliteit van veel

ervan. dat het ons. niet om wat kleine probl~em

pjes gaat.

Maar een ander belangrijk doel, en daar gaat

het uiteindelijk om, hebben we nog nfet berBikt~

Namelijk dat er opgehouden WOTdt met kernenergie~

dat er een demokraties en miljeuvriendelijk

energiebeleid komt waar ~e over mee kunne~ be

slissen.

.-JJ
Aan de hand van de bovengenoamde overwegingen

die een rol spelen bU het kiezen van een aktie

vorm, zal ik ingaan op een aantal ~ebruikt$

aktievormen en op de resultaten die ermee ge

boekt werden. Voor dat doel heb ik gekozen

voor de beykot van de Kalkartoeslag en de vreed

zame de~enstiaties~ OaaIna zal ik proberen te
verduid~lUken dat we van de staat weinig te

vefwachten h~bben zolang de kenkurrentiepositie

van het bedrUfsleven bove~ de b;lanGen van de

bevolking gaat in het ekono~ies beleid.

Aansluitend daarop ga ik in op de keuze voer

direkte aktie, met inzet van je eigen lijf. De
aAN-~kties komen aan de orde, daarna de keuze

voor het voorstel \lan de gelderse groepen en

een aantal zaken die daar verban~ mee houden.

WE GAAN OODEWMRD
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fkMIot Kalkarheffiilg

De tyoede kamer nam In '73 de Uat 'inaoe1.ring

Snelle K~eekreakto! aan, die inhield dat ieder
een een e~tra toeslag ven 3% op de elektrisi

teitsrekening moeat betalen. ~et onder andere
dat geld zou de snelle kweker bij Kalker ont

uikkeld ",orden.

Ondanks het feit dat er van een akb nauwelijks

sprake was, bleek het toch mogelijk dat lo'n

3000 huishoudens die toeslag weigerden te bo
telen en dat zo'n 70 gemeenten ~rotest8erden

tegen de plannen ~et de kueekteaktor. Door
middel van informatiebijeenkomsten, folders en

dergelijke uerd er bekendheid aan de bezwaren

tegen de toeslag, tegen de kueker en tegen

kernenergie in het algemeen gegeven. Ook de
pers besteedde veel aandacht aan de protesten,
zeker nadat een rechtbank het afsluiten van de

elektrisiteit bij een aantal mensen die yeiger

den goedkeurde. (en NIPV_enquete van augustus

'74 vees uit dat meer dan 50% van de bevolking

tegen de bouw ven de kweekree~tor was.
De overheid ~ de etoomlobby negeerden de pro

testen en de ateun ven de bevolking daarvoor
volkomen. De regering veardigde een zogenaamd

ontheffing~besluituit, dat inhield det ieder

een de toeslag wel moest betalen, maar dat het
geld van mensen met bezwaren tegen kernenergie
aan de ontwikkeling van alternatieve energie

bronnen zou worden basteed. Omdat er onenigheid

ontstond over de vreeg of dit nu wel of niet

een goede oplossing was, werd de aktie gebro

ken. De elektr'1siteitsbedrijvan lieten op kos
ten ven de belastingbetalers zo'n 4,5 miljoen

Plo-Kalkarbro,jur~s over het land verspreiden.

Om vervolgens gewoon verder te gean met de
kernenergieplannen.

I1m:tzame demonstaties
tr zijn ook heel wat manifestati,s en demonstra
ties gaweest om onze eisen kr.cht kU ~ zetten.
Aan een aantal van die demonstraties deden en~

kele tientallen duizenden mensen mee, hetgeen

el aan gesft hoe groot de aktiava akb is. Ook
de sfmpatia van de rest van de bevolking ble.k

bijZonder groot. Zeker na de ramp bij Harrl.burg

steeg da engst voor kernenergie. hoeuel van
Offisjele zijde steeds geprobeerd werd het te

doen voorkomen al.01 er helemaal niet zo'n

a~uut gevaar was. Ze werd van de sentrale bij
Borssele gelegd, d~t hoe~el die van presies

hetzelfde tiepe is als de aentrele bij Harris
burg, deze écht helemaai ongevaarlijk was.
Het was dan oek niet verwonderlijk dat de demon

stratie bij da Borsselesentrale de enige grote
demonstratie was waar een grote groep mensen
lich niet ~elemaal 'vreedzaam' opstelde.

Hoe dan ook, enquete. wezen uit dat zo'n 60%
van de nederlandse pevolking geen kernenergie

wilde en dat men een ander energiebeleid uilde.

Zoals al gelegd hadden de meeste demonstraties

sen vreedlaam karakter; uitzondering hierop uas

de Kalkardemonstrati. van '77, die een grimmig
karakter had venwege het overdrev~n machtsver

toon van de duitse politie. Verder ~aren de
meeste demonstraties ook nog erg ludiek en

misschien wat speels: mensen met beschilderde

gezichten, ballonnen, enzovoort.

De. reden hiervoor was dat vrijwel iedereen er

van overtuigd was dat dat de manier yas om op

det moment je eisen te stellen en Je onvrede
over de gang van zek~n t. uiten.
Erg bepalend voor ddt standpunt uaren een aantal

ontwikkelingen in west duitland. Grote groepen
zagen zich daar genoodzaakt door middel van
bouyterreinbezettingen het duitse atoompto_

gramme atil te leggen.Gmdat de west duits.

stast op geen enkQle manier tegemoet k~am aan

KaJkar '7ï 'n «ureedzame demmstatie-

ZELF WEL SLUITEN!
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hun ~isen besloten ze hun recht in eigen han_

den te nemen. Oe duitse steet reageerde hierop

met de massale en ~otte inzet van de politie,
die de demonstranten te lijf ging met middelen

els elektritlse knuppels, braakgas, chemiese
pistolltn, etcetera. Er zijn bij dergelijke ektie.

den ook erg veel gewonden gevallen een de kent

ven de demonstranten. Verder zette de duitse
steat een ps~chologiese klopjecht in op iedereen
die bezueren had tegen kernenergie. Deze manier

ven reageren paste presias in de handel,wiJze
ven de staat in die periode; na de verw~ke_

1ingen rond de RAf werd vrijwel iedereen, die
zich ook maar eniger mate krities opstelde ten

opzichte van het beleid van de duitse overheid
de mond gesnoerd.

Nieuwsl"TlOOia
Oe nieulJsmedie, met de Springerpere (Bildlei

tu~) voorop, schilderde mensen dle tegen kern_

energie waren, af als terroristen. kriminele en
etaetsgevearlüke el~menten. Er kwamen gronduets

wijzigingen die het mogelijk maakten dat mensen
op grond van het doen van een enkele u,i tepraak

of het lid zijn van een bepaald~ organisetia

uit te sluiten van bepaalde beroepen of zelf

o~ hen te erresteren. Mensen die bij pogingen

om een bouwterreinbezetting gearresteerd uer
den kregen proseen, die verdech~ veel leken op
de bekende terroristenprosessen. En zo werd het

io de pers dan ook veelvuldig gepresenteerd.
Deze mensen kregen erg hoge boetes en zware
gevangenisstraffen.

Eigen ervarirlfL
Deze afschrikwekkende reaktie. met in h.t ech~

terhoofd ook nog de veldslag bij het franse

Melville waarbij vele gewonden en zelfs een

dode vielen, heaft netuurlijk een sterke terug

Werking gehad op de duitse kritiese beweging,
inkluai~f de akb. Ook op de nederlandae akb

hebben deze ontwikkelingen hun ueerslag gahad.

Behalve deze ervaringen van 'buitenaf l hebben
wa zeif de angst aanjagende en bedreigende

sfeer in de bondsrepubliek meegemaakt: in '77
demonstr~erden mensen uit zouel ~uitsland els

nederland op een vreedl8me manier tegen kern_

energie, teruijl de d~itse politie na~ens de
steet en de atoomlobb~ lieten lien dat BtoO••
energie er wet hun betreft inderdaad met elle

galJeld zal komen. Ua warden gakonrronteerd met

aen stukje etoomstaat: de politie registreerde
iederean (paspoorten registreren, fotograferen
en filmen), foeljeerde veel ~eneen, enzovoort.

Er stonden langs de de~onstr8tieroute zo onge

veer S zwear bewapende agenten op elke vier
kante meter.

Nederland

Hoeuel de nederlandse akb verdeeld uas over de
vraag of hat nu wel of niet zinvol dan uel op

portuun was de eisen aan net perlement te stel
lên en hen daar ook op af te atellen, tuiJfelde
vrijwel niemand eraan dat we ons zo vreedzaa~

mOgelijk moesten opetellen. We moesten onze

mening zo duidelijk mogelijk kunnen maken en

veT mijden det ue gekriminaliseerd zouden kunnen
worden. Een (bouu)tBrrpinbezptti~g uerd in ons
land uan ook neuwelijks. serieus OVE'ruogen, en

dat was gezien de situatie ook niet zo v~rwon

detIij\(.

We kunnen nu rustig konkluderen dat de ~aslale

defl\onstraties, die van onze zijde steeds vreed

zaam uarao positief oV81gekomen zijn bij da ne

derlandse bevolking. Onze protesten en on la ei
sen ~ijn va ek goed overgekomen, zij het dat mat
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'harne' na de ramp' b~j Karrisb.u'rg via de ,pers alleen

op de gevaren uopr het lichaam ge~ezen ~érd en

gevaren als de politiesiaat. verzwegen 'uer;d'en.

Ook 60Z8" inzet ,voor een vr,eerlzame, oplossing

is grotendeels goed overgekomt:'n;- in ned-er.land

~estaat niet het klimaat, ~aarin mensen die
bezIJaren he-bbpn teg.et'l, _k~;rnener.gie als staats

gevaarlijk en kr.imine,::l wor'den ge2;,ien, CW~(' het

algemeen genomen tenminstl':!. En, nlet te verg'eten,

deze ekti~s hebben ook Aen groot aantal

~ênseh betrokken bij de aktieve akb.

Dootrlrukken
Teleurstellend was wederom de reaktie van de

pverheid en de atoom lobby. Ondanks alle protes

ten en ondanks 8)le ste~n daar~oor, ging men

rustig met de plannen voort.

06 u~c. kleeg toestem'm,ing- cm verder uit te

breiden, het noorden van het land zou t~ch op~

gezadeld worden met het radio aktieve afval,

,links er. r:echt's werden nog de 'nocUge l vergun

~i"gcn uitg~dceld en er werden nog wat vat~n

rad i,:, ak+...·ief afval in ,zee geworpen.

Omdat de pr-otesten nu toch l<lsl massaal waren

en niet meer zDn~eF meer aan de kant te schui

ven wnren hebben et uiteindelijk toe geleid ,dat
de d,rie, c'rbiJ tE! boul.len .1QOO'megawatt kern sen

tra1..er;

Schijndemokratie
Om~Dt de protesten ~u toch wel massaal waren

en ook niet meer lO eenvoudig we~ te praten

waren, is de regeling met een schijnoplossing
çeko-rre'n: de (bt"ede) l'1aatzchappelijke Diskussie

Over de toepassing van kernen~rgie voor de

elektrisiteit50pwsklcing in nederland.

Bij ,het bekijken van d'a-t voorstE'l bleek al snel

dat het daar helemaal niet om I]itng. Het ging,

maer om een' trlJuk om·de be~olkin~ ~n het ge

vo~l te ge~en om' meegepraat te hebben én om

doodgEwoon to~~ door te kunnen gûan·met het

EI toomp ro 9ramrr'a.

Zo staan ~e bestaanje kernfabrieke~ niet ter

d!s~ussje, zou er begonnen moetsn worden met

de proef~oringen en lauden de energieplannen

'Jan de règering als uitganspunt moeten dienen
voor de ':Iikuss'ie ' • .Er is van 'een eerlijke dis-'
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kuss,~e, geen 'spral(e ,omdat -in die plannen_ elke

weg, naar ,~e on t~ik!<eling en d,s to-epass,ing' ,van

al.~er,natieve en~{giebl'?nnen sist'~matJ.es afge

sloten word~; er ~or9t rechts~reeks op grote
xolens~ntr~les en grote kernsentrales afge

st,evend.

Het was dan ook niet zO -verwonderlijk dat het

reg,ende, van de prpteaten tegen dat voors.tel.
BÜ "een aantal grqepen, onder andere tsij ons

~aven de_pinkstèraktiesiri ~79 al een sterk 01'1

bevredi,gend ,gevoel. Je -kon hoog en laag spring....

en, kilometers lang demonstreren, er gebeurt

gewoon geen do~der:

'Het inzicht dat de besluit~ormi~9'met betrek

king- tot het ëkonomies beleid, en daar is het

energiebèleitl een voorwaárde voor, n1~t op het

Binnenhof- bepaa,ld ~erd, werd belangrijker in

Onze diskussies over aktievormen.

«Onze» kQnkurrentiepositie
D~ atoomlotlby, met name de SEP en bedrijven als

ASV, VMF, She~l en,Phillips, hebben zo'n ,door-,

slaggevende i~vloe~ op de pa~i~mentai~~ be~ .

sluitvormingiover (kern)energie, d~t de par-"

lementariërs en laat staan dé bevolk;ng vrijwel

niets ~in te brengen he~ben. De besluitvorming

viildt grot,endeels plaats op de internetion'ale

markt en,' in d'e d-irektiekam'srs van (multinatio

nale) ped-rijven,.

•
De staat beschermt het partikuliere eigendom

en de beschikkingsmàcht daarove~. Dat hoeft na

tuurlijk helemaal geen problemen te geven en

dat doet het in een aantal gevallen dan ook

nlet'. Problematies wordt het pas als je voor

wat betreft b,epaalde zaken, clJ.e' in levensbe

hoeften voorzien afhankelijK bent van anderen.

En problemati~ wordt het al helemaal wanneer
er een groo,t aantal van die middelen in een

paar handen gBkonsentreerd zijn. Dan is daar

ook' macht gekonsentreerd en kan er misbruik

van die situatie ~emaakt worden. Dat dat ook

werkelijk gebeurt kan iede~een om zich heen zien.
Woningen laat men leeg staan terwijl er een
nijpende woningnood is. -DEl huren en de prijzen

van woningen zijn vaak ~nbetaalbaar. Bedrijven

sluiten van de ene op de and~re dag, waardoor



mensen zonder werk komen te zitten en ook n6g

moeten inter-en. op hun inkomsten. fabrieken ver
vuil'en het miljeu terwijl het duidelijk end,ers

kan. Bedrüven dumpen levensgevaarlijk chemies
afval waar het hun uitkomt. en later warden
daar dan lJeer lJat woonwijken op gebouwd. En de

ovetheidlaat kernsentrales ~eerzetten, waarmee
dan het recht op vrijheid en het recht om, te

leven bedreigd wordt.

Het sosiaal-1i!!konomies beleid- van de overheid
is afgestemd op het verbeteren 'van de (inter)

nationale konkurrentiepositië van het neder

land!é bedrijfsleven. Langs die weg moet dan
opk de sDsiaal-ekonomisfi'e sl tuetie v,an d-e be
volking verbeterd worden. Ongetwijfeld zijn we er
op die mani$r in bepaalde opzichten ook in~er_

daad op vooruit gegaan.

~aar de keerzijde van de medalje, waarvan er
hierbovèn een aantal voorbeelden gegeven ~Un,

hoort onvermijdelijk bij de spelregels van dat
konkurrarende bedrijfsleven. En die keerzüde

leidt uiteindelijk tot de totele vernietiging
van het leven, verandert "de welvaartstaat 1n

een uitv8Brtstaat.
De verbetering van die konkurrentiepo,s! tie
werkt namelijk via allerlei kostenbesparende

en opbrengsverhogende maatregelen. En als de
overheid strenge regels zou voorschrijven m$t

betrekking tot de lee9'stand en. de spekulatie
zou de woning markt voor veel onde~nemers en
spekulanten oninteressant worden. Dat met det

gelijke maatregelen de woningnood opgelost kan
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yorden komt dao dus maar op' de tweede plaats.
Wanneer de overheid strenge voorschriften zou

opstellen voor allerlei zuiveringsinstallaties.

de verwerking van ge~aarlijke afvalstoffen en
dergelijke betekent dat voer de bdtreffen~e be

drijven dat ze daar geld aan moeten bested~n.

In een aantal gevallen betekend dat Ook dat

die bedrüvan minder snel kunnen produseren.
Dat betèkenp dan dat bedrüven die niet vo~gens

die strikte voorschriften hoeven te Yerken

goedkoper en sneller kunnen leveren en dus die

andere bedrijven we'gkonkurreren. Oat je met die

voorschriften kunt voorkomen dat de wereld niet
binn~n de kortste keren naar de knoppen gaat

kamt wederom op de tweede plaats.

Teehnologiën, waarvan bekend is dat ze gevaar

lijk zijn en waarvan vaak de gev~lg.n voor de

samenleving' niet 6ekend zijn, worden tóch inge

voerd. Want als bedrijf x het niet doet, daet

bed.rijf y het wel en dan komt een bépaald matkt
a~ndeel in gevaar.

Kemenercgif:..
Met de ontwikkeling en toepassing van atoOm
energie is de z~ak niet veel anders. Toen men
ermee begon wist men van de grote geveren die

menselijke en tecpniese fouten opleveren, Men
wist p,at er ge$ Oplossing was ,voor de verwer
king en opslag van radio aktief efval 'en nien
wist van de gevaren voor de bewegingsvrijheid

van de bevolking. Desondanks is men ermee be
gonnen en desondanks gaat ~en ermee.door •
.De reden is dat het nederlandse .edrijfsleven
mee moet kunnen dingen naar de vette orders

voor allerlei nukleaire installaties en dat

ver~acht ~erd dat het Dm een goedkope vorm van
energieopwekking 9in9. Dat betekent voor de
atoomindustrie hoge winsten en_voor het overige
bedrijfsleven ean ko~tenbespari~g, die ook hoge
re opbrengsten oplevert. Deze en 500rtgalijke
a~~umenten zijn de drijfversn geweest voer de

ato~mlobby en de overheid om door te gaan.
[n hoewel de nederlandse indus~rie hear kans.n
~e een aandeel in de atoommarkt al lang kan

vergeten en gebleken i$ dat atoomenergie juist

erg duur iS t blijft men ermee deo: gaa~. Wanneer

een dergelijke ontwikk~ling eenmaal in gang ie
gezet is zij nog maar moeilijk te stoppen.

Schgnrste

De schaarste van de fossiele brandstoffen is op
moment nog niet akuut, maar dat zal over een

poosje ~el veranderen als aan de enorme ver

spilling geen einde wordt gemaakt.

Want voor de garantie van de stijgende winsten



is ook ekonó~i~se graei nndig. en daar is ook

ee" stijging van het energ1everbrulk in het be
drijfsleven voor nodig. En als we ons .aan de

haren die ekonomiese groe.i in laten' sleiJren
mOeten ~~ ook meer energie gaan verbruiken.
Het beste komt het de. lndustrie ~it wanneer

er grofe kern- en kolens.éntral..~ gebou\oId yor
den. D, overhei~' verta~lt dit naar 'ekonomiese
noodzaak' en 'garantie VOOr de stijgende wel

vaart f etcetera en is vervölgens bereid die
dan ook te bouwen.

Het gebru.ik van alternatie.ve energiebronnen
hoeft ni.t peIs~ buiten deze werkwijze te paa

sen~ maar daar zat waarschijnlijk te weinig broo
in voor het bedrijfslév~n. Pas kort geleden is

men daa',f mee begonnen. zij het op- weinig op
zienbarend~ !chaal.

De parlementaire demokratie is ook geduongen

zich binnen de grenzen, die dezé uit de hand
gelop~ ek~nomie te beweg'en. Zelfs als er een
aantal p~liti~ke partijen zijn die voor stl11.g~

ging van het atoomp~o9ramma zijn, wil dat niet
z.eggen dat d~t dan o-ok -é'n, tl!le8.• drie gebeurt.
Volledige infoTJTlatie is' vaak voor "p8rlementa..

ri;rs moeilijk te krijgB~, l~at staan voor de

bevolking. De' belanghebbend~ indus~rie, die i.n
meerderheid via allerlei kommissie~ en raden
vertege~Yoordi9d zijn, zulle~ er bov~ndien wel

voor zorgen dat .ér voor ~en gunstig~ adviezen'
gegeven wQrden. Voordat dat etoomprogramma

afgebouwd wordt 'moeten 'zij eerst minster::ls e.ven
waardevolle aiternatie~en hebben.

Van ~emokratie kan bij een' dergelijke gang van
zaken geen spr'ake .zijn, \oIant dat kost alleen

maar tijd en geld. En dat mag nu juist niet~
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'Iereter legt ~epartijpQlitiek nog ••n eant$l
beperkin;en aan de bBslui~vorming op. Zo Moet

er rekening gehouden worden·'m.t. anderadenk,encte
(mogelijk.) koali'tiepartners .• _ Stanqpunten, die

partijkongressen iagenomen hebben doen .r·~f en
toe een aantal verkiezi~gen over voordat de

kamerfrekties ze inbrengen en verdedigen.
Dan ~ordt e~gesteld dat zü;tich gebo~den vo&~

len aan ee~ andersXuidend verkiezingsprogramma.
Bij oe verkiezi.ngen worden de lItooistel,euzen

en voornellens gepresen'teerd, worden er 'grote
pasfoto' s. van de lijsttrekkers' geplakt, enzo
Voort. Het lijkt dan -all·ernaal verdacht veel op

de sterrèklame: stem op mij. dan maak ik je blij.
Een voorDeel ~daar.bij is da,n wel dan- ze voor het

eerst eind. de vO-rige. verkiezingen be.grljpelijk
praten.

Masr,van het gros van die mooi~ le~zen en

voorn.mens komt m,ar bar .wein~g té~echt. En dat
is ook niet zo verwonderlijk, want 'zoals gez8gd

...orden een, aantal b.la~grVke voorwaarden en ~t.

gangspunten niet op het Blnn8nhofgema~kt.

smid /JOOr de toekomst.
Duidelijk zal ondertussen.zijn dat ye n~et all"n
tegen kernenergie vechten. Hoewel het natuurlijk
voor ons een hele opluchting za) zijn wanneer

het atoomprogramma stil gelegd wordt,heb~en

\Jè dan ons doel nog maar gedeeltelijk bereikt.
Onze strijd is er een voor ,.en demokratiese en

veilige samenleving en tegen een samenleving

waat'niets boven winstén·mag gaan.
De toepassing van kernenergie is van een in
ie~er geval _potentiile autoritair~, meedogen

loze' maatscháppij zowel een symptoqm als een

gevolg. Dat autori~aire kan heel duidelijk zijn.

zoals in:landen als brazilië en de sovjet ~nie,

m~ar het kan ook meer verborgen zijn zoals in
nederland. Oe'ontwikkelingenrQnd kernenergie

maken dat ....el duiDelijk: i" bijvoorbeeld brazïlië
en de sovjet unie mag je hel.maal geen opmer

kingen mak.n over het gevoerde beleid, anders
wordt je opgesloten, in een land als de bonds
republiek ma:g je 'wel vanalles vinden en zeggen,

alleen Yordt je'voor terrorist uitgemaakt en

k~ijg. je moeilijk een baan. en in ned,rl.nd mag
je allerlei kritiek hebben, maal' meebeslissen

mag je niet. Va~ demokratie is gean s~rake.

tn d. huidige enérgiesektor is een van de

pilaren die de zaak overeind ~oudt. Met d,
strijd tegen kerrien~rgi~, die o~ zich al een

gevaar .is voor leven en veiligheid, v.eenten \de
ook tegen de maatschappij yaarin het toegepast

kan worden. H~t is ~en strijd; voot een veili~e

en demokratie'. toekomstl



Direkfe aktie
Al met al zijn we gaan nadenken over middelen,

waarmee we op korte termijn het atoomprogramma

stil kbnden leggen. Omdat We er geen vertrou

wen meer in hadden dat overheid en atoomlobby

hun g82;on·d verstand gingen gebruiken" moesten

dat middelen zijn waarbij we met de inzet van

ons eigen lijf oe stopzetting af konden dwing

en.

Wij waren niet de enige die vonden dat da tijd
gekomen was ~oor direktere vormen van aktie;

ook anderen gingen daar mee bezig.

Na de teleurstellende besluiten in de tweede
kamer over de uitbreiding van de ue bij Almelo
is er een groep mens.n direkte akties bij al

lerlei atoomfabrieken gaan uitvoeren op baei~

van totale geweldlooshéid. Deze groep noemt

zich Breek de Atoomketen Nederland (BAN).
Die totale geweldloosheid komt er in de prak
tijk Op neer. dat er geen verzet geboden wordt

als de politie je wegsleept of wegslaat en oak
dat geboulol.en en hekken ong'emoeld gelaten ,",orden.

Er werden mens,en vastgeketend aan hekken en

er werden blokadels van mensen gevormd om te

voorkomen dat er doorgewerkt werd.

