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Van energie ruilen komt huilen: een artikel waarin uit de doeken
wordt gedaan hoe het precies zit met de ruil van nederlands aard
gas tegen belse atoomstroom. De draaierijen van Van Aardenne.

Persburo van de AKB: WISE: het harde werk van de mensen daar. In
formatie zat, de organisatie is er ook, maar het geld ontbreekt.
Koop dus meer buttons:

Overhaast konklusies trekken: Ruud BlSkkerink bekritiseert het ver
haal dat Joost en Sible in de vorige Onderstroom schreven. Zijn
er echt twee vleugels in de beweging?

La fête d'adieu ä Chooz: het festival eind mei in Chooz. Malaise
in de franse AKB.

Een,alternatief blad onderzocht: Puk van Meegeren doet verslag van
zijn onderzoek naar Onderstroom. Het valt uiteen in twee gedeelten:
Van folder tot magazine
Wie leest er nou Onderstroom?

Waterige achterban op de kasseien: bestaat de belgiese AKB uit
groepen die hun eigen belangen overgieten met een anti-kernenergie
sausje?

Zand in de klok van de dood: verklaring van een aantal lieden die
in Canada hebben geprobeerd een fabriek van (kern) wapenonderdelen
op te blazen. Terroristen of niet?

Vechten tegen de bierkaai: een interview met rotterdamse aktivistens.
Waarom is aktievoeren daar zo moeilijk? Wat kan de rol van de rest
van het land daarin zijn?

Borselle levert plutonium voor franse kernwapens. De nederlandse
medewerking aan de 'force de frappe'.

Rekenaars en doeners: twee groepen aktivisten die elkaar troffen op
de diskussiedag die VMD over het CE-scenario.

WISE- berichten: berichten en één aankondiging uit andere landen.

Het zal niet waar wezen: berichten en aankondigen uit 'ons' land.
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Van energie ruilen komt huilen

Op de grote demonstratie tegen kernenèrgie in Antwerpen op 14 mei jongstleden
liep er ook een groep Nijmegenaren mee. Zij hadden een spandoek bij met als
opschrift "Van ruilen komt huilen". Weinig mensen begrepen wat daarmee be
doeld werd. Oe bedoeling van dat spandoek was in ieder geval te protesteren
tegen een mogelijke overeenkomst tussen Nederland en België, waarbij Neder
lands aardgas geruild moest gaan worden tegen Belgiese elektriciteit uit
kerncentrales, atoomstroom dus. In dit artikel zullen we de achtergronden van
die mogelijke overeenkomst belichten.

De allereerste keer dat de ruil gesugge
reerd werd, was in een brief van de Wer
groep Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen, d.
d. 5-10-82, aan de Vaste kommissie voor
Ekonomiese Zaken van de Tweede Kamer,
waaronder sinds enige tijd ook kernener
gie resorteert. Kon de werkgroep weten
dat de onderhandelingen over de ruil
toen al waarschijnlijk twee maanden aan
de gang waren: Oe kamerkommissie, overi
gens, probeerde tot twee keer toe kon
takt te krijgen met Belgiese kollega:
parlementariërs over deze zaak en oo~

over de hieronder beschreven ontwikke
lingen met betrekking tot kernenergie
in België; vergeefs echter, voor Bel
giese parlementariërs was kernenergie
nog geen zaak om zich druk te maken.
Om de aardgas-atoomstroom-deal wat be
ter te kunnen begrijpen, is het nood
zakelijk eerst wat over de recente

kernenergie-ontwikkelingen in België
te schetsen.
Op dit moment draaien er in Doel drie
kerncentrales met een gezamenlijk ver
mogen van 1700 MW. De vierde met een
vermogen van 1000 MW is in aanbouw. In
Tihange zijn twee kerncentrales in wer
king en is de derde in aanbouw, die
ook in 1986 klaar moet zijn. Het cen
trum van de belgiese kernenergie-in
dustrie ligt echter in Mol in de bel
giese Kempen. Daar bevindt zich de
splijtstofstavenfabriek FBFC, het
studieburo Belgo-Nucl-eaire, de opwer
kingsfabriek Eurochemie, en het stu
diecentrum voor Kernenergie SCK, dat
onder andere onderzoek verricht naar
de opslag van radio-aktief afval in de
ondergrondse Belgiese Kempen.
In februari 1982 dienden de belgiese
elektriciteitsproducenten een energie

uitrustingsplan in bij het Belgiese mi
nisterie van Ekonomiese Zaken. Men
vroeg daarin om de bouw van twee nieuwe
kerncentrales. In luni 1982 vond het e
nergiedebat in de Kamer van Volksverte
genwoordiging plaats, waarbij geen we
zenlijke oppositie tegen de bouw van
meer kerncentrales werd getoond. Erger
nog, het tot dan toe nog bestaande
moratorium op de bouw van nieuwe kern
centrales werd in feite opgeheven, door
dat de Kamer stelde dat "tot de oprich
ting van een kerncentrale slechts kan
worden overgegaan na een evaluatie, op
het ogenblik dat de voorbereidende stu
dies be"eindigd zijn, van de evolutie
van de elektriciteitsverbruik, de re
sultaten van het Rationeel Energie
Verbruik-beleid en de globale kosten."

onderhandelingen
Wat de kamer niet te horen kreeg was
dat de Belgiese en Franse regering
toen al enige tijd aan het onderhande
len waren over de gekombineerde bouw
van vier kerncentrales in het Franse
Chooz en twee in het belgiese Doel.
Het bestaan van deze onderhandelingen
werd eind augustus 1982 publiek mid
dels het uitlekken van een nota van
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staatssekretaris Knoops voor Energie
zaken, "Nota voor het ministerieel
comité ad hoc electro-nucleair pro
ject van Chooz". In de onderhandelingen
was sprake van een volstrekte wederke
righeid: het mee mogen werken door
België aan de bouw van Chooz 1 en 2
betekende automaties dat Doel 5 ge
bouwd moest worden, en wel met Franse
hulp: hetzelfde gold voor de link
Chooz 3 en 4 en Doel 6. De kerncentra
les die gebouwd zouden gaan worden
zouden mogelijk de grootsten ter we
reld zijn: 1500 MW elk. Vanzelfspre
kend waren de Belgiese en Franse le
veranciers voor kernenergie-onderdelen
als aasgieren op het gehele projekt ge
doken. Zij sloten zogenaamde protokol
akkoorden af, dat wil zeggen principe
overeenkomsten, waarbij percentages
afgesproken werden voor de wederzijd
se deelname in de bouw van nukleaire
ketels en turbo-alternatorengroepen.

negatieve gevolgen
Op zichzelf zouden al deze Frans-Bel
giese plannen nogal wat gevolgen kunnen
hebben voor Nederland. Twee nieuwe kern
centrales aan de nederlandse grens,als
ook een thermiese, chemiese en nukleai
re vervuiling van Nederlands grootste
drinkwatervoorziener: de Maas. Als alle
plannen doorgegaan waren wordt de Maas
de koelwaterleverancier en nukleair af
val riool voor 8 kerncentrales:
drie te Tihange, vijf in Chooz (inklu-
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sief Chooz-O) en het nukleaire onder
zoekscentrum JUlich in de BRD. (zie ook
Onderstroom 8, jrg. 6)

overkapaciteit
Wat, dndertussen, deed de Nederlandse
regering? Protesteerde die? Integen
deel, gesprekken op topambtelijk nivo
tussen Nederland en België werden ge
initieerd over een mogelijke ruil:
Nederlands aardgas tegen Belgiese atoom
stroom. Ook dit vereist een toelichting
van Belgiese kant.
Het huidige aardgaskontrakt van België
met Nederland gaat in 1988 aflopen. wat
betekent dat België vanaf dat jaar een
jaarlijkse vermindering krijgt die in
1993 op nul einidigt. Terwijl landen
als Frankrijk en Italië ondertussen een
aardgaskontrakt met de Sovjet Unie ge
sloten hebben, heeft België dit niet
gedaan. Officiële reden hiervoor is de
Belgiese solidariteit met de Verenigde
Staten; de werkelijke reden is echter
dat België geen kompensatie-orders
heeft gekregen. Al met al is het dus
logies dat België een verlenging van
het aardgaskontrakt met Nederland na
streeft. Hoe moet België dat aardgas
dan gaan betalen? Tenslotte heeft de
ekonomiese krisis ook in België toege
slagen. Echter niet wat betreft het
kernenergie-programma. Als het huidige
kernenergieprogramma voltooid zal zijn
dus zonder de bouw van Doel Sen 6, zal
België een overkapaciteit hebben van
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80% boven de maksimale winterpiek. Lo
gies dus dat België, met Doel Sen 6
is gaan denken aan eksport van atoom
stroom.

voorteken
De eerste keer dat de onderhandelingen
tussen Nederland en België over de deal
aardgas-atoomstroom naar buiten kwamen,
was in een persbericht van de Verenigde
Aktiegroepen voor KernStop, VAKS, de
overkoepelende Belgiese anti-kernener
giebeweging. Volgens de VAKS was er in
de onderhandelingen, die al maanden
gaan de waren, sprake van een hoeveel
heid stroom van 5400 gigawattuur, wat
ongeveer korespondeert met 700 mega~

watt.
Een veeg voorteken was verder de aanleh
van een hoogspanningslijn van het elek
triciteitsknooppunt Mercator onder Ant
werpen naar Maasbracht bij de Neder
landse grens. In de buurt daarvan zit
ten twee Nederlandse energiegrootver
bruikers, DSM in Geleen, goed voor 7%
van het totale Nederlandse energiever
bruik, en Budelco, een zinkfabriek in
het Brabantse Budel. Evenals andere be
drijven dringen deze twee al maanden
en jaren aan op de verlaging van de e
nergiekosten voor het bedrijfsleven.
Als dat niet ten koste mag gaan van de
Nederlandse kleinverbruiker, moet er
dan maar goedkope stroom ingevoerd
worden (al gaat dat dan over de ruggen
van met name de Belgiese kleinverbrui
ker) .
De eerste krant die iets dieper inging
op een mogelijke Nederlandse betrokken
heid bij de bouw van Doel-5 was de Bel
giese krant "De Standaard" van 28 janu
ari 1983. Deze krant suggereerde zelfs
dat de Nederlandse elektriciteitsbedrij
ven een stuk vermogen van Doel 5 zou
den willen financieren in ruil voor
een goedkope nukleaire kwh. Op 15 ja
nuari opende de zuidnederlandse krant
"De Stem" met de kop "kernenergie uit
België". Volgens "De Stem" stond Neer
lands minister van EkonoMiese Zaken
Van Aardenne positief tegenover invoer
van goedkope elektriciteit uit kerncen
trales uit België, maar was er volgens
hem geen sprake van onderhandelingen.

kamer vragen
Voor het tweede Kamerlid van de PSP,
Wilbert Willems, waren zowel het VAKS
persbericht als het artikel in de
Stem aanleiding om eens wat vragen te
stellen aan de geachte minister.
Willems vroeg 1. is het waar dat er on
derhandeld wordt over de levering van
elektriciteit uit Belgiese kerncentra
les aan Nederland? 11. Is het waar dat
de afgelopen weken gesprekken hebben
plaatsgevonden tussen dhr. Spierenburg
en vertegenwoordigers van de Belgiese
gasmaatschappij Distrigas over een
nieuw kontrakt tot levering van aardgas
aan België, al dan niet in ruil voor
door België geleverde elektriciteit? en
111. Zo ja, wil de minister op korte
termijn een zo volledig mogelijk over
zicht geven aan de Kamer over de inhoud
en resultaten van die gesprekken cq.
onderhandelingen.
Van Aardenne beantwoordde de eerste



twee vragen negatief en hoefde over de
derde dus helemaal niets te zeggen. Hij
loog. De reden voor hem om geheimhou
houding te betrachten, waren waarschijn
lijk een verzoek daartoe van zijn Bel
giese kollega Knoops en het feit dat
de Brede Maatschappelijke Diskussie nog
in volle gang was. Dat laatste kan wel
kloppen: veel mensen die in Zeeland
naar de BMD-avonden gingen, voelden
zich al bij voorbaat knap bedonderd als
de ruil zou doorgaan.

