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Kalkar: laatste demonstratie~

Anti-dumpings drieluik
Neo-irrealisme als strat egie
Afvalopslag: 'Endlösung' Borsse l e
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"[olofon
onderstroom

Inhoud

28 Onderstroom onderneemt een poging om de strategie
diskussie de AKB weer in te krijgen. Als stRrt
'Is het neQ-irrealisme nu ook in opmars' van Peer
Trepels. Over radikalinski's en 'aktievoeren in
plaats van naar de dierentuin'.

33 'Uraniumkartel en zwijgplicht' ofwel het handjeklap
van de uraniummagnaten.

3 op 2 oktober is er weer een demonstratie in Kalkar
tegen de snelle kweekreaktor aldaar in aanbouw. De
kans zit erin dat het de laatste demonstratie wordt
omdat er voor de zoveelste keer geen geld meer ge
geven wordt. 'Kalkar, een ruinetocht', een artikel
waarin de geschiedenis nog eens herhaald wordt en
de stand van zaken met betrekking tot de demonstra
tie op een rijtje gezet wordt.

8 'Zonder KEMA geen Kalkar' heet het artikel waarin de
betrokkenheid van de KEMA bij het ontwikkelen van I
Kalkar-technologie op een rijtje wordt gezet.

12 Niet elk land heeft z'n Harrisburg, Japan wel. In ,I.

Japan zijn er in de afgelopen jaren al heel wat on
gelukken met kerncentrales geweest. Tsuruga heeft
daar 'n zeer grote rol bij gespeeld. Anderhalf jaar I
na de ramp daar, een verslag van de gebeurtenissen
sindsdien. I

16 Het storten van radio-aktief afval is al weer achter
de rug. Wat laat, maar toch, een drieluik over ver- I
schillende aspekten van de akties. Om te beginnen
'Eenheid door verassing', een verhaal waarin drie I
stromingen binnen de anti-dumpingsakties aan het I
woord komen. Dan "Den Helder in verzet' een sfeer- I
verhaal over het Energiekomitee Den Helder, haar
ontstaan en haar aktiviteiten en ervaringen tijdens I
de akties. Tenslotte 'RoeI heiligt de middelen',
waarin ingegaan wordt op de merkwaardige, maar slu- I
we manier waarop De Wit, onderkoning van Noord-Hol- I
land, de dumpingsoperaties zo verrassend snel liet I
uitvoeren. i

26 Nog voor de dumpingen kwam het boek 'Geen atoomaf
val in zee' uit. Een bespreking van dit boek, waar- I
uit een boel te leren viel voor de anti-dumpings
akties.
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In West Duitsland zijn weer eens anti-kernenergie
demonstranten veroordeeld. Voor hun deelname aan de I
demonstratie waar wij niet heen mochten: Brokdorf. I
'Im Name des Volkes', of: waar recht tot onrecht
wordt ..•.

'~toomafval: Endlösung Borssele'. In Borssele is
men bijna klaar met het bouwen van een atoomafval
opslagbunker. Mogelijk de eerste plaats voor defi
nitief ('tijdelijk') opslag op land? Voor wélk af
val? Vra~en die niet definitief beantwoord zijn door
de verantwoordelijken, en die daarmee dus wederom
om wantrouwen vroegen.

Druk: de Vrije Druk Nijmegen 43 Bladen
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Kalkar

2 oktober: ruïnetocht?
op twee oktober is er een internationale demonstratie gepland tegen de snelle kweekreaktor
in Kalkar. De geruchten over het al dan niet stilleggen van deze kwwekreaktor nemen van ver
schillende kanten toe. De bondsregering met Schmidt en Bü!ow als woordvoerders verklaren
nog vlak voor hun regering valt, dat de bondsregering niet meer geld in het projekt zal
stoppen en dat de elektriciteitsmaatschappijen het zelf moeten uitzoeken. De snelle kweek~

reaktor wordt hoe dan ook de duurste financiële ruIne van de geschiedenis van de atoomener
gie, geschikt voor schoolreisjes en uit~tapjes naar wat genoemd kan worden het 'optimisme
van de wetenschappers'.

Eind zestiger jaren komt in de BRD het idee
naar boven om een eigen snelle kweekreak
tor te bouwen. Voor politici en wetenschap
pers een sprookje uit duizend-en~een-nacht~

Uit uranium 238 dat in andere kerncentrales
overblijft, zal in de snelle kweekreaktor
plutonium gebrouwen worden, dat dan weer
kan dienen als grondstof voor andere kern
centrales en bovendien zal bij de kweek
reaktie ook nog energie vrijkomen. Het
energieprobleem is voor een tijd weer op
gelost, de BRD zal onafhankelijk worden van
·oliekrises'. Ook zal de snelle kweker
een goed eksport-produkt worden, waarmeE" er
werkgelegenheid wordt gekreêerd en de BRD
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faam zal verwerven in de internationale
handel en wetenschap.
Weliswaar zijn er verschillende problemen
-aan deze 'plutoniumtechnologie ' verbonden
en weet men nog lang niet op alle vragen
een antwoord. Maar volgens de betrokken
wetenschappers moeten alle problemen op te
lossen zijn. 'Geef ons genoeg geld en we
lossen alle problemen Op.A Ze denken in
eerste instantie 335 miljoen mark nodig te
hebben.
De betrokken wetenschappers in het kern
energie-onderzoekscentrum in Karlsruhe
hebben bij het begin van de bouw in 1973
al veelonderzoeksgeld verbruikt, maar



weten op ve,el vragen nog geen antwoord.
De bouw begint zonder dat ook maar iemand
weet, hoe de reaktor er op het;. einde moet
uitzien, laat staan hoe hij moet funktio
neren. Verder onderzoek en bouw lopen pa
ralel met als resultaat dat er de hele tijd
verb6uwd moet worden; oude delen eruit,
nieuwe erin en ook die uiteindelijk weer
eruit. Veel onderdelen verroesten in de
loop der jaren en moeten weer vervangen
worden. De snelle kweekreaktor begint meer
en meer op een soort blokkendoos voor atoom
onderzoekers te lijken. Zo zijn er op het
moment in Karlsruhe zo'n 3500 medewerkers
alleen maar bezig met onderzoek over de
reaktor in Kalkar •
En zo wordt een vaag idee tot een feit en
een globale tekening tot bouwplan.

duur
Een direkt gevolg van een dergelijke manier
van werken is dat schattingen van bouwkos
ten altijd eeh slag in de lucht zijn en dat
ten koste van de stroom- en belastingbeta
lers. Is er in het begin sprake van 335
miljoen mark, als er begonnen wordt met
bouwen gaat het al over 1,7 miljard mark.
Enkele maanden geleden komt er een schatting
die spreekt over 5 miljard mark en op 11
september 1982 is er sprake van ruim 6,5
miljard mark. Een studie van de ontwerpers
van Kalkar komt echter al in 1980 tot de
konklusie dat de kosten tegen de 10 miljard
zullen lopen en dat met een bouwtijd tot
1990.

september '82
Op het mo~nt is er sprake van dat de bonds
regering verdere financiering van het pro
jekt zal staken. Maar een vergelijkbare uit
lating van dezelfde minister, Bülow (onder
zoek en technolOC]ie) heeft uiteindelijk
toch tot een kompromis gevoerd met de be
trokken elektriciteitsmaatschappijen. De
maatschappijen zouden de meerkosten voor
hun rekening nemen, wiit betekent dat de
stroomverbr~ikersmeer moeten betalen. Daar
tegenover stond toen de vergunning voor de
bouw van nieuwe kerncentrales in onde't'
andere Whyl (zie ook Onderstroom nr.3 van
dit jaar).

duurder
ook zal er in de snelle kweekreaktor niet
meer brandstof worden geproduceerd als hij
zelf geè't'Uikt en zullen de kosten voor elek
triciteit uit de reaktor 2 tot 4 keer zo
hoog zijn als uit een andere centrale.
Bij deze geraamde ,10 miljard mark kosten
moeten dan nog gerekend worden ten minste
3,5 miljard mark die zijn uitgegeven vOor
het onderzoek in Karlsruhe, totaal 13,5
miljard marken. Ongeveer twee keer zoveel
als het bedrag waar Schmidt zich nu druk
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over maakt~ Ter vergelijking: als die 13,S
miljard mark gebruikt zouden zijn voor de
isolering van een en twee gezinshuizen,
dan zouden ongeveer 700.000 woningen de
helft minder energie verbruiken. De zo ge
spaarde energie is 10 keer zoveel als de
snelle kweekreaktor per jaar aan elektriese
energie zal opwekken. Waar bij komt dat de
reaktor na vijftien jaren weer stilgelegd
zal moeten worden, terwijl de woningen dan
natuurlijk nog steeds gelsoleerd zouden zijn.
Volgens Klaus 'l'raube, tot voor kort een van
de verantwoordelijke figuren voor Kalkar, zal
dan ook geen enkele minister er in slagen
het projekt stil te leggen: 'Niet omdat ze
ondeskundig, besluiteloos of teveel aan be
paalde belangen gebonden zijn, maar omdat
ze zond~r de deskundigheid van hun ambtena
ren niks kunnen doen. Die op hun beurt kunnen
weer niks zonder de deskundigheid van de be
treffende projektleider en die weer niks
zonder de onder hun verantwoordelijkheid
staande ingenieuren. Het is een vicieuze
cirkel van elkaar de hand boven het hoofd
houdende ambtenaren en betrokken wetenschap
pers. Deze managers hebben maar één doel:
het projekt en de organisatie daarvan aan het
lopen te houden en ze gebruiken hun deskun
digheid om, bewust of onbewust, hun argu
menten in die richting te formuleren,'
aldus 'l'raube.

prestige
Een ander punt in de beslissing om met
Kalkar door te gaan vormt volgens Traube
het prestige-denken van een staat. ,'Hele
naties zijn net zo trots op hun supertech
nologiën al~ op hun voetbalelftal1 er is
niet een industriële staat die zich iden
tificeert met een naaimachine of een tech
nies perfekte fiets.' De BRD streeft dan ook
naar een status als grootmacht op het gebied
van,de snelle kweekreaktor techniek. En
daarmee staat ze in een konkurentiepositie
met Frankrijk en de USA. In Frankrijk draait
al één snelle kweker en een tweede wordt ge
bouwd, terwijl de Verenigde Staten hun
snelle kweker plannen weer aan het opgeven
zijn.
Een ander punt waarom de snelle kweker niet
van de kant van politici, wetenschappers en
atoomindustrie gestopt zal worden is hun
geloofwaardigheid. Ze zouden dan moeten toe
geven jarenlang belastinggeld in een zinloos
projekt te hebben gestoken. En met welke
argumenten zouden ze dan nog de verdere uit
bouwen instandhouding van de rest van het
atoompark kunnen verdedigen? De opstelling
van Schmidt en Bülow is daarom weliswaar
leuk te noemen, maar tendeert ook in de
richting van verkiezingen. Het SPD-FDP kabi
net zal niet meer zo lang zitten en de
Grünen zijn bij verkiezingen een belangrijke
lastpost. Een schmidt en Bülow weten ook dat
uiteindelijk niet de bondsregering of de
elektriciteitsmaatschappijen het 'tekort'



moeten betalen, maar dat dat door de elektri
citeitsverbruikers in Nord Rein Westfalen
zal gebeuren.

druk
Bet zal dan ook de druk van de antikern
energie bewaging moeten zijn, die er daad
werkelijk voor zorgt dat de snelle kweek
reaktor wordt afgebroken. Daartoe zijn er
al jarenlang akties ondernomen. Verschil
lende demonstraties zoals onder andere in
1977. Ondanks groot machtsvertoon van de
west-du"itse staat demonstreerden toen

50.000 mensen in Kalkar. om zover te komen
moest iedereen zich blootstellen aan ver
scheidene hoogst irritante kontroles.
Zeventie, achtienjarige jochies liepen met
mitrailleurs rond te sjouwen, helikopters
maakten elke toespraak onmogelijk etc.
In 1979 kregen we een vriendelijke versie
te zien. Iedereen kon ongestoord in Kalkar
komen en vandaaruit naar de centrale wan
delen. In 1981 toen we besloten hadden een
anti-atoom tentenkamp tegenover de centrale
op te zetten, meende de west-duitse politie
er goed aan te doen voor de afwisseling
weer eens het boze masker op te zetten.
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Iedereen werd gefouilleerd, alles wat van
glas was _rd in be$lag genomen (je kunt
er nou eenmaal IIlQllies van lI)Ilken), tent
stokken en hout lIlOChten niet mee naar het
terrein want dat waren slagwapens•••••
Vermoedelijke hebben veel dienstweigeraars
hier hun eerste militaire oefening gehad,
want het 's nachts door _ilanden en koren
velden sluipen (' tijgeren' schijnt dat te
heten) met een grote balk bij je leek daar
verdacht veel op.
Het onderzoek hoe het SE!< (speciale eenheid
van de politie) nou op de Reeser brug te.
recht kwam is overigens nog steeds niet af
gesloten. Deze groep ging als idioten te
keer om mensen van de brug te meppen, waar
bij een paar mensen in het ziekenhuis te
recht kwamen.

laatste keer
En voor dit jaar is er dan weer gekozen
voor een delllQnstratie en wel op 2 oktober.
Deze wordt gezien als een laatste poging
cm op vreedzame wijze de k_ekreaktor ge
sloten te krijgen. Daarna zal er overgegaan
wordt tot andere akties.
Aan de _st-duitse kant van de organisatie
zijn er tot nu toe nogal wat problemen ge
weest. Dit ging vooral tussen vertegenwoor
digers van de meer parlementair gerichte
BBU en verschillende autonome basisgroepen.
'De AKB was altijd opstandig, en onbereken
baar en moeilijk te vatten. Bovendien _es
ze de staat af. De BBU zal echter nooit
verkondigen niet meer staatsloyaal te zijn
en zich uitspreken voor de andere weg:
"Legal, illegal, scbeissega1. '" De ene
richting die hoopt nog iets via het parle
ment te veranderen, de andere anti-parle
mentair. De problemen die dit oproept zijn
te vergelijken met de situatie in Nederland
wanneer basisgroepen en politieke partijen
samenkomen.
Toch is er voor deze demonstratie gekozen
voor een zo breed mogelijke organisatie,
om zo voor de laatste keer massaal duide
lijk te maken dat Kalkar gestopt moet wor
den. Resultaat is wel ge_est dat veel
van de diskussies in de voorbereiding be
perkt bleven tot de vraag welke oproep er
moest komen. Moest de demonstratie be
schouwd worden als een eerste konkrete stap
om de snelle kweekreaktor af te breken of
moest alleen opgeroepen worden tot een
bouwstop en zo spoedig mogelijk afbraak.
Voor het uiteindelijke resultaat zie ver
der in Onderstroom.

programma
Duidelijk tot nu toe is in elk geval dat er
vanuit Kalkar naar de centrale gelopen
wordt, alwaar op· het terrein van boer Maas
een slotmanifestatie zal worden gehouden.
In de tussentijd heeft iedereen dan de mo
gelijkheid dat te doen waar hij of zij zin

in heeft. Gedacht wordt aan het schilderen
van het hek rond de centrale, dichtmetse
len van de toegangspoort, het laten neer
storten van modelvliegtuigjes op de
centrale enzovoort. Vanuit de mensen die
bezig zijn de demonstratie te organiseren
wordt ik elk geval gestreefd naar een
vreedzame dag. Wat er van de kant van de
politie zal komen is nog niet duidelijk,
vermoedelijk zijn ze nog aan het kiezen
welk masker dit jaar het mooiste staat.
In elk geval hebben ze alvast 8.000 agenten
opgeroepen en krijgen kinderen in de buurt
weer een paar dagen vrij van school, omdat
de politie erin moet.

Ger
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ZonderKEMA
geen kweker
Als we op twee oktober gezamenlijk vanaf de KEMA in Arnhem vertrekken om voor de laatste
keer vreedzaam in Kalkar te gaan demonstreren is dat geenzins' toevallig. De KEMA is al lang
in opspraak en dat is zeer terecht. Leugenachtige voorlichting, werken zonder vergunning en
hoog radioaktief afval in de eigen voortuin •••
Alle reden om in te grijpen en een stokje te steken voor dit soort praktijken. Niet zo de
overheid. Nog v66r het onderzoek in verband met de opgravingen van het 'tuinafval' zijn af
gerond, krijgt de KEMA een nieuwe vergunning om verder te rotzooien. Toen we een kijkje ging
en nemen in de KEMA-keuken zagen we dat de KEMA meer te doen heeft met Kalkar dan de gemeen
schappelijke beginletter K.
We hebben geprobeerd om in dit artikel een aantal feiten· op een rij te zetten. In ons achter
hoofd speelde daarbij het volgende; hoe meer je ergens van af weet, hoe meer je ertegen kunt
doen.

