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onderstroom 34 alweer, en redelijk op tijd ook nog. Wat er in staat, staat er ook in.
En wel hieronder.
Op blz. 3 en artikel over de aktiviteiten van de Noord-Amerikaanse elektrisiteitsprodu-

senten om kernenergie te promoten. Geheel naar eigen idee, zoals we dat van de yanks
kennen.
De sabotagepoging bij de hoogspanningsmasten van Dodewaard zal niet onopgemerkt aan je voorbij zijn gegaan. Willi Wortel & de Lampjes, de groep die het gedaan
heeft vertelt op blz. 6 heel kort waarom ze kort wilden sluiten.
Naast de problemen
met het radio-aktieve afval, doet nu ook het chemiese afval, en vooral de gifvondsten,
al geruime tijd van zich spreken. Met dat chemiese afval wordt echter door miljeubewust
Nederland niet zo veel gedaan. In 'Gif, Politiek en Tegengif' op blz. 7 wordt een poging
ondernomen om eens te bekijken hoe dat nou komt en wat we d'r wel aan zouden kunnen doen.
De bladenrubriek is deze keer te vinden op blz. 13.
Gerd Vink begint op blz. 14 een
pleidooi voor een systematieser manier van informatie verzamelen- en verspreiden. Daar
heeft hij trouwens ook een vrij konkreet voorstel v6or.
Het belang van informatie
geven, voorlichten wordt ook ingezien door de nijmeegse infogroep. Op blz.' 17 vindt je
een uitnodiging om daar eens een weekend over te praten.
Wat laat, maar toch: een
boek over de Dodewaard Gaat Dicht-aktie van verleden jaar. Een resensie van dat boek,
plus informatie over waar en hoe je het kan krijgen (kopen dus). vindt je op blz. 18.
Hoewel d'r een poos weinig meer van gehoord is, zijn ze nog zteeds bezig met die snelle
kweker bij Kalkar. Op de blz. 20 en 21 wordt je een beetje bijgepraat over Kalkar. En
je wordt uitgenodigd voor een tentenkamp begin mei om te bepraten wat we tegen dat
onding kunnen ondernemen.
KOrt geleden werden er vijf belgen veroordeeld, omdat
ze op krachtdadige wijze geprobeerd hadden te voorkomen dat er radio-aktief afval in
zee werd gedumpt. Els Duin en Martin Jelsma beginnen op blz. 22 op een rijtjè te zetten
wat er sinds die poging allemaal gebeurt is. Bovendien hadden ze een gesprek met één
van de veroordeelden.
Dodewaard Gaat Dicht is niet de enige stroming, of aktievorm,
die zich inzet om Dodewaard dicht te krijgen. Ook op gemeenteraadsnivo en door middel
van juridiese stappen wordt al een hele poos geprobeerd sluiting af te dwingen. Hoe het
daar nou mee gaat probeert Ruud de Koter op blz. 27 en verder op een rijtje te zetten.
Boeren tegen kernenergie. Vorige keer een presentatie van hun nieuwste en eerste brosjure. Nu een uitgebreid verhaal op basis van een interview, waarin zijzelf, hon manier
van werken en hun ervaringen sentraai staan. Op blz. 31 het eerste artikel uit een serie,
waarin plaatselijke en regionale anti-kernenergiegroepen in den lande aan bod komen.
Brokdorf, tenslotte, komt
Want bij die groepen ligt de basis van de AKB tenslotte.
op blz. 38 aan bod. In het kort de betekenis vanBrokdorf voor de 'Anti-AtomKraftWerk'
beweging in West-Duitsland. Uitgebreider, wat er ondernomen wordt tegen de stempeltjes
die nederlandse demonstrantens in hun of haar paspoort kregen toen ze probeerden de
duitse grens over te komen om ook mee te demonstreren in Brokdo~f.
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vertegenwoordigers
van de V.S.-atoomindustrie elkaar om te bekijken hoe men de publieke opinie
zou kunnen winnen voor kernenergie,
nadat Harrisburg toch het nodige roet
in het nucleaire etentje had gegooid.
Meneer Webber geeft het karakter van zo·n
'pro-nuclear campaign' in de V.S. heel
aardig aan met zijn boute uitspraak
over de keuze tussen oorlog in het
Midden Oosten of kernenergie in het
westen. In de vorige Onderstroom
(no.33) hebben Gerald en Rob al het
een en ander verteld over de snode plannen van het VNO om over gansch het
neerlandsche volk een brainsorm van kernenergievoordeeltjes te laten waaien. Hieronder. Hieronder volgt enige inkijk in
het wereldje van de a~erikaanse atoommaffia en hun ideeën van hoe dat varkentje te wassen. Dat lijkt me altijd nuttig. Immers behalve tegenover dit soort
initiatieven onze eigen strijd met dubbele kracht blijven voeren, rest onS
de nodige openbaarheid van hun plannen.
De wereld kan immers alleen maar bedrogen
worden als ze niet weet dat ze bedrogen
gaat worden ••••
~l.

len-en kerncentrales bouwen, of de dienstplicht weer instellen en voor olie gaan
vechten. Ik denk dat we dan de AKB dwars
door midden splijten, want dat zijn dezelfde groepen die ook geen dienstplicht
willen. En ik zal je vertellen, het is
de .moeite waard om dat te proberen, echt
waar." Deze strategie, kwam van Harrie,
d.w.z.de heer Harry Lawroski, Consultant en President Elect en tegenwoordig
Vice President van de amerikaanse Nuclear
Society. Volgens h~m zijn AKB-ers niet
tegen kernenergie maar tegen energie
überhaupt. En dat moet het amerikaanse
publiek maar eens onder ogen gebracht
worde~: de lichten gaan dus alsnog
uit in de VS.

Plutonium
Dat lijkt een weinig minder subtiele
kampagne te worden voor kernenergie
dan in ZWeden. En die wat grovere
aanpak korrespondeert tevens met de plannen op kernenergiegebied van dit illustere gezelschap. Ze zitten, zo zeggen ze,
immers zo woe zo met plutoniumafval
(wie heeft daar ook weer voor gezorgd?)
en dat kan toch het beste opgestookt
worden in snelle kweekreaktoren? 'Wat moet
je daar anders mee doen? (hoewel het
Pentagon daar ook wel raad mee weet)
Met andere woorden, terwijl president
Carter het kweekreaktorprogramma in
de VS heeft laten stopzetten (omdat het
te duur en technies-veiligheidshalve
voorlopig niet haalbaar werd geacht),
wil de atoommaffia wel degelijk ook de VS
afsturen op een plutoniumekonmie,
"which is what the French are doing,
you see" (Laroski) •
De eerder genoemde ~red ziet maar twee
maniern om dat doel te bereiken (om
te overleven zegt hij zelfs letterlijk),
namelijk via relaties in regeringskrin-

Olie
De atoombaasjes van Uncle Sam Z1]n nogal
bangeliik, zo bleek op de konferentie.
Niet alleen voor de AKB (daar komen we
straks nog op terug), maar ook voor de
oliesjeiks en hun rekenmeesters in het
Midden Oosten. "We kunnen of meer ko-

SIiIDRTeCDACH

3

gen en via publiciteit ter bewerking
van de gedachten van het gewone volk.
Er wordt dan ook heel wat afgekankerd op
het kongres over die pindaboer Carter •
Wat in februari 1980 de vurige wens van
de atoomaffia in Amerika was, namelijk
Reagan als president, is toevallig ook
zo uitgekomen •••
Voor we op de andere poot uitkomen -publieke opinie aanpakken- zullen we eerst
nog even bekijken wat de heren zoal over
de AKB te vertellen hebben.

dende kampanje en het opzetten van burgergroepen voor kernenergie.

De antis
Maar eerst weer de AKS. Op het spreekgestoelte meldt zich een man, die onbekend wenst te blijven. Hij houdt een lezing
onder de titel: what to expect from the
anti's.
Dit heerschap heeft kennelijk konneksies
met geheime diensten in het land,want hij
heeft de afgelopen jaren een kompleet netwerk aangelegd van onder andere kommunikatiestrukturen binnen de AKS, waarvan
hij konstateert dat de kommunikatie internationaal groeiende is. Daartoe heeft hij
ook in Europa rondgerend, manifestaties
en demonstraties bezocht, gepraat met kernenergietegenstanders n West Europa enZ8voort. Alhoewel zijn verhaal -voor zover ik
daar dingen van op papier heb gezien- nogal
mager is door het overheersen van wat domme
kwaadheid in de trant van 'AKB-ers zijn helemaal niet geinteresseerd in veiligheid,
gezondheid en een schoon miljeu " bleek
hij zich terdege te willen orieteren op
de strategie en taktiek van de AKS. Hij
kwam met een hele lijst van toekomstige
akties van de AKB in de VS om vervolgens
op vragen uit de zaal met een aantal ideeën
te komen. Een aaarvan·was tot het vormen
van 'waarheidstroepen' te komen (Truth

Rockband
Alhoewel de AKS-groepen op de konferentie worden omschreven als 'forty
people, a presslist and a rOGk band'
-en dat terwijl Pacific Gas&Electric
zowel een rockband als een elektriciteitsmaatschappij is- is D1en het er wel over
eens dat die godvergeten klo-jo's van
de AKB de zaak aardig verstierd hebben.
Mr. Thomas N.Saunders van de Pacific Gas
and Electric Company klaagt dan ook
steen en been over de AKB, die na 12
jaar vergunningen aanvragen nog steeds
in staat is gebleken de bouw van de Diablo
Canyon centrale tegen te houden. En
elk uitstel maakt de zaak alleen maar
:1uurder.
Het 'research and statistics department'
van PG&E heeft zelfs voor het managment
een frustratie-index bijgehouden!
De AKS groepen in de VS hebben letterlijk de energie-industrie op de knieën
gekregen, zo krijst Thmas het uit.
En wij maar denken dat onze invloed gering is. Niks hoor, hoe meer klooien
hoe beter kennelijk.
Daarmee komen we op hun plannetje om
het tij te keren. Daarin speelt het
doelbewust aanpakken van de sterkte en
zwakte van de AKB een grote rol.
Verderop zullen we het nog hebben over
twee andere onderdelen van hun groots
initiatief, n.l. een miljoenen verslin-

Squads), alhoewel hij de kansen van de media niet zo optimisties inschatte. Net als
het VNO in Nederland had hij ook het -m.i.
zeker in de VS idiote-idee dat de AKB
de media overheerst. Die Truth Squads
zouden dan op een ~envoudige manier moeten vertellen hoe de atoomlobby in de diskussie staat.

Anticiperen
Het belangrijkste principe bij een tegenstrategie zou moeten zijn: "anticipatej
deflate". Volgens meneer de
spion blijft de AKS trouw aan een soort
partijlijn, is ze erg weinig flexibel,
zwaar gestroomlijnd in gedrag en houding, en derhalve zijn de akties en argument~n van de AKB ontzettend voorspelbaar. "Als je kunt anticiperen op de
akties en argumenten van je tegenstander
is het vaak gemakkelijk de invloed van die
aksies en argumenten via gerichte aktivi-
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GOOD;rrEAR BANDEN
teiten sterk te verminderen en zo de
s~rategie van de tegenstander te niet te
doen." Zo iets als onze strategie t.o.v.
het VNO •••• Hij weet nog te vertellen
dat de AKB in 1980 naar schatting zo'n
slordige 25 á 30 miljoen dollar aan
haar strijd besteedt, waarop een vlijtigerd in het publiek de volgende oproep
doet: "Uit wat ik zoal heb bestudeerd
en bekeken, blijkt dat de AKS al ·eenenorm
groot gedeelte van de publieke opirtie
heeft veroverd. Het is verbazingwekkend
als je je gaat realiseren dat slechts een
klein gedeelte van de wereld van investeerders en bankiers weet heeft van het
nationaal en mondiaal dilemma rond energie,
in het algemeen zijn het energie-analfabeten. Het wordt tijd dat die lui eens
benaderd worden, want zij vormen een heel
machtig en invloedrijk segment in onze
samenleving." Nu weer een poging om
krakers en AKB-ers bij mekaar te krijgen
om samen ruiten van banken in te kegelen.
Een stralende toekomst •••

schijnen. Speciale aandacht daarbij
hebben de vrouwentijdschriften. Uit
onderzoekingen is n.l. gebleken dat de
meeste tegenstanders van kernenergie
te vinden zijn bij vrouwen en jongeren. Ook onder de negerbevolking
blijkt de tegenstand relatief groter.
Ieder krijgt ook zijn aangepaste deel:
bij vrouwen ligt de nadruk op straling,
bij de zwarte bevolking op de werkgelegenheid enzovoorts. Tot slot hoopt men
dat de herinnering aan Harrisburg slij~
tende is, hetgeen het klimaat aanzienlijk
ZOu verbeteren voor hun informatiegolf.

BI Svoor kernenergie

Het Atomic Industrial Forum Inc. heeft
echter no meer noten op paar zang.
Immers het publiek moet kernenergie
weer als een aanvaardbaar alternatief
gaan slikken, iets wat na Three Miles
Island danige deuken heeft gebad. Hun plan
is om kernenergie weer tevoorschijn te
toveren als de veiligste, meest ekonomiese manier om energie te prodeceren.
De afhankelijkheid van kernenergie moet
groeien, vooral in de richting van een
op kweekreaktoren gebaseerde plutonium-·
ekonomie. om dat te bereiken heeft men al
mIljoenen dollars geinvesteerd en media~
kampanjes sinds april 1979.

Een tweede weg is een stuk ingewikkelder en ook geniepiger. Met financiële
steun van de atoomboys worden namelijk
overal zogenaamde 'citizin energy alliances' opgericht. Die krijgen niet
alleen steun bij het uitzoeken van de
mogelijkheden voor zonne-en windenergie,
maar uiteraard wordt hun de vriendelijke
medewerking gevraagd bij het promoten
van kernenergie. Financiële injekties
bij zulke qroepen vinden gericht en
een voor een, centrale na centrale,
plaats. De belangrijkste door de industrie gesponsorde 'burgerinitiatieven'
VOOr kernenergie zijn de groepen van
de 'Citizens for adequate energy' uit
san Francisco. Wat voor beloningen
die mensen krijgen is me niet duidelijk geworden. Wel lijkt evident, dat propaganda via 'jan en mien-modaal' beter bij
de burgerij aanslaat dan de in hun
autoriteit aang~taste witte jassenlui.