Uiteindelijk zijn de resultaten die op die manier
geboekt werden delelfde als die "'e met de de
monstraties bOekten: je krijgt veel publisiteit
en je kunt de akb zo verbreden.

~aar als je doel is het atoomprogramma stil te
legg8n, en dat is het doel van de BAN-akties,
dan levert: het: niet veel op. Je 'kunt met de

beste wil van de wereld niet verwachten dat ze

opeens gaan zeggen "akee. nu stoppen we er meen

als je daar gaat zitten en je laat je na een

poosje weer wegslepen og wegslaan.
Ook wordt door heel nadrukkelijk prinsipjeel

VOor totale geweldloosheid te kiezen. de dis

kussie naar de geueldvraag verlegd. Dat is ver

k6erd~ want je aktievorm is een middel om een
doel te bereiken. [n als een middel niet (meer)
blijkt te werken in de zin dat het resultaten

opbrengt, kies je een ander mid~el.

Natuurlijk is he'tiedars goed recht om je eigen

grenzen te stellen aan de aktiviteiten. waar

aan je meedoet df waar je achter staat. Maar
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het gaat te ver om een bepaalde metode, in dit

geval totaal geweldloos verzet, al, enige toe
laatbare vorm van direkte aktie te promoveren.

Tenslotte moeten wij niet inelkaar geslagen
worden omdat we opkomen voor onze rechteh.Oe

overheid moet het atoomprogramma niet bes~her

men tegen de bevolking, maar juist andersoml

VOORSTEL TERRE/fYBEZETTING

Oe konklusie die de gelderse groepen uit ~et

bovenstaa"de getrokken hebben is tweërlei~ na

melijk ten eerste dat je door midde~ van derge
lijke aktie, het atoomprogramma niet stil gelegd
krijgt en ten tweede dat de diskussie over het

wel of niet toepassen van ~otale) geweldloos

"lid oe diskussie
heid de diskussie over de werkelij~e problemen
.gaat overheersen en de aandacht daarvQor in de

weg staat.

- we stellen e~n ultimatum, dat in~oudt d~t

er begonnen wordt met de, afbouw vanf:let"
nederlandss atoomprogramma, te- b~ginnen

met de Dodewaardsentrale" ,die voor eind
september '80 stp gezet moet zijn;

- wordt ~aar niet op ingegaan, dan zullen

~e over gaan tot e~n openbaar aange~on

digde en openbaar geörgan'iseerde
bezetting va~ het terreinl"rond de Oodé
waardsentrale.

IJ-e' hebben, zoals al gazego; niet voor het ter

rein rond die, sentrale gekozen omdat w~ alleen

die dicht uillèn hebben; naast de argumente~

die in de -at:tikelen voorin de brosjvre genoemd
word.en," g.eldt voor: ons dat die sentrale bij ons

in ·de buurt staat en dat die daarmee een direk

te bedreiging voor ons vormt.
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ltJlledige opènbaarheid

Over andere ri~ikofs, zoais e~n eventueie ,kon·

frontatie. niet eén .poli ti.emacht. en de gevo'lgen

daarvan, 'wil ik hlercJn.der u,l,tgebretd.er· mün

standpunt weergeven.

Een proble~m ~at zich bij een dergelijke aktie
kan voordoen is de inzet. van grote a~n~a~18n

~qbiele Eenheden Mei het nodige 'materieel.
Vçrorop moet'· tij ons staan dat we absoluut, geen

knokpartij met PI. E. ers o'f m:et ui·e cj.an ook wil

len; uat ~ijwillen is een ve~llge toeka,mat

waal' we .o.v'et ",ee kunnen besI,ieseo.. En daa,r

~oort kern~n~r9i. niet bij. MaaT daer hoort oo~

geer',! poli, tie oU d~e iich ~or.lder di'skussi e' als

vec:htrobotten laat i'nze'tten om b.langen,· eHe
de' hunne en die v,aM de rest van de bévolking'

niet zijn, te ve.rdedigen. Haar taak is onder

andere 'de 'bevolking t.e b~sc.hetm.en. ,Het is

daarom lcgie-s dat de politie di,egenen die k'ern

en,ergiesentral~s laten 'bouy'en ,aanli'akt en i.iet
dj.egenén d'1e door hun striJd tegen kerneneIgie

zichzelf .nd~ re~t van de ~evolkin9 proberen

te besehermenl

Mobi(!le Eenheid

\Jij willeri, ,liever niet naiJt een ker.nsentrale'!

Plaar als er ni·et op dat ultimatum ing'egaan

wordt vindt ik dat ue welmóeten.
En ,uij \al.ten donders 'góed dat een 'draaiende setl

ttale, net zo goed els een stilgelegde trou

\Jens, bloedlink 'is. O.arom is het voorstel ook

niet om de kernsentrale 2el (. en de, opsla~ruim

tes. te b'ezetten, maar om h:èt, terr'ein daaromhee,n

te bezetten. Op die manier kunnen w~het perso

neel, en de materialen, die nodig zijn. voor he.t

doordraaien van de sentrale tégenhoud~n.

Alle.s· t.,lat nodig 'is voor de veilige' afboU1J moet

·wél doorgelaten worden~ O~di.manier zijn de

r1.siko f s, die een ak.ti~ bij .een kernsenttale

n'(èt zich mf4e brengen., tot een minimum te ,beper-

De 're~en om ,voo,x te stellen een derg.elijke ak

'tie in alle openheid aan 'ta kon-di gen en te 01"

';ianiseten is hee.! simpel: ",ij staan vOor een

rechtvaardige zaak.

\J'e ~iI!!teri zoiets ook psrsé. i,n alJs opèl1heid
aankondig.~ en organiseren, omdat ",ë aaarm~e

kunnen bewijzen d.t we niet In het geheim ~l

ierlei li'n:ke sabotagedaden aan het, v,oorberei

den z'Un~ LJ,nke dingen moeten we sowieso niet

doen. Wij. hoeven en lJillen niet,' zoals ,de atoom

lObby, stlekum in het donk~r all.rl~i gevaar

lijks uit te PI'oeden.

Allee" dit voorstel 1,o!:,t wsars'ch-ijnlük al een
strCiom va-n ge'ruchten uit-; hoewel je dat na..

tuu~Hjk nOoit helemaal ·in de hand kU,n-t" houden

~o'eten welJal zelf -Zoveel mogelijk tegi51ni.licht

bieden •. En· d'oer alles 1n het' openbaar te doen

klfn je allerlei geruchten 'en ~antijgin'gen ueer

leggen.
Door zo'n akt'ie openbaar aan ·te kondi'gèn en te

organ~se+en maak je h$~ verder voo~ ieder~en

m0'ge-lijk óm mee te praten' en mee, te doen. \Jant

be~rokkenheid en demokratie beet~an alleen wan
neer Je 'zeJ.,fmee kunt pré'ten en mee kunt ,besl,1e.-

SJJn over ~,et!=l ,waar je achter staat of ,uaar je' ,zelf·s,

Oez.e opva.tting l1an' 'd.emOkratie· en betrp'kken'

heid be~eken,d v.oor- ons oQ'k .dat we b~ de

vOo~~ereiding en bij het eve~t~eel~itvoe

'ten vsn de aktie voor ied$reeri, dis achter
de· doelstelli"gèn daar,van staat,.,' de moge

lijk~eden wi.ll,en zien 'om m•• te -praten en

m.ee~l;! be·slissen. o,at b·eteken.t oo'k u'à'" -zeker

bij he~ uitvoerén van de akt1., dledingen

moeten doen uaar de mèest. Dvereen~temming

Over bestaat. Er moeten ~eên lkammand~ntenl

zijn, maar oak'seén msnsBn die dingen ~itha

leo' die de mee:ste ""ensen niet zien z1 tt.en,

en die' hen ook nog eqns.. in gevs'ar brehgen.

Risiko's

áan mee ~ilt doen.

Een belarigrÜkevraa.9' die ,zich b,U een 'de·rgelij'k

voor.s,tel opd-ringt is of je niet 'eno·rme r'isiko' s

loopt, en ook andere Irlens~.." .daal·~ee opzade).t,

dooreen ter~ein bezetting bij esn '~ernsentra

Ie uit te voeren. Ik 2al ,het hiet' alleen nog

maar over de ge.l.(a·ren van een draaiend'!;i sentta

le bij de vootgest~lda aktie.
Op de eerste plaat.s stellen ue o.ie1; voor niets

\IOor .eerst tien lJlti.ma:·tum t'e .stel1-en, om ·daarmee

de ol,(erheid en de at'o'omlobbyalsnog 'in de ge

legenheid te stelle" bÜ zinnen te koman.
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Ot' afgelopen "tijd is de 'M'. E. regelltlatig ingezet.

Het is daarbij vaak tot een hörde en. bloedige
vechtpartij uitgelopen die het stadseeeld voor
een groot Qedeelte,bepaaloe.
Aan de hand van het bekende voorbeeld van het
kraken uil ik duidelijk ~~ken hoe ik tegen dit
probleem aankijk.
Er was en ls in nederland een nijpende ~oni"g_

nood, terwijl er tegelijkar t~d 6an enorme leeg
stand ill die grotendeels in stand gehouden.
wordt om de prijzen ~ huren, en daarmee de
~inatan o~ te drijvan. Al$ je jareolang ln ean
krot woont, ot zelfs zonder woonrui~ta rit, je
al jaranlang op de een ot and~re wachtlijst

at.at an je el1a.n voor te veal geld kCtrlt wonen
ia dat aan reëal problea~. En al. da gaaigende
ln5tanti&s aan die problemen niete, tjoen., is
het niet verwonderlijk det je e.n leegstaand
pand gaat krakan. Wanneer ja dan uit dat pend
~a"eeld woTdt door de politie of door een
knokploeg, en cat gebeurt in de loop dar tijd

,aan heleboel mensen zonder dat z. zich d.ar

tege~ v.rzetten, ~an verander je niets mear.
Zalf5 niat ~eer aan ja aigen WQonproble~en.

Oa eni~e 'oplossingen' die ~cor de problamen
g.bQ~en worden ~ijn oploss~ngan voo~ diavanen
die belang hebben bij laegetand: da spakul~ntan.

die lak hebban aen proble~en van mensen.
Yann.er de politia, m8~ inzet ven alle middalen

da spekulantan beschar~~ tegen da bevolking. in
plaats van andersom dan ~org je ervoor dat ze

je er niet zo "n. tI"a., drie lJit kunnen halan.
Hiet omdat je ~ilt 'vechten, .aar omdat Je wil
blijven wonen en omdat je b..:taalbare 'loIon1ngen
Voor iederean wil •
O"ro~ worden vael kraakpanden gebarrikad.erd
8n ook dáárom lolorden kraakpanden verdadl'g4.

Ik hab al duidelijk ga~eekt loIaarOm loIa nu ma~

het voorstal o~ aen tarreinbezatting opanbaar
.an ta kondiga" an openbaar ~e o~g.nisare~

Hat do al is ook hier pars. niet tan kloppar~ij

of g~.ld uitlokkan_ Ya hebb'" op allerlei ma
nteran geArobeerd vcor onzelf ,n voor ons na
gealacht een veilige an .de~okratia.e toekoms~

te garanderan. Ue ~ijn telkena ean da kant ga
gaan ala de politie ingraep of zalf, ~aar dreiv·
da dat te doen. En zoala al duldalijk ge~.akt

nabban we daar tot nog toa wain1g tot niats ••a
baralkt. En met w. bedoel Ik nlat alleen di.
manaen, die aan allarlei aktivitaiten .aagadaa"

nabba", maar 6ók die meerdarhaid van da bevolking
di, zkch achtar onze ai••n atalla".
Oa situatIe ia zo l.ngza••rhand zo uitrichta
loos gaworde" dat ~a ons andara 1II0atan g.a" op_
stallan. Ya kunnan ons niat lIIa.t paralttaran,

0111 ~ag ta gaart ab dat' ons bawle" wordt. En
loIe kun"an on. het OOk niat "'eer parlllittaran
vOQr de ".E. aan da k«nt ta gaan. Niat o.da~

wa I'l.E.a,ra \I1Uan daaR; .au' o~dat rO op dat
lIIo.aot d. atoollliobby tegan de bavolking ba·
acherllt. tag_" da belangan lIa" da bevolklnQ~
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08 "E laat liçh in lo'n geval zonder
~aar in zatten voor de belangen van da atoom_
lObby, die blijkbaar zalf het laf niet haaft 011
die zelf te verdedigen.

Opvallend Ie det na een aantel harda konfronta_
ties tussen ~et neme krakers an krsaksters da
diskussie over hat gebruikte geueld g8an en dat
aan de problemen loIear het ui teindelijk om t.
doen i8 (loIoningnoDd, leegstand en spekulatie)
voorbij ç;e'ç8an Iolotdt.
Aan de ene kant i, dat natuurlijk te Iolijtsn aan
da e'kelatie van gelol81d, ~8arbij ~atgen9 uaar
hel over gaat voor een groot gedeelte uit het
oog verloren uordt of u~arbij de middelen net
uitaindelijke doel niPt meer "'dligen. Of dat
doen op een onduIdelijke en na~kaiijk manipuleer_
bare lI"anler.
ten duidelijk vooJbeeld daarvan lijn de rellen
op Uonlnçinnedag. 30 april' BO, in Am,terdam.
Uat begon met het kraken van ust çanden in de
Kinkerbuurt en met het onbeheerste optreden
v~n de nerveuze ".t. eindigde met grootsçheepse
zeIlen door de hele stad heen. Iedereen deed
om een eigen recen mee. En het feit"dat het op

die manier mogelijk werd iedere.n al~ rellen
trappers af te schilderen Iolerd dan ook grit

lIisbruikt.
En daarmee zijn ue op de belangrijkste raden voor
de sentrala aandacht voor de geueldsdiskussie
gekomen. O. aand~cht uordt voor aao belangrijk
deel beuûst o~ d~e ~e~8Idsvreag gericht en n!it
op de Iolerk.lijka problemen.
Het is arg makkelijk om ta z8ggan dat die ba

~u~te rellanduidalijk maxen hoa onaemokraties, Ja
zelfs terroristies sommige men een an groepen
uel zijn. Netuurlijk hebben ~an.~n, an me' na~~

Jongeren,lIIeegedean dia misschien ook bij voetbel'

wedstrijden 'rotzooi trappen', die gel%on maaknokt,

olldat ar daaz geknokt uerd. Maar het is tekenend

dat alle argulOlentan o. ar .ta .lijn" al-

laan maar verwoord worden als her~ie uillen

trappen, willen knokkGn om het knok~en.

Niemand~otdt geboren 011I rell~n te.treppen an
er Iolordt niemend gaboren o~ ellaen .aar atanan
ta gooian. Het is wat ar met je gebeurt an wat
ar om Ja haan gebeurt dat ja tot dergelijk a
dinga~ eanzet. Ik weet dat het arg /IIooi klinkt
ale ik zoiets zeg. meer het gaat er niat 011I of
Je nou wal çf niet in staat bent om tar plaatae
je .igen problemen an onruagavoelana duidelijk
ta meken. Uaar het om gaet is dat die er
geuoon zijn an dat daar ga en rakening lIIe. wordt
gehouden. Oát Ja geen uoonruimta vindt die betaal
baer ls, dat er ga.n Iolerk voor je is, dát Je
ovar belangrijke zeken niet ~ea meg prat.n, laat

En d.ar wordt nieta aan geda.n; in plaat. daar-.
vaft worden do rellan gebruikt o. de ~ol~acht.n

Ven politie en Justitie uit te breiden.
Oa stemmer. dia ~ij da politie en in regarings
kringen opgaan om daartoe te kOlllen zijn naar
~ijn mening vardertelijk en gaan volkomen aan de
warkelijke problemen voorbij. Er mçeten gaan
maatragalen voor gatroften ~orden ua.rdoor da
politie als winnear uit de slag kan komen an
er lIIoeten geant maatregalen kOl'llan waar",ee de

bevolking batar onder kontrole te houdan ls.
Er moet ervoor gezorgd worden dat ~e lIIenaen de

streat niet ~aar op hoavan voor hun rechten an
niat dat ze de straat niet .eer op kunnenl

Gezond verstaro
Gelukkig gean er ook binne'n da politie stemlllen
op die erop neer ko..en Gat de .aa.ale inzet
van zwaar bewapende ~.E.ere bij ontruimingen en

demonstratie. verkeerd ia.

Ook daar wordt Ingezien dat dat

de proble.en .lla.n ••ar groter maakt. Ean aan
tal agentan waigart zich zonder verdare dis
kussie in te laten zetten 0101 het bestaan van

all.~l.i wanto••tend.n t. baecher.an.
"'antoe.tenMn dl. aganten net zo hard rakan ala
de ~.a~ ven de bevolking.
O. diaku.ale over die maatachappalijk probla~an

lOIOet ook door politie••n.en geveerd ~orden. dat
is hun goed raeht al. medeburger. EVen~ogoad ia
het hun recht ta weigaran zich te laten in):etten
voor da baacher.lng van woningnood en spekulatie
van w.rkeloo.heid, van kern~epens en ook van
karnenergia.
Dat die di"u~aie ook goede resultaten kan heb
ben, is al ae" aantal keran aangatoond. Zo ~.b.

ben bijvoorbeeld in groningen agenten geueigerd
om op te treden tegen delllonstranten die voorbe
reidingen voor de proefboringen verhinderden.
Ik stal dan ook voor dat als agenten bij *en
derGelijke si tuetie dan toch in aktie ~lllen ko
men, ze ee" a"ipperdag neman (staken ~ogen ze
nietl) en aan.da zijda ~an oe demonstranten gaan
~taan.
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ie hiermee te maken heeft
'of het me,'t- e dergelijr: voor'stel wél lukt

kerne - giepfogramma stil te leggen.

,,~~~~wieerd van de BAN-akties gezegd dat
op.die manier niet lukt. Dat is uiter-

a rd ges ,verwijt aan ,de BAN; de eisen die de
n stelt zUn ge~oon terecht en de Banmen

hebben natuurlijk het volste re·eht sm
op hun manier kracht bij te zetten.

Het inticht dat de stop~et-ting me·t inzet
van eigen lijf zal moeten gebeuten is ook
he~ onz~; alleen de ~artier ~aarop de men

sen zich opstellen ten opzichte van hun
'ontzetters' maakt hon vorm van verzet
nogal onachuldig. Het blijft nce steeds

m0gelijk~ voorzover h&t BAN dat niet ~il, dat
d-e E!ieen"
De BAN-akties zijn er of ondu1delijk in aan
"'ie de 'ei.s~n g-erïeht zijn óf ze moete'n dui
delijk ~eInterpreteerd worden als aan het
p~rlement gericht. En dat willen ",il1en W8
ó6k rUet.

Maar ~aarmee is natuurlijk nog niet gezegd
dat een terreinbezètting wel zal slagen.
Waar het ons om gaat is, dat de diskussie
over de (ker~nergieproölematiek~n over
eèn nie-t-nukleaire to&kom$t veráer te voe
rsn en om tot oplossingen te komen.
Ons voorstel ~~at inderdaad verder dan de
BAN-akties zoals die er g~weest zijn. En we
hebben odk aangegeven waarom dat zo is.
We weten ook niet of dit aktiemiddel_de
goede resultaten zal hebben, maar we vin_

den wel dat we het moeten proberen.
Als we cns r.cht nièt krijgen zull$n we het
zelf moe~en gaan halen!

'.

-

Geen wan/JOOpsvoorstel
Het VOOfs'tel van de gelder~l!I groepen is be

s1ist geen wanhoopsvcorstel in die zin, dat
we in uiterste nood naar de hardste middelen
w~llen grijpen. Hoewel al eerder is opgemerkt
dat us ons door de houding van de overheid

en de atoomlobby gedwon·gen voelen sen der

gelijk middel serieus te avarue-gen, stellen
we ons jqist ten doel zo beheerst en zo

~eloverwogert mogelijk met dat middel om te
.gaan.

Verder is het ook persé niet zn, dat we

een dergelijk middel in de toexomst als enige

toepasbare aktievorm willen zien. Integendeel
we zullen blijven doorgaan met h,st geven van

informatie over de gevaren van kernenergie,
Over alternatieve ensrgiebronnen, over he~

energi~beleid en dergel~~e, w~ zullen de

diskussies daarover blijven aangaan met ~ie

dat maar wil, we zullen ons op allerlei
~niereo blijven vartetten tegen kernener
gie en ook daar zullen wè over blijven pra
te~ met iedereen die dat maar wil.
Ko'rtom, we ,blijven net zo hard door blijven

gaan als vQorheen!
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Ze weten amperhoe een appel aande
boom groeit,en die moeten dan I1

beslissenover kernenergie .. ..

Er hangt: nog wat mist en de hemel is zvaar bewolkt als
'!te op zaterdagmorgen 28 april -de bus pakken ilaar :l>de
waarde Het weer versterkt het toch al dreigende beeld
van de eentTalee ••Onze eerste indruk is dat men in
Ibdewaard nogal oranje-gezind is~overal in hèt dorp is

men bezig huldebogen van groen, poorten van zilve~ met
daarop een gouden kroon en de initialen van Juli~a en
Beatrix aan te brengen. Allemaal voor de grote dag,30
april •••Nou ja.
We gaan het dorpscaf~ in,waar op dit nog vroe~e u~r

mannen aan de bar hun bier en borrels drinken en de
flipperkast in beweging houden. We praten er met een
aantal mensen over de centrale.

Dodewaard - Diek:Daar ben ik zelf ook bij geweest,maar ik zeg nog
maals ; tegen de overheid is niks te doen. Ze doen toch
wat ze willen.

De nog jonqehal,'keepero denkt el" "anders over':

• Dat ding staat hiK best,het is veilig genoeg.Mijn
v8:der heeft er 5 jaar gewerkt en die heeft ook 1!lika
gemerkt van straling of iets dergelijks.Als hier iets
op de Waal gebeurt met die schepen vol gas en andere
troep, zijn we er ook geweest.En wie weet heb je mor
gen 'i!len wet'eldoorlog.En als jullie straks naar huia
gaan kun je ook een ongeluk krijgen.Wie zegt trouwens
dat er iets gebeur~.

I1ck:Jullie kunnen rustig met mij praten,ik vertel
gewoon de waarheid, ik woort 200'meter van de cen
trale af.

Als je 30" dicht bij de aBntroLe lJOont# en ;je hoo:rt hoe
dat het daar attemaat in 8'n ûJerk gaat# ben je dan niet
bang dat er iets mis kan gaan?

Dick:lk ben er niet bang voor,l t helpt toch niks.Ik
weet net zo goed als jullie dat daar teveel rot
zooi ligt,maar wat kun je ertegen d~n~Wij zijn
maar arbeiders,je kunt er niets tegen doen,het
rijk beslist toch alles.
Er werken daar 4Q man,als "dat ding geslot'enwordt
gaan ook die {J'rbeidsplaatsen weg.Ik bekijk het van
veel' kanten,40 men8~n ~ijn dan weer brodeloos.
Je moet me goed verstaan:ik leef ook 81="aBg,~a-r wij
kunnen hier als boerenvolk niks tegen doen.Je moet
je eigen er gewoon bij neerleggen want tegen het
rijk valt to.ch·weinig te veranderen. Ik bedoel dit:
ik kan wel zeggen dit of dat ,maar dan ben ik méde
plichtig dat die 40 man ontslagen worden.
TrouWens ,dat ik er vlak bij woon maakt me -nUt
banger,want ze nemen elke maand grasmonsters uit
mijn weiland, en ik heb nog nooit gehoord dat ze
besmet waren.

Weet je iets van Barrisbu:rg# lIJat daar gebeuPd is?

Dick:Als zoiets hier gebeurt , dan bén ik toch weg,je
kin er niks tegen doen.Als je 'aktie gaat voeren
slaan ze je zo van het terrein af.Die speciale
bewakingsdienst is nog slimmer dan vroeger bij de
concentratiekampen.De meeste mensen hier zijn er
wel tegen,maar het helpt toch niks.

P20ate~ ju1-Ue ~t eens met el'k.arl:P OVBr> de ae:ntmZ,B?

D1ck:Nee,daar wordt niet over gepraat.Absoluut niet.
Dat heb ik ,nog nooit meegemaakt.

En over' de f!J reenteraadsveP~n9 van een pam-
tûeken tezou (J ?

Ar n IIlfHlC'" novn .Tf ZI""al
HEEFT- "ol.. JlJtLU ·lUUlila jClfun ",

lUI 111)_ .ruift uv' .RUU-EII.

In HaPM.sbU1'(/ is toch ook een ongeluk getlJee.st. Je leest NgBl
matig in de krant over haaPseheurtjes of Qver brond# :wals
de 'j)OrifJB week in een fabr-i~k ion Frankrijk. Zo'n techniek
met z.ulke nsiko 's# ge1JaZ'en en problemen mstafvaZ witten
'Wi:j niet. Wij IJiUen 'lJeiZig kunnen 'teven.