De opgravingen van het radioaktief afval
op het KEMA-terrein zijn al een tijdje
achter de rug. Toch blijft de KEMA aktu
eel. Het opgegzaven afval ligt al op de b0
dem van de zee en de KEMA wast haar handen
in onschuld. Het afval is weg uit haar tuin
en volgens haar ligt de verantwoordelijk
heid ervoor nu elders. Dat dit een wat sim
plistiese benadering is zal de lezeressen
en lezers duidelijk zijn.
Tijdens de opgravingen is vast komen te
staan dat de KEMA zeer onzorgvuldig te
werk is gegaan. Voor de overheid was dit
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geen reden om een vergunning voor het wer
ken met nog grotere hoeveelheden radio
aktief materiaal af te wijzen. Integendeel~

Op het moment dat er hoog radioaktief afval
wordt gevonden, waarvan de KEMA altijd ten
stelligste heeft ontkent dat het er zou
liggen, en ondanks het feit dat de heer
Sol, inspekteur van de volksgezondheid zegt
de gevonden materialen ontoelaatbaar te vin
den, werd de nieuwe vergunning afgegeven.
De belangen van de KEMA stonden op het spel.
Sol wordt de mond gesnoerd en de vondsten
worden gebagatelliseerd. Onrust vanuit de



bevolking wordt afgedaan met 'onkundig' en
overdreven geemotioneerd'.

de tuin
De opgravingen op het KEMA terrein zijn in
de tweede week van juli beeindigd. wat er
zo allemaal uit de grond gekomen is is niet
mis:
Bijn elke week zijn er naast natuurlijk ura
nium en thorium de zeer gevaarlajke stoffen
cobalt 60, cesium 137 en strontium 90 ge
vonden.
Er is veFrijkt.uranium opgegraven. De KEMA
heeft altijd ontkent dat het er zou liggen.
Een pertinente leugen dus. Toen het gevonden
werd kon men natuurlijk niet meer ontkennen
maar het werd afgedaan met 'slechts sporen'.
De eerste vondst bleek 20 gram te zijn, wel
erg veel als je van sporen spreekt. Bij nader
onderzoek in Dodewaard bleken h~t geen 20
maar 50 gram te zijn. Toen het Rijksinsti
tuut voor Volksgezondheid ging meten kwamen
ze zelfs uit op 70 gram. Uiteindelijk is er,
tot zover nu bekend, 210 gram verrijkt ura
nium gevonden. Een uiterst vreemd~ zaak als.
men bedenkt dat er een sluitende boekhouding
bij gehouden moet worden van het verrijkt
uranium dat in omloop is.
Er is 2 millicurie radium 226 gevonden. In
de berichten van de koordinatiekommissie
stond dat dit radium geen enkele bedreiging
voor de omwonenden vormde. In het boekje
'kernenergie; voor of tegen' van de heer
Loon, een KEMA-pief not.a bene, lezen we dat
radium 226, ingeslikt of ingeademt, 400 keer
zo giftig is als plutonium.
Op zaterdag 26 mei heeft er een besmetting
van het personeel plaats gevonden, doordat
er een stortbui was geweest. Voor de KEMA
was dit geen reden om zich bezorgd te maken
over een eventuele besmetting van mensen
buiten haar terrein. Alsof straling wordt
tegengehouden door een hek.

gelijk?
Terwijl de KEMA altijd ontkent heeft dat er
verrijkt uranium bij het afval zou zitten
zegt ze na afloop ineens dit altijd verwacht
te hebben. De KEMA vindt dat ze een duur be
wijs van haar gelijk heeft moeten leveren
en verWacht hierdoor een stukje wantrouwen
weggenomen te hebben. Zo kunnen we lezen in
De Nieuwe Krant van 22 juli jongstleden.
Voor ons zijn deze vondsten en de manier
waarop de KEMA dit alles naar buiten brengt
alleen nog maar reden voor groter wa.ntrouwen.

illegaal
Op elf juni jongstleden is er een nieuwe
vergunning verleend aan de Kema. De aan
vraag voor deze vergunning speelt al heel
lang, zodat een stukje geschiedenis hier
op z'n plaats is.
In 1974 kreeg de Kema een voorwaardelijke
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vergunning voor het opstarten en het in
bedrij f houden van de KSTR,. de Kema Su
spensie Test Reaktor. De vergunning wordt
afgegeven ondanks duizenden bezwaarschrif
ten en een lopendproses van Milieudefen
sie tegen de Kema. Vier jaar later uit
eindelijk, in 1978, won ~ilieudefensie het
proses en moest er worden toegegeven dat
de KSTR sinds 1974 illegaal heeft gedraaid.
Heel toevallig waren de eksperimenten op
dat tijdstip net afgerond•••••

vergunning
Op 17 juli 1978 vroeg de Kema opnieuw
een vergunning aan voor:
- het oprichten, in werking brengen en hou

den van een inrichting waarin kernener
gie kan worden vrijgemaakt, splijt
stoffen worden vervaardigd, bewerkt
en verwerkt en waarin splijtstoffen
kunnen worden opgeslagen.

- het wijzigen van de inrichting voor
de verwijdering van de voorzieningen
voor het vrijmaken van kernenergie
(ontmanteling KSTR).

- het voor handen hebben van splijt
stoffen en radioaktieve stoffen in de
inrichting.

- het zich door lozing in lucht en water
ontdoen van splijtstoffen en radio
aktieve stoffen.

De punten drie en vier zijn voorwaar
de voor de voortgang voor het kernlabo
ratorium.
Hiertegen zijn weer tal van bezwaar
schriften ingediend, onder andere van
de gemeente Arnhem en milieu- en aktie
groepen. Deze werden allemaal afgewezen.
De Kema heeft door deze vergunning toe
stemming voor onbepaalde tijd om per
twee weken het volgende in huis te hebben:
- 2500 kg natuurlijk uranium
- 500 kg natuurlijk thorium
- 15 gram plutonium
- uranium 235 in verschillende verrijkings-

graden (tot 90%) tot een maksimum van
30 kg

- bestraald uranuim waarin maksimaal één
kilocurie splijtingsprodukten voorkomen.

brandgevaar
Ook tegen het verlenen van deze nieuwe
vergunning is weer door allerlei mensen
en groepen bezwaar aangetekend, onder
andere door de Anti Kernenergie Beweging
in Arnhem. Een van de punten uit de be
zwaarschrift is de brandveiligheid van
het kernlaboratorium. De heer Laven,
kommandant van de Arnhemse Brandweer vindt
het onverantwoord om brandweerlieden naar
binnen te sturen als er brand mocht uit
breken. Dj. t in verband met de aanwézige·
radioaktieve stoffen.
Verder wijst de arnhemse AKB er ook op
dat de Kema in het verleden nooit behulp-



3\&am is geweest bij het uitzoeken' van, in
het verleden gemaakte fouten, in tegendee;L.
Uit niets blijkt dat ze dat in de toekomst
wel zal doen. Fouten en de verduistering
I'rvan blijken bij de werkwij,ze van de Kema
te behoren. 81erdoor wordt het risiko voor
de Arnhemmers natuurlijk ekstra groot.

atoms for war
In de KejDa-tuin is onder andere ook ver
rijkt uranium gevonden, de grondstof vOQr
het vervaardigen van atóombo.....n. Op 'dit
moment is er nog steeds 1170,9 gram zoek.
Het IARA ( International Atomie Enerqy
Aqency) is belast met de koptrole op nale
ving van het non-proliferatieve>;drag. Deze
kontrole is blijkbaar niet; afdoende. Er is
nergens, ert zeker niet-bij de Kema" voor
100\ zeker dat splijtstoffen niet gebruikt
worden voor militaire doeleinden.

Kalkar
Als je de hoeveelheden radioaktief mate
ria.al, waarmee de Kema mag eksperimenteren,
uit zou drukken in hoeveelheden per jaar
en niet per twee weken, zoals het minis
terie dat doet, zou het plaatje er nog veel
angstwekkender uitzien. Men kent onderhand
de duistere praktijken, men weet hoe het
er aantoe gaat ••• en toch: geen sluiting,
geen verbod; wel een nieuwe vergunnlnq.Wat
maakt de Kema zo belangrijk? Wat voor be
langen zijn er in het spel?
Samen met de nederlandse staat n"'en de SEP,

de samenwerkende elektriciteits producenten,
deel aan de bouw van de snelle kweekreaktor
in Kalkar en wel voor 14,7\. Het maksimale
bedrag dat de SEP in dit projekt wil in
vesteren is op dit moment bepaald op 56 mil
joen guldens. Via de deelname aan Kalkar is
de SEP OOk betrokken bij de Super Phenix, de
snelle kweekreaktor die op dit moment in Mal
ville in Frankrijk wordt gebouwd.

technologie
Enig speurwerk in de jaarverslagen van de
Kema laat zien dat de KEMA haar aktiviteiten
op het gebied van kernenergie sterk toespitst
op de snelle-kweekreaktor-technologie.
De ontwikkeling van de KSTR, de Kema-suspensie
test-reaktor, heeft er in grote mate toe bij
gedragen dat men ging onderzoeken aan welke
voorwaarden de splijtstof voor de KSTR moest
voldoen om in deze reaktor te kunnen worden
gebruikt. Dit heeft geleid tot een proses
van de produksie van miniskule gladde ronde
splijtstofdeeltjes. Dit proses kreeg de naam
Spl-Gel-Proses. De Kema zegt hierover in '73:
'Het vormt in belangrijke mate de basis
voor een eigen nederlandse industrie voor
de fabrikage van splijtstofelementen, zowél
voor de conventionele kernreactoren als voor
snelle kweekreactoren.'
Deze nieuwe splijtstofelementen worden ont
wikkeld in nauwe samenwerking met he-t Reactor
Centrum Nederland in Petten.
In een boekje van de arnhemse AKB met de
titel 'de Arnh...se Instellingen, alles op
een hoop' lezen we nog het volgende:'Momen-
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teel wacht men op het verlenen van de ver
gunning om met een kleine proeffabriek
splijtstof te vervaardigen, te bewerken en
te onderzoeken. De vergunningsaanvraag is
zo ruim gesteld dat je áan kunt nemen dat
er een splijtstoffabriek gebouwd gaat wor
den. Gelukkig heeft de ondernemingsraad
van de KEMA zich tegen het gebruik van plu
tonium uitgesproken. Maar dit biedt geen ga
rantie dat er niet mee gewerkt zal worden.'
Ondertussen is de vergunning. er. 15 gram
plutonium per twee weken. Ze zullen er vast
meer mee doen dan er alleen naar kijken.~.

Verder worden door de KEMA de onderdelen ge
kontrolleerd die door nederlandse bedrijven
vervaardigd worden voor de reaktor in Kalkar.
Het zogenaamde automatiseringsburo van de KEMA
verricht zowel koordinerende als ook tech
niese taken aan de zeer spesjalistiese meet-,
regel- en besturingsapparatuur van de snelle
kweekreaktor.
In het verleden is er door met name de
arnhemse AKB al vaker aktie gevoerd tegen de

de KEMA. Er komen regelmatig muurkranten uit
en men probeert de omwonenden van het
KEMA-terrein zo goed mogelijk te informeren.
Er hebben afvalstort-akties plaatsgevonden
en men heeft het Elektrum, het vooJrlichtings
centrum van de Arnhemse Instellingen al vaker
met een aktief bezoekje vereerd.
Alle reden om door te gaan.
Ook het feit dat we ons voor de grote
Kalkar demonstratie op of beter v6ór het
Kematerrein verzamelen en van daaruit met
de bussen ve,rtrekken is een protest tegen
de KEMA-praktijken. We eisen niet alleen
de stopzetting van het kernlaboratorium
maar ook van de eksport van kennis voor
de snelle kweekreaktor in Kalkar.
Kema-Keur: grenzenlos und todsicher••

Hillechien, Anneke
Barry en Biirbel

-~-------------------,---------.-----,

Atoomstroomboek
Eind mei verscheen het 'Informatieboek over
Atoomstrootnakties' van Aktie Strohalm.
Het is een boek geworden dat vooral bedoeld
is voor groepen, die bezig zijn of willen
gaan met de Giroblauwaktie en/of de 'Weiger
Atoomstroomaktie'.
Het boek begint met de geschiedenis en het
doel van de akties. Vervolgens wordt inge
gaan op de struktuur van de elektriciteitsbe
drijven en met name van de Arnhemse Instel
lingen. De invloed die deze instellingen ge
had hebben op de invoering van kernenergie
en het belang dat ze hebben bij het openhoU
den van de centrales en de uitbreiding ervan
wordt duidelijk uit de doeken gedaan, gekop
peld aan een expose over de mogelijkheden
die aktiegroepen hebben om deze macht aan te
pakken.

verderop in het boek wordt specifieker inge
gaan op de situatie in de verschillende pro
vincies. Per provincie wordt een overzicht
gegeven van de struktuur van de elektrici
teitsbedrijven, hun standpunten ten aanzien
van kernenergie, het verloop van de Giro
blauw- en Weiger Atoomstroomakties tot mei
van dit jaar en de reakties van de elektri
citeitsbedrijven en overheden daarop.
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De verschillende aktievormen en de daaraan
gekoppelde eisen aan de elektriciteitsbedrij
ven en de verschillende betrokken provincia
le en gemeentelijke besturen worden in een
apart hoofdstuk besproken. Daarbij worden
ook de diverse voor- en nadelen van de ver
schillende (niet-)betaalmethodes op een rij
gezet.

Naast aandacht voor achterqrondinformatie en
aktie-ervaring is er ook ruimte vrij gemaakt
voor een soort hándleiding voor het opzetten
van de- Giroblauwaktie.

Het Atoomstroomboek is nog niet af: de pro
vinciès Noord-Brabant, Limburg en zuid-Hol
land ontbreken nog. Daarom zullen later nog
aanvullingen verschfjnen. In die aanvullingen
zal ook gewag gemaakt worden van recente ont
wikkelingen; de akties beginnen tenslotte nu
pas goed te lopen.
Ondanks deze onvolledigheden is het toch een
aanbevelenswaardig boek geworden, dat de
naam handboek niet misstaat. Jammer alleen
dat Strohalm de uitgave niet beter verzorgd
heeft, én niet voor een lagere prijs heeft qe
zorgde

De prijs van het boek bedraagt 8,50. Het is te
bestellen bij Aktie Strohalm, Oude Gracht, Utrecht.
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Harrisburg is overal: ook
in Japan
Het is ongeveer anderhalf jaar geleden dat
het ongeluk in de kerncentrale in het ja
panse Tsuruga aan het licht kwam. De hoe
veelheid .radio-aktiviteit die vrij kwam was
zo groot, dat Tsuruga rustig het Harrisburg
van Japan genoemd kan worden.
Op 18

De hevige verontwaardiging onder de bevol
king over de aanvankelijke geheimhouding
van het ongeval en vooral ook de enOrme aan
dacht die de kwestie in de media heeft ge
had, hebben ertoe bijgedragen dat de eerst
verantwoordelijken alsmede het Ministerie
voor Internationale Handel en Industrie
(MITI) gedwongen werden de zaal althans for
meel te onderzoeken.
Naast de 31 reeds gemelde ongelukken in de
elf jaar dat Tsuruga in bedrijf was, werden
in totaal nog negen nieuwe ernstige defek
ten ontdekt. Vijf daarvan vielen alleen al
in de maand januari '81 voor.
Het onderzoek van MITI eindigde op 18 mei
1981 met een rapport, waaruit bleek dat min
stens driehonderd arbeiders bij die onge
lukken aan sterke radio-aktieve straling
hadden blootgestaan.
Ondariks deze voor zichzelf sprekende, ern
stige berichten maken onafhankelijke onder
zoeken melding van verdere geheimhouding.
Er zijn duidelijke aanwijzingen en bewijzen
dat alle aandacht, in ieder geval in de
tijd dat Tsuruga in het middelpunt van de
belangstelling stond, gericht moest worden
op de overgelopen watertank. Teneinde een
veel ernstiger ongeval uit de openb~arheid

te houden.

vervolging
Per regeringsorder werd df' keroc.:entraie van
Tsuruga in juni '81 voor een periode van
zes maanden stilgelegd. Het MITI zag af van
strafrechterlijke vervolging van de exploi
tant van de centrale, ondanks de zware
overtreding van de meldingsplicht. Ook een
aanklacht van de kant van tegenstanders
van kernenergie kreeg geen poot aan de
grond. De officier van justitie leverde de
volgende argumentatie: meldingsplicht be
staat slechts dan, als een ongeluk een aan
zienlijke lekkage van radioaktieve
stoffen of een aanzienlijk besmettingsge
vaar oplevert. Met 'andere woorden, alleen
als de ramp écht niet meer geheim te houden
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is.
Dienovereenkomstig beston9 er in het geval
Tsuruga dus niet de noodzaak van melding.
De onthulling van het ongeval van 8 maart
'81 was dus niets meer dan een pijnlijke
fout in het burokratiese systeem dat de ge
heimhouding moet waarborgen.

bagateliseren
Van de kant van de exploitant werd alles ge
daan om de zaak te bagateliseren en de cen
trale weer in werking te stellen. Eind '81
werden schadeloosstellingen tot een bedrag
van ruim twaalf miljoen gulden overeen ge
komen m~t de getroffen vissers en andere
kleine ondernemers uit de buurt, die op een
schade geleden hadden. In de centrale wer
den enkele verbetringen aangebracht, met na
me aan het afvoersysteem. Er werd geen on
derzoek uitgevoerd naar de eigenlijke tech
niese mankementen. Die zijn dus blijven be
staan.
Zo wijzen de ontdekte sporen van Cesium 134
op onvolkomenheden in de brandstofstaven en
dus op fouten in de reaktor. Onmiddelijk na
afloop van de termijn van stille9ging
werd de centrale op 25 december '81 weer in
bedrijf genomen. Dit'ondanks de meer dan
100.000 handtekeningen die onder de bevol
king waren opgehaald om de eis van stilleg
ging te onderstrepen.
De volgende dag al werd een lek gevonden in
een van de koelwaterpompen, zodat de reak
tor opnieuw moest worden stilgelegd. Ook
bij de tweede test werd er weer een lek ge
vonden, nu in de pomp voor de wateraanvoer.
Op 12 januari '82 moest de centrale dus
weer worden stilgelegd. Sinds de 22ste ja
nuari d~aait de centrale echter al weer op
volle kracht.

zwak
Hieruit kan worden opgemaakt, dat de japan
se AKB nogal zwak is. Daarbij moet echter
wel worden opgemerkt dat het hier gaat om
een kant en klare centrale; tegen een een
maal draaiende centrale valt nu eenmaal
moeilijker aktie te voeren als tegen een ge
plande of tegen een bouwterrein in aanleg.
Maar er,zijn ook buiten Tsuruga techniese
mankementen en ongelukken gemeld. In dat
ene jaar '81 zijn de volgende ernstige onge
vallen gemeld:
-23.05. '81 Uit het koelsysteem van de kern-



centrale Mihama I stroomt drie ton radio
aktief koelwater, waarbij 15 arbeiders aan
sterke straling komen bloot te staan;

-31.09.'81 Er worden beschadigingen ontdekt
aan vier brandstofstaven in de kerncentrale
van oi LL;
Er blijken scheurtjes te zitten in 233 bui
zen van de stoomgenerator van de kerncen
trale Genai I;

-12.09.'81 In de opwerkingsfabriek bij To
kaimura blijkt dat plotseling de koncen
tratie plutonium gestegen is;

-22.10 '81. Er wordt korosie ontdekt in 754
buizen, waarvan er zich 26 in de stoomgene
rator bevinden;

-12.11.'81 In de kerncentrale Tokai I worden
werknemers aan tweemaal de maximaal toelaat
bare dosis straling blootgesteld.