Witte jassen
Twee wegen hebben de heren voor ogen
om hun kostje door de keel van de Yankees ~e douwen. De eerste is -teneinde hun
na Harrisburg wegkwijnende geloofwaardigheid op te vijzelen-de opleiding
van een team van 'onafhankelijke wetenschappers', professoren en wat dies
meer zij, om hun zegje met een wetenschappelijk sausje te doen op universiteiten,
voor de radio, op TV ter meerdere eer en
glorie van de redding van de Amerikaanse
Droom: nuclear power for the people.
Voorts is het geachte forum bezig met de
produktie van reklamespots voor op de
TV, dokumentaire en edukatieve films,
diaseries enz •• Men wil vaak en veel
perskonferenties organiseren, 'travelllng
energy shows' opzetten, en natuurliJk
een hele bums advertenties laten ver5

Bovenstaande informatie is weliswaar
wat rommelig en summier, maar alles
wat we weten is volgens het 'anticipate/
deflate'-principe meegenomen.
Hopelijk komt het VNO zo niet op nieuwe
ideeën.
ps: Ik heb bij bovenstaande gebruik
gemaakt van een ongepubliceerd artikel
van David Burroughs (Nuclear Power:
the war is not over), dat ik bij
Wise (met dank) heb opgesnord. Wellicht meer in de toekomst •

Hoe het ook zij, de US -maffiabrigade hebben grootse en snode plannen om het geschonden imago van kernenergie weer op
te lappen. Dat gebeurt zeer georganiseerd,
ter dege voorbereid en met financiële
steun van de atoomindustrie. Gevreesd
mag worden dat dit samen met de kennelijk bestaande konnekties met het tuig dat
Reagan rondom zich verzamelt heeft in
het Witte Huis tevens zal leiden
tot een opnieuw opzetten van het kweekreaktorenprogramma. En dan is het einde
definitief zoek.
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is er weer een aan...
centrale in Dodewaard
Hierdoor zal de cenhet net. Zoals we al
hoogspanningsleidingen
negeren. om het geheuAPRIL AANSTAANDE VIA
DODEWAARD EN BORSSELE

Zoniet, dan zijn
kort te sluiten.
aire afkomst
veel. Ook u kun
nylondraad en
ervoor, dat
(PAS GOED OP

slag gepleegd op de hoogspanWe hebben met een koperen katrale enige tijd geen stroom
eerder hebben verklaard, zulvan kerncentrales laten, als
gen nog wat op te frissen:
DE PERS BEKEND MAKEN, DAT
GESLOTEN ZULLEN WORDEN".

we helaas gedwongen om het
Net zolang, totdat er geen
meer aanwezig is op nederland
een koperdraad van zo'n dereen vislijn over een hoogspan~
het uiteinde van de kabel in
JEZELF)
VERZETSFRONT WILLIE WORTEL EN
niet door de pers doodzwijgen. We
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Hè, hè, de ergste schrik is verwerkt. In de Lekkerkerkse nieuwbouwwijk wordt weer gewoond
en de lente is begonnen. De verwondering over de omvang van de milieuvernietiging in ons
eigen landje maakt weer plaats voor de verrukte kreetjes bij het zien van zoveel pas ontloken groen en dartele lammetjes. ZÓ leuk! Alsof alles weer voorbij is ••• Volgens minister
Ginjaar-verantwoordelijk voor het milieubleid en zich baserend op schattingen- raakt er
per jaar nog geen 100.000 ton chemies afval zoek. De Stichting Verwijdering Afvalstoffen
komt na analyse van aard en omvang van de produktie en de daarbij gebruikte grondstoffen
tot een totaal van 1.000.000 ton chemies afval per jaar.
Feit is, dat de Afval Verwerking Rijnmond in de financiële problemen zit, door een te laag
aanbod van gevaarlijke stoffen. Milieudeskundigen halen bijna opgelucht adem als tolueen
of benzeen worden gevonden, omdat dan de effekten in ieder geval bekend zijn, in tegen~
stelling tot die van duizenden onbekende chemiese verbindingen.
Zo mogelijk nog groter dan onze verbijstering over de omvang van de milieuvernietiging, is onze verwondering over het uitblij
ven van een politiek antwoord op gelijke
schaal. Nog voor de volle omvang van de gif

dumpingen bekend wordt (is die trouwens wel
bekend?), wordt vanuit de Vereniging van
Nederlandse Chemische Industrieen alle verantwoordelijkheid van zich afgeschoven:"De
overheid moet voor passende installaties
7

zorgen die geschikt z1Jn voor afbraak van
de chemiese stoffen". Zonder blikken of
blozen wordt er vanuit gifmengershoek aan
toegevoegd, dat ook dan het probleem nog
niet de wereld uit is, omdat sommige stoffen eenvoudigweg niet af te breken zijn!
De overheid, en dus de gemeenschap, moet op
draaien voor de lasten van een produktie
waar ze in feite geen enkele zeggenschap
over heeft. De overheid, en dus de gemeenschap moet ook de gigantiese 'schoonmaakkosten' betalen; het milieu is immers van
ons allemaal?
En wat doet die gemeenschap? Niets, helemaal niets. In lekkerkerk zoeken ze het
zelf maar uit en als ze in Broek in Waterland zo nodig aktie willen voeren, moeten
ze dat zeker doen, maar ik ruik niks.

Politieke stellingname
Op zoek naar mogelijke oorzaken van die

geringe aktiebereidheid, herinneren we
ons de milieubeweging in de eerste helft
van de jaren '70 en slaan de eerste bladzijde om van al vergeelde notulen, pamfletten enpartijprogramma's. Het is de tijd
van de Club van Rome, zuurdesembrood verovert z'n vaste plekje op het boodschappenlijstje van menig milieu-aktivist en
Vereniging Milieu Defensie introduceert de
diskussie over kernenergie vanuit de Verenigde staten in een tijd dat de eerste
problemen rond de Dodewaardcentrale ontstaaan.
De milieubeweging manifesteert zich steeds
duidelijker. Naast de macro-bio-beweging
die zich vooral richt op mentaliteitsverdering, bestaan er aktiegroepen die zich
richten op problemen op het gebied van
industrie en ruimtelijke ordening. Daarbij
stoten deze vaak op maohtsverhoudingen in
de maatschappij en wordt de milieubeweging
langzamerhand gedwongen tot een politieke
stellingname. Kenmerkend voor deze groepen
is dat ze ontstaan buiten de traditionele,
linkse partijen om.

3% heffing
Eerst door de 3% heffing voor de snelle
kweekreaktor in Kalkar komen beide groepen
samen. Vanuit de politieke worden Anti Kalkar Kommitees (AKK) opgezet, terwijl vanuit
de milieubeweging door de Stroomgroepen
Stop Kalkar (SSK) een kampagne wordt gestart
om de 3% heffing te boykotten. De AKK's age
ren vooral vanuit politiek-ekonomiese overwegingen tegen Kalkar, want met name voor
de CPN is de ontwikkeling van kernenergie
als een nieuwe technologie geen probleem.
Technologie als produktiekracht wordt als
een neutrale faktor gezien. Een verder ontwikkeling van die technologie is progressief, omdat ze de kapitalistiese produktieverhoudingen dwingt tot een voortdurende

-
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aanpassing en zo het socialistiese Walhalla
naderbij brengt. Dit standpunt is in de
loop van de tijd wel verandert.

te delen van de AKB, die zich niet meer tevreden stelt met deeleisen. Zo komen deze
groepen onvermijdelijk in konflikt met andere delen van de aKB, zoals het Landelijk
Energie Kommitee waar verschillende politieke partijen in zitten en waar eisen
geformuleerd worden op partijpolitieke
haalbaarheid. Heftige botsingen blijven dan
ook niet uit bij de voorbereidingen van de
Almelo demonstratie in '78, waar 'Stop de
uitbr>eiding van de ue' voor de parlementair gerichte AKB de maximale leus is.

Emotioneel
Voor de SSK's ligt de situatie anders.
Deze reageren vooral uit een meotionele
betrokkenheid en de onduidelijkheid van
die nieuwe technologie. Juist de ontwikkeling van deze technologie tast de levensvoorwaarden aan van de maatschappij.
De diskussie tussen SSK's en AKK's heeft
ertoe geleid, dat de stroomgroepen ook
over ekonomiese en politieke aspekten van
kernenergie stelling igngen nemen. Wat onder andere uitmondt in een afwijzing van
het hele kernenergieprogranma. De naam
wordt veranderd van Stop Kalkar in Stop
Kernenergie.

Kleine Aarde
Voor de autonome AKB is 1977.dus het jaar
van Grohnde en Kalkar • Zo ontstaat er in de
aandacht van de AKB, op grond van eigen ervaringen, een aksentverschuiving van de relatie kernenergie-milieu naar de relatie
kernenergie-staat-repressie, wat een enorme
politisering van de anti-kernenergiestrijd
betekent. Want natuurlijk, kernenergie
vormt een enorme bedreiging voor mens en na
tuur, maar tot een werkelijke politisering
van de verhouding mens-natuur in anti-kapitalistiese zin., was de AKB nog niet in
staat gebleken. De diskussie over kleinscha
ligheid als alternatief voor de organisatie
van de grote aarde, worden overwoekerd door
a-politieke pleidooien voor een spruitjesin-plaats-van-groene-kool kleinschaligheid,
die uiteindelijk resulteert in een eigen
Kleine Aarde in het brabantse land.Die
geitenwollensokkenhouding vormt natuurlijk

Radikalisering
In dè loop van 1977 worden er grote demonstraties gehouden in de BRD, onder
andere in Grohnde en Kalkar , waar voor
het eerst vanuit de staat kernenergietegenstanders geïntimideerd en gèkriminaliseerd
worden. Dit maakt voor veel merisen binnen
de AKB een nieuw aspekt duidelijk van kernenergie: de binding met het machtsapparaat.
Het parlement wordt partij in de diskussie
over kernenergie, als beschermer van het
kernenergieprogramma.
Er treedt een radikalisering op binnen gro-

.....
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partijprogramma's geherformuleerd, de eerste suksesjes kunnen worden bijgeschreven
in de annalen van de Tweede Kamen. De weg
die de milieu-organisaties gekozen hebben
lijkt begaanbaar, maar tegelijkertijd
wordt daarmee een verdere politisering
van de milieu-problematiek verhinderd.
De vernietiging van het milieu wordt
minder gezien als onlosmakelijk verbonden met een kapitalisties georganiseerde
ekonomie, maar meer als een wat ongelukkige
uitwas daarvan, die door middel van wat wet
jesjes teniet gedaan zou kunnen worden. In
plaats van strijd tegen het kapitalisme,
techniese oplossingen via het parlement.

een prachtige hefboom voor kritiek op de ge
hele milieubeweging; de Jan Blokkers kunnen
voor open doel skoren. En om toch vooral
niet met een etrug-naar-de-natuurmentaliteit geidentificeerd te worden, schamperden we mee en laten het milieu als politiek strijdterrein, het milieu.

Gewillig oor
En zo ligt daar dan het milieu als braakliggend s~rijdterrein voor milieu-organisaties als Vereniging Milieu Defensie, Vereni
ging tot Behoud van de Waddenzee en Natuur
en Milieu enerzijds, en als allang niet
meer braakliggende stortplaats voor allerhande industrieên. Het lobbyen op het nivo
van de Tweede Kamer vormt een van de belangrijkste 'strijd'middelen van de sterk
parlementair gericht milieu-organisaties.
En vinden aanvankelijk een gewillig oor.

~

Kieren
Het moet gezegd, op geen enkel gebied is
zoveel gesleuteld als op het gebied van de
milieuwetgeving. Maar of nu het gereedschap
niet deugde, de bouten tekort waren, danwel
de meoren dolgedraaid, het bouwsel kiert
aan alle kanten en het is de vraag of het
in de dagelijkse werkelijkheid de straffe
wind van de krisis kan doorstaan. Wetten
en verordeningen zijn ondergebracht per
milieusektor zoals water, bodem, lucht, ter
wijl bijbehorende reeks van kontrolerende-,
adviserende-, en vergunningverlende instanties er blijk van geven van koördinatie wei
nig kaas gegeten te hebben. Milieuwetten
zijn kaderwetten; zeer globale raamwerken
waarbinnen milieumaatregelen per uitvoeringsbesluit geregeld worden, waardoor
kontrole door gekozen Organen ontlopen
·wordt.

Het is weer begin jaren '70 en het milieu
is in. De PPR is bijna geheel opgetrokken
uit milieu~aktivisten en het partijbestuur
van de PvdA besluit dat de partij voortaan
aktiepartij zal zij, waarin het milieu
hoog skoort. Er worden toezeggingen gedaan,

..
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Een voorbeeld van hoe het gebrek aan koordinatie in de milieuwetgeving wordt ingebouwd, is de waterwetgeving. Er is een
ontwerp grondwaterwet onder beheer van het
ministerie van volksgezondheid en milieu,
een wet op de verontreiniging van het zeewater en een wet op de verontreiniging van
het oppervlaktewater, die onder beheer van
het ministerie van verkeer en waterstaat
vallen. Het kwantitatieve beheer van het
oppervlaktewater berust bij de waterschappen
en het kwalitatieve beheer bij verkeer en
waterstaat als het om tijkswateren gaat en
bij gedeputeerde staten als het om andere
wateren ~aat •

dan een miljoen transporten per jaar, de
soort en konsentratie van het afval kontroleren. En juist die konsentratie biedt
weer mogelijkheden te over voor ontduiking
van de wet op de chemiese afvalstoffen, een
blok aan het been van menige industrie.
Door verdunning of vermeniging met ander afval zakt de konsentratie onder de op grond
van ekonomiese en milieubelangen vastge-,
stelde norm, waardoor opeens de regels
gaan gelden volgens de afvalstoffenwet, die
veel minder strikt zijn.

Ondermijnd

......;"~.4"

Voorzover de milieuwetgeving al niet in de
sterk verontreinigde lucht hangt, wordt deze nog verder ondermijlld door het stelsel
van vergunningen en heffingen. Met het ver"
strekken daarvan wordt wel zeer zorgvuldig
en principieel omgesprongen: Dtinister Tuin
man (verkeer en waterstaat dus hè) geeft
Bayer toestemming te lozen in de Noordzee
omdat ze anders toch in de Rijn zou lozen.
ZO heeft elke wet een eigen vergunningenstelsel , worden vergunningen steeds door an
dere instanties onder sterk wisselende voor
waarden en voor vaak verschillende termijn,
verleend. Wat honderd keer een vergunning
voor een klein beetje voor de totale milieu
belasting betekent, kome over ons en onze
nazaten.

Maar nog is de chaos niet kompleet.Gemeente en nationale overheid spelen elkaar
de zwarte piet toe, als het gaat om de verantwoordelijkheid voor de stortplaatsen.

-Richtlijnen

Voor zover het geen provinciale stortplaatsen zijn, want die zijn er ook, vallen
ze formeel onder de verantwoordelijkheid
van de gemeente. Maar daar ontbreekt het
aangeld en deskundigheid om de richtlijnen
van de minister te volgen, die overigens
Zo minmaal zijn, dat ze voor de gemeentes
nauwelijks houvast bieden voor ~en gericht
beleid. Maar stel dat ze een werkloze schei
kundige via een TAP-regeling kunnen strikken, !ian nog is de kans groot, dat een onzichtbare hand het onderzoek zou bemoei-

En met dit vergiet wapperen de progressieve partijen om het gloedvolle perspektief
van de parlementaire weg aan te geven.
"Het gaat misschien niet zo snel als we
zouden willen, maar er is toch heel wat
bereikt: 11 Fundamentele tegenstellingen
karakteriseren een kap'italistiese maatschap
pij en de wetgeving vormt een afspiegeling
van de geldende krachtsverhoudingen. Bij
veranderende krachtsverhoudingen zullen
wetten onder druk komen te staan; niet in
de eerste instantie op het nivo van het
wetboek, maar inde alledaagse praktijk,
dat wil zeggen, de uitvoe'Ping van de wet.

lijken of zelfs de resultaten zou doen verdwijnen. want de gemeentes kijken wel uit
hun ellende te rapporteren nu duidelijk is,
dat opruimingskosten in principe door de ge
meente betaald moeten worden. De Vereniging
van Nederlandse Gemeenten suggereerde zelfs
haar leden gegevens achter te houden.
Natuurlijk vindt er wel enige kontrole
plaats. Dertig ambtenaren moeten van meer

VQor, tijdens en na de Dodewaard-gaatdicht-aktie in oktober van het afgelopen
jaar werden politici -uitgezonderd die van
de CPN- niet meo van het steeds maar weer
benadrukken, dat de beslissingen in het
1t

wordt aangetast door de vervreemding die
van vele moderne technologieën het gevolg
is. Het werken aan een lopend band, wonen
in nieuwbouwwijken zonder ontmoetingsruim
ten ,ziekenhuizen als fabrieken vormen
evenzovele aanslagen op de gezondheid
als de toenemende chemiesie vervuiling.

parlement genomen worden, nergens anders
en zo hoort het ook ~ Natuurlijk zal elke
parlementariër of ster die bewering haastig relativeren, als we vragen wanneer het
parlement besloten heeft dat er zo'n
350.000 geregistreerde werklozen moeten
zijn. Waar het om gaat is, dat door steeds
maar weer het haagse gebeuren als het centrale moment ~e beschouwen, politieke partijen de machtsverhoudingen in onze maatschappij versluieren. Het gaat niet aan om
trots met wat wetsartikelen te zwaaien, ter
wijl we op sommige pla.atsen al vijftie meter diep de grond in moeten om aarde van
aanvaardbare kwaliteit tegen te komen~
Een wetgeving die links als verworvenheid
beschouwd, zal, in een kapitalistiese
maatschappij elke dag verdedigd moeten
worden.

Het is ons inziens dan ook noodzakelijk
de milieustrijd om te zetten in een sociale strijd, zowel binnen als buiten het
produktieproces. Dat betekent bijvoorbeeld naar bedrijfsledengroepen toewerken niet alleen vanuit een kritiek op wat
ze niet allemaal aan troep produceren,
maar ook aangeven in wat voor smerige omstandigheden ze moeten werken.
Voor dit doel is er vanuit de SSK-Nijmegen een miI ieutemagroep· opgericht, die
zeker niet de pretentie heeft,of kan
hebben dat dit een, twee, drie zal lukken,
maar die wel hier naar toe wil werken.
Dat zal in eerste instantie betekenen
dat we gaan kijken wat er zoal in en rond
Nijmegen aan de hand is wat betreft industrieën, vervuiling en dergelijke, en
vandaaruit aan de slag te gaa.n.

