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INHOUD

Prgramma. van de aktieweek en het
kulturele gebeuren

Wat het rekenwerk rond de snelle
kweekreaktor nu precies te be
teken heeft.

giro: 22'18810
t.n.v. Onderst'l'Oóm

Wil. lem8lJJeg ??
Nijmegen

Ondanks de op'l'Oep in het vo:rige Onderst'l'Oom
numne:!' hebben toch maal'. een t1JintigtaZ mensen
25,- ooe:!'gemaakt, het abonnementsgeld ooe:!' het
jaazr 1981. T>lt betekent dat Onde:!'st:!'oom voo:!'
een paaP duizend gulden in het k:rijt staat.
Zelfs het abonnementsgeld van het jail:!' 1980 is
nog op geen s1:ûkken na binnen. Om het betalen.
in de toekomst ietsmkkeUjker te mken mllen
lAle ove:!' met aZ te lange tijd aeceptgi'l'Okaazrten
ve:!'st:!'za>en. Dó.t 4uW"t echte:!' nog minstens tlJee
maanden. Als e:!' geen geld b1O:!'dt ooe:!'gérnt:lakt
kan .Onde:!'st:!'oom in de tussentijd rriet mee:!'
verschijnen! Gaat e:!' nu lAlee:!'een Unks bZad
ove:!' de kop doo:!' wnbetaUng? Wij hopen van
niet.
Daa'l'Om, mak alsjeb'Lief snel 25,- ooe:!' op het
hie:!'onde:!' vermelde numme:!' als je nog niet be
taald hebt.

'Hoe de westduitse politie ons
anti-atoomdorp verhinderde' •
Een sfeerverslag van de akties
tegen de snelle kweekreaktor in
Kalkar de afgelopen zomer.

De geschiedenis van de Dodewaard
central~ nog eens herhaald

'Hoe overleef je een atoomoor
log'. Alles over schuilkel
ders. en civile verdediging.

'Mot dat nö allemaol in Aibargen
gebeur'n?' Het reilen en zeilen
van de antikernenergiestrijd op
de achterhoekse zandgrond.

Bladenrubriek

Het IKV en haar kampagne

!:lok de vredesweek is in aatocht. OJndat er steeds
meer samenwerking ontstaat tussen de anti-kerne
nergiebewegipg en de vredesbeweging, hebben we
aan twee mensen uit die vredesbeweging gevraagd
wat verder in te gaan op het verzet van die be
weging.
'Radikaal verzet' uit de Onkruithoek Pagina 29

'Dodewaard gaat dicht

ABONNEMEN
Voor abon. een briefje naar:
Pdatlma 1334
6501·8H Nijmegen
lluk dan ook 125,- over op
.9iroor. 2276610

: :,.t.I'l.v. OnderstrOOlll, Willemsweq 77
53100 Ni n
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I boDEWAARD

GAAT DICHT
en gekontroleerde maatschappij-inrichting, die
haaks staat op vrijheid en demokratie.
Steeds meer mensen zijn zich hiervan bewust
geworden, steeds meer mensen zijn ertegen in
verzet gekomen. Al ruime tijd is een meerder
heid van de bevolking tegen kernenergie. Het
verzet en de protesten van de anti-kernener
gie beweging hebben wat dat betreft sukses
gehad. Ook is er voor gezorgd dat er geen
nieuwe kernoentrales zijn bijgebouwd.
Maar dat is allemaal geen reden om nu stil
te gaan zitten en af te wachten. Er bestaan
nog steeds plannen om er drie grote kerncen
trales bij te bouwen, Borsele en Dodewaard
draaien nog, het parlement heeft onlangs de
opwerkingskontrakten voor Borsele goedqe
keurd, in Dodewaard mogen meer splijtstof
staven dan goed is worden opgeslagen, de staat
heeft haar positie in het Italkarprojekt ver
stevigd, de oe draait door.
Enkele maanden teruq, voor de verkiezingen,
regende het nog beloften van de zijde van de
politieke partijen: PvdA en D'66 zouden de
kerncentrales direkt sluiten als ze in de
regering zouden kO\llen. Welnu, ze hebben hun
stemmen binnen en ze zitten in de regering,
maar ze mompelen nu alleen nog wat halfzachte
woorden over een onderzoekskomissie die de
gevolgen van sluiting moet bestuderen. Alsof
dat allemaal al niet jaren bekend is ~

Bet heeft geen zin om af te wachten tot de
burokraten en de politici de zaak in orde
brengen, dat hebben ze nooit gedaan en dat
zullen ze ook nu niet doen. We moeten op
staan en weer in verzet komen. Daarom organi
seren de basisgroepen Dodewaard Gaat Dicht
in de week van 19 tot en met 26 september
een aktie- en blokkadeweek. In die week zul
len de toegangswegen naar de kerncentrale in
Dodewaard door anti-atoomdorpen geblokkeerd
worden, er zal gedemonstreerd worden en door
middel van allerlei akties en aktiviteiten
in het hele land zal geprotesteerd worden
tegen het atoomprogramma en de ondemokratiese
bolwerken van bedrijfsleven en atoOllllobby,
vanwaaruit het gevaar over ons wordt rondge
strooid.
Kom 19 september naar Dodewaard, demonstreer
mee, bouw lllee, voer aktie. Dodewaard zal de
eerste kerncentrale zijn die dicht gaat omdat
de mensen dat willen~

ti ~ \
De beweging Dodewaard Gaat Dicht ziet zich
genoodzaakt om in de week van 19 tot en met
26 september de aangekondigde aktie- en
blokkadeweek uit te voeren. Voor de tweede
keer heeft Dodewaard Gaat Dicht de VOOr het
atoomproqramma verantwoordelijke personen en

.instanties een ultimatum gesteld, en voor de
tweede maal wordt daar niet op ingegaan.
En dat betekent dat er geen begin gemaakt
wordt met de onm1ddelijke afbouw van het
kernenergieproqramma, dat Dodewaard door mag
draaien en dat er van een daadwerkelijk begin
met een demokratiese en veilige energievoor

, \ziening geen sprake is. Hoewel het er niet
K.~naar uit ziet dat het gaat gebeuren, hebben

~
~ze nog tot en met prinsjesdag de tijd om de
~ eisen in te willigen.
:::-',.~Die eisen zijn niet zomaar uit de lucht komen

~
~val1en. Al bijna 10 jaar wordt er in neder-

~
land geknokt tegen kernenergie en al bijna

~
evenlang wordt er geroepen om een anders in-

~
gerichte energievoorziening.

'~De nederlandse en,ergievoorziening wordt voor

~
het grootste gedeelte bepaald doorgrote multi-
nationalS:, zij mo,nopoliseren de energiebronnen,
zij monopoliseren de technieken waarmee ze ten

~
nutte gemaakt kunnen worden en zij bepalen de

~
• prijzen. Winst boven alles, is hun credo.

~
Ze vernietigen het milieu als dat hogere wins-
ten kan opleveren. !faar voor de vervuiling van
de lucht, het water en de grond, voor de aan

~, tasting van onze gezondheid mag de gemeenschap
"--~betalen. En van medezeggenschap, laat staan
~~demokratie in hun doen en laten is al helemaal

geen sprake. Grootschalige en vervuilende kolen
",";;;lI;l!I""" en oliecentrales zijn daar een voorbeeld van,

~'~het dumpen van chemies afval in de grond ook.
io...""Maar atoomenergie is wel de kroon op een maat

'=I~'; schappij waar vrijheid, gezondheid en miljeu
~ "" ondergeschikt zijn aan de winsten van de mul

~ tinationals.
Kernenergie wordt niet gepushed omdat het no-

~
i~III~'-'di9 is voor de energievoorziening, niet omdathet veilig ls en niet omdat het zo goedkoop is.

Integendeel, kernenergie is en was niet nodig,
het is niet veilig en het is zeker niet goed
koop. Ook bij kernenergie worden de gevolgen
afgeschoven de de bevolking. Het probleem van

~~!iradio-aktievebesmetting en het afval is le-
, vensgroot en onopgelost. De gezondheid en het

milieu worden hierdoor direkt bedreigd. En
kernene e vereist een supergecentraliseerde
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Vrijdaq 25-9

AflJatdag
Plaatselijke akties en aktiviteiten om te
protesteren teqen de vernietiging van het
miljeu en de bedreiginq van onze qezondheid
door de produktie en dumpinq van gift1q m
dio aktief- en ehemles afval..

Ke~g
Plaatselijke akties en akt1viteiten om de
relatie. 'k.:e:rnh1apens-k~rgi.eduidelijk te
maken en om het verzet teqen de (kern) bewa
peninq te versterken.

Woensdag 23-9

zaterdag 26-9

Massate dmnonstmtie als afsluitinq van de
aktie- en blokkadeweek in Arnhem lanqs de
arnhemse instellingen, de enerqiebazen van
nederland. Begin om 14.00 uur vanaf het Sta...
tionsplein West in Arnhem.

Donderdag 24-9

Toetevenngsdag
Plaatselijke akties en aktiviteiten om de rol
van de bedrijven, die materiaal aan de atoom
industrie leveren, duidelijk te maken. ZOnder
toetevenngsbedztijwm qeen kernenerqie1

T ens e hele akt1,e- en blokkadeweek zal er
in de direkte omgeving van de kerncentrale en
de anti-atoomdorpen een manifestatietérrein
worden ingericht. ,Daar zullen santtaire voor
zien1nqen (water, toiletten) aanweziq zijn,
voor voedsel en drank is ook gezorgd. Daar
naast zullen er tentoonstellinqen, dia's en
films te zien zijn. Verder zal er de hele week
een uitgebreid muziek- en tejaterproqramma te
zien en te horen zijn:
Zaterdag 19-20 Dûkus (muziek/tejater)

2 poekgrooepen

Zondag 20-9 Pt'O'toog (muziek!tejatér)
Weroktuig
B1!'U.inuerok
B:ram Ve2'meuten en' de Toekomst

Maandag 21-9 GL 2Wee (muziek/tejater)
Baddoek
De Aar>ilappeteter-s

Dlnsdaq 22-9 Judy Ny 'ton
en ander-e bands

Woensdag 23-9 Tejater-{J%'OfJP Ke~en
WIM-g1"Oep (strijdmuziek)
Joop Steunaoot

Donderdag 24-9 'l'he Accountants
'l'he Ez
Svlltsoz

Vrijdag 25-9 dive1'8e mngende pop(p'Oepen
1Jertaof'gen de alstuiting

Ma,ssate demonstNtie naar de kerncentrale
in Dodewaard. Beqin om 14.00 uur vanaf NS-sta
tion Zetten-Andelst. Vanuit de demonstratie
zullen op de toeqan<]sweqen naar de centrale
anti-atoomdozwpen qebouwd worden. Deze dOrPen
dienen, behalve als, versterkinq van de blok
kades en als bescherminq teqen guur weer en
derqelijke types, ook als plaats om te wonen.
De blokkades zullen de hele week standhouden.
Kom massaat en neem tenten en bOUllJmate'J!"Î.aat
mee!

Zondaq 20-9

Verderbouwen aan de anti":'atoomdorpen. Op het
manifestatieterrein zal een uitqebreid kut
tuu%'p1"Og:ratml2tten beste qeqeven worden.

Maandaq 21-9

Etekt1:'icï.teitsdag
Door akties en aktiviteiten in het hele land
zal duidelijk qemaakt worden welke instanties
en personen de leden zijn van de atcomZobby
en wat hun rol is bij het instandhouden van
kernenerqie.

Dinsdaq 22-9

Plaatselijke akt1es en aktivite1ten bij en met
betrekkinq tot de provinciale en qemeentelijke
etekt1:'icï.teitsbetW.jven, de aandeelhouders van
de GI<N, de eigenaresse van de kerncentrale in
Dodewaard.



,~ gaat dicht~ deel, twee' kU,nkt toch aniJszos dan 'Dodewaa'l'd gaat dicht~ voo:ro
eens en '1'00'1' attijd'. Dat Zaatste songen lc1e vong jaazo op het pinkste'1'kamp in Vatbuzog.
Nu gaan lc1e we'1' naazo DodetNao.:zod met in het achte:rohoofd dat dee 1, d:f.Iie misschien ook nog
lc1et ve'l'schijnt.
Pe:zouggeschzooefde eisen~ ve:rotangens? 'zoeau,stiese:ro' in die sin dat lc1e ons tot dan toch
maazo in progzoesneve haagse handsn teggen? om de dooie donde'1' niet! At onze uitgangs
PUnten staan nog Ncht ove'1'eind. De jongste Pa'l'lementaizoe geschiedenis bMj" atteen
maazo ons geU,jk. We sijn het we:rosi1'll1ekkend gesjoemel, '1'ond de Of'b'e'1'kingskontmk.ten
niet ve'1'geten. En ook~ at ve2"lA1aChtten w e'1' niets van" lc1e hebben 1c10edend getanden
k.rtaztst toen lc1e sagen hoe in i!tJ fozomatiB" het BPBt van toven en bieden~ de k~n
en ~mene'1'giepamgmafuitgesogen w:rod.
De centmtes sutten atteen gestoten w:zoden doO'l' dzouk vqn onderaf. Wij eisen nog steeds
ons '1'echt op ve'1'set op. Venet daa;zo lc1aCU' onzoecht hee'1'st. In Dode14ao.zod dus.
Maa:zo ook in •••• We pakken de KEMA aan" de Amhemse InstetU,ngen~ oU,emuttinationats"
etektzoici:teiJtsbed:l'ijven" toetevezoingsbed:f.lijven~ kopstukken van de atoomtobby die ons
bankovezovatten in de schoenen t.c1itten sohuiven~ lc1e voezoen aktie bij schuitketde:ros 011dat
1118 samen met de vNdesbBlc1eging de :roe1,atie kezonenezogie-~ens ook via akties dui.de
tiAjk t.c1i.nen maken. We gaan e'l' tegenaan" 1J1aa'l'bij de een u,eve:ro in eigen stad of stzoeek
met bekende maatjes op eigen t.c1ijse aktie t.c1i.t VOBJ"en en de aniJs'1' naazt Dodelc1aaftd sat ko
men om te btokkeJ"en. Maazt hoe dan ook" WE T)OEN WAP!

Het leek ons goed noq even terug te halen waar het allemaal an qaat. Niet andat we zouden
vinden dat je alleen maar aktie mag voeren 'als je je lesje goed geleerd hebt. Maar, omdat,
als je de qeschiedenis van Dodewaard en ook van de l<EMA weer eens doorneemt, duidelijk
wordt dat het triest genoegde werkelijkheid is die onze argumenten kracht verleent. Wee
maken daarvoor qebruik van een artikel van Jan Goossensen dat in Hervormd Nederland van
13-9-'80 verscheen.