~04.02.'82 In de kerncentrale Takahama I
worden afwijkingen ontdekt in vier pijplei
dingen van de stoomgenerator;

-08.02.'82 In de pijpleiding die de stoom
aanvoert naar de turbines vsn de Advanced
Thermal Reactor in Fugen ontstaat een
scheur, waardoor een ton radio-aktief koel
water wegstroomt. Het koelsysteem van zo'n
reaktor is licht water en de brandstof is

ft
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laagverijkt Uranium, Plutonium en natuur
lijk Uranium.

programeren
Deze opsomming vormt slechts een deel van
alle defekten die bekend zijn geworden. On
danks de dagelijks dreigende atomaire holo
cast, proberen de exploitanten van de kern
centrales de bedrijfsresultaten ste~ds meer
op te voeren. In 1975 bevond de gemiddelde
jaarlijkse in bedrijfstelling van de japan
se centrales zich nog op het dieptepunt van
36% van de totale mogelijke kapaciteit. In
1980 was dat gemiddelde al opgevoerd tot
60 % ; alleen in West Duitsland lag dat gemid
delde hoger, op 68%.
Die cijfers komen echter bijna overeen met
een draaien op volle kapaciteit, als je be
denkt dat iedere kerncentrale vanwege de
jaarlijkse techniese kontroles minstens drie
maanden stilligt. Hierdoor wordt de hoogst
mogelijke belasting ongeveer 70%. Met zo'n
beleid programmeer je in feite de volgende
ramp.
De ongevallen in Tsuruga en elders zijn voor
de verantwoordelijke instanties en personen



geen aanleiding geweest om de technieSè vei
ligheidskontroles te verbeteren. En zeker
niet om nog eens over dat hele atvomprogram
ma na te denken. Integendeel, het programma
wordt energiek doorgezet. Zo werd bijvoor
beeld de bouw van een 1100 MW centra~e, de
Hamakoa 111, mogelijk gemaakt door het ver
lenen van een vergunning. OOk is men rustig
doorgegaan' met de procedurele stappen die
moèten leiden tot de bouw van nieuwe kern
centrales: openbare hoorzittingen, advie'zen
van het MITI en van de onafhankelijke vei
ligheidskomissie voor atoomenergie, vooron
derzoeken, aankoop van de benodigde terreinen,
alsmede van de visvangstrechten. Dat laatste
gaat op een chanterende manier en ondanks de
protesten van de bevolking, die van de vis
vangst moet leven. Bij de kerncentrales Ikata
111, ai 111 en VI, Maki I en Kyowa/Tomari I
spelen deze zaken.

moorddadig
De koelbloedigheid en het moorddadige voorne
men van de japanse kernenergie-industrie wor
den nog duidelijker als je weet dat de bouw
van een tweede centrale van 1100 MW in janu
ari van dit jaar het groene licht heeft ge
kregen, en dat een hoorzitting in verband met
de bouw van een prototiepe van een snelle
kweekreaktor, de Moju van 280 MW, onder stren
ge politiebewaking heeft Plaatsgevonden. Zo
doende zullen nog binnen de komende tien jaar
op een kuststrook van 60 kilometer langs de
Japanse zee 15 kerncentrales, inklusief een
snelle kweekreaktor en een hoge temperatuur-
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reaktor, met een gezamenlijke kapasiteit van
11.500 MW oftewel een vijfde, van de nationale
japanse kernenergiekapasiteit, gebouwd of in
gebruik genomen worden. Die plannen kunnen
slechts overtroffen worden door de verwezen
lijking van het geplande atoompark in Shimo
kita. Daar is het volgende gepland: 20 kern
centrales met een totale kapasiteit van
22.000 MW, een opwerkingsfabriek, een hoge
temperatuurreaktor, de thuishaven van het a
toomschip Mutsu, een tussenopslagplaats en
een eindopslag. Voor de al sinds 1969 bèstaan
de plannen is het benodigde land nagenoeg aan
gekQcht en zijn de visvangrechten van de vis
serskoöperaties.al~aarafgekocht. De japanse
kernergie industrie. toont zich optimisties.
Niet alleen de bodemgesteldheid en de bevol
kingsdichtheidzijn ter plekke ideaal, maar
men verwacht ook weinig tegenstand van de
plaatselijke bevolking.

Uit: Arbeiterkampf nr 222, 14 juni 1982
vertaling: Ruud Bökkerink
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Strategie,of .. ••
l)
•

De Anti-Kernenergie Beweging lijkt de strate
giediskussie verlaten te hebben, en dat is om
tenminste twee redenen verwonderlijk.
Met name vóór de eerste Dodewaard Gaat Dicht
aktie werd een groot gedeelte van de diskus
sie in de AKB beheerst door de voor- en na
delen van de gekozen strategie tegen elkaar
af te zetten. odk de voorbereidingen van die
aktie stonden in het kader van de strategie,
met name gericht op de vraag of het toepas
sen van geweld van onze zijde in welke Vorm
ook al dan niet verworpen moest worden. Juist
toen was er binnen de AKB een enorme eenvor
migheid in de aktievormen die gebruikt wer
den: geweldloze demonstraties en blokkades.
Met name na de laatste Dodewaard Gaat Dicht
aktie ontbreekt deze diskussie opvallend,
terwijl nu veel ,en veel minder sprake is van
eenvormigheid in aktievormen. En dus in de
daarachter liggende opvattingen over stra
tegie.
Die situatie lijkt zich overigens helemaal
niet uitsluitend voor te doen in de AKB; al
langer en ook duidelijker is ze te konstate
ren in bijvoorbeeld de anti-militaristiese
en de kraak beweging.

Tijdens de laatste dumpingsakties waren er
aparte overleggen voor Geweldlozen en Mate
riaalgroepen. Er was de bekende demonstratie
maar ook het in brand steken van vrachtwa
gens, die radio-aktief afval vervoerd had
den. Tijdens de komende Kalkar-demonstratie
was de onenigheid over wat te doen bij de
centrale zo groot, dat als 'kom~romis' uit
de bus is gevallen, dat iedereen geacht
wordt te doen of te laten wat hem of haar
goeddunkt.
Het lijkt de bedoeling te zijn, dat iedereen
zijn of haar eigen weg gaat, al dan niet ver
gezeld van gelijkgezinden. Diskussie over de
pro's en kontra's van akties wo~den natuur
lijk wel binnen de eigen kring gevoerd, daa'r
buiten echter niet of nauwelijks. Iedereen
kan zich terugtrekken op het veilige eiland
je van 'Het Eigen Gelijk'.
Naar de buitenwereld kan verkondigd worden

dat deze diversiteit juist onze kracht is,
en voor sommigen geldt dit ook. Gezien de
grote verschillen die er liggen, gezien het
feit dat het zelfs vaak onmogelijk blijkt
om (direkte) akties in bredere kring voor
te bereiden, is het onwaarschijnlijk dat
iedereen daar zo over denkt.
Duidelijk is dat er verschillen zijn, en dat
die verschillen ook groot zijn. Te verwachten
is ook, dat er situaties kunnen ontstaan
waarin sommigen zich overvallen voelen door
akties van anderen, het daar niet mee eens
kunnen zijn of er zelfs falikant tegen kun
nen zijn.
Op die momenten wordt het belangrijk om je
eigen uitgangspunten, je opvattingen over
je strategie uiteen te zetten. Daarbij heb je
het over aktievormen, maar ook over autonomie,
geweld(loosheid), verbreding, afstemming van
akties op elkaar, en de verhouding van dat
alles tot je doel.
Diskussie als knuppel om anderen je eigen me
ning op te leggen is verkeerd. Diskussie als
middel om duidelijkheid te krijgen in de argu
menten van anderen, als middel om van elkaar
te leren, kan alleen maar zinvol zijn. Het
ontbreken daarvan maakt een vooruitgang van
de anti-kernenrgiestrijd alleen maar een ver
rassing voor sommigen, of een toeval.

Onderstroom gaat die strategiediskussie pro
beren een duwtje in de rug te geven. Door
artikelen te plaatsen die op die zaak in
gaan, door mensen te vragen of ze hun visie
willeQ opschrijven.
We beginnen met een overdruk uit de Groene
Amsterdammer, waarin Peer Trepels reageert
op ontwikkelingen in de AKB en de kraakbewe
ging. Hij is zelf jarenlang aktief geweest
in de AKB, en heeft zich min of meer terug
getrokken vanwege wat hij noemt het oprukkend
'neo-irrealisme'. Hij verbaast en ergert zich
mateloos aan de manier waarop in sommige
kringen het doel allerlei middelen opeens gaat
heiligen, waarbij de argumentatie zijns ins
ziens van God en de realiteit verlaten is.
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geblokkeerd. Iedereen was tevreden over de
samenwerking, dus maar eens even nagaan waar
die verschillen dan wel li9gen en wat voor
lessen er uit die nieuwe situatie eventueel
te trekken zijn.
Abel: "In december van het vorig jaar zijn we
op het overleg van geweldl.oze basisgroepen
gestart met een groep die de Pettenakties van
dit jaar zouden voorbereiden. Het mobiliseren
van nieuwe mensen om dit jaar aan de geweld
lozè blokkades deel te nemen was voor ons een
belangrijk punt. We besteedden o.p de overleg
gen en in de verschillende groepjes veel aan
dacht aan het betrekken van nieuwe onervaren
mensen bij onze·aktiviteiten, onder an~ere

door het geven van trainingen in geweldloze
aktie. Verder hadden we verschil,lende werk
groepen die zich met specifiekere dingen bezig
hielden zoals de kommunikatie tijdens de aktie,
de persgroep, mensen die een aktieplan uit
werkten en een groep die bezig was met de wer
ving van nieuwe roepen".

voorbereidingen
Hoe zag het aktieplan ván de geweldlozen eruit?
Abel: "Het gebied rond de ECN zou vast ~ktie

gebied zijn•. Van daaruit zou steeds bekeken
worden wat voor akties we zouden gaan doen.
Een grote wegblokkade of verschillende kleine
blokkades, waaronder mobiele blokkades met
auto's. Na elk transport zou een overleg van
basisgroepen het aktieplan weer opnieuw bekij
ken en eventueel veranderen. De geweldlozen
hielden zich vooral bezig met de voorbereidin
gen van de blokkades".
Sjaak: "We hebben wel gepraat over akties voor
en na de transporten, maar konkrete plannen
zijn nooit uit de verf gekomen. Er waren na
de blokkades ook weinig geweldlozen aktief bij
de prikakties" •
Volgens Sjaak komt dat omdat het geweldlozen
overleg veel waarde hecht aan een goede voor
bereiding, dat kost veel tijd, waardoor snel
le reakties op een situatie zoals bij de trans
perten vrij moeilijk is. Dat neemt niet weg
dat Sjaak de prikakties schitterend vond. En
de materiaalgroepen wat waren die van plan ge
weest?
Rik: "We kwamen vrij laat op gang met onze
voorbereidingen, in feite pas na het tenten
kamp in Amelisweerd. De wijze waarop volgens
ons de geweldlozen min of meer de akties
tegen de transporten claimden, gaf ons een
gevoel van onbehagen waardoor we zelf met voor
bereidingen begonnen zijn. Voor een deel slo
ten we ons 'aan bij de 'plannen van de geweld
lozen, zoals· bijvoorbeeld in Utrecht, waar we
samen een informatieavond over de akti~s or
ganiseerden. Die bleek later niet meer nodig
omdat de transporten al achter de rug waren.
Ons verschil in inzet met de geweldlozen zou.
het gebruik van materiaal zijn. Bedspiralen,
balken, nou ja, je kent het wel. We vinden
dat we met materialen een duidelijker blokka
de kunnen opwerpen en bovendien is zo'n blok-
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kade een betere bescherming voor onszelf. We
komen daar niet om ons in elkaar te laten
slaan, maar om die transporten zoveel mogelijk
tegen te houden".

simbolies
Twee soorten blokkades met duidelijke verschil
len, maar ook met overeenkomsten. Geen van
beide groepen heeft de illusie de transporten
daadwerkelijk tegen te kunnen houden, de-blok
kades blijven simbolles.
Rik: "We hebben het daar op de overleggen ook
wel over gehad en kwamen er eigenlijk niet
goed uit. De houdbaarheid van je blokkade is
waarschijnlijk net zolang als met menselijke
blokkades, ze zetten er een buldozer op en weg,
ben je. Bovendien ben je minder mobiel met
die materialen bij je. Wil je werkelijk hard
nekkig verzet kunnen bieden dan moet je gro
teske dingen gaan doen zoals het opbreken van
wegen en het graven van geulen in de wegen.
Nou, dat kan je niet maken naar de omwonenden
toe".
Waarom richten de materiaalgroepen zich op de
overleggen zoveel op de voorbereiding van de
blokkades, als ze tegelijkertijd het effekt
ervan in twijfel trekken?
Rik: "Er waren wel plannen voor andere akties,
maar die waren moeilijker in het openbaar, dus
in zo'n overleg, voor te bereiden. De groep
was daar te groot voor en prikakties hebben
het meeste effekt als ze bij verrassing worden
uitgevoerd. Daarom hebben we ons op het over
leg alleen met de blokkades bezig gehouden".

tot de orde
Rik is wel tevreden over de samenwerking met
de geweldlozen tijdens de aktie, maar denkt
niet dat de verschillen in aktievoeren daarmee
uit de weg zijn geruimd:
"Dat bleek bijvoorbeeld tijdens een van de
blokkades 's avonds. Er was net een transport
geweest en plotseling stonden een stel vracht
wagens voor de Goudvis, het cafetaria dat ons
verzamelpunt was. De ME stond ons duidelijk
provoserend op te wachten. Een stel schieten
er dan naar buiten en gaan -áutomaties voor
die MEers zitten. De eerste paar rijen werden
toen nog wel weggesleept maar daarna gingen
ze rammen. Een stel van ons zijn flink kwaad
geworden en gooiden een paar kluiten klei
naar de MEbusjes. Ze werden toen door de ge
weldlozen tot de orde geroepen. Dat qaat me
duidelijk te ver, vooral als het om dat soort
onschuldige dingen gaat".
De geweldlozen zijn echter nog steeds over
tuigd dat zij met geweldloze aktie geweldda
dig optreden van de ME kunnen inperken:
Abel: l'Het is belangrijk om kontakt te blijven
zoeken met de ~-ers, door de sfeer goed te
'houden kan hun agressie niet eskaleren, ze
hebben het zelf daar vreselijk moeilijk mee.
Als het kontakt met de ME minder is, is 'het



Met name de verassende direkte akties
die in Nederland plaats vonden hebben de
aandacht voor de dumpingen lang vast gehou
den. De Tetter, een groot gekraakt pand in
Amsterdam, was het centrale punt voor de
prikakties .
Loeke heeft meegedaan met de bezetting van de
Rijks Geologiese Dienst door vrouwen. 11 In Do
dewaard vorig jaar is ons door het gigantiese
politieoptreden ons recht op aktievoeren af
genomen. Door de transporten met radioaktief
afval te vervroegen doen ze weer hetzelfde.
Dat was de druppel die de emmer deed overlo
pen. We kunnen ons het recht op aktievoeren"

gehouden in Den Helder. Het transportbedrijf
van Santen had al gauw 25 lekke banden onder
zijn vrachtauto's zitten. Het kantoor van Wa
genborg in Rotterdam werd door Rotterdamse
basisgroepen bezet, kantoren van dezelfde
maatschappij in Delfzijl zijn grondig aange
pakt door een anonieme groep.
Demonstraties in Amsterdam bij het kort ge
ding van Greenpeace en een week later tegen
de dumpingen. Rijks Geologiese Dienst in
Haarlem door vrouwen bezet uit protest teçen
onderzoekingen in de bodem van de atlan
tiese oceaan voor definitiHE! opslag van ra
dioatieve afval. De nederlandse ambassade'in
België en tegelijkertijd de belgiese ambassa
de in Nederland bezet. Spanjaarden, Belgen,
Westduitsers en Denen waren in de weer tegen
de nederlandse dumpingen. Daarbij nog de
door de rechter gefrusteerde akties van Green
peace en het komt onomstotelijk vast te staan
dat nog nooit zo lang en zoveel is aktie ge
voerd tegen de dumpingen.

voor hen veel gemakkelijker om te meppen".

matpartij
Het viel verschillende geweldlozen ook ver
schrikkelijk tegen dat de ME na dat 'redelij
ke' optreden van overdag, 's avonds ineens
met zwaailichten en honden een blokkadehard
handig opruimden. Klopt de geweldloze rede
nering dan nog wel?
Uit de gejatte beleidspapieren van R. de Wit,
kommissaris van de koningin, blijkt de ME bij
haar optreden niet gelnteresseerd te zijn in
de aard van het verzet, maar in de massali
teit ervan. Tweehonder~ mensen zijn nog weg
te slepen, bij zeshonderd gaat het te langzaam
en wordt de wapenstok of traangas ingezet,
daar hoeven we ons ecnt geen illusies meer
over te maken. De geweldlozen niet, maar ook
de materiaalgroepen niet. Wat dat betreft kun
nen we het met de inschatting 'van de Wit en
konsorten wel eens zijn. Als de transporten
op de oorspronkelijke datum hadden plaatsge
vonden, dan was het massalere verzet aller
waarschijnlijkst uitgemond in een grote mat
partij met, de ME en de marechaussee. Het is
onwaarschijnlijk dat niemand bij zo'n moge
lijke situatie heeft stilgestaan. Toch klinkt
uit de verhalen van de verschillende overleg
gen geen enkel geluid van diskussie over de
mogelijkheid dat alles uit de hand zou lopen.
Is het stilzwijgend geaksepteerd dat massa-
le direkte akties met grotesk politieop
treden nu eenmaal hun einde op het slag-
veld vinden? Het is te hopen van niet.
Veel, vooral Amsterdamse, groepen waren nog
lang niet klaar na de transportdag.Zaterda9'
21 augustus, werd er een spontane demonstratie
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niet zcmaar laten afnemen, daarom zijn we
door gegaan met zoveel mogelijk akties. Dat
was onze reaktie op de verassingsaanval van
de staat. En wè zijn wel suksesvol geweest.
Nog nool,t zijn er zoveel akties gevoerd als
dit jaar en nog nooit is er zo langdurig aan
dacht aan geschonken in de pers. 11

vrouwenaktie
De eerste aktie was biJ o~ Rijks Geologiese
Dienst. " Uiterlijk verschilt 'zo'n aktie
niet zoveel van de andere aktie!?; het verschil
van een aktie door vrouwen en een gemengde ak
tie zit in de manier woorop je de aktie voor
bereidt. Met vrouwen ben je veel gelijker be
zig. Iedereen die wil kan haar zegje doen.
daar is veel meer ruimte voor."
Loeke is realisties over het effekt van de
bezettingsakties , "Eige.l1ijk ga je er met le
ge handen in en je komt er weer met lege han
den uit, tenzij je in zo'n gebouw interessan
te dingen vindt. Maar dan nog. Zoln gesprek
met RoeI de Wit levert niets op, hij verschuilt
zich konsekwent achter de positie dei hij heeft
en dat was natuurlijk ook te verwachten en toch
qa je met zo'n man kletsen. Uiteindelijk doe
je zo'n aktie hoofdzakelijk voor de publici
teit. Het verschil tussen een bezetting en
bij voorbeeld een demonstratie V00r de poort
is dat je de mensen daadwerkelijk opzoekt; je
pakt hun territorium voor een tijdje af. Dat
geeft een minder machteloos en meer konfron
terend gevoel dan buiten zo'n poort te blij
ven."
Loeke verwacht dat er in 4e toekomst meer van
dit soort akties zullen plaatsvinden, maar ze
zou het niet goed vinden als dat het enige
zou blijven. " Demonstraties zijn ook nog