't is krisis
Vele steun heeft de milieubeweging daarbij te verwachten van politi~ partijen ?
Tis krisis en de 'je-kunt-nu-eenmaa-nietalles-tegelijk' houding viert hoogtij.
Prioriteiten moeten worden gesteld en al
wordt dat niet hardop gezegd, het milieu
hoort daar niet bij~ De ekonolJ!iese speelruimte die er in het begin 'Van de jaren
'70 voor zorgde, dat politieke partijen suk
sesjes konden boeken op het milieufront en
daarmee de milieu-aktivisten aan zich wist
te binden, die speelruimte is niet meer en
daarmee is de mogelijkehid verdwenen de eigen achterban te mobiliseren. Want om te mo
biliseren moeten er eisen worden gesteld.
Maar als de partij al gekonkludeerd heeft
dat er misschien wel veel te eisen, maar
weinig in te willigen valt, betekent mobiliseren van de achterban het eigen graf gra
ven, omdat dan alleen maar de eigen onmacht bewezen wordt. De mobilisering van de
achterban zou de nullijn van de marges van
het parlementaire systeem in tijden van
ekonomiese krisis, in ieder geval 'Voor
randgebieden zoals bijvoorbeeld het milieu,
duidelijk maken •

...

Tweepoten
Konsekwentie van dit alles is dat, terwijl
ondln' on.2e ogen de aanval op het milieu

doorgaat, er niets gebeurt. Duidelijk wordt
nu ook wat partijen bedoelen als ze praten
o~r 'twee poten': een in het parlement en
~ in de aktie. Die laatste poot is een Pilrasiterend pootje en bestaat slechts als akt~
groepen het initiatief nemen
Politieke partijen kunnen
alleen maar hinkelen en hun belangrijkste funktiè is een ideologiese: ze binde
mensen aan een systeem dat een steeds vet
dergaande vernietiging van de wereld ten
gevolge heeft. Niet alleen de gezondheid
wordt aaangetast door de steeds toenemende vervuiling, maar ook het sociale leven
12
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De Gouden Delta geeft veel informatie over de kerncentrale in 'Borssele en de
situatie in Belgie. In het tweede nummer, van dit jaar een overzicht van de probleempjes bij Borssele en Doel van de afgelopen 'acht jaar. Verder organiseerde
de V.M.Z. een energie-kampagne. Ook een overzicht van de partijmeningen ten
aanzien van kernener:gie is opgenomen.'

Uitgave: VeroenigingMiUeuhygifJne ZeeZand, Postbus 192, MiddeZburg, teZ. 0118488087, abon. /15,- pel' jaar voor zes n1,/11U1Iel'S, voOP Zeden van V.M. Z. gratis.

Ook in Natuur en Milieu aandacht voor de wet bodembescherming, ook van deze
zijde wordt weinig verwacht,van de wet. Verder in een artikel over, mens,milieu
en natuur een diskussie-aanzet over een samenhangend langetermijnbeleid dat een
betÈlre sector-planning mogelijk zou moeten maken, dahhethuidige facetbeleid ..
Het aprilpummer gaat in op de relatie tussen natuur- en dierenbescherming. Er
wordt aktie gevoerd in Nederlandin op het gebied van het chemie,se afval.'
Een aktie 'Nederland gifvrij' is van start gegaan, er is'een landelijke info~
matie- en meldingspost ingesteld; Stichting N&M, tel. 030-331328. Inhe~ kader
van de aktie is een speciaal aktienummer uitgebracht', waarin het proble~ ver..
der omschreven wordt. Heel handzaam als je meer over het chemiese ,afvalprobleem
riU~~.
, .
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Uitgave: Stichting Natuur en MiZieu, Donkerstraat 17, Utrecht, ,teZ. 030-331328
abon. 13,5,- pel' jaar, giro 51880 tnv. N&M,'s GraveZand.

In het Lek-bulletin van april een artikel over Dodewaard en het gekonkel'in de
Tweede Kamer. Een ,artikel over deB.M.D. en de plannetjes van De Brauw. De
stand van zaken met
Giroblauw-aktié (informatie: Aktie Strohalm 030-314314).
Verder besprekingen van een aantal uitgaven o.a. over Mol en Vrouwen tegen kernenergie.

de

Ui tgave: LandeU,ik Energie Kom tee, 2e Weteringsp Zantsoen 9, Amsterdam,
teZ.020-221389,aDcJn. 110,':" pel'jaal'~
Een nieuw blad is Allicht, een uitgave van qe gezamenlijke energiekomitees Zu
Nederland. Naast een aantal nogal techniese artikelen over methoden om (beter
energie op te wekken, staan er twee stukken in over de opwerkingsfabriek bij 1
Eén artikel geeft aan waarom de Belgiese atoomlobby die fabriek graag heropenl
wil zien, maar daarbij op goedkeuring van het parlement moet wachten, het and. '
beschrijft het aanbieden van aanbieden van ruim 10.000 handtekeningen' tegen hl
'opening'aan Ginjaar. Verder een stukje over het VNO-offensief. Vooral voor he'
zuiden een leuk blad, maar wel wat duur ( f1, 50. voor à bladzijden en IJ ,"'- voo;
het pVl'n qrot.e katernl.
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AKTIE EN INFORMATIE
IN DISKUSSIE
Harrisburg wordt gewoon, Lekkerkerk is weer
schoon, en de afval-produktie gaat door. Nog
voordat over opwerking beslist is worden geheime kontrakten toegelaten door het parlement. De toekomstige slachtoffers worden om
de achtertuin geleid. Een meerderheid van de
bevolking is tegen kernenergie. Maar het parlement is geen volksvertegenwoordiging meer.
In deze schijn-demokratie zou de AKB de
spreekbuis van de bevolking moeten zijn.

Informeren
De AKB is al een tijdje bezig en wordt ongeduldig. Hei: effekt van demonstratms wordt
minder. We worden gekriminaliseerd, genegeerd.
We gaan de sentrales nu zelf maar sluiten. We
gaan over tot direkte aktie en worden in elkaar getimmerd. We gaan dus over tot hardere
aktie en voldoen daarmee ongewild aan de kriminalisering. We trekken ons natuurlijk daar
niets meer van aan, maar de te grote invloed
van de pers en andere media valt niet te ontkennen. Als je wilt dat de bevolking de kernsentrales demokraties sluit, moeten alle akties
wel worden begeleid met informatie over het
doel van de aktie, om de basis van de AKB te
verbreden. De sensatiepers besteedt echter nog
steeds geen aandacht aan onze argumenten. Er
zijn steeds hardere akties nodig om de voorpagina van de krant te halen. De aktieve AKB
wordt ge!soleerd, terwijl een zwijgende mee~
derheid van de bevolking wél tegen kernenergie
is, maar er niets tegen doet.
We informeren vooral onze medestanders, niet
de twijfelaars, die niet zelf op onze stentjes
afkomen. om een bredere basis aktief te krij-
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gen moet de informatie gericht zijn op de belangstelling: informeren opeen manier die meer
mensen aanspreekt, je informatie verbreden.
Dus praten over het radio-aktieve afval,
maar ook over het alternatieve energiegebruik. Duidelijk maken wat er aan de energiebesluitvorming mankeert, en wat we er
zelf per plaats, landelijk en in het bedrijfsleve n aan kunnen verbeteren.
Maar onze eigen informatiemiddel~n zijn
beperkt. Er bestaat een groot aantal plaatselijke en regionale bladen, maar de oplage daarvan is te klein voor het vele
werk dat erin wordt gestoken. Onze kringloop
informatie haalt het niet tegen de miljoenen
oplagen van de energieprodusenten.

Diskussiëren
De regerings-opzet voor de BMD is er vOOr
gemaakt om de groeiende betrokkenheid van
de mensen door 'inspraak' beheersbaar te
maken en in te dammen. Je kunt ekonomieseen bedrijfsbelangen het best verbergen door
een informatielawine, geholpen door de massamedia. Zo raakt de bevolking wel gewend
aan kernenergie. De AKB moet zich dan in
twee jaar tijd door de rijstebrijberg heen
eten, en heeft daarna niets meer in te
brengen. Dan beslist het parlement over het
verkregen kompromis.
Intussen kan de produktie van radio-aktLef
afval gewoon doorgaan. De beslissing om te
stoppen komt dan op z'n vroegst in 1984, of
niet.De bevolking heeft in de BMD inspraak
over het opvullen van een 'gat in de energievoorziening' met kernafval of kolengruis
naar keuze.
Ekologiese groei met minder energie-konsumptie en een kleinschaliger energiebeleid
staat nog niet ter diskussie. Aan verschillende kanten wordt nu alsnog gewerkt aan de
informatie die daar voor nodig is. Verschillende organisaties werken samen in de Werkgroep Energie-Diskussie om de informatie
over energie in evenwicht tebrengen.
Maar het industriële energiekomplex is hardleers: de 'werkgevers' doen er nog een schep.
je bovenop en pompen geld in een reklamekampanje waarmee ze de mening van het publiek
willen veranderen. Daarbij doen ze in hun
'objektieve' informatie net of ze geen mening uitspreken over de wenselijkheid van
kernenergie en andere grootschalige energieprojekten.
De regeringsopzet voor de diskussieprosedure
heeft direkt te maken met de uitkomst van de
BMD. Een diskussie is nodig omdat de meningen
over het energiebeleid lijnrecht tegenover

elkaar staan. Maar de stuurgroep zorgt dat
de informatie wordt 'geobjektiveerd'.
De AKB is van mening dat gestopt moet worden
met kernenergie. We zijn al jaren bezig met
een eigen Brede Maàtschappelijke Diskussie,
waarin we eerlijke subjektieve informatie
verspreiden, zo mogelijk gestaafd met objektieve gegevens. We zullen daar nu harder aan
moeten trekken.
We hebben wel kritiek geleverd op de prosedure voor de BMD, ~aar die kritiek nog niet
voldoende naar voren gebracht in de publisiteit: nog niet aan iedereen duidelijk gemaakt
waarom de regeringsopzet niet deugt. We
zullen op de BMD moeten inspelen door subjektieve informatieverspreiding met eigen middelen. In plaats van wat te gaan zieken in
forumzaaltjes kunnen we beter het initiatief
in eigen hand houden met een eigen aktieen informatiekampanje, als voort zetting
van de Echte Maatschappelijke Diskussie voor
en door de bevolking.
In de komende tijd van BMD en kernwapendiskussie zal de pers het anti-kernenergie
standpunt graag opnemen om de vele artikeltjes wat meer pit te geven. We kunnen van
deze werkelijk unieke gelegenheid gebruik
maken om onze energie-informatie te verspreiden en daarbij de BMD-opzet voortdurend ter
diskussie stellen. De AKB kan zelf de jourbalistieke demokratie gaan bewerken met akties gekombineerd met informatie over de
gevolgen van kernenergie en informatie over
de alternatieven.
om het onversneden anti-kernenergiestandpunt
voldoende naar voren te brengen zullen we
met weinig middelen effisjent moeten werken.
Verbetering van de inhoudelijke informatie
verspreiding rond de akties is nu hard nodig. Maar ook om te kunnen voldoen aan de
verzoeken om informatie, op de scholen te
werken, een kursus te houden, een avond te
organiseren, om snel te kunnen reageren op
aktuele gebeurtenissen, een energiekrant te
maken, is een kontinue informatie-uitwisseling nodig; om dubbel werk te voorkomen.

Spesialiseren
Voor de informatieproduktie -en verspreiding is een permanente taakverdeling nodig
naar analogie met een taakverdeling tijdens
een aktie. In veel plaatselijke groepen bestqat al een taakverdeling tussen de leden
van de groep of spesialisatie van de hele
groep op een beperkt aantal onderwerpen of
aspekten (gemeentelijk energiebeleid, alternatieven', demokratisering, enzovoort). Op
een landelijk of regionaal koördinatieoverleg worden de tema's waar èèn groep
zich mee bezig houdt nu tesamen door de vertegenwoordiger of -ster besproken met andere
groepen. Gebleken is echter dat zo'n vertegenwoordiging niet goed werkt. Bij gezamelijke aktiviteiten gaat de besluitvorming te
traag door een gebrek aan mandaat. Bij plaatselijke aktiviteiten wordt geen gebruik gemaakt van ervaringen elders. De kommunikatie
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is gebrekkig.
De informatie-uitwisseling zou per spesialiteit plaats kunnen vinden. Zo ontstaan stedelijke, regionale en landelijke werkgroepen
per spesialiteit. Mensen met dezelfde spesialiteit uit verschillende plaatselijke (basis)groepen of organisatieafdelingen kunnen
in werkgroepen hun spesiale aktiviteiten
doorpraten.

Tijdens een konkrete aktie kunnen de werkgroepen vertegenwoordigd zijn in een nationale of regionale aktie-k06rdinatie. De werkgroepen kunnen dan spesialisten leveren voor
de taakgroepen, en tevens zorgen voor aflossing. Dat voorkomt sentrale machtvorming.
De aan de aktie deelnemende groepn zijn dari
bij verschillende taken betrokken en de besluitvorming vindt dan plaats in (basis,)
groepen.
Voorbeeld: Een basisgroep heeft iemand die altijd voor de kontakten met de plaatselijke
pers zorgt. Die houdt dan ook kontakt met een
regionale of landelijke persgroep. Die perswerkgroep zorgt voor een kontinu persbeleid.
en vormt tijdens de akties de achterban van de
pers-taakgroep. Verder spreekt ieder dan van...
zelfsprekend voor zichzelf. Bij de voorbereiding van akties kunnen dan het doel, de
aktievorm en de praktijk (een samenhangend g....
heel) tegelijkertijd konkreet worden besproken in de (basis)groepen en de diverse werkgroepen. Daardoor onstaat een demokratiese en
desentrale besluitvorming (rond konsensus).

Rubriseren

tie mat dekernwapenbestrijding, de derde
wereld beweging en de vakbonden.
Je verspreidt dan informatie over de hele
kernsyklus, gekombineerd met energiebesparing, alternatieve scenario's, alternatieve
energiebronnen, alternatieve werkgelegenheid (vakbonden), internationale (grens)aspekten (Doel, Mol, Euregio), aangepaste
schaal demokratisering van het energiebeleid, verband met kernwapens, miljeu (kolen), en verantwoordelijkheid van wetenschap en industrie voor de komende generaties, de derde wereld en de vrede.
De verschillende spesialisaties vullen
elkaar aan.
Nederland wordt atoomvrij, op het geproduseerde afval na dan.

We kunnen de samenwerking inrichten op een
effisjente informatieverspreiding door de
verschillende spesialisaties naast elkaar
te zetten en de taken af te bakenen.
Daar is niet zoveel overleg voor nodig,
maar wel, maar wel een kommunikatienetwerk voor de uitwisseling van de informatie. OOk de verdere verspreiding naar buiten kan desentraai plaats vinden. Te denken
is bijvoorbeeld aan de produktie van informatie en berichten, die gesorteerd zijn
per rubriek naar een aantal verzameladressen worden gestuurd.
Door de sortering in rubrieken krijg je
dan een bundel 'alternatieven' een bundel
'strategie', een bundel 'hoorzittingen',
enzovoort. werkgroepen houden de informatie
bij op het eigen spesialisatiegebied en
geven de informatie door aan de redakties
van de diverse bladen.
Plaatselijke energiekranten kunnen van verschillende rubrieken kopy gebruiken.
Door de uitwisseling krijgt de geproduseerde informatie een veel grotere verspreidingsoplaag. Je krijgt een gerubriseerd
informatiesysteem, dat op alle mogelijke
manieren steeds opnieuw kan worden gebruikt
in plaatselijke aktiviteiten als energiekursussen, stentwerk, en andere.
Door rubrisering is ook de aktuele informatie bij te houden. OOk de enorme berg
kranteknipsels wordt door sortering in
rubrieken beter gebruikt.

Gerd Vink

-.

