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~ Voor het af'werpenvannukleaire bomrilen moeten twee extra

:.. :::: onderdel,en toegevoegd worden aan de standaard versie van
i M "t. de F-16: extra" draden en een klein elektronies element.
t==~~~R;!..·--...,............. (Dit zorgt er voor dat de beslissing over het al dan niet
afwerpen van een atoombom st~eds in amerikaanse handen
" blijft.) De extra dr~den zijn~iaangebracht eh het elek\~~~ tronies elem~ri~ kan indien nodig in een mUm van 'tijd gemon-~
(=:'II teerd worden. Dus ook al besluit de regering in september I
. de F-16 niet te nukleariseren, dan nog kan dit vliegtuig
,~~:~~ tijdens een internationale krisis snel omgebouwd worden
tot,een'atdombommenwerper. we, zullen daarom niet alleen
aktie tnOeten voeren tegen de kernwapens op Volkel, inaar
ook tegen de komst van de F-16.
~ De aktie op 12 april is een initiatief van het n~jmeegse
anti-kernwapen overleg. In dit overleg draaien naast
mensen uit vrijwel allevredEisgroepen .inNijmegen ook
mensen van vers.chillende basisqroepen mee.

~,.

.

•

I~

\~'e~~/'Bem':i~~

Atoomboeren bij ITAL
Het Instituut vbor Toepassing van Atoomenergie in de LandbOUlU" kortlNeg het ITAL" is één
van de minder bekende p Zaatsen in het Zand waar met kernenergie geb1erkt wordt. Kort geZeden was dit wageningse onderzóeksinstituut in de pubUsite'lt vanwege een bZokkade-aktie van pZaatseUjke basisgroepen. Die bZokkade werd gehouden omdat het ,ITAL gebruikt
uraniwn ter opwerking naar Noord Amerika üJi Zde Zaten versahepen; de oPüJ.erkingsfabriek
in kwestie is é~n van de sahake Zs in de noord-amerikaanse ker'11lAJaPenproduktie. De bZokkades zijn ontruimt" het transport is gesahied en het uranium is in Noord Amerika. OVe~
de akties sahrijft Titus de Jong" Ud van een wageningse. basisgroep" onderstaand artikel,.
Daarbij gaat hij ook in op de experimenten van het ITAL" die Zijkente v~gen om naw.ugezette aandaaht. En verdere aktie.~
~
Het eerste dat over het ITAL gezegd moet -worden, is wat er presies gedaan wordt. Daarover komt
zo weinig in de publisiteit, dat
er makkelijk mi~verstanden over
kunnen ontstaan. Het ITAL doet zeker geen onderzoek naar de m0gelijkhedenom bedrijven in de agrariese sektor zo· goedkoop mogelijk aan atoomstroom te helpen.
Wel worden er allerlei experimenten gedaan om na te gaan of het
mogelijk is door toepassing van

De reaktor is van het 8wimming-pooZ type,
hetgeen wil zeggen dat gewoon water fungeert
als koelwater en moderator. De reaktor draai
de op zo'n 4 kilo hoogverrijkt uranium; na
17 jaar runktioneren heeft het uranium een
verrijkingsgraad van 89,5%. De reaktor zelf,
het uranium en het radio-aktieve afval blijven na de tegenvallende experimenten over.
l!Ilo Vorig jaar oktober hoor.den we min of meer
. •
toevallig dat de plannen voor de ontman·
• • I ling er lagen. Het uranium zou ter opI
werking overgebracht worden naar de
noord-amerikaanse opwerkingsfabriek
Savannah River. Deze opwerkingsfabriek is een van de zeven schakels in de noord-amerikaanse
kernwapenproduktie. Ze staat in
in een gebied dat zo groot is
als de Veluwe en dat gezegend
is met 2 opwerkingsfabrieken,
5 plutoniumproduktie-reaktoren, opslagplaatsen voor hoog
radio-aktief afval en nog wat
aanverwante laboratoria en installaties. Het is niet met
volledige zekerheid te zeggen
of alles wat naar de Savannah
River Plant gaat ook daadwerkelijk in kernbommen terecht
komt. Daarentegen is de kans
dat dat wel gebeurt verre van
ui tgesloten.

~

atoomenergie verbetering van het
ZandbouüJt.Verk en de Zandbow.uprodukten te bewerkstelligen. Ook heeft
het ITAL tot taak de gevolgen van
radio-aktieve besmetting van het
miljeu, met name voor de landbouw
te onderzoeken.
Dat klinkt allemaal mooi op het
eerste gezicht; wie is er immers niet gebaat bij goede
landbouwprodukten? Helaas
liggen de zaken er anders
voor.

hooischuur
De resente blokkade had betrekking op de testreaktor 'BARN'.
Die letters staan voor Biological and Agricultural Research-reactor of the Netherlands. Leuk gevonden van de atoomboeren overigens,
want het engelse woord 'barn, betekent in goêd nederlands zoveel als
de van het platteland bekende hooischuur.
Het BARN-projekt is in 1963 gestart en
had tot doel verschillende groeiremmende
-en stoppende faktoren bij landbouwgewassen te elimineren. Aanvankelijk probeerde men dat door toepassing van n~
tronenstraling , totdat men in 1970
moest konkluderen dat dat niet het gewenste effekt had. Toen heeft men er
een andere bestraling op los gelaten,
maar ook dat leverde teleurstellende resultaten op, bleek begin 1980. omdat de
BARN-reaktor niet voor andere technieken
geschikt was, werd besloten tot ontmanteling. En daar beginnen de problemen.

garanties
Tot voor kort was het beleid
van de VS er meer op gericht om
het siviele gebruik van kernenergie te scheiden van het militaire. De Reagan-regering
heeft in het kader van haar kern
kopwoede anders besloten. Bovendien was het tot voor kort
niet 'rendabel' om brandstof uit
siviele kernsentrales voor militaire
doeleinden te gebruiken. Inmiddels lijkt
ook daar verandering in te komen; men is
bezig technieken te ontwikkelen die een
en ander we1 "rendabe I' maken ••••
Volgens de ITA~-direktie is er echter niets
aan de hand. Want het ITAL, een europees
initiatief, valt onder de afspraken die
in het kader van het EURATOM gemaakt zijn.
4

Petten. pit de antwoorden op die vragen bleek
dat er geen garanties waren voor ~reedzaam
gebruik.. De ITAL-direktie verbaasde zich erover dat de minister niet naar de EURATOMverdragen had verwezen. Daar stond het immers
duidelijk~in. Toen de basisgroep die verdragen in wilde zien, werd ze naar het brusselse
hoofdkantoor van EURATOM verwezen.

En volgens EURATOM-richtlijnen mag dat europese uranium niet aan de VS verkocht worden. Bovendien stellen die richtlijnen een
vreedzaam gebruik van het uranium verplicht.
Dus waar zeuren we nu over?
In de EURATOM-verdragen die wij onder ogen
hebben gehad lezen we echter niets van het
bovenstaande. Het lijkt ons helemaal niet
zo vreemd dat de VS het uranium toch kopen
en het lijkt ons ook niet uitgesloten dat
we het via de druk op de beruchte knop een
keer supersonies retour krijgen.

vergunning
In de gemeenteraad zijn ook vragen gesteld:
of het kollege van burgemeester en wethouders
de gemeenteraad op de hoogte wilde houden en
wat de mogelijkheden zijn voor de raad om het
transport van het uranium te verhinderen.
Die vragen werden behandeld in de komissie
'Openbare Orde en Veiligheid', waarbij voor
het gemak een deskundige van heû ITAL was uitgenodigd. Het zal niemand verbazen dat de raad
'geen kans zag iets te ondernemen'.
Ondertussen bleek dat er een transportvergunning was verleend voor de maand februari. Enige dagen daarvoor had Terlouw op vragen van
de PSP nog gesteld, dat die vergunning niet
voor 1 maart te verwachten viel. Hieruit
blijkt maar weer eens wat voor 'n hekel men
heeft aan bezwaarschriftprQsedures. Bij een
normale gang van zaken heb je tot een maand
na het verstrekken van de vergunning de tijd
om bezwaren in te dienen bij de Raad van State. Op grond van die bezwaren kan je schorsing van de verleende vergunning eisen. Die
schorsende werking wil zeggen dat de vergun-

verdragen
Een basisgroep is gaan informeren welke de
mogelijkheden waren om offisiëel aktie te
ondernemen. Bij het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne werd gevraagd
naar de benodigde vergunningen 1 daar was
men echter nog aan het uitzoeken of er
voor de ontmanteling een vergunning nodig
was en hoe die er dan uit zou moeten zien.
Voor het vervoer van het uranium was wel
een vergunning nodig. Het EURATOM-verdrag
regelt de verkoop en de uiteindelijke bestemming van het uranium, dus daar viel geen
bezwaar tegen aan te tekeken.
Door de PSP zijn vragen gesteld in de tweede
kamer over mogelijk militair gebruik van het
uranium. In zijn antwoord verwees minister
Terlouw naar eerdere vragen met betrekking
tot uranium uit de testreaktoren van Delft en
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-Het u:eani:ulTl van het ITAL mag niet
opnieUlN eI'gens gebr-uikt üJoI'den VOOr kernenergiedDeLeinden;
-Het u:eanium en het afval, moeten
voorLopig op het ITÁL bLijven~ totdat eI' een
manier is gevonden om het zo veiLig en gekorttI'oLeerd mogeLijk op te bergen•.

ning ingetrokken wordt totdat de bezwaren behandeld zijn. En die behandeling wil nOg wel
eens een maand of twee duren. Deze vergunning
werd niet een maand, maar slechts 4 dagen van
tevoren uitgegeven:

transportbedrijf'
Een belangrijke overweging v~n he~ ministerie
bij de vergunningverlening, was het opeens beschikbaar komen van de anders zo schaarse vervoerskontainers. Bovendien kwam het het transportbedrijf, Transnuklear, het beste uit om
in die periode te vervoeren. Met andere woorden, een vergunning wordt verleend als dat zo
uitkomt voor het betrokken transportbedrijf.
En daar pas je dan de bezwaarschriftenprosedure bij aan ••••
Ondanks dit alles hebben we toch maar op 12
februari bezwaar aangetekend bij de Raad van
State. Waarschijnlijk waren we da~rmee net op
tijd~ achteraf hoorden we dat het ITAL de dag
erna had willen beginnen. Of liever, Transnuklear had een voorkeur voor die datum.
De behandeling van ons schorsingsverzoek werd
de week daarop behandeld. Hoewel we ruim de
tijd kregen om onze bezwaren uiteen te zetten,
en de tegenstanders van schorsing a~leen finansiële bezwaren naar vor~n vrachten, viel de
beslissing negatief uit voor ons.

aktie-eisen
Parallel aan de formele aktiviteiten liep op
het plaatselij.k overleg de diskussie over uitgangspunten voor aktie en over aktievorm.
Het voornaamste diskussiepunt was, of je nu
wel of niet moest benadrukken dat het uranium
misschien voor militaire doeleinden zou worden gebruikt. Een aantal mensen vond dat je
dat eerst hard moest kunnen maken en had bovendien nog wel vertrouwen in de EURATOM-verdragen. Uiteindelijk kwamen we op de volgende
eisen uit: -Het weI'ken met kemeneI'gie Leidt

tot onopLosbaI'e pI'oblemen met starLing en
radio-aktief afvaL. ELke handeLing Leidt weer
tot meer straLing en meer afvaL. Daarom aLLeen aL moet het werken met kernenergie stopgezet worden;

6

blokkade

Bij de diskussie over de akti~vorm ging het
al snel.over wel of niet blokkeren. Als bezwaren tegen blokkeren kwamen naar voren-als
zou het een te zware aktievorm zijn voor 4
kilo uranium, dat er te veel negatieve publisiteit op zoU' komen (we zaten net achter de
minutietrein:) en dat die aktievorm een reaktie van rechts op zou kunnen roepen. We besloten om te proberen veel aan publisiteit te
doen, ondertussen ook al afspraken te maken
voor een eventuele blokkade en dan vlak voor
het transport te beslissen.
We hebben een huis-aan-huis stensil verspreid
om de wageningse bevolking op de hoogte te
stellen van de transportplannen. Een diskussie
met het ITAL-personeel werd ons door de direktie geweigerd. Een picke~-line voor het ITAL
kon zij echter niet voorkomen.
We verwachten het transport vanaf 24 februari
De avond daarvoor hadden we, ondanks het kleine aantal mensen (35), besloten toch maar te
gaan blokkeren. Het transport bleef echter
uit en we besloten over te gaan op een systeem
van wachtposten en een sneeuwballijn. Hier ble
ken steeds meer mensen entoesiast voor te worden~ aan het eind van de week waren er zo'n
80 mensen die wilden komen als het zover was.
Toen hoorden we ook dat de vergunning verlengd
was tot 1 april. omdat we met te weinig mensen
waren om kontinu tot die datum te blijven posten, gingen we over op een minder intensieve
metode. Alleen 's nachts werd er gepost; gebeurde er iets, dan werd iedereen via een telefonade opgeroepen.

ontruiming
Woensdagavond 3 maart, om 9 uur 's avonds, verschenen dan de. transportwagens. Tegen de tijd
dat het transport begon waren er zo'n 100 men-
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sen; sommigen bleken slecht'op de hoogte wat
betreft juridiese zaken en de presieze aanleiding voor de blokkade. Gelukkig was er nog enige tijd voor uitleg. Voordat de wagens de
poort uit wilden rijden hield de burgemeester
nog een toespraakje, waarin hij ons 'stom automatisme' verweet. Daarna begon de wageningse
politie met het wegslepen van de geweldloze •.
menselijke blokkade. Dat ging relatief rustig.
al konden enkele agenten zich niet beheersen
en· hebben ze mensen getrapt, geslagen en aan
de haren getrokken.

aan het nagaan hoef waar en wanneer de testreaktor ontmanteld gaat worden en wat er mee
gebeurt. Verder is het ITAL bezig met een a~n
tal proeven in de open lucht met radio-aktiev~
stoffen. In 24 bakken worden landbouwgewassen
geteeld en wordt gekeken hoe allerlei stoffen
zich in die grond en in die planten gedragen.
De bedoeling is de gevolgen van een ongeluk met
een kernsentrale of die van een beperkte kernoorlog na te gaan. Kortom, wat moeten we na
zo'n ramp doen om zo snel mogelijk weer 'gezonde' spruitjes te kunnen eten ....
We zien die proeven als een gevaar, ten eerste
omdat er opnieuw straling en radio-aktiviteit
aan het miljeu wordt toegevoegd. Maar vooral
ook omdat ze net als schuilkelders de bedoeling lijken te hebben. een kernramp aanvaardbaar te maken. Het ITAL zal nog van ons horen.