Jl'J""
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steeds belangrijk , vooral omdat iedereen
daar aan mee kan doen. Het probleem van de
meeste prikakties is dat j:e ze niet in het
openbaar kunt voorbereiden. Wat betreft de
totale aktiemogelijkheden van de AKS is het
een beperkt aktl,emiddel dat niet voldoet aan
twee belangrijke uitgangspunten, openbaarheid
en verbreding. Maar als je ervoor zorgt dat je
met genoeg andere aktiviteiten bezig blijft
die wel aan deze uitgangspunten voldoen, dan
is dat niet zo'n probleem.
Loeke is er echter niet helemaal van over
tuigt dat dat ook daadwerkelijk zal gebeuren:
ft Mensen raken steeds meer gefrusteerd door
de machteloosheid die je bij elke aktie te
genkomt. De tendens is dan om hardere akties
te gaan doen. Ik weet niet wat ik ervan moet
vinden. 11

Madeleen
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Den Helder in verzet
"Mijn vrouw Alie en ik waren een jaar gele
den aktief bij de dumpakties. We hadden
kontakten met het Ekso, het Energiekomitee
Schagen en omstreken, en besloten om hier
in Den Helder ook met een anti-kernenergie
kraam te gaan staan." Aan het woord is Ed
Tulen van het Energiekomitee Den Helder.
"Na een tijdje zag ik een auto met een
anti-kernenergie sticker voor een huis met
nog zo'n sticker staan en ik heb toen maar
aangebeld. Bart deed open en ik vroeg hem
of hij aktief wilde worden in het Energie
komitee. Dat wilde hij wel, maar eerst
moest hij z'n tentamens doen voor dé Z-op
leiding. Dat was eind september.
Toen is er nog iemand bijgekomen en met
z'n viertjes vormden we toen het Energie
komitee •
We besloten eerst wat geld in de kas te
krijgen voordat we met andere aktiviteiten
zouden beginnen, dus we hebben de hele •
winter met een kraampje in de stad gestaan.

onverwacht
In januari sloten we ons aan bij het lande
lijk overleg van geweldlozen die bezig wa
ren met de voorbereidingen van de dumpak
ties. Ne zagen de uitgangspunten van dat
overleg wel zitten, daarnaast speelde ook
mee dat we weinig wisten van andere AKB
groepen. Vanaf januari zijn we hoofdzake
lijk bezig geweest met de voorbereidingen
van de dumpakties, naast een paar film
avonden over kernenergie.
De groep groeide gestaag en in juni beslo
ten we ons op te del~n in werkgroepjes.
Ben tentenkampgroep, een spandoekengroep,
een demonstratie-, blokkade- en kommunika
tiegroep. Wat we hoopten gebeurde toen ook:
door de konkrete groepen kwamen er ook
steeds meer mensen bij en zo'n maand voor
de aktie waren er zo'n 30 á 35 mensen ak
tief.
We hebben ook drie informatieavonden ge
houden~ver de akties. Tien mensen lieten
toen weten dat ze mee wilden doen aan de
blokkades. We waren bijna klaar met de
voorbereidingen toen donderdagnacht ineens
dat telefoontje kwam. We konden het haast
niet geloven, maar het bleek maar al te
waar te zijn.
Op de kade lagen al enkele vaten. Nou ja,
toen moest het karwei geklaard worden, an
derhalve week eerder dan verwacht!

onervaren
~an merk je dat je een grote klus moet op
knappen waarbij de onervarenheid je soms·
opbreekt. En het feit dat het meeste werk
door een paar mensen gedragen wordt.
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De kommunikatie liep vaak niet goed. Zo
viel bijvoorbeeld de telefoonverbinding met
het tentenkamp om onverklaarbare redenen
uit. We hadden portofoons besteld voor 30
augustus, die we die vrijdag met moeite
kregen. Het enige goede dat werkte was on
ze radiozender.
En het k05rdineren viel ook niet altijd mee
Wat moet je bijvoorbeeld doen als je het
seintje krijgt dat het transport onderweg
is, je staat met mensen klaar om te blok
keren en het duurt meer dan een uur voor
dat de wagens komen. Allerlei géruchten
gaan dan de ronde, dat het transport een
andere route heeft genomen, en mensen staan
op het punt om weer naar huis te gaan.
Maar het transport is waarschijnlijk ge
woon vertraagd door andere akties. Moet je
dan ingrijpen en een soort leidersfunktie
op je nemen?"
In de opzet was het helemaal niet de bedoe
ling dat Den Helder een koördinatiepunt zou
worden. Schagen zou dat zijn, omdat er in
Den Helder te weinig ervaring was. In de
loop van de aktie werd snel duidelijk dat
Den Helder wel degelijk een belangrijk
punt was. De Helderse groep werd in een
paar dagen veel ervaringen rijker.

achtervolging
Zaterdagmiddag bestuurt Ed het vQlkswagen
busje •. De transporten van het radio-aktieve
afval zijn voorbij en we rijden naar het
tentenkamp, om met de overgebleven mensen
te bekijken wat we verder kunnen doen.
Achter in het busje zitten wat andere men
sen van het Energiekomitee.
Alie bepraat met Elsa wat er die dag nog
aan praktiese dingen geregeld moet worden.
Ondertussen swingt het kleine dochterje
van Alie en Ed met veel lol door de sling
erende bus. De zoon van Elsa is achterge
bleven in het huis van Alie en Ed. Hij
maakt daar de radio-uitzendingen en houdt
met ons kontakt via de portofoon. Onze
portofoon hangt op de brede borst van Andy,
die de anderen aan het ve tellen is hoe ze
die ochtend met de M.E. hadden liggen
klooi,en. "We reden rond in het busje en
ontdekten dat we z6 het haventerrein op
konden rijden. Dat deden we dus waardoor
de hele zaak daar op tilt sloeg." Smakelijk
vertelt Andy van de wilde achtervolging
met M.E.-busjes door de stad. Alie vindt
het wel een leuk verhaal, maar was knap
ongerust geweest. Door de berichten over de
politieradio dachten ze thuis dat het me
nens was. Op weg naar het tentenkamp wor
den nog twee scholieren opgehaald. Edward
is de jongste en heetgebakerste van de Hel
derse groep. Hij vertelt dat het de eerste



en de laatste keer is geweest dat hij zich
zo als een zak zout weg laat slepen bij
een blokkade. Voigend jaar gaat de beuk
erin. Alie en Rinus proberen hem een beetje
te temperen.

vissies bakken
Rinus is de man van EIsa en voor hem waren
de laatste weken veel dingen veranderd.
"Ik heb dat nooit zien zitten dat EIsa in
dat komitee ging. Demonstreren vond ik ge
woon stom, dat doe je niet en over kern
energie had ik geen mening. We hadden daar
wel eens flinke ruzie over. u

Drie weken voor de akties had Rinus een
gesprek met iemand over kernenergie. Waar
dat gesprek over ging wil hij niet vertel
len, maar dat 'hij zich flink kwaad had zit
ten maken en dat hij na die ruzie ineens
snapte wat Eisa in dat komitee deed, zegt
genoeg. Een paar dagen daarna was hij met
EIsa mee gegaan naar Alie en Ed en vertelde
daar dat ie best vissies wilde bakken voor
die aktievoerders op het tentenkamp.
"Maar ik ben 's ochtends ook mee gegaan
naar de blokkades. Nou, ik heb niet op de
grond gezeten hoor, ik stond in de zoge
naamde stopploeg. Het was hardstikke goed
wat daar gebeurde en het heeft in Den Hel
der een heleboel goodwill gekweekt, daar
ben ik zeker van. Ik vond het QOk zo goed

dat het allemaal geweldloos 9ing en dat we
mekaar zo goed steunden."

demonstratie
Een paar uur later staan we met een groepje
van 40 mensen OP. het station van Den Belde~

Met een klein groepje hadden we op het ten
tenkamp'besloten om om vier uur een demon
stratie door Den Beider te houden. Dat er
nu 40 op het station stonden gaf wel aan
dat de radipzender beluisterd werd. De
stoet groeide aan tot bijna 200 mensen.
Eduard voorop op de bakfiets een sombere
dreWl op een grote Gliedrum. slaand, Rinus
het verkeer aan het tegenhouden op de krui9
punten, enkele gemeenteraadsleden druk aan
het demonstreren over de komende raadsver
gadering van woensdag.
Andy konstant aan het spelen met de porto
foon en vele anderen die meelopen tot aan
het havente~rein, waar de vaten aan de an
dere kant van het hek liggen. De komende
jaren kunnen we beter geen röntgenfoto's
van onszelf laten nemen•••

Als ik een week later Alie en Ed bel, staan
ze juist op het punt om samen met 12 ande
ren uit Den BeIder naar Brugge te vertrek
ken. Rinus zou graag mee gegaan zijn, maar
hij moet weer beginnen in de bouwvak.

Madeleen Belmer,
met dank aan. het
EnergiekOllli tee Den

Beider
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RoeI heiligt de ll1iddelen

Onder strenge geheimhouding werd door de kommissaris van de koningin van Noord-Holland
De Wit in samenwerking met enkele andere verantwoordelijkheden het plan in elkaar gezet
om het vervoer van radLoaktief afval van Petten naar Den Helder te vervroegen. Natuurlijk
worden aktievoerders/sters altijd nauwlettend gevolgd en zo is men goed op de hoogte van
het te verwachten verzet: massaler en grimmiger dan de voorgaande jaren. In de late avond
van 20 augustus werd begonnen met de uitvoering van het plan. H~t radioaktief afval arri~

veerde zonder al te grote vertraging in Den Helder.
Een zachter en menselijker aktiemiddel van de kant van de overheid om 'massaal verzet te
breken? Anders dan traangas en de wapenstok.

Het vervroegen van het transport was een
slimme zet en heeft zijn doel niet gemist,
Voordat bij de tegensband(st)ers van de
dumping bekend werd dat het vervoer van
het radioaktief afval was begonnen, lag al
een gr,oot gedeelte van de 3100 ton, die
gedumpt zouden worden, op de kade in Den
Helder. ToCh nog veel verzet tijdens het
vervoer, zij het minder massaal dan ge
pland. Als alle vaten in Den Helder liggen
is het nog lang niet gedaan met de akties:
Een storm van protest en verzet; niet
alleen tegen het dtpnpe'n van radioaktief
afval, maar ook tegen het optreden van
overheidszijde. Prikakties hebben dan bok
mede tot doel om te protesteren tegen het
feit dat de overheid wed€rom heeft ge
probeerd om mensen het recht op aktievoe
ren te ontnemen. Ditmaal niet door massaal
politieoptreden,zoals in Dodewaard, maar
dOOr list en bedrog.
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Van de kant van politievakbonden en ge
meenteraden heeft men vooral bezwaar aan
getekent tegen-het feit dat gemeenschappe
lijke afspraken niet werden nagekomen en
dat de betrokkenen ni~t werden ingelicht
over wat er stond te gebeuren.

geheimen?
Twee weken na het afvaltransport wordt
het provinciehuis van Den helder bezet. Een
blik in de aktetas van de Wit, de kommissa
ris van de koningin van Noord Holland, maakt
openbaar wat openbaar behoort te zijn: Het
draaiboek van het afvaltransport en bijbe
horende korrespondentie.
Vanaf februari al werd er regelmatig vergaderd
vergaderd door een selekt gezelschap, waar
onder de burgemeesters van de betrokken ge
meenten, afgevaardigden van verschillende



maksimale geheimhouding
van zoveel mogelijk infor-

ministeries, de Kommissaris ven de Koningin
van Noord Holland en hoge politiefunktio
narissen. Men seelde alles in het werk om
alle mogelijke situaties die zich voor
zouden kunnen doen, in kaart te brengen.
Niets mag aan het toeval over worden gela-
ten, zeker nu gebleken was dat het verzet
massaler en grimmiger zou zijn dan de
afgelopen jaren. De vrees voor de toename
van het verzet gaat zover, dat men bang is
niet al het afval op tijd naar Den Hel
der te kunnen vervoeren. Al tijdens de
voorbereidingen dringt de Wit aan op een
zo fleksibel mogelijk optreden. We lezen
hierover in de notulen: " De heer Stokreef
weet te melden dat de belangstelling van
de anti-kernenergiegroepen en milieugroe
pen groter blijkt te zijn dan vorig jaar.
De data van het transport alsmede de route
zijn bekend bij de .aktievoerders. De meest
kwetsbare punten langs het trajekt heeft
men onderkend." Als antwoord daarop legt
de Wit de volgende punten ter overweging
voor:

betrachten van
het verzamelen
matie

- het fleksibel optreden onder andere met
betrekking tot de te volgen route

Op de woensdag voOr het vervroegde trans
port hoort de Wit van ambtenaren van het
ministerie van volksgezondheid, dat er
wat techniese en organisatoriese punten
betreft, geen bezwaar bestaat tegen het
eventuele vervroegen van de transporten.
En wat doet de Wit: "Nog dezelfde middag
heb ik de twee meest betrokken politie
che1;s op de hoogte gesteld" ••••• " Mijn
uitgangspunt was dat alleen de grootst
mogelijke geheimhouding tot het gewenste
resultaat zou kunnen leiden".
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OOk de bevolking, de aktievoerders en de
politievakbonden komen uiteraard ter
sprake in het draaiboek.
Eventuele gevaren voor omwonenden in ver
band met het transport worden in één zin
van tafel geveegd: " Van stralingsg~vaar

kan geen sprake zijn. Bij het opstellen
van de route hoeft dit geen punt van over
weging te zijn:' Op dezelfde manier wijst
men het voorstel van de politievakbonden,
om agenten uit te rusten met stralings
meters van de hand: Ten eerste is er niet
genoeg apparatuur voorhanden en ten twee
de zouden metertjes op de borst psycho
logiese effekten kunnen hebben.
Hoe men bij de overheid over aktiegroepen
denkt, is niet nieuw. Niet voor niets wijst
een groot gedeelte van de AKB overleg met
de overheid van de hand; op basis van eer
dere ervaringen. Dit standpunt wordt ten

\

konsekwenties
De ingezette politieambtenaren z1Jn er op
het allerlaatste moment pas gekonfron
teerd met het feit, dat ze· direkt in aktie



moesten komen. Ze gingen naar de kop van
Noord Holland om te oefenen en de oefening
werd vervroegde realiteit.
Uit hét draaiboek blijkt dat de instruktie
voor de politie veel ruimte over laten
voor verwarring en mogelijke zwaarwegen-
de fouten. Herhaaldelijk is tijdens de ver
gaderingen door hoogstaande politiefunk
tionarissen erop aangedrongen, de schiet
instrukti~s te veranderen. Men pleit er
voor, ook dan te mogen schieten, als in
een "levensgevaarlijke situatie de dader
niet te individualiseren is". Dus: schieten
in een ~ssa; het doet er niet toe wie er
dan geraakt wordt. Helemaal griezelig wordt
het als men 'bedenkt dat vrijwel de ge-
hele vergadering het hiermee eens was.
Alleen de heer Bakker, vertegenwoordiger
van het ministerie van binnenlandse za
ken, blijft zijn baas trouw: de minis
teriële richtlijnen dienen gehandhaafd
te worden.
Hiermee is de kous echter niet af. OP
voorstel van de Wit worden de schiet
instrukties voorlopig niet opgenomen
in het draaiboek.Men zou er alsnog op
terug komen op de volgende vergadering
op 24 augustus. Men zou •• maar op 24
augustus was de hele operatie al achter
de rug.
Het gevolg hiervan is dat de politie
tijdens het vervroegde transport met
zeer onduidelijke instrukties zit ten
aanzien van het gebruik van vuurwapens.

Na het transport heeft de gemeenteraad
van Den Helder unaniem zijn afkeuring uit
gesproken over de gevolgde handelwijze
van de verantwoordelijken. De rol van
de burgemeester blijkt ook een duistere
te zi jn. 'De Wi t na het tJ!ansport: " Vroeg
in de avond van die dag heb ik het plan
voorgelegd aan de burgemeesters van
Callantsoog, Dèn Helder en Zijpe en aan
de Hoofdofficier Van Justitie te Alk-
maar. Ze konden zich met de gang van
zaken verenigen". En de gemeenteraad, die
hoe dan ook op het nivo van deze parlemen
taire demokratie het dichst bij de bevolking
staa~, weet nergens van.
Al was het verzet tijdens de transporten
zelf niet zo hevig als bedoeld en gepland,
inmiddels is gebleken dat het verzet tegen
kernenergie en voor behoud van het milieu
niet middels een 'krijgslist' gebroken
kan worden. Integendeel; het vervroegen
Van de transporten heeft ertoe geleid dat
er in alle hevigheid verder geprotesteerd
werd en wordt tegen de dumpingen, maar
ook tegen de opzet om ons wederom het
recht op aktievoeren trachten te ontne
men.

Bärbel

Handleiding voor
gemeentelijkeVredesaktivlteiten rond

Civiele Verdediging
Het boek" de Burger Meester, handleiding
voor gemeentelijke vredesaktiviteiten rond
civiele verdediging" is het eerste boek van
het Landelijk Overleg van Anti- Schuilkelder
groepen; een overleg van zo'n 30groepen dat nu
twee jaar bestaat en dat een soort platform is
van groepen die zich op de een of andere ma
nier bezig houden met de strijd tegen civie
le verdediging als uitdrukking van oorlogs
vQorbreiding.
In het boek wordt in vier hoofdstukken
uit de doeken gedaan wat dat kan betekenen:
Civiele verdediging in de gemeente.
In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet welke dis
kussies zich zoal afspelen rond het vraag
stuk civiele verdediging. Hoofdstuk 2 be
schrijft de overheveling van de taken van de
Burger Bescherming na opheffing ervan naar
instanties als het RodeKruis, de Brandweer
en Ambulancediensten. Er wordt duidelijk
stelling genomen tegen de voorbereidde re
organisatie en er wordt gepleit ~oor een
diskussie de (on)mogelijkheid van hulpver
lening, gescheiden voor oorlogstijd en
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vredestijd. Hulpverlening in oorlogstijd is
een illusie en zorgt in vredestijd voor een
akseptatie van de oorlogsvoorbereiding.
Hoofdstuk drie gaat over de mogelijkheden die
er zijn en geschapen moeten worden om aktie te
voeren tegen civiele verdedigingsmaatrege
len. opgesomd wordt hierbij de mogelijkheden
van de gemeente om aan verdediging te doen,
bij voorbeeld de bescherming van waterleidingen,
het aanleggen van noodvdorraden en dergelijke.
Hoofdstuk vier geeft een overzicht van alle
schuilgelegenheden'die tot nu toe bekend zijn
in Nederland: het bunkerboek.