Klusteren
De Anti-Kernenergie Beweging bruist van de
aktiviteiten: Dodewaard gaat dicht, Gl(NGiroblauw, Gelders Kongres, en ga zo maar
door. Door het grote aantal initiatieven
kqnnen er maar weinig worden opgepikt.
Er moet dan gekozen worden. Maar de verschillende akties kunnen elkaar ondersteunen op het gebied van de informatieverspreiding. Plaatselij~e, regionale en landelijke informatie-aktiviteiten kunnen op elkaar aansluiten in een kluster van akties
(zie het LEK voorstel 'Nederland Atoomvrij,
LEK-Bulletin). we kunnen de inhoudelijke
informatie rond akties van elkaar overnemen, aanvullen en verder verspreiden,
Waardoor meer mensen
worden bereikt.
Plaatselijke en regionale aktiviteiten krijgen zo meer
publisiteit. Door
rubrisering van
de informatie ontstaat ook aansluiting en uitwisseling van informa-
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12-14juni:

WEEKEND VOOR MENSEN UIT
DE AKB OVER VOORLICHTING

Wij z1.Jn van plan van vrijdagavond 12 juni
tot zondagmiddag 14 juni een weekend te organiseren voormensen uit de AKB die zich
aktiefbezig houden of willen gaan houden
met voorlichting over kernenergie en alternatieven. Dat lijkt ons hard nodig met de
BMD en de VNO-aktie in het vooruitzicht.
De bedoeling van het weekend is in de eerste plaats om ervaringen uit te wisselen.
We denken dat het enorm stimulerend kan
werken om te zien hoe andere klups het aanpakken. Déljlrnaast kan veel dubbel werk
voorkomen worden bij het maken van allerlei voorlichtingsmateriaal. Het is ook handig om te weten welk voorlichtingsmateriaal
er al voorhanden is. We kunnen veel van elkaar leren.
De tweede doelstelling is om in kleinere
groepen te praten over een aantal steeds
weer terugkerende problemen bij het informatiewerk.
Ten derde willen we komen tot een bundeling
van krachten, tot meer onderlinge samenwerking bij het maken van allerlei materiaal,
tot meer uitwisseling van ervaringen en wat
we al niet belangrijk vinden om in de tOekomst meer samen te doen.

Voor 15 mei willen we graag weten of jullie belangstelling hebben en met hoeveel
mensen jullie willen komen. Verder wat jullie van het programma vinden. Heb je kritiek of aanvullingen? Als je groepen weet
die voor de prasentatie in aanmerking komen, laat dat dan even weten. Als je mee
doet wil je dan kort (één A-viertje) vó6r
15 mei jullie eigen ervaringen en plannen
met voorlichting op papier zetten voor de
voorbereidingsmap. Als je daarvoor een
diskussiestuk wilt schrijven kun je ook
even kontakt opnemen.
Het kontaktadres is: Sible Schöne
Gorisstraat 1
6521 CG Nijmegen
080-224191.

We zijn nog in onderhandeling met een aantal jeugdherbergen om te kijken waar we het
weekend het beste kunnen houden. Reken er
op dat de onkosten voor eten en slapen zo'n
50 à GO gulden zullen gaan bedragen. om dit
bedrag wat kleiner te maken hebben we f de
Braauw,- een subsidieaanvraag ingediend.

vrijdagavond:

De Informatiegroep van de Stroomgroep Stop
Kernenergie Nijmegen.

- kennismaking
- aktuele film of toneelstuk over kernenergie.

KOPy--------

Ons programmavoorstel ziet er als volgt uit:

zaterdagoahtend en

~iddag:

De redaktie van ONDERSTROOM is van plan om
omstreeks 15 mei en omstreeks 15 juni een
nummer uit te brengen. Het 15 mei-nummer
zal helemaal gewijd zijn aan de akties die
er dan net geweest zijn (Dodewaard, Paasmars,
Kalkar, Lingen) en de akties die voor de komende tijd in de pen zitten (Almelo, dumpingsakties IJmuiden, en dergelijke). Wil je hier
aan een bijdrage leveren, zorg dan dat die
vöor 9 mei binnen is.
Het 15 juni-nummer is weer 'normaal': hierin
kun je weer reageren op eerdere artikelen
of gebeurtenissen, of gewoon zelf een artikel schrijven waarvan je zelf vindt dat het
maar eens geschreven moet worden. Die artikelen moeten 1 juni (uiterlijk 7 juni, maar
dan wordt plaatsing erg moeilijk i.v.m. onze
planning) binnen zijn.
ONDERSTROOM POSTBUS 1334 NIJMEGEN

- presentatie van vijf of zes groepen die
al langer bezig zijn met voorlichting,
waarvan je er twee uit kunt kiezen om mee
te praten.

zaterdagavond en zondagoahtend:
- diskussie- en werkgroepen, o.a. over doelgroepen, handelingsperspektief, tegenakties
naar VNO en BMD, enz.
Er zal ook ruimte zijn om eigen materiaal
uit te stallen.
We willen ook een voorbereidingsmap maken
voor het weekend. Naast de meer praktiese
informatie is er in deze map ruimte om je
eigen ervaringen en plannen te presenteren
en voor diskussiestukkea.
Tot zo ver ons voorstel.
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Met je hoofd in de IUOl.ken~ en je voeten in de modder; wat je er verder ook van mag denken
het is een sohitterende titel. voor een boek over de 'DodeW<UZPd gaat Dioht '-aktie.
Maar gel.ukkig is het meel'. We witten••• I'de AKB sterker maken door stof van diskussie
aan te iWagen. Het werken in de basisgroepen te ondersteunen en dat kan het beste door van
de gemaakte fouten te l.e:ren en gestz0and8 diekussies weel' op gang te brengen ".
Het boek is geschreven door een groep
politikologiestudente(nl (sl uit
Amsterdam en is een produkt van hun
poging hun politieke aktiviteiten te
verbinden met de studie. Allen hebben
meegedaan met de aktie in Dodewaard
en de voorbereiding ervan. Allereerst
wordt de aktie geplaatst tegen de achtergrond van de beweging in de jaren
'70, uitmondend in een opsomming van
de gebeurtenissen in 1980. Na een
chronologies verslag van de gebeurtenissen, worden ln de verdere hoofdstukken de meest opvallende aspekten van de
'Dodewaard gaat dicht'-aktie dieper
uitgespit, zoals bijvoorbeeld de basisgroepen, openbaarheid versus direkte

aktie, de geweldsdiskussie. Na de beoordeling van de aktie drie interviews
met verschillende basisgroepen en een
verantwoording van de gevolgde werkwijze. "We vonden de I zelfopvatting •
van de beweging interessant ". cm daar
een beeld van te krijgen werden overal
in het land interviews gehouden en vervolgens de uitspraken tegenover en
naast elkaar gezet. De groep zat in het
ftdilemma dat we geen scheiding in het bOek
wilden aanbrengen tussen onze opvattingen
over de Dodewaard gaat dicht aktie en
die van de geInterviewden. onze opvat_
ting is immers één onder velen ~. En even
verderop "Geen uitgestippeld beleid voor
de beweging, maar hier en daar stelling

nemen, sommige vragen wel, andere niet
stellen tijdens een interview ••• "
Zo kom je als lezer(es) toch in de
problemen. Wanneer is welke vraag wel
of niet gesteld en waarom? (als bijvoor
beeld eorine uit Den Haag zegt dat Den
Haag zich had voorbereid op een aktie
tot maandag, wordt dit als realisties
geprezen. Is toen echt de vraag niet gesteld of deze instelling hun stemgedrag
over het al dan niet doorgaan van de blokkades had beïnvloed? In dat geval lijkt
de term self-fulfillinq prophec/ beter
op z'n plaats dan realisties)
Waarom zijn juist deze citaten gekozen,
en geen andere? ZO worden, als het
landelijk overleg onder de loupe genomen
wordt , alleen mensen uit Amsterdam geciteerd: Zeker zinnige kritiek, maar ook
gevormd door hun ervaringen met het stedelijk kraakoverleg. Op zo'n moment krijg
ik de indruk dat juist voor die citaten
gekozen is, omdat ze de mening van de schrijvers en schrijfsters weergeven. En dan
kun je wel stellen dat je mening er één
van de velen is, maar juist als je de gevolgde methode toepast moet je akelig uitkijken
dat die mening niet een relatief veel te
zwaar gewicht krijgt. Dat geldt zeker
voor het hoofdstuk over geweld en massaaktie versus prikaktie.
De 'beweging' staat cenbraal in het boek.
OOk de aktie zelf en het ontstaan ervan
wordt vanuit de ontwikkeling van de bewe_
ging, zoals ze zichzelf ziet, verklaard.
Oe beweging bestaat uit de vrouwen-,
kraak-,anti-militaristiese-, en anti
kernenergiebeweging en als belangrijkste
gemeenschappelijke kenmerk wordt 'de wil
om het eigen bestaan vorm te geven' genoemd. Nu is een zelfopvatting nog heel

wat anders dan de werkelijkheid, dat blijkt
ook hier. Het maakt verschil uit of je
het ontstaan van een aktie wilt verklaren,
of dat je wilt verklaren waarom jezelf
mee bent gaan doen. Zeker in het eerste
geval zul je. hoe vervelend je dat misschien
ook vindt, toch de boze buitenwereld moeten binnenhalen, en zul de kreet van
"de wens om je eigen leven te bepalen"
toch wat -nee, ik zeg niet politieker, ik
kijk wel uit- toch wat maatschappelijker
moeten invullen. Dan voorkom je misschien
ook enormiteiten als de volgende "het was
geen toeval dat de traditionele anti-kernorgan1saties niet zo goed in de voorbereidingen van de 'Dodewaard-gaat-dichtaktie pasten. In deze soms hierarchies
geordende klups, en politieke partijen
zijn omgangsvormen, zoals in een kleine
groep mensen die elkaar goed kennen, iets
wat rommelig en onzakelijk is. De Ba~jes
mogen wel eens door de mand vallen".
Als ik zou moeten verklaren waarom traditionele organisaties niet meededen, zou
ik hele andere redenen noemen.
Maar het boek is natuurlijk een 'must'
voor elke. aktivist(el. Het boek leeft,
doet herleven, haalt werkelijk alle diskussies weer boven de tafe1. Geen overleg,
kommissie of afspraak wordt onbesproken
gelaten •• Zonder onder hoogspanning te
staan kun je alle argumenten in je opnemen en van anderen lezen wat ze van
jouw mening denken. Dat kan geen kwaad
als je nog eens aktie wilt voeren.
Een stukje eigen geschiedenis, door leigen'
mensen opgeschreven -met alle voor-en nadelen vandien- waard om gekocht te worden.
johan

Het boek heeft 168 pagina's en is te besteUen bij uitgeverij 'De Haktol'.J postbus 12E2
in Nijmegen. Telefonies alt.een tussen 17~00 en 20.00 uur op 080 - 225468 te bere!ken.
Individuele bestellingen door I 9.J- + f 1.J50 portokosten over te maken op postgiro
4214956 tnv. W.Pauli in Nijmègen. Voor fbasis)groepen die hun eigen aktiviteiten bekostigen met verkoop van materiaal is as prijs f 6~ 30 e:r:kluaierportokosten. De opbrengst
is voor de Dodewaard gaat Çieht pot.
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g ,
gevogc~
, wordt er nll weer verder t k.,.,..h<:h· beleJ.d • t .s. Ml4r\llt op ..,. zo
in ~, vaar Duit.àDde Mnte
tfiçl.e nt -•lljlt gtobrll1J< van anergie en
S...lle bMitreelttor - t ~- Een l<veelt- ~oncSatof~en, vaarbij .s.n twl-.al. geen
reelttor 1a een nia\IV aoort ltehlaenttale
en>anergie toegeput """ boeven wot:den.
41• niet al,leen eleltt.riaiteit opvekt,
Ben keilEe tuasan 4ue energie-. .nerio'•
..ur onJt plutoniua l<veeltt., OIO zo nieuve
is tot. nu toe nLet g-.Jtt, uu wordt
brandatof voor lterl)sant.rales te
-.ie
9eateld van enkele
41e .s.n - r gebruikt woxdt in enalle
atudiea _418 no9 verriemt - t e n woM&n.
kweltreektoren of at......_n. In J(aJ.Itar
1:4n van die studiu gaat over bet gevuenaal zo'n 800 k9 ven 41t plu~ al!'
riaiko nn de' snelle k-eltreelttor. Als
at.art:.lad1.ng voMell ~t1 en ala je
IIOCht blijken, 4at een r&~~> 1n zo'n re<lkbedenkt dat 10 kg VM 41t çu.l genoeg ia
tor vale llalen groter ia .s.n tot nu toe
voor een at.oalllxa, &<>ale 41e op Biroahiàanva&Ma I:Uip8D • t c:heaiese bedrijven
. . gevallen ia, kun je je -1 voor,talot natuun:~, zou 4at een reden kunnen
len - l k een. vernieUganlle kracht_ontzijn .,. de kveelc.realttor toch .......,. net op
ateat als er in IC.allter iets aie gaat.
te atàrten.
Over de kansen .op zo'n on<Jelllk zijn de
Toch vordt deze beall.eaing niet atqevacht
9el&erden bet niet . .t elkaar e.ns, en
door de bouwere van IC.alker. Midden vorig
OOidat de Duitse "Bon4ada9" toch ~tel •H
jaer ia de derde 4eelver9Uftlling ~gek.-n
weten vaar ze ean .be!linnen, b er in
en er vor4t nu gebouwd aan het koelwater1978 een parl...,.taire enquetekaaiaaie
aieate... , de natrillllll<oeling en ~ brandingesteld, 41e IDO&t gaan bekijlten of een
atofatavenopslagplaata. Vervacht vordt
kernsenttale a1a Kaliter vel aanvaardbaar
dat in llal ook de vierde deelvergunning
h. Deze ka..issie beeft aidden 1980 een
afk011t en er dan begonnen vordt aan de •
tunenrapport uitgebraCht, waarin ze voor- inbo\N van de eerste nllltlea1re delen,
al ingaan op de vraag of Duitsland wel zo zoel•• het reaktorvat en buizenstelsels.
veel Jternsentralea no4ig beeft. Daarvoor
Ala alles te9en zit komt er in de loop
zijn vier energieacenario'o oxeateld,
van 1982 de ~ .. d~elvergunning af en kan
vari,rend van een aterke eltonomiese gr~i de centra le af9ebou""' vordon .

. gebouwd
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soelt~n,

~ankelijk
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Akt.J.e -..ou.n in D\11t.àDIS. gHft t109al
...t
zo heb ja te Mllen • t
sterke repreuie """ 4e 4.Ut.e ateat,
41e &Uea • t iet. verder gaat 4an ean
.se.on.t.rat1e ~~~ varl>!..St. en voor een
grote poliU-ebt zorgt 010 zo'n elttie
ook eoht on-.gelijk te Mllen. Voor
n..Sarlanllere 4ie in Dllit.lanll alttie voeren
bee.ft •n onJt ieta be.s.cbt. Bij de ~gelopen llrokdorf...,_,net.ratie ltrH9 i..Serean
41e .s-ar heen vilde gewoon een • t e - l
i .n het peepoort • t de tekst "ter1199ew"en
ca poUEielte r..senen•. lrDrto. sje kvaa
Duiteland niet in.
DUe tekUek zoudan ze ook kunnen gaan
toepasaan bij nLe..- ekUea t&9eft IC.a.l ker.
In bet verl..Sen verden deze aktiea vaalt
gedraCJen door nederlanllse kernenergieteqenatenller·a , en ook in de toekout ia dit
verzet uit N..Serland ~g.
Toch zal ee.n volgenlle alttie tegen IC.alker
soUr - t e n zijn dan e.en dea:>natretie zoals
41e in 1979 . .t Pinltsteren gebouden ia.
We hebben toen. op een D>Oie lentedeg •en
vandeling lange 41e centrale g__,.t, en
er ia aylllbollea een kerkbo~ voor gelegd.
11aar dit heeft niet geleid tot hel;; gewenste reeultaa't, en gaf· veel ...neen een
katerig gevoel. Na befUge dh~uaaies is

1.._" prob~s

f inanciMl in de. probl- kwa te
&1tten ((la !tosten &1jn opgelopen nn
800 a1ljoen in 1972 tot 6 a1ljer4 waarop·
(Ie ltoaten nll geacliat worden) ia 4eu
barrit-re nu voor het gt:OOt.te 4eel opgeloat.. Bel9il .h eeft verl..Sen jeer bell!lo-VOC.rlopi9 CJ8en extra geld in het pro-j~t te àtalten. Even leek het erop det
llederlen4 41t ooit zou doen, .ar een
a:>Ue va dece atreltk1.ng heeft bet in .de
t:veede k - niet gehaal41 ZO.S.t Nederlanll gewoon door betaalt. In DlûtaàDIS
bee~t (Ie re<JUing, de 11111 Mt elektric.iteit.be4rijt
lk>or<Uhein WeeU alen
een gt:OOt deel van ~ koeten te betalen
ZO.S.t nu de elektriciteitaprijzen daar
• t een halve cent- per ltilovl'ttuur _ .

t~

I

van

hOo9 g!'"":

Om nu toch te zorgen dat IC.alkar nooit

in bt>drijf vordt geno.en ia er een
nieuw offeneief van de AD nodig. De
eerets etap biertoe villen va zetten
in bet veekenll van 1,2 en l -1. Dan
vordt er in 116nne.Pe;l, direkt tegenover
de centrale het vrien4adhapehuia geopencS. l!en tegen-informaUecentt:ua
voor akties te9en JC.alkar. In dit
weekend vindt daar een tentenkamp plaat.s
tegan de Snelle Kweekroaktor.

toen binnen de 9elderae atroOIIgi:Oepn de
' tl:>d-aard Gaat 11idht altt1e' onatul\f aan
aktie gericht op dLreltt veu.et, in de hoop
2<! - r te bereiken. En we hebben <jeacboltt,
bet JHirl-t in rep e:n. ro..r, en de atooelobby over de 2enuven •. .MaAr boe - t det nu . . t IC.al.ker? liet ia
toCh ei98ftl.1jk heel belang:djk det 41e
nLet opgeetert vordt! 'l\:>t nu toe te ltalker beatr..Sen . .t dea:>netratt~•• het veigeren van de Jt:el.kar-heffing, het JC.allterpröcee en dieltuaaiaa in het parl-nt.
Br ia vHl infor~D&tie over JC.alltar verspreid
eÎl veel MJ\Mft kennen de qeva.ren van
een anelle kveeltreektor.
Op 'l!ergaderinCJen van 9roepen uit 4e
'lliederrbein' zijn enkele ideeln neer
voren gek...,.. 'hn eente vordt er nu
begonnen • t aan tegen-intor.aUe cantrla:
een oude •lltatal vati boer Hua ia (lauvoor opgeknapt en zal vanaf 1 ~ regel-~g open zijn 010 aoenMD te vertellen vat
ar verketijk a1a ie • t 1ternener9ie. De
grond waarop dit ~or!D&tiec:entrull ateat
ia. g&JHICbt door kernènergietegenatanllera,
die voor 10,- per jaar 1 vierkante· -ter
91:0nll in hun be.zit hebben, dit 011 het
voor de ateat -ilijlt te lUleen 4it centruil
te •luiten.
Br 1a een idee .,. due :.....- in juli en
augustus ltonetant • t aan fllnlte g-roep
-...en .s-ar aanvedt te zijn, en de
boof411196Dg ven de centrale te bloklteren,
vooral op de ..-nten waarop er çu.llen
aangevoeM - t e n voxden. Dit zou dan niet
e.en grote effeltUeve blokbda - t e b djn,
SD&&r een regalMtig de boel 1n (Ie ver achoppenlle.