protesten
Ondertussen groeide in België de be
roering omtrent de deal Chooz-Doel. Ve
le groepen lieten weten dit niet te ak
septeren. Allereerst de milieu-organi
saties natuurlijk, naar wie er echter
in België nog minder geluisterd wordt
dan in Nederland.
Ook het Belgiese ministerie van volks
gezondheid protesteerde. Staatssekreta
ris Aerts verklaarde dat er in Doel
geen nieuwe kerncentrales meer gebouwd
konden worden, omdat de vervuiling van
de Schelde al een uiterste grens had
bereikt.
Ook de mijnwerkers uit Belgies Limburg
protesteerden. Om hun bedrijfstak over
eind te houden was het nodig een steen
koolcentrale te bouwen in plaats van
een kerncentrale.
En dan wes er nog de machtigste lobby
van allen, Westinghouse. Deze numero u
no bouwer van kerncentrales in de we
reld, die ook al het nodige verdiend
had aan de opbouw van het kernenergie
park in België, zag zich door de Franse
konkurrent Framatome welhaast van de
Belgiese markt gedrukt. Voor Westi~g

house is de Belgiese markt méér dan al
leen een bepaald eksportgebied. Omdat
aan uitvoer van kernenergietechnologie
uit de VS nogal wat beperkingen zijn
gesteld, eksporteerd Westinghouse die
technologie liever vanuit een ander
land. Zn kon Westinghouse de Belgiese
Senaat, die zich in maart nog over
'de Doel-Chooz plannen moest uitspreken
voorrekenen dat de Belgiese nukleaire
industrie tussen de 20 en 25 miljard
Belgiese franken kon verdienen aan twee
voor de deur staande door Egypte te
bestellen kerncentrales. Het profijt
voor diezelfde industrie in het geval
dat de gehele deal Chooz-Doel doorging
bedroeg slechts 16 miljard franken.
Vanzelfsprekend wilde Westinghouse wel
dat de bouwvan Doel 5 doorging, maar
dan los van Chooz en onder leiding van
Westinghouse.
Gekonfronteerd met al deze oppositie
besloot de Belgiese regering op 25 fe
bruari 1983 het dossier Chooz van de a
genda van de ministerraad af te voeren.
Voor de twee meeste promoters van de
Chooz-Doel deal, Knoops en de minister
van buitenlandse zaken Tindemans, werd
toen al duidelijk dat de Belgiese Se
naat in ieder geval de wederkerigheids
klausule in de deal door zou snijdén,
wat er ook gebeurd is. Dat betekende
dan dat de zaken niet meer zo in geheim
gehouden hoefden te worden. De onder
handelingen met Nederland moesten ech
ter door blijven gaan.
Echter, ook in Nederland begonnen zich
steeds meer mensen zorgen te maken. Op

7 maart vond de 21e uitgebreide kemmis
sievergadering plaats van de Vaste Kom
missie voor Ekonomiese Zaken. Op het
programma stond: "Onderdeel energiebe
leid van de begroting van Ekonomiese
zaken van 1983". Met name het PvdA-lid
Kees Zijlstra ondervroeg Van Aardenne
over de aardgas-atoomstroomdeal. Ver
wijzend naar de eerder gestelde vra
gen vroeg van der Spek (PSP) aan van
Aardenne de toezegging dat zo'n deal
ook in de toekomst niet zou gebeuren.
Van Aardenne antwoordde het volgende:
"...Oe vragen van de heer Willems
over de import van kernstroom zijn
heel duidelijk beantwoord ... Neder
land heeft geen kontakt met België en
Frankrijk •.•• Het importeren van
stroom uit buurlanden wil ik niet bij
voorbaat uitsluiten .... " Van Aardenne
loog opnieuw.
Oe bevestiging van het liegen van Van
Aàrdenne kwam wel uit een heel onver
wachte hoek. Op een perskonferentie,
2 dagen na de uitgebreide kamerkornis
sie, bevestigde Knoops dat hij gespro
ken had met Van Aardenne. Onderwerp
van gesprek was geweest de mogelijke
ruil van Nederlands aardgas tegen Bel
giese nukleaire elektriciteit. Er was
nog wel geen akkoord of voorakkoord
getekend, maar topambtenaren van beide
landen waren met het bestuderen van de
ze zaak belast. "Ik had er de voorkeur
aan gegeven dat deze onderhandelingen
geheim waren gebleven", aldus Knoops,
"maar het is waar dat de Hollanders
ons kernegergiepark een weinig benijden
Zij staan trouwens ook in kontakt met
Frankrijk". De perskonferentie van
Knoops is weergegeven in het Belgiese
blad Le Soir van 10-3-83.

leugens
Wie liegt er nu? Knoops? Waarom zou hij
Als vooraanstaand Belgies liberaal zal
hij toch wel niet zo'n hekel aan Van
Aardenne hebben? Nee, Van Aardenne
heeft meer redenen te liegen met de
Brede Maatschappelijke Oppositie tegen
kernenergie hier-
En als Van Aardenne nu eens niet gelo
gen heeft? Dat zou dan moeten beteken
dat hij op 8 maart, de dinsdag tussen
de kommissievergadering en de perskon
ferentie van Knoops, zowel met België
als Frankrijk gesproken heeft en dat op
die dag de topambtenaren aan het werk
zijn gezet. Ook het VAKS-persbericht
van 12 januari zou dan vals zijn.
Nou kan het wel zijn dat er in het be
lang van de grootindustrie soms snel
gehandeld zou moeten worden, maar zo
snel gaat dat nu ook weer niet. Boven
dien ademt de perskonferentie van
Knoops niet die geest uit, dat Knoops
de dag ervoor met Van Aardenne gespro
ken zou hebben. Knoops zou dan zeker
niet gezegd hebben dat hij er de voor
keur aan gegeven zou hebben dat de on
derhandelingen geheim zouden blijven.
Dat zeg je niet van onderhandelingen
die de dag ervoor begonnen zijn. En
daarnaast, onderhandelingen, ook in
België, lekken niet in één dag uit.
Aldus is voor zeker aan te nemen dat
die onderhandelingen als langer aan
de gang zijn geweest en dat Van Aar
denne dus tegen de kamerkomrnissie

gelogen heeft.
Van Aardenne weet daarna dat hij deze
gevoelige materie voorzichtig moet aan
pakken. Hij probeert dan ook de infor
matie wat verspreid over te laten komen
Op 20 april laat hij weten meer aardgas
uitvoer nodig te vinden voor het begro
tingstekort te dekken. Een dag later
zegt hij de invoer van goedkope elektri
citeit uit het buitenland voor de in
dustrie te overwegen. Tenslotte op 23
april valt Van Aardenne definitief
door de mand, hoewel hij nog iets de
gelijks van zijn imago probeert te red
den door wat .te rommelen met de data.
Van Aardenne geeft toe met Knoops ge
sproken te hebben, echter volgens hem
in de derde week van april. Daarnaast
zegt hij ook met Frankrijk en Duitsland
te gaan onderhandelen over de aankoop
van elektriciteit. Op een VVD-bijeen
komst in Meppel op 16 mei bevestigt hij
dat nog eens.
Dat een overeenkomst met België nog
niet zó remakkelijk zal zijn, bleek op
een aandeelhoudersvergadering van de
EBES, de eksploitant van de kerncen
trales in Doel, op 25 april. Daar werd
gesteld dat, voorafgaande aan een over
eenkomst betreffende Nederlands aardgas
en Belgiese atoomstroom. Nederland be
reid zou moeten zijn en deel van Doel
5'te financieren. De variant dus, die
"De Standaard" al op 28 januari aanhaal
de. België blijft een arm land~

Toine Huijsmans.

Naar aanleiding van vragen die over bo
venstaan verhaal door Beckers (PPR) en
Willems (PSP) op 9 mei j.l. aan Van
Aardenne hebben gesteld heeft deze be
vestigend geantwoord. Van Aardenne
zegt al begin maart met Knoops gepraat
te hebben, alsook met Frankrijk en de
BRD , voorts heeft hij een brief ge
schreven aan de SEP waarin hij schrijft
dat met de ingevoerde stroom een groot
gedeelte van de Nederlandse elektrici
teits behoefte gedekt kan worden.
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Kasten informatie maar geen geld

Persburo van de AKB: WISE

Wanneer je een 'atoomenergie-nee-bedankt'button of stikker van een piek koopt.
dan gaat een dubbeltje daarvan naar WISE. De World Information Service on Energy
is de internationale persdienst van de anti-kernenergiebeweging. WISE is in 1978
opgericht omdat er behoefte was aan een informatie-uitwisseling die. net als de
atoomlobby. geen landsgrenzen kent. Het eerste WISE-kantoor vestigde zich in Am
sterdam. Dido werkt daar sinds 1981. sinds kort weer als vrijwilliger. omdat er
niet zoveel buttons en stikkers meer verkocht worden. -
"Er is een duidelijke terugloop in de AKB. maar vollrons zou dat niets uit moe
en maken. Wij hoeven niet alleen over massale demonstraties te schrijven. een
kritisch tegenrapport past net zo goed in onze berichtgeving."
Onderstroom sprak met Dido over de funktie en werkwijze van WISE en de gevolgen
van de schommelingen in de AKB voor deze informatiedienst.

"Ik ging bij WISE werken omclat ze
iemand zochten voor de administratie.
Ik wist toen tamelijk veel van de
kernenergie-situatie en de AKB in
Nederlana. maar van WISE had ik nog
maar een paar keer gehoord. Omdat we
hier als kollektief werken ging ik
al snel meer doen dan alleen de admi
nistratie. Ik was toen bovendien de
enige Nederlander op het kantoor en
kon toen als Nederalandse koorespon
dent werken."
"Het duurde wel even voordat i k door
had hoe de internationale verbanden
van de atoomlobby in elkaar zitten.
zoals de OESO en de grote internatio
nale kontrakten. Een belangrijke fun
ktie van WISE is om dieper in die in
ternationale verbanden door te drin
gen en ze bloot te leggen. De hele
atoomlobby draait in dat internatio
nale netwerk. Frankrijk hoeft maar
een scheet te laten of Borssele
staat te trillen. De ene week kun
je lezen dat Zuid-Korea graag aan
biedingen wil voor de bouw van een
kerncentrale en enkele weken later
lees je welke landen daarop inspe
len."