Ja,maar dat ding staat er nou eenmaal en het wordt
goed bewaakt ook.De meeste mensen vinden hét wel best.
Mij interesseert het eigenlijk nik$.

Bij een handtekeningenaktie Mej't tweederde t'a11: de b(Jvotking
getekend v!SÓl' stuitinq van de oentrate.

Nou, toen is niemand echt bang"anders zouden ze wel
wat doen.Je leert er gewoon mee leven.Als een gas
tanker op de Waal uit elkaar klapt,dat is toch veel
gevaarlijker,dat wo~dt niet bewaakt.De centrale wordt
ecbt goed bewaakt.
Op elke vorm. van (!I1l!rgie is wel wat aan te merken,.de
een is daarop tegen en de ander is daarop tegen.
Maar je moet toch wat hebben.Als j. allemaal windnb-"
lens en zonne-coll.ctoreD bier neerzet,is dat toch
ook geen pzicht.

-- Sensatie .-=-
Haus:Di. centrale,daar gebeurt niks mee.Voor mij mag dat

ding. b1i.jven staan.We moeten toch energie hebben.
Beseffen julUe nou niet dat er nog veel meer moeten
komén.Ga maar eens voor de gein een dagje naar kro
poort in Rotterd_,daar~isdit niks bij. En zeg nou
eens ee.rlijk,negen van de tien demonstreren t.och alleen
maat voor de lol,voQt de sensatie.

/iou moet je ons niet 1auaad make:n# want dat is aeker niet
waa1". Wij b1il.l.en geen ke~nergie en de meQSte mensen wit.
Zen het nifilt; en ttJch gaat hst door. Bet dhJingt o~ te ZsV8J1:
met angst. Het i.s tooh te gek dat dat aLtemaal. maar gebeurt
omdat er>1'lOU eenmaat. .soveel geld in gestoken 1;8# omdat SB

niet meer terug kU71ne.. En daarbij levert de Dod~-oen
tral.e haast niets op~ 1uJett 'Weinig be8taanereoht.

Jan: Mij maa'kt het niks uit of de centrale er is..Ik zit in
de uiddenstand en wij hebben er allemaal veel geld aan
verdiend.Jullie zijn er op tegen hè,aaar jullie vech
ten tegen de bierkaai.Het dubbeltje 'kaft het niet win
nen van bet kwartje.En dit LS een miJ,joenen-bedrijf.
Er is 3-4 jaar aan gebouw.Veel mensen verdienen
hier goed brood.De hele wereld draait zogezeld
toch op de duit en de fluit •••
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3jaarbeton

Ik heb 13 jaar op een bedrijf gewerkt,ik zeg geep·
JlB,am,maar het was een vuil,vies ~drijf.Daar moes,,:,
een wij ook penecilînespuitjeshalen als je een
klein wondje had,anders ging het rott.en~In iede-r
beddjf is wel wélt~1k kan julli wel zeggen dat
95% geen Hekel heeft aan de centrale~

Als wij hiel' mt heel veel mnsen het tEWrein aouaen
beMtt:en"lJat souden jullie daarvan vinden?

Dan laat de gemeente Dodewaard je rustig je gang
gaart,dan laten ;e je rustig zitten~Maar als je op.
30 april of 5 mei komt,dan krijg je hommeles.
Daar lIlOet je hîer niet mee aankornen~

Als jullie er e~:rlijk voor opkomen,daar heb ik wel
waarderifl$l' voor,maar z-elf doe ik het niet.
Hebben ~ullie de centrale bezichtigd toen die open
dag was?

Nu~hoe oos dat dan:'

Hou,toen heb ik gedachr:hier kan niks gebeuren.
Het is allemaal bet.on,betOD,beton.Hè Hana?We heb
ben 3 jaar beton gereden~

Maar in Ba1''1'Îsburg is toch ook een on~tuk s.J!beuM~

Die was gevoon niet goed beveiligd. En van de ~ene

kant word je andérs voor~eli.cht dan V8J1 de andere.

Heb Je· dan' weZ vePt'ztout&Jen in de (IJ mente7

Schelten en consorten? Die weten amper hoe een
appel aan de boom groeit. en die mo~ten dan be
81i8sen over kernenergie. En sla de gemeente er al
tegen zou zijn,komen ze toch wel zo onder druk te
staan,dat ze er ~ewoon mee verder gaan.

NOU, seq je eigm,lilk. ze1! ook .dat bJij het recht in
ei gm hand meten ne nm.

Ja,maar dat ~an oók niet,dan doet iedereen waar
hij zelf zin in heeft.

En st5 dan? We hsbben ht"er nou alleen tiet JWmBn ~

praat ~ Ik kan m V00f:t8te tlen dat Vl'OUtVen et' and8rttJ
ove:r denken~dat se b.v. als ~e müanl1l:r zijn ook ban~
'IlJOr'den.

Vrouwen denken niet zelf na hier,tenminste niet
de vrouwen die hier altijd gewoond hebben. De man
nen zeggen:z!5 iJ het,en de vrouwen nemen dat ge'"
woon aan.

~ijn,no& enige diskuS1Jie~we drinken OQ.S pilsje op en
gaan er vandoor.
Het kwam bij ons over of demaehte100sneid en de (on
detdrukte,maar wat wil je,anders moet je verhuizen of
je hebt geen leven meer) angst de menSen hier zo pas"
sief maakt.. En al heeft men geen geloof in autoriteiten

ook aktiegroepen vorden scepties bekeken.
Mwachtend,zonder geloof eigenlijk~

Voor ons daarom hoog tijd om initiatief te tonen
eR met inspiratie en strijdbaarheid te aktiveren.
Misschien dat dan door de komende aJçties de pit
en kl:'acht weer 8'angewaklterd wordt om het er niet
bîj te laten zitten.
Wij doen dat in elk geval niet ,en dat vinden
ze prima.Nou dan.

Bep en Marly.
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Deest
NIET ERG OPTIMISTIES dESTEMD DOOR HET INTERVIEW IN

DODEWAAlW,VROEGEN WE Oh"S AF HOE HET IN DEEST ZOU ZIJN,
AAN DE ANDERE KANT VAN DE WAAL TEGJmOVER DE CENTRALE.
Op vrijdag 9 mei is het heel mooi weer,en we gaan op
de fiets naar Deeat.In plaats van Dep ging Piet mee,want
hij fietst graag,en Bep had geen tijd.

Als eerste hebben we gepraat met Mieke,zij werkt thuis
en een keer per week in een er~che,heeft twee dochtertjes
van 7 en 9 jaar.

Hoe vind je het om: zo dicht bij dt( aentrol·e van Do~
te wenen:'

De centrale heeft me eerde: nooit zo gestoord,maar toen
het Sto~ Dodewaard Komadtee met aktiea begon,heeft me dat
wel aan het denken gezet,en dan kun je er niet onverschil
lig meer onder blijven. Ik ging vooral nadenken toen ze
hier over die afval begonnen,waar aoet die naar toe,en
waarom zit er eigenlijk zo'n hoge pijp op dat ding~Je

hoort nooit iets van straling, terwijl die toch ergens
vrij moet komen.

Na HanoisbU1'g werd je taen bange!'?

Van HarrÎBburg schrik je wel,maar zoiets was eigenlijk
te verwachten.Dat zou hier ook kunnen gebeuren.
Ik heb de indruk dat veel mensen denken, ais ik er maar
niks van af weet en er niet over nadenk,hoef ik niet zo
bang te zijn,en dan ben je dus ook niet zo bang.

Ben je ook .,..,. bang _ j.~ hBbt?

Ja,nu denk ik dat ze over 20 iaar mis8chien wel iets
kunnen mankeren.vat cIaa cloor de «ntra1e kom~.Ala ik
er niets van af zou wetea.,zou ik me niet druk maken~

.Ja,dan wil ik wel eens weten hoe ze er over denken,maar
verschillende huisv:rouwen,die alleen maar werken en
poçtsen,willen er niks van horen en hebben ook geen
mening erover.Op ouderavonden van de c.nc.he merk ik dat
Ook wel. Jongeren zij meer g~interesseerd en weten er
meer van,ouderen blijven heel onverscnillig.
Ze zeggenook,met die vugunning b~v~,4at als de toiuis
tel;: op eigen houtje zoiets kan 'Cloen,je dan toch nik8
kunt beginnen.

Denk Je set! ook dat Je. nik(;J kunt beginnen? innen?

Ik denk dat het op den duur toch, wel eal hel
pen/~ls steeds meer mensen hun meninq er over
zeggen .n echt laten merken dat ze er tegen
zijn.

Net pinksteNn is er een tentenkampJ doe je daar
aan mee?

Nee,ik qa niet naar het tentenkamp,OIIldat ik banq ben
dat er met de kinderen iets qebeurt,je weet maar nooit
of er berde komt,stèl dat ar een stel voorstan4ers
rotZooi kç)men trappen. Maar ik vind het prima lils er
akties komen,als er meer ruchtbaarheid gegeven. wor4t
aan b.v.. ongelukJtèn die gebeuren. Als mensen <!at ho"
ren,dan schrikken ze wel.



VeeL ongeZukken komen echter niet 91 nauwelijks in
de kJ:>ant~ goaLs wat- et> nu gebeurd -is in La liaque.

Dat klept,de mensen in de anti"keznener~ebeweging
komèn er toch wel achter,maar zulke dingen zO'liden ook
in de krant moe.t.en komen. Dinsdag 'dat proces b.v.,
daar zal ook wel weinig' van in de krant komen.
Daardoor komen gewone mensen er niet mee in aanraking
en wordt de AKB een elite-beweqing. Veel mensen ~lij

Ven denken dat zonder kernenergie het licht ultg'aat•••

Net toen we weg gingen kwam een van de dochtertjes
thuis,zij vond die "stroomfabriek" maar een eng' ding.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-
Daarna hebben we gepraat met een oudex echtpaar ,waar
van een zoon druk bezig is, met het proces tegen Dode
waard. Ze hebben 4 zoons en 4 kleinkinderen.
We vermelden niet apart wat :tij of hij zei,meestal
w~en ze het wel eens en vulden ze elkaar aan.

Kleinkiná.eren

Vooral VOOr de kleinkinderen v1n4 ik het belat1qrijk
dat de centrale dicht gaat,meer dan VQor onszelf.

Bent u bang dat-er een~ gebeUPt?

lnderdaad ja,we pra~n er ook vaakover.QOk. liet onze
zoons, En de eentrale levert toch niet veel Op,lDlli!lr
een \, geloof ik.En. dan die splijtstof~ven,waarvan

er al te veel zijn. Ze doen maar.

Na HarHsbU:L'g waren j'Uz.rei ,toen banger?

Ja natuurlijk,dat maakte veel !ndruk,je hebt ,echt
JDee:geleefd met wat je hoorde op t.v. en zo.
Waarom zetten ze zo'n C!entrale trouwens niet. in Den
Haag' neer,maar in een dun. bevolkt gebie4,daar blijkt
wel uit dat het gevaarlijk 1s.Een dun bevolkt gebied
zijn voor hun blijkbaar qeen mensen.

wat vinden jutlie Oan die aktiesdie er geweeB~ zijn
en die gaan komen?
Dat vind ik qoed,als het er maar vreedZaam aan toe
qáat. QD -qezondheidsndenen zouden we zelf niet aan
een' terreinbezettinq meedoen,ik ben ook wel bang' dat.
het een beetje hard zal gaan. Maar 1~ hoop dat deak
ties wat opleveren.
Zo 'n aktie .tn Groningen heeft denk ik wel sUkses ,die
boycot van dDt gedeelte van de stroomrekeninq,dat voor
Dodewaard. is. Die mensen zitten er wel ver vandaán,
maar willen er toch aktie tegen VOiP:ren.

Maarom zijn ze eigenlijk ooit met ke~nergie be
qonnen,toen was toch ook al bekend dat het zo gevaar
lijk is. Hier in Deest zijn de meeste mensen er echt
wel op tegen en willen dat ding d1cmt hebben. Maar in
de kranten en van de politieke kant,Ujkt dat weer niet
zo. Van de kranten boor je ook n,iet hoe gevaarlijk het
is,wel van de aktiegroepen.ln de geIllfIente Dodewaard is
een boekje verst;::henen,dat niet uitqeqeven mocht worden
op laste van de COIIBissaris van de koningin in Gelder
land,Geertsema,tevens commissaris van de GKN..Het &OU

te eenzijdig zijn,0md8t er gevaren .in qénOeIId werden.

Wat vinden iuZZie. ~ 1wt rampenplan" van de gemeente?

Als er tets gebeurt#heb je da'ar niks aan.Eerst wordt
die gebeld,dan die eB eer bet op de plaats van bestem
ming istis er een 4ag vom;bij.
Wat de inf~ betreft,die moet van beide kanten
komen. Wat de v.RA CJP 30 april deed,dat is toch goed,
om. ook de andere kant te laten zien.Wiegel scheert
alles over een kaa,-ooeat dles rellenschoppers.Maar de
demonstratie van de~ vond ik wel goed.
Laten we hopen cSat 4e akt;le :in Dodewaard vreedzaam
zal verlopen~

-.-.-.-.-.--.-.-.-~-.-.-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

De kleuter.obool qing net u1t toen we er langs kwamen
en we vroegen een moeder die ham;' kinèl kwam afhalen,
wat zij van de centra1e vond.

= Hoge heren
OlNou,voor JI1j~he~ nlet,maar je. kunt er toch niks
aan èIoen.De hoge p1.eté:il beslissen. toch.Gewone lIeDSen
hebben nik. 'te zeggee.BD. dat rampen plan wat ze ge__ bOCllt~.

Ua zeker,met ae k1n4eren.Maer waarschijnlijk haalt het
niet ~l uit,d1e hoge heren hebben zoveel lDaC!ht.

-.-.-.-'-.-.-~-.-.-.-.-.-.-.-~-.-.-.-.-~-.-.-~-.-.-.-.-

18



-=- Ik houdme nergens mee bezig
0.. kleuterleidster dacht er heel anders over:

"Ik. heb er weinig last van, ik lees er ook nooit iets
over a Ik denk dat het veilig genoeg is 0

En na Ha:zrroisbU7'(J, -werd je toen niet bcmg?

Nee,ik vind jullie wel heel pessimisties.

Van hoger hand weten ze echt wel wat goed is ,daar heb
ik wel vertrouwen in. 'Ik interesseer me niks voor poli
tiek. Ik z~e dat jullie ook een speldje met "wij willen
wonen" op hebben,met zoiets houd ik me ook niet bezig.
Ik heb een huis,ik heb mijn werk,en daar heb ik genoeg
aan.Verder maak ik me nergens druk over ..
-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Gel~kig denkt niet iedereen zo,we kwamen op straat ook
Dog' een oudere man tegen,76 jaar,en die had de volgende
mening:

·Hier zijn we er allemaal wel op tegen,er wordt ook wel
aktie gevoerd, en vergaderd,en dan komt er een hoop volk ..
Er wordt veel over gepraat,in de bejaardenwijk waar ik
)roon ook. Als er wat gebeurt,qaan we er allemaal aan.
BOlil meer ze er achter heen zit.ten,hoe beter.
De meesten zien akties wel zitten.Zelf zou ik graag mee
doen,maar ik heb last van mijn adem.
Blke week staat er wel iets in de krant van een of ander
onqelukje,npg steeds staat dat ding ~.Laten ze het nou
·eindelijk maar eens gaan sluiten.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Tot slot hebben we gepraat met Els ,die thuis werkt. en
studeert en Resie,die zOIrlel binnen als buitenshui.e werkt.

Boe vinden juZUe het, zo dieht bij ere ()entrate van
Dodeward te wonen?

Best beangstigendoo.

In hóeverre hout1$n jul:Lt:e je er mee bez.ig'?

Nou,we lezen veel informatie,hangen a~fiesjes voor het
raBID,maar verder doen we er niet veel aan.

.Doen juUie met Pinkstersn met het tentenkamp mee?

bat hangt er van af, ook i.v.m.de kinderen,~ ik vind
het wel prima als er een aktie komt.

Na Hat'Pisbur QlMrden ,jullie toen bang:tr?

Bls; Ja,vooral dat heeft me MIl het denken gezet.
Resie: Nou,lk werd eigenlijk niet banqer,ik werd
qaaier.Boe meer je weet,hoe kwaaier je wordt. ,Als je
.alleen bang bertt,heb je eerder de ne,i..qing om je terug
:te trekken,maar .ik merk dat ik steeds meer- op de punt
van'mijn stoel ga zitten.

Al die rotzooi,die radio-aktieve afval,is niet alleen nu
gevaarlijk,maar heeft ook gevolgèn voor volgende genera"
ties. Je krijgt toen nooit meer u:l,.tqelegd waarom wij
(nou ja,wij?)- in godsnaam ooit met kerncentrales zijn
begonnen. Wat stelt een dodenherdenking nu voor,als je
zo' stupide door blijft gaan met kernenergie?

Militant
Wat aouden ju.LUe vinden van een te.rreirfbeaetting?

Ik zou het prima vinden,maar zelf npg niet meedoen,ik
ben niet zo milita.nt,lllisschien over een paar jaar ~

Pnlten: juZZie er !Hel- vaker> OV6:l'?

Ja,Ye proberen andere mensen er wél warm voor te krij
gen.
Bet is zo,datmensen diè aanvankelijk hier in Deest met
de aktlegroep begQl'tnen,van buiten Déest kwamen,hier dus
nu wel wonen.omdat er al een beetje wantrouwen was tegen
over mensen van bud.ten,spraken de argumenten tegen kern
enerqie,waar die mensen mee kwamen, in eerste instantie
OOk nie~ zo aan.Wij komen dus ook van buiten en dat v~
schil hebben we wel gemerkt. n

Dat was het dan.Een heel verschil met het intervie'ff in
DDc1eIraaDt.Ook al hebben we in beide plaatsen slechts
Elllkele .url.ngen gehoord,het zt!g't toch wel, iets•

De volgende keer springen wij voor jullie,qeaeht.e
lezer (e) s (sen) ,met plezier weer met cassetterecorder
en al,qp ons fietsje.Als het niet al te ver is tenminste.

Piet en Marly.

-----------------
Op 26 april v~n~~n di~erse akties plaats tegen kernenerg~~en'tege.n·
de kernbewa~en~ng. Naast de al genoemde werd er gedemon~treerd'in

Engeland (Sout~ L9ndon, .GIOucestBrshire~ Norw~ph, Sheffield ect.),
West Duitsland (300 mensen in Dar~stadt) en USA (Dal ton Pass, 1000
mensen tegen'een uraniummijn daar).

Op ds eerste vs'rjaarde.g, van Har.risburg werd er door 15.000 .men'sen
gedem6nstreerd op Trefslgar Square ih Londen. Git was. de gr~otste
demonstratie· tegen, kernenergie tot nu toe in Engel.artd.
Dat 'verzet in Engeland nodig is maken de plannen ·var!" lIt~dam Thatéher
wel duidelijk. Voor het éinde van deze eeuw moeten_er .20 centrales in
be~r~jf komen.. .
OO~' n verjaardagsfeestje. in .Amerika. -liep ni e,t· zonder· moeil! j khedén.
In New Yersey _wE!lrden S6 mensen gearresteerd tijd,ens: ee~demonst:ratfe
bj,j het hoofdgebo·uw van General. Public Utilities.
In Harrisburg zelf· d-emonstre·erde 12.000 mens.en. Ze eist-en de defini-
tieve sluiting van de centrale. .
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voor ongev.lleD bij de Dodewasrdee centrale. Deze reeeling is offi
oteel door de R~Jksoverlleid atgekondiad in sugustus ~976. Bij ~
geit de teken VOOr .llerlei instanties di.. biJ' de rampbestrijding
ZiJD iDgescllakeld. MeD ksu er.... voorkOlllen <lst deze iuteDties
onvoorbereid te bUll' koá... eD lsup elkaar h"'D werkeD.
BeD gewOOD br.Ddje kan onze eigen vriJ..il1ige brandWeer ..el blus
.eD. loIasr "'D ong..val ...asrbiJ r.dio-aktieve etTali..g een rol epeelt
die Je Diet ruikt of siet, ie BeeD zaek voor lekeD op d.t terreiD.
Dau:- ie bet D.en vsu vail1gbaideaaatregeleD eeD zeak ..aarbij dea
kundige advieeurs de overbeid raad /levan. llIe i1e aanpak voor bet
gebied roDd <Ie kernceDtrale goe<l te leideD. beeft ...n een "beieide
centrtllln iDsertcht in Ooeterbeek, dat na een 00Reval d4 aaat1'8fJ81e
afweegt en uitvaardigt. De ainietera van Volke~zoDdheid eD van
Soci.le Zaken ziJa uit<liDdeliJk voor de 88Ilele rampbestrijding ver
sutWOOrdeli Jk.

Illelke maa.tIl.t.gelfJt· /wnt U veJlWaC.ktm ?

De belsugriJkete zijn:
1. Bet advies VaD de burg..eester 011 eni~ tijd iD huls te blijvlOD

.D gebruik te .akeD vsu de .f.eh....iDg <lie uw huis tegeD stre
ling biedt, ..(of

2. bet bevel van de bur.....eester 011 zo spoedig aogeliJk Dodewaard·
te verlatea eD tijdelijk in een Daburig dorp ot stad onderdak
t. soeken.

ffJt Jt/IJIIP hij Ik keJute~ .ut l1od~ ?

lIiet _aar ..... OJlIlelllkJ., .aer eeD groot bedriJf.OJlIlelllk eaarbiJ
gevaarlijke .traliDg vrlJkoat. BaD zoiet. gebeuren? Men keDt de ri
sico'. vaD dit type kernceDtr.les DU zo goed, <lst ..eiDig "UeD
serie. geloveD <Iet bet ecllt oDveUlg ie oa ia de buurt vsu deze
centrale te WODeD. Bij is so gebouwd dat de kernreactor niet vo
zelt ui t de haud zal lopen als zieb ereeu een aank.ment voordoet.
Ook eeD .eDseliJke fout bij <Ie be<lleDug keD Diet z_aar leiden
tot een. sl tUBtie .aarbij het hele mechauls.e zonder atoppen '''door
alle rode lichten been davert".· Wan:t dd zouden alle iqebouwde
veUipedeD iD ééD klap bebbeD _elgerd bun ..erk te doen.
De kans op eeD BrDsttge ramp met de kernreactor ia daQ ook mini••
te achten. En toch, ondanks alle zorgvuldigheid en controle, mag
men Doolt zeggeu_dat een onceluk volstlekt uitge8loten ls~

Ir is DOg een andere factor die de ontwerpera VtUl de centrale vroe
ger u1et zo hebben bekeken. Dat 1s de aogeliJkheid van een van bll1
ten koaen<l gevaar, bijvoorbeeld gesel<l <lat door terroristeD wordt
gebrulkt ....eD politiOkdoél te bereikeD. BI' zijn ecbter elders iD
0.118 land veel kwetsbaarder doelen te vindeD, "a'ar .en zonder spe
ciale keuts in e8JI budolldraai ....1' oDbel1 kan aanrichten dim. in
<Ie kernceDtrale iD Do4ew.ard.

AU eh. nu tocJr. JUUtio-al<.:tieve IIbtaUng vlli.jll.omt ?

Dat zou alleeD k........ optreden als er uit bet reactorgebouw door
een lekkag. radio-aktieve gassen en .tof4eeltJe. oDt.Dappen, biJ-
voorbeeld via de acbooret<l8D. Bij grote boev.elb.den daervan kan Dit laatste zal Datuurlijk all.eD iD liet uiterste ~v.l nodig zi~.

.en 88D".e.. dat etraliDgsgevaar iD de ..aaste ..geving dreigt. AJldere Ilaatregslen kunne.. zij.. :
waerbij <Ie to.psMl<le etral1ng.<leskundigen _teD coDtroleren het .VacuereD vaD het vee, oader leidiDg vsu de ProviDciale Voed••l-
ot op bepaalde plaate.. iD4erclaad reclio-akUeve atraling OPtre.dt, ...-.is8aris eD bet ui tdelen vsu zopD...de JocIid.tabletteD oDder de
di.. gev lijk ie voor ....... en diereD. Ale ltet O1IPl\Jli: "eiaie ..-' bevoikiDg ib be<lreisde <leien VeD <Ie _ente. Deze tabletteD kllllDeD
volgen b n, <lsu lIUlleD de _en .._eclliJaliJk Diet<l eDdera u tiesche""'D tegeD de scha4eliJke S.VOlSeD V8D ... bes..tU..g aet
Denen <I'" bet _<!rijde )HHlial...et••to'. iD de OIlgeviDg radio-aktief J04i....
vaD de ceutrale.Ie .1' <Ie Dt.C.....el gevaer d.......10 .1' door de Op de volg.Dde bladeijdeD kUIlt u eu .....10.1 praktische ..enken
O"rbeid i<tÜ gedeeD WDrdeIl _ <Iet gev.... af t. "_eD. Waar pre- leze... Dan ....t ft eeD beetje ..at "D vsu u v.rlangt ele bet OD-
cies ieta _10 g_ -it af ..... de wiDdr1c1lting eD _re d_s alles tocll nodig ie v.Uip.l<1s••atregeleD voor de b.volking
....ral..vl_D. Globaal _ .... lopen alechts gebieden <lie benedeD- te D_.
ri_ v.. <Ie _tral. liggen Uig. kaDa lip beeDetting.