Het boek is te be~tellen bij:

Stichting Infocentrum
EIGENWIJZER
Hagen 19
7151 Eibergen

De kosten zijn 9,50 inklusief
verzending, het boek heeft 96
pagina's.



Atoomafval niet in zee
vlak voor de dumpingen begonnen kwam er een
boekwerk uit onder de titel "Geen atoomafval
in zee". Ruim op tijd voor iedereen, die er
op wat voor manier dan ook zich daar tegen
verzet , om te kijken hOe het tot nu toe
ging. Maar helaas iets te laat in Onderstroom
onder de aandacht gebracht. Het boek ia ge
schreven door ongeveer dezelfde mensen die
het vorig jaar "Met je hoofd in de wolken••• "
samenstelden. Dat verslag van de eerste Do
dewaard gaat dicht aktie is nog steeds te
verkrijgen bij uitgeverij de Haktol in Nij
megen.

Het belangrijkste verschil met dat vorige
boek is dat er nu uitgebreid aandacht wordt
besteed aan de kernenergiecyclus, het afval
probleem en allerlei juridiese aspekten die
daarmee samenhangen. Geprobe,erd is de ver
schillende aspekten van de dumpingen en de
argumenten hiertegen op een rijtje te zetten.
Dit gedeelte neemt al gauw een kleine twee
honderd pagina's in beslag, waarmee de klok
van géén informatie ver is doorgeslagen naar
alle informatie.Toch geeft het weer eens dui
delijk aan waar we ook weer tegen zijn en
dat is op z'n tijd ook weer eens nuttig.
In het tweede gedeelte van het boek wordt dan
ingegaan op de geschiedenis van het verzet
tegen de dumpingen, in het begin vooral ge-
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voerd door Greenpeace en de Haarlemse Stroom
groep. En rond 1980 beginnen andere klubs
zoals Onkruit en basisgroepen zich aan te
sluiten. Hoe dit zich verder ontwikkeld heeft,
niet alleen in Nederland maar ook elders,
wordt in het boek uitgebreid behandeld.

interviews
De manier waarop dit gebeurt is dezelfde als
in "Met je hoofd in de wolken Inter-
vieuws met de mensen die direkt betrokken zijn
bij de akties. En dat kan varieren van men
sen in picket-lines, geweldloze blokkades
tot stenen gooien. Een van de redenen om hier
mee bezig te gaan is om te voorkOmen dat het:
verzet gereduceerd wordt tot een paar ver
draaide krantenberichten.
"Door de onderZinge verschiZZen was er een
Zosse struktuur ontstaan. wat behaZve een rij
kZeine en grote vertpagingen. ook tot gevoZg
had dat niemand achteraf lrJist van e Zkaar wat
ze nou precies gedaan hadden."
Toch is het deze zogenaamde 'eenheid in ver
scheidenheid' die de sàmenstellers van het
boek erg aanspreekt. "De vrijheid die eP was
om tegeUjkertijd op versehiHende pZaatsen
iets tegen kernenergie te doen. stond ons
erg aan. Wij wUden na de twee varianten van
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het Dode'lJXla1'd mode~ (in '80 een gebJeU~oze

btokkade en in '81 een konff'ontatie met de
ME) nièt bij de pakken gaan neerzitten."
De logiese vraag die hieruit voor mij voort
komt is hoe je tijdens een aktie onder de
noemer 'eenheid in verscheidenheid' kunt wer
ken naar een situatie waar je wel op de hoog
te bent van elkaars plannen en ideeên. Eigen
lijk blijft het in het boek bij een konstate
ring en het gegeven dat sommigen meer padruk
leggen op eenheid en anderen meer op verschei
denheid. "Dool' de aktievorm woorden de groe
pen juist gedwongen tot meel' ze~f8tandigheid.

A~s je ,dan niet goed bent vOOl'bereid~ vaZt
het vee~ meel' op dan ineen grote massa~e ak
tie~ lr1aal' a~ een he~boe'/, van tevoren voor
je gerefJe~d is."

autonomie
In de verschille.nde interviews wordt goed
duidelijk .waarom mensen aktief zijn tegen
kernenergie en waarom ze voor een bepaalde
aktievorm kiezen. De problemen bij deze aktie
zoals kommunikatie, alarmsiestemen, routever
deling en dergelijke hadden echter uitgeb~ei

der behandeld kunnen worden. Er worden in het
laatste gedeelte verschillende tips hierover
gegeven, die zeker zullen helpen voorkomen
dat er dit jaar nog mensen naar de kruidenier
zijn gegaan voor een pondje kraaiepoten, maar
een stel problemen worden ook daar niet ver
der mee beantwoord. En natuurlijk is het niet
aan de samenstellers om met '~en pamf7~ttis

tiese beginse~vel'klQl'ingvan onze kant met
een (beleidsJaanbeveZing aan de 'Berueging' te
komen."

.. .
Soms heb ik het idee dat dOÇ)r "de meest gang
bare~ 1Jerkzame en modieuze ~g te kiezen~ na
meZijk die van het 'Ik '-tijdperk oft»et 'de
autonomie '''~ een ekskuus gègeven wordt 0111
allerlei zaken uit de weg te gaan. Z~ woraen
in het dex-de gedeelte de ideeên.van de mens~n

die aan het boek meegewerkt hebben vrij hel
der op een rijtje gezet en zijn de verschil
lende ingangspunten zeker de moeite waard om
in diskussies binnen de beweging te gebruiken.
Maar misschien had een konfrontatie van deze
ideêen wel stimulerend kunnen werken.

pers
Al met al een boek dat zeker de moeite waard
is om gelezen te wo:t'den. Eigen mensen die
over eigen problemen schrijven zijn een be
tere garantie dat die problemen die aan de
orde komen ook wezenlijk zijn, dan als dat
over gelaten wordt aan pers of allerlei
'logen' •
Naar aanleiding van de anti-dumpings akties
van dit jaar komt er nog een aanvulling bij
het boek, waardoor je als je het koopt zeker
kunt zijn, dat'je vrijwel alles weet wat er
rónd de dumpingen ~peelt.

Ger.

Titel: Geenatoomaval in zee, en ergens an
ders niet:

Geschreven door: Els, Geert, Joost, Kaisa,
Paul, 'Henk, Martin, Marjan en Wiebe.

Te bestellen ·bij LONT, postbus 1823 AmsterdaJ;ll
Kosten: f 14,-

------,••-----••-••--- , • '__.....h __

Brand in het Katshuis
In de nacht van 2 op 3 september trof het
noodlot voor de zoveelste maal het Katshuis.
Een onverlaat beêindigde een geslaagde in
braàkpoging met het in brand steken van Qe
bar, na deze eerst met spiritus besprenkeld
te hebben. De brand breidde zich snel uit
met als gevolg een totaal uitgebrande bar
ruimte én ernstige rook- en waterschade in
de overige ruimten. Door toeval werden de
slapende bewoners van het bovenhuis wakker,
net op tijd, want het stond er' vol met rook.
Niemand gewond dus, maar zeer veel (im)mate
riêle ,schade.

Het Katshuis, gekraakt pand van projektont
wikkelaar Kats, bood reeds lange tijd onder
dak aan enkele bewoners en aan de volgende
groepen:
- het Jongeren Advies Centrum
- de Anti Kernenergie,Beweging
- de Vrije Arnhemmer
- de ;Reizende School
- de Echte Nederlandse Fietsers Bond
- en het Katshuiskollektief.

• •
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.Gezamenlijk werden de ruimtes opgeknapt om
ze te behouden en te gebruiken. We waren bij
na klaar met opknappèn • _••• , maar we gaan
er weer hard tegenaan. Het is immers nood
zakelijk dat deze rUimte weer zo snel mo
gelijk gebruikt kan wordAn. Daarvoor is
met name VEEL GELD NODIG!

daarom, steun het Katshuis'

pottgiro 4069012 tnv AKS-Arnhem
Sweers da Landasstraat 73 Arnhem
o.v.v. i Katshuis-brandfonds,

Namens all~ betrokkenen bij het Katshuis p

bedankt:

•



Eenheid door verrassing?
Donderdag 19 augustus. Enkele honderden mensen van basisgroepen wor~en ruw uit hun slaap ge
haald~ De transporten van radioaktiet afval naar Den Helder zijn anderhalve week eerder dan
gepland begonnen. Zo'n zeshonderd mensen zien uiteindelijk kans om in Petten en in Den Hel
der de transporten met blokkades te vertragen. Madeleen was (onvoorbereid) bij de akties en
ging eens praten met Abel en .Sjaak van het overleg van geweldlozen, Rik van het overleg van
materiaalgroepen en Loeke uit Amsterdam die bij een paar direkte akties na de transporten be
trokken is geweest. In dit artikel wordt niet ingegaan op enkele sabotage akties die hebben
plaatsgevonderi. In het volgende nummer wille~ we aandacht besteden aan deze nieuwe aktievor
men.

Toch viel het tegen om 'smiddags bij aankomst
in Petten .maar twee tot driehonderd ~ensen te
zien. Een stel lagen in de zon te pitten, het
cafetaria 2at bomvol met ~tie~oerders/sters

en in een wat sjiekere gelegenheid aan de o
verkant zaten zo'n twintiq vijtigplussers.
Een stel vertegenwoordigsters/ers van basis
groepen hielden een bijeenkomst ter voorbe
reiding van de volgende blokkade. Daar werd
het voorstel van de liggende blokkade inge
bracht dat de volgende dag dat mooie plaatje
in de kranten werd. Een half uur tijd om te
kijken wie er allemaal zijn en een beetje te
wennen. Velen zien er ietwat gelaten uit. Je
doet wat je kunt op zoln dag, maar de frustra
tie dat hèt niet de bedoelde aktie geworden
is, zit hoog. Plotseling begint iedereen te
roepen en te rennen. Er is kennelijk een sein
tje doorgekomen. Een duidelijke strategie is
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niet gelijk herkenbaar. Iedereen vliegt op de
auto's af en sjeest naar het kruispunt van de
grote weg. Maar we zaten goed, daar kwamen de
blauwe busj es al aan. Inh;>ken dus. Vanwege
de verrassing en het kleine aantal mensen vond
op het asfalt van St Maartenszee een 'samen
smelting plaats van geweldlozen, materia~l

groepen en vijftigplussers.

samen op weg
Verschillende groepen; verschillende overleg
gen, samen overleggen over de verdeling van
de route, al of geen gezamenlijke persgroep,
uitgangspunten van de aktie, eigen tentenkam
pen, EN NU DIT~~ Plotseling samen op de weg
bij St Maartenszee.En het ging verdorie nog
goed ook. De groep was hecht en er werd goed
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Is het neo-irrealisme nu ook
in opmars?

Er zijn voor aktivisten meer
dan eens situaties waarin je
handen jeuken: spontaan.
zonder diskussie, uit pure
woede en onmacht. Zelf heb
ik na de Pierson-ontruiming
in Nijmegen in februari 1981
met het schuim op de bek
aan een verkeerszui.l staan
rukken. En het was meer het
feit dat het kreng zo vast
verankerd zat dan een door
dachte bekering dat ertoe
heeft bijgedragen dat hL·t
gevaarte niet tussen de ME
is beland.

Maar toC'h Hel'. helemaal met een
za..k van theoretlsl'he drooA'
Lwemmerij om je ook l'ooraj' mei
strategie. taktiek en effekt van je
akties bezÜc. te houden. Natuurlijk,'
een dergelijke diskussie moet nit.'t
in zün algemeenheid. los van kon.
krele sltuahes en erva.r1O.,,;:en wor·
den gevoerd. Maar Ik YlUd het
rondUit beangstigend hut' simpel.
tJes op dit moment vaak wordt ge·
dlskt,lsSleerd over dil:' mate van I(e
weid. VUl een 1000r1 ()u..:·um·uo~

tand-urn·luod redenen UK.
In de Gru~me Vim lol Jult verst..heen
een, blJdr..ge \'30 enkele notOire
kro.,kers Uil Amsterdam. En ook nu

weer st:hruk ik me lam van zo veel
politieke naïviteit ~n, .leg maar,
neo·lrrt>ahsm~. Omdat soort~ellJk

~ettodenkenmij er een tiJd /o{elel1en
toe heeft gebracht, na Jdren de An
tlkernenergiebeweginte (AKH)
vaarwel te zeggen efl Ik de~alhlet·

tenlI." een radikaal-links antwoord
noodzakehik acht in deze barre en
boze tijden, wil Ik hieronder mijn
handschoentJe In de nnt: ,:oolen.

* * *
Neem nllu kernenert::u~, Is het noJ.:
nodig te wijzen 'op de .:evaren en
.bezwaren, op de dodelijke slrallJll-t,
kanker, luchlverontrt.'llu':IOg, aan
lasllO'g ",-an hel wal~rnllheu, kern
CJorlQg, pohtlèstaat enw\'uurt:' En
Lijn al die enquétet'> dil' Ultw.IJzen
dat een meerderheid van de Ne
derhmdse bevolking die rotzooI het
land Uit Wil dan étllemaal ~eloget')?

Nee dus. De' legiltrnltelt van het
verzet tej(en kernenert(ll' staal bUI

ten kiJf. En de akllevormt'n ervan
dan" Ook dat vall 'kurt samen te
vatten. De Antlkernener/o{lebewe
)!1Ill( heeft 10 al haM <liffuusheld
vngeveer alles geprObeerd wat Ik lil

1971 nis antwoord moest j.leven ,het
tentamen Puilltkulufllt' I op de
vr<laj.l welke mogelijkheden de bur
J.!er ten dienste Slaan om eOl~l' de
Jllllkralisl'he Invloed Il' doen ..:el·
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den, .;n dat niet" een keer, maar'
ontelbêf.re nutlen. ' .
Js het datl',w vreemû dat de AKB in
'1~79 na de' to\teelste frustrerende
wand('ling lil Kalkar dal'hl: jullit,t
!'Ot.ikken d(' ..noord maar, wij zullen
'uit t.'en ander '·'la.tje moèten en ~aan

,t;.lvpen. l)..clt.'u,Qn rd-ul:lClf.diclü
.....erd ..:eooren l'n ~eto,,:ell. An<;it!rs
dan kraker Tht.,.CI uit 'Amsterdam,
dacht de AKB destijds rliét dat z~ er
wel zoudeA. komen als ze '..l'Oll si
lIIof,j'p lol siruotlt''' zouden bekijken
W<lt er viel·u' d'<wn, Nee, juist aan de
h.ind v.'IIl.hen j.lar AKB werd ..:e.
prubeerd te leren ,'.muit het verle,
den om ·zo nieuwe weJ.:en te,,'in"den.
Welke uit/-tan,,:spuIl1en. "-'aren dat

. ItU'!;

Geidep de kt~handel'die bleekte
nntslmlU, 'tuen potrtijpolitiek en
strijd k't.!cn ke'nener~ie meI elkaar
versllikt 'raukten, zHuden nieu\\'e
aktles 111 elk. ..:e" ..1 <IutunooOl moe,
ten wordtm, ..:edra.:en ·door plaKl
sehjke ,;,ri.~p('n té~en kernencrgi~,
Daardoor kreeg de AKU tevens een
meer antlparlemenlair karakter.
·Het veel' A"eh90rde taktil'iC'he argu
(hent hierte.:en, datje daarmee \,,"{'1
nll'n~.r\ .:tou afsl'hrikken,.· snijdt
..:een ·hout. Dat ·politiek 'vie:lll' is, is

.een wijdverbreid ,inzicht.' Dát zo'n
inlicht vele pro&!ressie\'e~ niet
van .pas komt en al~ gebrek' aan



politiek bewustzijn wordt ge
brandmerkt, is een heel andere
kwestie.

Omdat buitenparlementaire aktie
alleen effeIclief kan zijn bij serieuze
druk op de atoommaffia, moeten
we afstappen van veel AKB-folklo
re. Akties moeten direkter worden.
Dat wil enerzijds zeggen dat de
meest. betrokkenen in hun porte·
monnee moeten worden geraakt.
Zo,leerde langzaam maar zeker de
arbeidersbeweging in het verleden
haal' optochten vervangen door
stakingen en bezettingen: dat deed
de ondernemers en hun politici
tenminste' pijn. Anderzijds moeten
akties niet in de eerste plaats ge
richt ZIjn op het parlement.

Een van debezwaren tegen.de vorm
van vele aktles is dat een of andere
kleine kh.tb een mamfest plus de
monstratie afkondigt, waarna op
ht't laat:->te monll'nt het edele aktie
volk als demonstratievee ergens
mag komen wandelt.'n en praatjes
aanhoren, om vervolgens- weer
netjes naar hUIS te gaan. Oe betrok
kt.'nht'ld zou dus aanzienlijk moe
ten worden vergroot. Dat kan door
aktievoorstellen en dergelijke al ver
van lt' voren openbllar te maken en
ter diskussje te stell·en.. Bovendien
zouden voorbereiding en uitvoe
ring van de aIeties demokratischer
en intenSiever kunnen zijn als die
primair zouden plaatsvinden In

klelné -groepen, de zogenaamde
'baSisgroepen' (waarin tevens meer
steun m'ogelijk zou zijn dan bij mas
sale bijeenkomsten).

Tot slot zou, g.ekoppeld aan het
vorige punt, vla zo veel mogelijk
aktivitelten onder de niet aktieven
het Isolement van de AKB moeten
worden doorbroken. Dit om knmi
.nalisering van de AKB te voor1(o
men. Maar vooral ook omdat het
kernenergievraagstuk -steeds meer
een 1(westJe van politieke en eko·
nomische macht is geworden.
Het toenemendé pohtieke bewust
zIJn \'an de AKB in dejaren zeventig
kon tot geen andere konkl~sie lei·
d!.'n dan dat andere aktievormen
hand In hand moeten gaan met
\'erbredlng van de baSIS van de
AKB .. Ingrijpende maatschappelij·
ke vraagstukken zijn Immers alleen
op te lossen door er met massa's
mensen aan te:gaan staan. Verande
rmgen door een elite - van welke
slgnlltuur ook - lwbben nog nooit In

de geschll~dems lang stand gehou·
den.
Nieuw zou zijn, als tegenover de
klakkeloze verb~ing van eerst
(Almelo '78 bijvoorbeeld). deze ak
ties nu met handhaving van de emg
mogelijke eis, Stop Kertletlergu?, en
met Inachtnemmg van radikalere
aktievormen zouden worden opge
zet.