Een deel van de informatie die WISE
binnenkrijgt wordt aangeleverd door
de 'relays'. In veertien landen be
staan nu van dergelijke kantoren die
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landelijke informatie op het gebied
van (kern)energie. zoals rapporten.
ongelukken. AKB-akties en ontwikke
lingen op het gebied van duurzame
energie verzame len en doorgeven.
Naast deze eigen relays heeft WISE
ook een heel netwerk van internatio
nale kontakten met groepen of perso
nen uit landen waar geen relay geves
tigd is. Tenslotte maakt WISE veel
gebruik van internationale tijd
schriften. zoals het Amerikaanse
'Nucleonic Weeks'
"het is een beetje ironisch dat we
veel informatie uit dit blad halen.
Een groot deel van de redaktie zit
bijvoorbeeld ook in de Nuclear Re
gulatory Commission. Maar de kwali
teit van 'Nucleonic Weeks' is erg
hoog.

goodwill
Kwaliteit en integriteit van de be
richtgeving zijn dingen die WISE ook
zelf zorgvuldig wil bewaken.
"Je merkt dat de kwaliteit van onze
informatievoorziening goodwill heeft
gekweekt. We krijgen bijvoorbeeld
steeds meer tegenrapporten toegezon
den van kritische wetenschappers.
~~nsen nemen ons serieus.
Een van de eisen die we onszelf stel
len is dat de berichten eerlijk en

waar zlJn. Dat is soms wel moeilijk.
Je bent geneigd om, als je iets
leuks of openbarends hebt ontdekt,
het gelijk te publiceren. Maar we
checken eerst. Onze zorgvuldigheid
wordt ons niet altijd in dank afgeno
men. Sommi gen vi nden dat we met een
scherpere pen zouden kunnen schrijven.
Maar van de goede verstaander mag je
verwachten dat-ie de mening achter
onze berichten ziet."

world-wide
Ondanks de tientallen tijdsc~riftabo

nementen en honderden kontakten over
de hele wereld is WISE niet volledig
in haar berichtgeving.
"We weten dat we niet alle informa
tie krijgen. Da's spijtig. Maar het
is moeilijk om na te gaan wat we mis
sen. We werken er wel aan om onze
naam van 'world-wide' beter in te
vullen. De kontakten met Latijns
Amerika zijn nu redelijk. Maar voor
bijvoorbeeld het Oostblok ben je af
hankelijk van personele kontakten.
Er zijn in Nederland een aantal groe
pen die zich met het Oostblok bezig
houden, daar willen we beter kontakt
mee krijgen en gebruik van maken.



Daarnaast zie je dat de grote indus
triën zich steeds meer op landen in
de derde wereld werpen. Dit zijn
vooral industriën uit de westerse
landen. Rusland exporteert niet zoveel.
Zij gebruikt kernenergie vooral in
politieke zin. Voor ons is het belang
rijk om op die trek naar de derde
were1din te spelen en daar goede kon
takten te leggen. Zo'n netwerk opbou
wen is laveren. Maar je kunt bijvoor
beeld wanneer je van iemand uit Singa
pore een verzoek om informatie krijgt,
hem of haar vragen om ons ook informa
tie over de dingen die bij hun spelen
op te sturen. De kwaliteit is dan wel
moeilijk te checken. Maar dat geldt
voor de hele opbouw van WISE, er gaat
wat tijd overheen om die kwaliteit te
ontwikkelen en vast te houden."

kernwapens
De wortels van WISE liggen in de anti
kernenergiebeweging en nog steeds vin
den de vrijwilligersters dat daar de
basis van hun werk ligt. Maar in de
AKB vinden allerlei schommelingen
plaats die ook bij WISE te merken
zijn.
"1979 was het topjaar van de AKB. De
beweging was toen een stuk jonger en
de polarisatie had nog niet zo hard
toegeslagen. Het ongeluk in Harris
burg en het Zweedse referendum over
kernenergie waren erg belangrijke
gebeurtenissen .. Daarna liep het te
rug."
"De NATO heeft met dat dubbelbesluit
ook wat roet in het eten gegooid. De
kernwapens hebben een heleboel aktie
ve mensen opgeslorpen en dat merken

we wel. De WISE-relay in Oxford (Enge
land),bijvoorbeeld, krijgt van de
Engelse WISE-leden te horen dat ze
zich meer op de kernwapens moet con
centreren. WISE wil best over kernwa
pens schrijven, zolang de berichten
de relatie tussen kernwapens en-ener
gie blijven benadrukken.
Als je toch met die strijd bezig bent
begin dan met de bron van beide: het
uranium. Ik vind dat mensen die van
de AKB naar de vredesbeweging gaan
deze relatie te weinig meenemen. Ook
Disarmement Campaign (een blad dat
kwa opzet de WISE van de vredesbewe
ging genoemd kan worden) legt die re
latie te weinig."

kleinere groepjes
Behalve de 'overloop' naar de vredes
beweging merkt Dido ook de tendens van
AKB-groepen om lokaler aktief te wor
den.
"We merken dat we voor informatie-uit
wisseling bij steeds kleinere groepjes
terecht komen. De consequentie daarvan
is dat er minder aan ons gedacht wordt.
Toch blijven we ons liever op basis
groepen richten dan op een club als
Milieudefensie. Het is leuk als een
meisje uit Duiven ons opbeld voor in
fOrMatie over de onderstraling van
hoogspanningsmasten, omdat ze bij hun
in de gemeenteraad een besluit over
nieuwe masten gaan nemen .. Dan Kunnen
wij kijken of mensen ergens anders in
de we re1d daar mee bezi g zijn geweest
om dan die twee groepen met elkaar in
verbinding te brengen. We vinden het
belangrijk dat zulke groepen gebruik
van ons meken. Wij zijn er om gebruikt
te worden~"

"We merken het natuurlijk wel als een
beweging niet veel uitspookt. Door
gaans zijn onze berichten dan ook
heel tam. Maar we zijn niet per defi
nitie afhankelijk van de aktiviteiten
van bewegingen. We hoeven niet alleen
over massale demonstraties te schrij
ven; een kritisch tegenrapport past
net zo goed in onze berichtgeving.
Er zijn een aantal landen, zoals Ita
lië, waar de beweging niet veel voor
stelt, maar waar toch heel interes
sante informatie over kernenergieont
wikkelingen vandaan komt."

duurzame energie
WISE houdt zich niet alleen bezig met
de internationale gebeurtenissen op
het gebied van kernenergie. Ook duur
zame energie heeft de nodige belang
stelling, al vereist dat een eigen
journalistieke benadering.
"Een probleem bij duurzame energie is,
dat de ontwikkelingen vaak minder uit
gesproken, minder aktueel zijn dan
bijvoorbeeld een kernenergieongeluk of
grote aktie. We zijn nog wat konserva
tief als het gaat om een goede bericht
geving hierover. Het ideaal zou een
synthese zijn: Wanneer bijvoorbeeld
iemand bericht over een kernenergieon
geluk, zou je daarbij ook moeten ver
melden wat er in dat gebied aan duur
zame energie wordt gedaan."

Bij WISE bestaat ideeën genoeg over de
verbetering van van de internationale
kommunikatie en informatie-spreiding.
Maar je hebt geld nodig om die ideeën
ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren,
en daar ontbreekt het aan.
"We hebben een minimaal budget. Huur
en elektriciteit zij n gegarandeerd,
maar de vaste krachten worden buiten
WISE om betaald. Er is een groot te
kort aan financiële reserves. We heb
beg kasten vol informatie, maar geen
geld om het wereldkundig te maken.
Boekjes over bijvoorbeeld uranium in
Frankrijk en het Japanse atoomafval
liggen klaar, maar we kunnen ze niet
ui tgeven.
Daarom is het belangrijk om meer abon
nee's te werven voor bijvoorbeeld
het WISE-bulletin; om vertaalde arti
kelen aan depers te verkopen en om
fondsen te kri j gen. "

WISE mag dan wel in de berichtgeving
niet zo afhankelijk zijn ban de akti
viteiten van de AKB, financieel zijn
ze dat voor een groot deel wel. Juist
nu de atoomlobby zich vooral in inter-
tionaal opzicht aan het versterken

is, kan een tegenpool als WISE niet
gemist worden.

Madeleen Helmer

Voor abonnementen:
WISE., Czaar Peterstraat 1

Amsterdam. tel.020-234160
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De schizofrenie van de beweging
In Onderstroom 3 van dit jaar stond een artikel van de hand van Sible Schöne en
Joost van de Broek. Daarin maakten zij een analise van de antikernenergiebewe
ging (AKB). Uit die analise hebben ze een aantal konklusies getrokken over de
manier waarop de strijd tegen kernenergie verder moet worden gevoerd. Bij dat
verhaal zijn een aantal grote vraag- en soms uitroeptekens te plaatsen. Dat
heeft de nijmeegse stroomgroep dan ook gedaan. Naar aanleiding van de daar ge
voerde diskussies heeft een van de leden van die groep het onderstaande artikel
geschreven. Hopelijk wordt daarmee een aanzet gegeven om de diskussie over de
perspektieven van de AKB (of EB - Energiebeweging) in Onderstroom van de grond
te tillen. De schrijver volgt het verloop van het artikel van Sible en Joost
en levert waar nodig zijn kritiek.

Sible en Joost beginnen hun verhaal
met het opsommen van een aantal fak
toren die de diskussie over de toekom
stige ontwikkeling van de AKB verhin
derd hebben: het jargon, het denken
over perspektieven in termen van aktie
voorstellen en het ontbreken van een
goeie kommunikatiestruktuur. Laten we
die eerst kort bekijken.

onzin

Als voorbeeld van jargon gebruiken de
schrijvers het begrip 'kreativiteit'.
Kreativiteit zou betekenen de mate
waarin geweld in akties gebruikt mag
worden. Onzin. Kreativiteit is in de
basisgroepenbeweging van Dodewaard
Gaat Dicht steeds gehanteerd als een
noodzakelijke voorwaarde om, bij een
decentrale organisatie en strategie,
als autonome gasisgroep de strijd te
gen kernenergie suksesvol aan te kun
nen pakken. Dat valt terug te lezen in
de artikelen die er rond de eerste
Dodewaardaktie in 1980 geschreven zijn.
Zie daarvoor onder andere Onderstroom
en de brochure 'Basisdemokratie, een
overlijdensbericht'. Nergens valt te
lezen dat 'kreativiteit'iets anders
zou betekenen.
De tweede aangehaalde faktor luidt:
de toekomst van de AKB wordt gezien in
termen van akties. Wat is daar verkeerd
aan? De AKB bestaat uit aktiegroepen
die door middel van allerlei soorten
van akties probeert om, direkt of in
direkt kernenergieobjekten dicht te
krijgen. Het wordt iets anders als
mensen of groepen alleen nog maar aan
akties denken, van aktie naar aktie
hollen, zonder zich af en toe af te
vragen waar ze mee bezig zijn. Daar
voor is de term aktionisme uitgevonden.
De schrijvers hebben echter van dicht
bij meegemaakt dat er talrijke groepen
binnen de AKB aktief zijn die dat akti
onisme juist hebben bestreden: onder
andere de stroomgroep heeft zich aan
vankelijk verzet tegen een tweede Dode
waardaktie in september 1981. Zij vond
dat de grondslagen die ontwikkeld wa
ren voor de eerste Dodewaardaktie 
recht op verzet, basisdemokratie en
openbaarheid - onvoldoende uitgewerkt
waren. Mijns inziens heeft dat mede
geleid tot de pan die die tweede 00
dewaardaktie geworden is.
Sible en Joost vinden dat ze moeilijk
stellingnamen uit de diskussies kun-
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nen destilleren. Daar hebben ze gelijk
in. De vraag is echter: Wat is hun ei
gen stellingname, of die van de zo
genaamde radikale milieubeweging -
zo die al bestaat of bestaan heeft 
geweest in zulke situaties? Daar
hoor je ze niet over.
Als derde oorzaak noemen ze het ontbre
ken van een goeie kommunikatiestruk
tuur. Inderdaad, die ontbreekt. En
als gevolg daarvan zijn 'besluiten'
binnen zo'n beweging niet demokraties
te noemen. Een zwakke~ maar niet zo'n
slechte tegenwerping is dat de ervaring
met zo'n struktuur, decentraal en auto
noom, er nauwelijks was. Op dit moment
werken de gelderse basisgroepen aan
een orgaAisatiestruktuur, bijvoorbeeld
door een regionaal mededelingenblad
voor de basisgroepen uit te geven.
Tussen neus en lippen door noemen de
twee het wantrouwen inde AKB, die de
beweging enorm verziekt heeft. De ana
lise daarvan onderschrijf ik volledig.