"De twaalf-jarige qeschiedenis van DOde
waard levert een treuricjmakende reeks fou
ten en slordigheden. Met de bouw werd begon
en voordat alle vergunningen Jhinnen waren.
In '75 werd radio-aktief afval op het ter
rein gevonden, bedekt met een plastik zeil
tje, na de ontdekking daarvan werd over
haast - zonder op een bouwvergunning te
wachten - een opslagplaats qebouwd. om...
streeks dezelfde tijd werd stralinqsdeskun
dige Thee van Waas ontslaqen die de vuile
was had buiten qehanqen. Hij 'Was onder ande
re naar het departement qestapt om te kla
qen over de veiligheidsmaatregelen, bestraal
de splijtstofstaven werden vervoerd in zeven

qammele vrachtwaqens, waarvan er later vijf
werden afqekeurd. Ook de bewaking van de
centrale was niet optimaal. BewakeJ:s
schroefden kontrolekastjes voor hun loop
.route los en zetten ze bij elkaar in de por
tiersloqe, zodat ze onqestoord konden tv
kijken. Een televisieploeg kon een halve
ochtend ongezien op het centrale terrein bi
vakkeren, tot vlak bij het koelhuis.

Vergunning
Maar deze voorvallen zijn noq niets verge
leken bij de vergunningenkwestie die dit
voorjaar sPeelde. De aktiegroep Stop Dode-



waard ontdekte dat in het opslagbassin meer 
bestraalde splijtstofstaven stonden dan vol
gens de vergunning was toegestaan. De dag 
nadat de groep een kort geding had aangespan
nen, vroeg de centrale een nieuwe vergunning 
aan, die prompt drie dà.gen later door de des
betreffende ministers werd verleend." ( ••• ) 
Doordat nu meer bestraalde splijtstofstaven 
in het bassin mogen worden opgeslagen dan 
voorheen, is Dodewaard ongeveer de enige 
centrale in Europa geworden waarvoor niet 
de eis geldt dat in het bassin ruimte moet 
worden vrijgehouden voor het ontladen van 
alle splijtstofelementen uit de .realttorkern. 
Xn zijn brief aan de drie verantwoordelijke 
ministers schrijft de gemeenteraad cynisch, 
dat een verklaring ~oo.r voor de hand 
ligt. Was aan die eis wel vastgehouden, dan 
had de centrale direkt gesloten moeten wor
den." ( • •. ) 

Hondetrouw 
"En dan is er nog een onregelmatigheid: een 
stuk waaruit moet blijken dat verscheidene 
personeelsleden van de centrale de afgelopen 
jaren tegen de lage rente van vijf procent 
voor vele tonnen geld -gemeenschapsgeld
hebben geleend van hun baas . Geen wonder, 
konstateren de aktievoerders bitter, dat het 
personeel zo'n bendetrouw jegen zijn direk
tie aan de dag legt . En wat slim gevonden 
van de directie om je mensen z6 aan je te 
binden. Dat de recent~ verklaring waarin het 
personeel zo'n ongerustheid uitspreekt over 
de komende actie in feite door de directie 
is opgesteld, zoals vorige week uitlekte, 
heeft dan ook niemand verbaasd. 
De actievoerders in OOst-Nederland die Dode
waard nauwgezet volgen, hoeven maar om zich 
heen te kijken om noq meer nucleaire bouw
werken te ontdekken die hen alleén maar 
st.erken in hun overtuiging dat ze voor een 
rechtvaardige zaak strijden. Net over de 
grens bij Nijmegen wordt aan de snelle 
kweekreactor van Kalkar gewerkt" ( •• • ) 

Opslag 
"Iets verder naar het noorden ligt Ahaus, 
een Duits stadje waar een tussentijdse op
slag van bestraalde staven moet komen, zo
lang de opwerking van splijtstofstaven in 

6 

Duitsland zelf nog niet mogelijk is of in 
Frankrijk of Engeland door de voortdurende 
ongelukken (La Bague, Windscale) ernstig 
wordt vertraagd. Opslag in Ahaus zou de 
atoomstaat aan de Nederlandse grens bren
gen: dagelijkse transporten, strenge bewa
king. Nog verder naar het noorden belanden 
we in Gronau, waar de Duitsers een uranium
verrijkingsfabriek bouwen (eenzelfde als in 
Almelo), en Lingen treffen we een wegens 
leukemiegevallen onder kinderen gesloten 
reactor aan, in Meppen wordt een reactor ge· 
bouwd, en dat is dan nog maar een greep uit 
wat er aan de Duits-Nederlandse grens gaan
de is . Aan de Nederlandse kant tenslotte, 
en dan is de cirkel rond, treffen we nog 
ten noqrden van Arnhem de Kema aan." ( •• • ) 

Kunstgrepen 
"Bet gevoel dat de atoomlobby zich noq 
slechts kan handhaven door kunstgrepen 1 

door zi-ch te hullen in wolken van geheim
zinnigh.eid en door zich te onttrekken aan 
publieke discussies wordt bij de tegenstan
ders van kernenergie steeds groter. Bet be
roemde Amerikaanse veil.iqheidsrapport van 
Rasmussen blijkt naar de conclusies te zijn 
toegeschreven. In Frankrijk is een informa
tiesto~ op ongelukken met kernenergie afge
kondigd. In het contract tussen de centrale 
in Borssele met de Franse opwerlè:ingsfabriek 
Cog6ma staan geheime passages. De foto waar
op de technici weer de luchtsluis van de 
stilgelegde kernreactor van parrisburg bin
nenstappen, blijkt pure misleiding te zijn: 
de foto, die in maart werd verspreid, blijkt 
in een andere centrale te zijn genomen. " 
( ... ) 
Eigen wetten 
"Bet verzet tegen kernenergie is meer dan 
een toevallige actie t .egen een fabriek in 
een weiland aan een rivier. Bet inzicht is 
gegroeid dat, zoals Robert Jungk zegt, kern
energie een voorbeeld is van een technoloqie 
die zijn eigen wetten stelt, onafhankelijk 
of dat in een kàpitalistische of een socia
listische maatschappij gebeurt. In de dis
kussiebladen van de Gelderse stroomqroepen 
wordt veel aandacht besteed aan die 'eigen 
wetten': gecentraliseerde energieopwekking 



betekent controle over mensen, machtsuitoe
fening; doelmatigheid voorop ten koste van
de mens die de zwakste schakel wordt, die
eigenlijk geen fouten mag maken maar ze toch
steeds weer maakt naarmate het complexer
wordt; toenemende discipline om ongelukken
te voorkomen. De strijd tegen kernenergie,
zo wordt gezegd, mag geen doel op zich zijn.
Het is beter te ijveren voor een systeem dat
beter aansluit bij maatschappelijke behoef
ten, dat gedecentraliseerd is en geen mono
polies kent. 11

Haaks
Deze doeleinden staan haaks op het huidige
energiebeleid, dat wel steeds meer wordt ge
centraliseerd. Sterker nog, altijd en overal
hebben machthebbers zeggenschap willen heb
ben over energiebronnen. Wie de energie be
heerst, kan de mensen beheersen. Het is
daarom niet verwonderlijk dat de anti-kern
energiebeweging op hardere muren en dovere
oren zal stuiten, naarmate ze serieuzer gaan
pleiten voor kleinschalige vormen van ener
gieopwekking, zoals vormen van zonne-, wind
en aardwarmte-energie. Het mag overdreven

klinken, maar de weigering van de regering
serieus de sluiting van Dodew~ard te overwe
gen, is terug te voeren op de angst dat dat
het begin is van het einde. Daarentegen zeg
gen de actievoerders, dat decentralisatie
van energie-opwekking juist geen spookbeeld
moet zijn, maar een lokkend perpectief, zui
nig, mens- en milieuvriendelijk, ideaal voor
de komende tientallen jaren. Wie daartegen
is, heeft andere motieven of staart zich
blind op dromen uit het ver leden. 11 ( ••• )

Werkelijkheidszin
"Dodewaard is voor beide partijen het tast
baar symbool geworden van een star en mens
onvriendelijk systeem. De kerncentrale aan
de waal werd in '68 met een groot feest geo
pend door koningin Juliana. De nieuwe tijd
brak aan. Wat zou het van een grote werke
lijkheidszin getuigen de centrale door konin
gin Beatrix feestelijk te laten sluiten, als
erkenning van het feit dat opnieuw een ande
re tijd is aangebroken."

Jan Goossensen
Uit: Hervormd Nederland

13-9-'80
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we.kunnen niet gaan wachten op de knal!

het is de hoogste tijd. We gaan in de slao,- te('en

ODEWAARD
GAAT DICH1~!!

en Dodewaard wordt dus •••• ;·.bezef~!

gaat dicht~ voor eens en voor altijd, Dodewaard gaat dicht

gezet,

Het parlement, daar kun je van op aan, schuift beslissingen op de

lange baan. Door de hufters van het kabinet wordt ie ook niet stop

Het parlement, daar kun je van op aan
schuift beslissingen op de lange baan.
Door de hufters van het kabinet
wordt ie ook niet stop gezet
en Dodewaard wordt dus ••••bezet!

Ze weten dat er wat gebeuren kan
en ze hebben ook een rampenplan,
de inhoud is toch wel te zot,
de kerncentrale mot
voor êchte veiligheid ••••op slot!

Ze sturen vast en zeker de M.E.
dus daar krijgen we bonje mee,
maar als we daar dan met z' n allen staan
zal ome juut opzij moeten gaan,
wij zijn niet zomaar weg .••• te slaan!

lied van de l-Tijmeegse ::;tads Guerilla
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Bet is moeilijk aktievoeren bij onze oosterburen. Nog niet zo heel lang geleden maakte
de Bundes Grenz Schutz het ons onmogelijk mee te demonstreren in Brokdorf. Bet onder
staande artikel van Bans Glaudemans over zijn ervaringen bij de akties afgelopen juli
rond de snelle kweekreaktor in Kalkar, maken eens te meer duidelijk aan welke repres
sie de westduitse AKB bloot staat. Bet is een sfeerverhaal over een aktie dié tot doel
moest hebben andere, nieuwe, grotere akties tegen de afbouw van de kweekreaktor te ont
ketenen. Een hele tijd aktie voeren, zo lang volhouden met wat als resultaat? Voorlopig
moeten we volstaan met "Er is een kippenhok gebouwd met kippen, konijnen en eenden; in
de tuin groeit de groente en brood wordt gebakken in een zelf gebouwde oven. Via het aan
vragen van een vergunning wordt geprobeerd alsnog toestemming te krijgen voor de bouw
van een windmolen en het vriendschapshuis gelegaliseerd te krijgen".
We hopen in een volgende Onderstroom te berichten hoe de westduitse AKB, maar ook hier
in ons land, denkt de strijd tegen de snelle kweekreaktor verder te kunnen voeren.

Hoe de westduitse politie ons
anti-atoomdorp verhinderde

Begin 1981 werd op een diskussieweekend in
het vriendschapshuis in Kalkar besloten, om
vanaf 25 juli een anti-atoomdorp te bouwen
op het door kernenergletegenstanders gepach
te land van boer Maas, tegenover de snelle
kweekreaktor in Kalkar. Tot deze aktievorm
werd besloten, omdat het hoog tijd werd, dat
er weer nieuwe akties tegen deze reaktor on
dernomen werden. In de loop van dit jaar
wordt waarschijnlijk de vierde deelvergnn-
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ning afgegeven en dan wordt er begonnen met
de inbouw van het nukleaire gedeelte van de
centrale. omdat we al wat ervaring hadden
met aktie voeren in de BRD (bv.Kalkar '77,
Brokdorf en Gorleben) wilden we een aktie
voeren, waarbij we niet direkt gekonfron
teerd zouden worden met het groots inqezet
te duitse politie-apparaat. Gekozen is daar
om voor de bouw van een anti-atoomdorp. Hier
mee wilden we bereiken dat het vriendschaps-



huis (een oude melkstal van boer &as, die 
als tegeninformatiecentrum was ingericht en 
al tweemaal door de overheid gesloten was) 
weer open ging, en als permanent verzetscen
trum gebruikt ging worden. 

Wat gebeurde er? 
Donderdag 23 juli hebben we met ongeveer 70 
mensen het vriendschapsnuis bezet, om ervoor 
te zorgen dat niet boer Maas, de eigenaar, 
maar wij de pachters en bezetters van het 
gebouw, met eventuele boetes opgescheept 
zullen worden. Op dat moment wordt er al ge
dreigd met boetes van 50.000 DM, als we onze 
plannen door zullen zetten. Vanuit Nijmegen 
vertreldten we • s ochtends met een wagen vol 
informatie-materiaal, tent en gereedschap. 
:rn Kalkar aangekomen, staan de eerste po-
li tiewagens ons al op te wachten . Bij het 
vriendschapabuis mogen we de auto niet uit
laden. Na veel heen en weer gepraat gaat 
dat toch, alleen het gereedschap en bouw
materiaal moet terug. Het lukt ons om onge
merkt een rol asfaltpapier binnen te smokke
len, maar het gereedschap wordt onder poli-

En in een gesprek op het raadhuis in Kalkar 
wordt ons verzekerd dat we ook een overkap
ping op die wagens mogen bouwen. Materiaal 
hie~r wordt echter niet toegelaten zodat 
we ontzettend moeten improviseren . 

's Nachts 
Het is al donker en de meeste mensen liggen 
in hun tenten, toen we tegen half twaalf via 
een politie luidspreker te horen krijgen dat 
we binnen een half uur onze tenten moeten af 
breken. Tegen twaalf wordt het weiland plot
seling met schijnwerpers verlicht, en vanaf 
de weg zien we zo'n 150 agenten in gevechts
tenu op ons afkomen. Met de aanwezige mensen 
vormen we zittend op de grond een ketting 
voor de tenten en zingen onszelf moed in. 
We worden door de politie ingesloten, ter
wijl andere agenten de tenten beginnen af 
te breken. Het doek wordt met palen en al 
uit de grond gerukt waarbij nogal wat ten~ 
ten kapot scheuren. Een grote legertent 
wordt iets meer verdedigd. Mensen gaan pal 
om de tent zitten zodat de politie er niet 
bij kan. Honden worden naar voren gescho-

het hout woJ>dt van 
de M.j derule rvagen 

.._ _____________________________ _.. oveJ> de heg gegooid. 

tie bewaking weer afgevoerd. 