***
Tot zQver de mijns in.ziens belang-
rijkste vier uitgangspunten van de
Dodewaard·aktit~ in een notedop.
In -oktober 1980 vond de eerste
blokkade plaats, gevolgd door een

twetode in september 1981. Derge
liJke akties werdl!n steeds weer ten
strengste afgekeurd, tot en met de
PvdA toe. De rechtsstaat is dan
ineens in ht.,t geding. Ik wH het
echter nu verder niet hebben over
dl! reakties uit die hoek, maar over
de'golfvan kritiek die loskwam in
'eigpn kring', in de Nieuwe Sociale
Bewegingen na de blokkade. De
'geweldsdiskussie dus eigenlijk.
Als ik 'in het vervolg praat over de
'radikahnski's' in de AKB, bedoel
ik ci~enllJk ll'Cn aanZienlijke groep
mensen, Uit al die nieuwe bewegîn
gen. Ze maakten immers allemaal
deel Uit van het bIQkkadepersont.'e1.
Ik zal daarvoor ongetwijfeld op
miJn donder krijgen, want een
scheldmg tussen een ,,kleine radi
kale kern" en zogenaamde ,,goed
willende d ....moilstranten.. - nog uit
het folkloretijdperk dus - is een
veelgebruikte truuk van rechts om
de zaak in diskrediet te brengen.

Dat klopt inderdaad gedeeltelijk.
Maar dan ook sl!.'chts gedeeltelijk.
Want iedereen weet ned gOt.>d dat
die scheiding er ook werkelijk is. In
de Piersonstraat m Nijmegen was
die bijvoorbeeld heel zichtbaar op
maanda~uchtend23 februari 191H
Adllt'r dl' barnkad n mensen met
helmen en knuppels, die onder an
dere met kl.at liggende stenen van
"Ian waren de vesting te verdedi·
gen, zoals dat in de Vondelstraat
ook was gelukt. Voor de barrlkaden
zat!.'n defenSief uitgeruste mensen,
die met hUn 'blote' lijf Mlo; en mare
chaussee Wilden proberen tegen te
houden. Niet dat er geen samen
werkmg was gegroeid, maar vbn de
her en der geroemde mate van we·
derziJd:-> begrip heb ik 'weimg ge
merkt, mtegendeeL
Niemand lijkt me erbij !'lebaat, dér
gelijke onemgheid te verdoezelen
Dat heeft bij de Dodewaard-aktlt.'s
al in voldoende mate geleid tut
ongeloofwaardige draaikonterij
voor mikrofoons en kamera's.
Als er een dUig tijdens en na de
aktie opViel in de reaktles en de
daarop geënte daden, dan was het
wel een grote en naïeve mate van
ongeduld. Dodewaard was nog niet
dicht. En de mterne besluitvorming
en taakverdeling bleek een puin
hoop Het blokkadeplan was l'Jog
met van de persen, ofhet gekrakeel
over de te gebrUiken middelen
brandde al los. AI.les moest immers
nu ineens en heel snel veranderen.
De een werd Uitgekreten voor naïe
ve vredesapostel, de ander kreeg
terreur en sektarisme op zijn ofhaar
konto geschreven.
Het IS echt met de pers die deze
dISkusslt., heeft uitgevonden. Uren
en liren kostte dit debat. Dat vind ik
op zichzelf met zo'n ramp. Per slot
van rekenmg waren openheid en
diskussi.e juist de opzet. Wat me
echter al snel ergerde. was het feit
dat uit het verleden vooràl de nood
zaak tot hardere l'n direktere aktie
vormen naar voren werd geschoven
en het geweld al snel tot Cf'n techni.
s('he kwt'sllt.' werd herleid. Dit lijkt
vooral lil krakerskringen overigens
nog ~t('t'ds bon ton, zoals onder
meer valt te hal..." uit interviews in

30

de Groene (en ook in VT\J Neder
land).

***
De kwestie van de mate van geweld
in je verzet - en ik heb het dan niet
over zelfverdediging in aktlesitua·
ties -, lijkt me bepaald niet iets dat
Je kunt afhandelen in de sfeer van
middelen en taktiek. Ook een
rechtvaardiging vanuit.het automa·
tisch reageren op de hoeveelheid
geweld die de overheid inzet, is mij
te goedkoop. Militant is nog steeds
iets anders dan militair!

Om te beginnen is naar mijn me
ning het opzeUelijktoebrengen van
hchamelijk letsel aan iemand tliet
iets waar alternatieve en linkse
rtwnsen aan denken als ze het heb
ben over een nieuwe maatschappij
van vrijheid, gelijkheid en.broeder
schap. SIt.'Chts in het uiterste geval
kan lichamelijk geweld behoren tot
de strategie van links. Dal IS een
ethisch-menselijke kwestie en
heen niets uit te staan met de koele,
zakelijke en <winst·)technische kijk
die rechts doorgaans heeft op me
demensen. Ook een guerrillastrij.
der is iemand die doorgaans bewo
gen is door de diepste menselijke
gevoelens,

Dat geweld met vanzelfsprekend
ipts van lmks IS, blijkt eveneens uit
dl.' gevolgen die l>en organisatie van
geweld ht'l,ft voor de mensen in de
desbetreffende klub. Discipline,
hiërarchie, Befehllst Befehl, auto
Tltalr gec:lrag. stoerigheid, onder
drukken van gevoelens, verstand
op nul, afblaffeTlJ, geheimzinnig.
heid, uniformiteit zijn slechts en·
kele trefwootd!.'ll die me hierbij te
binnen schieten. Afsctlrikwekkend
genoeg lijkt me, om wat langer bij te
blijven stilstaan.

In elk geval lijkt me een grote mate
-van geweldsstrategie op dit. mo·
mt'nt in striJd met elke vorm van
openbaarheid en interne/externe
demokratie. Dat wil overigens niet
zeggen, dat geheime akties dus uit
den boze Zijn, zolang ze sleçhts een
onderdeel vormen van een upen
perspektief.

Als Ik in februari 1981 op het Pler
sonplem bijvoorbeeld tientallen
mensen dagelijks in komplele Ie
geruitrusting stoer zi!.' rondparade-

'ren <ook als er totaal mk:-> aan de
hand IS) en een ieder van ander
uiterlijk argwanend en met meelij
dende blik zie aankiJken. zegt nie
dat voldoende. Hier sluipt letl> bin
nen dat Ik verafschuw Dat bluf ik
vinden. ook al word er no..: 10 op
gehamerd dat dat heel anders ligt.
dat Ik er niks van begrIJp. dat ik aan
kriminalisering mee\\erk Ik vind
dit te fundamenteel om er Ikhtjes
overheen te stappen. Bij een der
gelijk!.' aktie zie ik de st'heldslunen
tussen dergelijke dieoords en de
marechaussee gevaarlijk vervagen
Bovendien kan een dergehJke mil
tarisering het toch al gegroeide sek
tedenken binnen de meuwe bewe
gingen alleen maar bevorderen



Dat wil allt!maal niec zel(~ten dat ik 
de beweegredenen Vlln al dal on
geduld na Dode·waard niet heel 
eoed kan begliJ pen. Maar to~:h. Het 
gaat me te gemakkelijk. Te s nel We 
praten ·hier over bewuste :>t rate
Jieén voor d e toekomst . D,• ei~ten 

boosheid is wel is~o~.,.aar een ,·errn~

sende ontdekking (?) na et•n hoop 
afstandelijk en m annl'lûk s:ezwets. 
Maar om net als Gron ingse Elly t2:!. 
geïnterviewd in HP , ·an 6 maan1 als 
doel van je akties u it te kramen .. ik 
moet mijn agreuce. m\111 booslwid 
kwijt" , 1aat me wezenl ijk te ' ·e r. 
Zo'n afeeleide privé-doelstell ing 
bestaat ook alleen maar als je ta
melijk vrijblijvend bezig bent ; ak. 
tievoeten in plaats ,.an naar de d te
rentuin. 

Het mede uitgaan van je eigen erva
ringen ontslaat je nooît van naden
ken over de gevolgen van je aktivi. 
teiten. Tussen d it l!n spontaniteit 1.11 
noe een skala van mogeliJkheden. 

Toch blijf ook ik pleiten voor d irek. 
tere en hardere akties van de AKB 
Er zit niets anders op. Weli:<wa;;r 
bestaat bij gematigä link:-. het 
hardnekkiee m is\·crstand dat d er
gelijke akties automoti1c-h i11ole · 
.ment met zich meebrengen. al leer! 
d e geschiedenis ons keer op keer 
het tegendeel. Maar helaas werken 
de radikalinski's van hnk~ in de 
praktijk wel zo'n koppding In de 
hand. En de tec-hnische. lunnen 
gezuiverde parochies plautsvin· 
dende diskussie over aktiemidde
len gaat wel 1epurd met een ver
onachtzaming van de nolle van 
isolement. 

Verbreding van d e basis van cie 
Nieuwe Sociale Bewegingen in het 
algemeen lijkt me een nood7.aak 
om daadwerkelijk - en niet slel·hts 
mei holle retoriek ~ d e heersende 
machtsverhoudingen aam te kun
nen. IJet lijkt radikaler en effektie
ver, de oplossing van de trage \"Oor· 

uitgang louter te zoeken in hardere 
aktievormen. Maar in felle 1s het 
isolement van de AKB en ook \'an 
de krakers !enkele buurtgerichte 
Amsterdamst> krakers daar~telatenl 
in het algemeen daardoor alleen 
maar groter gewordton. Het arru· 
gant 'lak hebben aan de publieke 
opinie' als nieuwe \':~riant op de 
klooijesvolktheorie , zal nu.: h;,rd 
opbreken vrees ck. 

••• 
Tot zover enige opmerkin.:en naar 
aanleiding van het Oo,le\\aard
trauma. Er lijkt echter ook een te,-,. 
dens·bespeurbaar om boven~tüan 

de diskussie in d!! kiem te smoren 

Vorigjaar we"rd in Nijmegen kritiek 
op plannen voor een inderhaast 
opgezet tentenkamp bij Dode· 
wa&JV met Pasen afgedaan met: 
..Zo'n aktit•iteit is t•oor ons get•Ot!l 
lltt u•el nodig. Al.! JÜ IL'al anders 
wilt, o rgani.seer dan je eigetl ak'!tl' 
fl!QQr val ons niet l<l$tig i11 de uour
bert>iding van ons tentenkamp. 
Alsof de AKB er sterker op wordt 
als elk k.lubje maar wat aanklOOit. 

Toch is dH schijnliberalisme verder 
doorgewoekerd zoals o nlangs weer 
bleek. Deze 'Hnkse' variant van 
Friedman-denken op aktieterrein 
dook ook op bij de voorbereiding 
van he~ verzet tegen d e munitie
treinen. Terecht noemdeGeert M~tk 

het in de Groene destijds eén vol
komen absurde áfspraak om alle 
mogelijke radikale én minder radi· 
ka.le en nonsensikale vormen van 
verzet naast en na elkaar te laten 
plaatsvinden, en de diskussie over 
de beste stra~gie maar overboord 
te zetten. 
En, beste kralter Theo, da t heen 
niets maar dan ook niets te m11kt>n 
met je . .een of andere akti~rm 
lace'1 opdringetc" . Dat soon wan
trouwen en superindividualismt> 
heeft uok i.n Nijmegen de zaak be· 
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hoorlijk verziekt. 
Er valt no1al wat afte cünaen op de 
ra~llnskitoer. Je kunt wel blij
ven schelden op de publieke opilûe 
en d e burgerlijke pers, dat zij aDMn 
maar het geweld naar voren balen, 
maar als je dat weet. betekent dat 
tevens dat een heel klein l!'oeJ)je 
willens en wetens heel grote poe
pen medeaktiviaten het beeld naar 
buiten kan opleuen. 
Tot s lot kan ik het niet beterzeàen 
dan Tjebbe in' het debat in de Groe
ne: ,,Met zo'n bom (bij de Gemeen
telijke Dienst Hemuiavestine - pt) 
sa boter~ d~ jongem voor een dut 
mijn eig~ m~huoonning. De 
machtsvorming die ik evmtûett via 
hen krijg , is niet ontleend aan mijn 
eigen akttviteit e11 die van dt' Jnen· 
sen met u• ie ik werk, want het ia geen 
onderdeel van de bt>weging." 
Linkse mensen laten n iet over zic-h 
lupc,n. noch door de overheid, noch 
d oor idiott•n.in eigen kring. 

• • • 
Hoc het dan wel moet? Er moet, 
zoals gezegd. snel het nodige op de 
helling, dat staat voor mij als een 
paal boven water. En steeds maar 
terugschelden op wat Theo 'ka
naille' noemt, lijkt me VTijblijvend 
en goedkoop. Natuurlijk moeten 
we ons wêl bezighouden met alter
nat ieven. Waarom zouden anderen 
zich unsluiten, als we niks te bie
den hebben? 
Akties, daarop geënt, moeten dan 
wel In toenemende mate niet n a · 
mens de bevolking, maar met grote 
betrokken delen daarvan worden 
gevoerd. De bovengenoemde uit
gangspunten van de Dodewaard 
gaat-dicht-akûe staan wat mij be
treft hierbû nog recht overeind. Ik 
hèb het gevoel dat zowel de neo
realisten als de komuiten van Theo 
Radikalinski dèz~ uügangspunten 
en de ervari ngen die daaraan vooraf 
gingen nooit s erieus hebben geno
men. 



Onmlaboar _bij iI hoe don ook
openhelcl en vool1durende _
ale VIII de ve~debeweci'"
1'111. onduline ... vooroI ook naar
buiten toe. Onmlaboar zijn lev....
_ormen die politiek ... eko
nomIIch bij de v......twoordelijke
<Ia.... en heren hord en eevoell&
aanltomen.

Doel

Het wordt wel tijd. Aan ~-I'"
konkel hebben we weinl&. Aan
linkse .etto·. evesunin. Anden kon
de_omat wel eena andennul in
de leachiedenil niet 1i&&eo bij de
Nieuwe SoclaIe Bewecin&.... .......
bij ..... klub diede inIl1a1en.."... in
heervoandeilOU~-.

PURTREPKLS
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veel rijks
wachters, ver
beden gebied en
pasjes. Zo was
het op 29 septem
ber in DoeI.En
dat alles om
ongeveer 200
Belgen en enkel
verdwaalde neder
landers af te hou
den van een sym
boliese bezetting
van het bouw
terrein van Doel
nr.S. Toch maar
het terrein
op gegaan en
een tijdje op de
verboden lijn ge
staan. Waar die
nu eigenlijk
liep wist nie
mand.
Veertig Belgen
hebben toen hun
paspoorten ver
brand. ItQndat in
de beslissing over
kernenergie onze
mening toch niet
meetelt" .



-.-----------------
Vijf jaar kon je opeens in Canada krijgen.voor het geven van informatie over een kartel.
Het was dan ook geen gewoon kartel, maar een dat zich bewoog op het gebied van de uranium
handel. Een kartel bovendien waaraan verschillende regeringen hun v~ngers lelijk gebrand
hadden. Een verhaal dat laat zien dat niet alleen kerncentrales, maar zelfs de op zich
onschuldig lijkende handel in uranium op een eigen manier grondstof levert voor een poli
tiestaat.

voortouw
Intussen bleven de prijzen echter laag. Voor
al voor Canada, een van de grootste uranium
producenten, was dat een vervelende zaak. De
noodzaak nieuwe afzetgebieden te vinden werd
steeds dringender. Voorlopig hield de Canade
se regering de produktie op een laag pitje
door de uranium van mijnen te kopen en op te
slaan, maar zoiets is op de lange termijn niet
vol te houden. Het is dan ook naar alle waar
schijnlijkheid de Canadese 'regering geweest
die in 1972 het voortouw nam in de vorming
van een geheiM canadees/frans/brits/austra
lies/zuidafrikaans kartel.Zo'n kombinatie
was nu ook mogelijk, omdat de uraniummijn
bouw intussen het domein was geworden van
een relatief klein aantal (zeer) grote be
drijven. Naast de verdeling van de wereld
proctuktie, en de uitvoer per land, over de
verschillende bédrijven kende het kartel een
soort toerbeurtregeling en een sisteem van
vals tegen elkaar opbieden om de prijs op
te drijven. Het doel was de (voornamelijk)
amerikaanse konkurrentie op de lange duur
uit de markt te werken. De prijsstijging
liet niet lang op zich wachten. In drie jaar
tijd steeg de uraniumprijs van zes naar boven
de veertig dollar. Alles zat dan ook mee:
de'oliekrisis'van '73 deed de vraag naar

tijd. Exxon (Esso dus), Gulf, Getty oil en A
naconda, om er maar een paar te noemen. De
prijs mocht dan ingestort zijn, uranium bleef
de veelbelovende energiebron van de toekomst.

Rio Tinto

Aan het einde van de jaren zestig zag het er
niet zo best uit voor de verschillende fir
ma's die zich bezig hielden met de unranium
mijnbouw. De uraniumprijs was plotseling scherp
gezakt. Tot kort daarvoor was er nog een gro
te vraag naar unranium geweest, maar alle af
nemers ontdekten nu dat ze genoeg hadden om
een tijd mee vooruit te kunnen. Daarnaast
werd de grootste markt, die in de Verenigde
Státen gesloten voor buitenlands uranium.
Deze voor de producenten ongunstige ontwik
kelingen werden nog eens begeleid door een
verhoging van de bedrijfskosten, die een ge
volg was van de invoering van verscherpte
veiligheidsmaatregelen. Zo werd bijvoorbeeld
de toegestane konsentratie radongassenbe
perkt. Het resultaat was dat vele mijnen met
verlies draaiden of zelfs sloten. De uranium
mijnbouw die tot dan toe voornamelijk door
kleine bedrijven werd uitgeoefend, kwam in
die tijd in handen van de multinationals, die
het nu in die bedrijfstak voor het zeggen
hebben. Het aloude verhaal van de krisis die
tot konsentratie van kapitaal leidt, werd,
wegens aanhoudend sukses, weer eens opgevoerd.

Ook het toen nog middelgrote britse bedrijf
Rio Tinto Zinc haalde haar deel van de buit
binnen. Dit bedrijf dat altijd nauw met de
britse regering verbonden was geweest, werd
door een hoge ambtenaar van het ministerie
van defensie getipt dat het niet gek zou zijn
wanneer een brits bedrijf een deel van de ura·
niummijnbouw in handen zou krijgen. De Britten
hebben immers een eigen kernmacht, dus ura
nium is voor hen uiterst belangrijk. Hoewel
dit in eerste instantie bijna tot het bank
roet leidde van RTZ (het ministerie had name
lijk niet bedoeld dat daarbij financiële steun
verleend zou worden), was het toch het begin
van een ontwikkeling tot een van de grootste
mijnbou~aatschappijenvan de wereld met vele
uraniummijnen in haor bezit. ook andere fir
ma's die nu tot de zeer groten in de uranium
sektor horen, kochten hun eerste mijnen ,in die

Uraniumkartel ,
en zwijgplicht -~---....---
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urani~ weer snel steigen, de amerikaanse
markt werd weer toegankelijk voor buiten
landse bédrijven en als klap op de vuurpijl
wijzigde de enige amerikaanse verrijkings
firma haar installaties zo dat er minder ver
rijkt uranium uit een bepaalde hoeveelhéid
erts werd gehaald. De amerikaanse markt werd
niet alleen weer geopend, ze had ook meer
erts nodig dan ooit te voren.