verder
Ondanks het feit dat onze bezwaren nog niet
door de Raad van State behandeld zijn, is het
uranium nu onderweg naar de Savannah River
Plant. Dat is schandalig en jammer, maar er
is nog meer werk aan de ITAL-winKel. We zijn

Titus de Jong

7

Flikken en Flics
In het franse plaatsje Chooz wil de franse
regering ander Mitterand twee kerncentrales
bouwen. Op 25 november van het '\torig jaar
verklaarde de regering dat dit nodig is
'ten ba te van de bevolking'. Een centrale
staat er al, maar die staat vaker stil dan
'dat die werkt. Vanuit de kerncentrale kan
je het bordje 'Belgique' lezen, want ook
deze centrales zijn vlak naast de grens gepland. Bovendien komt het koelwater voor de
centrale uit de Maas en wordt daar ook weer
in terug gepompt.
In december vorig jaar begonnen de demonstraties tegen deze beslissing. ZO kwam 't
op 10 december tot een botsing tussen demonstranten en politie. Sindsdien zijn er elk
weekend demonstraties, die vooral vanuit
België georganiseerd worden. Op 30 januari
j.l. slaagden zo'n driehonderd demonstranten erin de boormachines, die met de grondwerkzaamheden waren begonnen, te vernielen.
In de loop van februari verklaarde de belgiese regering dat ze zou gaan participeren
in de twee kerncentrales. Terwijl .de geplande centrales in Doel (3 & 4) en Tihange (2 &
3) al voor een overkapaciteit zullen zorgen.
De belgiese anti-kernenergie groepen hadden
dan ook opgeroepen tot een internationale
demonstratie tegen dit besluit op 27 februari.~De.frans-belgiesegrens was rond Chooz
hermeties afgesloten door de rijkswacht en
de fran:e oproer-politie CRS. Toch slaagden
rond de z~venhonderd mensen erin tot bij

Chooz te komen. Het dorp was echter ook
.afgesloten door de CRS. Toen de demonstratie
zou starten, reageerde de CRS hierop met
traangas. OOk werden pantserwagens en helikopters ingezet om de mensen te verspreiden.
In kleine groepen probeerden de mensen toch
bij de centrale te komen~ daarbij werden
mollies, stenen en katapulten gebruikt.
Een groepje werd overvallen door drie zware
verkenningshelikopters van. de CRS. Door
duikvluc-.hten te maken werd de groep opgedreven. Vervolgens werden tientallen zwaar bewapende'flics' gedropt met als resultaat
verschillende gewonden en veertig arrestaties.
Later op de dag toen de mensert zich weer
hergroepeerd hadden, werd als reaktie op 'ot
botte optreden een kazerne van de CRS aangevallen. Ook woningen Waar politie uit andere delen van Frankrijk was ingekwartierd
werden aangevallen om de 'bezetters' eruit
te krijgen.
Een paar dagen later, 3 maart, was er een
'stille optocht', die georganiseerd was
door vakbonden, poiitieke partijen, miljeuen anti-kernenergie groepen:
"omdat de repressie van afgelopen weekend
alle verbeelding te boven gaat •••• omdat
mensen vastgehouden worden omdat ze protesteren tegen de nukleaire leugen •••• het
enige antwoord daarop is STILTE ......
De akties tegen de kerncentrale in Chooz
gaan door en in Onderstroom proberen we
hierover binnenkort meer te schrijven.
Bron: WISE
De Morgen
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Giro-blauw,
aktie met lange adem
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'Giroblauw zal een aktie met een lange adem worden', een kenmerkende uitspraak over
een aktie van burgelijke ongehoorzaamheid die nu reeds enkele jaren gevoerd wordt. De
aanzet voor de Giroblauwaktie is enkele jaren geleden in Groningen gegeven als vervolg
op de protesten tegen het dumpen van radioaktief afval in de zoutkoepels van Noord-Oost
Nederland. Giroblauw was een aktiemiddel dat werd toegevoegq aan de strijd tegen kernenergie. Iedere stroomafneemster/er betaalt via de elektriciteitsrekening mee aan de
GKN, Dodewaard dus, een ongevraagde finanèiering van een niet gewilde centrale. om het
ongenoegen hierover kenbaar te maken gingen mensen Giroblauw betalen. Door de el.rekening niet langer via de gebruikelijke automatiese afschrijving of acceptgirokaart te
betalen, maar bijv. met eigen girokaarten en in twee gedeeltes, zou de administratie
van de nuts- en el.bedrijven een chaos worden en de el. bedrijven onder druk gezet om
Dodewaard te sluiten. DOdewaard is echter nog steeds niet gesloten, hoe staat het nu
mErt. Giroblauw?

9

In 1980 besloot Aktie Strohalm de Giroblauw
aktie landelijk te gaan stimuleren en met
effekt. In tientallen plaatsen werd de aktie door energiekommitees, stroomgroepen of
basisgroepen opgepakt. Het was in de tijd
van de Dodewaardak~ies, waarin de AKS een
nieuwe impuls kreeg. De Giroblauwaktie werd
naast de mogelijkheden die de aktie zelf
bood ook gezien als een middel om nieuwe
mensen bij de strijd tegen kernenergie te
betrekken. Mensen die niet gewend zijn op
straat aktie te voeren, die de direkte confrontatie met de overheid niet aan willen
of kunnen gaan, maar die wel tegen kernenergie zijn.

Toen lazen we eind augustus in de krant dat
een Fries gezin uit het plaatsje Marssum
van stroom werd afgesloten omdat ze een gedeelte van de stroomrekening weigerden te
betalen.
Wat was het geval? Henk en Akky Kuiper beseften ruim een jaar geleden dat ze via hun
stroomrekening meebetaalden aan de kerncentrale van Dodewaard. Ze kregen problemen met
hun geweten en besloten konsekwent te bandelen. Hun Provinciaal Elektriciteits Bedrijf
(PEB) bezit 2,7\ van de aandelen in de GKN.
Ze besloten daarom 2,7% van hun el.rekening
in te houden en eisten in een brief aan het
PEB de mogelijkheid om deze 2,7% op een speciaal fonds voor alternatieve energie te
storten. Het PEB gaf geen sjoege, behalve
dan de aanmaningen om het resterende bedrag
(enkele guldens) te betalen. Op 25 augustus
werd de familie Kuiper plotseling afgesloten
van elektriciteit.

'anonimiteit'
Aktie Stohalm schat het aantal deelneemsters/ers aan Giroblauw tussen de 10.000 en
30.000. Dat deze schatting zo ruw is, geeft
een duidelijke handicap van de aktie aan. De
blauwbetaalsters/ers doen veelal individueel
mee aan de aktie en velen van hen geven niet
aan de plaatselijke Giroblauw-initiatiefgrpep door dat ze Giroblauw betalen. Door
deze 'anonimiteit' is het moeilijk om deze
mensen aktief bij de Giroblauwaktie en de
andere AKB-akties te betrekken. Deze mistige
situatie werkt veelal niet stimulerend voor
degenen die meedoen aan de aktie, ze vergeten bij de volgende el.rekening de aktie
voort te zetten of ze gaan twijfelen aan
de zin van de aktie en heeft ook zijn weerslag gehad op verschillende plaatselijke
initxatiefgroepen, vooral in kleinere
plaatsen. Deze groepen hebben te maken met
een klein kader van aktieve mensen die de
organisatie van de aktie kunnen dragen en
de rek is er dan gauw uit. Mensen gingen
zich liever bezig houden met aktiviteiten
die een duidelijker afgerond geheel zijn,
zoals bijv. de Dodewaardakties.

kort geding
Dat dat wennen was spreekt voor zich. Nog
weken liepen ze automaties naar het lichtknopje, maar het bleef donker. Televisie,
platenspeler, stofzuiger, wasmachine, 3
maanden bleven deze apparaten ongebruikt.
Ondanks de last hield de familie Kuiper
voet bij stuk.
Op 20 november j.l. spanden zij een kort
geding aan tegen het Provinciaal Bestuur
van Friesland, aansprakelijk voor het PEB.
In he~ kort geding eiste het gezin Kuiper
opnieuw de mogelijkheid voor storting van
de 2,7% op een alternatief energie fonds
en inhouding van dit bedrag op de financiële bijdrage van het PEB aan de GKN.
Vanzelfsprekend wilden ze ook een heraansluiting.
Tot een uitspraak is het nog niet gekomen.
De advokaten van de twee partijen zijn op
verzoek van de rechter tot een schikKing
gekomen, die inhield dat er alleen voor de
familie Kuiper de mogelijkheid zal komen
om de 2,7% op een apart fonds te storten.
Half december werd het gezin weer opnieuw
aanqesloten.
Tot het kort geding was de aandacht voor
'de kwestie Kuiper' nihil. Pas daarna begon in Friesland de zaak goed te lopen. De
familie Kuiper nam geen genoegen met de
schikking. Zij begonnen met enkele anderen
te mobiliseren en op 9 december presenteerden ze een lijst van 150 hui~houdens, die
zich bij de aktie van Henk en Akky Kuiper
aansloten en ook 2,7% gingen weigeren.

stille dood
Daarnaast bleef de verwachte reaktie van de
nuts en el. bedrijven meestal uit. Enkele
el. bedrijven zoals bijv. de PGEM stuurden
nog wel een brief naar de blauwbetaalsters/
ers, waarin ze begrip uitspraken voor de
motieyen van degenen die giroblauw betalen,
maar de aktie verder toch afraadden, omdat
deze ekstra werk met zich meebracht, wat
verhoging van de el.prijzen kon betekenen.
Echte dreigementen (afSluitingen!) kwamen
slechts sporadies voor en dan alleen in die
gevallen waarin Giroblauwbetaalsters/ers
écht heel ingewikkeld gingen doen. (zie OS
nr. 2).
In sommige plaatsen liep de aktie wel goed,
zoals in Groningen waar nu 1500 mensen Giroblauw betalen Maar in de meeste delen van
het land leek de Giroblauwaktie een stille
dood te gaan sterven.

600 weigeraars
De weigeraktie in Friesland heeft zich inmiddels spektakulair uitgebreid. Ruim 600
Friezen hebben het PEB laten weten dat zij
2,7% van hun el. rekening inhouden, zolang
Dodewaard nog in bedrijf is. Er is een
heel netwerk van Friese weigeraars gecre-
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eerd die met elkaar in kontakt staan. De
Provinciale Staten wordt voortdurend, middels brieven op de hoogte gehouden van de
motieven en eisen van de weigeraars en ook
de komende verkiezingen worden in de aktie
betrokken.
In februari werd in de Provinciale Staten
een motie voor erkenning van een fonds voor
alternatieve energie, ingebracht. Deze motie
werd afgestemt met een stemmenverhouiiing
van 23 tegen 30.

In Tilburg bleken al zo'n 10 mensen sinds
enkele maanden het symboliese bedrag van
1 gulden te weigeren. Deze gulden storten
ze op een geblokkeerde rekening.
De gemeente en het plaatselijke nutsbedrijf zijn hiervan op de hoogte gesteld
met de mededeling, dat zij het bedrag kunnen ontvangen op het moment dat zij een
aktief anti-kernenergiebeleid gaan voeren,
om zo de sluiting van de kerncentrales te
bewerkstelligen. Ook in Den Bosch en Bergen
op Zoom wilden mensen het Tilburgse voor~
beeld gaan volgen.
De landelij.ke Giroblauw vergadering steunde
deze ontwikkeling, maar vond de tijd nog
niet rijp om het weigeren als landelijke
aktie aan te kondigen. Wel werd afge~proken
om, als mensen gaan weigeren, het symboliese bedrag van 1 gulden aan te houden.
De diskussie over de eisen, die bij het
weigeren gesteld gaan worden kon wegens
tijdgebrek niet gevoerd worden.

kalkarheffing
Verschillendè weigeraars waren niet zó
rouwig over deze afwijzing. Hierbij denken ze aan wat destijds gebeurde met de
3% kalkarheffing. Toen weigerden duizenden
mensen de kalkarheffing op hun el.rekening
te betalen uit protest tegen de bouw van
de snelle Kweekreaktor in Kalkar. Door het
beruchte 'Lubberspotje' bloedde de weigeraktie toen snel dood.
Tientalle Friese weigeraars worden op dit
moment bedreigp met afsluiting. Zij vechten
dit aan door middel van de AROB- procedure
(Administratieve Rechtspraak OVerheids
Beschikkingen).

WU.STOPPEN ___
ftIT·EEN '-.r

nieuw leven
Op 13 februari j.l. organiseerde Aktie
Strohalm een landelijke vergadering over
Giroblauw. De opkomst was verrassend groot.
Zo'n 30 groepen uit het hele land waren
aanwezig om de Giroblauwe stand van eaken
op te maken. Deze grote belangstelling
geeft wel aatl dat men nog steeds perspektief ziet in de aktie. Verschillende groepen waren bereid om de aktie plaatselijk
weer nieuw leven in te blazen. De aanwezigen waren het erover eens dat, gezien de
ervaringen van de afgelopen jaren, een goed
kontakt met de giroblauwbetaalsters/ers
een hoge prioriteit moet hebben voor de
voortgang van de aktie. Dit kontakt kan bèstaan uit het regelmatig uitgeven van in
formatie (folders) die betrekking hebben
op de plaatselijke en evt. landelijke ontwikkeling van de Giroblauw aktie. Ook het
regelmatig houden van avonden voor de mensen die meedoen aan Giroblauw is hiervoor
belangrijk. Op deze avonden kunnen ervaringen met de el.bedrijven en vragen over
'hoe nu verder' met elkaar uitgewisseld
worden.Zo wordt de onderlinge band van de
blauwbetaalsters/ers versterkt.

verschil
Er bestaat echter een duidelijk verschil
tussen de Friese en Tilburgse aanpak.
Er valt wat voor te zeggen om alleen de
anti-kernenergie eis te koppelen aan de
weigeraktie en de eis voor meer ontwikkeling van alternatieve energie (voorlopig)
uit de weigeraktie te houden, zoals dat in
Tilburg gebeurd. Het is begrijpelijk dat
men in Friesland de eis van een alternatief
energiefonds in de aktie heeft betrokken
(geen kernenergie, wat dan wel), maar het
gevaar voor onduidelijkheid over de eisen
bij de weigeraars onderling is groot. Sommigen zouden tevreden zijn als zo'n fonds
erkend wordt, terwijl anderen door willen

'laatste fase'
Verder bleek op de vergadering in Utrecht
dat verschillende groepen bereid waren om,
geïnspireerd door de gebeurtenissen in
Friesland en de tot nog toe flauwe reaktie
van de el.bedrijven, over te gaan op de
'laatste fase' van Giroblauw, het weigeren
van een gedeelte van de stroomrekening.
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gaan tot de kerncentrales dicht zijn. Zo In
verschil komt een aktie zelden ten goede.