Hoe .(01111l1li we rUt op ?

BeD aantal .aat_leD kaD de ....rb.id alvut op papie", _rberei
<leD. B.t _eat.beatuur etaat be~ dichtat bij de b.volking e..
s_lt deD ook·<l8D rol bij <Ie uitvoer1JlC "U <Is lOOge..a.d.
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Hoe. //.omt lA ltIL ae.hte.iL UIItt lA 1II0et doen ?

aITIIATI!: 1
La'te••• en dat, er eeD alllder ernstle OJlPVal 1.8 gebeurd En
d.t de .utoriteUen da.m. vaatstellen dat lIe1> toch r ••dza.. ia de
bevolking van een of aeer dorpen in de oageving van de cen1>rale to
.aaraell_en. DanZallen op laat v.n de I>ur,...eester geluld....ten.
door de -"'te do~. rijden en ee. I>8ricllt ..roep•• dat ook op
eea ~aatlet aordt uitgedeeld.
De tellSt van dU bericllt ia bet volgeade adrte••an de bevolUag:
"AtUW.t.. AttVltie..
Piu volpt WI be.lmlglli.jke. IfIf.dtd.e.UIIg Vt\ll de. buJrge.llle.eAtu.
Het ge.vl\4.\ beAt44t tlJLt ovu eJtige. Ujd lLIUUo-aWe.ve de.e.UjeA zul·
l.e.II nevtl>.olllen, &ie. lt lI.i.e.t /utn.t (tlWVllle.lflf.ll. In UlO e..ieen belang d.i.en.t
CL tI.e. volgl.nde. lIIo24tUge.l.e.ll te. .tIle.&&e.n:
I. 'Illeng luW.d.i.uen en IIU ondVldak.
t. ZOJlg VOOJl \/0ed4e.t en dil.inke.n VOllJl me.na en d.i.e.Jt.
3. stuU !laIIItn U deawI en VOOJlll.oIll het b.i.nnudlûnge.n Vt\ll 4to&

.in l'JOn.i.ng U Wll..
4. 1.u.Ute.Jt vo01ltcllL/Wl,(l llQtlJt de. lLIUUo-uitzudillge.n. V/lJl H.l.tIlei'.AunI Hl.
s. Zoek e.u 4~at6. Bij vOOUW/I. onck.JlgJlOnd4 (ke.tdu)06

eu Jwb.ttt. d.i.e. ZOvU IIlOge.Ujk Vt\ll de. bui.tenftute.it en het dak 14
vell1'liidvuf U 14 OIMÁ.Ilgd dooJl zOlleel IIlOge.Ujk b.i.nnVllllWlen.

6. 'JUj~ .in tie. .Ichuifptaat6 t:ot bekendgeJllllQkt IIItIJtdt 1I.i.a 4«e.ne'.1
lü.i.d6fl'le.keJWlge.na 06 dL lLIUUo dat CL deze. kwtt lIeJll4ten."

Ret kan zijn d.t ... aanraadt aiet ....1. bij 6 tot nader berlcllt
in da .eIIuU~laat. te bUjven, "'r .el tIlui. i. de buurt d••rvan.
Oot; kan het .eIIter voo_n, d.t de dreiliDI van b••••ttiDI· zo
.""uut. 1& d.t ••D da _ijzingen 1 .n 2 ov.rala.t, OIId.t dzervoor
leen tijd ...r 1&.

SITUATII 2
D.t zou de .Uuatie kuDaen aij. waarbij toch een el'lUltil o.pv,al ,ut
de lI.er.re."to1' B.beart eD be.loten wordt ter be.eII.ral", vaa lleU.

en dier bep••lde SebiecIeJI te o.trui.... D11; ev.cueren kan tijd.lljk
zij., uit voo_rs: of van lansere duur ala ia4erda..a bea_tti.g
van eniS belang 1& oP..1>........ B.. _.Spng _r de bur,_e.t.r
tot .v_ati. ia aiet een ..art_, naar een w.ttelijk ....vea b.v.l
d.t iedereea dadeUjk _t opvollft.
Op laat vu de burs-eater zullea dan geluIdza_u door bep••lde
del..... de _ ..te rijd... _e zuIl•• bet bevel .tot o.truinbl
OIIroepq, d.t _ i. de VON vu e.D paanet wordt verspreid. In
die ..deelta .an de te dle .iet ODtraiad _te. worden,z.l
dus ..... lIeluidzw_ 1 k_. Da ....... daar kUllD•• dWl voor-
lopill bia_bui. blijven ea .v..tuele b.riellt.. vi. d. radio be
lal.t....D.

De tekst van bet om te ro.pea bevel tot ontrul.iug luidt:

..AttenUe. AUenUe.
fUtIJt volg.t een belangJtijke mededrd.i.ng van de bwtg""'e.eA.ttIJt.
1. OLt deel van de geme"-fl.te Iwt 1lb.d.i.o-aWe6 bumet waMen 06

Ü lle,,-d6 bUlllet. fen langell IIt1JtbUj6 14 g,,-l!IJ.IV<Ujk.
2. 0"- bU1lgemeu.tu ziet zich genoodzll4kt de ontJr.u.Un.ing van

r1U d,,-el. van de geme"-n.te te ge.la4.ten.
3. U moet daattom vana6 r1U 1II0men.t zo Mel. mogeUjk UlO hu-i..I II,,-JLtaten
4. At6 u 1'.1'.11 CULto hebt, moet CL daaJun"-e op e.i.gen gel.egenhe.i.d zo Mel.

mogeUjk J.(a d,,- ...•..• (nadu op te g"-II"-n !toute) naM het Uj
detijke opvangcent!tum •.•.. .•.•.. (nade!t op te geven) gaan.

5. 'I"-em zoveel. moge.Ujk mell.lelt uit UlO CÜJtec.t,,- omgeving mee en
zo wû.ug mogeUjk bagag,,-.

6 Houdt ~amen ell ven.tUa.t.i.e-opwngen vall UlO auto zoveel. mogeUjk
d.i.c.ht .

1 At6 u ~een auto hebt en u 'wnt .uet lIIet UlO buuJtm<ln mevu.jden,
moe-t u een gJloot wit liIken bu.Lten hangen dat lIan de .ItJlant a6
ciJ.UdeUjk 14 te zien. Ande.!te au.to' 6 komen lA dan ophal.en•

Details over de organisatie van de evacuatie zullen wij u later
via ons gemeeoteblàd laten weten. De tijdelijke opvengceDtra zul
len ia twee ot meer buurge••eDten worden l~gerlcht. Deze zijn
vooral bedo.ld al. tijdelijk v.rblijf voor~e iuwoDer. die uiet
onmiddellijk bij familie of keDui••en buiteD Dodewaard ter.eIIt
kunn8D~ Bij evacuatie uit het gebied d.t al besmet is, aoet u
ziCh echter wel eerst bij het opvaDccentrua aeld8D 0; u t. kUDDen
onderzoeken op b....ttlng.

TeDslott. Dog dit :plWbee.!t .It"-ed6 kaLm t,,- bUjven. VoOJtkom zov,,-el.
mogeUjk pan1,,-k en 1I01g de IUlIIW.i.ju.ngen .IUpt
op. van h.e.tp.t u 011.I en uzel.~ het bute.. Laten
we. Iwpe,)t dat r1U aUeA MoLt nod.i.g zal u.jll.

.aart 1911. ,,~ Burg.....ter •• wetboudera van Dodewaard.

w ""'..~ r" "t",c~.(.,..,.1, 11( ~ • .(. b, "'e.I
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lieve mensen, slaap zac ht

b. en w. met het rampenplan houden de wacht!

Marly.

al deze ri.iko'. wegen toch zeker niet op
tegen de gezoadheid,veillgheid en gemoedsrust
van de _nsen ?
voor mij tenminste niet.
De enige juiste beslissinq is nog steeds.
STOP DODEWAARD :::

ma gezegd heeft,n.l. dat hij hard weg zou lo
pen als er iets zou gebeuren. Denk er n09 even
aan dat hij als eerste gewaarschuwd wordt!

Dan de jodiumtabletten: er wordt de indruk
gewekt dat de tabletten die uitgedeeld zullen
~orden,beschermingbieden tegen het radio~ak

tieve jodium. Bij een groot ongeluk komen er
echter meer stoffen vrij,waarvan sommigen in
ons lichaam worden opgeslagen en o.a. kankec
tot gevolg kunnen hebben~

Als het echt heel erg is,situatie 2,moet
er geëvakueerd worden~ In.Harrisburg kwam deze
evakuatie echter pas zeer laat op gang,en dan
nog alleen zwaqgere vrouwen en kinderen.
Eigenhandige evakuatie is uit den boze,we zouden
wel eens de verkeerde kant op kunnen gaan
Het is natuurlijk belachelijk te veronderstel
len dat mensen niet in paniek rakén,dat er kalm
en met discipline gehandeld wordt.

En dan,als er geëvakueerd. is,wat dan?
Als er een groot ongeluk gebeurd is,kan de hele
streek voor een lange tijd,misschiert wel voor
altijd,afgesehreven worden.
Al deze rislko's,waarvoor men zo'n absurd plan
bedenkt (welk draaiboek ik overigens wel goed
vind passen bij de parlementaire klucht,die
opgevoerd werd tijdens de gemeenteraadsvergade
ring in Dodewaard,die wij met een aantal stroom
groep(st)ers hebben bijgewoond op 26 maart),

Als het,nlet eigenlijk om te janken zou zijn,
zou je er alleen waar hard om moeten lachen,
om dat rampenplan.Hoe krijgen ze het bij el
kaar verzonnen, en ze menen het nog serieus ook.
Ze beginnen met te zeggen dat de kans op een
ongeluk miniem ls,natuurlijk,er is geen reden
om bang te zijn••••en Harrlsburg dan?
De mogelijkheid van een van buiten komend ge
vaar,terrorlsten dus,döen ze af door er op te
wijzen dat er ,in ons land nog kwetsbaarder
doelen te vinden zljn,waar men meer onheil aan
kan richten.Alsof ze daarmee wegvalt.
Het tweede kopje:-als er nu toch radio-aktieve
straling vrijkomt?l' Tja,wat dan? Dan gaan de
toegesnelde stralingsdeskundigen aan het meten.
Maar waar ligt de norm? Wetenschappers ~ijn het
er nog niet over eens welké hoeveelheid stra
ling nu gevaarlijk is en welke niet. Een ding
lijkt me duidelijk:gêên straling is het bestel
Ze zeggen e~bij dat slechts gebieden die bene
denwinds van de centrale liggen kans lopen op
besmetting. Maar als de wind dan draait,of de
v~lgende da9 uit een andere hoek waait,lopen
de gebieden aan de andere kant dan geen gevaar
meer? Het ljikt me stug.
Onze (nou ja) overheid heeft op papier alvast
een aantal maatregelen voorbereid. In juli 176
is in de Nederl.Staatscourant te lezen wat ze
allemaal bedacht hebben. Er is een Maatregelen
commissie,die als taak heeft:"het besluiten tot
het nemen van maatregelen.111n die comnissie
zitten een aantal commissarissen,kernfysicl,
ingenieurs en andere deskundigen,een hele rij
in elk geval,en die komen dan allemaal qauw
naar Oosterbeek om·te overleggen wat er moet.
gebeuren. Dan is er nog een Techniese Commissie,
die metingen doet uitvoeren en kontakt houdt
over de aktuele situatie van het ongeval.Deze
mensen reizen allemaal vluq naar Arnhem. Bn ten
slotte zijn er de meetploegen,d1e de metingen
verrichten.

Al deze mensen worden trouwens opqebeld door
het Alarmcentrum te Nijmegen,dat fJebeld is door
de burgemeester van Dodewaard,die door iemand
van de kerncentrale gebeld is. Ze bellen elkaar
natuurlijk even terug om te vragen o~ het klopt
dat de ander net opgebeld heeft. Wat "ik me af
vraag,als een van die lui nou net bij iemand op
bezoek ts,of in de kroeg zit of zo,nee,dat wordt
te inqewikkeld,ze zijn vast alttj.d thuis.
Verder over:wat te doen?
In situatie l,een minder ernstig ongeval dus,
adviseert de burqemeester iedereen om thuis te
blijvefi en liefst in de kelder te gaan zitten.
Oit werkt in de prakt~jk natuurlijk van geen
kanten. Heb je de mogelijkheid om weg te gaan,
dan wil je er natuurlijk zo ver mogelijk van
daan. Dat advies is overigens ook in tegenspraak
met wat burgemeester Pauijn in een radioproqram-
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IWJaromDodewaard?)
OF:Waarom deuiterwaarden stralen

De kemcentrale in Dodewaard atàat nu al zo'n 12 jaar
C"evaarlijk te wezen in de Rien.cbe' Ui tenraarden. Je kan·
je afvragen, wie er noU eigèDlij~ op dat onzalige idee
is gekomen. Maar miSschieb Is bet nog ..el veel interes
santer en onthullender te gaan bekijken, 'Waarom: de PO·
litici en elektriciteitsbedrijven de bewone~. 1n onze
streek dachten te moeten opschepen met een heulie kern
centrale.

nog geen verzet
De diskussie over dè ee%\8te te bouweD kerncèntrale in
Hederlandtvond aJ, plaats ein<ljaren vijftig, maar kreeg
vooral gestal te begin jaren zestig. OlIdat in die tijd
nog nauwelijks enig vezet tegen kernenergie te bespeu
ren '11'8.• , 180gen we verwachten dat in de officiale stuk
ken' van toen vrij open en eerlijk Qver de diverse" argo
lIlenten wordt gepraat.
Tegenwoordig JllOete.. ze dat nogal lnpákkea in allerlei·
fraaie argumenten. want «la Anti Kernenergie Beweging
heeft inmiddels al wel l.ng duidelijk ~maakt, dat er
aan k..menergie bezwaren te over kleven, benaren. die
niet ~maar opwegen tegen !:;let ekoDOllietl belang van
(een vermeende goedkope en kontiDue) eDergievoorziening.
n.te.r toen nog 'weinig verzet te bespeuren was. moge o.a.
blijken ll'it de uitspraak van de toetm.alige minister van
Ekonomiese Za'kttn, De Pous. op 7 DOveliber 1962 in de
TWeede )tailler: "lIijDh••r de Vooraitter! ik mag kODsta
tereD. dat alle sprekers (van de di""e partijeD 1n
het par1eJ!leD~ - pt) er met mij van overtuigd: ZijD, dat
de kernenergie op lange termijn pzieneen ci-oot ge
dee~te van de nederlandse energiebehoette zalaceten
dekken. u

werkelijkeargumenten
W'ê lIullen in het volgende dua eens proberen te dunen
in de diskussie. van destijda en lQ.jkeilof we· zo Acbter
de werkelijke U'gWDeDten voot de bouw van de Dodewaard.
centrale kunnen komen. Dat 'zijn i_ra de :redenen waar
ca we DQI liet het kreng zitten. Het pat daubij vooral
ca de motieveo VaD de overheid en de elektriciteitsbe
drijVen. We 110eten daarbij wel ~.Dken, dat de nedar
land.a lndu8tri. In de be811••iueeD over kerneneraie
een grote .vinger in de pap Ilad (e~ nog heti'ft). Onderzoe
kingen he~en imIIe" uitee'rez1im, dat de regering ziCh
steeds \!OOftaUltjll: heeft laten Ujd.en door de ·ac1vielMn
van de door baar 1ngeetelde lndustrUl"lé Bllad voor de
Kernenergiejeen kommissie waar vooral de industrie baar
mannetjes heeft zitten (want vrouwen zijn in die kringen
~let zo ,..ild, bebaive op 8cb90t van d, dlrekteur~ ••• ~

VertegenWbPrdip zijn. daarin aeeatal t Philip. ~_ She:l1.
Rljn-Schelde-Verolme (UV), Verenigd.é Machine Fabrieken
(VMF') e.a.
Dat kan betekenen. dat als de reser1Dg enkele jaren ge
leden bealui t het Nede:rlandse aandeel in de houw van de
snelle kweekreakto:t in Xalkal' (zo'n 400 mUjoe:n gulden)
te gunnen aan de NV Neratooa (VMF" RSV, en Coarpr1lDo 
dit laaUte i. een ing:en1eursburo waarin QOkSbell en
Phllipe zitton) , dldl gebeurt- ~t op advies vu de hereD
Slekinge (VIIP), HOOI (koalssarisVMP) ,. vu Reénen (JUlV)
en B.arendftat (C08))1"imo), allen l~n van di. Industri
ele Raad. HlUidtg niet, Ga zo je eie-n-adviseur te k'w:ulen

.p.l.n. En .00....11" ook.#iWA~

~_._~

~}" D'C~~ ~}" D~~
"'-.,..,
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.lelle zalwel zien
Mur IO~, te.rug naU" Dodewaard. Bekijken we eerst
eens :I:n het kort boe de dBll8a en heren in Den Haag
er des~lJds over dachten.
De heer Zijlstra, tegeuwoordig direkteur van de Ne
d.rlandsche Buk, was in 1957 minister van Ekono
aiese 'aken en schreef de allereerste nota over
kerJ;lenergid. Hij had Zéer groot.et plaDllèD. Die kwa
..tt er op Deer. dat kernenergie d6 energievorJll van
de to8k<ll18t zou moeten worden. en wel zodliDig dat
volgens lIijn plan in Nederland in 1915 liefst 3~
van de elektrioiteitsvoorziening via kernenergie
~u moetèD plaatsvinden:
In de nota van Zijlstra staat pagina's lang te lezen
over het belang vu kernenergie voor Nederland ge
zi8l1 de e:nergiesiruatie in de were'ld. OOk toen ken
nelijk al. Maar er schijnt nog veel meer voor ODS
weBBeleId 'Ce zijn: "Wil Nederland de snelle ontwik
keling van de kernenergie kunnen volgen (er wordt
in de nota nogal gememoreerd aan bet fe1 t dat bet
buitenland al beel' lang met kernenergie bezig is - pt)
, clan zal het 110eten be.chikken over ervaring, over
een industrieel apparaat en over de nodip deskundi
gen" Het gaat daarbij 'lfOoral om een eigen Ol1twikkeliDg
bij het ftrkrijgea van kernreaktoren omdat op deze
manier "voor Nederland mogelijkheden worden "geboden
om zich op de internationale markt een positie te
"rwerven. " naartoe uit de. .:inister de "wenselijkheid
~ spoedta ~lijk de eerste kerncentrale in gebruik
te 1l8J88D. tl

Op 4e we. hier naar toe zl~t de minister eigenlijk
alleen nog~ ~tese problemen; terwijl de nota
liefst 31 pagtna'. telt. worden er zegge ~ ~Cbrljven

drie zinnen aan velli.gheids- en cezODdheidaaspekten
besteed: :

5uez. krisps'-
Zijl.tra l1ep echter te hard van .. tapel. Na de Suazo.:
(olle)krieia ln 1956 kwaa er nl. tneeha ontzettend
veel en goedkope ohe op de markt. BovendieD ... ,in...
~ddel. ontdekt dat er een aanzienlijke aarde..bel
Tln Nederland voornam. Dat' -iei~e ertoe. dat de iJl...
teress. voor hrQeDerpe wat afnUi.
Toch had Mn zo 'iink. en rectlts wel ooa voor de to....
kOlll8·t. een toekomst liet 1C'ernenergiè in Nederland. De
indua-trte rook loot. In 1959 werd. nl. de al eerder
genoemele NeratooD,nv oJ)eericht _ toekomstige orders
iD Nederland. in de .achtte a.lepen. Bovendien ad tn
1960 de Coutasle· ~!'OIIP fiqesteld door 4e reaeriD"
waariD ll4ut Philips in dé persoon van Tro" ook nog
andere bedrijven .aren vertegenwoordigd lIIO.ala de Rot
tel'd.-.che l)ro~dobl..t.chappij. DSM.ShelJ. Nederland
BV. sau tranaf"ol'llatorentabrlek NV) de overheid el'
van weten te overtuigen dat er zo .n.el molelijk indo.
.trille akttvit,lten m.b.t. kerneDergie tn ~ederl~

op poten ~deD-~ten W'o~eD opgezet ut tbanelfle
steun van dè OTerheid.



konkurentiepositie
Ret is intu.sen 1961. De nieuwe minister van Ekonomie
se Zaken ~eeft goêd Daar de heer 'Tromp geluisterd, want
hij neemt de draad van Zijlstra weer op ln zijn zgn.
MeIIorie van Antwoord van 18 september 1961.
Opvallend;l.8 dat. De Pous I argumentatie niet meer alleen
gericht is op énergieschaarste, maar vooral op de kon
kurrerep.de prijs van kernenergie in dlll toekOIl8 t: --

de verwachting beata,t dat tege~ het einde van de zestiger
jaren de kernenergie tegen dergelijke prijS (bedoeld ls een
kl1owattuur~prijs-van2,7 eent - pt) zal kunnen konkurreren.

Alhoewel nu door de PoU8 enrle zijnen wel enkele pagina's
aan volksgezondheidsBspekten worden besteed (welke voorname
lijk gaan over een aanpas.inc van de strallngsnoraen en
waaruit zeker geen bezorgdheid of twijfel over kernenergie
blijkt), gaat de rest van diena visie voornamelijk over de
industri~l~ ontwikkeling van kernenergie in Nederland. Van
belang acht De Pous b~enal de konkurrentiepositie ten op
zichte van het buitenltnd. Allereerst wordt gekonstateerd
dat het buitenland doo~ het militaire gebruik van kernener
gie (bij de ontwikkeling van atoombODlllen dus) en de. enorme
financi~le8teun van de regeri~gen daarbij al een enorms
voorsprong op Nederland heeft. Vervolgens duikt daar~it de
volgende konklusie: "Deze~ ekonomie. gezien, geforl!leerde .
ontwikkeling van kernenergie in het buitenland leidt tot
een voorsprong, zowel op tecbnologies gebied als in produk
tieervaring van de industrie in bedoelde landen op die van'
andere industrielanden, welk.e voorsprong op den duur ook
op andere gebieden dandat van de kernenergie zal doorwer
ken." nat laatste slaat op bet feit, dat kernenergie zo
bJ.oedltnk 18 door de rad.ioaktieve straling, dat er bij de
bouwen het funktioneren van de kerncentrale zowel nieuwe.
materialen als nieuwe techRiese instrumenten en dergelijke
moesten worden ontwikkeld.
Het gaat er de minister nu om deze acbterstand in te lopen.
En "iD het kader van de industril!le ontwikkeling op. kernre
aktorgebied neemt het projekt voor de bouw V~ eeft eerste
kernenergiecentTal~'eencruciale plaats iD."
De minister spreekt hier dus over de latere centrale in
Dodewaard, waarbij er naar de mening van de ainister geen
twijfel hpeft te bestaan, dat een eerste kernenergeeentraie
geaeel of grotendeels door ~ nattonale industrie kan ~
den gebouwd. Dat het voor haar I goodwill1 - vooral inter
nationaal - van grD9t belang is dat $en eerste kerncentrale
door de nationalf,! industrie wONt gebouwd, behoeft geen be
toog." Zo vind De Pous.

derde wereld
Een jaar later vat diezelfde De Pousop 7 nov~ber 1962 in
~et parlement zijn overwegingen nog eens samen: "'De Neder
landse industrie zal dus de ontwikkeling van kernenergie
volledig .eeten bijhouden, wil zij staks kunnen ~orteren

naar de ontwikkelinglanden en wil zij haar konkurrentiepo
sitie niet verzwakken t.o.v. de industrie in die landen,
waar de toep4eeing van kernenergie voor de eleetri.iteits~

produktie in een vroeger stadium dan hier een feit zal zijn.
Mede in "verband. met deze laatste ovenelinaen is de bouw
van een. zij het relaitef kleine. kernenergiecentrale in
Nederland toch van groot belang." De Pous wil de rotsooi
dus kennelijk ook n9B gra.g kwijt in de d.erd. wereld; on
getwijfeld in het kader ~an de beroemde Nederlandse 'ont
wikkelingshulp', ••
l:lders zegt De Pous nog dat bij de Dodewaard-ceQtrale "het
researohelement meer' op dè achtergrond staat., en het in
dustrieel upekt meer naar voren tre;Jdt." (D
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«progressief kabinet»
om tot slot aan te geven dat bovenstaande geen door de

roes van die 'tijd ingegeven visie ven _tfe ministers 0JlI

vat, volgen hieronder nog geluiden' van twee ministers van
Skonomiese Zaken uit latere kabinetten over de motieven
achter de bouw van de, Dodewaard-centrale.
:De heer Lanpan zegt in 1972 in de Tweede Kamer ook 'weer
dat destijds bet buitenland een snelle voorsprong op Ne
derland had. "om die reden is sedert 1961 de stimulering
van industrlBle ontw~kkelingsaktiviteitenop het gebied
van de kernenergie terhand genomen, waartoe sindsdien een
post op de begoting van het Ministerie van ondergetekende
is opgenomen. De be,ted1ng van die midde~en beeft steeds
plaatsgevonden in overeen.telllllinK van de adviezen, die
de Industriel. Raad voor de kernenergie dtenaangaande
heeft Uitgebracht. ( ••• ) Mede door deze stimulering is
het mogelijk geworden, dat meer dan 90S van de bestel
lingen voor de 50 HW (Megawatt) kernenergiecentrale in
Dodewaard bij de Nederlandse industrie kon worden ge
plaatst. De werkzaa.heden die een Nederlandse onderne.ln&
(bedoeld is de Rotterdamsehe DroogdOk Mij NV - pt) voor
de levering van het reaktorvat voor deze centrale (Dode
waard - pt) heeft verricht, hebben ertoe geleid, dat zij
zich bij de fabrie... van re-xtorvaten een vooraanstaan
de plaats op de wereldmarkt heeft kunnen v,rwerven. Deze
ontwikkelingen hebben het ook -agelijk gemaakt, dat bij
de Bor8sele-centrale d.e voorwaarde kon worden gesteld,
dat b76S van de opdrachten bij de Nederlandsé industrie
-ZOU worden geplaatst.. "
Dan den heer Lubbers, nu fr8ktievoorzitter van de chris
telijke onderllSllersclub, het CDA, in 1973mintster van
&konoatese Zaken in het 'progressieve' kabinet Den Uyl.
Hij zegt in 197' ia de Tweede Kamer het volgende: ''BIJ
het bepalen van de riohtiDh van de innovatie ( vernieuw
ingsprose••en van de industrie op technies gebied) kan
niet worden gesteld dat onze industrie een keuze heeft
te maken tUSS811 een _leb toeleggen op 'hardwaretten
behoeve nn de 1l1lCleaire electrtstteitsopwekkfng of een
zich toelegpn op de oawtkkf,!Ung van mUieuvriendeltj
ke I hard- en .o~'t die ook in de ontwikkelingssa-
menwerking aet 1 ia de derde wereld een belangrijke
inbreng zou~ In het hoofdstuk Eilergiebeleid
(van de llOta i Jitet; keraenergiebeleid - pt) is er
i_ers reed. op ....-, dat voor een verantwoorde 1n
dUlItrilie produIttA de -eeUjkheld van een voldoende
afzet ln bi...- _ 'baitell181ld beslissend is. De richting
van' in4Ustdlle ~.s8enwordt dan ook bepaald
door dè WUI, 41......... vet'beterd of nieuw produkt
of proeed.... 1IOI"deIl Yen'acht. Deze vraag wordt door
marktlUlal~è 110 lIOe4 ...Ujk 'Van te voren gera"'. ti

Het ts nogal een brie van eitaten, maar zo wordt het
in elk geval heel duld-elijk, dat de regering destijds
uitsluitend ekonomiese argumenten hanteerde VOor de
bouw van neerlaods eerste kerncentrale te Dodewaard, ter
wijl er nauwelijks aaA4aeht bestond voor gezondhetds
.spekten bij zo'n hachelijke zaak a18 kernenergie.