Institute
Al met al is dan ook niet aan te geven waai:
door de uraniumprijs zo snel is gestegen:
door het optreden van het kartel of door an
dere gebeurtenissen die hierboven werden ge
noemd. Alles heeft zijn eigen steentje bij
gedragen. Aan het eind van 1974 heft de kom
binatie zich in elk geval op, maar of de
prijsmanipulatie daardoor ook een eind ge
vonden heeft is lang niet zeker. Het londen
se 'Uranium Institute', dat als marketings-
en onderzoeksburo was ingericht, bestaat
namelijk nog steeds. Het zou een prima
dekmantel kunnen vormen voor de aktivitei-
ten van het formeel niet meer bestaande kar
tel ••••

regeringen
Het opvallende van het kartel ligt echter
niet in het feit dat het bestaat of heeft
bestaan, of in de al dan niet gelukte prijs
manipulatie, maar in de hoofdrol die de ver
schillende regeringen erin hebben gespeeld.
Het is namelijk niet opgezet vanuit de mijn
bouwbedrijven, maar door vier regeringen. Al
leen de britse regering lijkt er niet recht
streeks bij betrokken te zijn, maar dat wil
nog niet zeggen dat die regering vrijuit zou
gaan: Rio Tinto Zinc heeft er namelijk ster
ke banden mee, onder andere via Lord Carring
ton, de vroegere minister van buitenlandse
zaken. Het bedrijf wordt zelfs wel eens iro
nies aangeduid als 'Her Majesty's Government'
s mining arm'. De andere regeringen waren
echter direkt bij het opzetten van het kar
tel betrokken. In Canada, waar het idee van...
daan kwam, zijn bijvoorbeeld twee van de zes
uraniumbedrijven staatsbedrijven. In ~rankrijk

dat ook een deel van de uraniumvoorraden in
Afrika in handen. heeft, en in Zuid Afrika is
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de urani~jnbouwzelfs een eksklusieve
staatsaangelegenheid. Er werd ook druk gezet
achter de vorming van een kombinatie, zo lie
ten de australiese en canadese regeringen
weten dat maatschappijen die geen lid van
het kartel werden, geen eksportvergunningen
meer zouden krijgen. Een aantal amerikaanse
bedrijven, waaronder Gulf, kwam daar zo in
terecht. Het toerbeurtsisteem werd (wordt)
gekoördineerd door een frans regeringsburo.

Wes tinghouse
In de tweede helft van de jaren zeventig gaat
het mis voor 'de deelnemers aan het kartel.
De bal werd aan het rollen gebracht door de
kernenergiegigant Westinghouse. Naast kern
reaktoren levert deze maatschappij namelijk
ook uranium aan verschillende elektriciteits
bedrijven. Door de gestegen marktprijzen was
de maatschappij echter niet in staat om voor
de kontaktueel overeengekomen lage prijs te
leveren, althans niet zonder een miljarden
verlies te lij4en. Westinghouse eiste dan ook
schadevergoeding van het kartel dat voor het
gemak de volledige schuld van de prijsstij
ging in de schoenen kreeg geschoven. Deze
zaak werd nog buiten de rechter om geregeld,
maar de bal rolde verder. De amerikaanse se
naat zag zich nu geroepen een onderzoek in
te stellen, ook al omdat kartels in Amerika
altijd erg impopulair zijn. Ook in Canda kwam
een onderzoek op gang. De ingang lag daar in
he~ omhoogdrijven van de binnenlandse prijs.
De kartelwetgeving is daar namelijk zo soe
pel dat men met de wereldprijs mag sjoemelen
wat men wil. Wordt echter de binnenlandse



prijs hoger, en dat is een logies gevolg van
een stijgende wereldprijs, dan komt de justi
tie in aktie. De aanleiding voor een onderzoek
kwam in 1977. Toen sloot de elektriciteits
producent Ontario Hydro een kontrakt voor de
levering van uranium met een waarde van onge
veer 7 miljard dollar. De prijs was 35 dollar
per pond, terwijl de (gemanipuleerde) wereld
prijs rond de 40 dollar schommelde. Dat leek
dus geen slechte koop, maar intussen is de
wereldprijs onder de 25 dollar gezakt, ter
wijl Ontario Hydro aan haar kontrakt vastzit.
Het onderzoek heeft voorlopig àlleen tot aan
klachten,tegen figuren van het tweede plan
geleid, overigens•••••

I ... __.mu • •••__._~
L:- ....

Een aardige meevaller bij deze onderzoeken
kwam van de australiese tak van 'Friends of
the earth'. Daar werd op de stoep van het
kantoor op een goeie dag een pakje gevonden
met daarin honderden papieren die niet alleen
het nodige aan het daglicht brachten over de
betrokkenheid van een australiese mijn, maar
ook over het kàrtel zelf.

muilkorven
De verschillende betrokken regeringen zat
dit alles natuurlijk niet lekker. Overal wer
den dan ook drastiese stappen ondernomen. De
canadese regering vaardigde een algemene mat
regel van bestuur uit (die hoeft niet door
het parlement te worden goedgekeurd), waarin
het verboden wordt tegen buitenlanders over
het kartel te praten. De straf wordt bepaald
op vijf jaar zitten of 10.000 dollar boete.
Ook het vrijgeven en verzamelen van dokumen
ten wordt verboden. Hoewel de werking van die
wet na een jaar wordt beperkt tot ambtenaren
en werknemers in de atoomindustrie, is ze
nooit herroepen. Ook Australie produceerde
zo'n stukje wetgeving, na een paar jaar ge-

35

volgd door een britse wet die buitenlandse
antitrustwetten niet van toepassing maakt
op britse bedrijven. Daardoor werd het on
mogelijk om britse officials te horen. Zuid
Afrika tenslotte had al jaren een wet die de
informatie over nucleaire aangelegenheden
tot geheimen maakt. De onderzoeken zullen
dan ook nooit veel verder komen.
Het zoveelste bewijs dat atoomenergie naar
een politiestaat moet leiden. Terwijl het
om een relatief risikoloos deel van de splijt
stofcyklus gaat, dat niet zulke grote geva
ren met zich meebrengt als kerncentrales of
plutoniumhoudende splijtstof, hebben de rege
ringen van verschillende 'vrijheidslievende'
landen niet geaarzeld diezelfde vrijheid
in te perken en met forse straffen te drei
gen. Engeland is dan iets subtieler, maar
zorgt er toch wel voor dat er geen vervelende
informatie naar buiten kan komen door buiten
landse onderzoekingen. Of het nu gaat om gro
te ekonomiese belangen, een angst om als re
gering van een 'demokratiese' staat op het
gezicht te gaan, of dat (zoals dat voor de
britse regering zeker het geval is) het be-

o lang van uranium als grondstof voor kern
~apens hier meespeelt, het resultaat is het
zelfde: zelfs de handel in ruw uranium leidt
tot versterking'van de repressie.

Ruud de Koter

De gegevens voor dit artikel komen van:
-Canadian coalition for nuclear responsibility
-Undercurrents june/july 1981 (via No Nuclear
News)
-Roger Moody
-Norman Moss The polities of uranium, 1981



3nt Wamen
In februari 1981 demonstreren meer dan honderdduizend mensen tegen de geplande kerncentra
le in Brokdorf. De politie treedt herdhandig op tegen deze demonstratie, onder andere met
overvallen vanuit helikopters (zie ook Onderstroom nr. 34 van het vorig jaar). Groepen kern
energie tegenstansters en ders uit Nederland worden aan de grens tegengehouden en krijgen
allemaal een fraai stempel in hun paspoort Zurückgewiesen.
Verschillende mensen worden g-arresteerd, waaronder Michael Duffke en Markus Mohr. De eer
ste wordt uiteindelijk veroordeeld tot vijf-en-een-half jaar, de tweede tot drie jaar. Bei
de zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Markus Mohr is tot die tijd op vrije
voet. Michael Duffke zit sindsdien in voorarrest, nou al meer als anderhalf jaar.

om 'verantwoorde arrestaties' te kunnen door
voeren was het volgens minister Barschel van
Schleswig-Hohlstein noodzakelijk om met be
hulp van helikopters terugtrekkende demon
stranten te overvallen.
Op 5 maart van het vorig jaar verscheen in
het west-duitse weekblad 'Stern' een foto die
beroemd zal worden als de 'greppelfoto'. Daar
op is een overijverige agent te zien omringd
door een groep demonstranten. De agent raakt
hierbij gewond, maar wordt door andere demon
stranten bevrijd. Nadat hij zich onder behan
deling heeft gesteld, steld de onderzoekende
arts een scheurtje in zijn oorlel vast. Vol
gens de arts kan hij na een kwartiertje weer
naar huis. Toch blijft de getroffen agent
twaalf dagen in het ziekenhuis. Allerlei be-
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trokkenen z~Jn hiervan op de hoogte, maar de
weken na de demonstratie begint eén kampagne
om de 'moordenaars' van Brokdorf te arreste
ren.

beloning
Op 11 maart eist de openbare aanklager van
Bayern vervolging van kernenergie tegenstan
ders op verdenking van poging tot moord. De
ze eis wordt op 14 maart overgenomen door de
openbare aanklager van Itzehoe, het juridie
se rayon rond Brokdorf. "De openbare aankla
ger hoopt met heü opnieuw publiceren van de
'greppelfoto' in alle grote kranten tips te
krijgen over de daders. Voor gegevens die tot
een arrestatie kunnen voeren is een beloning



uitgeloofd van 5.000 DM." Op 23 maart wordt
de foto in een politie-zending op de tv ver
toond. Weer is ·er sprake van. een '·levensge
vaarlijJc verwonde agent". Die is dan al meer
als een week uit het ziekenhtiis.
De weken daarna g~at de kampagpe.verder.
'Bild' van 28 maart: "Agent nog. steeds' in.het
ziekenhuis" en op 30 maart·: "Markus e.en lieve
jongen: Slaat hij hier een agent halfdood?"
Het ergst maakt de direkteur van politie in
Schleswig-Hohlstein het. Deze heer Schmidt
verklaart.op 4 maart tegen over het "Hambur
ger Abendblatt' dat de betreffende 'agent
"met zware hersenschudding, kneuzingen,. steek
wonden en.levensgevaarlijke onderkoeling in
het ziekenhuis ligt" en "Laat hem met rust,
hij komt er toch niet door. ( •••• ) Het is
niet uit te sluiten dat de· radikale. demop
stranten hem als gijzelaar wilderi gebru~ken,

en hun plan pas opgaven op het moment dat de
agent door zijn zware verwondingen -geen ge
schikt ruilobjekt meer was. Voor de betrof-
fen agent is het overigens· een goed zaakje.
Eerst krijgt hij een eervolle vermelding
voor zijn "Fronteinsatz in Brokdorf", in '
augustus van het vorig jaar volgt dan hét
"Bundesverdienstkreuz am"Bande" en later na
tuurlijk de promotie.

schop
De eerste getuige die zich meldt heeft Mar
kus herkend als diegene die vlak voor de.
demonstratie bij hem een schop kocht. "La.n-
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ge haren, lange. jas, button, dan w~t je
toch waar je aan toe bent." ..Het mèisje met
wie Markus naar Brokdorf lift verklaard tij
dens het proces dat haar eerste verklaring
onder druk van de politie is afgelegd.
De fotograaf van de'gr~ppelfotowordt ge
dreigd'met zes,maanden bajes als hij, de
rest van zijn foto's n~et vrijgeeft. Op
grond van deze foto's en ander in beslag
genom'rln materiaal (ook foto's van mede-de
monstranten). wordt Michael. geidentificeerd
als tweede dader. Dit gebeurt door een des
kundige van het BundesKriminalAmbt, die een
foto van Mic:had verge~.ijktmet de greppel
foto:' " Wat nodig is is een loep, goede o
gen en een helder verstand." Volgens hem
is het duidelijk dat beide foto's dezelfde
persoon betreffen.
Weliswaar is de aanklaGht van poging tot
moord niet lang vol te houden, toch heeft
deze kampagne nut gehad. Er zijn. arrestanten
en~e onzekerheid binnen de west-duitse
akb neemt toe. Zo zijn er bijvoorbeeld in
de voorbereiden van de Kalkar-demonstratie
van twee' oktober stemmen opgegaan om een
foto-verbod in te stellen, of alleen maar
'te vertrouwen' fotografen toe te laten.
Uiteindelijk is dàar trouwens van af gezien.

psycholoog
Voor veel vrienden van Michael, die vanaf
.het 'begin wordt vast gehouden, is, het lange'
tijd onmogelijk om hem te bezoeken. I~dereen
die: op 'bezoek komt'moet'eeq ~erklaring af
leggen waar hij of zij .tijdens de ,.Brokdorf
demonstratie geweest' i s. Iedereen :die. mee
ged,aan heeft loopt het gevaar een boete van
1.000 DM te krijgen, omdat de demonstratie
verboden was.
In het proces tegen de twee word~ ook ee~

psycholoog ingeschakeid, dr. Michael~s.

Aangezien Michael weigert aan allerlei tes
ten mee te doen, bekijkt Michaelis hem tij
dens het proces en komt dan tot de volgende
konklusie:
Michael heeft moelijkheden "zich aan socia
le normen en wetten aan t.e passen." Zijn le
venshouding wordt· gekenmerkt door "fanatisme
gbrek aan realiteitsbesef en daaraan verbon~

den .eeh niet betrokk'en voelen bij de he~r

,sende principes en wetten." Deze houding die
"eigen is aan bepaalde minderheidsgroepen
kan men zowel parasociaal als asociaal noe
men. Parasiciaal betekent dan het buiten '
de samenleving staand en asociaal het kri-'
mineel buiten de sainenl·eving levend."
Als voorbeeld voor deze konklusie noemt de
ze heer de begroeting door Michael van zijn
vriendin, die hem deed denken aan "psycho
paten en .hysterici".
Op basis van deze analyse wordt M~chael ook
in voorarrest gehouden. Hij moet zolang van
zijn sympathisanten gescheiden worden tot
dat ér een duidelijke verandering in "de
grondstruktuur van zijn persoonlijkheid" op
treedt.



op 13 mei 1982 doet rechter Selbmann uit
spraak: Beide aangeklaagde worden schuldig
bevonden aan zware landvredensbreuk en het
in vereniging toebrengen van gevaarlijke
verwondingen.
Direkt daarop laat de rechter de rechtszaal
ontruimen en tijdens de demonstratie tegen
de oordelen worden weer negenentwintig men
sen gearresteerd. Tegenover de pers wil Selb
mann een toelichting geven. " De aangeklaag
de Mohr moet weten dat hij niet met de kop
door de muur kan. Als hij dat niet wil be
grijpen dan moeten wij hem laten zien dat
die muur sterker is. "En natuurlijk kan de
rechtbank verklaringen van ontlastende ge
tuigen niet aksepteren, omdat deze zelf aan
een verboden demonstratie hebben meegedaan.
Selbmann ziet de betekenis van het oordeel
als volgt: .. Dit oordeel moet een waar
schuwing zijn voor alle anderen."

Michael en Markus
Michael schrijft in een brief van 12 juni
"Duidelijk moet zijn dat niet alleen kern-
energie tegenstanders met dit oordeel be
doeld zijn. Iedereen die zich verzet is hier
mee bedoeld! Weliswaar ben ik die dag niet
in Brokdorf geweest, maar in Bremen met
mijn vrouw. Maar war heeft het voor zijn me
voor deze rechtbank te rechtvaardigen. Alle
zes miljoen joden waren onschuldig, toch
zijn ze vergast. ( .••• )
Ik probeer te wennen aan de bajes een andere
keuze heb ik de komende jaren niet. Natuur
lijk gaat het slecht met mij en ik heb nog
steeds last van de vinger die ze mij gebro
ken hebben. ( .••• )

Maar onze strijd is autonoom en vrij en we
moeten ons geen grenzen aan onze fantasie
laten opleggen."
En Markus:
"Ik ben ervan overtuigd dat er steeds meer
mensen komen die bereid zijn op hun eigen
kracht en moed 'te vertrouwen en niet meer
op de korrupte politici, betaalde wetenschap
pers en gekochte rechters. OOk al wordt het
nog een lange en moeilijke weg voordat dui
zend bloemen bloeien, er is geen ander alter
natief om te leven en te overleven.Daarom
zijn jullie buiten en ben ik hier.
Het is duidelijk voor mij dat ik op alle
mogelijke manieren zal proberen hier uit te
komen als degene die ik was toen ik erin
ging. Dat betekent voor dromen en vechten!
Mijn dromen zijn nog lang niet uitgedroomd."

Markus Mohr zal tijdens de Kalkar-demonstra
tie van 2 oktober een praatje houden.

Ger

Bron: Arbeiterkampf
Atomexpress

Tijdens de Gorleben demonstratie van 4 sep
tember jongst leden zijn er weer verschillen
de arrestaties verricht. Momenteel zitten er
nog steeds vijf mensen in voorarrest. Ook
hebben ze weer met psychologen gewerkt. Een
van de arrestanten kreeg binnen vier-en-twin
tig uur een rapport waarin stond dat hij on
toerekeningsvatbaar was. Sindsdien zit hij
in een psychiatriese inrichting.
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Afvalopslag:
'Endlösung Borssele'?