Schermutselingen 
Ondertussen hee.ft zich al een groep van zo • n 
40 Q~ensen verzameld en willen we beginnen 
met de voorbereidingen van Stop Kalkar Feest 
Er moet een podium gebouwd worden en. ver
schillenqe info- en drarikstands zullen op
gesteld worden. Voor het podium en de bouw 
van het anti-atoomdorp hebben we hout verza
meld, dat met een trekker en wagen opgehaald 
wordt. Hoewel de overheid het festival to
lereert, mag het materiaal_voar tiet festival 
niet het terrein op. De eerste schermutse
lingen vinden plaats. Het hout wordt van de 
rijdende wagen over de heg gegooid, maar me
teen sta.an er enkele poli tiewagens en een 
dertigtal agenten omheen . Het hout wordt in 
beslag genomen. Geen podium dus . Moeten we 
het festival wel laten doorgaan als we geen 
bouwmateriaal het terrein op krijgen? 
Besloten wordt het toch te proberen. Enkele 
boeren stellen platte wagens beschikbaar. 
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ven en er wordt een traangaspistool ge
bruikt . Na een paar minuten is ook deze 
tent afgebroken. Onze slaapplaatsen en en
kele slaapzakken zijn we kwijt. De pastoor 
van de evangeliese kerk uit Till Moyland 
bied spontaan aan dat een aantal mensen bij 
hem op de pastorie kunnen slapen. Enkele 
tenten die we nog over hebben worden pal 
voor het vrienschapshuis opgezet en de rest 
van de mensen kan daar slapen. Vanaf dat 
moment is het niet meer de snelle kweek
reaktor die centraal staat in onze aktie, 
maar is het de strijd om slaapplaatsen die 
al onze energie opeist. 

Vrijdag 
Om ongeveer half negen worden we ·weer ge
wekt door de poli tie; weer staan ze met en
kel:e busjes voor de deur om de tenten in be
slag te nemen. De meesten slapen nog of lo
pe.n half slaperig rond, we zijn met tewei
nig tegen een dubbel aantal agenten. Enke
le tenten worden vlug afgebroken en in het 



vriendschapshuis gebracht, andere worden 
in beslag genomen en afgevoerd . ' s Middags 
weer politie op het terrein, nu om de over
kapping van het podium mee te nemen. Na o
verleg tussen de politiekommandant en het 
kommando centrum i .n Kleef, mag het pod.ium 
blijven staan. Ondertussen heeft de poll
tie de toegangswegen afgesloten. Auto ' s 
komen er niet meer door, tentstokken worden 
afgenomen, mensen worden gefouilleerd en 
moeten identiteitspapieren laten zien. zelfs 

Van het 's nachts ]>innen ge
smokkelde hout tJerden e"lke 
ochtend tJeer hutten gebouwd. 
Mooi tJaren ze niet~ m:zar 
voor ons tJaren ze kostbaar. 

materiaal en stands voor het getolereerde 
festival mogen het terrein niet opgebracht 
worden . We krijgen toestemming om geluids
installatie en muzLekinstrumenten mee te 
nemen. Ook de wagen met blologies dynamies 
voedsel en de WC wagen mogen erdoor. Meer 
niet! 

Smokkelen 
Onze wagens met bier, appelsap en wijn 
moeten voor de polltieversperring blijven 
staan. Iedereen die iets te drinken heeft 
meegebracht moet de flessen voor de ver
sperring leegdrinken of inleveren. 
Tegen 7 uur kan eindelijk het Stop Kalkar 
Fest beginnen: zo'n 600 mensen is het 
gelukt door de versperring heen te komen, 
en hebben zich verzameld op de akker voor 
het Vriendschapshuis . De sfeer is nu wat 
meer ontspannen. Blijkbaar kan via de wei
landen achter het Vriendschapshuis nog 
ongestoord materiaal naar binnen wor-
den gebracht. De hele nacht wordt er 
hout gesmokkeld, daarmee worden de nog 
provisoriese hutten versterkt. 

Zaterdag 
De volgende ochtend worden we al weer 
vroeg gewekt door de politie die zo 
nodig de hutten weer moet afbreken. 
Zo'n 300 mensen hebben zich in en rond 
de hutten verzameld. we worden omsingeld, 
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en groepen agenten wringen zich tussen de 
mensen in om de hutten af te breken. 
In veel gevallen gaat het slechts om 
met palen omspannen plastik. Als 
wij op onze beurt proberen een menselijke 
ketting om de ·politie te vormen worden 
meteen honden ingezet om die te verbreken. 
Enkele mensen worden gebeten. Al het in 
beslag genomen materiaal wordt in een vracht 
wagen geladen en meegenomen. Het lijkt 
erop dat de politie zich gaat terugtrekken, 

maar plot.seling begint een groep van zo'n 
40 agenten richting Vriendschapshuis te 
sprinten. Paniek. Mensen rennen het Vriend
schapshuis in en duwen de deur dicht. Deze 
wordt snel geforceerd en agenten doorzoeken 
het gebouw. Na enkele minuten verdwijnen ze 
weer zonder iets mee te nemen. 

Festival 
Tegen de middag wordt bet drukker op de 
akker, zo'n 1500 mensen zijn ondanks alles 
toch binnen gekomen. Met binnengesmokkeld 
materiaal worden weer nieuwe hutten gebouwd. 
Ook in de bosjes achter het Vriendschapshuis 
zijn bouwaktiviteiten. Aan het oog onttrok
ken verrijzen hier enkele mooie huisjes. 
Het muziekfestival gaat verde;- ,al heerst er 
geen feeststemming. Bet wordt steeds dui
delijker dat we niet de kans krijgen om ons 
anti-atoomdorp te bouwen. we waren niet ge
komen om zo maar een beetje naar muziek te 
komen luisteren 
luisteren. 's Middags plotseling gejuich: 
het was een vrachtwagen gelukt om, beladen 
met hout, via sluiproutes de politiekontre
les te vermijden. Toen werd er alarm gebla
zen. De Ghemsweg, langs het festivalterrein 
staat vol witgehelmde agenten. Het is heel 
onduidelijk wat er gaat gebeuren. Na een 
kwartier verdwijnen ze weer. 
Op het podj.um probeert een muzik.ant er de 
stemming in te houden. Het begint te rege
nen, druppels en agenten. Zo'n 500 man 





komen het terrein opgemarcheerd. Ondertus
sen gewend aan deze s~tuaties vormen de 
mensen een ketting tussen poli tie en de 
hutten. Wachten. Enkele mensen beginnen 
te voetballen tussen te twee fronten. 
De qrootste spanninq was gebroken. 
De kOIIIIDalldant komt naar voren, ltijkt 
wat rond en besluit dat de hutjes moqen 
blijven staan. Afmarchere.n maar. 
Dat was in ieder geva1 wat. 
De regen zorqt ervoor dat de geluidsinsta
latie uitqezet moet worden. Veel mensen 
gaan naar hun tenten in BOnnepel, 
anderen kunnen ondergebracht worden bij 
mensen in de buurt. De nacht valt. 

Zondag 
Voor de derde keer worden we gewekt door 
de politie die nu veel massaler optreedt 
dan de voriqe daqen. Ook de hutten worden 
nu zonder pardon afqebroken. Ben jongen 
die modder qooit naar een politiefotograaf 
wordt gearresteerd, iemand anders wordt 
achter een struik door enkele aqenten af
geranseld. Bet Stop Jtalkar Pest wordt 
afgebroken. We wille.n qeen feest vieren 
als de overheid op zo'n harde manier onze 
plannen onmogelijk maakt. 

Rijnbrug 
Ben groep mensen besluit om de Rij$rug 
bij Rees te gaan bezetten als protest 
tegen het politieoptreden en om de 
gearresteerden vrij te krijgen. ze ver
trekken richtinq Rijnbrug. Onderweg qroeit 
de qroep tot zo'n 300 mensen. Lanqzaam 
lopen ze de brug op. De politie is ook 
aanwe~ig en heeft zich op de brUg opgesteld 
Daar wordt onderhandeld over de vrij latinq 
van de gearresteerden. Terwijl die on
derhandelingen nog aan de gang zijn klinkt 
achter ons het kommando "sla ze kapot" , 
waarop een qroep van 8 agenten van een 
terroristen-bestrijdinqseenheid met korte 
harde knuppels op de achterste rijen van 
de demonstranten beqint in te hakken. 
Iemand breekt een arm a ls hij een klap 
probeert af te weren, een andere jonqen 
wordt een paar tanden uit de mond geslagen. 

Weer een ander is bewusteloos geslagen. 
Mensen rennen naar alle kanten, sOlliDigen 
springen over de reling, daarbij een 
handje geholpen door de politie. Even later 
kan de balans worden opqemaakt: 13 mensen 
naar het ziekenhuis, en een onbekend aantal 
mensen is behandeld door eigen EBBO'ers. 
BYen later worden de gearresteerden vrij
gelaten. 
Moe en verslagen gaan de meeste mensen naar 
huis . Een qroep van ongeveer 100 mensen gaat 
terug naar het Vriendschapshuis om te 
bespreken hoe het verder moet. 

Nawoord 
Boewel bij de meeste mensen de schrik er 
qoed inzat, bleef de qroep van 100 in 
het Vriendschapshuia om toch nog te pro
beren iets van de qrond te krijge.n. 
Bet bouwen van een anti-atoomdorp was 
onmogelijk gebleken. Iedere paal die 
in de qrond was gezet was er door de poli
tie weer uitgehaald. Daarom is besloben 
om voorlopig de aandacht te konsentreren 
op het behoud van het Vriendschapshuis, 
het bouwen van een windmolen, en het 
opzetten van een alternatief boerderijtje. 
Sinds die t.ijd wonen er mensen in het 
Vriendschapshuis, er is een kippenhok 
qebouwd met kippen, eenden en konijnen; 
in de tuin qroei t qroente, en brood 
wordt gebakken in een zelfgebouwde oven. 
Via het aanvragen van een vergunning wordt 
geprobeerd a1snog toesteuming te krijgen 
voor de bouw van een windmolen, en om 
het Vriendschapabuis gelegaliseerd te 
krijgen. Boewel de politie nog regellilA
tig lanqs komt hebben ze ons verder 
-met rust gelaten, al hanqt de dreiging 
van een definitieve ont.rQiming nog s~eds 
boven ons hoofd. 
We hebben afgesproken dat we ied.er eerste 
weekend van de maand in het Vriendschapa
huis bij elkaar komen om te werken en te 
bespreken hoe we verder gaan. we hopen dan 
ook dat iedereen die zich nog voor Kalkar 
interesseert eens langs komt en mee doet 
aan de strijd tegen de Snelle Kweekreaktor 
want die staat nog steeds als een afschrik
wekkend blok beton voor onze neus. 

qroeten uit Kalkar 
Hans Glaudemans 



De westduitse elektriciteitsbedrijven vinden
het noodzakelijk de snelle kweekreaktor in
blk.ar te voltooien. Ze zijn echter van me..
Ding dat noch van de verbruikers, noch van
de producenten een ekstra bijdrage van mil
joene marken per jaar kan worden verwacht,
zolang het om politiek.e redenen nog onzeker
ls (lat de centrale ook echt in gebruik zal
worden genomen.
Daarom willen de elektriciteitsprodUcenten
dat de Bundestag zich nu al uitspreekt over
de in bedrijfstelllng van de SNR 300. Tot
nu tee heeft de Bundestag alleen toestemming
gegeven de centrale verder af te bouwen.
Maar een beslissing over de in gebruikneming
wordt afhankelijk gesteld van een advies van
de in 1968 Bnquette ~ssie. Dat advies is
pas in de loop van 1982 te verwachten, nadat
enkele studies naar de gevolgen van een
groot ongeluk met de centrale, afgesloten
zijn. ZOuden de elektriciteitsprodUcenten
bang zijn voor de resultaten van dit onder
zoek en daarom. nu al een in bedrijfstelling
willen at"dvingen?
De producenten hebben natuurlijk liever &lt
de kosten uit de belastingen betaald worden
zodat de bevolking niet direkt merkt dat ze
het J:alkar-projekt financieren. ZOuden ze
bang zijn voor een nieuwe ....ale weigering
de lCAlk.ar-helfinq te betalen?
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Bet maakt ons natuurlijk niet uit hoe het
geld er kOlll.t, uiteindelijk betaalt de bevol
king toch.
Men kan zich afvragen of het voor de atoom
industrie nog zo belangrijk is dat de reak
tor afgebouwd wordt. Duitsland en Nederland
doen beide mee aan het SUper Phen1x-projekt
Prankxijk, waar ook een snelle kweekreaktor
gebouwd wordt. Daarin wordt een zeer lIIOderne
technologie toegepast. Eigenlijk is de cen
trale in lI:a1k.&r al zo verouderd, dat lCalkar
twee meer zal lijkenop de SUper Phenix dan op
bet prototype.
Bet is te verwachten dat de Bundestag de ko
mende weken zo onderdruk gezet zal worden,
dat ze een beslissing zal nemen over de in
bedrijfstell1ng van de SNR 300 als die in
1985 klaar komt. Als die beslissing positief
uitvalt, zijn de elektriciteitsbedrijven be
reid de 'meer'kosten te betalen en staat
niets de 'het draaien' van de snelle kweek
reaktor nog in de weg.Bet wordt de al.lerhooq
ste tijd de snelle kweekreaktor nu te stoppen.
Kom nu naar JCAlkar en doe mee aan de strijd
tegen de SNR 300

hans glaucSemana
su.zanne van der brOck
naJDeDB de Ib8Men uit
het vriendschapshuis
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• VOORTZETTING REACTORPRO'JECT KALKAR TNIJFELACHTI6
BON. - DE YOORTZETTING YAN DE BOUN VAN EEN SNELLE
KWEEKREACTOR IN HET KESTDUITSE KALKAR, WAARIN OOK IEDERLAND

• DEELNEE"T, IS ZEEl TWIJFELACHTIG 6EMORDEII. DE WESTDUITSE
STAATSSECRETARIS YOOR IIETE.SCHAPPELIJK ONDERZOEK, ERWIN

• STAHL, HEEFT WOEttSDA6NAJlELIJK Yi:RKLAARD2IJN "1111 STER,
AIIREAS YON SUELeN, TE HEIBEN YOORtESTELD STOPZETTING YRN

• HET PROJEtT YAI VIJF "ILJRRD "ARK 11 OYERIEGING TE
NE"EM.