externe faktoren

Belangrijke en meer algemene kritiek
op die analise van hen is dat slechts
interne faktoren genoemd worden waar
door de AKB stagneert. Ik heb daar
grote bezwaren tegen. Precies het
omgekeerde werd gedaan na afloop van
de tweede Dodewaardaktie. Toen bleven
bepaalde groepen alleen de staat de
schuld geven van de mislukking. Zelf
kritiek ontbrak volkomen. Het getuigt
van eenweinig kritiese houding om zo
te werk te gaan. Dat is ook oogkleppen
politiek. Van Sible en Joost had ik
dat niet verwacht. Naar mijn idee ver
geten zij de volgende dingen.
1. De ontwikkeling van kernenergie is
door de AKB stilgelegd. Daardoor is het
idee gewekt dat het met kernenergie wel
niet zo'n vaart meer zal lopen. De aan
dacht verslapt, en mensen die aktief
waren in de AKB, richten zich op
andere zaken.
2. De zogenaamde maatschappelijke dis
kussie over energie heeft weldegelijk
als afleidingsmanoeuvre van de over
heid gewerkt. Kijk alleen maar naar het
aantal groepen dat in de marge daarvan
aktief is (Werkgroep Energie Diskus
sie) •
3. Er schijnt zoiets gaande te zijn
als een ekonomiese krisis, en niet
eens als gevolg van een tekort aan
energie. Voor veel mensen is dat in hun

dagelijks leven een probleem geworden
waaraan ze werken.
4.Er is sprake van een krisis binnen
links. Het lijkt me hier niet de plaats
om daar dieper op in te gaan. Onder
andere in de Groene hebben daarover de
laatste tijd een aantal verhalen ge
staan. Kort gezegd: links is niet in
staat om gezamenlijk het hoofd te bie
den aan de trend waarin de zwaksten wor
den gepakt. De kraakbeweging ligt op
haar kont of mist de broodnodige bin
ding met wat er verder in wijk, stad
of streek gebeurt. De vredesbeweging
boert het nog aardig, maar ook daar
beginnen zich de eerste scheurtjes te
vertonen.
5. Rechtse tot ekstreem rechtse groe
pen vinden daarin een voedingsbodem.
r zijn de laatste tijd een aantal ake
lige dingen gebeurd die de waakzaam
heid van antifascismegroepen rechtvaar
digt. En het is een faktor aan het wor
den waarmee in alle akties die gepland
worden, rekening moet worden gehouden.
6. En tenslotte de geplande repressie
van de staat. Dat is voor de AKB be
gonnen in de tweede Dodewaardaktie,
maar ook andere bewegingen hebben daar
de hardhandige gevolgen van ondervon
den.

Dan belanden we in het centrale deel
van het artikel van Sible en Joost.
Als je hen mag geloven, bestaan er
in de "bontgeschakeerde beweging die
zich vooral richt op akties, infor
matieverspreiding en de ontwikkeling
van alternatieven" twee politieke on
derstromen. Een Radikale Milieubewe-



ging (RMB) en een Antikapita1istiese
Stroming (AKS). Hé. denk je dan als
Jezer(es). interessant! Je vraagt je
àf wat de kenmerken van zulke onder
stromen zijn. waar ze vandaan komen.
en vooral ook wat voor mensen en gr~e

pen bij de een. da- wel bij de ander
thuishoren. Niets daarvan. Er worden
een aantal' kenmerken opgesomd en daar
blijft het bij. Ik vind dat geen manier
van doen. De RMB wordt omsohreven als
ekologies. autOnoom en geweldloos'; de
AKS ziet de strijd tegen kernenergie
als een antikapita1istiese strijd. re
pressie krijgt veel aandacht alsmede
het direkte verzet. En je voelt het
gelijk: die laatste stroming zit goed
fout. Ik zal hieronder mijn kritiek
op zo'n ana1ise geven.
1. Het eerste punt is dat zo'n ana1ise
aan alle kanten rammelt. Als je twee
stromingen onderscheidt. kun je niet
volstaan met ze te noemen en er een
aantal kenmerken aan toe te kennen. Je
zult de ontwikkeling ervan moeten aan
geven. je moet beschrijven hoe die
stromingen zijn samengesteld. Met het
noemen van een aantal kenmerken be
staat iets nog niet. Hoe werden de dis
kussies tussen de RMB en de AKS ge
voerd? Heeft die überhaupt ergens
plaats gevonden. Als zijzelf toender
tijd daarover niet spraken. was ook
hun analise kennelijk anders. La-
ten ze dan op z'n minst aangeven hoe
zij zich ontwikkeld hebben sinds het
ontstaan van de basisgroepenbeweging.
2. Laten we de kenmerken van die zo
genaamde stromingen eens nader onder de
loep nemen. Een belangrijk verschil is '
volgens de schrijvers dat de RMB eko- '
l~gies is en de AKS antikapita1isties.
Als ik naar mijn eigen basisgroep kijk.
raak ik bij zo'n beschrijving in grote
moeilijkheden. De etiketten passen
niet. Immers de stroomgroep is anti ka
pitalisties: kernenergie is een van de
uitwassen van het sisteem. en de ont
wikkeling ervan heeft ons een hoop ge
leerd. Onder andere dat de klassiek
marxistiese tegenstelling arbeid 
kapitaal versterkt maar ook doorkruist
wordt door andere tegenstellingen:
man - vrouw. mens - natuur. De stroom
groep heeft zich altijd fel verzet te
gen de behandel ing van de natuur als
winstobjekt: zij is dus ook eko10gies.
In één zin wordt even gesteld dat kern
energie volgens de RMB eerder het ge
volg is van de verhouding mens - na
tuur die sinds de joods-christelijke
beschaving dominant is. Pseudo-intel
lektualisme noem ik zoiets. De geschie
denis van de westerse beschaving in een
zin gekarakteriseerd. samen met een
verklaring waarom er kernenergie is.
Zo mistificeer je alleen maar. en
laat het kapitalisme buiten schot.

hokjesmentaliteit

Een ander· belangrijk verschil is vol
gens Sible en Joost dat de RMB vooral
gericht is op Kalkar en de kolencen
trales. en de AKS vooralop Dodewaard
en het afval. Dat is hokjesmentali
teit. BOvendien kom ik opnieuw in de
problemen als ik aan m'n basisgroep
denk: die heeft de initiatieven geno
men tot zowel de grote Kalkardemon-

straties als de Dodewaardaktie in
1980! Hoe zit dat nou? Is de stroom
groep zo'n unieke klub dat ze beide
stromingen bevat? Ik geloof het haast
van wèl!
Een derde verschil zit 'm volgens
Sib1e en Joost in de nadruk die ge
legd wordt op de alternatieven. De
stroomgroep heeft altijd gezegd:
alternatieven? Prima. maar plaats de
ontwikkeling ervan tegen de achter
grond van het huidige produktiesis
teem. Doe je dat niet. dan ben je een
techneut die z'n of 'r (zeer zinnige)
hobby uitoefent. De RMB zou veel meer
de nadruk leggen op de. alternatieven.
Die moeten industrieel geproduceerd
worden. 'Dat laatste propageert Sib1e
in andere artikelen van zijn hand.
Impliciet gaat hij ervan uit dat het
kapitalisme zo slecht nog niet is.
als er maar milieuvriendelijk gepro
duceerd wordt. Anders gezegd: de es
sentie van de opvattingen van Sible 
en Joost is dat fundamentele verande
ringen in de maatschappij mogelijk
worden als je uitgaat van de, tegen
stelling mens - natuur. Het produktie
sisteem is daarbij niet wezenlijk.
Als Fokker windmolens bouwt. heb je
een boel veranderd. Daar wil ik best
over in diskussie. maar niet via de
manier waarop de schrijvers dat doen.
door twee stromingen uit elkaar te
halen die niet uit elkaar te halen
vallen.

3. Zo kun je nog een tijd doorgaan met
het bekritiseren van de aangedragen
verschillen. Maar er is daarover iets
ernstigers te melden. Er is geen spra
ke van twee stromingen in de autonome
AKB. er zijn hooguit Sible en Joost die
het met bepaalde dingen oneens zijn.
Het is dan een slechte. maar wel vaker
vertoonde. gewoonte om twee stromingen
te onderscheiden. en één daarvan. of
die nu bestaat of niet. de zwarte piet
toe te spelen en vervolgens te· zeggen:
wij van de andere stroming hebben HET
perspektief. En à1s je dan beweert een
perspektief te hebben. zul je daarover
meer moeten zeggen dan dat het met al
ternatieven te maken heeft.
4. In de AKB zou. aldus Sib1e en Joost.
de antikapita1istiese stroming dominant
zijn. Dat is een lachertje voor wie de
ontwikkelingen in die beweging heeft
meegemaakt. In de Dodewaard gaat dicht
beweging is het kapitalisme niet aan
bod geweest. In de eerste Dodewaard
aktie. waar de Stroomgroep nog steeds
achter staat. is de rol van het bedrijfs
leven nog wel aan de orde geweest (in
een brochure die toen verspreid is).
maar daarnaast is veel aandacht besteed
aan het technokratendom dat machtig is
en kernenergie pusht; daarmee werd ook
de verhouding tussen mens en natuur naar
voren gehaald. De analise die ze maken
is slecht. of ze hebben gewoon 'verge
ten' wat in hun straatje niet paste.
Van de tweede Dodewaardaktie hebben
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Ruud BlSkkerink

te ontwikkelen waarin een analise
van het kapitalisme een plaats heeft.
nat wil niet zeggen dat ik alleen uit
wil gaan van de tegenstelling arbeid
- kapitaal. Het gaat mij om een ver
bondenheid van verschillende tegen
stellingen, dus zowel arbeid - kapi
taal, alsook mens/natuur, man/vrouw
enzovoorts. Vanuit die analise kan ook
gewerkt worden aan alternatieven.
Ik vind het wat al te gemakkelijk om
bij de huidige, abominabele stand van
de beweging te zeggen: eksperiment mis
lukt, terug naar het reäel haalbare.
Waarom zou je nog roepen om een RMB,
als je via de Grijnen midden in de par
tijpolitiek terecht wi~ komen?
De stroomgroep heeft zichzelf beloofd
om in september in Onderstroom een
poging te ondernemen vanuit die bredere
analise een bijdrage te leveren. Ik wens
haar daarmee veel sterkte.

winkels en werkplaatsen. Moesten we
daar nou die 'hele tekst voor doorwor
stelen? Nee, hoor. Aan het eind wordt
het pas echt interessant: "Er moet
een politieke vleugel komen van de ver
schillende bewegingen". (Welke, vraag
ik me dan nog steeds af!). Niet met de
politieke partijen, die zijn te sterk
gericht op de sociaaldemokratie. Sible
en Joöst denken vooral aan •••de Grijnen!

slot
En die zaten toch in de Bondsdag? Mij
blijft na het lezen van zoiets niets
dan verbazing. We begeven ons dus toch

Die AKS is niet veel zaaks, zo was al op de weg van de pa....lementaire demokra-
duidelijk geworden. De RMB heeft de per- tie, als het aan de beide heren ligt
spektieven, zo wordt aan het eind van I (en gelukkig doet het dat niet). In
het verhaal duidelijk. De AKS richt zicn het voorafgaande is geprobeerd duide
teveel op repressie en "alles wat klote lijk te maken dat de analise van hen
is". Daar ben ik het wel mee eens, maar nergens op gebaseerd is en erger nog
het valt niet te ontkennen dat er ook nergens toe leidt. Er zijn een aantal
veel 'klote' is (en er nog meer naar kenmerken toe te kennen aan de AKB.
de 'klote' gaat). Niet echter als je Sommige mensne, en misschien ook
aldus de schrijvers, de RMB volgt: groepen zijn meer het een, zo je wilt
terug naar MIlieudefensie, geen ge- AKS, dan het ander, RMB. Er zijn aksent
donder over strategie, gewoon alterna- verschillen. Zo'n beweging mag geen
tieven ontwikkelen en een organisatie- schizofrenie worden aangepraat. Naar
vorm scheppen, bestaande. uit energie- mijn idee gaat het erom perspektieven

méér mensen gebaald dan Sible en Joost.
Dat zijn de veronderstelde aanhangers
en -sters geweest van die RMB en AKS,
allerlei mensen di~ kritiek hadden op
het gebrek aan informatie, het gebrek
aan inhoud, de fiksatie op de konfron
tatie met de staat. Sible en Joost heb
ben veel kritiek op de antikapitalis
tiese.stroming, maa.... beweren tegelijk
kertijd ook zelf deel uit te maken (of
uitgemaakt te hebben) van de onafhanke-'
lijke AKB. Hadden ze dan niet eerder
hun kritiek kunnen uiten op die zo ver
guisde AKS? Dan waren. we nu wellicht
een stapje verder geweest.