Verder "ijn er D>CJelijkbeden 4e bouv . te vertragen door de bollWOn4ernea1ngen lutig
te vallen • t pr1Jteltt1ea. Bn oe ook de poaiUeve kant te laten zien .ia er het plan
010 bij boet 11&88 e.n vin4D>len en aan
bio-CJea1.nstaltetie te houven.
Dit zijn enkele voor•tellen 41e op bet tentenltuop beapoken kunnen vorden. llatuurlijk
hoeft bet h.ier niet bij te blijvans je
kunt nog Wel - " dLngen verzinnen 011 de
Snelle I.'Wee.ltrealttor ODID090lijk te . .ken.
Laat j e kreativiteit verken· en 1<011 1,2 en
3 • '1 naar ltalkar om daar· over te prat•n,
en aamen te beltijken wat we gaan doen.
hans qlaudnans
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Nothing does excist,
except YOU and I
Een inte~ationale autonomen oproep was de
aanleiding dat wij richting Belgiese Ardennen trokken. Op 2 april zou daar, in Doornik, een uiteindelijk vonnis geveld worden
voor de vijf Brusselse autonomen, Claude,
Myriam, Marc, Pierre en Didier. De daad die
door het correctionele hof 'berecht' moest
worden: het kapot maken van de stuurinrichting van de boQt 'Andrea sm!te " die 3840
ton laag- en middelwaardig radio-aktief
afval in de Atlantiese Oceaan zoU dumpen.
Hieronder een verslag.

hen naar de stuurhut. Na een mislukte poging om delZ:e van binnen te barrïkaderen,
begonnen ze de stuurinrichting te vernielen. Dat was het enige wat ze op dat moment nog konden doen om het vertrek te
verhinderen.
Tben ze de rijkswachters aan zagen komen
'gOoiden ze de overgebleven molotov-cocktail aan de kant. De andere was al eerder
achtergelaten, omdat verwacht werd dat
het van weinig nut zou zijn op de boot.
De meute 'flics' stormde op hen af. Ze
probere' de eersten nog tegen te houden
die via een trapje-naar boven komen.
Maar dan zijn ze opeens aan alle kanten.
Ze proberen zich t~vergeefs nog te verzetten.
Eén van de vijf wordt onmiddelijk bewusteloos.geslagen. Een tweede wordt meegenomen naar een andere ruimte om daar door
een stel flink akgetuigd te worden. Van
het moment' dat ze de boot op kwamen tot
deze afrossing had alles misschien tien
minuten geduurd. Even later kwamen de
zieken!1uto's de kade op. Voor de gewonde
rijkswachters. Voor de vijf inmiddels
gearresteerden 'was het niet zo nodig'.
Maar ••••• de beschadigingen aan de navigatieinstrumenten waren aardig. De Andrea
Smits moest terug naar Rotterdam om te
worden gerepareerd. Het heeft dus een
flinke vertraging opgeleYè%'d.
Die zelfde tien minuten hebben voor de
vijf ook nog maar liefst vijf maanden
voorarrest opgeleverd.

De aktie
De 14e juni 1980 was er in Zeebrugge een ma-

nifestatie georganiseerd om tegen de dumping
te protesteren. Dit verliep allemaal rustig.
Iets té rust.ig voor de vijf Brusselse autonomen, die er ook waren. Net als wij bijna
allemaal hadden ze frustraties over het effekt van demonstraties en manifestaties.
Vanuit die behoefte aan effektievere akties
waren ze dan ook niet met lege handen naar
Zeebrugge gegaan. De avond er voor hadden ze
in Brussel enkele molotov-cocktails gefabriceerd. Na de kater van de manifestatie trokken ze zich terug in een gehuurd appartementje voo:c hun laatste avondmaal. Daar ontstond het idee om alsnog iets te proberen
om het vertrek van de Andrea Smits te verhinderen. omstreeks 1.30u 's nachts arriveerde hun Renaultje in Zeebrugge. Marc ging
vooruit als verkenner en konstateerde dat ze
gedekt door de donke%'e nacht de bewaking
konden ontlopen om zonder veel problemen met
één stap vap de kade de boot op te lopen.
Wat ze daar konden uitrichten zouden ze ter
plekke wel bekijken. Bezetten of saboteren.
Ze zochten zo snel mogelijk de stuurhut op.
Bij hun aankomst weroen ze vrijwel meteen
opgemerkt. De ontdekker waarschuwde ogenblikkelijk de gendarmerie en achtervolgde

De iuridiese rompslomp
Na deze vijf maanden uitgezeten te hebben,
kwamen ze dus half november weer vrij. 5
maart zou de openbare zitting van het
'korrektionele hof' in Brugge zijn, tot
dan hadden ze dus tijd zich een beetje
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voor te bereiden. Alle vijf wilden ze hun
aKtie individueel verdedigen. Het is geen
groep met een vastgestelde ideologie van
waaruit ze hun doel ~iezen. Ze hadden dus
ook ieder verschillende motieven om aan
de aktie mee te doen en wilden die dan
ook apart verdedigen. Slechts één heeft
daarbij gebruik gemaakt van een advokaat.
Ze hebben eerst geprobeerd voor een zogenaamd 'Assisenhof' te kunnen verschijnen.
Dit hof is er in de eerste plaats voor om
misdaden te berechten, in tegenstelling
tot overtredingen die naar de korrektionele rechtbank gaan. Maar volgens artikel
ga zijn ook 'politieke de likten , onderworpen aan dit ASsisenhof. De berechting
gaat dan door middel van juryrechtspraak,
het vonnis wordt dus uitgesproken door een
jury. Bij zo'n jury heb je meer kans dat
er ook geluisterd wordt naar andere dingen
dan puur juridiese feiten, en dat dus ook
politieke motieven mee kunnen tellen in de
beoordeling. Dat wil natuurlijk nog helemaal niet zeggen dat de straf daarmee
lichter zou zijn, maar het geeft wel een
kans om in je verdediging aandacht daarvoor te vragen en een hoop ptiblisiteit te
krijgen. Maar hun poging was tevergeefs:
"In het onderhavige geval ontbreekt het
feitelijke element wat het politiek delikt
karakteriseert, aangezien de overtredingen
van het gemeen recht die de verdachten ten
laste gelegd worden, niet direkt de politeke instituties aan kunnen tasten- de intentie van de verdachten om de afvaart van het
schip te verhinderen is geen intentie om
de politieke orde aan te tasten." Een makkelijke manier om er van af te komen, ze
werden simpel omgedoopt tot kriminelen.
5maart van dit j aar verschenen ze dus voor
de korrektionele rechtbank. in het kort de
ten laste legging:
- het vernielen van allerlei apparatuur.
- verzet en verwonding van gendarmes.
- verboden wapenbezit (molotov-cocktails).
- lid zijn van een vereniging die aanslagen op personen en goederen uitvoert.
- voor Claude Lambert kwam daar nog eens
bij dat hij voor de leider van die 'vereniging'werd aangezien.

een politiek proses van te maken en de
echte verdachten, de verantwoordelijken
voOr de dumping, op de beklaagdenbank te
krijgen. "Het spreekt voor z·ich dat dit
tribunaal geen enkele bevoegdheid heeft om
de energiepolitiek en de reglementering
daarvan te berechten, deze is afhankelijk
van de desbetreffende ministeries, de wetgevende macht en de bestuurlijke autoriteiten."
De vijf pröberen dan de noodzakelijkheid
van hun aktie te verdediqen. om een legitiem recht of belang te redden moesten we
deze aktie doen, een aktie die los gezien
van de omstandigheden inderdaad een strafbaar feit zou zijn. Maar nee: "om de noodzakelijkheid aan te kunnen voeren, maq er
geen legale basis zijn voor het slechte
wat men probeert te vermijden. Voor de aanwezigheid van de Andrea Smits in de haven
vanZeebrugge, het inladen en dumpen van
het nutleaire afval, bestonden wél legale
bases. Deze aanwezigheid, het laden en dumpen was geen onwettig feit, maar integendeel een feit geoorloofd dool.! de wèt."
'Wettelijke zelfverdediging' en 'morele
dwang' konden dus niet als verdediging worden aangevoerd.

---------------------

2 april was dus de uitspraak in Doornik
TOurnai). Alle te laste leggingen werden
bewezen geacht. Ook de aanklacht dat Claude de bendeleider zou zijn. Dit werd gebaseerd op het feit dat "het leeftjjdsverschil tussen hem en de andere vi'r minstens zestien jaar bedroeg" (Claude is
veertig, de anderen begin twintig) en dat
hij degene was die zich na het voorarrest
het meest tot de pers richtte. Dit waanidee bracht het vonnis voor Claude op twee
jaar voorwaardelijk met een proeftijd van
vijf jaar. De andere vier kregen één jaar
met de zelfde proeftijd. (plus een gezamenlijke boete van ongeveer f 5000,-, en
in beslag name van de auto.) Het valt
niet mee, zeker niet als je verzet voort-

De vij f wilden eerste pro.beren in hun
verdediging de rollen om te draaien en er
het 'proces van de kernenergie' van te
maken. O.a. door een vulkanoloog en enkele
andere getuigen-deskundigen te laten getuigen, bovendien een paar dokwerkers die
bij het laden van de Andrea Smits een
overdosis radio-aktieve straling hadden
gekregen. Dit werd geweigerd: alleen ooggetuigen van de aktie zelf mochten verschijnen hij het proses. Een eis die
vreemd genoeg niet gold voor de tegenpartij! Het werd hen onmogelijk gemaakt er
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voorziet in al hun wensen. Dezelfde depolitiseringtechniek kan dan gebruikt
worden om 'terroristen' uit te leveren.
"De kombinatie van het gebruik van buitengewoon vage begrippen('ernstige daad
tegen goederen', 'gemeen gevaar voor
personen', 'ernstige daad van geweld')
met strafrechtelijke kategorie~n als
poging en deelneming, betekent in feite
dat het bereik van deze konventie vrijwel onbegrensd is." (ned.jur. blad, 13
aug. '77) Het is wel duidelijk wat er zou
gebeuren als één van de vijf autonomen
in Nederland zou zitten ••••

komt uit morele dwang, om je vijf jaar
lang koest te houden. Vijf jaar onder
voortdurende bedreiging van zo' n zwaard
van Damocles, als dat geen repressie is ••••
Bet is de vraag in hoeverre deze straffen
alleen staan, of dat er sprake is van een
toenemende repressie in heel Europa.
Dat idee kregen we wel toen we een dag later, stappend in Antwerpen eerst het radio
verslag hoorden: In Berlijn een stenengooier veroordeeld tot
jaar gevangenis7
enkele RAF-qevangenen bijna dood door hongerstaking als protest tégen hun onmenselijke isolatiefolter. Daarna de krant:
"Artikel over gruwelijke behandeling van
politieke gevangenen in Itali~, Jos eindelijk los in Amsterdam na 4 maanden
voorarrest (op beschuldiging van het
gooien van een brandbom, wat hij helemaal niet gedaan had!) •
Bet lijkt overal hetzelfde en ook dit
proces was er weer een schoolvoorbeeld
van: ove:t:al wordt het politieke aspekt
onder de tafel geluld. Deze depolitisering WOrdt gebruikt om zwaardere straffen op te leggen, het gaat immers niet
meer om politieke daden, maar om puur
kriminele~ TOenemende repressie om het
(toenemende 1) verzet te breken.
Het enige wat nog ontbreekt is dat de
verschillende staten elkaar hun prooién
onderling toe kunnen spelen. Maar hier
wordt hard aan gewerkt. Het komende' verdrag ter bestrijding.van het terrorisme'

2,

In DOornik waren op het moment van de uitspraak een kleine honderd sympatisantén
aanwezig. Het leek allemaal rustig te verlopen tot de eersten naar het station gingen om weer naar huis te gaan. Daar werden
ze opgewacht door de rijkswacht die hén
fouilleerde en één jongen arresteerde. Hij
had knikkers in zijn zak en zou daarmee
met een katapult geschoten hebben. We gingen met ons allen naar het comissariaat,
waar hij vastgéhouden werd. Na wat geschreeuw om vrijlating en wat rotjes afsteken, werden er enkele korte felle charges uitgevoerd om ons daar weg te krijgen.
Béhalve flink wat bulten en bloeduitstortingen leverde dit op dat Claude en nog
twee anderén werden gearresteerd. Dit was
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waar de vijf eigenlijk al bang voor waren,
hierom was het ook de bedoeling dat het
vrij rustig zou blijven die dag. Alleen
Claude en Pierre waren mee gegaan naar
Doornik, de rest was voor de zekerheid
maar in Brussel gebleven. Op het èomissariaat werd Claude nog aangeraden België
maar te verlaten, omdat het anders wel
eens heel vervelend voor hem kon worden.
Maar gelukkig was iedereen IJ, uur later
weer op vrije voeten.