ALS REDEN YOOR ZIJM ARNBEYELING NOE"DE STRHL HET FEIT DAT •
• ENKELE DUITSE ELEITRICITEITSBEDRIJYEN OIlLRNGS TE KENNEN HEBBEN

GEGEYEN HUN FINANtIElE BIJDRAGE AAN HET PROJECT NIET TE
• WILLEN YERHOGEN. DINSDAG IS IN BONN NOG EEN SCHRIJVEN "ET

DEZE STRREKKIKG BINNENGEKO"EN VRN DE DIRECTEUR YAN EEN
• BEDRIJF IN DE DEELSTRAT BRDEI-MUERTTE"BERG.

IN HET OORSPRONKELIJK PLRN YOOR DE SNELL-KWEEKREACTOR, DE
• SNR lOON NA" MEST-DUITSLRND ZEVENTIG PROCENT VAN DE KOSTEN VOOR •

ZIIN REKENING. NEDERLRND lA" VIA DE SRMENWERKENDE
• ELEKTRICITEITS..PRODUKTIEBEDRIJVEN (SEP) DEEL VOOR VIJFTIEN •

PROCENT EN BElGIE EN LUXEMBURG SA"EN EVENEENS
VOOR VIJFTIEN PROCENT. HET PROJECT IS MAT BETREFT DE BOUMTIJD

• EN DE KOSTEN NOGAL UIT DE HAND GELOPEN. DE REACTOR ZOU VOLGENS DE •
EERSTE RA"INGEN IN 1979 KLÀRR ZIJN EN 1,6 "ILJRRD "ARK KOSTEN.

• DE KOSTEN ZIJN ONDERTUSSEN GESTEGEN TOT O"STREEKS VIJF "ILJRRD •
"ARK, EN ALS HET NOG TOT VOLTOOIING VAN HET PROJECT KO"T

• ZAL DIT NIET EERDER DAN IN 1985-86 GEBEUREN. "INISTER YAN
ARRDENNE YAN ECONO"ISCHE ZAKEN HEEFT DE TWEEDE KR"ER IN JUNI

• LATEN WETEN DAT HET PLAFOND VOOR DE NEDERLRNDSE BIJDRRGE iN •
OYERLEG "ET DE PARTlEIS IS VRSTGESTELD OP 480 "ILJOEN "RRK. DE
NEDERLRNDSE BIJDRRGE WRS EERDER RL YERHOOGD TOT ]1]

• "ILJOEN "RRK.
STAHL NOE"DE DE HOUDING VAN DE ELEKTRICITEITSBEDRIJYEN

.. BEkRO"PEN. YOLGENS HE" "OET WORDEN 6ECONCLUDEEtD ORT DE
ELEKTRICITEITSPRODUCENTEN "INDER BELRNGSTELLING VOOR HET PROJECT

.. HEBBEN DAM ZIJ IARR BUITEN TOE STEEDS HEBBEN VOORGE6EVEN. TWEE ..
BEDRIJYEN, RHEIIISCH-MESTFRELISCHE ELEKTRIZITRETSWERKE EN
DE FRBRIKANT VRN KERNCENTRRLES KRRFTWERK UNION, HEBBEN IN

• RPRIL EEN EXTRR BEDRAG VRN 41 "ILJOEN "RRK TOE6EZE6D. DIT IS
YOLGENS STRHL EtHTER ONVOLDOENDE OM DE TEKORTEN TE DEKKEN. VOOR ..

.. ~lT JAAR RESTEERT ER EEI T(KGRT VA. 177 IILJOEN MARl EI VOOR
VOLGENDE JRREI EEN IfKORT VRN lOO "ILJOEN MARK.

• DE WESTDUITSi: RE6ERItiQ YERWRCHT VRN DE ELEKTRICITEITSBEDRIJVEII •
]00 "ILJOEI "ARK PER lARI. DE DEEtME"III& VRI DE BEDRIJVEN IN DE

.. FINAliCliRI16 ZOU DAARtOOR TOENEMEN YAN BIJNA ACHT PROCENT TOT
27 PROCENT, WAT NEER ZOU KOMEN OP 0,1 PFENMIG PER GEPRODUCEERD
KWH ELEKTRICITEIT. ORT 15 YOLGENS STAHL IN HET LICHT VRM DE

• BETEKENIS YAN DE SNELLE-KWEEKTECHOL06IE VOOR DE WESTDUITSE
ECONO"IE NIET TE YEEL GEYRAR••.

.. (D'8.RIP.26.18)
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Hoe overlee je een

We moeten leren leven met atoomwapens, ze
horen bij het leven. Voor het geval we
daar niet gerust op zijn, en die ongerust
heid hoeft echt niet groter 'te zijn dan de
angst voor een verkeersongeluk, is het
goed te weten dat we l>eschermä worden.
Want wie het advies dat de overheid in
1961 huis-aan-huis in de bus liet glijden
om in geval van een atoomaanval met een
vergiet op het hoofd onder de keldertrap
te schuilen, toch wat mager vindt, kan nu
gerust zijn, want de schuilkelder-akkomo
datie wordt drasties uitgebreid. Dat als
onderdeel van wat de Civiele Verdedeiging
wordt genoemd, die erop gericht is het
ekonomiese- en het bestuurlijke leven als
ook de bevolking in stand te houden. Daar
bij ligt de nadruk op de instandhouding
van het ekonomiese- en best\lurlijke leven
door allerlei voorzieningen als niet-open
bare schuilkelders en andere beschermings
maatregelen die min of meer geheim worden
gehouden.

Beperkt
Bet $chuilkelderbeleid is gebaseerd op een
rapport uit 1970 van de ICommissie Schuil
gelegenheid. Van welke oorlog is deze kom
missie nu uitgegaan bij het opstellen van
de beschermingsmaatregelen?
Niet van een onbeperkte atoomoorlog, want
daartegen is geen bescherming mogelijk,
dat geeft ook de kommissie toe. Uitgegaan
wordt van een aantal scenario's, waarvan
het. ergste er een is met een selektief
gèbruik van kleine atoomwapens.

Met andere woorden: _n ~at niet uit
van een at~rlog, in het ergste

geval zouden er enkele atoomwapens
tegen Nederland gebruikt kunnen
worden. Men denkt 23 kleinere a

toombODlllen met een totaal van 8
megaton. Resultaat: enkele mil

joenen doden en nog meer ge
wonden. Voor de kommissie

echter aanvaardbaar. Door
schuilkelders te bou

wen denkt men een
kleine miljoen men

sen alsnog van
de direkte

dood te
kun-

Een realistieser scenario komt van de TH
TweJ!1te, waar Peter Boskma c.s. uitgingen
van een aamral op Nederland met Hn twee
MCJIltoftbOa op Rotterdam en twintig kleine
re atoomwapens op strategiese doelen door
heel Nederland. De gruwelijke gevolgen:
5,5 miljoen doden op korte termijn en nog
enkele miljoenen zwaar stralingszieke men
sen. Bovendien is heel Nederland veran
derd in een radio-aktieve woestenij en
zijn de dijken doorgèbroken. IDrtom: een
komplete chaos. Niet vergeten dat het hier
nog om beperkte scenario's gaat!

Counter-force
Er ls echter geen enkele polemoloog te
viaden die zal beweren dat een eenmaal be
gonnen atoomoorlog beperkt gehouden kan
worden. Zeker niet voor wat betreft Euro
pa, dat bij de verdediging vernietigd zal
worden. In militaire termen liggen de dor
pen en steden in Europa slechts 2 kiloton
van elkaar. De kleinste atoomkop telt al
snel 150 kilotonnen. Ook politici geven
niet veel om de idee dat een atoomoorlog
in de hand gehouden kan worden. Toch wordt
er in de politiek tussen de twee groot
tD&chten USSR en USA van uitgegaan.
In tegenstelling tot de afschrikking die
in vroegere strategieên gold, heeft zich
hieruit een strategie ontwikkeld die uit
gaat van een voerbare beperkte en te win
nen atooJllOOrlog. Een beperkte atoomoorlog
met atoomwapens gericht op strategiese
doelen in plaats van massa vernieti
gingswapens gericht op bevolking en in
dustrie. omwille van de ideologie be
reidt men zo'n beperkte atoomoorlog
in alle ernst voor. Schuilkelders
en andere beschermingsmaatregelen
passen uitst~end in deze stra-
tegie van de counter-force. om
te tonen dat je bereid bent
een oorlog te voeren en te
winnen moet je bevolking
en maatschappij zoveel
mogelijk beschermen.
Bovendien moet je
kleine atoomwa-
pens bouwen
die d08l-
ge-



mag dat dan
zijn, de
laatste ja

ren
tekent

richt,
en met pijnl.ijke precisie,
kunnen treffen. Neutronenbom
en kruisraket zijn de ekspo
nenten van dit systeem.

de praktijk staat echter
los van elke ideoloqieof

theorie. In feite stomen we
af op een grootscheepse a~

toomoorloq, die volgens .men
sen als Barnaby en Jllsberg

nog in dit decennium zal uit-
blOelten. De ongebreidelde voort

gang van atoe.menergie en daarmee
de proliferatie van kernwapens;
de talloze ongelukken die met

atoomwapens gebeurd zijn; de kon
stante oorloqsdreiging in het
Midden-Oosten, Iran en andere de-

len van de wereld; het feit dat
USSR en USA elJte minuut berl.ed
zijn om een grootscheepse oorlog
te ontketenen. Allemal!l.l slechte
voortekenen. De ervaringen met de
atoomontploffingen in Hiroshima en

Nagasaki , en de bo-

:
::::••_-:: vengrondsea-

too1DProeven in de
jaren vijftig hebben ons

geleerd welke gruwelen ons te
wachten staan. Daarbij is noq niet
veel bekend, bi:tvoo~eeld over de
aantasting van de ozon-laag of o
ver de Elektro Magnetiese Puls.
De gruwelijke werkelijkheid zal
zijn dat een atoomoorloq, eenmaal
begonnen, heel de wereld zal ver
nietigen.

Handleiding
Maar daar houden de deSkundigen

van het Ministerie van Binnen
landse zaken zich niet mee bezig.
Daar gaat men onvervaard verder
met het voorbereiden van de ci
viele verdediging. De afdelin

gen civiele verdediging en
bescherming burgerbevolking
hebben menig instruktie-

boek voltooid met Hand-
leidingen. Voor de ge
meente en het be
drijfsleven, voor

Ziekenhuizen,
voor de pro

\lincie

en voor andere ministeries.
In nauwe samenwerking met het Ministerie van
»efensie en met de NAVO werkt Binnenlandse
Zaken aldus aan de grootscheepse voorberei
ding op <MD atoomoorloq. Wat aantoont dat de
civiele verdediging in feite niet meer is
dan een aanvulling op de militaire verdedi
ging, met als taak het instandhouden van de
infrastruktuur, om oorloq te kunnen voeren,
en verder het. vrijhouden van de militaire
doorvoerroutes , door de bevolking in het
eigen huis te laten schuilen.
eiviele verdediging funktioneren ~dus bin
nen het kader van militaire strategie4n,
maar heeft ook nog een peycholoqiese funk
tie. Namelijk het geruststellen van mensen.
Onder het motto: jullie zijn beschermd, wij
waken over jullie, wordt eventueel verzet
van mensen tegen atOOlllWapens al van tevoren
de kop ingedrukt. Men moet leren leven met
atoo_apens, de:!;e horen bij het leven. Ci
viele verdediging is dan ook een van de erg
ste vwmen van volksverlakkerij, een ver
werpelijke zaak.

Voor de Vorm
Is het nu allemaal zo erg met de voorzorgs
maatregelen? llil het niet zo dat NAVO-ianden,
a.lleen voor de vorm beschermingsmàatregelen
treffen?
In het verleden
het geval geweest ..._~......

zich een
ontwikkeling af, die
tendeert in een sterk groei-
endeaandacht voor de civiele ver
dedigingsvoorbereidingen. In Nederland
wordt er zelfs steeds meer geld voor de
viele verdediging uitgetrOkken. Dit in
schrille tegenstelling tot de miljardenbe
zuinigingen op de sociale zekerheid, w0

ningbouw en in de welzijnssektor. Officieel
staat er vier miljard gulden op de begro
ting tot het jaar 2000. Daar _t je dan
noq wel het een en ander bijtellen, zoals
de salarissen voor ambt\lllaren op de diver
se ministeries, bij de provincies, gemeen
tes en BB. In elke geme\lllte staan op de be
groting noq vele andere posten, die onder
de civiele verdediging vallen. om nog maar
te zwijgen van al die maatregelen die in
partikuliere bedrijven getroffen worden,
de privé-schuilkelders en de militaire
schuilkelders. Alles bij elkaar goed voor
tientallen miljarden guldens tot het jaar
2000.

Onvoorstelbaar
Bet is werkelijk onvoorstelbaar, op hoeveel
gebiedsnmaatregelen voorbereid worden. Een
kleine greep hieruit:
Een kleine vijftig noodwetten zijn klaar,
om in staat van oorloq of beleg van kracht
te worden. Wetten, zoals de noodwet op de
arbeidsvoorziening en de noodwet geneeSkun
degenmaken het mogelijk een welhaast totale
zeggenschap over ieder individu te verkrij
gen. Artsen hebben nu reeds èen enquete
moeten invullen, om een inventarisatie te
hebben van alle werkers in de gezondheids
zorg, die in tijden van oorloq overal Us
arts ingezet kunnen worden. Weigert men,
dan kan men een jaar gevangenisstraf ver
wachten of Sooo gulden boete.
In de gezondheidSZOrg zijn alle ziekenhui
zen voorzien van een noodplan, beschermde
ruimten, en worden er zelfs komplete onder
grondse ziekenhuizen ingericht (AllÎsterdam
en Utrecht). In een paar magazijnen ver
spreid OVer Nederland, worden enkele dui
zenden noodbedden in reserve gehouden,
evenals plasma en verbandmiddelen. De open
bare nutSbedrijven, zoals waterleidingbe
drijven en elektriciteitscentrales, kennen
ook speciale voorschriftan, zodat men in
oorlogstijd stroom en water kan blijven
leveren. Bij de sluizen van de binnenscheep
vaart zijn schuilruimten ingericht om de
olievoorziening doorgang te laten vinden.
In Hilversum en Bussem ll'ijn nood-FM-
zenders gebouwd, om televisie en
radio-programma's uit te
blijven zenden. Ge-
meenten

wordt
aangera-
den een be
schermde ruim
te te bouwen,
waar het gemeente
bestuur kan schuilen
in tijden van nood.
En zo zijn er noq tien~

tallen andere terreinen te
noemen, waar voorzorgsmaatre
gelen getroffen worden. Van
zeeSCheepvaart tot voorraden
nol)dvoed.sel en noodgeld. Te veel
om op te noemen.