Omdat de Nederlandse industrie nog geen enkele 81'

ring h.a met het bouwen van kerncentrales, zijn fe na
tuurlijk uiterst benieuwd, hof,! de bouw van de kerncen
trale in DOd.ewaal'd en het funktioneren daarvan in de ja
ren daarna is verlopen.
Voordat we dat gaan bekijken, willen we eerst eèhter
Do~ ~ kort DOgelijk de rol van d6 elektrisiteitsbe
drij.ven rond. de ovenegi1l8'8n bij d. bouw vu de Dode
waard-centrale bi.j onze overwecincen betrekken. Zij
zoude~ i~r. de eerste kerncentrale 10 Nederland
.oeten bestellen.



nu richtten de kOJllllissarissen van de SBP in 1965 de NV
Gea8enschappel1jke Xernenerpecentr,le Nederland op
<!!!). Ook een Arnh..se instelling dus ...

Even tus.endoor voor de dUidelijkheid. Alle aandelen
van de ~, de BBP en de GKN zijn in handen van de
tien provinciale elektrisiteitsbedrijven alsmede de
stad Allatenlam. Zij, benoemen de leden van de raad van
kommissarissen van de KEMA, resp. V8J1 de raad van. toe
zicht van de SBP en tie GKN~ De SEP treed in toenemende
mat. op als beleidsorgaan van de elektrisiteitsbedrij
ven op nationaal en ln'UJ;'naUonaal nivo. Zij ko8rdi
Deert de landelijke elektrislteiaplanning, onderhan
delt over de levering vanbrandstqf en splijtstof voor
de elektrisiteitscentrales eD neemt 4e8l aan het sQelle
kwe:ekreaktorprojekt in Kalkar (West-Duitsland) en het
Superphebixprojekt in frankrijk (ook eep snelle kw~k

reaktor). De GKN heeft echter bij baar opr!chi»g de
werkzaamheden op het gebted van kernenergie overgeno
_n:eksploitatie van de central. in DodeWaard, beoor
deliDI van aanbiedingen van kerncentrales en alge.ene
werk;aamheden ..~b~t. de splijtstofvoOrziening, veili&
heid.probleMen, kontrole e.d. (men kontroleert zich
ze!,t dus•• ,).

Drie- obstakel. VOQr de bouw lagen er roDd 1065 no.,
voor ot de, bouw vu de c;entrale kOD worden begOJllilDlo

Al1..ereerat de f1llancifa.. Dat .aa echtèr eel eenseld..
Opadvies van de IDduátrlele Raad overhand.lgd.e de miDi'
'ter van B~' op 1 februari 1988 de GU eell Cheque van
11,5 •.Ujoen gulden. be k'est werd. voornMeUjk opge
bracht door de a~eelhOuder. van de S'" ft via leniag
OD.

Ben twèede punt' .a. de wettelijk. aapaprakelijkbeid bij
ongelukken e.d. General Electrlc wilde daarvoor niet
ópdraaien. Maar geen -nood I via een anel door het parle
ment gejaagd noodwetje werd dit alsnoe in 1984 8Oepel~

tjee 8Orelel4: deneral 11eotrio werd tegen alle ael4e
lijke gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid gevrij.
waard, he,tgeen BOveel betekendè al... dat de 1federland.ae
ataat alle ••ne~akelijkheid op zich sou neaen, totdat
Nederland een i~ternat1OJl..l v8S'drag, waaria dit 8hders
werd. geregeld, zou hebben "Ondertekend.
_en derde punt waren ,de veilipeids- ~ gezolldheid8as
pekte, die iJl het kader van de benodigde hiDdenetver...
guDIl'iDg aaestd worden beschouwd. Daartoe IlOeet cre,Ge-.
~idsl'aad eea advi.s indieneD. Bet zal D:ieaand. vtr
baceD, dat d... al eind 196f posit1efreaceerde, ah je
bedenkt dat de Baad zich ~italuJ.teDd liet advi!l:el'8D door
kldbs die zelf bet stlaulerea: van k-.enercie hOog iJl
het vaandel hadden gesChrevev..

obstakeLs

advies

de Laatste

Positief
Maar nu weer terug naar de Kommissie Kernenergiecentra
le. Die funksloneert na baar eerste advies verder, om
d,e konkrete plaDneD uit te werken. In juni 1962 advJ.
lieerde zij een 50 ll'W kerncentrale, waarvan de kosten
rond de 95 miljoen gulden ZOUden ltoaen te Uggen. Eer
der had de kommissie al berekend., dat l1et de Aaerikau
se .too.gigant General Blectric (een muftinattonaal
elektrokoDaern) het bea-te zaken konden worden gedaan.
Dodewaard wer. als de beste ves~iginespla.ts aangeduid.
Daarvoor waren een viertal argqaenten:

1) de Waal als een van de meest watervoerende rivie
ren kan voldoende koelwater leveren;

3) dicht bij Dodewaard 111t een onderstatiOn van het
150 kV-koppelnetj

3) het ligt dicht bij bij ,Arnhea, de thuishaven van
de elektrisie1tsbedrijven, zoals •• weten;

4) het' betreft een minder bevolkt aebied.
Op dit laatste argument komen we straks nag terug.
Boe verschri~el1jk naief en gevaarlijk de mensen van
de elektrisiteitsbedrijven d••t1jds over kernener.ie
dachten blijkt wel uit het volgende citaat:
"Inmiddels is men ook elders tot de konklusie gekOlleD,
dat dit laatste argu.ent (van de bevolkinlsdichtheid
rond01l een kerncentrale - pt) nauwelfjks nOl steek
houdend kan worden.~ en lIOClerne nucleaire in
stallaties worden el4ers - onderaeer in de USA - reeds
tb of na~ij dicbte b8V91king.centra geprojekteerd. OI

Aan het woo:J:'clis Ir. Was.enaar, werkza.. bij de GIN
~n .en ar~ikel in het tijdschrift ~teohnl" (nr. $)
iA 1968: Dereelijke lieden hebben. toen over Dodewaard.
be'list •••

eLektrisiteitsbedrijven
Daartoe eerst een kort stQkje ge9c~ied8Di8o

De elektr18tteitsvoorzleQiag Is in Nederland altijd ••
,chied. door onefJtu.kel1,jke bedrijv~l:D, maar in nauwe
samenwerking met ge.eentelijke ea vooral provin-
ciale overheden; zo was het tea.fnste in den beginne.
Op aandringen van de rij,ksoverheid eJi de industrie 
die belang had en heeft bij een centrale .anpak van
de elektrisiteitsvoorzfeninl, o~at die steeds be
lansrijker werd in het (gemechaniseerde en geautoma
tiseerde) prQdukUeproses f zo zelfs, dat de konkurreu
tieposltie too.v, ~et buitenland er door werd belnvloed
~jn de elektrls1teitsbedrijfjes echter nauwer gaan
samenwerkéD. Uit die samenwerking en centralisatie zijn
de .zp. Arnhemse Instellingen geborellj.
De ~laDerijkste hiervan is te eerste de NV KBMA. Deze
houdt zich zoals bekend bezig aet de kontrole van de
balitelt van elek.triese apparaten en i. in 1927 opge
richt. Maar behalve kontroleur van apparat.en ..as de
taak van de KEMA vooral geriCht op onderzoek op het ge
bied van, elektristt~tsproduktie en -distributie. In
dat kader boudt ze zich bezie. v4Daf 1953. met de ont
wikkeling van een eigen ke~eaJt;t(n", de suspensie-test
reaktor (kosten van dit fiasko: lDeer dan 100 miljoen
gulden!). (de reaktor heeit slechts een balf uur gewerkt)
~a de tweede wereldoorlog zijn de elektrisitel~sb~rij

veil verbonden et landelijke kOppelnetten. tn 1949 werd
voor het bewaken en beheren van 'deze netten, de NV Sa
ae~werkende elektrisiteitsProducenten (SBP) opgericht.
De tweede belangrijke, Arnhease Instelling, genoe.d Daar
het feit dat al die klubs in Arnhem gevestigd zijn.
Al voor 1960 bestOnd er binnen de Arnhease lnstellingen
belangstelling voor ke~ene~gie. vanwege de toen nog

snelle groei van het elektrisiteitsverbrutk en de Qn
zekere situatie voor wat betreft de fosstele brandstof~

fen.. De eigen reak,to;r van de KEMA getuigt hiervan,
Tevens wu er in 1956- na de nota van Zijlstra - een
koaissie door de SBP ingesteld om de ~gelijkbedeb van
een eerste Nederlandse ~erncentrale te bekijken. Dat
zou eeb centrale lOet een veraogen v,n 150 HW h.bben
.aeten zijn - te bouwen in St. Geert~idenbèr. -, .aar
de centrale zou niet rendAbel zijn gezien de .eringere
kosten van koléncentr~l,s. De ~~iaaie adviseerde d.n
ook de bouw niet door te laten g.an omdat ie te duur
&ou zijn.
Maar de SEP hield vol. In hetzelfde jaar dat de ene
ko..issi~ werd opgeheven (1959), werd alweer een nieuwe
komissie ingesteld, de Ka.issie Kernenergiecentrale,
die moest bekijken of er geen goedkopere mogelijkheden
.aren. At een half jaar later kwam de koDmiesie .et
haar eerste rapport. Het advies ••a positief. De 'Do:",
dewaardcentrale was Beboren. Met de bouw w.rd in 1965
begonnen. Voor het beheer van de DQ4ewaard Centrale
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het begiTT
Op 23 september 1964 werd officieuB begonnen met het
eerste grondverzet op de Hlensche Uiterwaarden, terwijl
op 25 februari 1965 het heiwerk werd voortg~et. Dit
alles olldaDlts het feit dat de GD pas in augulltus 1965
de vereiste Rijksgoedkeuring verkreeg en ondanks het
feit, dat de gemeente Dodewaard pas op 5 juli 1965 de
bouwvergunning verleende. Moet jij eeDs proberen ut
een schuurtje in je tuin•••

De BBP had echter 00& een andere ~oelstell~ dan alleen
ervarinc op tec1oen~ Wat un ook .11de .as bet 'vol.ende:
"De Nederlandse indpstrie In de gelegenbe14 te stellcm
.et behulp van A.er1kaagse kennis de diverse,installa
ties 'Voor de seplaD4e kernenergiecentrale te doen leve
ren en bet die induatrie daardoor &Olelijk te -.ken
straks voor de levering van dergelijke installaties voor
andere hier te lande of in het buitenl8Dd te sticbten
kernenerstecentrale. 1n a8Jlll8rking te koaen. ~ G ."

banden met de industrie
De SBP had wel als voorwaarde aan cle JlederlaD4te industrie
dat ze ongeveer tegèD. vergelijkbare prijzen set dle V,aD

Aaerikaa.Dfe konegabedrijven zou kunnen werkeD. Via het
dOOr de overheid uit het Pond. NUcleaire On~.ikkelins be
taald. Bellearcb 6: bevelopmeDt - werk (seld a. onderzoek
te doen 8:n nieuwe apparaten e.d. te ontwikk.ltJo) kOJ,1, de
industrte daar "tuurlijk ••1 voor zorgen. De belasting
betaler kon daarvoor dus garant staan. Zo zit dat.
NaderhaAd kODkludeerde de GD dan ook~ "Iell. VaD aa boofd
doe],en VaD bet projekt in Dódewaard, Dl. bet b1nDen Neeler
laad verwerven .van kennis en lD~lcht bij de bouw en tDbe
drijfsteUiDg van van een kernenergiecentrale., _. al. be
eikt worden bescb.ouwd'." (Jaarv1trslaS GD, 19").
Als blijk vu iani" dank hebben de· betrOkken indutr:1eh
- nota belie zo'n 180 bed.rlj....-n 111 totaal:.. de GD eeD
waadacbllderillol ••npbOd.en. welke bulten naast de boot4
incua: is aanpb:racht. Ben w.tje DOMt kleine teae-et...
_iq_

Tot zover de elektri8iteitsbedrijven en hun ar~t.ttie.

Zij blijken d. ke~central. zo graas t. hebben .illen bOuw
.eD, olUlat ze in kernenergie een in cle toekOast aood.&üeU.1h
en goedkope ver. van enerl1eovnkklnl e...n, waarbij
niet kOn worden acbterpblfltell bij de ontw1ll:keUacen dien
aancaande in het buitenland. GezoDdheid,sprobleaen en ".i-
Ulhei~ri8iko I. zag aeD toeD nauwelijk. • De keUli
V09r de Dod....ard'centra..e ia dan ook .. :Ia staat opellhal"tilr
in b.t jaarverslac VaD d. GEH in 1965 t.e le.en ... Ga "teeb
nies. redenen co' Uitreval1&G. MèQ••n zijn daarbij keanelijk
niet so belangrijk. Dat beb je van die ingenieur., di.
noot t Beleerd hebben verder 'na te denken dan. sakreke"!"
sjientjes •
Bovenal wae de centrale nodig _ ervarins op te cloea., er'"
••rinc dl. ar i ..ers oiet ..., blijkbaar•••
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nogmaal sargumenten
WaaroJa had de SEP nu al deze wilde p18llJ1en rond. Dodewaard.
Kernenergie moest volgens de 8EP - ~ hebbéJl we gezien 
'Vanwege een door haar gesignaleerd. energietekort in de
toekoll8t en vanwege het :reit dat de BBP er heilig van
was overtul.d dat kernenergie in de toekomst ook verre-
weg het' goedkoopst zou $ijn. (Uit bet felt,
dat de Dodewaardcentrale op 95 .11joen was begroot, ter
wijl ie uiteiDdelij~ meer dan 140 .iljoe~ zou gaan kosten,
blijkt ..el boe, goéd die lui in cijfertjes zijn)
Welke argumenten had de SEP nu echter voor de bouw Yaa
de eerste kerncentrale in Nederland. Het jaarverslag vaD
de GEN vaD 19&8 geeft daarover uisluU.el.
De bouw van de Dodewaardcentrale was nodig om: "De 11'....
derlandae elektr1siteitsbedrijven in de lelelenbeid te
stellen de kennia en ervaring op te ~eo, welke bij de
b<n1w aD. eXJ,UoUatie van eeo kerneJlergiècentrale DOdig
zijn. 1I OVer wat ze nu presies< onder de knie wili... breng
en brengt Ir. van Staveren in een ~ikel lil het tijd
schrift electrotechniek (nr. 41) hEft volgende te berde:
'"bet opslaan van radioaktlet atval; ut oag*&D _t radio
aktieve splijtstoffen, bet kontroleren van lozingsprodull:
ten, het scholen van personeel. het verwerll:eu van nieuwe
_terialen, het vervaardigen van geheel lekvrije onder
de1.en, het repareren en zo nodig vervangen van onderde
len in de radioakU..... Bteer (bediening op .fstJl,lld), .h.t
verkrijgen van 4. nodige vergunningen e.d., hét zijn.U.
zeken ....roatrent slechts door bet tot stand brengen

"'.. een kerncentrale, bet DOeiile iI;Izicht kan worden 'VU'..
kreaeA." JlilliaDt is .el even tussendoor te ver-tellen,
dat ~t net a18 nu toen al protsooi .as liet het ra
dioaktieve afVal van de centrale. Toen de Dodewaai'd
centrale twee jaar celeaen nl. 10 jaar bestond, wapo.n
er op de centrale t •••v. dit felt eUkele lezl~ t.
horen over 10 jaar Dodewaard. Ene inl. F • .oe..,era be-
• toad bet toen doodleuk toe te ...,en, dat "de er"81"l"'l
at bet verwerken vaD rad.ioaltUef afval van keraftèrlie
centrales toendertijd uite:tst gerillg waslt. 'hof bet om
het ledigen van prullebakll:en l.iLt~
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voorlopige konklusie fouten tijdens de bouw
~et zou later OO~ blijken, dat de Nederlanda~ intluatrie
eiaenlijk heleaaal niet tege~ ~et karwei was opgewassen,
.aar laten we op het volgende niet voorui,tlopen.

Bet begon allemaal al tijdens de bouw van de kerncentale
in Dodewaard. In het Jaarverslag ~de GKN ovtr bet
ja·ar 1961 valt op bll1!i~ 10 het VOlgende te lezer.: "De
fabricage van ~e appar.tuur' van de vier op bijzondere
wijze in het met Gener.l Electric gesloten contract
vemelde gebieden, .et n...

betreaktorvat
de neutronenflux meetapparatûur
de regelstaafaaDdrijvingen
de sp11jt.tof~Iementen

we1"d met ~ortvarendbeid aangepakt. AItJI deze appara'tuur
worden buitegeW'OOn strenge eisen lest81d."
Het gaat m.a••• o. vi~ale onderdelen. In het Ja.rverslas
van 1966 val t èChter te lezen (blz. 9), dat juis.t de
fabrikage van «ten aantal van deze of daar..e S ••tmb.DC"'"
ende onderdelen-moeilijk verliep. "De 1"abdkage van de
grot. vaten voór bet insluitingssysteeB onder~ODd grote
vertraaJng, enerzijds door afkeuring van de bod... ten
~volgevan onjUiste 1I'a.rlltebehandeling, anderzijds door
èen ondersohattini van het werk en een 'zicb door de fa'l"
brikant (NV Werkspoor - pt) in een lut _tadlU11 il).1eveà
(aicD in de problematiek. De fabrikage van het rea.ktor
vat (door de RDM - pt) ondervond eveneens aalUiienlijke
vertr.ging. Ook bier .as de oorzaak onderllCb.tting van
zowel 4e konsekwenties vangestélde kwaliteitseisen als
van aan de fabrikage te, stellen eiaen~ JIa.r dat ... DOg
niet allè••, "be regel.taven en bun aandrijving, be.ta~

de uit -een .root aantal o..derdelen welke SOlI. aan buiten
gewone nauwe toleranti" JlQ8ten voldoen en ••arin voor
de fabrikant (llolland8e Si.....l.pparaten· fabriek, een
PhiUpsdochter - pt) onbekende.ateria1en zijn t.e ver
.e1"ken, veroorz.akt.. de fabrikant en zijn oncierdelen
leveranciers :aoca1 ..ns moeilijkheden."
En als rie:rde: "'De bedrijfskl.re .flevering van .de tur
bineinst.llatie (door Stork - pt) zal helaas ook erDstlee
vertraging ondervinden ten gevolge van de niet voordene
oavanc van het nrk &an de huisen en van de atuunlen
en de vora van de gieUtukken, yftOorzaaJtt· door het to...
p•••en van ver.adi84e .tOGa al. enerliebron."

D.t ... er dUs al ais tijdeq, de bouw zelf. Ook tijden.
het funkllioD'eren van de kerncentrale in Dode.aard in de
jare~ daarna zou er ecbter een .belebOel fout lopen.
Wat 4at soort ongelukken allemaal inhield .taat ver8preld
in dit artikel ,in diverse kadertjes weergeleven.

+ kernenrgi. in het aigeeeen vond men nodig om een
srotere spridtDg van en .eer zekerheid over het
aanbod van ener.ie.lrond.stoffen te verkrijge;

+ Kerne~ergie zou vooral in de to.kaast voordeliaer
worden m.b.t. OpWekking van elektriiJiteit dan de

inormale t elekXrisiteitscentrales op steenkool,
aardoli,e of .aardeas;

+ voor de ont.ikkelinl van kern~nergiè was praktiesé
erva~lng Aodl&, waartoe de Dodewaardcentrale perse

zou moeten worden gebOuwd;
+ 011 te beginnen aet de Dodewaard-centrale zou de
Ne4erlandse intlustrie haar t,echnologies peil door

prakti•• te pan .erkeu aan t n kerncentrale, ver
beteren;

+ de ov.~ipg, dat door de industriele ont.ikkeling
Van kernenergie de konkurréntieositie van de Neder
landse ind.u&tr1e op de wereldllarkt zou v81"beteren
vormde s ..en mei bet voorgaaDde punt de belangrijk
ste arguaenten

+ het feit dat de kos~prijs en de kOnkurrentie de be
lantrijks'te argQII8nteJ1 .aren blijkt ook uU de
keuse voor een eigen kerncent~ale in Nederland:
aen lI!iOU fMers net Z9 goed de kennis én _rvaring
Uit het bUitenlaud bebben kUIlDen balen;

+ de bouw eA de inbedrij.fatelling van de Doclewaard
oentrale .aren bet belangrijkste, zodat je j* kunt
afvragen 1I'aarom de zaak ~Qa niet i8 gesloten:
kennelijk heeft de oentrale daaDa vooral gewerkt
&1. demonstratie... en proetprpjèlc:t.