Oe BMD beoogt een moratorium te zijn voor
de aktiviteiten van de (anti-kern)energiebeweging, terwijl de energielobby haar
grootschalige, onrendabele en gevaarlijke
energiepolitiek onverminderd voortzet. Het
wordt hoog tijd dat de struktuur van de
energievoorziening verandert, want we willen geen stroom van kerncentrales, maar ook
niet van grote, onrendabele kolencentrales.
Giroblauw kan een belangrijk middel worden
in de strijd voor sluiting van de kerncentrales én voor demokratisering van de energievoorziening.
Madeleen Helmer

inspraak
Dat neemt niet weg dat in de discussie en
informatieverstrekking rond Giroblauw de
kritiek op het totale energiebeleid betrokken moet worden. De aktievorm geeft op
zich al aan dat we meer willen dan alleen
sluiting van de kerncentrales. Via Girobläuw eisen we als stroomafneemsters/ers
inspraak in de wijze waarop onze stroom geproduceerd wordt zodat ook in de toekomst
zinloze en gevaarlijke energiecentrales
niet gebouwd zullen worden.
om-die reden is het des te belangrijker dat
Giroblauw voortgezet wordt, want terwijl
iedereen aan het lijntje gehouden wordt
door de BMD, kan de energielobby gewoon
doorgaan.

Aktie Strohalm
Oude Gracht 42 Utrecht
tel. 030-314314
Koördinatiegroep Weiger Atoomstroom
Furmerusstraat 470 Sneek
tel. 05150-21608
05118-1864
Giroblauwgroep Nijmegen
de Ruyterstraat 4 Nijmegen
tel. 080-233508 (Bart)

De meeste Giroblauwbetaalsters/ers delen hun rekening in tweeën om zo hun protest tegen Dodewaard en Borssele te uiten. Dat deze wijze van betalen lastig is voor de nutsen elektriciteitsbedrijven is duidelijk. Het bezorgt hen heel wat meer werk, maar écht
verstorend is het nog niet. Ze kunnen bijvoorbeeld de blauwbetaalsters/ers in de administratie apart behandelen, waardoor de echte chaos uitblijft. Dit is ook wel gebleken
gezien de tot nog toe flauwe reaktie van de el. bedrijven op de aktie. Enkele Giroblauwbetaalsters/ers hebben echter geprobeerd om een reaktie uit te lokken door steeds
ingewikkelder te gaan betalen.
zoals bijvoorbeeld Hetty Lieftink uit Nijmegen. In plaats van in twee delen de el.rekening te betalen, deelde zij haar rekening op in 5 of 6 bedragen, maar ook dat bracht de
nutsbedrijven niet tot reageren. Toen ging zij twee maanden door elkaar heen betalen.
Bijvoorbeeld: Als de rekening per maand 130 gulden is, betaalde ze voor januari SS gulden (weer in verschillende delen), voor februari 60 gulden + het resterende bedrag voor
januari (75 gulden). Bij de rekening van januari kwam dan het overige bedrag van februari (70 gulden). OOk dit gaf nog geen reaktie van de nutsbedrijven, waarop ze besloot
om de el.rekeningen van 3 maanden door elkaar te betalen.
En toen was het raak. Ze kreeg een bedrag (8 gulden) teruggestort. Deze maakte ze weer
over, ~aar dat mocht niet baten. Tot drie keer toe kwam een ambtenaar van de nuts bij
haar langs die de 8 gulden kwam opeisen. Ze kon echter st€eds de betalingsbewijzen laten zien en de ambtenaar moest afdruipen. Enkele weken geleden werd ze zelfsmèt afsluiting bedreigd. De nuts is bijzonder gelrriteerd over deze aktie van Hetty, wat ook
bleek uit de wijze waarop een medewerkster van de nuts zich uitliet in een telefoongesprek met haar. Hetty werd beschuldigd van het voeren van een illegale aktie en dat
het haar eigen schuld was dat ze bijna afgesloten werd. Bovendien moest ze beseffen
dat de nuts dit soort grappen niet aankon •••• aahaa ••••
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Bossche deelweigeraars
van Borssele en Dodewaard moet bestuderen, haar studie zou hebben beêindigd.
Maar die kommissie is nU nog steeds niet
gelnstalleerd:
De Stroomgroep Stop Kernenergie kreeg netjes spreektijd bij alle fraktievergaderingen, waar we uitlegden waarom we dit
uitstel zo'n slecht voorstel vonden, maar
we zaliJen de bui natuurlijk al hangen. Met
beide handen greep de gemeenteraad dit
voorstel aan om het 'Dodewaard-probleem'
weer op de lange baan te schuiven; met een
fikse meerderheid werd de motie aangenomen.
Wat we wel bereikt hebben is dat men
(zowel de raad als de individuele frakties) nu wel heeft toegegeven dat Den Bosch
zeggenschap heeft in deze. Natuurlijk kunnen we in april (als de kommissie Beek
eigenlijk klaar had moeten zijn) weer aan
de ~el trekken. We zullen dat ook zeker
doen. Maar voor een aantal mensen is de
maat nu wel vol. De stroomgroep heeft nooit
antwoord gekregen op alle brieven die zij
het afgelopen jaar aan BenWen de gemeenteraad heeft gestuurd. Zowel landelijk als
lokaal wordt er alsmaar uitgesteld en opgeschoven. En ondertussen gaat de produktie van radio-aktief afval maar door.
Daarom werd besloten nu de aktie: GEEN
BOSSCHE PIEK VOOR DODEWAARD-ELEKTRIEK te
gaan voeren. Zoals op 17 maart door middel
van een verklaring aan de gemeente werd
duidelijk gemaakt, willen de ondertekenaars van die verklaring zo Pfoteateren
tegen kernenergie en het uitblijven van
een uitspraak hierover van de gemeente
Den Bosch.

AZs aanvuZZin,g op en iZZustratie bij
het vorige artikel,,, hier een ingezonden stuk uit Den Bos(Jh" zvaat'in lûat
konkreter de probZemen bij het benaderen van een gemeenteraad naar voren
komen.
Op 17 maart jongstleden heeft een aantal
mensen van de Stroomgroep Stop Kernenergie
Den Bosch aangekondigd dat ze vanaf nu
11,-- in zullen houden op hun maandelijkse
elektriciteitsrekening.
Ongeveer een jaar geleden, op 23 april
1981, bood een twintigtal Bossche groeperingen een petitie aan de gemeenteraad
aan, waarin deze gevraagd werd zich uit
te ~preken voor sluiting van de k~rncen
trale in Dodewaard. Het is namelijk zo
dat de gemeente via haar aandeel in de
PNEM, die weer aandelen heeft in d~ NV
GI<N (de Dodewaardcentrale), medeverantwoordelijk is voor het doordraaien van
deze centrale.
In mei voerde de stroomgroep een 'ludieke'
aktie in de Bossche binnenstad om de relatie Den Bosch-Dodewaard duidelijk te maken
en om te laten zien dat Den Bosch dus ook
verantwoordelijkheid draagt voor de produktie van radio-aktief afval. dpt nog vele
generaties na ons gevaarlijk blijft.
In de 9emeenteraadsve~gaderingvan die
maand kwam onze petitie ter sprake. De
raadsgroepering Knillis had al een motie
klaarliggen, maar op voorstel van de PvdA,
die over dit onde~erp onderling verdeeld
was, werd BenW gevraagd eerst met een preadvies te komen over de kerncentrale in
Dodewaard. In oktober schreven we nog maar
eens een briefje, hoe het zat met dat preadvies, of het al opschoot. En jawel, in
december kwamen BenW met een voorstel met
als inhoud: de gemeenteraad zou wachten
met een uitspraak tot de kommissie Beek,
die de gevolgen van voortijdig sluiten

Stroomgroep Stop Kernenergie Den Bosch
Postbus 1404
5200 BL Den.Bosch
Tel: 073-136308
of: 073-141483
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winkel. Haarlem: EIpee,Boekhandel "Argora". Eindhoven:
Elpee, Boekhanc1l'l "De Mol': Enscltede: Elpee. Aml)em:
Elpee. Lcideu: Elpee. Den Bnsclt: Elpee, SSK.
Akknnn:""reldwinkel. Doetindtem:Wereldwinkél.
Hool!eveen;We~~d.Sllldskanaal:

Hi1versum:WW. SiltIFd: KolIekliefRampenplan.Wi
Zon & Wlnd.BnêûIö: Ontmoetiugstenlrmn "Hel
Varsereld: KwaksmöUe.Aallen: Attka.Lictltenvoorde:
Mönenkoane.~: Stichting \J1focenlrmn .
Zwolle: De Bonte Hond,
BRD, Boun:Elpi-Schallplalten. Köln: Kaufbof, ElpiJl1atten. Dfuiscldotf:Theaterl<assëKiUu "\i:du:brs\em1

Plaatselijke energie aktie
SindS enige tijd doen miljeu- en anti-kernenergie groepen oak op andere manier van zich
spreken dan via demonstraties en blokkades. Steede meer, en ook steeds beter apgezet,
",orden er aktiviteiten ontplooid, gericht op de partikuliere en gemeentelijke energievoorziening. We hebben het hier over plaatselijke energie aktie. Dat steeds meer groepen zich met plaatselijke energie aktie bezig zijn gaan houden is min of meer een logiese stap. IlIJIlers, aktiviteiten op dat nivo zijn vanzelfsprekend als je wil "'erken
aan een gedecentraliseerde, gederrrJkratiseerde en miljeuvriendelijke energievoorziening.
Ondanks de vanzelfsprekendheid van deze aktiviteiten, en ondanks het grote belang ervan,
geniet het fenomeen ",s.inig publieke bekendheid. Zelfs de aktieve groepen "'Bten ",einig of
niets van elkaars aktiviteiten en ervaringen! Onderstroom ",a haar bescheiden bijdrage
gaan leveren om de plaatselijk energie aktie meer bekendheid te geven, om de diskussie
over haar mogelijkhe.dsn en problemen te stimuleren. We willen in de komende nunmers aktieve groepen aan het "'Oord laten over hun aktiviteiten, de positieve en negatieve reakties, hun ",erkwijze en de diskussies die ze voeren. Als apstappertje voor de komende
serie artikelen willen lJe nu vast wat nader ingaan op op wat achtergronden en konkrete
vormen van plaatselijke energie aktie.
~66r alles is het belangrijk de aparte in-liggen in een vergrote aktieve en passieve
aanhang en in het (voorlopig) weten te blokvalshoek van deze aktievorm in de energiestrijd te bezien. De AKB zoals ze zich lande- keren van de keuze voor meer kerncentrales.
lijk geprofileerd heeft, en zoals ze dus ook
de meeste bekendheid geniet, richt ~ch voorHij plaat~elijke energie aktie wordt, uital op de keuze voor ,of tegen bepaalde vormen
van energievoorziening. Het meest duidelijk
gaande van die keuze, ingespeeld op wat par·
richt de AKB zich tegen de keuze Voor kernetikulieren, instellingen e~ gemeenten zélf
nergie en voor de keuze voor inzet van kleinkunnen doen aan een verantwoord omgaan met
energie. Er,wordt daarbij niet alleen geschalige toepassingen van alternatieve enerqiebronnen. Daarbij aansluitend wordt ook ge- mikt op een vergroot 'energiebewustzijn'
kozen voor een demokratisering en een regiomaar ook op het realiseren van de aangepaknalisering van de besluitvorming over de ener- te projekten, of het scheppen van VOOrwaargievoorziening. De resultaten op dat front
den daarvoor. Dat betekent ook dat men zich

zelf doen
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in technies en financieel opzicht realisties
moet zijn, en dus gedegen rekening moet houden met de specifieke omstandigheden in elke
situstie.
Er zijn verschillende manieren om aan plaatselijke energie aktie te doen, en er zijn even zo veel onderwerpen om aan te pakken.
Zo zijn er aktiviteiten, gericht op partikulieren, bijvoorQeeld het geven van algemene
en specifieke informatie over energiebesparing en de mogelijkheden van alternatieve
energiebronnen op kleinere schaal. Die informatie kan gegeven worden aan iemand die
bijvoorbeeld zijn dan wel haar eigen huis
wil isoleren, een specifiek geval dus. OOk
worden er door groepen kursussen opgezet over deze materie, gericht op bepaalde doelgroepen. Hierbij staat enerzijds de 'servicefunktie' centraal, anderzijds ook het konkrete inzicht bieden in wat mensen z~lf
als konsument en in hun eigen situatie, kun-

doen. OOk zonder dat daar altijd allerlei inmenging van offici~le instanties voor
nodig is.

~en

gemeenten
OOk naar de plaatselijke autoriteiten toe
wörden er aktiviteiten ondernomen. Gemeenten
hebben namelijk wel degelijk inVloed op (aspekten van) de energies~tuarie op plaatselijk
nivo. En niet alleen als het erom gaat de
bouw van een kerncentrale of de vestiging van
~en opslagplaats voor ra~io-aktief afval binnen de gemeentegrenzen te verbieden. En ook
niet alleen vanwege het feit dat het gemeentelijk apparaat energie verbruikt.
Zo beslissen gemeenten bijvoorbeeld over de
bouw van nieuwe wijken; zij kunnen zich
sterk maken voor een dusdanige bouw, dat
de huizen relatief 'energiearm' bewoond
kunnen worden. Zij kunnen kleinschalige
pr9jekten met bijvoorbeeld (passieve) zon-
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ne energie en windenergie stimuleren. Voorbeelden van plaatsen waar dat gebeurt is,
zijn Schiedam, Gasselte en Deersum te noemen, waar men door toepassing van zonneenergie, energiebesparing, windenergie en
bio-gas installaties een geringer energieverbruik en een grote mate van onafhankelijkheid van het landelijke gas- en elektriciteitsnet wil realiseren.