Kart geleden heeft de EeN de jaarlijkse dumpfestiviteiten, dit maal met speciale effek
ten (zie elders in Onderstroom) weer georganiseerd. Tientallen vrachtwagens hebben in
beton en vaten verpakt rauioaktief afval van Petten naar de haven van Den Helder ver
voerd. Die dumpaktiviteiten werden vertraagd door allerlei akties ter land en ter zee,
waardoor ook in de publieke opninie het dumpen van radioaktief afval in de Oceaan steeds
meer een dubieuze zaak is geworden.De druk die zo ontstaan is heeft geleid tot de vorming
van een regeringscommissie die moet zoeken naar andere "oplossingen" voor het kwijtraken
van het afvalprobleem. Het gaat daarbij om het zoeken van plaatsen die geschikt zijn
voor "voorlopige opslag" op land van het afval. "voorlopig", omdat men nog steeds in af
wachting is van een definitieve en veilige: verwerking van het' afval. In Juni van dit jaar
zou deze kommissie met een eindrapport n~eten komen, maar er is al maanden niets meer
van haar vernomen.
omdat staatsekretaris Lambers het nooit zo gehad heeft op dumping in de Oceaan (UDit
was de moeilijkste beslissing die ik heb moeten nemen, maar het is écht de laatste keer
geweest"), is zij ook op zoek neer gemeentes die !E!jwillig een tijdelijke opslagplaats
op hun gebied zouden willen hebben. De meeste gemeentes zijn echter voor dit idee niet
warm te krijgen, behalve Den BeIder, waar na flink wat D'66-gelobby bijna een succesje te
behalen was, dat echter op het laatste moment niet door ging.
Maar niet alleen de overheid werkt aan alternatieven.
Op 10 november 1978 diende de Provinciale Zeeuwse Elekriciteits MaatschappijePZEM) bij
de ministeries van Volksçezondheid en Milieuhygiêne, Economische Zaken en Sociale Zaken
een aanvraag in voor de vergunning van de bouw van een ~ijdelijk opslaggebouw voor vast
radioaktief afval van de kerncentrale in Borssele.
Wat nu volgt is het verhaal over Neerlands eerste atoom~fvalb~nke~, die op dit moment
gebouwd wordt in het land waar het leven goed is en geregeerd wordt door de door God
gezonden technokraten van de PZEM.
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De PZEM is op het terrein naast de kerncen
trale een atoomafvalbunker aan het bouwen 
met een opslagcapaciteit voo~ 8.000 ~n ver
werkt radioaktief afval. Jaa.rlijks produ
ceert de kerncentrale 872 ton verwerkt ra
dioàktief afval. De capaciteit van de afval
bunker is dus voldoende voor het afval van 
9 jaar bedrijfsvoer~ng van de kerncentrale. 
Kortom, plek zat voor het afval dat de kern
centrale volgens planning nog zal produce
rert. 
De bunker is bedoeld voor laag en middel 
radioaktief afval (LAVA en MAVA +) met een 
oppervlaktestraling van 1.000 mRe.m per. uur. 
De PZÉM motiveerde de aanvraag voor de bouw 
van de bunker met het argument ~at de wer
king van de Borsselse kerncentrale voor de 
toekomst· zeker gesteld moet worden en de · 
PZEM niet afhankelijk wil zijn van de af
voermogelijkheden van de EC.N. Daarnaast 
stelt de PZEM in haar aanvraag:"Het aange
boden geconditioneerde vaste radioakt.ieve 
afval bevindt zich in een verpakking en .is 
voorbewerkt zodat het geheel of gedeeltelijk 
verlies van de radioaktieve .inhoud onder 
normale omstandigheden uitgesloten is". 

HAVA 
De aanvraag zit vol vaagheden en riep een 
lawine van protesten in de vorm van bezwaar 
schriften op. Uit de protesten zijn er enke
le die de afgelopen jaren de spil van de 
discuss·ie en de besluiten hebben gevormd . 
Op de eerste plaats is het niet duide1ijk 
of er al of geen HAVA in de bunker komt. De 
PZEM tilde in eer$ te instantie niet zo 
zwaar aan het soort afval, want alles zou 
toch zodanig verpakt worden dat de opper
vlakte straling niet meer dan 1.000 mRem 
zou zijn . Ma~ door enkele veelzeggende 
uitspraken op eeh hoorzitting die op 2 mei 
1979 in Borsele gehouden werd, moest de 
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PZEM toch wat voorzichtiger worden. 
Een veelzeggend ei taat van Mr. A. de Bruyn, 
jurist bfj de sektor Strali.ng van het minis
terie van Volksgezondheid en Milieuhygiêne : 
"BAVA, MA..JA en LAVA ontstaan bij de bedrijfs
voe.ring van de kerncentrale. Het wordt uit
eindelj,jk in afvalvaten geperst en opgesla
gen in het afvalopslaggebouw". .Niet alleen 
de Bruyn verklaarde dat er hoog radioaktief 
afval in dè bunker zou komen, hetzelfde 
deed PZEM-direkteur Tiktak en een dialoog 
met met het Borselse PvdA-lid Vollaard. 
Tiktak: "Voor het P.AVA,MAVA en LAVA worden 
geen kontrakten afgesloten •. Dit afval gaat 
naar het ECN in Petten. Het ECN verzamelt 
dit soort afval en organ,iseert zeedumpingen. " 
Vol1aard: "En 'wat gebeurt er als er stagnat.ie 
in die dumping in zee optreédt?" 
Tiktak:"In dat geval houden we het liever 
in opslag bij de kerncentrale hier ••• " 

tijdelijk? 
De verontwaardigde reakties op deze uitspra
ken brachten de PZEM er niet toe om dan maar 
helemaal open kaart te spelen. Integendeel, 
PZEM-voorzitter (en .PvdA-gedeputeerde) Don 
deed de uitspraak van de Bruyn af met "onzin" 
en Tiktak gaat ineens heel andere dingen 
beweren. Bet zou helemaal niet gaan om HAVA, 
na verloop van tijd zegt hij dat van MAVA 
zelfs geen sprake zou zijn en dat in de af
valbunker enkel "goed verpakt en slechts 
licht beSilllet afval" zou worden opgeslagen. 
Een ongeloofwaar~ige poging eerder gedane 
uitspraken te doen vergeten en de onrust te 
sussen. 
Een andere r-eden VQor ongerustheid is de 
vraag of de tijdelijke opslagbunker wel zo 
t i jdelijk isr Er is op dit moment geen enkel 
zicbt op een acceptabele definitieve opslag
mogelijkheid voor het radioaktieve afval. 

-_--y-
1 



De PZEM weet dat donders goed, maar doet 
alsof haar neu& bloedt. De drie betrokken 
ministers, van Volksgezondheid en Milieu
hygiêne,sociale en Economische Zaken, weten 
dat ook, maar trokken daaruit niet de kon
sekwentie bij de verlening van de vergunning 
voor de bouw va.n de bunker. Een onderzoek 
naar een definitieve opslagplaats is door 
de tweede kamer uitgesteld in afwachting 
van de uitslag van de BMD. 

De Zeeuwse bevolking wordt ondertussen op
gezadeld met een nucleaire vuilnisbelt. 
Zal er de komende bonderden jaren nog steeds 
sprake zijn van "normale omstandigheden 
waarbij verlies van de radioaktieve inhoud 
uitgesloten is,.? 
Op de vragen van het HAVA en de"tijdelijk-. 
beid,. van de bunker is dool:' dè autoriteiten 
nooit de bevred~gend antwoord gegeven. Inte
gendeel, de hele gang van zaken rond de ver
gunningen werd een bedroevende vertoning 
waarbij provinciale bestuurders de m?cht kre
gen en namen orn op onverantwoorde wijze te 
beslissen over de bouw van Neerlands eerste 
atoomafvalbunker. 
Op 18 April 1980 is de eerste vergunning 
binnen en wel van de dr:j.e ministeries.De 
ministers zijn net volkomen met de, PZEM. eens 
dat het in bedrijf houden van de kerncentrale 
prioriteit nummer 1 is en .spelen verder voor 
stommetje. De ministers zijn vèrantwoordelijk 
voor het vinden van een definitieve opslag
plaats voor het radioaktieve afval. Zij kun
bi~r nog geen enkele toezegging over doen, 
maar vinden het totaal niet bezwaarlijk om 
dan wel alvast toestemming te geven voor de 
"tijdelijke" opslagplaats bij Borssele. 

zwarte piet 
De zwarte piet ligt dan bij de zeeuwse be
stuu~ers. De gemeenteraad van Borsele had 
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in mei 1979 veel beZwaren tegen de bouw van 
de afvalbunker. Zij vonden het risiko voor 
de omwonenden te groot en eisten eerst een 
onderzoek naar het al of niet voorkomen van 
stralingsziektes bij omwonenden van kerncen
trales. 
Maar toen in 1980 de ministers geen enkel 
bezwaar bleken te hebben tegen .de bouw van 
de bun.ker en de vergunning verstrekten, 
bleek de CDA,VVD,SGP-meerderheid in de raad 

ineens niet meer zo ongerust te zijn. 
Dat deze gang van za~en een storm van be
zwaarschriften opriep is niet verwonderlijk. 
Op 9 maart 1981 werden de bijna 200 bezwaar
schriften behandeld en konden dé mensen die 
protest aantekenden hun woordje doen. 
De "deskundigen" die <ie bez'tlaarscbriften 
moestèn ontzenuwen waren enkele heren van de 
PZEM. Bet was voorspelbaar dat deze hoorzit
ting weer in het teken zou staan van het 
welles-nietes spelletje over het HAVA in de 
bunk~r. De PZEM kon opnieuw geen spijkerhar
de garanties geven dat er geen HAVA in de 
bunker zou komen. Dé ."juryn onder leiding 
van burgemeester van de Beuv~l mocht zeggen 
wie ze het meest geloven. 

tegenvaller 
Toch zou het niet alleen een Zeeuws onder
onsje blijven. Twee kamerleden, Janssen 
(PP~ en Zijlstra (PvdA) steldèn in mei 
van dat jaar de toenm.alige minister van 
Aardenne van Econmische Zaken vragen naar 
de mogelijkheid van de opslag van BAVA in 
de afvalbiJoker. 
Bet antwoord op die vraag betekende voor 
de voortvarende PZEM een onverwaehté tegen
valler. 
Van Aardenne gaf de du~delijkheid die de 
PZEM nooit het willen geven: H~t zou moge
lijk zijn dat incidenteel RAVA in de opslag-



bunker opgeslagen zou worden, al zou dat
afval dan zodanig verpakt worden dat de
oppervlaktestraling tot MAVA-norm terugge
bracht wordt.
Voor BenW van Borsele was deze uitspraak
veelzeggend genoeg. Zij trokk~n hun besluit
terug en en weigerden toestemming voor de
bouw van de afvalbunker. Burgemeester van
de Heuvel gebruikte in zijn verklaring
voor de afwijzing ineens alle argumenten
die hij al zo vaak op de hoorzittingen ge
hoord had en scoorde (tijdelijk) hoog bij
de tegenstandsters/ers van le afvalbunker.

onbehoorlijk
Toen trok de PZEM alle registers open.
Ze ging in beroep bij de gemeente Borsele.
In haar bezwaarschrift beschuldigde de PZEM
BenW van Borsele van onbehOorlijk bestuur,
BenW bemoeiden zich met zaken die hen niet
aangaan. De beroepscommissie van de gemeente
buigt zich over het bezwaarschrift. De door
vertegenwoordigers van rechtse partijen
gedomineerde beroepscommissie vindt dat de
afvalbunker past bij de kerncentrale en
vanuit het belang om de kerncentrale in be
drijf te houden moet ook een vergunning
worden afgegeven voor de bouw van de afval
bunker.
Op de gemeenteraadsvergadering van ff decem
ber 1981 volgt de meerderheid vàn de raad
het advies van de commissie en wijst de
weigering van BenW van de hand.
De bunker kan er komen.
Een laatste (??) poging van de tegenstand
sters/ers om de bunker te voorkomen door in

beroep te gaan bij de Raad van State 10Qpt
zoals gewoonlijk op niets uit.
Half April is met de bouw van de bunker be
gonnen.
Is het verhaal nu af?
Dat is niet waarschijnlijk. Stel dat de ko
mende regering moeite wil doen om- te voor
komen dat volgend jaar opnieuw radioaktief
afval in zee gedumpt zal worden, dan zal
ze een gemeente moeten vinden die de rotzooi
vrijwillig op haar grondgebied wil herbergen
Ook al zou Den aelder een serieuze kandidaat
zijn, dan nog zal er veel tijd overheen gaan
v~~r alle procedures rond zijn. Den Helder
kent gelukkig ook mondige inwoners die de
weg van de bezwaarschriften weten te bewan
delen.
Blijft over Borssele, daar is dan immers
een afvalbunker. En als de hogere overheid
beslist dat de gemeente van Borsele vrijwil
lig instemt, zal de meerderheid van de ge
meenteraad het daar wel mee eens zijn•••

Madeleen, met dank aan
Stop Borsse1e en Vereni
ging Milieuhygiëne Zeeland

+)LAVA: Laag aktief vast afval
minder dan 200 mRem per uur.

MAVA: Middel aktief vast afval
meer dan 200 mRem en minder dan
2000 mRem per uur.

HAVA, Hoog aktief vast afval
meer dan 2000 mRem per uur.

De stralingsnorm voor straling die mensen
jaarlijks mogen ontvangen ligt o~ 170 mRem.

Zonnewerkboek
In navolging van het 'Windwerkboek' ver~

scheen onlangs bij de Ekologische Uitgeve~

rij het 'Zonnewerkboèk'. Ondanks de preten
tieuze titel, geen standaardwerk over zonne
energie maar in feite een gids voor het bou
wen van een zonneboiler.

De bewerker, :E:vert Sjoer.dsma, is er goed in
geslaagd de originele engelse editie voor
de nede-rlandse situatie aan te passen. On
danks de omvang is het boek zeer overzich
telijk, is het makkelijk leesbaar en zorgen
de vele tekeningen en schema's voor verhel
dering.

Na nogmaals (niet ten overvloede) ons ener
gieprobleem te schetsen, wordt een korte
inleiding gegeven in de theorie van de zon
ne-energie. Onder andere krijgen zonnecellen
zonneverdampers, aktieve en passieve zonne
energie enige aandacht.
Hierna volgt de eigenlijke handleiding om
zelf een zonneboiler te bouwen. Verschillen
de systemen, materialen, afmetingen en
orientatie worden behandeld, zodat men zelf
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een keuze kan maken.
Er worden aanwijzingen gegeven over het sol
deren en de verdere konstruktie van een kOH
lektor. Via een kosten~baten analyse kun je
zelf berekenen in welke gevallen een bepaal
de zonneboiler rendabel is. Hoewel dit niet
de enige drijfveer mag zijn om een zonne
boiler te bouwen:

Het boek sluit af met een uitgebreide lijst
van adressen waar je informatie kunt krij
gen en waar je leveranciers kunt vinqen
(ook voor België). Verder vindt je een bi
bliografie oVer de "Technologie van het Au
tonoom Wonen~, een uitgebreide lijst met
honderden publikaties op dit gebied.

Ekologische Uitgeverij, Amsterdam
260 pagina's op kringlooppapier (plus 100
pagina's bibliografie over de Technologie
van het Autonoom Wonen)
Prijs 32,50



Bladen

Deze keer een buitenbeentje bij de bladen
recensie; Bluf, volgens eigen zeggen een
schietwaardig weekblad. In nummer 34 van
9 september staat een uitgebreid verslag
van de bezetting van het provinciehuis in
Haarlem. De planning en coördinatie van het
jaarlijkse ECN-transport van radio-aktief
afval vond hier plaats. Roel de Wit had
zijn papieren klaar liggen om gefotogra
feerd te worden, de notulen van de diverse
bijeenkomsten.

Bluf, van Ostadestraat 233 c, Amsterdam

ATOOMALARM
Het juni/juli-nummer van atoomalarm opent
met een artikel over de derde kerncentrale
in Nederland. De plannen liggen er al en
het uranium is al ingekocht.
Het grootschalig gebruik van windenergie
komt aan bod; hoe verloopt het windturbine
experiment op het werkeiland Neeltje-Jans
in Zeeland.
Met een reportage over Hanau in Duitsland
wordt een blik gegund in de gaarkeuken van
de atoomlobby: een 'brennelemente'-fabriek
In het septembernummer de dumpingen cen
traal.
Nieuws over de zoutkoepels; als de dum
pingen van de baan zijn wordt het tijd dat.
de Atoomalarmgroepen weer in eigen gebied
in aktie komen.
Over de 'atoomstroom'-aktie is een brochu
re bijgevoegd, toegespitst op de noorde
lijke provincies.

Atoomalarm, Sophiastraat 16, Groningen

gouden delta
Het juninummer trapt tegen de nieuwe mil
ieuridders aan. Zowel Zeeland als Brabant
hebben een andere milieugedeputeerde ge
kregen. Beide lijken het milieu geen goed
te gaan doen.
De LPG-terminal in het Sloe-gebied drijft
nog steeds, de vraag is wanneer het geheel
de lucht ingaat.

Gouden Delta, Postbus 192, Middelburg
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allicht
Het langverwachte energiedebat in belgië
krijgt aandacht in het juli/augustus-num
mer. Binnenkort zal het plan voor de zo
veelste kerncentrale wel weer op tafel
liggen.
In de 'Boomse'-kleilaag zou wellicht KSA
en HAVA opgeslagen kunnen worden. Het
studiecentrum voor kernenergie in Mol doet
er studie naar. Voor het gemak wordt er
maar alvast wat in de grond gestopt van
die rotzooi.
In het katern 'belicht' een verhaal over
de verborgen gasbellen. Gas gewonnen uit
afvalstortplaatsen blijkt spotgoedkoop.

Allicht, Postbus 8107, Tilburg

natuuren milieu
Hoe beinvloed de stormvloedkering in de
Oosterschelde het eco-systeem? In het sep
tembernummer -en uitgebreid artikel hier
over.
upnieuw wordt er een uniek poldergebied
bedreigt door de woningbouw, nu in de
buurt van Zwartsluis: de Barsbekerbinnen
polder.
Brazilië heeft een enorm tropies regenwoud
maar niet lang meer als het aan de multi
nationals ligt, een bewogen verslag vanuit
het land zelf.

Natuur en Milieu, DOIlkerstraat 17, Utrecht

MIUEU DEFENSIE
In het septembernummer een inzage in een
nog niet gepubliceerd rapport van de EeN.
Het zou technies en ekonomies haalbaar
zijn een opslagplaats voor radioaktieve
stoffen te kreëren in een zoutmijn in de
Noordzee. Het afval van 25 kerncentrales
zou in dit onderzeese kernkerkhof opgebor
gen kunnen worden.
De windenergie vlot nog niet zo erg in Ne
derland, maar het 'plan Lievense', het en
ergieopslagbekken in de Markerwaard, is
voorlopig van de baan. Tevens is de droog
legging van het Markermeer uitgesteld, md.
legt uit hoe het zit.
Herman Verhagen legt uit waarom md. niet
mee doet aan de zogenaamde controverse
zittingen. Volgens hem komen de standpun
ten van de energiebeweging onvoldoende tot
zijn recht.

~Ulieudefensie, 2e Weteringplantsoen 9
Amsterdam
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. ..~ van lage doses straling, snelle kweekreaktor,

. '" king, radioaktief afval, risiko-arialyses, .
~àtie-plannen, kost.niisberekeningen, alternatieve'
. '_-strategieën, proliferatie en sociale aspekten.

8en9oktober 1982 kongrescentrom engels
stationsplein 45 te rotterdam

georganiseerd door: het Landelijk Energie Komitee en het georganiseerd voor: leden van de anti_kernenergiebeweging.
Instituut voor Maatschappelijk Gericht Onderzoek (IMGO) te milieugroepen, deelnemers aan de 8MD, wetenschappers en •
Middelburg. wetenschapsjournalisten en vakbeweging .
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:: ..
"ngp'an'soen 9 Amsterdam
221366
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