Wàanzin
Als je de maatregelen aan een nader onder
zoek onderwerpt, blijkt telkens weer de
praktiese onmoqé1ijkheid van het beschermen.
Door de desastreuze gevolgen van een atoom
OQrloq is het onmoqelijk om essentiële voor
zieningen als drinkwater en elektriciteit af
te schermen. Ook het beschermen van de tele
kommunikatie, onmiSbaar voor de organisa
tie is een illusie. 1le li;lektro-Magnetiese
Puls (EMP) zal elke (radio)verbinding
verstoren.
Heel duidelijk blijkt de waanzin van
voorzorgsmaatregelen in het schuil
gelegenheidsplan voor de bevolking.
Tot het jaar 200 moet elke neder
lander voornamelijk in het eigen
huis of door improvisaties bui
tenshuis (aarden walle:Q op
het platteland) kunnen
schuilen. Daarnaast noq in
de onderbouw van grote
gebouwen en voor de
toevallige voorbij-
ganger is daar de
openbare schuil-
kelder. Deze
biedt re-
latief
de



Wijze van bestellen

Bovenstaande is een samenvatting van een
tweehonderd pagina' s tellend boek, dat een
bijna kompleet ovel;"zicht geeft van maatre
gelen, die er op het gebied van civiele
verdediging genomen worden. Doei van het
boek is, te voorkomen, dat gemeentebesturen
en aktiegroepen alleen uit gebrek aan in
formatie niet in verzet komen tegen civiele
verdedigingsmaatregelen en daarmee tegen
bewapening.

Bestellen bij: EKOG afd. Eibergen
postbus 59
Eibergen

Bet desbetreffende bedrag overmaken op
postgiro 4019477 t.n.v. Penn. Mej. E. Bouw
meester, postbus 59, Eibergen.
Ook ·telefonies te bestellen: '05454-1.564 of
080-780657.
wij hebben een diaserie over de aktie te
gen de atoomschuilkelder in Eibergen, di
we graag willen laten zien. En waar
bij we ook kunnen vertellen over
het algemene beleid, dat
nu gelToerd wordt.

Bij betaling ,van f 15,- volgt toezending
(eklusief portokosten, die voor 1-2 eksem
plaren f 5,- bedragen, voor 3-4 eksempla
ren f 6,50 en voor 5-12 eksemplaren f 8,-)

VOOl;"Op staat deinformatievoor
ziening, die zowel voor de aktiegroep
als naar de bevolking toe erg belangrijk
is. Vanuit deze basis kunnen dan verdere ak
ties gevoerd worden. Dat kan zich uitstrek,.
ken van een informatiekampagne tot een blok
kadeaktie.
am'civiele verdedlgingsvoorbereidingen aan
de'kaak te stellen komt het vaak voor, dat
anonieme akties in de vorm Van gefingeerde
gemeentebrieven of 1-aprilgrappen gevoerd
worden. Huis-aan-huis ,worden dan brieven ver-

'. spreid, die van een officiêle instantie af
komstig lijken te zijn, vaak met oproepen
om,eèn kaartje voor de schuilkelder bij het
gemeentehuïs af te halen. Een zeer sukses
volle alttie was de bouwterreinbezetting te
gen de Eibergse atoomsêhnilkelder. 'Zes da
gen werd dezè volgehouden en in deze periode
zijn onder andere forums en een enquete on
der de Ei:bergse bevolking gehouden.
Bet resultaat was detde bewustwording van
de Eibergse bevolking, voor wat betreft de
relatie atoomschuilkelder-bewapeningwedloop
en het verderfelijke daarvan, met spl;"Ongen
omhoog ging.

Boek
zeker zinvol om aktie te voeren tegen

bijvoorbeeld schuilkelders.
Bet onderwel;"p is niet zo ab
strakt ais een atoomwapen
is; een schuilkelder wordt

illllllers in de eigen wijk ge
bouwd. Ook is de bedoe
ling duidelijk: be
scherming tegen een
atoomoorlog. Daarmee
heb je de kOppeling

al gelegd
tussen ci
viele ver
dediging en
bewapenings
wedloop. on
ze ervarin

gen bij de aktie
in Eibergen is, dat het

aktievoeren tegen een atoom
schuïlkeldèr een uitstekend
handvat is in de strijd te

gen atoomwapens. Mensen zijn
in tegenstelling tot wat vaak
beweerd wordt, bereid om in
verzet te komen tegen de waan
zinsspiraal van de bewapening.
In Eibergen hebben wij op ver
schillende fronten aktie ge
voerd. In andere, plaatsen in

Nederland is dat weer op andere
manieren gebeurd.

Aktie

en een vergiet op uw hoofd.
Duidelijk is voor wat betreft de civiele ver
dedigingdat ze een militair-psychologiese
funktie heeft. Bescherming tegen een eenmaal
uitgebroken atoomoorlog is onmogelijk. Door
het kreêren van schuilkelders ga je mee in
een uiterst gevaarlijke strategie: die van
de beperkte atoomoorlog. Je wekt de illusie'
dat de bevolking gevrijwaard kan worden voor
de gevolgen van een atoomoorlog. Verzet'
wordt in de kihem gesmoord.

Smoes
Bet veel gehoorde argument dat atoomschuil
kelders VOClr vredesrlUllpen' gebouwd zouden'
worden, is een smoesje. Er is niets tegen
op een goed raDlpetlbestrijdingsplan voor het
geval er een chloortransport ontspoort, of
een rivier overstroomt. Maar het is dan on
zinnig om alle aandacht te konsentreren op
besche~ngsvoorzieningentegen fall-out,
terwijl een doordacht evaltuatieplan beter
op zijn plaats zou zijn geweest.,
Verzet tegen bovengenoemd beleid is noodza
kelijk. Dat kan op verschillende manieren
gebeuren.

beste bescherming.
Want wie is zeker in het ei
gen huis, waar radio-alttieve

straling aan alle kanten door
de kieren naar binnen komt?
Ook inprovisatie lijkt eenhach

elijke zaait, wat bijvoorbeeld te
doen in de winter wanneer de
grond bevroren is?

Ook bestaat er geen eerlijke voor- 4-==:===:"
lichting over wat mensen te wach-
ten staat, als er een atoombom in
de buurt valt. Waar men terecht
kan, en welke bescherming men
te verwachten heeft. De "Wen-
ken" ,dle al eerder in 1961
huis-aan-huis verspreid wer
den, en nu oog in bijna on
gewijzigde vorm gereed
liggen in het gemeente
huis, ,doen lachwekkend

aan: Als u een licht-
flits ziet, sluit
dan de ogen en schuil

onder de kelder-

trap met een ~.~'.'r'......~.....~'sloopje erw,-
ten

Openbare schuilgelegenheden zijn
echter erg dUur en voor relatief

einiq mensen. Bovendien zijn deze
kelders niet gebruiksgereed. Wil zo'n
schuilkelder kunnen funktioneren, dan
dienen er mensen te zijn, die de appa
ratuur kunnen bedienen en aansluiten
en de leiding over, zo'n 5000 mensen
kunnen voeren. Over dit alles heeft

men nog niet nagedacht. Evenmin ovel;"
vragen met betrekking tot verdeling

van de ruimte: wie lllOgen er in de
schuilkelder als er '9000 mensen voor
de poorten staan en er lllaar 4000 in kun
nen? Boe wil men de onbeheerd achter
gelaten auto's in twintig minuten uit
de garage krijgen als daal;" na een ver
rassingsaanval geschuil llloet worden ?
B lang kun je het in zo'n atoom-
sc uilkelder zittend, staand en lig-

nd uithouden met z'n vijfduizen
den? Hoe voorkom je paniek? Hoe
voorzie je in voedsel? Allelllaal
openstaande vragen' die, de belache-·
lijkheid van schidlkelderbouw maar
al te duidelijk aangeven.



Wat isereigenlijktegen olie?

Uit de zee komt tegenwoordig de olie. Nare over. De hoofdstukken over olie. gas, ka-
bijkOGlStigheid van onze kleine energiebron. len en kernenergie zijn zonder problemen
Maar er zijn nog meer problemen. De totale terwijl de alternatieven als nauwelijks
kosten van olie als energiebron staan in toepasbaar worden beschouwd.
'leen verhouding tot de opbrengst. Naast de om wel gedegen informatie over problemen
kosten voor winning en raffinage. worden en lDOqelijkheden te krijgen, zou het ver-
de kosten voor een re<lelijk milieubeheer standig zijn onderstroom te lezen. Ook voor
zo groot dat olie alleen nog op kleine alternatieve energiepolitiek willen we
sebeal 'gebruikt kan worden in de toekomst. ruimte bieden.
Ir moet gezocht worden naar alternatieven Een nummer van Onderstroom kost slechts een
di. niet als olie een grote belasting voor knaak. nog minder dan het alom aangepre...n
....s en .ilieu betekenen. Shell Energieboek. Er zit een luehtje Aan.

Mear daar 'laat het Shell energieboek niet ~

------------------F-SlROlJ'I.a..PT /IET IN'ORMATIE
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Hoewel kernenergie natuurl~jk zo veilig als maar zijn kan, worden toch merkwaardig veel
kernenergiebouwsels zover mogelijk weg langs lands grenzen gepland. Mensen die in de
grensstreek wonen, worden zo van twee kanten ingebouwd. Wat te denken bijvoorbeeld van de
Achterhoek? Gronau en Almelo zullen om het hardst moeten gaan verrijkeni Een om wegens
leukemiegevallen onder kinderen gesloten reaktor in Lingen wordt gekompenseerd door de
bouw van een nieuwe in Meppeni in Ahaus moet tussentijds worden opgeslageni als alles fout
loopt wordt er binnen niet al te lange tijd in Kalkar snel gekweekt i en de KEMA in Arn
hem vormt onder andere het symbool voor hoe de atoombazen zelf denken met radio-aktief
afval denken om te moeten gaan. Van twee kanten ingebouwd, maar ook ingepakt?
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De geschiedenis van het Energie Komitee
OOst Gelderland (EKOG) is de geschiedenis
van de anti-kernenergiestrijd op de zand
gronden van de keuterboer, tussen autoch
tonen en import-forens, traditie en 'nieu
wigheid'. En ook deze geschiedenis bewijst,
dat autonome strijd niet gebonden is aan
studentensteden als Amsterdam,Nijmegen of
Utrecht.
Richard ten Barge is een van de mensen die
vijf jaar geleden begonnen met een handteke
ningenaktie in Winterswijk. Geëist werd,
dat de gemeenteraad zich tegen kernenergie
zou moeten uitspreken, dat er een kommissie
moest komen waarin ook burgers zouden zit
ten om informatie aan de bevolking te ge
ven en dat er een gewestelijk atoomburo
moest komen. Tachtig procent van de bevol
king tekende.
Richard:"Bet sukses was aanleiding om de ak
tie uit te breidennaar alle plaatsen in
OOst-Gelderland en een deel van Twente. Ge
meenteraden reageerden nagenoeg tegenover
gesteld aan de bevolking, wat weer mogelijk
heden voor aktie bood".

Koste wat kost
"We hadden in Eibergen al wat ludieke ak
ties rond de handtekeningaktie bedacht en
de brief naar de gemeenteraad verstuurd,
toen de gemeenteraad zich tegen kernenergie
uitsprak. Dat vooral de ontwikkelingen in
West-Duitsland koste wat kost gestopt
moesten worden. Daar stonden we wel van te
kijken. In het gemeentelijk huis-aan-huis
blad, waar we bijna alles in kwijt kunnen,
kwam een artikel met een grote kop 'Gemeen
te spreekt zich uit tegen kernenergie', met
kommentaar van ons erbij. Zo is EKOG-afde
ling Eibergen ontstaan. We waren toen nog
maar met drie mensen, maar we kwamen over
als groep en dan lijkt het wat groter. Màar
de aktie viel dus weg, het werd vakantie en
regionaal bleef het een tijdje stil".

Aktievoeren in de Achterhoek; daar was de
bevolking nog niet vaak mee gekonfronteerd.

"De bevolking is hier moeilijk. Overwegend
CDA. Uit zo'n handtekeningenaktie blijkt

wel dat de meesten tegen kerneenrgie zijn,
maar ze verbinden het niet met politiek.
Tegen zijn kan wel, maar verzetten niet. Ze
aksepteerden in het begin niet dat we op de
markt stonden om boekjes te verkopen; dat
we onze ideëen stonden te verspreidàen.
"Stelletje rooien", ··Wat doen jullie hier,
stelletje linksen!" We moesten ons steeds
verdedigen. We werden niet VOOr normaal aan
gezien, ook niet door de jongeren. En dan
hebben wij nog het voordeel dat we eiberge
naar zijn en ook gewoon plat praten".

Studeren
"We kunnen niet terug vallen op op een stu
dentenbevolking, een soort natuurlijke ach-
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terban. Een probleem is hier, of was in ie
der geval, dat er steeds weer nieuwe groe
pen met nieuwe groepen komen, omdat de
wat ouderen weg trekken om .te gaan studeren.
Dat gold voor mij ook. Ik studeer in Nijme
gen. Màar toen ik daar de vergadering be
zocht stond ik ervan te kijken hoeveel men
sen daar de vergaderingen bezochten. In Ei
bergen bleven ze toen maar met z'n tweëen
ver en er gebeurde toen toch minder. Ik heb
daarom besloten weer naar Eibergen te gaan.
Dan maar vaker op en neer. De vergaderingen
werden in het weekend gepland. Nu zijn er
meer mensen die in het weekend terugkomen.
Ik merkte wel dat ik in Nijmegen snel radi
kaliseerde. Zelf vind ik de kombinatie Nij
megen-Eibergen nu wel prima. Ik heb hier de
mogelijkheid me verder te ontwikkelen en
door naar Eibergen te gaan voorkom ik een
radikalisering die los staat van wat er el
ders gebeurt".

Màar tegen de terughoudendheid en het kon
servatisme groeide het verzet en het regi
onaal overleg wordt weer opgepakt na de Kal
kar-aktie van '77, die ook in de Achterhoek
een nieuwe impuls betekende voor de anti
kernenergiestrijd.

"We waren opeenS met dertig mensen. Daar
stonden we wel van te kijken. Maar hoe ver
der? We zagen een handtekeningenaktie niet
meer zittten omdat je er geen mensen mee
overtuigt; we wilden meer informatie geven
en verbreding zoeken. In het overleg was de
vraag hoe de bevolking erbij te betrekken
steeds een groot strijdpunt. Dat uitte zich
onder andere in kleinigheden. Sommigen von
den het gebouwtje waarin we overlegden niet
deftig genoeg. We moesten een lokaaltje af
huren waarin ook vvd-ers zich thuis zouden
voelen. Wij zagen zo'n verbreding niet zit
ten. Màar het speelde ook daar in diskussie
over de organisatievorm".