En iedere vorm van organisatie. Ook als
die vorm linksheet te zijn. Want zoals
twee naakte mensen in bed zich al aan elkaar moeten kompromiteren, zo wordt het
nog moeilijker als drie mensen samen met
elkaar iets moeten besluiten. En met vier
personen wordt het nog problematieser.
Met nog weer meer gaat de enkeling ten onder aan het aantal, wat resulteert in een
aanpassen aan elkaar. De hoogst mogelijke
vorm van kreativiteit wordt afgeknepen en
ingepast in het stramien van meerderheidsbesluiten." Claude werkt danook niet mee
in welke organisatie dan ook. onder meer
uit het laatste bleek dat deze filosofiese
woorden niet een aaneenrijging van een
aantal holle letters waren. Het was een
levenswijze voor hem geworden. Het was
vOor hem de spirit waarmee hun aktie uitgevoerd kon worden met de grootst mogelijke betrokkenheid. Het was voor Claude
die betrokkenheid die juist heel essentieel is bij het voeren van een wat hardere aktie. "Je moet geen aktie gaan ondernemen als je je Onzeker voelt,als je
bang bent, of als je gewoon geen zin hebt.
Je moet de strijd in je voelen, je moet
het verzet zelf zijn. Pas dán kan je aktie slagen. Ook al heb je afgesproken
van we gaan dit of dat doen en je denkt
vlak voorde aktie dat je eigenlijk niet
wilt dan moet je kunnen weggaan. En niemand kan dan zeggen dat je een idioot
bent, omdat je je vlak voor het kritieke
moment hebt teruggetrokken. Je bent daar
volkomen vrij in. Je m6et daar volkomen

Eindelijk kwam Claude - met bebloed gezicht - dan toch weer terug van het coDlissariaat. Hij nodigde ons uit om 's avc;>nds
bij hem te komen eten met veertien anderen.
Dikke lol was het onder het genot van
flinke liters wijn. Grappen en grollen
over het optreden van de rijkswachters
vlogen in rap Frans over de tafel. Eén ervan werd voor ons vertaald. Bij het 'fouilleren en de identiteitskontrole in het paleis van justitie had men een Fransman te
pakken gehad. Helaas, de betrOkken rijkswachter bleek de verkeerde persoon uitgezocht te hebben. Zijn baas wees hem er op
dat hij Nederlanders moest zoeken, want
dat waren de meest gevaarlijke •••••
Later op de avond werd het serieuzer en
begon voor ons het meest indrukwekkende
gesprek van die dagen. Althans: het gesprek was eerder een bewonderenswaardige
uiteenzetting van Claude over het waarom
van hun aktie en de achterliggende ideeën
over het leven, verzet en de plaats van
autonome akties daarin.
"Nothing does excist, .except you and I",
was hetgeen voor Claude het enige fundament voor het leven was. Alleen wij die
hier rond de tafel zitten. Alles wat daarbuiten is wordt gemaakt en bedacht, bijvoorbeeld de demokratie en de rechtsstaat.
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vrij in zijn." Deze uitspraak illustreerde
Claude aan de hand van de wijze waarop de
vijf besloten hadden een molotov-cocktail
naar de Andrea Smits mee te nemen. Voor
drie personen hoefde zo'n ding eigenlijk
niet, één vond dat je maar nooit kon weten
en de laatste wilde hem naar de rijkswachters gooien. Er werden toen twee mollies
meeqenomen. Maar uiteindelijk werd hij,
qezien de omstandigheden en gebrek aan
durf, toch niet gegooid. Maar qeen man
over boord. Zoals Claude zei: l'Nothing
does excist, except you and I. Zo zijn
prinsipes en ideologiën ook onzin. Het
prinsipe van wel of geen geweld bestaat
niet. Handelen moet je puur voort laten
komen door datgene waardoor je je bedreigd
voelt en hetgaan bij jou een morele dwang

tot verzet oproept. De omstandigheden bepalen dan welke middelen je daarbij gebruikt. Een vooraf vastgestelde ideologie
van waaruit je opereer,t heeft tot gevolg
dat je iedereen van te voren al in en bepaald hokje. stopt, beoordeelt." Claude
wil dat duidelijk zo veel mogelijk voorkomen. Voor hem is een politieagent niet
per definitie een vijand. "Ik kan ook uren
met een fascist zitten praten en zeggen
'op dat punt ben ik het met je eens, maar
daar totaal niet'''.
Onder bepaalde omstandigheden,kunnen agenten en fascisten wel degelijk zijn tegenstander zijn, en dan kan hij zich ook
best genoodzaakt voelen zich fel tegen hen
te verzetten. Maar het is voor hem helemaal afhankelijk van heel konkrete situaties, you-and-I-verhoudingen, en nooit van
één of andere ideologie. Dat is iets dat
voor Claude een verschil aangeeft tussen
autonomie en anarchisme. Een ander verschil verwoordt hij als volgt: "Ik ben iemand van de straat. Een anarchist wil in
z'n achtertuintje een ideale maatschappij
opbouwen. Maar ik ga de straat op, de
straat en jij en ik is het enige reële dat
er bestaat. Daar heb je mee te maken. De
ideale maatschappij bestaat gewoon niet."
Dat hij een man van de straat is blijkt
wél uit het feit dat hij zich niet geisoleerd voelt. Ondanks het feit dat de
groep autonomen in Brussel (en in heel
België) heel klein is. En ondanks het
feit dat de Belgiese anti~kernenergiebewe
ging niet alleen weinig voorstelt, maar
zich ook onmiddelijk distantieerde van-hun
aktie. Een leuke illustratie hiervoor is
ook dat de kelners van de stamkroeg waar
we met hem een pintje pakten, druk babbelend haast trots de foto van de vijf in de
krant aan iedereen lieten zien. Door deze
opstelling kunnen ze waarschijnlijk ook
hun strijd voortzetten. Want het opbeurende gevoel wat akties van anderen je kunnen
geven, nadat je zelf een kater hebt opgelopen, kennen ze in Brussel niet. Hoogstens
internationaal, zoals wij na onze kater
van IJmuiden vorig jaar een kik kregen van
hun aktie, ervaren zij dat zo nu ep dan
natuurlijk ook weL Maar ze moeten de
kracht om vol te houden in de eerste plaats
helemaal uit zich zelf halen, uit hun eigen
opstelling. Deze veroordeling maakt het
voor .hun dan ook bepaald niet makkelijker.
Els Duin en Martin Jelsma.
NAGEKOMEN: Niet alle vijf veroordeelden zijn
in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak.
Eén van de vijf vond dat hij belangrijker
zaken kon doen. Hij vond het zonde zijn tijd
nog langer aan deze zaak te besteden. De
andere vier volgen de juridiese ladder een
sport hoger.

Tekening, gemaakt door een kind van
Claude
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lWe sluit Dodewaard?
Te'PIJJijl in Den Haaq de debatten ovep de opüJepkingskontpakten langzaam ten einde liepen" gpoeide in en pond DodewaaPd de onge'PU8theid. Nog steeds wepd niet duidelijk of
de GKN haal' afval "gewoon"af zou kunnen voertim of dat in DodeûJaaPd tersluiks een
ZangdUPige opslag van padio-aktief afval zou ontstaan. Intussen weten we dat de eepste
.mogelijkheid weel' een stap diahtepbij is. De kontmkten zijn doop de tweede kamep" maal'
wel opeen heel vroeemde maniep. Wat de tweede kamep bètpeft kan de gaPantie gegeven
woroen dat het afval" dat na optüepking ovepbUjft" naap Nedepland tePUg kan komen.
Alleen de eepste kamep kan nu nog uitkomst bpengen. Daal' komen atleplei gunstige benahten uit" maal' ja" dat hebben we al vakep gehooro•••••
Aktiegpoepen pond Dodelûaam zagen intussen genoeg peden om een kopt geding te beginnen. De .GKN" eigenaal' van de sentmle in DodewaaPd" nam immeps doop het uitvoepen van
een splijtstofstavenwisseling bewust het nsiko haal' vepgunningen te moeten oveptpeden.
Ook de gemeentepaad van DodewaaPd hing de aanhoudende onzekepheid eindelijk de keel
uit. Wat deze mensen betpof kon de sentMle ook wel tijdelijk diaht" als el' niet 8nel
iets zou gebeupen. EVen leek het el' mooi uit te zien. Of toah niet?

Het kort geding

het

mt:tg
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Laten we eerst het kort geding eens bekijken. Blijft de GKN binnen haar vergunning
en, zo nee, wat dan? De eisers: "Stop Dodewaard", de Gelderse Milieufederatie en iemand uit Druten, stelden dat de GKN de vergunning overschrijdt, of op z'n minst dreigt
te overschrijden. Immers, al voor de laatste
splijtstofstavenwisseling stonden in het
koelbassin 126 bestraalde elementen. Daarnaast nog een aantal qedemonteerde staven,
waaraan metingen verricht worden. Hoeveel
ruimte die in beslag moeten nemen is niet
duidelijk, hoewel Mr. Blom, de advokaat van
de GKN, stelde dat daarvoor 19 plaatsen nodig zijn. In elk geval is duidelijk dat er
na de wisselinq geen plaats meer is voor de
106 elementen van de Dodewaard-sentrale die
in Windscale zijn opgeslagen. Er zijn dan,
afhankelijk van de ruimte nodig voor d;i.e gedemonteerde staven, 18 tot 36 plaatsen te
weinig in de opslaqruimte.
De vergunningen laten tenslotte slechts 248
elementen toe. En"dat geldt niet alleen voor
de "voorhandenvergunning" (een willig instrument in de handen van een atoomvriendelijke minister), maar ook voor de "inrichtingsvergunning". De laatste is gebaseerd
op een veiligheidsrapport en, naast een bezwarenprosedure, zal voor wijziging dus ook
een nieuw veiligheidsrapport nodig zijn.
Déze vergunning is niet in drie dagen te
veranderen. In elk geval moet je er van uit
gaan dat die 248 geen toevallig getal is.
Dit getal geeft wettelijk aan wat veilig op
te slaan is. Binnen deze hoeveelheid moet
de voorhandenvergunning blijven. Mr. Blom
ziet dat overigens niet zo zwaar. volgens
hem is het maken van een nieuw veiligheidsrapport niet zo'n probleem.

106 staven
De 106 staven, die de opwerkingsfabriek in
Windscale opslaat volgens een tijdelijk kontrakt, komen terug wanneer het parlement de
opwerkingskontràkten niet goedkeurt. Dat is,
o.a. door Van Aardenne, verschillende keren
heel duidelijk gesteld. ("Wel staat vast,
dat bij ontbreken van goedkeuring deze 106
elementen naar Nederland zullen worden teruggezonden." Tweede Kamerzitting 1979-1980,
Kamerstuk 16226, nr. 1.) En die goedkeuring
staat nog steeds niet helemaal vast.
Ook wanneer de kontrakten wél goedgekeurd
worden staat nog niet vast dat we van die
staven af zijn, maar dat is niet zo belangrijk hier. (zie o.a. Onderstroom nr. 31)
Het is dus niet uitgesloten dat die 106 staven naar Dodewaard teruggestuurd worden. Die
kunnen na de splijtstofstavenwisseling niet
m~er allemaal opgeslagen worden en. bovenal:
het mag niet. De GKN neemt bewust het risiko de vergunning eens te moeten overschrijden. Reden om te eisen dat er 106 plaatsen
opengehouden worden. Dan zou de wisseling
niet uitgevoerd kunnen worden, en is dus de
sentrale (tijdelijk) buiten bedrijf. om weer
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in bedrijf te komen is dan een nieuwe inrichting'svergunning nodig, en dat zal wel
even duren. ~en hield ook de mogelijkheid
open dat BNFL een schriftelijke garantie
zou geven dat die staven niet terugkomen,
maar dat gebeurt natuurlijk nooit. Ze zijn
daar oo~ niet zo happig op die troep als
er niets op te verdienen valt.

Vliegtuig
------------------_
.._Naast een aantal formele punten kon de GKN,
bij monde van Blom, niet veel meer aanvoeren
dan dat het niet zeker zou zijn dat bij niet
tekenen van de kontrakten die staven terugkomen (vergelijk Van Aardenne; wie liegt?).
Bovendien zal de regering een importvergunning weigeren als de zaken zo liggen. "Gesteld dan dat het er niet in kon, dan komt
er nooit een invoervergunning en dan kunnen
die Britten dat spul nooit hier krijgen als
ze het niet uit een vliegtuig boven ons
hoofd gooien." "Wel zou dat gedaagde veel
geld kosten, maar dat is (hier) niet relevant", merkt Blom ook nog op. Volgens hem
is het trouwens technies best mogelijk om
veel meer staven op te slaan. Alleen de vergunning vraagt men liever niet aan, "nu het
hele kernenergievraagstuk de gemoederen zo
bezig houdt". Het II1Öet eerst écht nodig
zijn.
We mogen dat verhaal van Blom trouwens best
met een korreltje zout nemen; tot mijn verrassing zei Harry van Lotringen, één van de
advokaten van de goede kant: "Partijen staan
niet onder ede, en kunnen dus zo veel liegen
als ze willen. ( ••• ) Wij kunnen hooguit zeggen: die vergunning is voor ons een grens,
een veiligheidsgrens." Getuigen-deskundigen
zijn immers zeldzaam en, boven alles, duur.
Ze staan wel onder ede:
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Blom denkt trouwens dat ook bij die vergelijking de uitkomst niet zó zeker is. "Dan
gaat die president zeker beoordelen als die
schuur al vOor drie-kwart gebouwd is, wanneer je dus een qrote kapitaalvernietiging
zou krijgen, of er een kans is dat die
bouwvergunning alsnog verleend wordt." Het
gaat dan blijkbaar wel om gróte schuren •••••
Maar bovendien, stelt Van Lotringen, heeft
zo'n rechter niets met toekomstige vergunningen te maken; hij mist daarvoor zowel
de deskundigheid als de bevoegdheid. Een
rechter kan alleen maar een uitspraak over
de formele aspekten van de bestaande vergunning. Wat hier echter gebeurt is het voor
zoete koek slikken van uitspraken van een
belanghebbende (een paptij) en op grond
daarvan zeggen dat de vergunning nog wel
eens gewijzigd zal kunnen worden. En,zoals
gezegd, dát maakt Schaafsma niet uit.
Mr. Blom ziet het weer heel anders. Een
rechter moet weliswaar uitgaan van de bestaande vergunning, maar "hij mag daarbij
rekening houden, als er in de toekomst iets
zóu gebeuren wat er dan verder allemaal nog
meer kAn gebeuren. ( ••• ) Een kort geding is
een voorlopige beslissing. Een rechter zou
in kort geding zelfs in strijd met het recht
kunnen beslissen. Dat zóu hij wel kunnen,
hij heeft het niet geprobeerd."

Uitspraak
Na alle uitwijdingen was dan op 26 maart de
rechter aan het woord. Mr. Schaafsma, toch
al niet geliefd vanwege het gemak waarmee
hij ontruimingen laat plaatsvinden, deed
zijn slechte naam weer eer aan. Hij aksepteerde de aangehaalde feiten volkomen, hoewel voor hem niet vaststond dat die staven
zouden terugkomen, maar weigerde toch in te
grijpen, want "Met name is niet gebleken dat
de maximale opslagcpaciteit, door middel van
een vergunningwijziging, uit technies en
veilig te achten oogpunt niet toereikend kan
worden gemaakt." Volgens Van Lotringen zal
je toch wel heel ver moeten zoeken om een
soortgelijke uitspraak te vinden, zo dit al
geen unikum is. Juridies is de situatie min
of meer te vergelijken met het bouwen van
een schuurtje zonder de nodige vergunningen.
En wat voor uitspraken zo iets oplevert is
wel bekend.
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Absurd

----_._-----

Hans vollaard, voorzitter van de vereniging
"Stop Dodewaard" ziet het meer krities. Hij
spreekt van een absurde uitspraak. "De zaak
wordt zo op z'n kop gezet dat je nergens
meer een vergunning voOr aan zou hoeven vragen".
Het feit dat er weer een kort geding tegen
de GKN verloren is weet hij overigens behoorlijk te relativeren. Hij schat in dat in
één of twee jaar tijd de inrichtingsvergunning toch wel veranderd zou zijn, zodat het
so-wie-so een tijdelijke stillegging zou
zijn. Veel belangrijker vindt "Stop Dodewaard het om duidelijk te maken dat dit
soort (semi-) illegaal handelen door de "toezichthoudende" overheid wordt gedekt. Dat' je
als burger zélf naar de reChtbank moet stappen om er een eind aan te maken. Helaas
blijkt ook de rechter goed te zijn in het
dekken van de GKN. Het recht, dat toch al
een aantal ingebouwde oneerlijkheden kent,
blijkt niet meer toegepast te worden wanneer
het in konflikt komt met bepaalde politieke
belangen. Niet alleen de politiek, maar ook
de rechter., "draaien zich in allerlei bochten om wat krom is recht te maken." In politieke zaken hoef je niet te verwachten dat
de rechter het recht ook toe zal passen.
Dat kan je, aan de hand van dit kort geding,
weer duidelijk maken. Zo kan je aangeven dat
er maar één oplossing is: zélf iets tegen
kernenergie ondernemen. Zo is het kommentaar
samen te vatten.

sentrale voor 1 april. De enige andere oplossing zou een uitbreiding van de vergunning zijn, maar daar zijn ze tegen; ze zitten ook daar niet te wachten op een permanente opslagplaats voor ~adio-aktief afval.
Aan zo'n wijziging zal de gemeente dan ook
niet meewerken.
De situatie is wel duidelijk. Zoals die beschreven werd komt ze in grote trekken overeen met wat hiervoor bij het kort geding is
uiteengezet. Er worden nog weer iets andere
getallen naar voren gehaald, maar dat doet
aan de konklusie niets af. Men kan "in de
bestuurlijke orde slechts één conclusie trekken en wel deze, dat met de 106 elementen
potentieel rekening moet worden gehouden".
B&W stellen dan ook voor "dat u genoemde ministers verzoekt tot stillegging van de centrale te besluiten zolang de nota-wisseling
(Lv.m. de opwerkingskontrakten) niet door
het parlement is goedgekeurd".