Er komen ook andersoortige vormen van samenwerking voor, bijvoorbeeld rond het tema werkgelegenheid. In Nijmegen wordt er
in het kader van het Aktieplan werkgelegenheid door groepen die aktief zijn op
verschillende terreinen, gewerkt aan het
behoud van werkgelegenheid door produkten
te maken waar maatschappelijk gezien behoefte aan is. Eén van de projekten die
redelijk vergevorderd zijn is het ontwikkelen van een onderdeel voor een windmolen.

werkwijze
Het bovenstaande is zomaar een greep uit
het skala van aktiviteiten die onder de
noemer plaatselijke energie aktie ondernomen worden. Er wordt meer gedaan en
er is waarschijnlijk nóg meer dat gedaan
kan worden.
De werkwijzen van de verschillende groepen
is ook niet steeds dezelfde, niet alleen
wat betreft de soort aktiviteiten. Zo zijn
er groepn die, vanuit een professionele vakkundigheid als bouwkundige of architekt(e)
werken aan het technies ontwerpen en vormgeven van 'energiearme' woningbouw. Daarbij kan samengewerkt worden met partikulieren, instellingen, woningbouwverenigingen
of gemeenten. Andere groepen onderhouden
voor dat soort aktiviteiten kontakten met
dergelijke vakkrachten of hebben er een of
meer in hun midden. Er zijn ook groepen die
geheel draaien op basis van vrijwilligheid,
en die hun deskundigheid niet met een bepaald diploma kunnen onderstrepen.
Initiatieven tot het opzetten van Energiewinkels of Energie Werkplaatsen schieten
de laatste tijd als paddestoelen uit de
grond. Op een begin maart gehouden weekend,
waar aktieve groepen ervaringen over plaatselijke energie aktie uitwisselden, bleek
dat er onduidelijkheid over bestond hoe zo'n
winkel precies te definiëren. Gelukkig werd
ook daar de diskussie over de exakte definitië van minder belang gevonden dan de
praktijk. Gemeenschappelijk hebben dergelijke initiatieven in ieder geval, dat ze in
een of meer gebouwen een vaste plaats willen bieden waar verschillende aktiviteiten
samen komen. Een 'winkel', waar mp-nsen informatiemateriaal kunnen kopen en adviezen
kunnen krijgen, een vergaderplaats voor
verschillende groepen, een plaats waar gewerkt kan worden aan de uitvoering van een
projekt, etcetera. In sommige plaatsen wil
men ook zelf meehelpen met bijvoorbeeld het
isoleren van panden.

vragen
Bovenstaand verhaal komt wellicht te optimisties over voor wat betreft de het werk
aan plaatselijke energie aktie. De praktijk leert dat er tig problemen te overwinnen zijn. Die hebben niet alleen betrekking op praktiese zaken, zoals het
verkrijgen van financiën of het vinden
vap een geschikt pand. De aparte invalshoek van plaatselijke energie aktie maakt
ook aparte diskussie nodig. Bijvoorbeeld
over met wie je samenwerJç.t, welke projekten je aanpakt of op welke groepen je je
wil richten en hoe je dat dan doet. En er
valt natuurlijk veel te leren van je eigen
aktiviteiten en die van anderen.

Oproep
We willen in Onderstroom dus ruim
aandacht besteden. aan plaatselijke
energie aktie en aan de groepen die
ermee bezig zijn.
Maar, daarvoor is wel nodig dat we
meer hoogte krijgen van de verschillende praktiserende groepen in den
lande en hun aktiviteiten en ervaringen. Want wat moeten wij als redaktie nou, als die aktieve groepen
zelf niets of weinig van elkaars bestaan en aktiviteiten afweten ••••
Bij deze roepen we dan ook iedereen
die aan plaatselijke energie aktie
doet op om kontakt met ons op te
nemen. Of, als je groepen kent die
op dat gebied aktief zijn en die Onderstroom niet lezen, deze oproep
onder hun aandacht te brengen
Hoe meer informatie we krijgen, des
te beter en vollediger we de serie
kunnen opzetten. En wie weet, als
gevolg waarvan er misschien meer en
beter aan plaatselijke energie aktie
gedaan kan worden.
Schrijf dus als je wat weet naar:
Onderstroom, Postbus 1334 in Nijmegen.
A

samenwerking
Afhankelijk van de onderwerpen die aangepakt worden en van de politieke keuzes van
de betreffende groep, wordt er ook voor samenwerking met bepaalde groepen en instanties gekozen. Sommige groepen kiezen meer
voor samenwerking met officiële instanties,
terwijl anderen zich meer op wijken en partikulieren richten. Mengvormen komen natuurlijk ook voor.
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KARAVAAN TEGEN KERNENEGIE
Een kaNvaan tegen k/3menergie. Protoog~ SpektakeZ~ de CyaÛlb1n8i Stf'ijdorokest. Poppengroep j{QtPijn~ VuiZe Mong en z'n ViezeGasten~ FZying Lipstiaks; eim gzoeep uit de
Neks van groepen die enthousiast roeageerode op het voorosteZ vanuit Nijmegen rond de
tafeZ te gaan zitten om te kijken lJ)(J.t de mogelijkheden zijn in 'Nedet'Zand tijdens de
bOUhJvakvakantie. een karoavaan tegen kemenerogie te oroganiseNn. Dinsdag 23 febrouaPi
was het so vel'. In een d:t>ukke~ enthousiaste vèrogaàePing lJJerod bealoten aUea op alZea
te zetten om de karoavaan van ata!'t te Zaten gaan. Weel' haM 1.<Jerokendua~ maaz' .boven het
vooroateZ staat ni/3t voot' niets 'Nik naaf' de ate1"l'en~ opdat je je koeaterot in de zon. '
laten MeMo-bedrijven zien wat voor hen klein~
schaligheid is, maken theatergroepen met hun
vele anti-kernenergieprodukties weer eens
gèzamelijk kultureel front en is er plaats
voor pop en punk. Drie dagen zal het dure",
dan trekt de karaVaan verder: het cirkus van
de vitaliteit, het cirkus tegen kernenergie.

Hoe kun je de mensen breiken die we niet
via info~tie-avonden bereiken, omdat ze
de hele daq in de fabriek hebben gestaan en
dan moe zijn; of de was n09 moeten doen als
eindelijk, eindelijk dë kinderen in bed liggen? Hoe verzorg je in tijden van steeds
smaller wordende 'maatschappelijke diskussies' je eigen publiciteit zonder dat de
verslaggever alleen maar gernteresserd is in
het antwoord tip de vraag of' er al dan niet
geweld zal worden gebruikt? Uit deze diskussie werd het idee geboren een karavaan
te organiseren van allerlei mensen en groe~ die ptodukties maken, die gaan over onze gezamelijke strijd voor 'die' andere maatschappij', uitgaande van de an,ti-kernenergiestrijd. De karavaan zou in de bouwvakvakantie drie weken langs de belangrijkste
toeristencentra moeten trekken. De vakantie;
omdat die tijd direkt aansluit bij de vorm
en sfeer ·waarin·, we informatie over kernenergie willen geven; in de bouwvak, omdat dàn
in ieder geval de mogelijkheid het grootst
is, dat ook die 'anderen' mee genieten en
meedenken.

Voor de }U'CB levert het een belangrijke mogelijkheid op de diskussie over kernenergie
weer op te pakken, nadat die wat verdwenen
is na de. Dodewaard-aktie '81. De karavaan
moet echter geen ontkenning vormen van de
grotere strij.dbaarheid, geen distantiëring
van direkte aktieS. Veel meer moet ze duidelijk maken, dat strijd voor een andere maatschappij ook te maken heeft met'kreativiteit,
gein; dat de mensen die in Dodewaard blokkades boUwden (wij dus) ook liever zingen,

len dan ook een belangrijkere rol gaan spelen dan ons lief is. Toch willen we de gok
wagen; als je niet wilt vallen moet je niet
opStaan ••••
MenSen die ons voor vallen willen behoeden,
kunnen een bijdrage storten op gironummer
156856~ tnv Stichting Gelderse Stroomgroepen,
ovv Karavaan tegen Kernenergie.
Welkom zijn natuurlijk ook ideeën, hulp enzovoorts. Die kun je sturen naar
Johan van de Woestijne
Bronsgeeststraat 34n Nijmegen (080-782289)
Elke donderdag ·van 11.00- 17.00 uur is
het sekretariaat geopend en bereikbaar via
080-220960.
.

maal' dat die b'Lokkades nodig zijn om te kunnen bUjven zingen. De karavaanvorm zal zeker tot gevoig hebben, dat de media voor een
geweldige uitstraling van het gebeuren zullen zorgen. Daar zijn we niet vies van.
De karavaan zal van 24 juli tot 15 augustus
door Nederland trekken en haar tenten op
slaan in Brabant, Zeeland, Noord-Holland,
Oost-Groningen en in de Achterhoek. De
'Veulpoepe;rs', de Werkgroep Kernenergie
Zeeuws-Vlaanderen en het Energie Kommitee
Oost Gelderland hebben al aangeboden in hun
omgeving uit te kijken naar een geschikte
standplaaté, de nodige vergunningen te regelen en mee te helpen met de voorpubliciteit
in de omgeving. Ook weten zij beter dan wij,
welke plaatselijke groepen nog meer benaderd
kunnen worden om het informatieve gedeelte
van de karavaan mee te kunnen verzorgen, zodat ook die groepen een goede gelegenheid
hebben zich weer eens te presenteren.
We beseffen dat ook solidariteit van honger
om kan komen en we willen dan ook geen vals
beroep doen op de solidariteit van de verschillende muziek- en theatergroepen. Reiskosten, apparatuur en vooral tenten gaan
veel geld kosten. Subsidies en donaties zul-

Het is weer een mooie dag, nOg steeds.bouwvakvakantie en de camping overvol. Maar,
daar houdt dan ook elke vergelijking met
gisteren op.. In het dorp hebben beeldende
kunstenaars overal objekten neergezet, die
ui j:drukking geven aan het verzet tegen kernenergie; een muurschilderbrigade heeft zojuist een mooi muurtje gevonden en de
straattheater- en straatmuziekgroepen hebben
zich meester(es) gemaakt van de vele pleintjes; op de hoogste duintop moedigt de 'fanfare van dt! eeuwi.g durende bijstand' de men~
sen aan de wanverhouding die· er bestaat tussen vakantie en werk om te draaien, 'de
volharding' onderzoekt wat het is om ho09
van de kerktoren te blazen en daar waar het
fietspad het bos in duikt, zet 'kladderadatsj' het beste beentje voor; clowns en
akrobaten halen op het stand hun toeren uit
en in de grote cirkustent is er een tentoonstelling over kernenergie en het verzet ertegen, worden videobanden en films gedraaid,
18
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munitietrein

&

verzet

Vanaf 15 maart is er een boekje over de akties t~gen de munitie-'
transporten in de handel. Het is samengesteld door Ank Verrips ,
Bart Hogenboom en Mirjam de Rijk, die zelf nauw betrokken zijn
geweest bij de akties, die met name in Deventer zijn gevoerd.
Het boekje gaat uitgebreid in op de motieven en achtergronden
van de aktievoerd(st)ers tegen de 'munitietrein en geeft een duidelijk beeld van hoe de akties zijn geörganiseerd en wat daar al
niet bij komt kijken.
Het boekje is dan ook vooral bedoeld voor mensen uit vredesgroepen, basisgroepen en andere aktiegroepen uit de sociale beweging,
die bezig zijn of willen gaan met direkte aktie. Maar ook voor
andere belangstellenden is het de moeite waard. Naast algemene
informatie over de munitietransporten, militairisme en-direkte
akties is er een uitgebreid verslag van de rond Deventer gevoerde
menselijke blokkade-akties. Daarnaast zijn er aparte hoofdstukken
opgenomen over pers, besluitvorming, juridiese aspekten en een
uitgebreide nabeschouwing. Deze hoofdstukken bieden veel praktiese
informatie, die van pas kan komen bij het opzetten van een direkte
aktie.
Het boekje is te bestellen door 13,-- + fr,45 aan verzendkosten
over te maken op giro 4186824 ten name van Jacinta Groos; Leusderweg 12, Amersfoort, tel. 033-622432.

anti-atoomtheater in Hulst
De Werkgroep Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen organiseert in samenwerking met de PvdA afdeling Hulst op 15 mei aanstaande in een
grote tent qp de markt in Hulst een optreden van het Belgiese
strijdtheater IVuile Meng en zijn Vieze Gastenl. Ook diverse
stands zullen worden opgesteld, terwijl er 's middags een kinderprogramma is.
Kaarten kosten 's middags 11,50 en IS avonds 17,50. Te verkrijgan op 15 mei aab de ingang van de tent, of te bestellen op telefoonnummer 01142-433 of 01143-296.
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Kolen, gekonkel en verzet
Bet verhaal over de plannen voor uitbreiding van de Centrale Merwede (CM) in Dordrecht
met 600 MW en het verzet daartegen, is op de eerste plaats een d~j!-vu. Bekende sterren
en diva's van de atoomlobby-scene als Shell, Esso en SEP vertolken weer een hoofdrol,
een PvdA die zich bij haar ja voornamelijk beroept op haar bestuurlijke verantwoordelijkheid en een zoveelste bestuurskollege dat in het voorbijgaan van steeds meer wordende gevaren en nog veel meer vraagtekens, een zoveelste wissel trekt op de toekomst.