Stichting
De groep rond lau van de bos uit Dinxperlo
wilde overal stichtingen oprichten. Dat
klonk deftiger, de verantwoordelijkheid kon
je bij de stichting leggen en je kon subsi
dies aanvragen. Zo wilde hij verbreding be
reiken. Wij niet. Wij wilden onze eigen ver
antwoordelijkheid, we voelden ons persoon
lijk verantwoordelijk. En al die rompslomp
met die statuten en dat officiële gedoe,
dat wilden we helemaal niet. Màar daar wa
ren we nog wel uitgekomen; als hij zo graag
een stichting op wilde richten, dan moest
ie dat maar doen. Maar hij wilde dat aan ie
deren opleggen. Als hij ergens met de dia
serie kwam voor informatie zei hij, mensen
richt een stichting op. Dat zagen wij niet
zitten. Laten de mensen zelf maar wat van
de grond proberen te krijgen, wel helpen
natuurlijk, maar geen stichtingsideaal op
leggen".



Overkoepeling
De groep uit Dinxperlo wilde ook een hele
vaste kerngroep als een soort bestuur een
overkoepeling van de hele provincie. Wij
voelden daar niets voor. Wij hadden wel het
sekreatriaat, maar vonden dat de plaatsen
het zelf maar uit moesten zoeken. De dingen
die je samen kunt doen, zeker doen, maar ver
der ieder maar met de eigen plaatselijke be
volking aan de slag.
Het voorbeeld van lau van de bos was de
stichting 'Toekomst van Dinxperlo', die door
lau zelf was opgericht. Ze gaven een blaad
je uit met Telegraafkoppen als 'Moeder ont
hult', 'Kalkar is dichtbij; zevén kinderen
zijn al dood'. Die groep was ook tegen de
Kalkaraktie, omdat die met pinksteren was
en je zo van de bevolking zou vervreemden.
Wij zochten niet de verbreding van de vvd
in de akb. Voor ons had de maatschappij
alles te maken met kernenergie. Wij waren
toch politieker gericht , evenals Aalten
en nu ook Terborg. Maar door die ruzies kwa
men er steeds minder mensen op het overleg".
We richtten ons op de eigen plaats en hoe
we zelf dachten dat het goed was. En dat
lukte ook goed. We maakten veel los. Uit

de PSP en het IKV gebeld, want eigenlijk was
het toch meer een anti-kernwapenaktie. "Als
ie gebouwd wordt dan delen we wel een sten
ciltje uit". Na lang praten in de groep heb
ben we een paal: spandaoeken langs het bouw
terrein gehangen en zijn toen informatie
gaan verzamelen. Dat was heel moeilijk los
te krijgen wat onze indruk versterkte dat
er dus wat aan de hand moest zijn. We dis
kussieerden er veel over en zijn zo zelf
achter een aantal argumenten gekomen. We
hebben de hele problematiek zo'n beetje zelf
ontwikkeld. Zo raakten we gemotiveerd voor
de aktie en zijn we volgens het model van
de Dodewaard gaat dicht-aktie aan de slag
gegaan. Een ultimatum aan de gemeenteraad
met als dreiging een terreinbezetting en een
uitgebreide informatie-kampagne. Van ons ei
gen blaadje EKOG-informatief, waren er zeven
gewijd aan schuilkelders en verder hebben we
huis-aan-huis stencils verspreid. Als we
door het dorp fietsten vroe iedereen wanneer
we het nu zouden doen.

Bezet 1.
We zijn met dertien mensen het terrein opge
gaan, tenten opgezet en hebben er zes dagen
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OOst-Gelderland zijn zo'n 1200 tot 1500 men~

sen naar Kalkar gegaan. In Mechelen, een
plaatsje waar we nog nooit van gehoord had
den, werd een manifestatie door 5000 mensen
bezocht. Daar wonen bijna alleen maar boe
ren".

Schuilkelder
"We zijn ook wel gedwongen in Eibergen aktie
te voeren. Eind '79 werd in de gemeenteraad
eeh voorstel voor de bouw van een schuilkel
der behandeld. We wisten niet precies waarom
waar we voelden wel dat het niet klopte. Wij
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het terrein bezet. Dat was een hele hyste
rie in Eibergen, de hele Achterhoek eigen
lijk. De schrijvende pers en ook de radio
was de hele dag aanwezig. We hebben twee fo
rums gehouden waarvan het eerste door hon
derdvijftig, het tweede door vijfhonderd
mensen werd bezocht. Als je dan weet dat de
kom van Eibergen 9000 mensen telt, kun je
dat getal op waarde schatten. Mensen kwamen
met soep, pannekoeken en op een gegeven mo
ment hadden we zoveel bier dat we het maar
omgewisseld hebben voor limonade. Het hele
dorp was er erg bij betrokken. We zaten soms
wel met vijftig mensen te diskussiêren. De



meeste mensen hebben het nu heel duidelijk
hoe de koppeling tussen schuilkelders en
kernwapens ligt. En dan lijkt dat een moei
lijk onderwerp, maar het is toch maar mooi
gelukt". (zie ook artikel 'Hoe overleef je
een atoomoorlog?')

Reunie
"We hebben zo langzamerhand zoveel aktivi
teiten ontwikkeld, dat we ons een beetje
vervreemd hebben van de regio. We hebben
nog wel het regionaal sekretariaat.
EKOG-informatief is in Eibergen een vol
wassen blaadje geworden; we hebben een
scholingsgroep die meet een dia-serie
werkt; we hebben een schuilkeldergroep;
er is een groep met een windmolen bezig
en we hebben dan nu net het schuikelder
boek af. ZO is het eigenlijk in de hele
regio: de groepen draaien overal goed.
Het regionaal overleg is nu meer een reunie
waar iedereen laat zien waar ze nu mee be
ziq zijn.
We hebben ook besloten niet meer mee te doen
met de Dodewaard-aktie. Wel er naar toe na
tuurlijk en ook wel mobiliseren, maar niet
meer intensief mee helpen voorbereiden. We
willen ons meer richten op Almelo, Gronau
en Ahaus" •

Waarom kies je voor dé andere kant van de
9Tens?

"Die duitsers zitten ontzettend moeilijk.
Er wordt gebouwd in Ahaus en in Gronau. De
speelruimte om aktie te voeren is erg klein.
Niet alleen door de repressie, maar in Gro
nau bijvoorbeeld is pas een fabriek geslo
ten waardoor 600 mensen op straat kwamen te
staan. De verrijkingsfabriek zou werk gaan
bieden aan honderd tot tweehonderd onge
schoolde arbeiders. Aan dat werkgelegen
heidsaspekt Hoef je daar niet te komen.
Maar ze hebben een aantal jaren een zomer
kamp georganiseerd en de kontakten met de
boeren zijn erg goed. Juist daarom leek het
voor ons ook wel wat, omdat wij ook veel te
maken hebben met een boerenbevolking. En A
haus ligt nog geen dertig kilometer van Ei
bergen af. Daarom kiest Gendringen voor Kal
kar".
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Kernenergie-kernwapens
"We worden steeds meer een anti-bewapenings
groep. We hebben veel kontakten met IKV
kerngroepen, juist omdat wij de enigen waren
die tegen schuilkelders aktie hebben ge
voerd. In Eibergen was de IKV-groep net zo'n
dameskransje; heel ooficiëel en beel erg ge
richt op omgangsvormen. Daar ga je dan heel
voorzichtig mee om. Nu merk ik dat wat ik in
de strijd tegen kernenergie niet wil, ik wel
doe in de strijd tegen de kerawapens. Het is
een heel voorzichtige, aftastende sfeer; wat
zwaar op de hand ook. Maar omdat het echt
echt een heel brde groep is met veel steun
bij de kerken en omdat het gaat om bewape
ning wat voor mij ook iets heel beangsti
gends is, dat gestopt moet worden, waar je
alles tegen moet doen, dan heb je toch de
neiging om dat voor lief te nemen".

Geen kritiek
"We hoeven er natuurlijk ook niet zo nauw
mee samen te werken. Ik ga dan wel naar kon
gressen, maar heb daar geen kritiek op de
aktievorm. Want zij voeren de aktie. Ik ver
tel ze alleen wat onze ervaringen zijn, ik
slik niks in.
Ik denk ook dat IKV-groepen geen proces
doormaken als wij. Ontwikkelen van een hele
maatschappij-kritiek. Ze zijn nu een beetje
bezig met tegen alle wapens te zijn, maar
dat gaat heel moeilijk. Maar je moet niet
vergeten dat er bijvoorbeeld gereformeerde
bonders bij zitten; ze hebben kontakten met
alle kerken. Ik vind het heel anders liggeD.
Van mij hoeven ze niet zo nodig te radikali
seren".



Vijf jaar anti-kernenergiestrijd. Je begon
als een 'stelletje rooien', je werd met de
nek aangekeken. Merk je dat dat veranderd
is?

"Er is veel veranderd. Het is niet allemaal
even positief hoor, maar we zijn geen 'werk
schuw tuig meer. We worden min of meer ge
waardeerd. Soms heb ik het idee 'dat het wel
wat snel gaat, vooral voor de bevolking.
Vroeger lieten we ons daar ook door bepa
len, we waren erg aftastend, we vroegen ons
af wat we wel en wat we niet konden maken.
We zijn daar wel in gegroeid en weten beter
wat de bevolking wel en niet pikt. De bevol
king is daarin trouwens net zo gegroeid.
Nog is de bevolking een belangrijke faktor.
We hebben in de groep bijvoorbeeld lang ge
praat over hoe lang we de bezetting zouden
moeten volhouden. Wachten tot we met geweld
weg zouden worden gesleept? We hebben beslo
ten uit ons zelf weg te gaan, omdat we bang
waren dat we veel sympathie zouden verlie
zen als het met geweld zou eindigen. Dat
vond ik een heel moeilijke beslissing. Bij
de aktie rond de Piersonstraat ben je wel
bereid je in elkaar te laten slaan, maar uit
politieke overwegingen niet in Eibergen bij
die schuilkelder. Dat is dan heel rot.
Maar je moet geweld toch altijd per geval
beoordelen".

De groep telt nu meer dan twintig leden.
Jij was vijf jaar geleden een van de drie
mensen die in Eibergen begonnen zijn. Merk
je dat die onevenwichtigheid ook doorwerkt
in de groep?

"Zoals de groep nu funktioneert kun je niet
los zien van hoe dat is gegroeid. We zijn
met z'n driêen begonnen, dat werden er vijf.
Vergaderen was niet nodig, we zagen elkaar
in de kroeg en zeiden dan, doe jij even dit
en jij dat••• Zo ging dat, we waren ook
vrienden. Maar we werden groter en toen
moesten we wel aan het vergaderen. Nu zijn
we zelfs zo groot dat we ons hebben opge-

splitst in subgroepjes. We proberen zoveel
mogelijk ruimte te laten voor individuele
initiatieven. Dat is wel moeilijk. We zijn
nu al zo lang aktief, dat je de neiging
krijgt om als iemand een idee heeft wat al
eens een keer geprobeerd is en vervolgens
mislukt, te zeggen "Vanuit de ervaring weten
we dat••• " Fout, we hebben afgesproken dat
initiatieven de ruimte krijgen, dat we niet
star moeten worden~"

Overheersend
Soortge1ijke moeilijkheden zijn er met pers
kontakten of forumavonden. Het is al gauw,
"Richard of Tonnie, doe jij dat even?" Dat
is meoilijk te doorbreken. Je denkt natuur
lijk ook nog wel, misschien is het maar be
ter dat ik het doe.
In de vergadering hebben we ook wel een o
verheersende rol. Dat wordt wel minder, maar
toch•••We hebben veel initiatieven, je ziet
dingen. We krijgen ook de post, dat scheelt
natuurlijk ontzettend veel. Maar anderen ne
men nu ook initiatieven. Wat wij zeggen
wordt niet meer klakkeloos aanvaard. Een
tijdje geleden hebben we we bijvoorbeeld
een school gekraakt. We hadden dringend
ruimte nodig en die kregen we niet. Tonnie
en ik waren tegen. We konden niet en er
meost heel veel gebeuren. Maar de anderen
zeiden we doen het toch, wij hebben wel
tijd. Dat is ook gebeurd. En dan doe je na
tuurlijk wel mee:"
Zo is dat=

johan
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IK HEB EEN VERMOEDEN" BEWIJZEN HEB IK ER NIET VOOR"
IK HEB HET VERMOEDEN" DAT HET GELD VOOR AL DIE AKTIES
AFKOMSTIG IS VAN BANKOVERVALLEN •••

ZOU DIT GEVAL VAN RADIO-AKTIEF BESMET DENKEN DAN TOCH NIET IETS ZIJN"
WAAR DUMPING SERIEUS MOET WORDEN OVERWOGEN?
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In de vorige onderstroom heb je een artikel kunnen lezen over de relatie kernenergie
kernwapens. Daarin werd ook melding gemaakt van een nijmeegs initiatief om tijdens de Dode
waard-aktieweek een dag in het teken te stellen van de kernbewapening en op die dag de prik
akties daarop te konsentreren. Dit initiatief is afkomstig uit anti-miltaristiese, of zo je
wilt, onkruit-hoek. Het kernwapenprotest werd tot nu toe vooral georganiseerd door het IKV.
Is er sprake van terreinvervaging? De redaktie van onderstroom vroeg ons daar iets over te
schrijven. Dat gebeurt dan bij deze. Tevens willen we ons initiatief verduidelijken.
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Voor ons worden langzamerhand echter ook
een aantal beperkingen van het onkruit-ge
beuren duidelijk Kort aangeduid is dat het
volgende:
- we blijven al 'be zeer in prikakties steken.
Er is weinig kontinu!teit in aktiviteiten en
het protest. Daarbij blijft het vaak een pro
test van een kleine groep, terwijl met meer
inspanning ook een breder protest op gang te

}tEut ~,.$T

als Onkruit is waarschijnlijk gelegen is de
radikale afwijzing van leger en bewapening
en de keuze voor direkte akties, die recht
doen aan het verlangen, dat bij veel mensen
leeft, om ook daadwerkelijk en voelbaar iets
tegen het militarisme te kunnen ondernemen.
Het belangrijkste resultaat van onkruit
akties is, dat het veel mensen aktief ge
maakt heeft, die zich minder thuis voelen in
de gebruikelijke anti-militaristLese kaders
(BVD, PSP, VD) of de vredesbeweging. De veel
vuldigheid van akties en het opsluiten van
onkruit-dienstweigeraars, heeft ook een be
langrijke signaalfunktie gehad voor veel men
sen met betrekking tot het gevaar van de
voortgaande (kern)wapenwedloop en de neder
landse betrokkenheid daarbij.