.

st~lLct.~~in~
van (l\Q.. ce.n-

-trale. ?

kom no\A..~

Maar men stelt wel, dat er een parlementaire
uitspraak uit 1914 ten gunste van kernener~
gie ligt, en dat die niet ongedaan moet wor~
d,en gemaakt door een uitspraak naar aanlei~
ding van een afgeleid probleem, namelijk de
afvoer van bestraalde elementen. Dat besluit
kan alleen te niet worden gedaan door een
gemotiveerde prinsipe-uitspraak. En men verwijst naar de Maatschappelijke Discussie ••••
Een meer pragmaties besluit zou de "duidelijkheid nog meer versluieren dan thans
reeds het geval is".

Tolerantie
Gemeenteraad
In het Dodewaardse qemeentebuis, een fraai
oud landhuis met een grote tuin, kwam op 25
maart de gemeenteraad bijeen om weer eenS
over de GJCN te praten. En het leek er r~
lijk goed uit te zien voor kernenergiete~en
stand (st) ers.
Burgemeester en we'tho'uders hadden een ftlOrsul inqediend, waarin de kc:meekwenties 1«)%'den getrokken \dt een motie die op 10 april
1980 was aangenomen. '!'oen werd gesteld dat:
het (nog) niet goedkeuren van de opwerkingskontraJcten maar één gevolg kan hebben,. wat
de gemeenteraad betreft: stillegqing van de
29

Bet geheel wordt nog eens voorzien van een
soort oproep om af te zien van direkte akties. Eén van de fraaiste zinnen daarin, en
ook één die duidelijk maakt hoe er door de
gemeenteraad tegen die akties ltOrdt aangekeken, is deze: "Over de vraag omtrent het wel
of niet gebtuiken van kernenergie wordt niet
beslist bij de brug van de centrale in Dodewaard doch op het Binnenhof in Den Haag".
Verder wordt gesteld dat "tolerantie, waar
de vrijheid va. de een ten koste gaat van
die van de aDdex, eens ophoudt een deugd te
zijn". (een YElZ'Wijzinq naar het vrijbeidsbeperkende karakter van blokkades.) Eniqszins Qrelgende t:aal, äus.
Dat het ak~levoeren niet in al te goede aarde viel bleek ook 1Ifel op de vergaderill9. Als
een volslagen verrassing kwam er namelijk

een voorstel van de Protestants Christelijke
Partij (PCP), samen met de VVD, uit de luçht
vallen, om maar een tijdje af te wachten. De
koppeling met de korte blokkade, die een
paar dagen eerder plaatsvond, is maar al te
. makkelijk te leggen. ZO werd er onder meer
ö~j gezegd dat er al zo vaak tolerant tegen
akt~evoerd(st)ers is opgetreden, dat er odk
wel eens tolerant tegen de GKN kan worden
gedaan.
Dat was natuurlijk niet het enige argument
om af te wachten. Eigenlijk wilde men gewoon
eerst zien wat de rechter en de tweede kamer
zouden doen. Als daarna zou blijken dat het
misloopt kan de gemeenteraad nog altijd wat
ondernemen, vonden deze partijen. Bovendien
was het nog geen 1 april en was het "ultimatum" dus nog niet verlopen.
Zo werd het toch nog even spannend, maar
doordat de PCP-wethouder Schouten voor het
B&W-voorstel koos, kwam dat er toch met één
stem meerderheid door. Ook de hele PvdA.fraktie stemde er voor.

Dolf Janssen, een bekend en aktief atoomtègenstander uit Dodewaard, ziet het heel anders. "Voor het eerst geeft een overheid openlijk toe dat je met dat gerommel de zaak
beter stil kan leggen om de knoop te ontwarren." Bij noemt het dan ook een "leuke psy_·
chologiese publisiteit", en spreekt de hoop
uit dat Van Aardenne dit niet zal gebruiken
om druk op de kamer uit te oefenen om de
kontrakten goed te keuren. Wat volgens Schouten nou presies de bedoeling was •••••
Vooral als je in het aangenomen voorstel
naar de passage over de verantwoordelijkheid
van het parlement kijkt, lijkt het inderdaad
uit te gaan pakken, en bedoeld te zijn, als
een druk op de kamer om die kontrakten juist
wél goed te keurèn. En de gevraagde tijdelijke stillegging komt er nátuurlijk niet. Bet
klonk mooi, maar het eindresultaat ls er
niet naar.•

.... 0IYl de

te ontwurren

Plicht
Dat besluit ligt er dus~ maar kan nog wel op
heel verschillende manieren geintrepeteerd
worden. Zo belde ik Schouten op met de vraag
waarom hij, als kernenergievoorstander, met
een voorstel meestemde dat er op gericht is
de sentrale tijdelijk dicht te krijgen. Zijn
antwoord: "Daar was ik voorstander voor, omdat die kontrakten niet getekend waren. En
de Tweede Kamer moet die kontrakten tekenen,
dus de normale weg moet bewandeld worden.
Dit was bedoeld om druk uit te oefenen op
de Kamer. u "om die kontrakten te tekenen?"
"Ja." Verder benadrukt hij vooral dat zo'n
opstelling logies voortvloeit uit de motie
die vorig jaar is aangenomen. Bet tekenen
van de kóntrakten beschouwt hij overigens
als "niet meE'!r als een .plicht." "dan konden
we er mee akkoord gaan, want dan worden de
staven gewoon afgevoerd, hè."

n~ eN\i.~e..
~o.n ~ e.VO\Q,.W\

c:lr~,

knoop

1bch nog
Dit is dus voor een groot deel een verhaal
van maffe regeltjes en juridiese haarkloverij (hoewel ik het erg'ste 'eruit heb gelaten) geworden. lÇommentaar is eigenlijk overbodig. Dat rechtbanken geen neutrale instanties zijn, wisten we tenslotte al. Ook
dat de gemeenteraad van Dodewaard niet de
meest vooruitstrevende is, is geen nieuws.
Ze kijken ook wel even uit waar ze zo'n
sentrale neerzetten; in Amsterdam of Nijmegen zullen ze het zeker niet doen ~of in
al die andere plaatsen waar men'zich niet
zo maar alles aan laat smeren).
Eén p1,.Ult wil ik er toch nog wel even uit
lichten: Dodewaard wil géén grote opslagplaats voor radio-aktief afval. Men zal
geen medewerking'verlenen aan een uitbreiding van de vergunningen. Dat ze dat tégen
zullen werken. zeggen ze niet, maar het is
in elk geval een stap(je) in dè goede
richting •••••

e..

••.

Ruud de Koter.
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"Net als ze aktief worden,
gaan ze de dijk over"

aktie overboord gezet wordt, is weinig realisties. Onze aktie-ervaringen zlJn verschillend. We willen met deze serie laten
zien, waarom ze zo verschillend zijn.
Voor deze eerste aflevering zijn we de polder ingetrokken, om preciezer te zijn: de
Noord-Oost Polder. Daar spraken we met
Wim kuijper van de groep 'Boeren tegen
Kernenergie' (BtK) en met Wim van de Have
van de Werkgroép Kernenergie Emmeloord

We willen in Onderstroom een vaste plaats
.gaan inruimen voor de verschillende antikernenergiegroepen in Nederland. Hoe werken
ze, wat zijn de problemen en hoe hebben die
te maken met de omgeving waarin ze aktief
zijn? Want natuurlijk zijn er grote verschillen tussen de diverse groepen. Het
-denken van de mensen over hoe ze de strijd
tegen kernenergie willen voeren, wordt voor
al bepaald door de manier waarop ze daar
dag-in-dag-uit mee bezig zijn. Te verwachten, dat dat alles voor een landelijke

(WKE) •
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Vlak, recht en het wordt al donker. We missen de goede afslag en draaien dus bij Lemmer om,
om van de noordelijke kant de polder weer in te duiken. "Steeds maar rechtdoor, dan kom je
er vanzelf". Veel te laat dus bellen we aan. Wim Kuijper doet open en we staan in de kamer
VdD een boer tegen kernenergie: 'het kapitaal' op de boekenplank, de Groene Amsterdammer
erond~r en om het hoekje Anton Constandse. We leggen nog even uit wat de bedoeling is en
beginnen met de aktualiteit: de tournee van Jane Lee, die door 'Boeren tegen Kernenergie'
georganiseerd was.
nadachten, hoe enthousiaster werden we. De
kosten werden steeds hoger. Zo moesten we
bijvoorbeeld ook een bedrijfsverzorger betalen, want ook op haar boerderij gaat het
werk natuurlijk gewoon door".

jane lee
BtK: "In september, oktober vorig jaar,
hadden we de nota (1) zo ongeveer klaar
en moesten we hem presenteren naar de
boeren toe. Eerst dachten we over bekende
figuren uit de landbouwwereld als Mansholt. Die is tegen kernenergie, maar ligt

overvolle zalen
BtK:"oe opkomst was erg groot. Hier in Emmeloord waren er ongeveer twaalfhonderd
mensen, in Westerbork driehonderd, in Eindhoven en Eersel ook. In Druten, Waar we een
zaaltje in een café hadden gehuurd, vijftig,
in Wageningen meer dan vierhonderd" in Tilburg aan de Hogeschool vijfentwintig en in
Kapelle in Zeeland driehonderdvijftig. oe
meeste zalen waren uitverkocht en vaak moesten er mensen terug worden gestuurd. In Emmeloord, Westerbork en Kapelle. waren ongeveer tachtig procent van de aanwezigen boeren".

Was er verschiZ in ~aktie tussen zaZen
het grootste deeZ ui boeren bestond
en daar waar de meerderheid door mi Zieuaktivisten gevormd 'Werd?

1.l1a(Z7'

BtK:"N'ee, het publiek was meestal erg onder Be indruk van de gevolgen van het ongeluk. Vooral voor het vee. Koeien die door
de achterpoten gingen, omdat bepaalde sporen niet meer opgenomen werden door de radio-aktieve uitstoot, waardoor koeien slappe botten kregen. Kalveren die mismaakt geboren werden1 eieren die niet uitkwamen
(een heel nest ga~ze-eieren waarvan er maar
een ui tkwam en waarvan het kuiken dan nog
misvormd was ook) 1 bladeren die van de bomen afvielen. Maar ook bij mensen: de wiegedood is bijvoorbeeld toegenomen •
Het gebeurde OOK wel dat boeren vertelden
dat als zij op honderd koeien vier abortussen hadden, .ze hun handen dicht knepen.
Zo van "waar praat ze eigenlijk over?"
Het is er misschien niet altijd even duidelijk uitgekomen, dat ze het alleen over
uitzonderlijke gevallen had. Ze rekende
bijvoorbeeld niet mee als een koe na drie
of vier keer niet drachtig wilde worden.
Het kwam op sommigen misschien nogal ongeloofwaardig over. En het is natuurlijk
niet zo, dat er geen gezonde dieren meer
worden geboren. Alleen het percentage abortussenen mismaakte dieren is duidelijk
veel hoger dan voor die tijd".

niet zo goed bij de boeren, want die zijn
'Het Plan-Mansholt' uit zijn EEG-tijd nog
niet vergeten. Het was moeilijk een aut.oriteit in de landbouw te vinden, die ook
tegen kernenergie is. We hadden ook eigenlijk het liefst iemand die uit eigen ervaring kon vertellen wat het was, boer te
zijn onder de rook van een kerncentrale.
Toen lazen we een artikeltje waarin stond
dat Jane Lee een eigen onderzoek was gestart naar de gevolgen van het ongeluk in
Harrisburg voor het vee en de gewassen.
Dat leek ons wel wat, en hoe meer we erover

gezagsgetrouw
Rond BO:r'ssele is men nogal gezagsgetrooU'W,
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streng chI'istetijk. Vanuit het Energie
KcTTlTlitee Zeeland 'liJol'dt el' nogal voorzichtig gemanouvl'eel'd en 'liJijzen dan op de behoudende mentaliteit van de bevolking.
Toch Romen daal' zo'n dl'iehondsl'dvijftig
boel'en als Jane Lee komt praten. Hoe reageerden de mensen daar?

om met boeren over kernenergie te kunnen
praten. Later moeten we dan daarop verder
gaan. Ook namen boeren de nota mee om hem
in het naj.aar in de organisaties ter diskussie te stellen als het vergadersei~oen
weer begint. Want_~o tegen de ~omer hebben
de boeren het veel te druk. Ook vanuit
plaatsen waar we niet ~ijn geweest, krijgen
we reakties en uitnodigingen om de komende
winter te komen praten".

BtK:"Er stond een boer op die vertelde dat
hij op ~ijn bedrijf meer abortussen had dan
voordat de centrale in bedrijf was. Maar
dat werd ontkracht door een andere boer,
die dicht bij de centrale woont, en verteld
de dat hij nergens last van had. Maar inder
daad, boeren hebben over het algemeen nogal
veel vertrouwen in de overheid. Hun politie
ke achtergrond is vaak CDA of VVD. Maar aan
de andere kant is een boer toch meer bij de
natuur betrokken dan de stadsmens. En alles
wat ingrijpt in de natuur en afwijkingen
veroor~aakt, doet hem toch meer. Dat is
voor hem de reden om tegen kernenergie te
~ijn" •

voormannen

•

Hebben jullie al l'eakties gekregen van de
boerenorganisaties zelf of moet het Vool'al komen van de boeren zelf als ze UJillen
dat de nota in de organisatie behandeld
'IiJOl'dt?
BtK:"Ja het geberut vaak doordat gewone
boeren het aankaarten bij hun voormannen,
die het op hun beurt weer vaak proberen af
te houden,· want dat ~ijn vaak grote boeren
met een CDA-achtergrond".

tournee '/iJaS georganiseerd om jullie nota
te presentel'en aan de boeren. Wat 'liJal'en de
l'eakties?

De

ZiJn el' aZ gevaZ'Zen bekend dat el' vanuit
de organisaties moeilijkheden gemaakt zijn

over jullie nota?
BtK:"De nota wordt goed verkocht. We hebben
ook vooral geschreven wat de invoering van
kernenergie voor de boeren betekent. De opeenhoping in de gewassen, ondersteund
door gevallen uit de praktijk ~oals La
Hague, waar de boeren hun produkten ondel:
een andere naam moeten ~ien kwijt te raken. En Windscale, waar de melk die radio-aktief beSJllet was, moest worden weggegooid. Dus de direkte belangen van de
boeren. Dat is misschien wel erg beperkt,
maar dat is volgens ons toch de manier

BtK:"Hier in de polder bijvoorbeeld het
bestuur van de Algemene Boeren-en Tuinders
Bond. Binnen het bestuur hebben ze hem wel
behandeld, maar zezagen de noodzaak niet om
hem met de leden te behandelen, omdat er
toch een Brede Maatschappelijke Diskussie
op stapel staat. Die moesten we eerst maar
eens afwachten. Dat, moesten we uit de krant
vernemen.
En in 'ons Platteland' van de Christelijke
Boeren-en Tuinders Bond, heeft de lande:-
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lijke voorzitter een reaktie op de nota geschreven. Die kwam erop neer, dat in de ons
omringende landen ook volop kernenergie ingevoerd wordt en dat wij omwille van onze
konkurrentiepositie niet achter kunnen blij
ven. Natuurlijk waren er nog wat gevaren
aan verbonden, maar de ekonomiese belangen
wogen zwaarder. Daarop kwamen gelijk allerlei reakties van boeren en boerinnen, die
blij waren dat het bestuur nu eindelijk wat
over kernenergie schreef, maar dat ze de
richting waarin toch echt niet zagen zitten.
De plattelandsjongeren hier in de polder,
hebben naar aanleiding van de nota een
anti-kernenergie standpunt ingenomen".