Energiebeleid~ bestuur'ti.;Jke 11tt0hinati.es en obstrouktie van inspl'aakproceduf'es schijnen
een onlosmakelijke duivelse dPieUenheid te vo~en. De leden van het kommi.tee Stop Uitbreiding Centrale (SUC) vatZen haast over eZ.kaar heen als het erom gaat daar sterke
staaZtjes van te taten zien. NotuZen van :raadsvergaderingen 1.11orden geschoond~ SEP-notuZen over Dordrecht bLijken zoek~ perskonferenties 1.11orden onaange~gd t1.11ee uur vervroegd waardoor het kommi.tee niet aarD.tJezig is~ dikke rapporten~ die aZ. Zang in de Za
tiggen te 'IM.Chten worden vtak voor vergaderingen verstrekt en amper heef't het GemeenteZijk Energie BedPijf (GEB) in aZ.t.e toonaanroden ontkend dat er sprake is van uitbreiding van de. centrale of er staat een kompZete mquette van wat de CM 5 moet worden~ bege "leid door een dikke nota.
Na artike Zen over 'KoZen en 1.11erkge tegenheid' en 'KoZen en mi Zieu' nu het Zogieee vervoLg 'Kolen~ gekonkel, en het verzet' in Onderstroom. We spraken. met Zeden van het kommitee SUC

Het is eind '78 als een aantal vrouwen aanklopt bij de centrale die midden in hun
woonwijk staat, om te klagen over de terreinverlichting en toevallig hoort over de
plannen om de CM 3 en 4 uit te breiden met
een nieuwe koleneenheid. De buurt wordt bij
elkaar geroepen en een wijkvergadering, begin '79, wordt door meer dan honderdvijftig
mensen bezocht. Daaronder onopvallend verspreid, werknemers van het GEB, die op last
van hun superieuren positieve geluidén moe-

ten laten horen.
"Onze voornaamste grief was, dat er een kolencentrale gebouwd ging worden midden in
een woonwijk en in een gebied met, in een
straal van vier ä vijf kilometer, 250.000
inwoners. We wisten er toen nog niet zoveel
van en kre9en te horen dat we dan maar niet
daar hadden moeten gaan wonen.;. Alsof je
zoveel keus hebt!"
Bet konmi tee suc werd opgericht. Nota's en
rapporten werden op vergaderingen aan el21

kaar uitgelegd1 hearings werden georganiseerd, omdat de PvdA en D'66 in elke wijk
diskussies organisee.rden, behalve in de
wijk waar het om ging; een SUC-krant werd
uitgegeven en een informatiepakket werd samengesteld over de bouw -van de CM 5. En terwijl 70% van de wijkbewoners èen handtekening zet 'Onder een petitie tegen uitbreiding, besluit de raad in j\mi '80 voor de
uitbreiding. Natuurlijk, er worden randvoorwaarden geformuleerd waarbij het CDA
zich onsterfelijk maakt door heel dapper de
aanleg van een aarden wal met "ongelijke
groenvoorziening" als-een van haar randvoorwaarden ·te formuleren, om de meer dan
vijftig meter hoge kolos aan het oog te

En daarmee is bet grote raadsel •waarom,
waarom in god.snaam een 600 MW kolencentrale
midden in Dordrecht' een feit.

overkapaciteit
"De CM 5 zou eerst Noord-Brabant van elektriciteit moeten voorzien, maar toen dat niet
nodig bleek, was hij plotseling nodig voor
de 'eigen ' voorziening. Maar dat is onzin.
De nu nog in bedrijf zijnde CM 3 en 4 hebben
samen een vermogen van 300 MW, wat voldoende
is. Sterker nog, in de handelingen van de
tweede kamer van 17 december van het vorig
jaar, stelt Terlouw dat Dordrecht zal bijdragen tot de al bestaande overkapaciteit
die tot ver in de jaren '90 zal voortduren.
In bijlagen wordt be.x;ekend, dat de overkapaciteit in de jaren '79 en '80 meer dan vierhonderd miljoen heeft gekost!"
De CM 3.en 4 hebben de haar toebedachte
draaiuren in vijftien in plaats van vijfentwintig jaar volgemaakt en moeten nu worden
gerevi,seerd of afgebouwd. De SEP wil dat
laatste en zet met het dreigement "600 MW of
niets", de werknemers van het GEB onder druk
die hun werkgelegenheid in gevaar zien komen.
0
8et werkgelegenheidsa.rgument gaat niet op.
De CM 5 zal weliswaar 270 arbeidsplaatsen
scheppen, maar door afbouw van de CM 3 en 4
verdwijnen er 340. Daar staat niet tegenover
dat er een nieuwe technologie wordt qe!ntroduseerd. In tegendeel, het ie een konventionale kolencentrale, die al verouderd is op
het moment dat ie in gebru1k wordt genomen."

I

onttrekken. De PvdA, die samen met VVD en
CDA het kollege van B&W vormt, legt het moede hoofd ih de schoot met de volgende woorden (We geven een letterlijk citaat uit de
notulen van de gemeenteraadsvergadering,
want de woorden zijn te karakteristiek voor
de PvdA om ze aan de vergetelheid prijs te
geven):" •• • In elk geval was en is binnen de
fraktita van de PvdA een aantal mensen tegen
de bouw van de centrale, die derhalve de
konklusie van de heer Bakker (D'66 en tegen
uitbreiding-jvdw)delen. Aan de andere kant
heeft ons politiek realiteitsbesef ons duidelijk gemaakt dat met een deel van de PvdA
fraktie en de fraktie van D'66 voor een afwijzing van de centrale geen meerderheid ir
in de raad was te behalen. Op dat moment
hebben we onze bestuurlijke verantwoordelijkheid onder ogen gezien, en wij bogen
wat dat betreft op een lange ervaring ( • •• )
Onze fraktie is na een demokratles besluitvormingsproces binnen onze eigen partij tot
de konklusie gekomen dat wij dan maar het
beste zouden kunnen trachten de centrale te
bouwen, zij het onder zo stringent mogelijke
voorwaarden'!
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prestige
De plaatselij~e politiek biedt een eerste
houvast in onze speurtocht naar het waarom.
Ieder bedrijf wil groot worden en dus wordt
er vanuit de direktie van de centrale druk
uitgeoefend. Dat alles wordt dankbaar opgepakt door een gemeentebestuur dat uit prestige overwegingen Dordrecht een centrumfunk·
tie wil geven • .Dan is daar nog wethouder
Janse (PvdA) die graag burgemeester wil wor·
den en weet dat het binnenslepen van een
miljardenprojekt zijn kansen op zo'n post
aanmerkelijk doet toenemen.
"Vanuit de wens een centrumfunktie te willen vervullen, wilde de ~emeente een nieuw
woongebied openleggen aan de andere kant
van de Dordtse Kil. Daarvoor moest de Kiltunnel worden aangelegd. De landelijke overheid besliste negat1ef en dus moest Dordrecht het zelf maar zien te financieren.
De geplande eenheden werden bij lange na
niet gehaald en zo ontstonden er huizenhoge
financiêle problemen. Op dit moment betaald
elke Dordtenaar, van grijsaard tot baby,
honderd gulden per jaar voor die tunnel,
waar ook nog tol voor betaald moet worden.
De komst van een 600 MW centrale zou veel
van de fiAanciêle problemen oplossen. Janse
is wethouder van financiên, maar niet alleen
dat. Janse is ook wethouder van energie, als

zodanig commisaris van de Energiemaatschappij ZUid-Holland (EZH) en als zodanig zit
hij in de SEP."
De zo diep gevoelde bestu~lijke verantwoordelijkheidl de interne partijdemokratie

dan 77\. Boe willen ze in godsnaam 90\ halen
als ze niet eens weten wat de verminderde
hoogte van de ketel voor gevolgen heeft
voor de zwaveluitstoot? Wat -dat betreft is
de CM 5 wel goed voor de werkgelegenheid,
,want als dat ding gaat draaien, komt de hele wereld kijken."
"Alleen al àoor de totale onbekendheid van
geluidshinder en luchtverontreiniging door
de gewijzigde hoogt, moeten de aangevraagde
vergunningen geweigerd worden."
Ondertussen' is er al tien Dl11joen uitgegeven om te onderz.oeken of het verouderde
type wel te bouwen is. Maar ook al zou blijken dat dat mogelijk is, rest .er nog een

van de PvdA:

meerkosten
Is de gretigheid van het gemeentebestuur
van Dordrecht verklaarbaar, onverklaarbaar
blijft, waarom daar door de landelijke overheid op ingehaakt wordt. Want al formuleert
het CDA lachwekkende randvoorwaarden voor
de bouw van de CM 5, door de aktiviteiten
van met name het kommitee SUC, zijn er een
aantal randvoorwaarden opgenomen, die de
kosten van de CM 5 tot zulke gigantiese
hoogten doen stijgen, dat de maatschappelijke meerkosten ~elfs landelijk worden omqeslagen. Maar niet alleen dat. Door te moeten voldoen aan een aantal voorwaarden
wordt de op zich al verouderde kolencentrale een noviteit: de vOOr een 600 MW centra-'
Ie normale vuurhaard-hoogte van ruim tachtig meter is voor de CM 5 door haar ligging
midden in een woonwijk onaanvaardbaar en is
teruggebracht tot vijfenvijftig meter (sicl)
"De direkteur van het GEB antwoordde op de
vraag of dat wel kon met "Dat moet nog blijken"l Ze weten helemaal niet welke konsekwenties het heeft voor de vliegas-afvang,
de stikstofuitstoot is een funktie van de
vuurhaard, dus ook onbekend. In de randvoorwaarden staat dat er een rookgasontzwaveling
moet plaats vinden van 90\. In Japan hebben
ze tien jaar. ervaring en komen niet verder

randvoorwaarde: een verantwoorde verwerking

van de afvalstoffen.
"De raad heeft in september een motie aallgenomen tegen kernenergie, omdat de afvalproblematiek niet is opgelost. Hetzelfde geldt
voor het afval van een kolencentrale, j~st
.omdat het gaat om zulke gigantiese hoeveelheden (zie ook Onderstroom 2, zesde jaargang)
Daar komt bij, dat de uitstoot van een 600
MW kolencentrale tien tot honderd keer zoveel radioaktiviteit bevat dan die van een
'normaal' funktionerendè kerncentrale. Voqr
Nederland gelden geen eisen voor de kwaliteit van kolen ;zoals in de VS, waar grote
kolenmijnen niet ontgonnen worden, omdat de
kolen teveel radio-aktiviteit bevatten.
Wij vinden dat kolengestookte centrales
onder de Kernenergiewet moeten vallen."

murw
ondertussen raakt de bevolkiftg door de lange
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duuJ:' en de ingewikkeldheid murw. Worden er
van de eerste bezwaarschriften die huis-aanhuis door het kommitee zijn verspreid er
zeshonderd verstuurd, in tweede termijn zijn
dat e r ' nog maar I ruim tweehonderd.
"Door het raadsbesluit zijn we weer technies
bezig gegaan; ae wijknobiliseren op procedures. Maar we hebben ook de diskussie over
energiepolitiek aangezwengeld. Onze standpunten hebben zich ontwikkeld. Eerst was het
alleen maar niet in onze wijk; zet I m maar
op de Maasvlaktie. Nu zijn sommigen van ons
helemaal tegen steenkool, terwijl een enkeling de hoop gevestigd heeft op nieuwe technologie~n. Als kommitee hebben we geen antikernenergiestandpunt, maar de meesten zijn
wel tegen kernenergie.

stOf", de ,ministEi)r maakt een einde aan alle
onduidelijkheid door in de al eerder aangehaalde brief aan de SEP te schrijven:" •• Ik
ga er daarbij evenals u vanuit, dat maksimaal zeker gesteld kan worden, dat vanaf het
begin kolen gestookt kunnen worçien ••• "
Vanwaar toch die haast? omdat kolen goedkoper zijn dan olie en aardgas? Wat heet goedkoper als je mee werkt aan een vergroting
van de overkapaciteit die nu al meer dan
tweehonderd miljoen gulden per jaar kost?

centralisering
"Dat kolenstook zo goedkoop is, is ook maar
betrekkelijk. De ontwikkeling van de mijnbouw in Zuid-Amerika en de VS kost enorme
investeringen in de infra-struktuur als de
aanleg van havens en spoorlijnen. Dat heeft
een centralisering van belangen tot gevolg
en in latere instantie een kunstmatig opdrijven van de kolenprijs. Kolenstook is dan
niet meer zo aantrekkelijk. De politiek
speelt daar slecht op in. Er wordt geen energiebeleid gevoerd."
De laatste bewering moet misschies aangevuld worden: er wo.rdt geen onafhankelijk
energiebeleid gevoerd. Want wie komen we
tegen met steeds groter wordende belangen
in de steenkool? Shell en Esso; dezelfden
als van de olie, het aardgas en de kernenergie.
We hebben geen enkel argument voor de landelijke overheid kunnen ontdekken dat voldoende basis verschaft voor de bouw van een peperdure, nu al verouderde kolencentrale midden in een zeer dicht bevolkt gebied. Wellicht verklaren de grote belangen van Shell
en Esso de grote haast van de overheid.
Dat gentleman's agreement tussen de staat en
Esso en Shell, wat staat daar eigenlijk in?

diversifikatie
Ook de energiepolitiek van de overheid biedt
geen echt antwoord op de vraag waarom nu
juist dIe centrale daar. De voorgestelde diversifikatie (van alle energiebronnen een
beetje) staat of valt niet met de CM 5. Zonder het CM 5 aandeel wordt in 1978 45% van
het maksimaal be'nodigde vermogen met kolen
opgewekt; vijf procent meer. dan het streefpercentage voor het jaar 2000. Terlouw stelt
in een brief van 28 septembel;' van het vorig
jaar aan de SEP:" ••• Ik wil niet verhelen dat
ik slechts na dieggaand beraad mijn goedkeuring hecht aan het bindend verklaren van een
nieuwe produktie-eenheid te Dordrecht. Im-

mel'S de Q'lJel'kapaaitei t fJol'dt 'lJel'groot en de
Lokatie is niet in aLLe opziahten optimaaL.
(kursivering jvdw), hetgeen ook in de kosten tot uitdrukking komt. Uiteindelijk hebben voor mij de mogelijkheid om eerder tot
vergroting van de koleninzet te komen, gezien de vergaande staat van voorbereiding
en ook de betekenis van de bouw van deze
centrale voor de industri~le ketelbouw de
doorslag gegeven."
Het werkgelegenheidsargument, in de ketelbouw
mag sterk lijken in tijden van ekonomiese
krisis, maar als we weten dat de kosten van
de bouw van de centrale in drie jaar tijd
zijn verdubbeld tot 1,8 miljard en dat ze
zeker tot boven de 2 miljard zullen stijgen,
is het wel een zeer kostbaar banenplan.