Of jullie je abonnementsgelà voor Onder
stroom over willen maken via de akseptgiro
kaart die. je kortgeleden van ons ontving.
Als je dat niet snel doet zie je Onderstroom
hie~na niet meer. Omdat we dan over de kop
zi j n.
Doen dus:

P.S. Meer dan het abonnementsgeld (/30,-)
mag natuurlijk ook. Graag zelfs:
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La fête d'adieu à Chooz
Het is triest gesteld met de AKB in Frankrijk. Met pinksteren (21, 22 mei)
hebben aktievoerders in Chooz besloten om te stoppen met hun maandelijkse
akties tegen de centrale. Dit gebeurde tijdens de internationale manifesta
tie die daar elk jaar gehouden wordt om bekendheid te geven aan hun strijd.
De malaise in de beweging bracht twijfel bij de organisatie of ze het feest
nog wel door moest laten gaan, tot vorige maand het gerucht kwam dat de
EDF (franse elektriciteitsmaatschappij) advies aan de regering zou doen
over stopzetting van het projekt.
OP 2B juni wordt hierover door de regering een besluit genomen. Reden om
alvast een knal feest te geven dachten wij. We zijn maar eens gaan kijken.
We zullen een kort verslagje van het feest geven en verder wat informatie
over de situatie in de ardennen.

en teleurgesteld dat de beweging zo
afgezwakt is.
In een interview met ons vertelt hij
wat meer over de grote leegloop in de
Ardennen en problemen waar de franse
regering zich nu ten aanzien van kern
energie gesteld ziet. De regio 'Les
Ardennes' is een zeer dun bevolkt ge
bied, waar vandaan jaarlijks 3000 tot
5000 werkloze jonderen wegtrekken naar
regio's waar nog wel werk te vinden
is. De staalindustrie is totaal verou-

De manifestatie werd op een grasveld
iets buiten het dorp gehouden. Voor
heen was deze plek altijd, omdat ze
dicht bij de centrale was, afgezet
door de CRS. Dok nu was er veel CRS
aanwezig in de omringende bossen, dus
voor ons niet zichtbaar,om er voor te
waken dat we de centrale niet zouden
gaan bestormen.
Bij de grens konden we gewoon doorrij
den, maar vlak voor het dorp stootten
we op een politiekontrole die zich een
kwartier met onze passen bezig hield.
We hadden de film van Dodewaard '81
bij ons, en daar schijnen ze nogal
eens moeilijk over te doen. Maar mis
schien regende het te hard om een
grootscheepse kontrole te houden.
Ooor het weer had het terrein een
trieste aanblik. Helemaal vooraan
speelde een bandje zestiger-jaren
klanken (1pour faire passer la crise),
afgewisseld door droeve sjansons over
de eens ze mooie maasvallei.

matte sfeer
De stemming was mat en verveeld.
Steeds .ls we de Dodewaard-film lie
ten zien, zat de tent goed vol, maar
reageerden er maar een paar mensen.
Voor de rest was het konsumeren:
films, twee dagen doorlopend (slech
te) muziek, eten en drinken.
Er liepen al flink wat zatte mensen op
het terrein en een roodharige neder
lander mompelde vanachter zijn
rafelige baardje dat we nu Woodstock
toch nog mee konden maken.
En ach, we vermaakten ons wel;terwijl
achter ons vier belgen in koor over
het ware socialisme zingen, glipt bij
een duitser de kotelet van zijn brood
Naar aanleiding van de film worden we
aangesproken door mense~ uit LaHague;
30 en 31 juli wordt daar een groot
filmfestival georganiseerd over kern-
energie, militairisme Of mensen
zin hebben om met wat films daar
naartoe te gaan.
In België en Frankrijk is het prak
ties onmogelijk om akties te verfil
men, zodat het enige materiaal dat
zij hebben van televisiebeelden komt.
We begrijpen de sfeer op de manifes
tatie niet zo goed. Waarom wordt
een eventuele stopzetting van het
projekt Chooz 11 niet aangegrepen voor
verdere akties?Het is in feite een

nederlaag voor de EDF en het hele
kernenergiebeleid in Frankrijk? Waarom
ziet de AKB dit niet als een kleine
overwinning, al komt die niet van hun?
Volgens Hergé, woordvoerder van het
comité de Chooz, is men moegestreden

Poto: Rombout van de Nieuwenhof

derd en de textiel kan niet meer kon
kureren tegen de Derde Wereld-prijzen.
Een prima argument destijds voor de
overheid om de bouw van de tweede kern
sentrale te legitimeren, als zou het
werkgelegenheid brengen en nieuwe im-
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puls kunnen geven aan de industrie
door een korting van ongeveer 20% op
het stroomtarief.
Door de enorme bedragen die de rege
ring in nucleair onderzoek steekt is
de prijs van êên Kilowattuur al met 5
centimes gestegen en kan men de toezeg
ging van goedkope energie niet nako
men. Evenmin als de belofte op werk,
want behalve voor een aantal specia
listen die met lokkertjes als zwemba
den en tennisbanen de nieuwbouwwijk
van Chooz moeten gaan bevolken, biedt
de centrale nauwelijks werk.
De gemeenteraad was aanvankelijk tegen
de bouw van de tweede centrale, maar
de burgemeester die v66r kernenergie
is, won met zijn partij met een krappe
meerderheid de verkiezingen. Aangezien
er in Frankrijk voor kleine dorpen
geen meer-partijen stelsel geldt, be
staat de gemeenteraad nu geheel uit
leden van de partij van de burgemees
ter. Deze overwinning is mede te dan
ken aan de werkgelegenheidsproblema
tiek in deze regio.
De angst van mensen hun baan kwijt te
raken heeft de strijd tegen kernener
gie versplinterd. Daarom vindt Hervé
dat de strijd het best op sociaal eko
nomiese gronden gevoerd kan worden.
"Niet het beleid van de franse over
heid wordt ter diskussie gesteld, maar
de gevaren van afval in de Maas en de
werkgelegenheid die de bouw van de cen
trale zou opleveren." Zijn droom is
dan ook het organiseren van een grote
aktie tegen de 'desertification' {leeg
loop}, de militarisering en nucleaire
van de Ardennen.
"Mensen moeten er zich van bewust wor
den dat hun situatie van werkeloosheid
en sociale onzekerheid niet toevallig
is maar verband houdt met het wanstal
tige beleid van de franse energiepro
ducentenen de regering."
De enorme investeringen die zij gedaan
hebben voor het in werking stellen van
een nucleair programma hebben grote

WEGWlJZERVOORMENS-ENI\IIlJEUVRIEM)BJJl(wt:RKEN

Vanaf 27 mei ligt in de boekhandel
en in de natuurvoedingswinkels een
nieuwe uitgave van de memo-gids, de
groene klapper. Dit handboek van
het mens- en miljeuvriendelijk on
dernemenbiedt 216 pagina's vol
adressen van kleinscahlige bedrijf
jes.
De groene klapper, de derde memo
gids in suksessie, is voor de stich-
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buitenlandse schulden tot gevolg. Eén
vijfde is hiervan voor rekening van de
EOF. De financiele situatie is ver
slechterd door de permanente weigering
van de regering om gebruikers de wer
kelijke kilowattuurprijs te laten be
talen. De regering vond dat de publici
teit, gemaakt vMr goedkope kernener
gie. nagekomen moest worden en vocht
tegen een verhoging van het gebruikers
tarief. Nu moet men het verlies terug
krijgen en dat begint met een prijs
verhoging van 13% in 1983.

overkapaciteit
Het hele kernenergieprogramma is geba
seerd op een stijing in het energie
verbruik van 5% per jaar, terwijl deze
dit jaar maar 0,8% bedroeg. In 1990
za1 het aanbod de vraag met 40 tot 50
TWH overstijgen. Sommigen zien deze 0
verkapaciteit als noodzakelijk voor het
herstel van de ekonomie, maar hiermee
word~ geen belang gehecht aan het ver
minderde energieverbruik las gevolg
van herstruktureri ng.
De gevolgen van dit energiebeleid zijn
vooral in de Ardennen te merken. De
nucleaire industrie heeft de afzet
van de staalindustrie overgenomen,
waardoor deze mede door de gestegen e
nergieprijzen gedwongen is te sluiten.
Overproduktie van kernenergie werkt
ook de ondergang van steenkool en gas
in de hand.
Redenen genoeg inderdaad om gezamelijk
te organiseren tegen deze verslechte
rende situatie in de Ardennen. Maar
zover is het lang nog niet; de afstand
tussen droom en werkelijkheid lijkt
i!ll.eenmaar gr9ter te worden.
De ..staaiarbei<lers in Vireux hebben hun
strijd opgegeven { zie Onderstroom 2}.
Voor hen was het feest op 21 en 22 mei
een 'fete d'adieu' en een solidari
teitsfeest voor ieder die hen gesteund
heeft in de afgelopen jaren. De fa
briek wordt eind dit jaar gesloten en

ting MeMo de manier om bedrijfjes,
die volgens de nieuwe normen zaken
doen bij het publiek bekend te maken.
Weliswaar groeit het aantal mensen
dat zich graag onafhankelijk op
zou stellen van een ekonomie, die
allang niet meer op kwaliteit en
menselijke maat ~richt is, met de
dag, maar de weg naar allerlei
alternatieven is hun vaak nog
onbekend. De groene klapper is de
gids aan de hand waarvan ze hun
verkenningen kunnen beginnen:
of ze nu van de diensten van een
klusjesman gebruik willen maken,
een natuurvoedingswinkel in de
buurt zoeken, een kleine windmolen
fabrikant willen inschakelen. een
natuurarts raadplegen of een ener
gieadvies willen•••••
Vele honderden adressen van bedrij-

de meeste arbeiders hebben een 'con
tract social' geaksepteerd {wachtgeld
van twee jaar en een vage staatsgaran
tie 9P een nieuwe arbeidsplaats}.
Geen verzet meer van staalarbeiders,
ook niet meer tegen de centrale. Ze
zijn de harde konfrontatie met de CRS
zat, en hebben uiteindelijk verloren.
Op de manifestatie liepen er dan ook
nog geen tien rond, terwijl ze vorig
jaar de AKB-strijd massal steunden. De
AKB heeft de afgelopen 4 jaar al zo'n
300 akties georganiseerd en dit lijkt
ook op niets uit te lopen.
Met dit in het achterhoofd was men te
vreden met de 5000 mensen die er op de
manifestatie zijn geweest. Op de twee
de dag is er door zo'n 150 mensen ge
diskusieerd en heeft men besloten om
met de maandelijkse akties te stoppen.
Dit om niet verder af te zwakken en de
beslissing van de regering in juni af
te wachten.
In september heeft men al weer een
grote manifestatie gepland en tot die
tijd wordt er een appèl gedaan op ie
dereen die zelf aktie wil ondernemen
tegen de centrale. Het front d'action
zal deze akties ondersteunen en zich
er zeker niet van distantieren, maar
is niet meer in staat om zich als an
ti kernenergie beweging te organise
ren.
Op onze vraag of Hervê niet bang is
dat het hele gebeuren niet uit de hoof·
den van mensen zal verdwijnen, dat ze
er niet meer mee bezig zijn, antwoord
hij dat men doorgaat met de voorlich
ting en informatieaktiviteiten, en dat
er al teveel gebeurd i som te kunnen
vergeten.