Als we nu de verschillende araumenten achter de st1l1Ulering
van kernenergie in de zn"tiger jaren in het algeaeeJl en
de bOUw van de kerncentrale in Dodewa~ in bet bijzonder
noa eens samenvatten. dan ka.en we tot het VOlgende rijtje
als voorlopige koDkluaie:

Eo.rtO!l, puur ekoliOll:l••• argumenten waren ook destijds
al lJel&ngrijker dan het leven en gezondheid van m811S&n,
welk typte. kapitalist!•• trekje ook valt af tel_zen
uit bet t_H, dat .e hebben gezieD, d&t veU1gbeids- en
aezoQdheid•••pekten d8.t1j48 zeker op onv.ran~rd.

wijze ZijD verw.arloo.d~

nog wat citaten
In geen van de 01fl0181. aanbevelingen voor de bouw
van de kerncentrale tb Dodewaard blijkt de veiligheid __-l"'I
eb ~1"OuwbalU'beid een problee-, te zijn pweest. En
dat terwijl de bouw nodig was Oll ervarina op te doen
het."n tevens ,inhoudt dat cUe ervaring er kElUelijk ,,- " ...':"" ! , .. l ., ..
n'l.et wa.. toen aan de bouw werd belOlUlen. D~WOrdt • '4J '" •• ~ " .... '
ook v.IiD of:t1ctlle zijde toegegeven. !\' ~.~ ~ '\ ... "
AU.....r.t i .._ uit d. BSP-bo.k:. "D. N.d. d.. ~ ~ *-I) "~'
iDdustrh, dlebij ~t bouwen van de (l.entral zou aoe-~ , ••• ( .
ten worden incescball:eld. ba4 t.ot dusverre nog zeer ., 4U .
weinig ervarlng op het ..bied v-.n de :tabl'icaae van y ••." ,e
oadel'delen v8Îl een kerneurliecentrale... ".Aldu. 11". ~ r~' ". g
I. Wa..enaar van de GEN in bet tijdschrift Lastecbbi~i • IA 1-
(JU'. 5) in 198&. '4: ..Ir(..
~ dan als voorbeeld uit. Den Haag,nogmaal. de toenma- ~
~ige .inister Zijlstra in zijn al vaker genoemde no~ --I 4~
uit 19$7: ftl)e 'ODdergetekende staat op hët 8"tanäpunt, X
dat nu moét worden begonnen,oPdanks de waarSCbij1l:Uf ~
"beid dat de eerste te stichten ker~erg1ec;:entrale

(het J.ijkt ••1 een J1i.euwe pat81"8.Orde - pt) tecb\\ies '
ekODoaies lesproken niet lelijkwa.rdil zal zijn aan die
welke in detoekoaat zul1len worden ODtwtkkeold.

Dat afschaffen van het TB·C onderzoek, om za de stTal'Ïngsbelasting te
verminderen, geld't'dat ook voor de ·mensen in Deast en Dodewaa,rd?
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Wat voor In baantje zou de haar Wasser toch volgend jaar hebben?
,.

slot konklusie
De slotkoDklusie van bo.ensta~de lijkt ons niet zo
moeilijk, ondanks het feit, dat er in de nodewaardcen
trale nooit ongelukken zoals in Harri8burg zijn ge-
beurd. Al JllOet een koJ\end onderzoek naar straUnpe:ttèk...
ten op de bevolking in 4e QJIIgeving V8Il de centrale nog
uitwijzen in hoeverre 'stille rapen' toch hebben plaats
gevonden. De pvolgen .an een overdOsis aan rad1o-akt1ev.
straling zijn tmaer. niet meteen te konstaterenG Dat maakt
bet juist zo bloedlink.
Ilen heeft. op puur eko11Olli... gronden jarenlang in Dode-
..aard geUksperi.enteerd. Jar$llang zijn de _neen in
Dodewaard en omgeving proefkQnijnen geweest van een eko
no.ies experi_nt G Een experiment, dat is uitgevoerd door
"uen en bedrijv,eB die tot dan toe :Qauwelijkservaring
~t zoiets levensgevaarlijk als kernenergie hadden; daar~

CIa experimenteerden ze juistG Weegt dat enorille risiko op
telen het gevaar voor zeer vele mensen;dat bun heden en
toekomst in 46n klap totaal vernietigd kan worden? Dat
..nsen konstant· in ang.t ..ten leven, wonen en werken?
Nee tocb zeker. Het i8 in elk geval aeer geluk dan wijs
heid .eweest, dat ondanks bet 'geknoei me.tkernenergie iJl
Dodewaard (00&) leen grote ongelukken hebben plaatSgevou.
den.

Gemeenschappelijke kerncentrale Nederland

Wat moet je nu van zo'u. beleid van overheid «Q elektri.1
teitsbedrijven, ..t op ae achtergrc:md: de indu_trie, zegpn?
Dat het onverantwoordelijk W"IJ destijds tot de bouw van
de k.rnc~trale in Dod"'aard te besluiten, lijkt ons erg
zachtjes uita-edruktG Voor veel miDderworden anderen opge.loten.
Maar niet aUeen toen had. men DOOit tot de bouw aagen be
dutteD, als leven en welZ1jn VUl lteua Je Uef iS G
Ook nu nog zijn de g:evaren veel te groot; OOk nu nol weet
men geen r&JUl met bet levenegevaarU,jke: radioaktteve afval
ln DoclewaardG Het 18 all.en maar 8chQftlÓ"ig en Il1sdadig te
noemen, dat men nu ZOIlUl' 1Il8t een peonestreek' de 'kap.s.UeU
Van de opal-ag:rutmte van het afval vergroot. Ook de se
ae8Dteraad van Dodewaard, ..t alle cbristeUjke tluichel
,moraal, i8 verantWOOrdelijk voor deze lang van zaken.
Het is te bopen, dat dat aen hi~ niet op bet aardse nog
daarvoor ter ve:rantwoording wordt geroepen. Dan in gods
naam aaar bij Petrus aan de poort. Dat betekent dan nl.
in elk geval dat er hier op aarde In Dodewaard geen OD-
••IUkken Zljn gebeurd.•
Korta, OodewaU'd. ~t onmiddellijk dicbt .. Bet doordraaiéD
ia volstrekt onwenaelijk, om het Detj•• uit te drukken.

;~F
.~..,

- .
II '" -~""1..__ ~ .., - -.
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tot slot
Tot dot. Js Dodewaard wel nodig? Als Dodewaard. dicht
caat., gaan daa d. l1cht8ll uit? Nee hoQr, dat is pure
demagogiese lariekoek van de ato~affia. In een VPRO
radiouitzendinR vaa 2 februari 1979 hebben de progr....
1lI1t.-rs dat keurig voor ons uitgertdr.end.
Op dit aoment kUDnen de elektriciteitscentral.s ln
nederland n.l. 14.500 llegawatt elektriciteit produceftUl.
De piek koat echter nooit boven de 9.000 Megawatt ult.
D'l betekent dat de elektric.1teitBcentrales ..t een
overkap..iteit van liefst 601 boven bun topbelaating
zitten. Als je daarbij noc bedenkt, dat de Dodewaardcea.
trale nog niet eens 1~ van de totale elektr1clteltspro
4~tie oplevert, ~ i8 ket duidelijk, dat eluitiRg
voor de elell:triciteitlJ1everiDB' tot..l gen enkel eftekt
hee1t. Eenieder die andera beweert 1s een leuseaa-ar.
Hebben... de centrale dan nodig om nog onderzoek te
doen naar hoe het al geproduce.rde a'••l kunnen wegwer
ken? Nee hoor; Door de centrale te laten doord.ra&1en

komt er alleen~ ek.tra radio-aktlef atval bij,
worclen de pl"Obl...n alleen ..ar groter.

AU de heren BO nodi8 ..t .0~JL linke teClmologie als
kernene1"$ie will-. blijftn dooreksper11aeJlterea, laat
ze dat d'8D doen waar geen mensen wonen.Dosniet in Dode
waard. Daar wonen !:~I "Dsen. Trouweas, volgens -de
h\l1dip ~n van de A.aerikaanse overheid, htnttencle
de bevoUiulsdichtbeid :rond kemCéntrt-l.s zou. de ltem
centrale in Dodewaard. lIkkuut 8'8s10ten lIóeten worden:
8~rker nog, dan zou er in heel Nederland .!!!:I!!! ee1l

keracentrale llOg8n worden gebouwd.. In zouden die AM
rlkanen gevoeliger zijn yoor radio-aktieve .tralin. 4an
wij??????

a.lukkiS aijpelen er at ea toe ..luiden door uit de
ArDbe.. Int.eUinRen, dat men de kerncentrale in Ddde
waard 1fi1 laan sluit... Dat neemt !liet weg ~t het goed
18 dat l'ij ... bandje daarbij helpen. Relau ka dat
laatst. niet l.tterlijk, want zeU. als de oenti"ale niet
_er draait, ia 18 nee voor j aren en jaren een levtlll8
sevaarlijk r"ioaktlef '1lOIl1Dlent ' • Ben IllOIlUMent vaD. de
waana1D-, .aartoe .en ...t8chappeUjk be.tel ln staat la,
ft&l' wlnat hoger wordt gewaardeerd dan levell en ••l.ijn
.U MDaeD••.·••••••••••••••••••.••

Peer.
Koningin Juliana heeft de Oodsysard centrale feestelijk geopend. Komt
8eatrix hem in het najaar nu feestelijk sluiten?

Zou er op het ODde~aard tetre!n na sluiting ook een woonwijk gebcuwd
worden?
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De illegale centrale in Dodewaard
Volgens -;;e:=Orie-;a:t:lkhti"ng~ijhe;w-;'s;;'or-::- T
stel tot goedkeuring van de nieuwe QpWerkingscontracten l
met'Windscale (Engeland) en LA Bague (Fr~rijk) 8ton- 1
Alen bij de fabriek in Windsc.ille 106 uit Dodewaard af- I
kotutigè' bestJ:aalde splijtstofelementen(verbruikte I
staVé'n). Deze. zouden worden teru"éstuurd naar .Neder- ,
land al" het nieuwe contract door het parlement niet • I
zou worden. ,8oedgekéutd.

I
De actiegroep "Stop DodewaardIl kreeg het betreffènde I
Tweede Kamerstuk begin 1980 in banden en. vroeg: zich af I
of de opslagvergunning en opslagcapaciteit van de een- •
tra!e te Dodewaard toerèÎ'ken6..zouden zijn bij eventuele,
tertJ,gzending 'Iran deze ataven. I
In februari werd daarom, aan de centrale een groot aan- I
tal V1'agen gesteld. ovef opslagmOgelijkheid. huidige I
situatie e.d.
Na enig geaarzel weigerde de centrale antwoord op alle I
vragen. De vragen -werden door de Tweede Kamerfracties I
overgenomen in een brief $AU de minister van Ekonomiesel
Zaken.
Kernfysisch. Dienst van. Sociale Zaken gaf intusseq. wèl I
wat getallen, _ar op kritieke punten klopten ze niet. I

I
Eind maart had. Stop l>odewaard voldoende gegevens oin I
een 'kort seding tegen de kerncentrale aan te spannen.
Op 2.4 maart werd de cent'X'.le in se;breke· &e$t~ld. I
Op 25 maart (naar later bleek) vroeg de kerncentrale •
verhoging van de vergunning.,
Op 28 1lla4rt werd deze vergunning.. verleend,cndertekend
door 3 ~nisters. Voorwaar e~ staaltje van razendsnel ,
bestuürlijk: optreden. 1
Jlat er was misgegaan blijkt uit de volgende dj fers: t

I

-------- ------
bassin over te brengen. Pit is nodig omdatsODDD.ige
reparaties en inspecties vad het ~actorvat alleen
kunnen worden uitgevoerd als eerst alle staven uit
het reactorvat naar het koelbassin zijn overgebracht.
In ~rika heet deze,vrije ~imte Full Care gese~

(FCR).
In de 1rtrichtingsverIJunning van Dodewaard. bet Finel
Safeguards Summary Report uit 1969, wordt de ver
pl1tht1ng tot deze FRC wat rommelig geformuleerd:
"Het bassin heeft rekken lOet capaciteit voor 125 %'
van de kern".
25 % is de normale splijtstofwisseling. Deze werd na
een ha.lf jaar afgevoerd naar een opwerkingsfabriek.
Het getal 125 % is dus het minimum waarove;r het bassin
moest beschikken. i.v.m. bet FRe principe. Door het
bad wat 8:roter t, bouwen (l5Q %) bad men Un jaar
extra speling voor eventuele problemen bij de afvoer
~n hestraalde gplijtstofelementen.

Door de minister wordt in de toelichting bij de
nieuwe vergunntng net gedaan of bet altijd al de be
doeling was &eweest alle 248 posities te laten be
zetteo. (IIHèt stond al in aUe tekeningen. lDaar er was
toch nog een verkeerd getal in de vergunning: gekomen"
zei hij in de Rode Haan).

'~onZin
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Ook Windseale is dus goed voorzien van hoog radio·
aetief materiaal.

Er zijn gigantische opwerkingscontracten afgesloten, maa
of deze ooit kunnen worden uitgevoerd is zeer de vraag.
Volgens de nieuwe contracten kunnen de splijtstofele
menten worden geretourneerd naar het land van herkomst
bij techniese of politieke moeilijkheden bij de opwer:
king.
De contracten garanderen dus niets en de voorgeschiedB
nis geeft weinig aanleiding tot optimisme.
Het opwerkingsprincipe blijkt min of meer toepasbaar
bij de laag radio-actieve staven uit de oude gas
grefiet reactoren, maar bij de veel sterker radio
actieve staven uit licht water reactoren loopt bet mis.

Afgezien van de techniese problemen zijn er ook nog
politieke moeilijkheden.
Bij de opwerking wordt zuiver plutonium geproduceerd,
dat kan worden gebruikt voor atoombommen. Amerika be
gint dit link te vinden. Carter heeft daarom in 1977
alle opwerkingsplannen in de V.S. voor onbepaalde tijd
opgeschort.
De kans bestaat dat hij andere landen zal verbieden
splijtstofelementen te laten apwerken die uit de V.S.
afkomstig uranium bevatten.

Er ~s.d~s een goede (:1!) kans dat we zeer lang, zo niet
deflnltlef, met de bestraalde splijtstofelementen uit
Dodewaard blijven zitten.
Aangezien niemand om deze ronmel zit te springen zullen
ze in Dodewaard blijven.

Na korte tijd een verwaarloosbara hoeveelheid electri
citeit geproduceerd te hehben zal de kerncentrale Dode
waard veranderen in een eeuwigdurende opslagplaats voor
hoog radio~actief afval.
De bewaking' daarvan is een dankbare taak voor de eerst
komende 20.000 generaties na ons.
Gelukkig kunnen zij zich hier niet over uitspreken en •• :.
wie zwijgt, stemt toe. Zo werkt de demokratie nu eenmaal.

Vollaard.

april1978
De,SSK-Niimegen organiseert een fiets-'

tocht naar Dodewaard. Z-o'n '200 mensen fietsen en ver
spreiden' in DOdewaard infonnatiefolders.
Bij de centrale wordt ,een model' van de centrale vet
hran,l. Terugge.kamen in Nijmegen wordt êen infonnat-ie
arkt gehouden.

Opvallend is bij de centTal~ zelf de belangstelling
van "stillen" voor de vreedzarre demonstraties.

iemand van dedemonstraten laat zich echter 'provoceren.
meegenomenanti-kernenergieballo~tjes bleken

zeer bij de jeugd van' Dodewaard in de' smaak te vanen
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Manus,Sible enHilbrand terdiskussie (deelI)

Na. 4 delen I AKS in dikussié I gelè2en te hebben (sans net
DDe1te) vind ik het hoog tijd woroen au eens te reageren
op deze feuilleton.
o:it em:tat ik vind dat de aiskussie maar eens uitgebreid
moet woroen (tot andeta delen van de AKB) •
Indien de drie schrijvers _ een bepaalde straninq in
de AKB te vertegenwcordl.gen, dan is mij nog steeds niet
duidelijk wl!lke straning en waarvoor deze staat. wanneer
de drie (laat ik de schrijvers zo maar l1OElllen, """""'Je hun
"""-,,inde mening) pretenderen namens de hele AKB te
praten dan vind ik dit nog ~jker.
Gezegd moet woroen dat de drfe toch niet gespeel>:! zijn
van zelfkritiek en zelfkennis. Teredlt hebben de schrijvers
de kritiek gekregen dat niet duidelijk was wat nu de be
doeling van hun diskussiebijdragen was. ze zeggen zelf dat
de stukken te warrig waren en niet duidelijk was waar ze
naar toe wilden. Als ze dan tegelijkertijd even vrolijk
aanlo:lndigen dat ze gewoon """" opnieIM /leginnen, dan vind
ik het hoog tijd woroen dat de redaktie van dit blad ln
grijpt au te kijken ef hun deel V nog wel~ is.
_ fungeert de redaktie eindelijk_ eens zoallt
het zou noeten, nl. stukken beoordelen cp hun inhoud.

In gesprek rret Slble merkte hij eens op dat ik met mijn
artikeltje over eneIgiebesp!lring (Ondetst=an 26) eigen
lijk dezelfde mening _ toege<laan als de schrijvers,
Daar dat mijn manier Ván schrijven ldirek.~', of 'epptio
neler' was dan hun poging tot analyse. I<ls van het feit
dat er toch. een hèleboel versd1:i.llen zijn, waarover str.
IDeer# vind ik dat de drie dat dan ook maar eens noeten pr0
beren, wil hun~ niet als 'een analyse van. bovenaf I

overkai.., op de 1ez_jes (niet denigrerend _d, maar
au.het probleem I1llWlelijk ef """"""lijk uit de weg te gaan).

Ik haal uit hun deel rv wat dingen die mij al te gortig
wanm,

= «Konsumentenverzet» ,WQ's <la?

wanneer de schrijvers het hebben over 'een ni",", perspektief
en daa:l:bij alle maatschappeUjk verzet, zoals kral<en, 'v,:e
desgroeoen' (ant1-miUtaristen WOl:Qt ~jnballr nog een
vies wooni gevon4enl), t6len de auto en v66r beter voedsel,
scharen onder het wooni 'kOnsUmentenverzet' dan schiet mij
toch >OeI een bmk in de kesl. liet wooni _ associeer
ik met het 'Pusief s1.1kken 1 van weet ik wat troep. Je met
het 'breder' zien,. hoor ik de drie al ~. Los hiervan
zie ik niet hoe bv. een verzet tegen kernwapms vertaald
kan wol:Qen in 'kons1Delltenbelangen', behalve dan in tennen
van dat je emee opgesàleept wonlt, tezwijl je er geen 'be
hoefte'aanhebt. Nogal nietsZeggend gelul dus.
Een woning kans1.11eren ligt mij _ nogal DDe1lijk in de 0
ren. wanneer de dr1é met lkonsmmrt:enverzet' gewoonweg
_ llaatschappelijk Verzet (IMV) beéIoelen, dan kunnen we
hieroYer _ eens een diskUSItLe opstarten.

wanneer de drie de AKB vergelijken l1'et de kraakbeweging,
walUtlij de _ten van de SE!' als direkte tegenstanders
gezien wol:Qen zoals da kr-.,ging in spekulanten haar di
rekte vijanden '-ft dan wil ik er toàl nog op wijzen dat
de direkte dreiging door spekulanten via knokploegen of ME
wal~lijker ligt.
!Cral<en is .en blijft op de eeste plaats pure ooodzaak voor
~ au übemaupt een dak boven hun llx>fd te
hebben.

liet 'verheven' politieke doel au pri_gendan ter dis
kussie te stellen kant op de tweede plaats. Mijn indruk
1s dat de drie teveel vat\u1t hun politieke doelen, wat die
(X)k negen zijn, dat is mij uit hWl stuk niet du1e1ijk, re
deneren. Vandaar dat ze zo afstende1ijk overkalen.

Vrijblijvend
De drie laten de politieke partijen duidelijk buiten

schot. Ze stellen dat indien de AKB werkelijk een vernis<
ingtot stand kan brengen, de politieke partijen vanzelf >OeI
volgen. De AKB kan dus de ergste. uitwassen (van het !<apita
11_), zoals kerncentrales, bestrijden en de politieke
partijen regeren daarna weer verder. Ik pas ervoor au voor
de machthebbers (want dasr is het de politieke partijen
toch au te doen) de rotsooi op te Jcnawen en de evt. klap
pen op te~ tezwijl de heren (want dat zijn het neestal)
op hun stoel blijven zitten. weg eb net die partijen!

wat de drie over geweld en repressie zeggen het volgende,
Niet alleen de diskussie over reprssie is I zinvolt. Het DDet
zelfs, en verzet ertegen is geboden: D.1S ook verhindering
van bestaande """""""ie, _ al betreft het een k1êirië min
dêiïîëld. Bv. wanneer M:>lükkêiS in een trein 9êfouilleeerd
wol:Qen, dan ro:et je hiertegen in verzet kalen, _ al heeft
de neerderheid van de bevolking iets tegen M:>lukkers. wan
neer tegen 'zel1ensdlOppers' in l\llI;ten1am 6 maanden geëist
wol:llt, dan noet je hiertegen protesteren, want het is duide
lijk dat de staat I een voorbeElld I,' wil stellen.
Ook als anti-militarist vel:Qan ik het <in geen aktie tegen
het leger te voeren em:tat het overg:rote deel van de bevol
king het leger.oll aksepteert. !Criminalisering van de kant
van de staat ligt dan voor de hand." wat niet wil zeggen,
dat je dasran de aktie maar uit de weg noet gaan.
Als jullie de staat neer als een echte Vijand zouden zien,
dim weten jullie dat de repressie er al is. Je zult boven
genoemi 'voorbeeld I maar zijn, maar dat kan ik me inderdaad
van jullie niet zo goed voorstellan.

De manier van aktievoeren, zoals. jullie je die voorstel
len, wol:llt grotendeels al in onkruit- en krakerskringen
(sony, kraaksters) al gevoerd. Dus ga dasr maar eens kij
ken en pzà:leer het een beetje in te voelen i.p.v. er.vrij,,:
blijvend over te schrijven.

wat ~e OOk verder tegen het lll\N kunt hebben, het zijn in
ieder geval wal mensen die de direkte konfrontatie (rret het
staatsapparaat) aangaan. O1rekte aksie dus, waar ik een
g>:oot voorstander van ben. Als je al in aksie kant, dan is
het _ helengrijk <n. te praten hoe je je Opstelt tegen0
ver bv. de ME. Niet dat het daaran uiteindelijk te doen is,
maar als je OOg in OOg l1'et de ME staat en er welliàlt OOk
nog een nep van krijgt, is het .o!l he1angrijk án te praten
van hoe je je dan opstelt en of je >OeI ef geen gewe1d ge.
bruikt (helaas heb je dat niet altijd in de hand).
Ik krijg de indruk dat de schrijvers nooit û!lf de stuipen
op het lijf gejaagd zijn door gewelddadig optreden van de
kant van de staat. Anders zouden ze beseffen dat op 't Ill)

...,t van de konfmntatie de hele 'bevolking" niet achter
(of liever v66r) je staat. Je mag don al blij zijn als je
kunt rekenen op je direkte an;tenders (waar ik de drie
vooralsnog niet bij zie zittenr en nedeaktievoerders.
llaaran is het he1angrijk bij eén wat hanlere aksie (zoals
een terreinl:ezett1ng) te weten wat je van je medeaTstanders
(liefst bekenden) kunt verwachten. Dus .o!l praten over de
~.
overigens ben ik geen voorstander van de g<o<eldloze opstel
ling van de 1ll\N. Voor mij ligt het feit, dIlt ze in aksie k0
men, ZWàa:fder!

• • 'NUl« ", N*t ' ~
,.u.r "" rJln ItrnEUfli'.

"1 j1fETllt lfillt Jtlfflll on,
Il'tU:USSlfQlI. ./.
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EnfUlWij leze'1es
Do tital van <Ut stuk had ~ijk nog beter "Cbderst:toan
ll!zer/os _ diskussie" kunnen heten.
;Ik vraag ne inderdaad af wat veel lezers en -essen met het
blad ó:Ien:

Als het al gelezen -.it, dan hsb~~j de vo1goIlde
vragom. Wil- D81. op de hoogte~ WOJ:don van het:

aksien1er.lws? (of lIrldc nie1:IIIs)
stiIIul.eert het _ t<le?
!lOb je het gevoel .~' (lOOl) bij te boten als
bet blad eU:e~bij je in de bus valt?

of is hêt II89r in de tpmt van: • leuk aR te wet:&n, DBar

ik ka1l toch >Iel in _ie als ik <lat noà19 viM '1
Ik hoor er :oe weinl,g van. (ei_lijk hel.Em:oal niets!),

Piet,

0IIerige:lS = je <Ut artikel oo;ler 'k0nsumenténVer2'
Iwnnen scharen, wnt alle .Leesvoer hoeft niet gepru1lId te
wcrden.,beste lezertjes~

.'-.','; .'"

liiiiiifI. .......~

" .
,.'

Alsje
wilt,

werk
zat

Baste mensen. op hllt ogenblik bestaat de redaktie uit 'Lau, Pi_t, Bep, Plarly
lJillemjl Oik ·en Cabrielle. Af en toe hs-bb-en we welliswaar hulp van anderen,
maar to.ch 1s dit .en vBel te kleine" k.lub.
Veel artikelen worden doot de redaktie zelf g,èiIschreven •. Daarnaast neemt
~et typwerk, he~ 48y-outen. verzending en administratie veel tijd in bes189.
IJe <t:ijneen aktieblad, maàr dan moet, ja wliiIl, tijd ttsbben om 8.'ktie t.e. voeren.
Kortom er moe~en men een bij de reda~tia. Mensen die zin hebben om zowel
met hoofd .e'n h.anden iets voor de anfJ.-kernenerg.ie beweging te doen.
Met,je hoofd, omdat we als redaktie n~et los willen staan van alle dis
kussie. en aktie. die spelen of plaatsvinden,. Met je handen omdat het b,lad
in elkaar zetten ge~QOA stevig werken is. Ook als je welni9 ~ijd hebt ben
je welkom, omdat we best mensen kunnen geb~uiken die b.v. alleen willen
typen.