De grote aantrekkingskracht van een beweging

De afgelopen jaren hebben er talrijke
akties plaatsgevonden, die evenals de totale
dienstweigering het stempel droegen van een
radikale afwijzing van leger en bewapening.
Dit radikale protest vond ook zijn uitdruk
king in de manier van aktievoeren • Meestal
werd niet volstaan met picket lines, demon
straties e.d. om iets ter diskussie te stel
len. Als protestmiddel werden vaak direktere
aktievormen gekozen. Er werden bezettings
akties uitgevoerd, verf besmeurde regelmatig
militaire objekten, er werden blokkades uit
gevoerd, spullen van het leger en militaire
instituten werden naar buiten gebracht.
Veel mensen, vooral jongeren, voelen zich
aangetrokken tot dit protest, dat meestal
onder de naam 'Onkruit' in de publiciteit
verschijnt. In verscheidene steden ontston
den anti-militaristiese aktiegroepen, die
plaatselijk allerlei akties organiseren en
aan landelijke akties deelnemen. Wij hebben
ons vrij snel bij deze beweging aangesloten
en in Nijmegen gestimuleerd dat meer groepen
en personen aan dit anti-miltaristiese pro
test gingen meedoen.

~IE
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blad uit 'de schoffel', we verzamelen infor
matie over het militair industrieel kompleks
(MIK) in Nederland. Een paar maal zijn daar
akties uit voortgevloeid, die langdurig voor
bereid waren, soms met meer groepen samen~

D.m.v. het uitgeven van brosjures, het
schrijven van artikelen en het organisere . ~~
van avonden proberen we meer van een aktie ~IVAA
te maken. Een probleem blijft, dat de Pers
nog steeds bar weinig aandacht wijdt aan de ~)I~
achtergrond van akties of ondersteuningsak- ~~~~
tiviteiten voor diensweigeraars • Alleen de Q. •q~
eventuele botsingen met de politie krijgen ~J

;';;;y ~ I:~ "~,
Naast het dienstweigerprotest en de anti- ~.I~ ~ ~
militaristi:ese akties is er. in Nederla.nd de . I7t:.~ ~
laatste jaren een breed protest op gang ge- 4r ~
komen tegen leger en bewapening (stop de ~

neutronenbom, kernwapens Nederland uit). Het ~ ~
gevaar van de voortgaande kernbewapening ~~
wordt door steeds meer mensen gevoeld en de • ,
afkeer van de nederlandse betrokkenheid •
wordt groter. De noodzaak om met prikakties
het militarisme aan de kaak te stellen is
ons inziens minder groot geworden. Door het
brede protest hebben deze akties hun signaal
verloren. Blijf je met een beperkte groep
aktievoeren dan bestaat het gevaar van iso~

lement. Juist nu de diskussie over de vernieu
wing van kernwapens weer gaat spelen lijkt het
heel dringend om de kampanje tegen kernbewa
pening mee te ondersteunen en deze uit te
breiden naar de militaire produktie in Neder
land, de politiek van de NAVO en het leger
en bewapening algemeen. Er zijn zeer veel
personen die zich achter een radikaal protest
tegen leger en bewapening willen scharen.
Wij kunnen er aan mee werken, dat de kampanje
tegen de (kern)bewapening door een bredere
groep gedragen wordt dan alleen door de vre
desbeweging. Het protest mag niet ophouden

~
Van deze beperkingen zijn we ons al een tijd
bewust. In Nijmegen hebben we daaraan het
een en ander proberen te veranderen. Het pad
van prikakties hebben we al een tijd verla
ten en we hebben ons op een aantal duurzame
aktiviteiten toegelegd. We geven een onkruit-

brengen is. In dit verband wordt een bredere
aansluiting met de vredesbeweging gemist.
- In de publiciteit komst steeds meer de na
druk te liggen op de wijze van aktievoeren
en vooral op de reaktie van de politie en
niet op onze motieven of de àiepere achter
grond van een aktie.
Een goed voorbeeld is de bezettingsaktie bij
het RSV-bedrijf RDM het afgelopen voorjaar,
die gericht was tegen de onderzeebootorder
voor Taiwan. De aktie werd gevoerd door een
relatief kleine groep mensen. Bezetting
bleek in dit geval niet zo 'n goed aktiemid
del. De pers had later alleen belangstelling
voor de ontruiming en hoe de toestand binnen
achter gelaten was. De pers kon wêl gemobi
liseerd worden, de order stond immers nog
volop in de belangstelling. We konden hen
echter niet bewegen te schrijven over Onze
motieven en de achtergrond van de aktie.
Voorlopig zijn de bezetters wel veroordeeld
tot fikse celstraffen, politie en justitie
verhogen de repressie tegen dezeaktievoer
ders • Het jammere is dat er een veel breder
protest georganiseerd had kunnen worden te
gen de Taiwan-order. Veel mensen uit de vre
desbeweging en de derde-wereld-beweging ke
ren zich aktief tegen de wapenhandel. Binnen
de vakbeweging beginnen zelfs proteststem
men daarover op te gaan. In zo'n situatie
lijkt het weinig zinvol met een kleine groep
over dit opkomend protest heen te walsen
d.m.v. een bezettingsaktie. Zinniger lijkt
het om energie te s1:teken in het organiseren
van een breder protest.
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De nieuwe wapensystemen , die de laatste
jaren aangeschaft zijn, hebben bijna alle
maal een nUkleaire kapaciteit. De neder
landse overheid heeft dit beleid zonder
protest aanvaard. De Lance-raket, de hou
witzer"kanonnen, de F-16, de orion, de Pa
triot leveren allemaal werk op voor neder
landse bedrijven. Van het afstoten van
kerntaken is geen sprake. De overheid
heeft er alleen nog oog voor dat de mili
taire industrie impulsen krijgt, die ze
nodig heeft om succesvol op de eksport
markt te kunnen konkureren.
De vlucht naar de wapenen lijkt geslaagd.
Ondertuss~n leveren bedrijven volop aan
Derde Wereld landen. De overheid kiest op
het moment duidelijk voor de militaire
wapenlobby , dat kan de meerderheid van de
bevolking, die kiest voor ontwapening VOOl:

lopig niet verhinderen. Ook de belangen
van -Derde wereld landen worden aan de mi
litaire lobby ondergeschikt .gemaakt. De

doende is. Eind •79 heeft de regering van
Agt botweg het massale protest tegen de
atoomraketten genegeerd en niet tegen de
produktie van deze kernwapens gestemd. Ook
nu i$ er geen duidelijke meerderheid tegen
de modernisering en het gevaar bestaat dat
de beslissing op de lange baan geschoven wordt
wordt.
Politici kunnen wel lippendiensten bewij
zen aan het IKV, ondertussen zit Nederland
met handen en voeten gebonden aan het be
wapeningsbeleid '\1Ian de NATO. Uitgerekend
in de jaren zeventig heeft de militaire
industrie door krachtige impulsen van de
overheid een grote groei doorgéJllêlakt. In
ternationale samenwerking bij de wapenpro
duktie en het nastreven van kompensatie
orders maken het daarbij steeds moeilij
ker om een onafhankelijke bewapeningspoli
tiek te voeren...

als gevolg van een beslissing van het parle
ment, maar moet zich blijvend keren tegen alle
personen, instellingen en bedrijven die zich
inspannen voor de wapenlobby in Nederland.

De ene protestaktie van de vredesbewéging
volgt de andere op. Trappen, varen, lopen
tegen de. N-bom, kruisraketten, militairen
in de vierdaagse en voor de vrede, is het
beeld van de afgelopen maanden. Vooral de
akties tegen de atoomraketten zullen de ko
mende maanden in een stroomversnelling raken.
Allereerst is er de vredesweek; in diverse
plaatsen vinden er dan aktiviteiten plaats.
Tegelijkertijd is er de aktieweek in Dode
waard f. met woensdag als aktiedag tegen kern
wapens. In de maanden daarna wordt het protest
tegen de modernisering van de kernbewaPening
opgevoerd, wat uit moet lDOnden in grote demon
straties eind november begin december. Hopen
lijk doen zoveel mogelijk mensen aan dit pro
test mee.
De nieuwe fase in de kernwapenwedloop , die de
produktie van de kruisraketten in;Luidt, en
het besluit van Reagan om de Neutronengranaat
in produktie te nemen, tarten op grove wijze
de roep naar ontwapening die overal ter we
reld gehoord wordt. We kunnen daar niet hard
en massaal genoeg tegen protesteren.
In het verleden hebben anti-militaristiese
groepen zich op de achtergrond gehouden bij
het kernwapenprotest. Dit werd vooral georga
niseerd door het IKV en-de N-bom komitees.
Inmiddels hebben zich daar veel groepen bijge
voegd, ook van de radikale vredesbeweging.
Dat lijkt een goede zaak.

\'lIWIUJiE
Het IKV richt zich voorlopig vooral tegen
.de modernisering van de kernraketten. Die
_ten tegengehouden worden. Wij hebben ech
ter.de nodige twijfels of dat protest vol-
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miese kroohten die sioh inspannen VOOl' be
74apening en daal' vOOl'deet uit staan. zo
tang de vl'edesb~ging niet stel'kel' fJol'dt
dan dit maohtsbtok~ sat de OVel'hèid blij
ven kiesen VOOl' bewapening.
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se tfJee vool'dB'ten boven atteen massaal. de
monstNl'en. De vl'edesb~ging 'Laat sioh
niet buiten spet setten 1Janneel' de l'ege
Ping ats pal'tementail'e spetbl'ekel' optl'eedt
dool' geen beslissing te nemen soats in de
oembel' ' 79. Het protest hoeft sioh niet te
bepel'ken tot een eennrzUge mobiUsatie van
mensen om het pal'tement tot een besUssing
te d»ingen. Aktieskunnen doozogaan en de In Nijmegen zijn we met een aantal mensen
l'egePing bUjvend ondezo dl'uk setten. uit anti-militaristiese groepen, de akb en
Een tlJeede voorodset is dat as akties sioh ook de vredesbeweging bij elkaar gekomen

lIJ
dil'ekt Piohten ,OP de ekono om, te bekijke~ ~p welke maJlier we een bij-

I M~E kANT
drage kunnen leveren aan het kernwapenpro-

, test. We zijn het eens over de noodzaak
van een radikaler protest dan alleen de-

~
monstreren. We willen echter geen groep
vormen buiten de vredesbeweging en onze

~~'~IEE~T .IET =::::~eni:::: ::-d::':~::·-

'N
tijdens de Dodewaard-week. Het idee is om
samen met mensen uit de akb, de vredesbe-a,lf[l\ ~rL1\ weqing en anti-militaristen o,P die dag, ak-

~ ~N ties en aktiviteiten te organiseren bij

ZE &llluJ HET I ' :;~U~~k:;f:~:rfjkd~sb~~~~r dat we b,innen
, de vredesbeweging een diskussie op gang

brengen of dit soort aktiés geen navolging
- , ~ moeten krijgen, als de regering weigert'-IJ"1"TI-N r, Il.l,_~::r~esli,SS1ng te nemen in het komen,s na-

~~JI I ~ ~ IJ~ '''we willen niet alleen aktie voeren in die

H
(vredes) week, maar tevens een steentje bij-

ET' iJlT dragen aan de diskuS,sie over Nederland en
de kernwapens. Dit gebeurt door het uit-

• brengen van een eigen krantje wat we in
die week in Nijmegen, Dodewaat:'d en ook
landelijk wi~len verspreiden. Naast tekst
en uitleg over onze visie op het kernwa
penprotest komt er ook een voorstel in
voor een aktie bij een opslagplaats van
kernwapens (waarschijnlijk Volkel).

De Muiterij, Anti-Militaristies Buro
De Ruyterstraat 17, Nijmegen (080-237042)
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nederlandse regering geeft eksportvergun
ningen aan wapenleveranties voor militaire
regimes, die met die w,apens de eigen be.
bolking hard onderdrukken (IndonesiËl, Bo
livia, ArgentiniËl, Chili e.a.)

Wij ste 1,ten VOOl' dat het pl'otest zioh niet
atteen noht ap het pal'tement met tatnjke
demons,troties~ m:zazo dat akties siph meel'
nohten tegen dB instetUngen en bedl'ij
ven die sioh insetten VOOl' dB wpentobby
in Nedel'tand. Aanknopingspunten sijn el'
voZdoende. El' sijn opstagptaatsen van a
toorri<oppen; tegel'p taatsen met wpens met
een ,atoomtaak;' amePikaanse tegel'ptaatsen;
bedl'ijven die bij de produ1<.tie van kel'rRl1a
pens en b1apenekspol't betl'okken sijn; NAVO
ol'ganen in sake het inzetten van nukteail'e
wpens.
Naast het rodikate protest tegen bewpening
fJat dil'ekte akties in sioh dNgen bieden

Voorlopig zitten we met dit afschuwelijke
gegeven. Het wapenprotest biedt misschien
perspektieven om de overheid te dwingen
tot ontwapening. Het protest zal zich dan
wel direkt moeten richten tegen de neder
landse betrokkenheid bij de (kern)bewape
ning en de militaire produktie die hier
plaatsvindt. Alleen een moreel protest te
gen kernwapens geéft de overheid de kans
om de zwarte piet toe te schuiven aan de
Navo en de grote mogendheden en zich zelf
voor te doen als een soort vredesapostel
binnen het westelijke militaire blok. De
werkelijkheid is anders. Ondanks de sterke
vredesbeweging in neder~and heeft de over
heid een fanatiek bewapeningsbeleid ge
voerd en is nederland een hecht onderdeel
geworden van het Westerse M.l.K.Mtmt_
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Het IKVen haar kampagne
Nadat de vredesbeweging en de anti-kernenergiebeweging enkele jaren eigenlijk vrij onafhan
kelijk van elkaar zijn opgetreden, is er de laatste tijd een toenemende samenwerking te kon
stateren. Dat hoeft geen verbazing te wekken. Kernenergie en kernbewapening zijn immers twee
loten aan een stam, zoals in de Dodewaard-krant nog eens wordt uitgelegd. Op de techniese,
politieke en ekonomiese saJllenh&ng tussen beide hoef in in dit verband niet in te gaan. De
toegenomen samenwerking gaat samen met de wil, beter op de hoogte te zijn van elkaars opvat
tingen en funktioneren. In het kader van dit streven zal ik hier een overzicht geven van het
IKV, van de kampagne 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland' en van
de wijze waarop de kampagne in de praktijk wordt uigevoerd.