Johan
Met dank aan Coen Engelaer, Dennis Brittijn,
Theo de Haan, Sylvia Leenderts, Piet Slot
van het kommitee SUC.
SUC
rivierplein 82
3313 HE Dordrecht

haast
Niets, maar dan ook niets rest dan het tijdsaJ:'gument "eerder tot vergroting van de koleninzet te komen". Wordt er in de randvoorwaarden van de -gemeente nog gesteld "dat er garanties door vergunning- engoedkeuringverlenende instanties moeten zijn gegeven dat
geen kolen worden gestookt alvorens de afvoer en verwerking van vaste verbrandingsprodukten op een maatschappelijk verantwoor- _----f
..il.....L.-l~
de wijze zijn geregeld en dat voor de tussenliggende periode toestemming moet zi
liggende periode toestemming wordt verkregen tot benutting van olie of gas als brand-
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Half april start de KEMA met de afgravinLgg~-===~
van hét nultleair afval, en vervoert dit'"
reg~lmatig tijdens de afgraafperiode
(duurt tot half juli) naar Petten en
_ _• Dodewaard.
om dit KEMA~afval en de hele afval-problematiek onder de aandacht te brengen, stelden we ons voor gedurende perióde allerlei
Iliwl..........akties te plannen.
- -........
Als start van de aktieperiode is er zaterdag 17 april een afval-manifestatie in
Arnhem. Deze manifestatie krijgt een sterk
regionaal karakter; is gericht op de Arnhemse bevolkj.ng en mensen uit de regio.
Het KEMA-afval neemt die dag een centrale
plaats in. Toch zal er verder veel aandacht
zijn voor de gehele,atoomafval-problematiek
en de onoplosbaarheid ervan.

I

\ I

Er wordt een aar1tal sprekers, waaronder
iemand van Greenpéace die over zeedumpingenspreékt, voor de manifestatie uitgenodigd. Naast sprekers en stands komen er
toneel- en muziekgroepen. In een filmzaal
orden videobanden gedraaid. De manifestaie vindt plaat:; in Musis Sacrum, Velperuitensinge1 22, Arnhem.

I

I

I

I1

I

1

Voor meer informatie en zeer zeker als je
mee wilt werken aan de voorbereiding van
deze aktiei3: Katshuis, Sweers de landastraat 73, Arnhem. Telefoon
085-514957 (woensdag van
16.00 tot 18.00 uur)
of: Niels of Elize: telefoon

.~ 085-5114;,9.~.

b

tl Het KEMA-overleg.
11
U

» •

17APRIL IN ARNHEM
25

Kalkar failliet,

•••••

In de vorige jaargang van Onderstroom is veel, aandacht besteedt aan de SneUe KhJeekreaktor die bij Kal,kar in aanbo~ is. Onze korrespondent daar ter plekke is er een paar maanden tussen uit geweest~ en verder was het politieke gekonkel in de Bundestag te onduidelijk om er een artikel over te kunnen schrijven. In beide is echter verandering gekomen~
vandaar dat we in dit numner de droaad weer oppakken. De duitse atoomlobby is een Kalkar
offensief begonnen~ maar ons Kalkar offensief zal hun de das omdoen.
Op woensdag 17 februari j.l. is de Bundesregering akkoord gegaan met het financieringsvoorstel voor de Sneile Kweekreaktor
in Kalkar. Dit houdt in dat zij nog eens
500 miljoen DM ekstra uittrekt voor de
financiering van het projekt.
Het afgelopen jaar heeft het er tot drie
keer toe naar uit gezien dat het Kalkar-pro
jekt stil gelegd zou worden. NU schijnt dan
eindelijk de oplossing voor de financiering
gevonden te zijn. De duitse elektriciteits
bedrijven gaan een groot deel van de kosten
betalen. Tenminste als het parlement toegeeft aan de eisen die zij voor een grotere
financiële bijdrage stellen.
Op de eerste plaats moet het voorbehoud uit
1979 over de ingebruikname van de reaktor
worden opgeheven. Ten tweede zal er op korte termijn toestemming moeten komen voor de
bouw van een opwerkingsfabriek en de opslag
van hoog radio-aktief afval. Zonder deze
mogelijkheden kunnen de snelle kweekreaktoren toch niet funktioneren. Ten derde willen de elektriciteitsbedrijven meer medewerking van de staat bij de bouw van gewone
kerncentrales. Zo is bekend dat de zuidduitse elektriciteitsproducenten als tegen
prestatie voor een financiële bijdrage aan
Kalkar, konkrete toezeggingen uit Bonn willen voor de bouw van kerncentrales in Whyl,
Pfaffenhofen, Neckarwestheimll, Ohullen
de opwerkingsfabriek in Schwandorf.
Het ziet er naar uit dat de duitse regering
voor deze chantage wijkt. Er wordt gewerkt
aan de vereenvoudiging van het vergunningen
beleid, waardoor het parlement niet meer
over de bouw van ke~ncentrales hoeft te beslissen, en burgers niet meer kunnen klagen
bij deelvergunningen waardoor procesvoering
tegen centrales steeds moeilijker wordt.

ekstra uitgetrokken voor dit projekt. Om
dit geld bij elkaar te krijgen zijn in januari de stroomprijzen met 7,3% omhoög gegaan. Voor het eerst wordt toegegeven dat
deze verhoging nodig is om de Snelle Kweekreaktor te financieren.
Tot nu toe is er al zo'n 3,5 miljard mark
uitgegeven. Volgens minister van Bülow (verantwoordelijk voor het projekt) gaat de centrale 5 miljard mark kosten en is hij in
1985 klaar. Een studie uit 1980 echter, gemaakt door de ontwerpers van Kalkar, schat
de kosten op zo'n 10 miljard mark en een
bouwtijd tot 1990. Deze studie is tot voor.~
kort geheim gehouden.
Op 9 februari 1981 vertelde de chef van de
.
SBK (de b0'!iers) Dr. August Ei ts dat a/;JJJde
Vijfde
ëI'e~ning niet voor decemb~~
1981 af zou ko
e kosten zeker z de

rekening

Wat Nederland betreft heeft de vorige m1n1Ster van ekonomiese zaken, van Aardenne, een
plafond in de nederlandse bijdrage gelegd.
Zij betalen 15% van 3,2 miljard wat neerkomt op 480 miljoen gulden. De nieuwe regering wilde nog een stapje verder gaan. In
de regeringsverklaring werd aangekondigd
dat Nederland zich geheel uit het Kalkarprojekt zou terug trekken. Zelfs het CDA
verkondigde dit in haar verkiezingsprogramma. Ondertussen zijn ze weer van gedachte
veranderd, zoals een goede jojo betaamt.
Het CDA heeft bij monde van Pierson Lansink

oplopen tot 6 miljard. Die vergunni
niet afgekomen en wordt pas komend
verwacht.
Intussen is er niemand meer die prec1
vertellen wat de centrale kosten gaat. r
wordt gewoon van ui gegaan dat ze tot 1985
5 miljard mark nodig hebben. Wat het meer
gaat kosten is van latere zorg.

KALKAR

Komende zomer gaat er in het Bundesparlement weer over deze zaak gepraat worden.
Tot die tijd zorgt de regering voor een
tussenfinanciering zodat er verder gebouwd kan worden. Als het parlement akkoord
gaat met de eisen van de zuid-duitse elektriciteitsproducenten gaan ook daar de
stroomprijzen omhoog,om Kalkar te financieren. De RWE, het elektriciteitsbedrijf van
Nord Rhein Westfalen, een van de opdrachtgevers voor de bouw, heeft al 375 miljoen
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laten weten dat het toch belangrijk is voor
de nederlandse industrie om met snelle
kweekreaktoren verder te gaan. Zelfs Terlouw, nu op de post van ekonomiese zaken,
liet onlangs horen, het toch op prijs te
stellen als Nederland in het Kalkar-projekt
blijft. En zo worden we voor de zoveelste
keer door de politiek bedrogen.

de kritiese wetenschappers uit de kommissie
stappen, en is de kommissie niet meer dan
een alibi voor de regering en atoömlobby
om de bouw van de kweekreaktor door te
drukken. Word het uitstel wel'verleend dan
gaan in ieder geval de kosten van de centrale omhoog, en bestaat de mogelijkheid
dat het parlement in het najaar besluit de
bouw definitief stil te leggen.

enquetekommissie

kalkar groschen

In 1979 is na een heftig debat over de Snelle Kweekreaktorin het Bundes Parlement, een
enquête kommissie ingesteld die zou moeten
onderzoeken of de snelle kweekreaktor in gebruik genomen moest worden, en hoe de toekomstige energiepolitiek er uit moet zien
op het gebied van kernenergie.
Kritiese wetenschappers zouden naast de atoomlobby eigen studies verrichten. Maar
door veel tegenwerking zijn deze studies

't

,

Nu alle stroomverbruikers in Nord Rhein
Westfalen gedwongen zijn mee te betalen
aan de Snelle Kweekreaktor, is op initiatief van de Grünen en de BI Stop Kalkar,
een aktie gestart om de Kalkarheffing
te weigeren. Een kleine groep mensen is
begonnen een deel van hun stroomrekening
niet te betalen, in de hoop dat dit initiatief zich als een sneeuwbal over heel
Duitsland zal verspreiden. Ter ondersteuning van deze aktie zal in de paasvakantie
een kleine karavaan zich door de plaatsen
rond Kalkar bewegen, om met muziek en teater op te roepen aan de aktie 'Kalkar groschen-Ohne uns' mee te doen.
Bij vorige STROBO akties (stroombetalingsboykot) is de ervaring opgedaan, dat de elektriciteitsbedrijven erg snel overgaan
tot afsluiting van de stroom. Of dat ook nu
weer zal gebeuren, zal de rechter moeten
beslissen. Mocht het toch tot afsluitingen
komen dan zullen gelijk twee anderen beginnen te weigeren.

demonstratie
om druk uit te oefenen op het Bundes Parlement, en er voor te zorgen dat er niet ongemerkt een beslissing genomen wordt over
de ingebruikname van de kweekreaktor, zijn
er initiatieven genomen om een internationale Stop Kalkar demonstratie te organiseren.
Wanneer deze demonstratie zal plaatsvinden
is weer onduidelijk geworden nu de enquête
kommissie uitstel heeft aangevraagd. De bedoeling is kort voor dat de. Bundestag over
Kalkar gaat debateren.
Het Initiatief voor de demonstratie is genomen door de BBU, een grote miljeu organisatie in de BRD, de Grünen Nord Rhein Westfalen en enkele BI's uit het Ruhrgebied.
Op het ogenblik wordt er gediskusieerd over
de I?laats van de demonstratie. In Bonn, bij
het parlement; in Essen, bij het hoofdkantoor van de RWE en SBK; of in Kalkar bij
de centrale zelf. Op 4 april a.s. is er een
vergadering voor BI's die aan de komende
Kalkar akties willen meedoen. En wel om
15.00 uur, Essenbergerst. 100 in Moers.
Ook nederlandse groepen zijn daar van harte
welkom.

eer beperkt gebleven en
r een deel zelfs
onmogelijk gemaakt. G~ ens nodig voor het
onderzoek hebben~nrët gekregen. Hun werd
ver od~~ iit~OUW zijnde centrale te
bez hti if4l?tj de poort werden ze tegengehou n en weggestuurd. Op het ogenblik zijn
ze an het kijken of het nog wel zin heeft
ver r te gaan. Een aantal wetenschappers
die
derzoek voor de kommissie verrichtten
zijn r al mee opgehouden wegens het ontbrek
van relevante gegevens.
De en uête kommissie heeft nu een half jaar
uitst
aangevraagd voor het indienen van
het e
apport, en geeist dat ze meer informa
krijgen. Het eindrapport zou onder
druk
e inancierings problemen in juni
af mo
z~J
Daarna zou het parlement
da
en esli JJg nemen over het 'al dan
nt t afbo en
in bedrijf nemen van de
Snelle Kw krea
r.
Als het uitstel niet wordt verleend zullen

Hans
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Glaudemans~

ENERGIE
VOOR MORGEN

~

Dè onlangs uitgekomen VNO/NCW-brosjure over energie voldoet
ongeveer aan de verwachtingen. Kort en bondig probeert men een
overzicht van de energieproblematiek te geven. Kort en bondig
zeker: 28 bladzijden is geen overdaad, al is het dan in door
de BMD betaalde vierkleurendruk.
Op subtiele, bijna terloopse wijze stelt men dat de groei van
het energieverbruik en het behoud van de welvaart hand in hand
gaan. De steeds grotere energiekonsumptie wordt zo al niet tot
natuurgebeuren, dan toch tot noodzaak verheven. Verder geen
woord daarover; er wordt alleen maar gekeken hoe je allerlei
energiedragers in deze groei kunt inpassen.
Ook daarbij valt op dat ontwikkelingen eerder worden voorgesteld als natuurgebeurens, dan als gevolgen van bepaalde keuzen. Het sterkst is wel de opmerking dat 'onze' energiebalans
verslechtert door de produktiebeperking op aardgas. Een besli'ssing die blijkbaar vaststaat, en niet meer is te belnvloeden,
in tegenstelling tot beslissingen over kernenergie. Hetzelfde
voor alternatieve energie: een grote bijdrage kan niet. Onderzoek stimuleren blijkbaar ook niet:
Het gaat om het doordrukken van kernenergie, wat het VNO
betreft. Dat is ook te zien aan het hoofdstuk dat daarover
handelt. Een enkel leugentje en een hele reeks halve waarheden.
De fraaiste opmerking is wel dat, wanneer het koelwater wegloopt, de kettingreaktie stopt. Dat klopt, maar er wordt 'vergeten' dat er dan best een 'melt-down' kan volgen.
OOk in de rest van de brosjure is men selektief ten aanzien van
de gebruikte argUlDènten. ArguJQenten in het nadeel van (bij.na)
alle vormen van energieopwekking worden bijvoorbeeld alleèn bij
bepaalde vormen van alternatieve energie genoemd, terwijl met
name bij kernenergie de problemen wel worden aangegeven, maar
als nietécht moeilijk worden gepresenteerd. Een voorbeeld:
"Definitieve opsl-ag van het hoag roadio-actieve afval- zal- gezien
de betroekkeUjk geroinge hoeveel-hedenl.c1aar'om het gaat~ pas oVero
20 of 30 jaar- actuee l- lVOroden. Intussen lVOroilt de techniek van
het hanteroen van afval- verodero ontwikkel-d. Op dit punt hebben
voorostanderos Van keronenerogie 1JJèl- verotroUZJen en tegenstmuleros
géén verotroOUlJen in een definitieve opl-ossing." Dat bepaalde
argumenten daarbij een rol spelen is de schrijvers blijkbaar
ontgaan.
Als u méé wilt praten, kunt u niet buiten dit boekje, zegt het
VNO/NCW. Op basis hiervan kan je echter beter over misleiding
praten, dan over energiepolitiek.