.Heb je, interesse, ne'am dan even kontakt op met:\Jillem 772682 of Lau 2e1423
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Nadat alle pcJgingen mislukt zijn on voor het Freund
schaftshaus in !&mepel (de nelkstal van boer Maas
tegenover de Snelle _reaktor) een legale vergun
ning te krijgen als infOJ:l1Btiecent:r1>n van de burger
initiatief Stop l<alkar heeft de B.I. toch maar be
sloten on het weer in gebruik te nanen.
Dit ondanks het feit dat er net repressieVe noatre
gelen gedreigd is voor het geval dat er opti_
aktiviteiten zopden. plaatsvinden.
In het weekend van 19/20 april werd net behulp van
een paar lII'!nSen tti-t Nij_ begonnen de zaal< op te
knappen. ZO werd er een grote anti-kernenergiezon
op het dak gesdlilderd, elektriciteitsleidingen ver
nie_, de heg langs de weggeknipt die het zicht weg
nam, en op het trarent zijn er een paar mensen bezig
het g=te bord langs de weg oprletM te schiJ.derm "fl
gedeeltelijk te vemJ.euwen.

Ondanks de verwachtin<jen heeft de politie tot nu toe
niet ingegrepen. waarschijnlijk mat het oog op de
verkiezingen die cp. 11 m:li in Nordrhein-'Weetfalen
wonlen gehouden.

De bedoeling iS an in het Freundschaftshaus weer
nensen, die naar het 1nfOIInatiepa.vl1joen van de
Rweekreaktox' karen, over de gevaren van kernenergie
v<x>r te lichtenr filma.\l'Ol'lda'l te organiseren; sprekers
uitte nodigen enz.

...
Men hoopt door dit soort aktiviteiten weer meer in
Hännepel te organiseren, weer een beter kontakt net
rrensen daar uit de argeving te krijgen. Helaas is het
op dit m:ment nog onduidelijk of dat deze plannen
_tellend gerealiseerd _ wonlen, cm:lat
een groot deel van de B.I. zich in de opridl.tin<j en
verk1ezingskanpagne van de IIGrÜnen'" heeft gestort,
zodat het aan voldoende nan,lvroo.:MI:racht voor dit
soort aktiviteiten ontbreekt.

verder is er een plan an de windno1en die er staat
dusdanig an te 1xluwen, dat deze het Freundschafts
haus van elektriciteit kan vcorzien. Qn::1at er in
Kl.eef nia:rand 1s die daar ervaring nee heeft zou
men het op prijs stellen daarvoor hulp uit Nijmegen
te krijgen.
bus wie er verstand van heeft en nee wil hel{:e1l
wordt gaarne verzocht kontakt op te narren met
M.;lgdalena, Antoniusplaats 14

t~"". 230252

. ..
. .

Sible

~ o(\.... ••4"~/"_ _------~

Maar goed. Zelf gaan we wel. Simpelweg uit solidari
teit. We vinden dat je dl>sr niet noeilijk over neet
doen en we balen er behoorlijk van dat er zegge en
sdlrijve maar zes (!) mensen van de strocJrBroep met
de bussen nee zijn gegaan, die het SI<K had georgani
seerd.
In Z\lcland zelf kunnen ze het beste tti-_ welke
akties de beoieging daar verder helpen en we vinden
dat aktieve'nelsen uit de AKB zoiets starweg noeten
ondersteunen, behalve als je natuurlijk echt tegen
zol n ~tie bent. Maar dat is niet zo.

Aan het eind van de derronstratie hebben we de_aard akties aangekondigd. Deze akties zullen
anders verlopen. De GelQerse StLCXliigLClefEll hebben
besloten dat DodewaaJ:d dit jear dicht gaat.
!l<Iarvoor is meer nodig dan wandelingen en gunstig
uitvallende enquettes.

Middelburg...-
de demonstratie van 26ClJ}ril

lIerhaaldelijk werd ons door lII'!nSen van bet Energie
Kanitl! Zeeland verteld dat de Borssele dem:>nstratie
voor Zeeland echt heel belangrijk was. Zé sdl.atten
dat er zo1n 10.000 mensen aanwezig waren, waatvan
de helft tti-t Zeeland. Een çroot succes. .
Wij kunnen het niet beoordelen. Wij l1áJben er tossen
de vele PSP, SP en PPR-vlaggen en het enorme IRB
Spandoek door een relaxedtlagje Midde1blrg """ ge
maakt. Middelburg is een lIDOi stadje.
De zoveelste wandeling dus net """ hoep bekende
_idl.ten. De praatjes gingen zoals altijd volJ<al'en
de mist in """ de burgerlijke pers.
liet is een goede keus OOI als SSK-NijIregen op dit IlO
nent nee te zeggen tegen het~ van dit
soort akt1es ~ Zo'n aktie is gewcxm niet belangrijk
genoeg, voor de regio Gelderland niet nie\.W genoeg,
an er 2 maanden werk in te steken, net alle bekende
fJ:ustraties die je opdoet als je net partijbonzen
gaat~.

Deze keer WIJ het dan niet over kemenergie zijn ge.
gaan., maar wel over de halfsladltige houding tegen
over de blij ITet bier tti-t blik allurninium fabrikant
PedU.ney. We~ ook ongètWijfeld gekmkt voor
een. ander nieUilSbericht.. Nu qing het van "u .10.OOO
mensen ••••• splijtstofstaven•••• De OJ:àediensten
van de organiserende 'JcCJ'ni:tê's, het LE::K en het El<Z
hielden de demJnstratie noei.teloos in de hand".
ZOiets vinden wij onaanvaardbaar tegenover lII'!nSen
die karen dem:>nstreren.
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Re~tie typiete I lijkt deze manier van
aktie voeren niet verdaoht veel op het
schijnheilig je ~licht doen, zonder er
In te geloven wa: 3e doet.
ne je dan toch (paesief) meedoet, om
dat It anders zo lullig is voor de men
sen die het georganiseerd hebben.
bestendig je daar alleen nog maar het
vertrouwdè. al bestaande mee en dat
houdt vernieuwinsen wel degelijk tegen.



ssk-arnhem

Deze aktivIteIten hebben een goede ontw1kkellng van
de groep en de werkwijze tot gerolg gehad.
DIt 15 mede te danken aan de twee~ die
we hielden au met de hele groep een aantal zaken
door te praten. VOoznamelijk gIng het hiezb1j au
.schollng•. aktie-plann!ng en strateg1e.
We kwamen er steeds meer ac:hter(voor zover dat
al niet het geval was) dat de akties een nl.euoie VOEl1\

noesten krijgen; wil je iets veranderen, dan zul
je het ...u m:>eten doenl Je zult hlexl>lj dan OOk
passende akties lI"CElten~ en deze van de
noodzakelijke middelen m:>eten voorzIen. DIt houdt
algelijk ln: DIMkte1:e akties die een harder
__ hebben. _froIltaties liet de politie
zullen niet ultblljven. liet zal al1EInaal niet 1_
zijn, maar' we kiezen er ~. Liever vandaag

aktief dan ncrgen radio-aktief:

~lf van Ugten (SSK-ArmHn)I Ir

3. Dee1genmsn~ voorts aan een aantal anders akties,
elders In het land. VmI\lIlldenswa;lrd 10 hlexl>1j
de aktie ln Den lIaaq gericbt op de mln!ster1ë1e
bes1uItvoIml.ng en het~ specifiek
aangaande de centrale te Borssele. Het 1aIldelijk
~ stop l<eI:nenei<91e vond hierln
zIjn esrste gezanBlijke aktie. Deze vond plaats
bIJ resp. de vIjvar van het Binnsnhof en het
ml.nister1e van ekxmanl.ese zaken.

4. Verder werden een aantal wat ll1egaJ.ere akties
mede en uItgevoerd, die lI1er mis-
schien maar bete> niet _ gwlOeIld m:>eten
~.

en toen...

- ~ plakken ..... affiches n.a.v. het_
rawart van ml.nister Ginjaar ("Ministe> Ginjaar
9Mt ons weer beci:Jftderenff).
- De vuilniszakJ<enaktie bIj de IIEH!H._: lI1er
werden uit protest -..Ie tl.entallen vuilniszakken
gestort voor de ingang van de I<EH!\, waart>J.j tevens
geverfd~ en spandoe!«on opgohangen werden.
- liet besch1lderen van het ex-JISM geboew liet de
let.1Zen 11 ~fval, een stralend 1980" en
"~a.

De laatste KaJ.kar.-deIrontratie (P:I.nksteren '79)
was voor velen een grote te1eI.1rstelling. Frwotratie
en machteJ.o:)she1d grijpen je aan als je ziet dat de
kemenerg1eldXoy, ondanks alle protesten, geox>n d0or
gaat liet het !x>,IoIen van atoanenerg1eprojekten.

liet wordt dan ook duidelijk dat de tot op dat
m::ment gebru1kfë aJ<tie\oQl:m!n hun doel (g€!& kern-
""""91e) niet kunnen vexwezenlijken. Alle vreedzame
protesten ..,rden qenegeeJ:d en ..,Us beant>o:x>rd liet
pc>li~d. Reden genoeg dus cm ons te bezinnen
op de WIjze van werken en de hiezb1j te hanteren
mi.dde1en.

hoeging het in 1979?

De mensen die al langer ln de arnhelEIe ss!< aktief
waren, :nan'&l het initiatief an meer m:nsen erbij te
betrekken. en net hen deze diskussie te voeren.

Zo ontstond een _ van ongeveer 15 ...er geno
tiveeIàe mensen die alleen op~ titel
cleèl.namen. DIt laatste 15 etg bë1äïi9rl3k:dë erv....
ringen liet het pla1:fal:nHlpdel (~ge>:S
uit diverse pc>llt1eke partljen en groeper1ngen)
waren erg negatief. De praktijk liet en laat: z1eJI
dat (liet nane) partij-denken en _ ...... een ei>
stakel """""'" voor een wezenlijke anti-kernenergie
strijd. Partijbelangen maken de _sie en het
doel aldu1delljk, wat zonder IIMr negatief _ op
de 1nd1v1doele _leden en hun (onderlinge) so11
daIre opstell1ng.

WIJ kozen daaran voor het werken liet mensen die
strikt alélln namens henzelf ln de _ zitten. DIt
gaat dan ook heel prima :

We zijn net deze groep vem.er gegaan en hebben
veel tijd gebruikt cm te praten over de te ""~
strategIe: wie la je tegenstander en hoe pok je
deze ~?

EI!n van de kalklusies van deze d1skussie was
dat je je aktie IIMr l1D8t r1chten op je _lijke
tegenstander: de kernènerg1eldXoy, de keznene:I:gJ.e
lndustrie en de staat. DIt kant _ tot uit
drukk1ng ln onder andere allerleI pto-keznene:I:gJ.e
bestuw:llers (zoals ~lly Geerts<IIB), 'c:i>jektl.eYe'
onderzoeksinstellingen (de -.a), electrl.c1telts
bedrtjven (PZEM), ministerieS {Ekàncm1ese Zaken) on
natuurlijk de kernoentrales· zelf !

tlsal:naast zou een goede 1nf<>l:mer1ng van het
'b>:ede' publiek lI"CElten plaa~. DIt vanul.t de
gedachte dat de bevo1k1ng over het al.geaeen ...er
slecht voorgelicht WCll:<it over !ie.nlenerg1e. Tevens
cm de te vosren akties du1delljk te laten overko
men bIJ het publiek en tevens mensen exbij te be
trekken.
Aan de hartd Vlll\ deze 'richtlijnen' -. een aantal
aktiviteIten gepland en ui~.

na de zomer
1. Inf<;mnatiestands ln het aentrul\ van-. In de

w1.ntel:per1ode 15 deze stand U>e9r1j_lij_js)
niet ZO vaak te zIen _t. Mst wanner weer
WCll:<it er -er Vaker ln de stad gestaan. De belang
stelling Is over het a19"!lOen erg hoog:

2. AktivIteIten/akties rond de mt/\. (liet bet>:ekId.ng
tot het J:ad1~"'"afval) :
- het ven;opreiden van folders <MOr het mt/\.-gebeIm!n
ln relatie liet het~ afval. Deze folder
~ huls aan huIs bezorgd (noq steels overIgens)
ln_t (grenzend _ de I<EMl\l.

De Nakt1es hierop waren over het a19"!lOen erg
pc>s1tief

III
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LA HAGUE-'EEN ONGEVAL MET

GERINGE GEVOLGEN'

Op 15 april jl. is er als gevolg van overbe
lasting van het elektriese systeem dool' kort
sluiting brand uitgebroken in de opwerkings
fabriek in La Hague, Frankrijk. Hierdoor is
da elektriciteit uitgevallen, en omdat de oood
systemen zich vlakbij het in. brand staande
hoofdsysteem bevinden konden deze ,ook niet ge
bruikt worden. Het enige wat funktioneerde
was ••• de elektriese installatie die de
omheining van d.ze fabriek onder stroom zetl
Sinnen twee uur was men in staat noodgeneratore
aan te slepen om de meest kritieke onderdelen
van het opwerkingsproces van stroom te VOOR
zien. Pas later werden er van heinde en verre
voldoende generatoren aangevoerd om de hele
fabriek Van elektriciteit te voorzien.

wat watwaren de gevolgen?
1.: Oe ventilatie van de 15 gebouwen van het
komplex viel uit. Met de ventilatie handhaaft
men in de gebouwen een konstante onderdruk
waardoor de radio-aktieve stoffen binnen blijven
Dat is gedurende twee uur dus niet gebeurd.
Desondanks deelde de direktie onmiddellijk na
het ongeluk mee: "dat het incident geen radio
logiese gevolgen hee~t gehad". Een leugen dus.
2.: Alle apparatuur die de radio-aktiviteit van
de omgeving meet en in de gaten houdt is uit
gevallen. Er kon dus niet gemeten worden wat
er tijdens die peri'ode van minstens twee uur
vrijgekomen ha.

3.:" Van de opslagruimte voor splijtingsproduk
ten ls de koeling uitgevallen. Die koeling is
noodzakelijk omdat anders de inhoud aan de kook
raakt. Het betreft hier .l'ser hoog-radio-aktièf
afval. Volgens direkteur Delange duurt het
meerdere uren voordat dat spul kookt J en die
koelinstallaties zijn het eerst weer aangeslo
ten.
Binnen een week zijn de verschillende ruim,ten
schoongemaa,kt (hoeI?) en de fabriek draait nu
weer.

- .1.JJJ.<·8~
wat hader kunnen gebeuren?

p de eerste plaats had alles wat nu net gOéd
ing t mis kunnen gaan: als die noodgeneratoren
ou eens in een file terecht waren gekomen?

Zo zijn er talloze mogelijkheden natuurlijk.
aar toch kan gesteld worden dat door louter

toeval een flink deel ua" Bretagne en misschien
een veel groter gebied voor een ram~ behoed is.

e belangrijkste b~zigheid in d~ zg. HAD-ruimte
is het oplossen van zeer ·hoog radio-aktieve
stoffen in sllertei zuren. En door puur toeval
as men er geen splijtstof aan het oplossen.

Bij deze b·ew.erking t die d1rekt volgt op het in
ootjes hakken van de gebruikte splijtstofsta

ven; komen er zeer kleine radio-aktieve deeltjes
Vrij. ~en ~peciaal ventilatiesysteem zorgt er
dan ook voor dat per uur zo'n 300.000 kubieke
meter lucht gefilterd wordt. Als de elektrici
teit tijdens die operatie uitQBvallen wasJ zou
den de radiologieee gevolgen veel ernstiger
zijn geweest. Verder had ook de komputer uit
kunnen vallen waarmee dergelijke en andere ope
raties gestuurd worden, en het telefoonsysteem
waarmee de arbeiders o.a. de opdracht krijgen
om geëvakueerd te worden.
Zo'n ongeluk maakt duidelijk dat zelfs twee-.
soms driedubbele veiligheid systemen als basis
principe van de kernenergie-industrie geen vol
dOende garantie biedt.
~en ander voorbeeld is de brand die vijf jaar
geleden door Larry Hargett veroorzaakt werd in
de kerhcentTale Brown ferry in Alabama. Hij was
met een kaars op zoek naar gaten in de isolatie
van de elektriese kabels. Oaa~door verbrandden
1600 kabels waarvan er verscheidene behoorden
tot in ~eorie onafhankelijke veiligheidsystemen.
Het kommentaar van de kernenergievoorstanders:
"door zulke vbOfyallen (1) wordt de veiligheid
verbeterd". Zou een goede mop zijn als het ging
om minder gevaarlijke dingen dan kernenergie.
Oe volgende keer is er hopelijk meer informatie
voorhanden over de affaire in La Hague.

R'uud B.
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Energiemanifestie Zevenaar
Op zaterdag 10 mei organiseerde de ener
giegroep in Zevenaar een grote manifestatie
onder de noemer REnergie Anders-.
De energlegroep wilde met dit evenement een
diskussie op gaug brengen onder de Zevenaarse
bevolking over de noodzaak en mogelijkheden
van schone en onuitputtelijke energiebronnen;
ditalles tegsn de achtsrgrond van de over
bodige en levensgevaarlijke ontwikkelingen
op het gebied van kernenergie.
Op het marktplein bij de kerk stonden diverse
modellen opgesteld, waarmee de mogelijkheden
van zonne- en windenergi$ gedemonstreerd kon
den worden. Zo waren er verschillende zonne
oollectoren, een zonneOTentje eh een windmo
len in werking te zien, en een architect
toonde zijn plan voor energièbewust wonen.

Tevens waren er kraampjes van allerlei orga
nieaties met voorlichtingsmateriaal en infor
matie.
Een ander deel van de manifestatie vond plaats
in "Ons Huis", een wi,jkgebouwtje enkele tien
talIe meters verderop, waar films, dia's ea
een fototentoonstelling over alternatieve
energie te zien waren. De film "Deense Etnergl. d

liet zien hoe Un windmolen een dorpje in
Denemarken van stroom voarzlet~

Feestelijk
Mede door het mooie weer had de manifestatie
een feestelijk karakter.

Verschillende groepen waaronder de Blue Band
uit Arnhem, de Utrechtse groep Zooj, ds
Halluluja Wrak :Band ..en de Accountanta waren
te horen en te zien. En tussen de optredens
door - die op een goeie geImproViseerde ma
nier aan elkaar gepraat werden door Jan Ritman
van Radio OOB,t - werd door sprekers ingegaan
op het ener~ievraagstuk.

Ferdi Spit (Aktie Strohalm), Dolf ~anesen
(Stop Dodswaard) en Louw van den Bosch (Kal
ksrgroep Oost-Gelderland) hielden hun betoog
over de nadelen van kernenergie. de in Neder
land gevoerde energiepolitiek en het verzet
daartegen en over het gsbruik van alternatieve
energiebronnen.

moederdag
Vanuit 't oogpunt ~an gezelligheid is het wel
een geslaagde dag geweest, zeker Toor de ener
giegroep die het organiseerde~
~ toch was de doelstelling voor die dag
(diskussie onder de bevolking op gang brengen)
veel te hoog gegrepen.
Datgene waar je bekendheid aan wilt geven ligt
veel verder weg dan je je doorgaans real,iseert.
Op zc'n dag merk je b.v. dat moederdag veel
dichter bij huis is en veel wezenlijker voor
mUr dan 90 % van de bevolking is dan het
energiegebeuren. Dat bleek b.v. uit het feit
dat het in het andere deel van de winkelstraat
minstens zc druk was als op het marktplein•

. zelt. waar de manifestatie gehouden werd.
Ik schat dat er op één moment zo'n 400 men-
sen zijn geweest; in totaal misschien 1.000
al kwamen sommige mensen dan ook maar voor tn
half uurtje.
En ondanks de warme zon el}. de anti-kernenergie
zon was de zwakke kant van deze energiedag
toch weer dat de meeste (jongeren) alleen voor
de popgroepen kwamen en verder nergens een
boodschap aan haddsn.
Of en in welke mate deze manifestatie dan toch
effekt heeft gehad is niet te meten,
w6l heeft de Zevenaarse energiegroep door dezs
aktivitsit meer bekendheid gekregsn en is er
een positieve beeldvorming ontstaan over de
strijd tegan atoomenergie,
Jongeran, scholieran b.v. die nu alleen kwsman
voor de pogroepen kunnen misschien over een
tijdje y6l de link leggen tussen cultuur en
strijd.

Op zaterda« 10 aei was er ••tt in BijmeKen

iets te doenthet was Straat~1.k4a«.

Een goede eele«enheid H al z1l1pDll fen

plak-aktie te houdent•••0 Dodewaard onder

de aandacht te brencen,Yallt dat villen ve

toch,niet dan t J.-.r dat, bij sulke d1ncen

altijd veiniet.te.da deseltde,-en.en van de

Strooacroep koaen epdacen••• (arbeid.delinc1)

Maar ..t vat andere ..MeR .n de Bij......

Stada Guerilla (den&all a.ektd.e ladiD« niet,

hoor) varen ve toóh ut een fl1üe klup en.

hebben we aool de hele b1nneut&d Tel p_

plakt met un•• j •• over Dodew.ardten <laar

«inc het teul.tte .a.

I

l
I

Hier de tekst van .en U.dje van de NS~G'.A~"

aelod1e:"B&nd1en r ••8&"'. "111 .'
• I

"
R'trl x.. .p naar Dodewaard.naar d. centrale

we paQ h•• slutten,kell nu in &ktie ~

Ke. op naar Dodewaard,naar de oentrale

V&1lt _t ztn alle. k:r1.1C je 'a wel dioht.

JareJl1.aac 18 er pdeaeutree1"d

aaar dat werd veortdureH ......erd.

er is nu .1 .....1 te luc ppru.t

en .t..dll ••nder em.. reaultaat.

DGdevaa:rd. 18 no« ll1et van de b&a1l

blljkbur ...t vers.t nu udera .....,

da neea nu het reoht In e!pa. baad,

d. ceJltral. dl. Het &aD d. kabt
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De maat is vol, dat is langzamerhand wel duidelijl<. Het
plan OOt in het naj aar het terrein om de Dodewaard
centrale te gaan be:z.etteIi,' als de centrale dan nog

niet gesloten is, laat aan duidelijkheid niets te
wensen over.
Door Qe hele ondemokratiese handel worden wij gedwongen
de 5t~ijd steeds duidelijker en harder te gaan voeren.
Deze strijd vraagt veel van de mensen die kernenergie
niet willen. In een maChtstrijd als deze, een strijd
waarin middelen en mogelijkheden :to ongelijk verdeeld
zijn, wordt een grote inzet vereist van diegene die
aan de kant van de machtelozen staan.
Maar samen, met inzet van heel onszelf zullen we
wimen. Hierbij zullen we al onze kreativiteit moeten
aa,nwenden oot' de atoomlobby te bestreiden. En er zijn
vele mogelijkheden. Een van deze mogelijkheden is de
aktie die gestart is door de alarmgroepen Atoomplannen
Noord-Nederland. Deze aktie is inmiddels ook doOr
Aktie Strohalm overgenomen. Op dit manent weet ik
nog niet of wij deze aktie ook gaan overnemen (.aktief
propageren dusJ J maar in ieder. geval willen we er via
Onderstroom meer bekendheid aan geven.
Het beste lijkt het ons om het persbericht en de folder
die door deze groepen verspreid wordt in het geheel
QVer te nemen, omdat het duidelijk maakt dat in heel
het land het geduld op is.
Er komt een verkleinde uitgave van de prent hiernaast
(briefk.aart-fonnaat), waarna mensen bericht kunnen

sturen als ze JTleedoen.

persbericht
Nu is de rtaat vol ~

Na de schandalen rond het radioal<tief afval van de
laatste paar weken, is wat ons betreft de maatvoH
De illegale tli.JC.S die zijn uitp,:eha.ald om onverantwoord
veel afval in Dodewaard op te slaan zijn voor ons onac
ceptabel~

Ook de "legale" vergunning die verleend is om van Borsse-le
een vuilnisbelt voor atoomafval te maken kunnen we en wil
len we niet aanvaarden. Waar ieder weldenkend mens zou zeg
gen dat de problemen de atoanindustrie boven het hoofd ge
groeid zijn lost de regering deze zaken gewoon oP door een
extra vergurming af te geven. Ook het nieuws tdt Jrankrijk,
dat door de li'anse en Nederlandse t:egering knap gebagatelli
s~rd is, geeft alle aanleiding tot ernstige verontrust~.