Opschudding
Het Interkerkelijk Vredesberaad is in 1967
opgericht door 9 kerkgenootschappen, waaron
der de 3 grootste: de rooms-katholieke, de
nederlands-hervormde en de gereformeerde
kerken. De oprichting van het IKV was onder
meer een gevolg van de diskussie binnen de
NB kerk na de uitspraak van de synode (al
mene vergadering) van die kerk in 1962 dat
het gebzou:lk van kernwapens ten alle tijde
moest worden afgewezen. Het bezi.t van kern
wapens werd vooralsnog getolereerd, zoland
de onderhandelingen tussen de kernwapen
staten over volledige nukleaire ontwapening
nog voortduurden. Deze ,momenteel weinig
revolutionair klinkende uitspraak van de
hervormde kerk bracht deze opschudding te
weeg. Vele gezagsgetrouwe kerkbezoekers
vonden dat hun kerk deze uitspraak nooit
had mogen doen. Ongeveer tegelijkertijd
veranderde de katholieke vredesbeweging
Pax Christi van een vrijwel louter spiri
tuele beweging in een groepering waar voor
al de politieke aSPekten van het vredes
vraagstuk centraal kwamen te staan. Zowel
uit de NHkerk als uit Pax Christi kwam
het initiatief voor oprichting van het IKV.

Vredesweek
De eerste tien jaar van haar bestaan heeft
het IKV vrijwel uitsluitend in kerkelijke
kring bekendheid gekregen vanwege de orga
nisatie van de jaarlijkse vredesweek. Deze
vredesweek centreerde zich steeds rond een
bepaald thema uit de vredes- of ontwikke
lingsproblematiek. Enkele leuzen uit die
jaren: Verenig de naties; De vrede bij u
thuis; bedreigd bestaan. Naast de organi
satie van de vredesweek 'Stond het IKV borg
voor een aantal gedegen analyses, bijvoor
beeld over het europese veiligheidsbeleid.
OVer deze en dergelijke onderwerpen ging
de vredesbeweging in diskussie met de bui
tenland- en defensie-specialisten van ver
schillende politieke Partijen. Na tien jaar
op deze wijze te hebben gewerkt, konsta
teerde het IKV dat het allemaal wel mooi
en aardig was - de bewustmakingspogingen

tijdens de vredesweek en de vaak diepgraven
de diskussies met politici -, maar dat er in
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feite niks door veranderde. De vredesweek
was weer snel uit de herinnering verdwenen
en de politici diskussieerden wel met het IKV
IKV, maar lieten er hun beleid op geen enke
le manier door bei:nvloeden.

Aktie
Intussen was in die tien jaar de nukleaire
bewapening toegenomen. Het resultaat van
de bednning binnen het IKV is bekend. In
1977 werd gestart met de kampagne 'Help de
kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit
Nederland'. Met deze kampagne wil het IKV
het kernwaPenvraagstuk terugbrengen waar het
hoort: aan de basis, bij de mensen die direkt
door een eventuele kernooriog getroffen zul
len worden. Dit gebeurt door aktie te voeren
voor een doelstelling die hier in Nederland
direkt haalbaar is: de verwijdering van kern
wapens van nederlands grondgebied als eerste
stap op de weg naar mondiale ontwapening.
OVer het precieze hoe en waarom van de kam
pagne-doelstelling (de politieke, militaire
aspekten e.d.) wil ik hier niet verder in
gaan. Het IKV heeft aan die doelstelling ver
schillende publikaties gewijd. (1)

Opzet
De kampagne is op de volgende wijze opgezet:
op plaatselijk nivo worden zogeheten IKV
kernen gevormd die op alle mogelijke manie
ren proberen de IKV-doelstelling uit de dra
gen in de eigen woonplàats, d.w. z. door ker
kelijke aktiviteiten, forumavonden, stands,
demonstraties, het benaderen van poiitici,
de vredesweek, publikaties enzovoorts. De
grote lijnen van de kampagne worden vastge
steld door het beraad van het IKV, waarin
vertegenwoordigers van de 9 deelnemende ker
ken zitten en door het sekretariaat, waar op
het moment ongeveer tienmensen werken.
Het sekreatariaat en het beraad onderhouden
ook de kontakten met de kerken, met politie
ke partijen, met andere vredesbewegingen e.d.
Ben vraag die nu bij elke rechtgeaarde auto
noom gezinde AI<B 'er zal opkomen is: werkt
dit nu allemaal zo mooi: worden de kernen
niet in hun handelwijze beknot door een cen
tralisties denkend en handelend beraad en se
kretariaat. Het antwoord op deze vraag ls



dat het inderdaad vrij redelijk werkt. Een
belangrijke reden hiervoor is dat de kampag
ne in feite ge!nitieerd is door de top van
het IKV. In 1977 is de kampaqne aangeboden
aan de achterban (voornamelijk uit de kerken
afkomstig). De kernen die werden opgericht
(momenteel zijn dat er ongeveer 400) sloten
zich aan bij een bestaande kampaqne, waarvan
zij de doelstelling en werkwijze onderschrij
ven. Op plaatselijk vlak vertalen zij de kam
paqne in bovengenoemde aktievormen. Een an
dere reden voor de vrij soepele samenwerking
tussen top en basis van het IKV komt voort
uit het feit dat beide vrijwel dezelfde ach
tergrond hebben: het zijn bijna allemaal men
sen die weliswaar krities staan binnen hun
kerkgenootschap, maar daarvan toch deel uit
willen blijven maken. De IKV-kernen zijn
enigzins anders - breder - samengesteld als
vele andere aktiegroepen: de deelnemers zijn
vaak ouder, de leeftijd varieert van 16 tot
70 jaar en ouder. OOk zijn het lang niet al
lemaal studenten, 'intellektuelen' en aanver
wanten. Deze samenstelling is er me.de oor
zaak van dat men in het algemeen niet afwij
zend staat tegenover de beleidslijnen van
het IKV. Dit beleid is vooralsnog gebaseerd
op de be!nvloeden van de politieke besluit
vorming in het parlement.

Deuk
Vooral echter na de gebeurtenissen van decem
ber 1979 heeft het vertrouwen in die besluit
vorming een behoorlijke deuk gekregen. onder
meer Mient-Jan F~er, de sekretaris van het
IKV heeft toen gesteld dat het niet kon wor
den uitgesloten dat het IKV in de toekomst
haar heil gaat zoeken in akties van 'burger
lijke ongehoorzaamheid' zoals bezettingen en
blokkades. Tot op dit moment evenwel is dit
voornemen niet in beleidsdaden omgezet, al
lereerst omdat er toch nog enige hoop bestaat
dat het parlement het komend najaar terug
komt op de besluiten van december '79.

Achterban
Het IKV is ook erg terughoudend om hardere
akties te beginnen vanwege haar achterban.
Hiermee worden in dit verband niet zozeer
de kernen bedoeld als wel de kerken die sa
men het beraad vormen. Tot nu toe hebben die
financiêle en morele steun aan het IKV
voortgezet. Ondanks de in veler ogen ver-

-- _.--olO! ..__ ._

keerde kampaqne van het IKV heeft het be
raad nog steeds veel good-will bij veel
kerkleden en ook bij kerk~lijke gezagsdra
gers. In kerkelijk Nederland is in bepaalde
opzichten best nog wat meer mogelijk dan
menigeen denkt, die de kerken niet kent, of
voor wie de kerk reeds jaren een gepasseerd
station is, dat nog slechts doet denken aan
onverwerkte internaatsfrustraties en aan
enge fiqu~en aJ,.s Gijsen, Meindert Leerling
en van Agt. Desalniettemin acht het IKV het
raadzaam niet al te ver voor de achterban
uit te hollen.

Besluitvorming
De vrij grote eenstemmigheid over het beleid
tussen de plaatselijke kernen en de top van
het IKV houdt nu ook weer niet in dat er
nooit irritaties of moeilijkheden zijn. Die
moeili jkheden komen voort uit het ontbreken
van een geêigende struktuur om tot een be
slu.itvorming te komen waarbij d~ kernen zo
veel mogelijk betrokken zijn. Daarom kan
het voorkomen dat er in Den Haag iets be
slist wordt waardooor de kernen volledig
verrast wOrden. Een voorbeeld van deze gang
van zaken is het bericht in de zomer van '80
dat het IKV nauw zou gaan samenwerken met
de NOVIB. Inhoudelijk had vrijwel niemand
moeite met dit besluit. Er bestond echter
veel misnoegen over het feit dat men dit
bericht uit de krant had moeten vernemen.
Een oplossing voor deze en vergelijkbare
problemen wordt momenteel vooral gezocht
in een beter kommunikatie-struktuur. Voorts
wordt gedacht aan een trapsgewijs, vanuit
de basis opgezette kampaqneraad. De meeste
kernen zijn het er overigens over eens, dat
een slagvaardig beleid onmogelijk wordt,
wanneer de basis bij elk besluit wordt be
trokken. Daarenboven bestaat voldoende ver
trouwen in de leden van het Beraad en in de
sekretariaatsmedewerkers.

Hardere akties
Ik heb hierboven al beschreven dat het IKV
ook bij de akties van het komend najaar te
gen de modernisering van de NAVo-kernbewa
pening de 'traditionele' methoden wil aan
wenden: demonstraties, manifestaties enz.
Vrijwel alle k~rnen zitten op diezelfde
lijn. Daarnaast wordt door een aantal

~--UU - ••__ • __ • f4Ïf..: NIS't 1.4\)(f$ M'KN"I'fN-
MAAl' V~~O~lt t.z.e'" iJl- P*; '$I
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BLADEN
In N&M van juli-augustus de milieuwensen
en suggesties voor de kabinetsformatie van
de stichting. In een twaalftal punten wordt
de mening van N&M duidelijk uiteengezet. In
een verslag van de konferentie in Zweden
over de problemen rond de zure regen een
triest beeld van verzuurde meren waar nu al
geen vis meer in leven kan. De oorzaak van
de verzuring van de regen is de uitstoot
van rookgassen door met olie of kolen
gestookte elektriciteitscentrales en indus
triêle stoomketels. Deze gassen bevatten
zwaveldioxide en stikstofdioxiden, dit! in
de atmosfeer omge:tet worden in zuren. Niet
alleen meren zijn aangetast, ook zijn in
enkele industriegebieden al monumenten
aangetast, terwijl de eerste gevolgen aan

bomen, onder andere in
West-Duitsland al te .
zien zijn.

Uitgav~:Stichting Natuur
en Mi.Ueu~ Donkel'str.17
Utrecht. tet.030-331328

Uit P10g0ff een bericht over de mogelijke
veranderingen in het kernenergieprogramma
van Frankrijk nu de socialist Mitterand
president is geworden. "Onze enigste hoop
is dat deze radikale verandering die zo
naar voren is g~omen in Frankrijk meer
ruimte zal bieden voor de publieke opinie."
Twee berichten uit Amerika laten zien dat de
AKB er flink te stellen heeft met de opstel
ling van de overheid. Oftewel, de repressie
van Reagan. onder de naam "appropriate ene
rgy", berichten over aangepaste energietech-

. no1oqie, deze keer aan-•WISQ. dacht voor waterkracht-
centrales.

Uitgave: flise~ Blasius
st:raat 90~ Amst6l'dam.
tet.020-924264

IKV'ers meegewerkt (o.a. samen JQét de AKB
en met anti-militaristen) aan plannen voor
eventueel hardere akties in het najaar.
MOmenteel wordt gedacht aan een soort waar
schuwingsaktie met een enigzins ludiek ka
rakter, waarbij wel hardere akties aange
kondigd worden voor het komend najaar, in
dien de besluitvorming in het Parlement
daartoe aanleiding geeft.
De reden voor een aantal IKV'ers om mee na
te denken over dergelijke akties is onder
meer om binnen het IKV een diSkussie op
gang te brengen over de in de toekomst te
voeren strategie. Het is namelijk de vraag
of met de tot nu toe gehanteerde aktieme
thoden de doelstelling van de IKV-kampagne
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In een kommentaar in Bèta een veeg utt de pan
naar de "nieuwe coryfeeên" aan het Kema fir
mament: de heren Van LOon en Andriesse. Hun
dagtaak bestaat uit het sturen van ingezon
den brieven naar kranten en blaadjes: " ••het
publiek wordt bestookt met methoden uit de
boksring". Caspar Schuuring geeft een over
zicht van de diverse problemen die ontstaan
als uitgerekend wordt of kernenergie nu duur
der dan wel goedkoper is dan andere vormen
van energieopwekking. In de rubriek Diskus
sie geeft Ir.H.F. de Jonge nog eens helder
weer welke hersenkronkels je kunt bedtten.
Kernenergie is veilig zolang je maar niet
praat over de militaire toepassingen en
dat moet je dan ook maar buiten beschouwing
laten. ("Deze vormt, -met inbegrip van alle

natuurrampen de grootste
bedreiging van de mens
heid",a1dus de schrijver)

Uitgave: Technotog.;,e en
Samenteving~ OOl'tgat 2
Edam.

Milieudefensie van juli-augustus bericht
over de mogelijkheid om iets sneller dan
de overheid van plan is, te gaan werken
aan het voorkomen van nieuwe chemiese af
valbergen. onder de kop "een beestachtige
cocktailParty", een bericht over de manier
waarop de bio-industrie zich bedient van

hormonen. Ruud van der co1k schrijft over
de moeilijkheden van aktievoeren om ver
anderingen te bewerkstelligen in het trans
port van gevaarlijke stoffen.ln een leuk
berichtje "aan de redaktie" wordt de be

scheidenheid van Kiste
maker nader bekeken.

Ui.tgave: Vel'enig.;,'/P
Mi.Ueud8fensie~ 2 l'ie
tePingsplantsoen 9~ Am
ste~. tet.020-221369

wel haalbaar is. Wellicht zijn andere aktie
vormen onontkoombaar. Wanneer mede door de
komende najaarsakties zo'n onontkoombaar
heid wordt aangetoond, :tal waarschijnlijk
een belangrijk deel van de achterban van
het IKV minder huiverig tegenover zulke
aktie staan dan voorheen. In dat geval
hoeft er ook niet voor een vervreemding
tussen het IKV en haar achterban te worden
gevreesd.

Koos v.d. Bruggen

(1), Recent bijvoorbeeld in de mini-brosjure
'Achter de IKV-kampagne", te.beste1len
bij Dokumentatie IKV, Parkweg 20"
2271 AJ Voorburg (prijs f 1,50)
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