Hoe wiLZen juLZie aZs'Boepen tegen KePnenepgie' nu vePdep wepken?
BtK:"We willen allerlei zaken die met
kernenergie en landbouw te maken hebben
aankaarten naar de boeren toe. Daarnaast
gaan we verder om de belangen achter kernenergie duidelijk te maken. Maar laten we
eerst het vergaderseizoen maar eens afwachten en de gesprekken met de boeren zo
her en der in het land".
We willen het qesprek meer gaan richten
op de hoofdvraag: wat zijn de belangrijkste problemen die je in de polder tegen
komt bij de strijd tegen kernenergie? Wim
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van de Werkgroep Kernenergie EmDieloord
:"De werkgroep bestaat nu ongeveer vier
jaar. Een van de grootste problemen van de
polder is, en dat is een groot verschil met
steden als Nijmegen bijvoorbeeld, dat hier
helemaal geen voortqezette opleidingen zijn
Het lyceum is het hoogste hier. Studenten
zijn er niet. Dat betekent, dat mensen op
het moment dat ze een beetje aktief worden,
de dijk over gaan. De mensen hier hebben
meestal een lagere opleiding, maar veel industrie is hier niet. Dus veel van die mensen werken buiten de polder. Dat betekent,
dat er niet veel aktie-ervaring is. Ik denk
dat dat een wezenlijk verschil is met jullie, waar je van de ene aktiegroep in de
andere kunt duiken.
Verder is het zo, dat aan politieke partijen de PPR zo een beetje het meest radikale
is wat hi.er rond loopt.
We hebben na een wat moeilijke aanloopperiode het spul opnieuw opgezet. Veeldirekter
georganiseerd. Er is bijvoorbeeld een krantje opgezet; een groep om onderzoek te doen,
want van kernenergie wisten we toch niet
zo heel veel; en er is een groep gekomen
die met de stand in de winkelstraat staat.
Het eerste jaar ging het allemaal wat kalm.
We bezochten de landelijke vergadering
(LSSK) en van lieverlee kregen we wat meer
kennis. We hoorden van aktiviteiten elders
en we deden hier wat meer.
Vorig jaar zijn we wat gerichter na gaan
denken over waar we nu precies aktie voer-

den. Nou, we zitten in de polder met dit
slag mensen; hoe ze~ten we een oppositie
op die zoden aan de dijk zet? Wat we zpuden
moeten proberen is overal wat beweging aan
de gang te krijgen. Hoe kunnen we binnen de
gezondheidszorg iets opzetten, binnen de
kerken, op de scholen? Daar heb je natuurlijk een aantal mensen voor nodig, die wat
in huis moeten hebben aan kennis van kernenergie, moeten kunnen vergaderen, in een
groep kunnen werken, enzovoort. Dat was het
probleem. We hebben toen een kursus over
kernenergie opgezet met de bedoeling zodanige informatie te geven en op zo'n manier,
dat mensen enthousiast worden, iets willen
doen. Die kursus is goed ontvangen. Het
loopt eigenlijk wel goed in de polder. We
hebben nu een groep van zo'n driehonderdvijftig mensen, waarvan er rond de vijftig
aktief zijn.We richten ons voornamelijk op
de polder. We kijken wel wat we kunnen doen
met bijvoorbeeld het landelijk overleg,
maar we hebben niet de illusie dat we lande
lijk wat sterks op kunnen zetten. Ik vind
dat wel jammer, maar er is zovéel wrok, zoveel verdeeldheid, dat ik denk dat het gewoon niet haalbaar is".

\

doe-werk
WKE:"De samenstelling van onze groep is
veranderd in de loop van de jaren. Vroeger was kernenergie vooral een intellektueel probleem. Nu spreken ook gewone mensen zich uit tegen kernènergie. Drie jaar
geleden zaten we vooral met middelbare
scholieren en nu ook met mensen uit het
boerenleven en uit de techniese richting.
Dat heeft ook te maken met die veranderde
manier van werken. Overal subgroepjes opzetten. Je moet er dan wel voor zorgen,
dat er werk is dat mensen zien zitten. Mensen die overdag in de fabriek zitten, zijn
het meest in voor wat doe-werk. Die zullen
niet meteen een boekwerk in elkaar schrijven".

In dB kupsus bJopdt ook geproat hoe je kunt
bJepken: paplementaip of buiten-paPlementaip en dat dan naaP polderovephoudingen
veptaald. Hoe lopen die diskussies?
WKE:"We zijn uitgegaan van zeven avonden
voor de hele kursus. In feite bestaat de
kursus uit drie blokken • Het eerste blok
is vrij technies: desplijtstofcyklus, alternatieven. Daarin maken we gebruik van
al bestaand materiaal en spullen die we
zelf gemaakt hebben.
Het tweede gedeelte gaàt over wie er nu
eigenlijk voor kernenergie is. Daarin wordt
de kernenergielobby behandeld~ dubbelfunk-

t'
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ties, enzovoort.
Het laatste gedeelte gaat dan over, als je
dat allemaal weet, hoe ga je dan aan het
werk om kernenergie tegen te houden? De
voorlaatste avond hebben we.het over de
verschillende groepen die tegen kernenergie
zijn: het LEK, LSSK, de BAN en zo nog wat
groepen. Daar gebruiken we een bandopname
voor van radioprogramma's over de strategie
van de AKB. Die hebben we samengevat, en
daar praten we dan over na. Er is in de
polder een rapport van Rijkswaterstaat uitgelekt, waarin staat dat als er een ontploffing op de dijk zou plaats vinden, er zes~
duizend doden zullen vallen. Dat lees je,
je bent aktivist, wat doe je dan? In groepjes uiteen om een draaiboek in elkaar te ze
zetten en dan de resultaten bediskussiëren.
Dan krijg je dikussies over welke groepen
je benadert en waarom. De opzet van de kursus werkt. Iedereen doet nu mee, afgezien
van wat scholieren die voor hun tentamens
zitten en straks de dijk over gaan.
Maar het bleef een probleem hoe we de boe~
ren moesten bereiken".

is".

overstag
Hoe zoucum jutUe de houding van de boeroen ten opzichte van ke:ronenergie l.t1itZen
omschrijven? JutUe organiseren een bijeenkomst l.t1aa:ro tuJaatfhonderod mensen op af
komen. Dat zegt l.t1at ~ maar l.t1at?
BtK:"Op direkte belangen zijn ze tegen kernenergie en als ze zien wat voor gevaren eraan verbonden zijn, dan hoeven ze die rotzooi niet. Maar het is maar vraag hoe sterk
dat is, want het is natuurlijk vrij beperkt
Als de regering komt met verhalen over energiekrisis, konkurrentie positie en werkloosheid, dan is het gevaar natuurlijk levensgroot, dat ze aan het eind van de BMD
toch nog overstag gaan".

tt~

Is dat de roeden l.t1aa:room 'Boe:roen tegen Ke:ronenerogie" is ontstaan?
BtK:"Ja, de werkgroep had nogal wat problemen om de boeren te. bereiken. Boeren moeten
ook niet zoveel van aktiegroepen hebben.
Dat zag je ook tijdens die tournee van Jane
Lee. Als de avond georganiseerd georganiseerd was door een aktiegroep, dan waren er
bijna alleen maar jonger~n. Maar was de avond georganiseerd door bijvoorbeeld agrariese jongeren, dan waren het bijna allemaal boeren.
Ik zat in de werkgroep en in de redaktie
van een blad voor plattelandsjongeren. Van
daaruit leek het'me ook wel interessant
eens over kernenergie teschrijven. Toen
kwam het idee om alle informatie die er is
over de relatie kernenergie-landbouw eens
systematies bij elkaar te zoeken en om daar
een beetje leesbare nota over te schrijven,
gericht op de boeren. Ik heb toen een aantal boerenjongens gevraagd of die het zagen
zitten mee te doe en we zijn aan de slag ge
gaan".
WKE:"We werken ook heel voorzichtig. Vorig
jaar hebben we de poldertoren bezet, naar
aanleiding van het uitkomen van de derde
energienota, waarin Van Aardenne voorstelde
nog eens drie kerncentrales te willen bouwen, waarvan er een hier in de polder. We
wisten helemaal niet hoe de aktie ontvangen zoü worden door de bevolking. En omdat
we met één aktie niet de hele werkgroep
onmogelijk wilden maken, hebben we die aktie georganiseerd als aktiegroep ZON (Zuinig Op Noord-oost polder)".
BtK:"Je ziet ook dat de partij-gebonden
anti-kernenergieklups erg klein blijven. In
een agrariese omgeving bereik je niets als
je naam met een partij als de PSP verbonden

Zouden ze een
teroen?

áksep-

WKE: "Sommigen wel, maar een heleboel zeker
niet. Van individuele boeren hoor je heel
radikale uitspraken. "Elke steen die op de
andere gezet wordt, schop ik het IJsselmeer in", enzovoort. En urk hè, het oude
eiland. Als dat eenmaal nee zegt, wordt het
ook nooit ja. Daar komen die geluiden ook
vandaan. Daar werken we met een groep. Die
zijn heel radikaal:"Hou maar op met dat gelul over kernenergie, da's veel te moeilijk
*tkomt er gewoon niet:"

Hoe vet'ktaar je die houding? want dat is nu
net zo'n troaditióneet-chl'iscetijke gemeenschap. Diroekte belangen? De visse:roij?
WKE:"Nee deIJsselmeervisserij is maar een
heel klein onderdeel van de visserij. Ik
denk dat het te maken heeft met dorpsgeest.
Het is nog heel duidelijk een eigen gemeenschap. De stemming 'wij en de polder' al
zijn ze eraan vastgebouwd, is heel sterk.
Het is de nieuwigheid, de inbreUk op wat is
en altijd zo geweest is".
BtK: "Dat bedoelde ik zonet ook een beetje
met die boeren. de hang naar de natuur. Dat
is ook wel zo. Ik zat net te denken aan
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mijn buurman. Dat is een traditionele boer:
kippetjes op het erf, gek op de natuur,
jaagt ook, fel tegen kernenergie, maar
stemt op de VVO".
jaagt ook, fel tegen kernenergie, maar
stemt op de VVO".
WKE:"Dat is typies. Als je de boer vraagt
naar z'n persoonlijke beleving, is het vaak
de meest revolutionaire figuur. Maar als je
over partijpolitiek gaat praten, dan zijn ze opeens
weer de 'vrije ondernemer' •
Ik ,:::)!.

Akti.ef betrokken bij het kerkelijk- en verenigingsleven. Maatschappelijk werkeJrs kwamen' kijken hoe de linnenkast eruit izag. Zag
die er netjes uit, dan kwam je even~ueel in
aanmerking om in de polder te komen.Ande;rs
konden ze het wel vergeten. En eenmaal in de
polder, werden de boeren naar geloof ingedeeld".

Erozijn p Zannen om bij boep Maas een bio-gas
installatie aan te leggen en een ~indmolen
te bOU1J)(!m~ om te laten zien dat het bedroijf 1<bJa ene'l'(Jievoopziening ze lfvoo:Pzienend kan. zijn. Zo ~ol'dt het kontakt
met boeroen in de omgeving ve'l'(Jemakkelijkt
Denke'? jullie ook in deze Piahting?
BtK: "Natuurlijk beginnen boeren vaak over alternatieven. Die kun je wel noemen.
Maar dat is alemaal nog in de onderzoeks
fase. Alleen voor heel grote boeren
zou het rendabel kunnen zijn.Die
profiteren toch al overal van.
Ik denk niet dat het onze taak
is de alternatieven aan te geven.Bet is belangrijker te gevaren van kernenergie te laten
zien wie er belang bij hebben.
Ik denk dat het daarom gaat.
want als je de haalbaarheid
van de alternatieven hebt
aangetoond, is het probleem
nog niet opgelost, omdat
de oorzaken van de problemen veel dieper liggen".

BtK: "Bet zijn geselek-

teerde boeren.
Modelboeren
van het
á
oude
land.
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"Steeds meer mensen stromen toe en helpen mee
om de mensen die nog op weg zijn tegen te
houden, worden helikopters ingezet, die tussen de demonstranten landen en waaruit agenten stromen die op de demonstranten beginnenl~
in te slaan. Na herhaalde pogingen om op de
bouwplaats te komen, besluiten de demonstran
ten in een gesloten groep weer te vertrekken
om zo arrestaties te voorkomen. Ze worden oP;}
gejaagd met traangas, charges en waterkanonnen. Vanuit de, helikopters slaagt de Bundes-IJ

A~

en zullen toch komen." Nog duidelijker forGrenzSchutz
erin arresta,ties,
verrichten.
'~."",• '!;•f,•'
muleerde de Westdeutsche Algemeine Zeitung
Ondanks het harde
optreden vantede
Duitse
! l"h et:, "Men moet, er,mee, rekenen dat ondanks het
staat zijn er verscheidene positieve punten
verbod, toch geprobeerd zal worden geweldin de Brokdorf-aktie. Voor het eerst sinds;
: adig de bouwplaats te bezetten. Maar nu is
de Kalkar-demonstratie van ' 77 is er weer! ~
et mogelijk om demonstranten al voor aaneen grote demonstratie geweest in de BROl
komst op t,e vangen en te,versPlinteren in
tegen kernenergie op de plaats waar die moekleine groepen."
,
;~j';:~ten zijn, n.l. daar waar gebouwd wordt. Het l'
IHet verbod diende dan ook alleen maar om al- ·~:mislukken van het demonstratieverbod en de
le Polition,ele akties te legitimeren, wat
"intimideringspogingen door de Duitse overo.a. betekende dat vele duizenden Brokdorf
eid. Het antwoord op de vertragingstaktie,Iniet bereikten., Het resultaat was ook dat de
en, door akties in verschillende steden.
BRD weer meer dan honderdduizend 'rechtsbreuidelijk is dat de taktiek van Kalkar achkers' rijker is. Als ze zO doorgaan houden
terhaald is, en dat de Westduitse AKB hier
ze niet veel 'goeie burgers' meer over.
een kreatief antwoord op heeft gevonden en
om 12.00 uur 's middags komen de eerste gromisschien was het nu toch wel te koud.
tere groepen demonstranten bij de bouwplaats.
Deze ziet er uit als een fort voor de storm, c
duizenden agenten, waterwerpers, helikopters .111.
_"!.,,
Alles is voorhanden om een eventuele bezetIn de volgende Onderstroom gaan we verder in
ting tegen te gaan. Toch wordt aan verschil-;n op wat de demonstratie in Brokdorf voor de
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lende geprobeerd het hek om te

trekken~'~;~~0~~~IIl~,~w;,e~.s~t;d~U~&i~t~s~e~AKB~~m~~~q~e~l~~~·~jk
...
k~a,n"glalalnllble,tlelk,eqnl~e!Hn.~
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aanklacht
We hebben dus nog een heel weekend de belegde boterhammen zitten
kanen, die bedoeld waren voor de lange trek naar Brokdorf. We
waren 'politisch motiviert'J we wilden meedoen aan een wel-nietwel-niet-en-uiteindelijk-wel-verboden demonstratie en dus werd
de bus -omringd door nogal wat BundesGrenzSchutz-uniformen- gedwongen terug te keren naar Nederlands grondgebied, waar we van
de Nederlandse marechaussee onze paspoorten terug kregen. Een
stempel rijker: 'zurûck gewiesen'.
In allerlei variaties gebeurde het zelfde met bussen uit Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk. Naast direkte akties -de mensen uit de bus van Amsterdam die in Groningen tegengehouden werden beSloten ter plekke tot een grensblokkade en
weer thuis tot een spuit- en verfaktie bij het WestdUitse konsulaat- hebben we samen met het Kommitee voor de Rechtsstaat,
klachten ingediend bij de minister van buitenlandse zaken. Als
dat al ergens toe leidt, zal dat wel niet veel mee:t: zijn, dan
een opmerking tussen twee borrels tijdens een informeel werkbezoek van ambtsgenoten.
Dus naar andere wegen gezocht en zo kwamen we bij Van Bennekom,
advokaat en bij ons vooral bekend als pleiter voor met uitzetting bedreigde gastarbeiders en politieke vluchtelingen, en in
West-Duitsland als één van de advokaten van politieke gevangenen
daar. Hij helpt ons te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van
een klacht tegen de Westduitsestaat. Op dit moment is er niet
veel meer te vertellen dan dat Van Bennekom bezig is met een
aantal kollega's de :z:aak te bestuderen en dat kontakten gelegd
worden met WestdUitse advokaten. De bedoeling is, dat de AKB in
West-Duitsland tegelijkertijd een proses aanspant, omdat het ook
haar belang is, dat groepen uit het buitenland haar ondersteunen
bij de anti-kernenergiestrijd, zoals het ook ons belang is dat
het kernenergieprogramma bij onze oosterburen wordt stilgelegd.
Zo proberen we ook in dit juridiese gevecht het internationale
karakter van de anti-kernenergiestrijd te benadrukken.
Voorwaarde voor dit alles is, dat er vanuit degenen die de inreis
in West-Duitsland.geweigerd is, een groep ontstaat die bereid is
als aanklager op te treden. Aan prosessen zonder ondersteuning
vanuit de beweging heeft Van Bennekom weinig behoefte. Wij vinden het belangrijk hiermee door te gaanJ internationale solidariteit :z:onder dat we die daadwerkelijk vorm kunnen geven, zal beperkt blijven tot een verbale. Die solidariteit helpt kernenergie niet de wereld uit. Daarom deze oproep aan alle mensen die
Srokdorf niet gehaald hebben, om even een berichtje te sturen
aan Hans Glaudemans, Anthoniusplaats 14 in Nijmegen. Je wordt
dan verder op de hoogte gehouden.
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