Wij hebben als bevolking door akties en demonstraties duide
lijk laten blijken dat we geen atóelnenergie willen.
\taa1' ~ •••• via onze electriciteitsrek~Il?betalen we nog
steeds mee -aan instandhouding van projekten als Dodewaard en
Borssele! .

In feite dra~ we nog steeds financiêle verantwoordelijkheid
voor dingen waar we helemaal niet oc.hterstaan.
Hier tooet en hier zal een eind aan komen ~

Wij zullen de atoooyrrojekten sluiten~
Wij eisen nu dat de prOVinciale en plaatselijke energiebedrij
ven hun banden ret Dodewaard en Borssele verbreken.

Wat is de relatie tussen onze sttoánTekening en de atOO1l'lCen
trales?
Het eerste verband is de Gemeenschappelijke Kerncentrale Ne
derland. Dit is de oifici"ele naam voor het bedrijf in Dodei"
waard. In dit bedrijf nemen vrijwel alle nederlandse electTI
eiteitsbedrijven en het SEP aan dee1-
Iede're electriciteitsmaatschappij betaalt een ~eelte van
het verlies van de atoomreactor, en rekent dat door in onze
stroanrekeningen. Als de electriciteitsbedrijven hun kontakten
met de GKN vetbreken, zal Dodewaard dus mpeten sluiten!
Dan is er nog BOTssele. Dat bedrijf maakt in hoofdzaak stroan
voor het energieverslindende bedrijf P·echiney.
Dat wordt verl<ocht tegen een cmgelooflijl< lage prijs, ,odat je
kan steUen dat het li"anse P-echiney, danl<zij de atoomenergie
een miljoenen subsidie krijgt van de Zeeuwse electriciteitsbe
taler. (met dan!< ooI< aan het noorden die met het afVál opge
scheept worden).

De centrale in Borssele is van de Provinciale Zeeuwse Electri
citeits '1aatsehappij (PZIM).
De PZlM werh met de andere hedrijven samen in het SEP.
Tot slot is het nog van belang te weten dat het SEP deelneemt
in de gevaarlijl<e miljarden projekten Kall<ar en '1alville
(SUper I'henix).
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Daarom cleze aktie tegen de electriciteitsmaatschappijen te
beginnen in Groningen en Drenthe; de aktie zal zich daarna uit
spreiden over geheel Nederland. Als deze aktie niet mocht hel
pen om ervoor te zorgen dat de betreffende maatschappijen hun
kontrakten met de GKN in Dodewaard verbreken, dan zullen
wij niet aarzelen om over te gaan op andere akti~thodes.

Als de regering wh dit land deçentrales niet sluit, dan
doen wij het, maar gesloten worden z.e!
We verdOllllleIl het nog langer Om achter een voldongen-feiten
politiek aan te lopen~ gemaakt door mensen~ die zich door <Je.
corrupte en volkanen onverantwoordelijke atoCJ!l.industrie laat
inpakken. Wij voelen ons wel verantwoordelijk voor onszelf
en ons nageslacJït, en zullen de atoombeleidmakers dus steeds
een stap voor zijn in de toekomst!

I\l.S

i.n het
najaar

In Cap de la IIague (de franse opwerkingsfabriek van ons afvalJ
dreigde een~ (en dat zal nog ",,1 ""ér gebeuren).
De gevolgen van een ramp in B:anIcrijk zijn erger dan in Karris-

~
burg kon gebeuren; er zullen zelfs in zuid-nederland slacht
offers vallen.

\ ~ Doordat deze fabriek zo rot en slecht in elkaar zit zal b:inn.en
~ ~ kort ·ons eigen atoomafval wee.,r terug komen naar Nederland, enn ~ Van Aardenne vind dat <>Ilze zoutkoepels al klaar staan.

1\ Wij willen geen slachtoffers in li'ànlcrijk, noch in zuid-Neder
land~ noch in noord-Nederland, nergens meer zullen wij nog
langer toestaan dat de gezondheid van onze kinderen in gevaar
wordt gebracht &lor een stel atoomidioten!
Het afval van de centrale in Dodewaard 'WOrdt al 2 j aar niet
meer verscheept naar Engeland~ waar het opgewerkt zou worden;
vandaar dat er nu ook in Dcxlewaa.rd een beangstigende situatie
ontstaat, beangstigend en illegaal ~

Nog afgezien van de mogelijke rampen met de centrale zelf.
Door Dodewaard-stroom te kopen maken we nog meer afval en dat
past weer precies in die voldongen feitenpolitiek~ want het zal
uiteindelijk ergens naar toe lDJeten.

Het bestuur van de Electriciteitsmaatschappij Groningen, Drenthe
heeft zich in het verleden meennalen uitgesproken tegen het
houden van proefboringen en het dunqlen van atoomafval in de
noordelijke zoutkoepels.
Ondanks deze stellingname en het sturen van brieven van ver
schillende aktiegroepen in het noorden, neemt het B:iD nog
steeds deel aan de GKN.
Dit nu kunnen wij, en willen wij niet langer accepteren.
\imdaar deze aktie.

De tijd van mooie weilanddemonstraties en prachtige wandel
tochten door bos- of heidelandschappen is voorbij.
Want de regering hobbelt toch over onze argumenten heen~ en
renen de zaak af te kurmen doen met het houden van een zoge
naaude Brede \faatschappelijke Discussie. Wij voeren onze eigen
maatschappelijke diskussie; en deze is echt van alle valsheid
ontbloot; dit in tegenstelling tot die van \án .Ardenne en
consortep!

da gezamenlijke alarmgroepen
atOCllt'lannen

noord-nederland
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bestestroomverbruik(St)er
De anti atooni>eweging nederland richt zich tot r met een
verzoek.
t~ die zich in het verleden meennalen heeft uitgesproken
tegen het houden van proefboringen en het opslaan van atoan
afval in onze zoutkoepecIs.
De atoomlobby loopt op zijn achterstè benen, nu moet er een
eind gemaakt worden aan atoomenergie in Nederland.
Grote en kleiDe demonstraties en akties hebben de overheid
er niet toe ,Rebracht OOI de atoomcentrales te sluiten.
Daaran wordt het tijd voor daden waai' de overheid niet
langer omheen kan.
De illegale atoomcentrale in Dodewaard moet OIIIliddellijk
stilgelegd. De electriciteitsbedrijven mpeten ln.m mede
werking aan Dodewaard geheel stoppen. Ze moeten gedWongen
worden de kontrakten te verbreken.
Wij dragen hiervoor een aktiemiddel voor, waarvan wij hopen
dat u dat :ult overnemen.
De atoancentrale in Dodewaard is niet van één electrici
teitsbedrijf, maar wordt beheerd door·~ Gezamenlijke
Kerncentrale Nederland (GKN), waarin alle e tecticiteitsbe
drijven deelnemen (behalve de PZIM in Zeeland).
Dit houdt in dat alle electriciteitSbèdrijven financi~l

te maken hebben met Dodewaard en via onze electriciteits
rekening wij ook allemaal zelf.
OIdat de electriciteitsbedrijven OV'eTheidsbedrijven zijn
die mees-qü. beheerd worden door een raad van bestuur af
kanstig uit het provincie- of gemeentebes~~ is er ook
een direkte band met de bedrijfs-overheid~ en is een aktie
tegen het energiehedrijf een aktie tegen de overheid.

Mocht u,meer informatie ,wensen -over de
stroonboykot, bel dan met een van de
onderstaande, mmmers:

05998 " 5866
oM98 " 4919
050 "181119
05999 - Z517

~edere aktie kost- geld,. zo- _ook deze,
gMten voor akties, -kunt u overmaken
Op banlmunner: 3092 ZZ648 t .n.v.

Kanitee'Atoomalarin
bij de RabolXmk te- Borger" -de Gang in ,Borger
gironr. van de bank: 800729

WIJ SLtUEN Nl!DE CENTRALES, KOol IN AlITIE!

DODEWAARD. IS ONS GEEN DODE WAARD:

laat ons weten _als u meedoet,
komitee atoomalarm
pla \{arsstTaat 3 in Groningen
of
HUnnebedstraat 2 in Borger

Het radio-aktieve afval zal uiteindelijk ergenB gedumpt
moeten worden, en dat zou dan in het noorden moeten, zo
'tiet U dus dat we er allemaal mee te maken. hebben:
Hoe krijgen we de bestur~ van de electriciteitsbedrijven
zover?
Iedereen krijgt of een acceptgiro of heeft een ~tiging
tot automatiese afschrijving verleend. Het financ1~ne

computersysteem, waarin de betalingen worden verwerkt, is
er op gericht zo veell00gelijk te automatiseren.
'hrssale overschakeling op gewone overschrijving ""t de
·blauwe girokaart is voor dit systeem -moeilijk te verwerken.
Wat wij nu voorstellen is an de re!le of synDoliese-bij
drage van uw electriciteitsbedrijf aan Dodewaard, af te
zonderen van de totale- rekening en apart .()Ver te boeken.
Betaal dus de ene keer het bedrag wat u moet betalen
min !l,OO.
Die !l,OO kunt u dan apart betal!lll. onder vermelding van
de leus: ''Stop, de steun aan Dodewa.ard".
Het gehele bedrag wordt dus op tijd betaald en de aktie
is dus volkonJ:m legaal, en toch is het effect extPeerD ~

(Eventueel is een flexibeler systeem ter ontregeling van
de financiê1e administratie nodig, ·als het kmstante be
drag van 11 ,00 Itgeau1ianatiseerd" verwerkt wordt).
Het akti<model is erop gericht atoanènergie in fasen te
stoppen, te. beginnen ""t de terugtrekking van bet IGD uit
Dodewaard!
Wij voeren onze eigen Brede Maatschawelijke Distus$ie!

Beste mensen, jullie zien het J alweer een Onderstroom in d~ bus. Snel hè.
Het zal waarschijnlij~ w.l duidelijk zijn waarom. De Gelderse Strocmgroepen
en enetgiekommitees zijn het zat. Dodewaard most dicht. VanOaar het
ultimatum, én vandaar dat wij eventjes er hard tegen aan moesten.
Maar he~ben jullie je wel eens afgevraagd hoe wij in staat zijn Onderst~oQm
voo~ zo n belachelijk lage prijs bij jullie in de bus krijgen? Nou wij wel.
En ei gelijk kan het ook niet. Bij elke Onderstroom moet geld bij. Dit komt
omdat hij de laatste tijd veel dikker is geworden (kijk maar naar dit nummer),
De drukkerskosten zijn hoger eveneens de kosten Van al het ander materiaal
dat we nodig hebben. Oaarnaast hebben veel mensen nog niet betaald.
Ye willen n~et de prijs voor mensen die al lid zijn gaan verhogen, maar
helaas wel voor mensen die nog abonee willen worden. Dit wil zeggen dat die
~en5en voo~ een abonnement voor de rest van 1980 toch f 12,50 moeten betalen,
Oaarnaast willen we vragen aan mensen die het kunnen betalen, om ons

financieel te steun~n. Ook diegene die nog nlet betaald hebben: kom snel
OVer dé brug. Gi~o 3767600; t.n.v. penningmeester streomgroep

Vondsistraat 6 in ~ijmegen

En zet er even bij Abonnement Onderstroom of g1ft.
Bedankt alvast.
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Na die uitspraak van die Amsterdamse kommissaris snap ik waarom
koninginnendag toch op 3D april blijft. Vlak daarna is het dodeherdenking.

In Toronto, Ontario, Canada demonstreerde 3000 mensen, voor een veilige
energie politiek, .e~x en voor een vorm van brede maatschappelijke
diskussie. Ze eisten dat tijdens die diskussie een moratorium van
kracht werd. Daarnaast eisten ze een einde aan de rol van Canada
in de nukleaire wapenwedloop.
Dok in Vancouver werd er door 4000 mensen gedemonstreerd tegen kern
energie en de kernbewapening.

Amsterdam: Pekweg-steenslag

Typies hè: Staten Generaal

pikt ~ln eigen ogen
de \/ARP. haari

wonder:

Op maandag 28 april probeerde 700 mensen het Pentagon, de echte
stralingsbron, te blokkeren. Er werden 300 mensen gearresteerd.
El.ke keer dat mensen een ingang afsloten, werden ze uit elkaar
getrokken. Het gaat goed met de rassenintegratie in Amerika. Alle
politieagenten waren zwart.

I t wordt toch ee~s tijd dat die ui tdrukkingltpartij kiezen" vervangen wordt.

In Groton ~onnecticutt werden 211 mensen gearresteerd tijdens een
demonstratie tegen een nieuwe Trident nukleaire onderzeeër die
te water gelaten werd.



Nijmeegsenieuwsbrief 2
Uitgave Stroomgroep StopKernenergie mei '80

Dodewaard bezetten??
Zoals U misschien al hebt vernomen via de
nieuwsmedia hebben de Gelderse Stroomgroepen
Btop Kernenergie en'Energiekommitees
voorgesteld om het terrein rond de k~rn

centrale van Dodewaard te bezetten 1
Hieronder willen we. kort uitleggen hoe we
tot deze stap zijn gekomen. De kerncentrale
van Dodewaard is ruim tien jaar geleden
officieel geopend. Sinds deze opening zijn
er tientallen defekten en gebreken ont~

dekt, en de centrale moest voor weken stil
gelegd worden. Wij hebben niet veel ver~

trouwen meer in de openheid van de direktie,
omdat we al verschillende malen door de
kernenergielobby bedrogen zijn. Zo duurde h
het jaren voor de KEMA openlijk toegaf dat
er redio-aktief materiaal op hun terrein
begraven lag. En zo moest de Aktiegroep
Stop Dodewaard aan het licht brengen dat er
veel meer splijtstofstaven in de centrale
van Dodewaard liggen opgeslagen dan wet
teljik toegestaan is. Nu heeft de minister
dit laatste probleem zogenaamd opgelost
door er fluks een vergunning voor te geven,
wat betekend dat Dodewaard volgens de vergun
ningen iets mag wat volgens veiligheidsrapcr
ten gevaarli'jk is en niet toegestaan wordt.
Levensgevaarlijk gesjacher is het en anders
niets. En dan te bedenken dat de elektrici
teitscentral,es in Nederland een ovgrprOduk
tiskapaciteit hebben van ongeveer 000 mega
watt. Dodewaard met zijn kapaciteit van
54 megawatt is dus totaal overbodig.
Dodewaard vormt een direkte bedreiging voor
de levens van alle mensen in Gelderland.
Daarom, Dodewaard moet dioht, en Dodewaard
~ dicht. Om dat bereiken hebben wij
voorgesteld het terrein rond de centrale te
gaan bezetten.

Ufzarom een bezetting
Al jaren wordt er strijd gevoerd tegen kern
energie, na 1973 weigerde mensen de Kalkar
heffing te betalen die op de elektriciteits
rekening verscheen;, aktiegroepen organiseer
de informatieàvonden, grote manifestaties,
demonstraties en nog eens demonstraties.
Steeds meer mensen raken er overtuigd dat
kernenergie veel te gevaarlijk is. Zeker
na het ongeluk in 1Jarrisburg.
En wat doet de regering? Die komt met een
Brede Maatschappelijke Diskussie over
kernenergie op de proppen, waarin we wel
mogen meeprat·en, maar niet meebeslissen•••
Ondertussen neemt de regering wel aller
lei maatregelen die er op wijzen dat de
kernenergieplannen doorgezet gaan worden.
Zoals de uitbreiding-van de ultra-eentri
inge fabriek in Almelo, nieuwe vergunningen
VOOr de kernoentrales in 1I0rssele en
Dodewaard. Ook al is ruim 60% van de bevol-

king tegen kernenergie.
Konklusie: met ekties zoals we die tot nu toe
gevoerd hebben, hebben we welliswaar onze
idee~ kunnen verduidelijken, en is de anti
kernenergiebeweging gegroeid. Maal' de
kernenergie-industrie hebben We niet stil
kunnen leggen. Daar kunnen we one niet bij
neerleggen. Het is hoog tijd dat wij duidelijk
stellen dat het ons menens is met de strijd
tegen kernenergie en voor een d'emokratiese
mens-en milieuVl'iendelijke energiepolitiek.

Ultimatwn
Uit de diskussies die We binnen de Gelderse
stToomg:roepen en energiekommitees hebben
gevoerd is het volgende vooTstel gekomen.
- We stellen de regeTing en de atoomlobby

een ultimaturn:
V66T eiM septembeT moet el' een begin zijn
gemaakt met het afhouwen van de Nederlandse
kernenergie-industrie door in eerste instan
tie Dodewaard te sluiten. Wordt daarop niet
ingegaan, dan zien wij ons genoodzaakt
om het terTein bij de Dodewaard-eentTale
te bezetten om z6 stopzetting af te dwingen.
We willen die terreinbezetting in volledige
openbaarheid organiseren en uitvoeren,
omdat we vinden dat we vechten VOOT een
rechtvaardige zaak.

Wi j willen daaTom niet in het geniep te
werk gaan zoals de atoomlobby doet.
Bovendien is het op een dergelijke maniel'
vOOr iedeTeen mogelijk om VOTm te geven aan
de aktie. BetTokkenheid en demokratie beetaat
alleen wanneer je zelf kunt meé praten en m
mee kunt beslissen.
Daarom hebben we een tentenkamp georganiseerd
met pinksteTen (24 en 25 mei) Op het
tB1t.teukamp is er naast muziek, vooral veel
diskussie oveT het vooTstel tot bezetting.
Enkele Vl'agen WaaT we oveT veTder willen
praten zijn:
- wat betekent zo 'n keuze VOOT 'n deTgelijke

aletiei
- is het niet gevaarlijk voor de bevolking

en jezelf, sls je het dooTdraaien van die
centrale veThindert?

- lukt dat eigenlijk wel?
- geef je de overheid geen argumenten in

handen om meer Techten en middelen aan de
justitie en politie te geven?



KALKAR
lliendschapschapshuis weeropen !

GORLEBEN
Republiek "'FreiesWendland ..

Op zaterdag 3 mei is de geplande bouwplaats
1004 tussen Gorleben en Trebel door 5000
anti-kernenergie demonstraten bezet.
Op deze plaats waar pr~efboringen voor de
opslag van radio-aktief afval gaan plaats
vinden hebben zij de republiek. " :Freies
Wendland ft, uitgeroepen. Er is een anti
atoomdorp gebouwd kompleet met vriendschaps
huis, P"'Ss~toor, uitkijktoren, keukentent
en vele hutten en tenten. Zij zijn van plan
dit terrein langdurig te bezetten zodat de
proefboringen niet plaats kunnen vinden.
Aan de aktie werken vele Bttrger Initiatieven
uit "'eel Duitsland mee, zodat he'\; OOK

mogelijk is er kontinu met een hoop mensen
te zijn. In tegenstelling tot vorige akties
in de buurt van Gorleben heeft de politie
zich opmerkelijk rustig gehouden en de aktie
voerders nog geen haarbreed in de weg gelegd.
Toch wordt er wel rekening gehouden met een
ontruiming. Via de plaatseliJ1<e pers heeft
de politie al laten weten dat zij het anti
atoomdorp ongemoeit zal laten, maar dat zodra
de proefboringen gaan beginnen zij verplicht
zijn het terrein te ontruimen. Wanneer deze
proef,bor1ngen aanvangen weet nog niemand.
Dit is afhankelijk van wanneer een speoiaal
met Gorleben belaste kommissie hier een
besluit over neemt.
Tot die tijd heeft de vrije republiek
liendland de 'tijd om zich vOor te bereiden
op een even'tueel treffen met de duitse
politie, en soveel mogelijk bekendheid te
geven aan haar bestaan en de reden hiervan.
namelijk de gevaren van kernenergi·e en de
opslag van radio-ektief afval in de zoutmijn
daar in de buurt.
Mensen die belangstelling hebben om een tijd
in de vrije republiek liendland te komen won
wonen vorden gevre.agt om zoveel mogeliJK
met een ......u groep te komen en van te
voren kcmtald; op te nemen met Marianne van
Arl_. 'telefoon 09-495883786.

Het is weer even stil rond Kalkar. Toch
wordt er nog rustig doorgebouwd aan de
snelle kweekreaktor. Op het ogenblik krijgt
hij een nieuw jasje zodat hij er van buiten
niet zo lelijk uitziet. Binnen in het gebouw
wordt bi,jna niet meer gewerkt. Het waohten
is op een nieuwe vergunning voor het plaateen
van het reaktorvat en het instaleren van de
techniese apparatuur. Deze vergunning laat
nog even OP zich wachten om~t er dit jaar
verkiezingen zijn in Duitsland en de rege
ring voor die tijd geen beslissing wil
nemen uit angst dat een storm van protest
stemmen gaat kosten.
Toch zit de Ant~-kernenergie beweging niet
stil. Sinds kort wordt er weer gewerkt in
het vriendschapshuis. Het vriendschapshuis
is een oude melkstal recht tegenover de cen
trale, die in 4977 in gebruik is geweest
als inforlllaltiecentr1lm van de anti-kern
energiebe~ging. Hierin werd voor de grote
demonstratie in 1977 informatie gegeven
over de gevaren van kernenergie en de
snelle kweekreaktor. Dit om de mensen die
in het voorlichtingscentrum van de centrale
gehoord hadden hoe mooi en veilig de
kweekreaktor wel was, te vertellen hoe het
werkelijk in elkaar zit en waarom wij tegen
de bouw van deze reaktor zijn.
Het vriendschapshuis is slechts enkele
weken open geweest, in die tijd zijn ruim
1000 mensen voor informatie gekomen en
zijn er dis~ssies gevoerd met de plaatse
lijke bevolking. Dit ging goed tot &.;n
week voor de Kalkar demonstratie het gebouw
op last van de ober kreigs direktor van
Kleef gesloten moest worden. Zogenaamd om
dat er geen sanitaire voorzieningen waren,
en er
en er

er geen verharde. weg naar toe liep en het
een endere bestemming gekregen had dan
waarvoor het gebouwd was.
Ondertussen heeft de Anti-kernenergiegroep
uit Kleef (B.l.Kleef) geprobeerd om la.ngll
offici3le weg toestemming te krijgen de
melkstal om te bouwen tot informatie oen
trum. Deze toestemming hebben ze niet ge
kregen met als argument dan een i.nformatie
centrum niet in het rustieke landsohap
past, ",lsof. een snelle kweekreaktor d",t wel
doet 1
Da!Lrom is nu besloten het vriendschapslwis
me.ar eigenhandig weer in gebruik te nemen en
wordt het gebouw nu opgeknapt zodat binnen
kort iedereen die wat meer over de snelle
kweékreaktor en de gevaren van kernenergie
wil weten daar weer terecht ~.
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dringen dedelijk in Dodswaard.

allemaal tegen ke~nènerg'ie. Dat wordt

-2-



PINKSTER AKTIES

Het tentenkamp vindt plaats in " het gat van
Hagen .. vlak onder Valburg, 4 km ten oosten
van de kerncentrale. Vanuit Nö.jmegen ver
trekken sr ook fiet",groepen.
Verdere inliohtingen tel 230252 (LOéS).

vmzoEKI
Graag zouden wij reaksies willen horen op onze
nieuwsbriJlf. Vind U het leuk om elke maand op
de hoogte gehouden te worden van het aksie- en
ander nieuws rondom kernenergie. Vind U dat er
di~en niet instaan? Reageer eene?

KONTAKTAI!!!ES :
Frank van ~oo

St. Aljnastraat 94
Nijmegen ~e.L. "'&9'.
GEVIlAAGD:
Een tekenaar of tekenares om de nieuwsbrief op
te fleuren met leuke plaatjes.

meiTENTENKAMP 24/25

In het kader Van de internationale aktie
d.$gen tegen kernenergie t vinden er ook
dit jaar weer vele akties plaats. Er zijn
demonstraties gepland in Itali~, ~uxemburg

Spanje, Wales en de Verenigde Staten.
In Plogeff in Frankrijk waar de bevolking
zich al maanden verzet tegen de bouw van
Frankrijks grootse kerncentrale die daar
gepland is, wordt 'Op 24 mei een grote demon
stratie gehouden. Tijdens die demonstratie
zal op de plaats waar de centrale gepland is
een schapenfarm geopend worden. Hiervoor
komen boeren uit Zuid-Frankrijk met hun
schapen naar PlOgoff.
Voor meer informatie over deze aktie kun
je terecht bij Marie Secil, telefoon 09
3398704560 met haar moet Je wel frans praten.
In Nederland vind naast het tentenkamp bij
Dodewaard ook nog éen manifestatie in
IJmuiden plaats. Dit gebeurt onder de leus
11 geen atoomafval in zèet kernenergie nee tt.
Dit gebeurt onder
De manifestatie wordt georganiseerd door
het samenwerkingsverband geen atoomafval in
zee, en wordt gehouden op zaterdag 24 mei.
Ze beginnen s 'morgens om 11 uur op het
terrein S11ngerduin, Herenduinweg in
IJmuiden. Voor inlichtingen kun je bellen
telefoon 02550-30840.
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