Rombout van de Nieuwenhof
Marie-José Verwest

ven. die de memo-gedachte als uit
gangspunt hebben, staan naar branche
en vestigingsplaats gerangschikt in
de gids. Door middel van adverten
ties verschaffen veel van deze be
drijven informatie over hun produk
ten,
Het redaktionele gedeelte bevat
artikelen over gezondheidszorg,
voedsel. energie, verf en leven in
de Nieuwe Tijd. Een strip laat door
de hele groene klapper zien hoe be
langrijk het kringloop-idee is bin
nen de memo-manier van werken en
leven.

De groene klapper.
prijs flO,-
uitgave van stichting MeMo,
Damrak 37
1012 lK Amsterdam.



Een alternatief blad onderzocht

AKTIURANT OVER ATOOMENERGIE

NUMMER 1

Van folder tot magazine

interne gerichtheid
Het blad werd opgezet om iedereen in
Nijmegen tegeninformatie te geven voor
het pro-kernenergiestandpunt. De ver
spreiding vindt inderdaad voor het me-

ders, medewerker van her eerste uur.
Het verdere verloop van Onderstroom
laat zich in drie fasen opsplitsen:
als blad van de Nijmeegse Stroomgroep;
als blad van de Gelderse Stroomgroepen
en Energiekomitees; en als 'onafhanke
lijk' blad. Oeze fasen komen hier ach
tereenvolgens aan de orde.

start
De perlode van Onderstroom als blad van
de Nijmeegse Stroomgroep duurt van ju
ni '77 (nr 1) tot en met april 'so
(nr 28).
De eerste nummers waren bescheiden van
omvang en het was wennen met de vorm
geving. Niemand had ervaring met het
maken van een blad. Al snel worden de
nummers dikker en alles wordt veel
mooier als Onderstroom geoffset wordt
in plaats van stencilwerk. Ook foto's
behoren nu tot de mogelijkheden. Offi
cieel blijft Onderstroom een blad dat
tien maal per jaar verschijnt, maar
het zijn er in de praktijk nooit meer
dan acht of negen.
De eerste nummers zijn voornamelijk
gevuld met artikels over de gevaren
die de splijtstofcuelus met zich mee
brengt. Hoe werken kernsentrales en
waarom zijn we er tegen? Verder worden
er aankondigingen van akties gedaan en
verslagen van akties gegeven. Het eni
ge 'nijmeegse' wat betreft de inhoud
zijn de mededelingen over de aktivi
teiten van de Stroomgroep Nijmegen en
de roddelrubriek 'Piet Privee', die er
eens is geweest. Dat soort mededelin
gen en roddel zijn na de eerste jaar
gang echter nagenoeg verdwenen. In de
loop der tijd (vanaf nr 10) nemen ar
tikelen over de politieke en ekonomie
se achtergronden van kernenergie een
steeds belangrijkere plaats in. Waarom
wordt kernenergie doorgedrukt en hoe
proberen ze dat te doen?
De redaktie is echter niet zo tevre
den. Ze schrijft in haar redaktioneel
van nummer 22 (sept '79): "Als we de
afgelopen jaren verschenen nummers van
Onderstroom bekijken, kunnen we kon
stateren dat het blad kwa uiterlijk
veel mooier is geworden. De evolutie
van het inhoudelijk gedeelte is hier
schrijnend ten achter gebleven." Is
het niet zo dat de techniese informa
tie, na twee jaar Onderstroom, al uit
ten treure in het blad heeft gestaan?,
zo vraagt de redaktie zich af. Het
voornemen wordt gemaakt om meer aan
dacht te besteden aan ontwikkelingen,
diskussies en tegenstellingen binnen
de AKB en meer aandacht voor (de maat
schappelijke voorwaarden voor) alter
natieve energie.

..::'.

aanhang verwachtten. De folders hadden
een mobiliserende funktie. Ze moesten
mensen overtuigen van het anti-kern
energiestandpunt en riepen op tot het
meedoen aan de demonstratie in Kalkar
in september '77. Onderstroom was dus
gericht op mensen buiten de AKB, maar
dat kan niet anders, want de AKB was
toen heel klein.", aldus Hilbrand Ro-

ONDER-STROOM

In januari 1982 kwam de redaktie van Onderstroom op het idee om een enquete te
houden onder haar publiek. Het probleem waar de redaktie mee te kampen had, was
de te grote onbekendheid met haar publiek. Er leefden vragen als: wie lezen On
derstroom?, wordt het blad gelezen?, welke informatie willen ze krijgen? en hoe
wordt Onderstroom gewaardeerd? Daar kwam nog eens bij dat het aantal abonnees
schrikbarend terug liep. De redaktie hoopte via een onderzoek inzicht te krij
gen in waarom mensen een abonnement nemen en waarom sommigen afhaken.
In dezelfde" tijd stond ik voor de keuze om mijn stage voor de opleiding Kommu
nikatie Wetenschappen in te vullen. Aangezien ik graag een onderzoek doe dat
aansluit bij de praktijk van 'kritiese, progressieve groepen' en omdat ik zelf
nauw betrokken was bij de AKB, was die keuze snel gemaakt. In april ging ik aan
de slag. De enquete werd in november '82 verspreid.
Ruim een jaar na de start kan ik verslag doen van het onderzoek, dat hier in
twee delen wordt gepresenteerd. Het begint met een beschrijving van de geschie
denis van Onderstroom. Daarna komen de uitkomsten van de enquete onder abonnees
en ex-abonnees aan bod, waarin tot op zekere hoogte een antwoord wordt gegeven
op de vragen, zoals die bij de redaktie leven. In het onderzoek is ook aandacht
besteedt aan teorien over alternatieve media. Omdat een dergelijk verhaal bui
ten het kader van Onderstroom valt, is in dit artikel hier geen ruimte voor
vrij gemaakt.
Met dit verslag hoop ik iets terug te kunnen doen voor al degenen die door het
insturen van het enqueteformulier hebben geholpen aan de tot standkoming van
dit onderzoek.

"Onderstroom is begonnen, omdat de
Stroomgroep Nijmegen geld kreeg, zo'n
900 gulden, uit een potje van het zich·
zelf opheffende Nijmeegs Vredesberaad.
we hebben er twee gratis huis-aan-huis
folders van gemaakt. Onderstroom num
mer 1 had een oplage van 3000, nummer
2 van 5000 exemplaren. Die zijn ver
spreid in wijken waar we de meeste
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onduidelijkheid
Onderstroom blijft een blad voor men
sen die al tegen kernenergie zijn; een
soort intern scholingsblad. Wie dat
precies zijn. is echtet onduidelijk.
Rob Stomphorst: "Je weet niet wie het
publiek precies zijn. Vroeger kende je
veel van de abonnees. nu niet meer. We
willen nu niet vastzitten aan een be
paalde stroming of aktie. maar we
schrijven wel vanuit een bepaalde vi
sie. Het is moeilijk om je doelgroep
te omschrijven. maar zeg maar 'mensen
die op z'n minst een gezonde twiijfel
hebben aan het demokraties gehalte van
de parlementaire demakratie."
Met name door het royeren van wanbeta
lenden daalt het aantal abonnees in
maart '82 van 700 naar 550. Daarvan is

zich helemaal openstelt voor allerlei
artikelen. zonder daarbij bepaalde
kriteria te hanteren. wordt het mis
schien wel meer een diskussieblad van
de AKB. maar vaak ook een erg oneven
wichtig en soms oppervlakkig blad." De
redaktie doelt hier op nr 31 met veel
artikels over (totale) geweldloosheid
en op nr 32. waarin overwegend nega
tieve evaluaties van de Dodewaard ak
tie staan. Haar konklusie is: "De re
daktie voelt niet zo veel voor zo'n
opzet in de toekomst." (uit redaktio
neel nr 33).
Onderstroom start als onafhankelijk
blad in het voorjaar van '81 (nr 33).

. De redaktie wil in de toekomst gevari
eerder voor de dag komen. maar wel in
totaal gezien met een duidelijk ge
zicht. Ze wil meer in series gaan wer
ken om diepgaandere en kompletere in
formatie te geven.
Over het algemeen gaat de aandacht uit
naar akties (oproepen en verslagen).
de AKB (strategien. beschrijving van
groepen. buitenland) en de' politieke
en ekonomiese achtergronden van kern
energie (energiepolitiek. gekonkel.
BMD. atoomlobby). Informatie over de
splijtstofcyclus ontbreekt. alsmede
artikelen over alternatieve energie.
Van aanverwante bewegingen komt alleen
de anti-kernwapensbeweging aan bod.
Het blad is minder open dan toen het
spreekbuis was (logies). maar geeft
nog steeds ruimte aan anderen. De
nijmeegse Stroomgroep verliest haar
'greep' op het blad. omdat er in de
redaktie minder leden van haar zitten
en omdat de Stroomgroep minder arti
kelen schrijft.

onafhankelijk
De spreekbuisformule vindt de redaktie
toch niet ideaal. "Wanneer Onderstroom

die zich georganiseerd hebben in ba
sisgroepen en stroomgroepen. Onder
stroom richt zich niet op de hele AKB.
maar op een deel daarvan. verzameld
onder de naam Dodewaard Gaat Dicht.
Het blad wordt gemaakt door mensen uit
Nijmegen onder de vlag van de Gelderse
Stroomgtoepen~ maar is bedoeld voor
mensen uit heel Nederland. die zich
betrokken voelen bij OGD. Het is geen
lokaal. geen regionaal. maar landelijk
gericht blad.
Onderstroom maakt in deze periode een
behoorlijke groei door in het aantal
abonnees. Van 300 snel naar de 500 en
iets later naar de top van 700 abon
nees. Deze toename is voornamelijk
buiten Nijmegen gelokaliseerd; er zijn
zo'n 400 abonnees buiten Nijmegen. Een
normale oplage bestaat uit 800 exem
plaren. Het achtergrondboekje voor het
pinksterkamp (2500) en het aktiehand
boek (5000) vormen twee gro~e pieken.
die ook nagenoeg allemaal verkocht
zijn. Financieel zijn de Gelderse
Stroomgroepen er met Onderstroom flink
op vooruit gegaan.