'/'"~~~~.
'8"IJ}. ,

'~.4
~rI/f~~

%~~

Het was de bedoeling hier ook de brosjure
die het NCW zelf heeft uitgegeven te bespreken, maar die krijgen we niet. Althans niet
als gratis recensie-exemplaar. De heer Wijfels, sekretaris energiezaken van deze klup
wilde eerst ons blad wel eens zien voor hij
ons voor nop zo'n brosjure stuurt. Een po~
ging tot censuur, of misplaatste kalvinistiese zuinigheid". nota bene met BMD-geld'l
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bijen tegen kernenergie

In hun strijd tegen vier qeplande hogedrukreaktoren hebben franse boeren duizenden
bijen ingezet tegen de politie die een door
de boeren opgeworpen blokkade wilde door~ breken. De blokkade was bedoeld tegen de
~ proefboringen die de EDF (Electricité de
France) in het gebied rond Carnet (Loire)
wilde beginnen. De boorders en politiemensen sloegen op de vlucht voor de bijen~ zwermen. Verschillende van hun moesten in
~ een ziekenhuis worden behandeld.

las~

Ook in Frankrijk krijgt men steeds meer
van militante pro-kernenergieklupjes. Op
14 februari, tijdens de demonstratie in
Carnet tegen bovengenoemde proefboringen, ~
werd er op de demonstranten en de politie ~
geschoten. Gelukkig werd er niemand gewond.
Tijdens deze en andere demonstraties in het
gebied vielen bij gevechten tussen politie
en demonstranten overigens wel gewonden, ~
merendeel onder demonstranten.
~

deense vakbonden tegen evakuatieplannen
~

4It

opzetten voor het geval er iets misgaat
~
met de centrale in Barsebäck. De enige manier om een ramp te voorkomen is volgens
de bonden de centrale te sluiten.

Vertegenwoordigers van 12 deense vakbonden
hebben aan de deense minister van milieu
Erik Holst laten weten da~ hij er niet op
moet rekenen dat hun leden meewèrken aan
de evacuatieplannen die de minister wil

mars tegen kweekreaktor'
_Het 'Kollektief van Tegenstanders van de
Superphénix organiseert een massale mars
tegen de snelle kweekreaktor in aanbouw
in Malville in Frankrijk. De mars zal op
zaterdag 27 maart beginnen in Malville en
~ eindigen op zaterdag 17 april bij het Elysee paleis in Parijs.
De geplande route zal de deelneemsters/ers
langs diverse energie- en militaire in~ stallaties brengen. Langs de route zullen
~ de deelneemsters/ers demonstraties en informatieve kampagnes houden, waarbij via
pamfletten tegen het gebruik van de explosieve stof Natrium in de snelle kweekreak_ tor geprotesteerd. zal worden.In de vel:e
plaatsen waar de demonstranten zullen overnachten zijn voordrachten over de gevaren
van kernenergie, de link tussen kernener-

_

e

gie en kernwapens en alternatieve energie
georganiseerd.
De organipatoren van de mars beschuldigen
de socialistiese regering ervan Frankrijk
in een plutoniumsamenleving te veranderen,
zolang zij doorgaat met de snelle kweekreaktor, met de uitbreiding van de faciliteiten van de opwerkingsfabriek in La Hague
en met het plannen van meer kerncentrales.
Via briefkaarten hebben ruim 80.000 tegen- ~
standers van de snelle kweekreaktor van
~
Mitterand g~ëist de bouw van de Superphénix stop te zetten. De demonstanten willen
aan het eind van de Mars een giganties
exemplaar van deze kaart aan Mitterand
aanbieden.
Collectif d'Oppostion à Superphénix
c/o CEP, B.P. 6,St Jean,69245 Cedex 1
France tel 7/ 837 42 77.

e

vulkaan kern van nicaraguaans energieplan
•

•

•

De sandinistiese regering van Nicaragua
heeft het werk hervat van een groots
geotermies energieopwekkingsprojekt in
de krater van de Momotombo-vulkaan, vlakbij
Managua. Dit projekt maakt deel uit van een
ambitieus energieprogramma dat naar verwachting 75 % van de elektricitei tsbehoefte van Nicaragua zal gaan dekken. Als
het projekt is afgerond (het eerste deel
is dat in februari van het volgend jaar)
zal de kapaciteit van 105 MegaWatt bereikt

e

zijn •
Naast di~ geotermiese energieprojekt staan.
er bij de nicaraguaanse regering nog elf
.
andere energieplannen op stapel, waaronder
plannen voor de ontwikkeling van biogas
en zonneenergie, en een windmolenprojekt
op het platteland.
De financiering van deze en andere, kleinschalige, energieprojekten is in handen
van o.a. de Verenigde Naties, de Latin
American Energy Organisation en andere
~
hulporganisaties.
~
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De afgelopen

maanden was er in Onderstroom regelmatig een oproep te vinden
aan onz~ abonne~s om het abonnementsgeld voor 1981
te betalen. Voor
ai nadat wi-j iedereen een acceptgirokaart hebben gestuurd heeft gelukki.g het meerendeel van de abonnees betaald. Wat
Ons echter verwonderde was de ontzaglijke verhuisgolf die er onder onze
abonnees plaatsvond.
Tientallen mensen bleken, nadat wij een acceptgiro hadden gestuurd te zijn
verhuisd of ter plaatse onbekend. Sommige verhuisden waren
nog wel zo vriendelijk
ons een aantal wikkels van opeenvolgende onderstrooms samen
met de acceptgiro aan ons
terug te sturen. Op die wikkels stond dan telkens geschreven dat de geadresseerde verhuisd dan wel onbekend was. Volgens ons klopt er iéts niet ••••
Hoe dan ook, ons abonneebestand is door.al die smoesjes en 'gewone' wanbetalers met
ongeveer een-zesde geslonken. Behalve het feit dat dat voor een klein blad een gevoelige
klap voor het lopende jaar betekend, hebben wij over het afgelopen jaar een 'gat' van
een kleine tweeduizend gulden.
We willen om dat gat tie dichten zogenaamde steunabonnementen invoeren. Tenslotte moet ons
financieringstekort óók worden teruggedrongen. Dat houdt in dat we bij de acceptgiroos
voor het abonnementsgeld voor het jaar 1982, die ongeveer eind april verstuurd zullen
worden, iedereen in de gelegenheid stellen een tientje extra over te maken. De zeer
draagkrachtigen hoeven zich echter ook dan niet te generen om nog iets meer te gireren.
Schrik dus niet als je in april een envelop met twee girokaarten in de bus vindt.
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Eris veel verkeerd gegaan tijdens de t
odewaardblokkades van '80 en '81. Er zijn
daarvoor een aantal faktoren te noemen die daaraan een flinke bijdrage geleverd hebben.
Zo speelden het botte politieoptreden en het optreden van rechtse jongeren, aangezet
door fascistolde elementen, een belangrijke rol. Pijnlijk is echter dat er naar mijn
smaak een faktor is die in ieder geval een hoofdrol gespeeld heeft in beide akties, en
waar over het algemeen vrij gemakkelijk omheengedraaid wordt, met verwijzing naar de
eksterne faktoren, zoals opkomend rechts. Die ontken ik niet, maar naar mijn oordeel is
een van de wezenlijke oorzaken van het ~slukken van de Dodewaardakties de tegengestelde
opvattingen die mensen erop nahouden over het begrip basisdemokratie. Het begrip wordt
te pas en te onpas gebruikt als argument of als alibi, terwijl de term aanvankelijk enkel en alleen z'n intrede deed als naam voor -een arganisatievorm van basisgroepen. In
het onderstaande wil ik een aantal aspekten van basisdemokratie bekijken en beoordelen
op bruikbaarheid voor de antikernenergiebeweglng in de huidige politieke situatie.
muleerd voor landelijke akties en schij.nbaar
tegenzin komen de mensen eropaf: pas zogauw een voorstel een duidelijker vorm heeft
gekregen, komen de basisgroepen in beweginq.
Komt dat. omdat de groepen niet zitten te wachten op het besluit tot centrale en decentrale
akties en met hun eigen aktiviteiten bezlgzijn
en daaraan de handen vol hebben? Of is er iets
mis met de veronderstelde kreativiteit en aktiviteit van de basisgroepen, twee voorwaarden om het begrip autonomie de nodige politieke kracht te geven? Nee, als je goed om je
heen luistert, dan merk je dat er
overal groepen zijn die allerlei aktiviteiten
ontplooien. Er waren voorheen nooit basisgroepen in Gendt, Bemmel, EIst, OVerasselt, Molenhoek, om maar wat plaatsen uit m'n direkte omgeving te noemen; nu zijn ze er wel, en aktief
en kreatief: Alleen niet naar het Landelijk
OVerleg toe. En kennelijk zit 'm daar de kneep.

twijfels

Dlet

Er is in de afgelopeR twee jaar de nodi~e
twijfel gerezen over de basisdemokratie zoals die binnen de Dodewaard-gaat-dicht beweging funktioneerde, of liever zich daarbinnen ontwikkeld heeft. Het besluit om over te
gaan tot een bezetting van het terrein van
de kerncentrale, cq een blokkade, dat in '80
tijdens het pinksterkamp viel, was in zoverre basisdemokraties dat het gedragen werd
door groepen van mensen die tijdens dat weekend gesproken hebben over het voorstel van
de gelderse stroomgroepen. Er was toen een
minderheid die het voorstel niet zag zitten.
Onze traditionele opvatting over demokratie
stelde ons niet in staat daar op een goede
manier mee om te gaan. Pas later is het begrip basisdemokratie beter ingevuld: het was
een besluitvormingsmodel gebaseerd op konsensus, een organisatiemodel met een grote mate
van autonomie van de basisgroepen.

problemen

verkeerd

Maar voor ik daarop doorga, wil ik proberen
uit te leggen dat er naar mijn idee een 'aantal
Dat de basisdemokratie vooralsnog verkeerd
oppervlakteproblemen te sinjaleren vallen (zozou gaan uitpakken, bleek feitelijk al in de
als het niet representatief zijn van het LO,
voorbereiding van de eerste Dodewaardblokkade de trage en vage besluitvorming, de geldigin 1980. Het idee dat de basisgroepen zelf
heid en status van de genomen besluiten, de
met aktievoorstellen zouden komen bleek
status van plaatselijke overleggen en ga zo
vruchteloos: ook toen al bleek dat de meeste
maar door) die teru~ te voeren zijn op het
groepen een nogal afwachtende, passieve houhinken op twee qedachten: enerzijds wordt er,
ding aannamen en pas in beweging kwamen zodra sinds de Dodewaardakties begonnen zijn, gehaeen of andere klub menson een konkreet voormerd op de autonomie van de basisgroepen, anstel aandroeg. Daar is nauwelijks verandering derzijds is er bij velen binnen de beweging
in gekomen: ook nu weer ligt er een aantal
toch een moeilijk onderdrukbare, want histovoorstellen onder andere van een aantal menries bepaalde, neiging om te denken in tersen uit (de buurt van) het Landelijk Energie
men van organisatie en eenheid. Dat hebben we
Komitee (maar daarover een andere keer welnou eenmaal geleerd: wil je wat bereiken dan
licht), en langzaamaan worden de basisgroepen moet je je organiseren, dan sta je sterker,
wakker. Er worden een aantal voorstellen gefor- dan vo~ je een macht. Juist in de akties te-
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gen kerne nergi e is echter gebleken dat die redeneri.ng geen absoluut juiste is . Juist daarom is een deel van de antikernenergi~eweging
afgestapt van de traditionel e aktievormen, en
juist daarom wor dt er veel gepraat over de
daarmee konsistante or ganisatie-(of liever samenwerkings-)vorm. Die tegengesteldheid is verklaarbaar, immers we proberen onze strijd, ook
in z'n 'konkrete verschijningsvormen, basisdemokraties te organiseren, en dat wil zeggen
dat we uitgaan van een grote mate van autonomie, zo niet van de individu, dan toch in i eder geval van de basisgroep, terwijl de tegenstander waarmee we gekonfronteerd word~n op
een heel andere wijze georganiseerd is , zich
kan bedienen van een autornaties gehoorzamend,
want gekonditioneerd repressief apparaat, en
op een vrij eenvoudige wijze in staat ~s om
de a.a nvallen die erop gericht worden, te pareren. De tegenstander waarmee we te maken
hebben zal dus ofwel met eigen middelen bestreden moeten worden, hetgeen leidt tot uiteindel ijk nutteloze, bij voorbaat verloren,
gewelddadige konfrontaties die chaotiserend
en demotiverend werken (vgl Dodewaard '81) ;
ofwel met middel en die liggen in de lijn van
het idee basisdemokratie met steekwoorden als
'decentraal ', ' kreatief' en 'aktief' , kortom
met b ehulp van zogenaamde prikakties, uitgevoerd door een of meer basisgroepen. Aan de
andere kant willen we onszelf , vooru.itlopend
op, zo je wilt, een revolutionaire situatie,
basisdemokraties organiseren, en hier en nu,
in de praktijk van de beweging, naar buiten
toe laten zien wat het betekent om be.zig te
zijn met het afbreken van macht , van deskundigheid als machtsmiddeL, van hierarchies,
patriarchaa l denken en van centralistiese besluitvor ming.