rendeel plaats in Nijmegen. maar de
inhoud is nauwelijks specifiek Nij
meegs. De inhoud is meer algemeen van
aard. die niet aanslaat bij 'iedereen'.
maar bij mensen die wat aktiever (in
georganiseerd of los verband) bezig
zijn met de kernenergieproblematiek.
Hilbrand: "Er is een ontwikkeling ge
weest van een folder om mensen te wer
ven voor het anti-kernenergiestandpunt
tot een blad voor mensen die al tegen
kernenergie zijn. Dat was geen beleids
voornemen. maar zo liep het. zonder
verdere di skussie."
De periode tussen de Kalkardemonstra
tie van juni '79 tot de Dodewaard
aktie in mei '80 is een moeilijke tijd
voor Onderstroom geweest. Een teken
aan de wand is dat er doorgenummerd is
van 23 naar 25; Onderstroom 24 is
nooit verschenen. In deze tijd is er
een grote wisseling in de redaktie.
Hilbrand: "Het ging in die tijd slecht
met de AKB. want men zag geen perspek
tief. Dat heeft zijn weerslag op het
blad: wat is het perspektief van Onder
stroom? Verder ging het slecht in de
redaktie. Ieder nummer was een haast
klus. Er was een grote druk om op tijd
klaar te zijn. En na ruim twee jaar
Onderstroom zat er weinig vooruitgang
in; nog steeds waren er 300 abonnees."
Met de aankondiging van de Dodewaard
Gaar Dicht aktie krijgt Onderstroom
echter nieuwe impulsen.

spreekbuis
Een nieuwe periode breekt aan. Onder
stroom is van mei '80 (nr 29) tot en
met december '80 (nr 32) een aktie- en
diskussiemaandblad van de Gelderse
Stroomgroepen en Energiekomitees. Het
is mei '80; het pinksterkamp. waar de
Gelderse Stroomgroepen het voorstel
tot een terreinbezetting van de Dode
waardsentrale doen. staat voor de deur.
Onderstroom presenteert zich nu als
spreekbuis bij de voorbereiding van de
bezettingsaktie: een blad waarin ie
dereen diskussiestukken en organisato
riese mededelingen kwijt kan.
"Binnen de nijmeegse Stroomgroep leef
de al lang het idee om de AKB te orga
niseren per regio. De samenwerking
tussen de Gelderse Stroomgroepen ver
liep goed. Toen vroeg de redaktie zich
af: waarom zouden we Onderstroom re
serveren Voor Nijmegen?". vertelt Rob
Stomphorst. die sinds die tijd redak
tielid is.
Het is duidelijk dat; gezien de spreek'
buisfunktie die Onderstroom zich toe
bedeeld. de inhoud in deze tijd gro
tendeels betrekking heeft op de aktie
in Dodewaard. In vergelijking met de
vorige periode is het blad nu veel
opener. maar de Stroomgroep Nijmegen
blijft via de redaktie en via het
schrijven van artikels een behoorlijke
stempel op Onderstroom drukken. Die
stempel wordt in de latere nummers
echter veel kleiner. De buitenstaand
(st)ers komen dan meer aan het woord.
In deze periode heeft Onderstroom een
duidelijke doelgroep: mensen die mee
doen of zich betrokken voelen bij (de
voorbereiding van) de Dodewaard Gaat
Dicht aktie. Dat zijn op de eerste
plaats kernenergietegenstand(st)ers
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Wie leest nou Onderstroom?
Degenen die de enquete hebben ingevuld, zullen zich vast nog herinneren dat het
veel vragen waren. Dat heeft zoveel gegevens opgeleverd. dat in het onderzoeks
verslag aan de. beschrijving van de resultaten zo'n 50 pagina's gewijd zijn.
Hier zal het korter moeten. Alleen de hoofdvragen komen beknopt aan bod: wie
zijn de abonnees van Onderstroom? lezen ze veel van het blad? welke onderwer
pen vindt het publiek belangrijk?, hoe wordt de inhoud gewaardeerd? en welke
ideeen leven er ten aanzien van de relatie tussen redaktie en publiek? Het zal
duidelijk zijn dat tabellen en eksakte percentages achterwege blijven.
De ex-abonnees komen ook nog even aan bod. Op het laatst wordt ingegaan op de
vraag wat dit onderzoek voor de redaktie heeft opgeleverd.

ongeveer 40% woonachtig in Nijmegen.

problemen
De gespannen situatie in de AKB en een
matige werkwijze van de redaktie heb
ben tot gevolg dat het in de zomer van
'82 minder loopt met Onderstroom.
Nieuwe series opstarten en werken aan
een gevarieerder inhoud schieten er
dan ook bij in; men is bHj als er een
nUlIIDer af is.
Men kan konstateren dat Onderstroom in
de loop van 1982 niet zo gevarieerd is
geweest. Integendeel, er is op nummer
6 en 8 na een behoorlijke nadruk op
beschouwingen over de strategie van de
AKB. De rest van de artikelen gaan met
name in op de ontwikkelingen in de
kernindustrie en verslagen van akties.
Kernbewapening, miljeu en repressie
komen een enkele keer aan bod. Infor
matie over alternatieve energie ont
breekt.
In het eerste jaar als onafhankelijk
blad (1981) nam de redaktie ongeveer
de helft van de artikelen voor haar
rekening. In 1982 is dat ongeveer twee
derde. Veel artikelen 'van buiten'
zijn verhalen die overgenomen zijn uit
andere (buitenlandse) bladen. Ingezon
den artikelen of bijdragen door ande
ren op uitnodiging van de redaktie
zijn e~n zeldzaamheid. Onderstroom is
in jaargang 6 een minder open blad.
Het aantal abonnees daalt eind '82 nog
verder, voornamelijk door het schrap
pen van nog eens 60 wanbetalenden. Van
de 550 abonnees die er in het voorjaar
waren, blijven er 480 over. Eveneens
,blijkt dat de losse verkoop zeer ge
ring is. Slechts een fraktie van de
exemplaren die in de boekhandel te
nacht komt. wordt verkocht. Dit tesa
men heeft nadelige konsekwenties voor
de financiele positie van Onderstroom.
De gevolgen blijven dan ook niet uit.

nieuwe voornemens
Jaargang 7 (1983) begint met een aan
tal nieuwe voornemens. Vanwege de ge
brekkige financiele positie komt er
meer tekst op een pagina door een an
dere lay-out opzet. Er wordt afgespro
ken om meer bijdragen van buiten de
redaktie in Onderstroom te plaatsen.
De (ingekrompen) redaktie kan het werk
anders niet meer aan. Op het inhoude
lijk vlak is het initiatief genomen om
.wat meer met korte berichten te gaan
werken. Verder is een nieuwe serie op
gestart over alternatieve energie, die
tot nu toe niet verder is gekomen dan
een oproep om mee te schrijven.
Naast een gebrek aan menskracht heeft
de redaktie te kampem met een gebrek
aan 'beweging' in de AKB. Een blad als
Onderstroom drijft voor een groot deel
op het enthousiasme voor de AKB. Gaat
het minder met de beweging, dan wordt
het ook voor de redaktie moeilijker:
minder abonnees, minder giften, minder
ingezonden kopij, minder onderwerpen
om over te schrijven, minder nieuwe
aanwas voor redaktieleden en dergelij
ke.
Of de redaktie al het werk toch ergens
voor doet, moet blijken uit de enquête
onder de abonnees.

De enquete is via het november '82
nummer van Onderstroom verspreid on
der alle 550 toenmalige abonnees.
Hiervan hebben er 170 gereageerd. het
geen uitkomt op zo'n 30%. In vergelij
king met andere, soortgelijke onder
zoeken en rekening houdende met het
feit dat het een lange vragenlijst was,
is dit geen slecht percentage.
Desondanks blijft het gevaar aanwezig
dat de mensen die de enquete terugge
stuurd hebben, niet representatief
zijn voor alle abonnees. Voor zover
mogelijk heb ik de representativiteit
gekontroleerd. Bij 'hoe lang abonnee',
'woonplaats per provincie' en 'grootte
van de woonplaats I kwamen de verdelin
gen tussen alle abonnees en de respon
denten goed overeen. Bij 'geslacht'
bleek dat vrouwen naar verhouding min
der de enquete hebben ingestuurd dan
mannen. Aangezien er niet meer gege
vens over alle abonnees beschikbaar
zijn. moet de kontrole zich hiertoe
beperken. Voor zover het te overzien
is, is de representativiteit redelijk.
Vanuit de losse verkoop, die overigens
zeer gering is. kwamen slechts drie
reakties. Deze groep komt dan ook ver
der niet meer ter sprake.

het publiek
Het publiek was voor de redaktie een
grote onbekende. Er leefde slechts een
vaag, onuitgesproken publieksbeeld. De
redaktie dacht dat Onderstroom een
blad zou zijn voor het georganiseerde
deel van de AKB. die zich onafhanke-

, lijk van politieke partijen zich op
stelt.

Uit de enquete blijkt echter dat het
publiek ge.varieerder is. Het blad be
reikt niet alleen mensen 'die er mid
den in zitten'. Een kwart van de abon
nees is vroeger wel, maar nu niet meer
georganiseerd en nog eens 30% is nooit
in een (AKB)-groep georganiseerd ge
weest. Misschien is voor deze laatste
groep Onderstroom juist wel één van de
belangrijkste banden met de AKB. Ook
blijkt dat 12% van de abonnees het
niet tot enigszins belangrijk vindt
dat de AKB zich onafhankelijk van po
litieke partijen organiseert.
Het is opmerkelijk dat er onder het
publiek weinig jonge mensen zijn en
dat veel abonnees al lang met kern
energie bezig zijn. Het betekent dat
er of weinig 'nieuwe aanwas' bij de
AKB is of dat deze 'aanwas' aan Onder
stroom voorbij gaat. In dat laatste
geval zou je kunnen spreken van een
soort vergrijzing van het Onderstroom
publi ek.
Onderstroom is geen blad voor de zoge
naamde 'drop-outs' van onze samenle
ving. De lezeressen en lezers hebben
een baan. studeren of doen beide. De
19% baanlozen gaan zelf aan de slag of
werken vrijwillig ergens. Zo'n 86%
heeft een hbo of universitaire oplei
ding.
Er zijn meer mannen als vrouwen die
Onderstroom lezen. Alhoewel de meeste
mensen in een grote stad wonen. vormen
de mensen uit kleine- en middelgrote
plaatsen een niet te verwaarlozen
groep. Veruit de meeste abonnees komen
uit Nijmegen (38%) of uit andere plaat
sen uit Gelderland (21%). In de weste
lijke provincies woont een kwart van
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de abonnees. Andere regio's zijn
slechts spaarzaam vertegenwoordigd.

het gebruik
"Wordt ons blad eigenlijk wel gele
zen?", vroeg de redaktie zi ch af. Hier
op kan een geruststellend ja volgen.
In totaal gezien wordt van alles dat
Onderstroom in een jaar de deur uit
doet. er zo'n twee-derde gelezen. Niet
veel nummers blijven ongezien liggen
en als de abonnees het inkijken, dan
lezen ze er over het algemeen minstens
de helft van. Ook is het bereik van
Onderstroom (750 mensen) groter dan
het aantal abonnees door duo- en
groepsabonnementen.
Er is wel een groep die het blad min
der intensief leest. Ongeveer 8% leest
nauwelijks iets of erg weinig van een
jaargang van Onderstroom. Een kwart
van de abonnees vindt datze op de eer
ste plaats een steunabonnement hebben
en dat ze er verder niet zo veel mee
doen. Dit laatste gegeven baart enige
redaktieleden zorgen; ze vinden dat
een wankele ·basis.
Naast het lezen vervult Onderstroom
een duidelijke funktie voor de doku
mentatie van mensen op gebied van kern·
energie en de AKB. Tenminste, velen
bewaren de nummers van Onderstroom.
Van een rechtstreekse diskussiebijdra
ge voor (AKB)-groepen door Onderstroom
is veel minder sprake.