centraal
Centraal daarbij staat het toekennen van ~
simale autonomie op het laagste (enige) nivo
en het streven naar een zo groot mogelijke
herkenningsmogelijkheid voor de individu in
geva llen waarin grootschalige besluitvo~ming
noodzakelijk geacht wordt . (Ik zeg met nadruk "geacht wordt" en niet "is": verderop
zal ik proberèn te verdedigen d.a t we af moeten stappen van het nemen van ge.z amenlijke
besluiten) . In deze laatste zin wordt basisdemokr atie opgevat als een alternatieve levenswi jze, en is er sprake van afstemming

va nmi ddel op doel . Ik ben het met die invulling van het begri p basisdemokratie niet
eens , dat is mijns inziens net zo min a l s
parl ementaire demokratie een levenswijze,
maar een wijze waarop je je vanuit een (voor
mijn part) anarchistiese visie en levenswij ze , organiseert en, als je dat nodig vindt ,
beslui ten neemt. Bet begrip basisdemokrati e
moet dus enger opgevat wor den: gaandeweg vallen wat mij betreft ' alternatieve levenswijzé' en dadelijk 'besluitvormingsmodel ' af en
blijft 'organisatie- , mobil isatiemodel '
over. Basisdemokrat:ie is een manier waarop
we ons in de Dodewaard- gaat- dicht beweging
organiseren en is op zich een van de manifestaties van onze idee~ n over een machtsvrije
samenleving en over zelfbeheer; basisdemokratie schiet te kort in een strijd die gericht
is op een direkte openlijke konfrontatie met
een strak hierarcbies ge.o rganiseerde, repr essieve tegenstander: kortom twee werelden
botsen, en hoe!

afrekenen
En nu moet i k, zoals beloofd, proberen af te
rekenen met basisdèmokratie a l s besluitvormingsmodel. In de basisdemokratiese opvatti ng
over besluiten nemen staat konsensus sentraal .
Bet kopsensusmode l is s l uipenderwijs in de Dgd
beweging binnen gekomen a l s implisiete kritiek
op het stemmen in de traditionele demokratiese
modellen en als modus om via uitvoerige diskussie te komen tot standpunten waarin de autonomie van i ndividu of (in een gunstig geval) basisgroepen gewaarborgd wordt. Die autonomie
van de basisgroepen wordt hoe langer hoe meer
benadrukt; vaak is dat , het moet gezegd , gebeurd om de eigen mening te kunnen blijven behouden. Tijdens de voorbereiding van de aktie
in 1981 is er , naa.r mijn mening, slecht met dat
idee omgegaan~ het kwa m niet of nauwel ijks ter
tafel omdat er zonodig zoveel geregeld moest
worden. En dat had tot gevolg dat er voor een
van de krusiale beslissingen in die aktie geen
duidelijke formulering gevonde n was . Het ging
t oen om de vraag wanneer de pleurisaktie uit
had moeten breken. Daar is nogal wat om te
doen geweest , met name over de nauwkeurig te
definiêren omstandigheden en voorwaarden waaronder dat had moeten gebeure.n . Daar is geen
duidelijke ui tspraak over gekomen : er werd
konsensus bereikt over de vage formulering
met het gevolg dat, toen voor veel mensen het
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moment van de pleuris daar was, er voor even
zo vele mensen, op grond van dezelfde formulering, doorgegaan moest worden met de blokkadeaktie. Het uiteindelijk gevolg is geweest dat
we ons, onder dreiging van rechts (staats)geweId naar huis hebben laten sturen. Ik ben me
ervan bewust dat ik de gang van zaken wat
schematies voorstel. Waar het nu om, gaat is,
dat het niet mogelijk is om op landelijk nivo
enige overeenstemming te bereiken. De ideeên
en opvattingen lopen te ver uiteen. Daaruit
zijn twee konklusies mogelijk:
- Ofwel we beginnen niet meer aan zulke akties
en gaan op kleinere schaal (eentje waarin
de basisdemokratie tot haar
recht kan komen) aktief worden/ het kan dan nog zo zijn
dat akties spontaan massale
ondersteuning krijgen en door
het elan dat er vanuit gaat.
Ofwel, wanneer we nog eens tot
gezamenlijke akties komen,
zeker als die gericht zijn op
konfrontatie, dan organiseren we
die, schrik niet, op demokraties
sentralistiese wijze, waarbij
het vertrouwensvotum een wezenlijke rol speelt. Gezien de volstrekte afwezigheid van ook maar
enige vorm van vertrouwen, die
door halve diskussies en valse
beschuldigingen tussen de verschillende vleugels van de Dgdbeweging alleen maar in stand
gehouden wordt, is dat een hersenschim. Maar hoe je het ook
wendt of keert, de Kalkardemonstratie van 1977 was zo georganiseerd. En, met alle tekortkomingen, een superdemokratiese
in haar soort. Veel van de op
konsensus gebaseerde uitspraken
uit ons basisdemokraties tijdperk, zijn terug te vinden in
notulen en persverklaringen van
die Kalkardemonstratie. De belangrijkste beslissing van toen,
(al of niet naar het weiland van
boer Maas), kon pas op de dag
van de demonstratie, afhankelijk
van de situatie, genomen worden.
Er is toen ook aan manier gevonden om dat besluit een zo breed
mogelijke draagkracht te ~even.

verkapte vorm van vetorecht. Konsensus is
in het beste geval een dwangbuis waarin de
om allerlei redenen verschillende meningen
van vertegenwoordigers/sters van basisgroepen, of erger nog van plaatselijke overleggen, vermalen worden tot een soort van mening die iedereen dan nog vaagweg deelt,
en ook moet delen vanuit de nogal traditionele beleving van het begrip demokratie
en het door dik en dun vasthouden aan het
idee van eenheid. Het Landelijk Overleg
neemt besluiten langs die moeizame, en
schijnbaar demokratiese weg. Het lijkt een
loffelijk streven om te proberen minder-

konsensus
Wat mij betreft geldt de eerste konklusie,
die is het minst strijdig met onze eigen ideeên. De vraag die zich opdringt is natuurlijk hoe je je strijd dan moet voeren. Voordat ik me daaraan waag, is het nodig om nog
eens het begrip 'konsensus' bij de kop te
pakken, teneinde straks de status van het
landelijk overleg duidelijker te krijgen.
Konsensus is in het slechtste geval een

heidsstandpunten te voorkomen, maar het
is wellicht aardiger om eens van een
heel ander idee over het LO uit te gaan:
het Landelijk Overleg is géén besluitvormend orgaan, dat zijn slechts dè basisgroepen. Eventueel kunnen basisgroepen samenwerken en tot besluiten komen,
maar dat komt dan omdat er faktoren zijn
die die samenwerking op ·een "natuurlijke

33

wijze· tot stand brengen. OVer plaatselij~e overleggen wil i~ hier alleen dit
zeqgen: ik beschouw ze als vormen van

ideeên voor akties en aktiviteiten in ~unnen
brengen, of op kunnen doen. Een goeie, solidaire, kritiese bespreking· van die a~tivi
samenwerking van een aantal basisgroeteiten kan een leerproses zijn, en kan de
pen op één punt. Meer pretenties mag
twijfels die je hebt over de vraag of je in
zo'n overleg niet hebben, anders wordt
je eigen omgeving als basisgroep goed bezig
het een vreselijke puinhoop zoals in
bent, wegnemen. Anderen kunnen ideeên overNijmegen, waar langzamerhand iedereen
nemen zodat de strekking van voorstellen
afhaakt en een vast klupje bij elkaar
als "we gaan gedurende een paarmaanden deblijft komen. Het probleem van konsensus
sentrale akties plannen:' volstrekt absurd
en de spanning tussen konsensus en autowordt, omdat het de 'natuurlij~e' situatie
nomie, een van de sentrale problemen op
is: wie zei ook weer zo beeldend ·Laat duihet weekeend over basisdemokratie, is erzend bloemen bloeien ••• •
mee uit de wereld en het begrip autonomie
Alleen op die manier kunnen we, voorlopig,
van de basisgroep krijgt een duidelijker
een antwoord formuleren op het massieve
dimensie.
optreden van de staat als repressieapparaat, tegen opkomend rechts en •••wat we
op dit moment niet uit het oog moeten verliezen: het onmis~enbare offensief om ~ern
Het is wel even wennen: de besluitvorming en
de uitvoering van besluiten komt te liggen bij energie door te voeren.
De harde konfrontaties hebben we tot nou
de basisgroepen, daar waar die thuishoren.

even wennen

Immers, mensen in de basisgroep vertrouwen

toe verloren, en in het LO moet plaats ko-

elkaar en zijn over het algemeen kreatief genoeg om eigen ideeên te laten ontstaan of aktief genoeg om bij bestaande aktiviteiten
(giroblauw, energiewinkels, plaatselijke akties) aansluiting te vinden. Ze zijn prima
in staat om die aan te pakken zonder dat het
elan eruit gehaald wordt door ~en klup bedenkelijk kijkende mensen in het LO, die over dingen praten waar de meeste basisgroepen nauwelijks mee bezig zijn. Het grote
voordeel is dan ook dat basisgroepen die nu
ontstaan ontzettend kreatief, aktief en geinspireerd bezig zijn, niet gedwongen worden
(of zich gedwongen gaan voelen) zich bezig
te houden met problemen die niet de hunne
zijn (bv. of de boeren in Dodewaard ja dan
nee een finansiêle genoegdoening moeten ontvangen).
Het LO dient daarmee niet opg'eheven te worden: Het DIOet een plaats wOl:den waar menSen
uit basisgroepen elkaar kunnen ontmoeten en

men om, naast ideeên over akties e.d., ook
politiek-strategiese standpunten ~enbaar
te ~en. Bijvoorbeeld: hoe ziet de AKS
er momenteel uit en wat voor pers~tie
ven heeft die? Daar moet over gepraat
orden zonder dat daar beslissingen over
vallen. De basisgroepen ~unnen ieder voor
zich wel uitma~en wat in hun ogen de beste strategie, de beste politie~e analise
is, en van daaruit handelen op grond van eigen mogelijkheden, omstandigheden, kreativiteit en inzicht.
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En grote, massale akties? De massale Pier-

sonakties in Nijmegen hebben zich ook spontaan ontplooid••••
RQud Bökkerink

uit Duitsland en Denemarken gelezen over opslag van kernafval in zoutkoepels. Bij de
onderzoeken zijn er veel nieuwe vragen gerezen. De rapporten staan dan ook bol van
vermeende technoloqiese oplossingen.
In Gronau, vlak over de grens bij Enschede,
komt een ultracentrifugefabriek. In 1985
zal het eerste deel operationeel worden.
Duitsland komt zo sterk te staan met een
eigen fabriek en zou zich uit Almelo terug
kunnen trekken. Wij blijven dan met een
niet bruikbare ultracentrifuge fabriek zitten.

Bladen
In milieudefensie
een leuk stukje
over nieuwe voedingsmiddelen, van
'bran flakes' tot
'romatruffels oftewel wat er in een
maand tijd over
ons wordt uitgestort aan nieuwe produkten.
De driekoppige draak, oftewel de struktuurschema's, krijgen aa~dacht in dit derde
nummer van milieudefensie. Wat zit er allemaal fout met deze struktuurschema's.
In het artikel 'giftig g~ps' worden mogelijkheden.aangegeven voor hergebruik van
het gips. De mogelijkheden zijn er wel, al
moet er wel gekeken worden naar de achtergrondstraling door het gebruik van gipsplaten. Landbouw en gif moeten hand in hand
gaan ondervond een oost-groningse boer, die
zonder gif zijn aardappelen teelt.
Hoe stop je de gifspuiterij van een gemeentelijke plantsoenendienst? Wat zijn de alternatieven die je kunt bieden? Kerngroep
Amsterdam heeft alle feiten op een rijtje
gezet en eisen en laternatieven naar de
gemeente gestuurd.

Uitgave: NoordeUjke Atoomalanngroepen,
Sophiastraat 16,. Groningen.
De struktuurschema's die
de groene ruimte in ons
land gaan ordenen, zijn
nogal aan kritiek onderhevig. Natuur en milieu
gaat verder in op de
vraag hoe het anders zou
kunnen. De procedure die
nu gevolgd wordt, is verre
van ideaal, maar lijkt
toch tot wet verheven te
gaan worden. Op welke manie~ kan er iets gedaan worden aan de gifsluier die over ons
land trekt? De aanpak van de overheid laat
volgens natuur en milieu te wensen over.
Voorbeelden: kopervergiftiging van weiden
en ophoping van cadmium in de bodem.
De aktiegroep Gaasperdammerweg in ~'dam
heeft jarenlang strijdt gevoerd tegen geluidshinder en niet zonder sukses.

Uitga:ve: MiUeudefensie, 2e WetePingsplantsoen 9, Amsterdam.
Amelisweerd, de
weg wordt geblokkeerd. Het bos
blijft! Geef je op
bij de alarmlijn:
030-716304.
Afval, luisterde
mee bij radio
Atoomalarm. Het medium zou moeten uitgroeien tot een 'basisdemokratiese keten van radiozenders'. De gezamelijke noordelijke
anti-kernenergiegroepen kunnen hun informatie kwijt via de zender. Bij de uitzendingen staat aktie voorop, de tijd van praten
is voorbij. Verder in afval zes veel ruimte
voor het landelijk overleg, een aktievoorstel uit Amsterdam en veel aktieverslagen.
Afval is een blad van en voor de basisbeweging.

NU~

Uitgave: Natuup en MiUeu, Donkerstroat 17
Utrecht
Doel-3 loopt van
stapel, Doel-4 en
Doel-5 zijn op
komst. In België
staat de opvatting
van de minister van
E.Z., een fervent
voorstander van
kernenergie, loodrecht op die van de minister van wetenschapsbeleid, die nadruk legt
openergiebesparing en warmte-kracht koppeling
Komende maand wordt er een kampagne opgezet.
Euratom wordt 'belicht' door een buurman van
deze instelling in het belgiese Geel. Zoals
gebruikelijk wordt ook hier flink gerotzooid
met vergunningen en normen.
27 april, staat in Tilburg een energietribunaal op het programma van de werkgroep
kalkar tilburg. Het gemeentelijk energiebeleid wordt krities bekeken door d~ politieke partijen als getuigen op te roepen.
De aanwezigen zullen de jury vormen.

allicht

Uitgave: Afval, postbus 1053, Amsterdam.
Een ekskursie naar
de stilgelegde
kerncentrale in het
duitse Lingeni er
komt binnenkort een
vergunnning voor
een nieuwe kerncentrale in deze omgeving. Herman Damveld heeft de rapporten

ATDDMALARM

Uitgave: Gez.Energiekommitees Zuid-Nederland
Postbus 8107, "'UbUPg.
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