welke informatie
In de vragenlijst zijn een aantal on
derwerpen opgenomen, waarbij gevraagd
werd hoe belangrijk men het vond dat
Onderstroom aan betreffend onderwerp
aandacht besteedt. Het ging om een
viertal onderwerpen· omtrent kernener
gie, een aantal onderwerpen inzake zo
wel feitelijke als meer beschouwende
informatie over de AKB en een aantal
aanverwante onderwerpen (andere ener
gie dan kernenergie. miljeu, repressie
en kernbewapening). Al deze onderwer
pen zijn in meer of mindere mate in
Onderstroom aan bod gekomen.
Niet één onderwerp is echt 'wegge
stemd'. De antwoordkategorie 'nauwe
lijks belangrijk' is niet vaak ge
bruikt. De konklusie is dat het pu
bliek van ieder onderwerp dat genoemd
is, het wel belangrijk vind dat Onder
stroom er aandacht aan besteedt. Bin
nen dit gegeven worden er wel priori
teiten gesteld.
De lezers en lezeressen willen op de
eerste plaats informatie over kern
energie en dan met name de politieke
en ekonomiese achtergronden en de
nieuwe ontwikkelingen. Aan informatie
over de splijtstofcyclus wordt wat
minder belang gehecht. Op de tweede
plaats komt meer feitelijke informatie
over het gebeuren binnen de AKB en te
vens beschouwingen over de AKB. Dit
laatste onderwerp staat behoorlijk
hoog, maar relatief veel mensen vinden
het nauwelijks belangrijk. Achtergrond
informatie over de AKB is wat minder
in trek (over buitenland en over neder
landse AKB-groepen). evenals de aan
verwante onderwerpen, behalve dan ar
tikelen over alternatieve energie en
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energiebeleid.
Als het publiek uitgesplitst wordt in
verschillende groepen, levert dit een
specifieker beeld op. De mensen die
niet georganiseerd zijn, vinden be
schouwingen en achtergrondinformatie
over de AKB minder belangrijk. Het
gaat hun met name om kernenergie en op
de tweede plaats om wat er zoal ge
beurt op gebied van de AKB, alsmede om
artikelen over alternatieve energie en
energiebeleid. Voor de mensen die wel
georganiseerd zijn ligt dat wat an
ders. Ze vinden zowel feitelijke als
beschouwende informatie over de AKB e
ven belangrijk als die over kernener
gie. Er is een tendens te bespeuren
dat hoe meer dat mensen in aanraking
komen met de AKB (via het georgani
seerd zijn in een groep of via het mee
organiseren van een aktie), hoe belang
rijker ze het onderwerp beschouwingen
over de strategie van de AKB vinden.
Een belangrijke konstatering uit de
kombinatie van de uitkomsten met de
grootte van de woonplaats is dat men
sen uit kleine plaatsen bijna alle on
derwerpen belangrijker voor Onder
stroom vinden dan die uit (middel)gro
te plaatsen. Het verschil in priori
teiten die gesteld worden is echter
gering. Alleen valt op dat het onder
werp 'AKB-groepen in Nederland nader
bekeken'. dat altijd een lage priori
teit heeft, door de mensen uit kleine
plaatsen behoorlijk belangrijk wordt
gevonden in vergeliking met die uit de
grotere plaatsen.

waardering van inhoud
"Vind je dat de formule voor de inhoud
van Onderstroom moet veranderen?" Jam
mergenoeg hebben vrij veel mensen deze
vraag overgeslagen, zodat de uitkom
sten er van iets minder betrouwbaar
zijn. Een schriftelijke enquete lijkt
meer geschikt voor het verkrijgen van
meer 'feitelijke' informatie. Evalua
tieve vragen vereisen wellicht diep
gaande mondelinge interviews. Maar dit
ter zijde. Drie en zestig procent ant
woordde dat er niets of niet veel ge
wijzigd moest worden. Een aantal hier
van noemde Onderstroom goed of zelfs
prima. Sommigen waarderen met name de
duidelijke stellingname van Onder
stroom.
Als er kritiek is, een minderheidspo
sitie, dan komt die neer op: weinig
verschillende meningen, teveel de nij
meegse problematiek en dat wordt ge
bracht in lange, zware en afstandelij
ke artikelen. Er is enige omstreden
heid ten aanzien van het onderwerp
'beschouwingen over de AKB' naar voren
gekomen. Relatief veel mensen vinden
dat Onderstroom er teveel, maar even
eens vinden relatief veel mensen dat
Onderstroom er teweinig aandacht aan
besteedt. Misschien dat de manier van
presenteren van dit onderwerp in 1982
er toe heeft bijgedragen. Het onder
werp kwam dat jaar vaak aan bod, in
lange artikelen en geschreven door
veelal dezelfde mensen van en rondom
de redaktie. Het is een reden om eens
over de formule voor dit onderwerp na
te denken. Verder blijkt dat Onder
stroom een behoefte aan informatie 0-

ver alternatieven onvervuld laat.
Tenslotte is uit de resultaten op te
maken dat voor veel abonnees Onder
stroom een belangrijke informatiebron
is. Pas als dit niet het geval zou
zijn geweest, was het een spektakulair
resultaat, maar het is toch geruststel
lend voor de redaktie te weten dat het
blad informatief is. Hierbij is het
wel verrassend te merken dat 57% van
de abonnees Onderstroom een belangrij
ke bron vinden voor informatie omtrent
de data van akties. De redaktie heeft
in het verleden weinig belang gehecht
aan de agenda-funktie, omdat het blad
zo weinig frekwent verschijnt. Er zijn
nu plannen om nu wel meer aandacht te
besteden aan een agenda.

redaktie en publiek
Er leven onder de lezeressen en lezers
van Onderstroom veel verschillende me
ningen wat betreft de relatie tussen
henzelf en de redaktie. De meest ge
noemde formule, door 34% van de abon
nees, is Onderstroom als een platform
voor verschillende meningen binnen de
AKB, dat gedeeltelijk geschreven wordt
door de redaktie (kontinuiteit; een
zekere lijn in het blad) en gedeelte
lijk door het publiek (ruimte voor an
dere meningen). Een aantal mensen
(11,5%) is het hier vrijwel mee eens,
maar leggen nadrukkelijker het aksent
op het feit dat de redaktie in haar
gedeelte dan ook haar eigen visie moet
ve rkondi gen.

. Ekstreme formules worden minder vaak
gekozen. Een spreekbuis-formule, zoals
Onderstroom ten tijde van de eerste
Dodewaard Gaat Dicht aktie was, krijgt
9% van de respondenten achter zich.
Zo'n 23% geeft voorkeur aan de formule
zoals die in 1982 min of meer is gehan
teerd, namelijk een onafhankelijk blad
met eigen visie. Dat houdt in dat met
name de redaktie het blad vol schrijft,
waarbij de mening van de redaktie cen
traa1 staat.

van de akb
Slechts weinig mensen ervaren Onder
stroom als 'van de AKB', maar of ze
dat goed of slecht vinden, hangt van
hun ideeen over de formule van het
blad af.
Het lijkt me zinnig om als redaktie
eens na te denken over de invulling
van dat 'van de AKB'. Deze frase ver
wijst eigenlijk naar één of ander de
mokraties prinsiepe, waardoor mensen
binnen de AKB (mede)zeggenschap hebben
over het blad. In de praktijk van de
redaktie komt er weinig van terecht en
in feite wil de redaktie, gezien haar
onafhankelijk karakter, haar eigen.
zeggenschap niet uit handen geven.
Kennelijk ervaart de redaktie, evenals
het grootste deel van het publiek, On
derstroom ook niet als 'van de AKB'.
Waarom het dan in de ondertitel staat,
is niet helemaal duidelijk. Misschien
is het een aanduiding dat de redaktie
ondanks haar onafhankelijkheid zich
niet op een afstand opstelt. Redaktie
leden zijn zelf aktief (geweest) in de
AKB en voelen zich nauw verbonden met
deze beweging. De redaktieleden zijn



geen broodschrijversters, maar doen
het werk vanuit een overtuiging. "Ik
neem aan dat de redaktie aktief is in
de AKS. Dit ook getuige hun verhalen
(.•• ), wat mij betreft van de AKS",
aldus een respondent(e).
Toch lijkt mij de titel "Onderstroom,
voor en door de AKS" meer naar waar
heid. Een bezwaar blijft dan 'de' AKB.
Aangezien de AKB zeer breed op te vat
ten is en Onderstroom vanuit een be
paalde visie tewerk gaat, is er eigen
lijk geen sprake van dat Onderstroom
door 'de' AKB gemaakt wordt. Om dit te
ondervangen zou de titel "Onderstroom,
een diskussieblad voor en door (enkele
mensen van) de AKB" gebruikt moeten
worden. Of het dan ook nog op de voor
pagina past is een andere kwestie.

ex-abonnees
Voor het onderzoek onder ex-abonnees
werd een aparte enquete opgesteld.
Twee vragen stonden centraal: wie heb
ben er opgezegd en waarom doen ze dat?
Er zijn in feite drie soorten ex-abon
nees. Je hebt wanbetalenden, mensen
die het proefabonnement niet hebben
verlengd en mensen die zelf opzeggen.
Het onderzoek heeft zich vanwege ver-

oudering van adressen beperkt tot die
genen die in 19B2 zelf hebben opge
zegd.
Deze ex-abonnees zijn mensen die wat
minder vaak aan akt1es meedoen dan de
huidige abinnees. Ook zijn ze minder
vaak lid van een (AKS)-groep en doen
ze mi nder frekwent mee aan het organi
seren van een aktie. Eén van de meest
onverwachte resultaten van de enquete
onder de abonnees was dat best veel a
bonnees zi~h niet zo 'midden in de AKB'
bevinden. Uit deze gegevens blijkt dat
deze mensen wel eerder zichzelf afmel
den als abonnee. Over een mogelijk
verschil in visie valt op basis van
deze enquete weinig met zekerheid te
ze9gen.
De ex-abonnees lazen beduidend minder
van een jaargang van Onderstroom dan
de huidige abonnees. Zo'n 60% leest
momenteel nog één of ander miljeu-,
energie-, of AKB-blad anders dan Onder
stroom.
Waarom hebben ze Onderstroom opgezegd?
Vooraf zijn een aantal mogelijkheden
te bedenken: geringere koopkracht;
minder wervelende AKB-akties; konku
rentie van andere bladen; en kritiek
op de inhoud en opzet van Onderstroom
zelf. Het blijkt dat de eerste drie

redenen, die min of meer buiten het
handbereik van ~e redaktie liggen, in
derdaad de belangrijkste rol hebben
gespeeld voor de ex-abonnees om het
abonnement te beeindigen. In geval van
geld en tijd is het echter altijd ook
een kwestie van prioriteit: is Onder
stroom belángrijk en goed genoeg om
voor te kiezen? Mogelijke redenen met
betrekking tot Onderstroom zelf blij
ven dus belangrijk.
Er is een overwegend negatieve waarde
ring onder de ex-abonnees voor een
volgens hun eenzijdige keuze van de
onderwerpen die aan bod komen: teveel
strategie in te lange artikelen. Deze
kritiek is ook door enkele abonnees
geformuleerd. Verder is het opmerke
lijk dat bijna niemand van de ex
abonnees de formule van 1982, een blad
met eigen visie dat voornamelijk door
de re~aktie wordt volgeschreven. kiest.

resultaat
Wat heeft het hele onderzoek de redak
tie nu opgeleverd? Hier is nog niet
uitgebreid over nagepraat, zodat er
geen volledig antwoord mogelijk is.
Zoiezo is het uiteindelijke resultaat
moeilijk te bepalen, omdat het onder
zoeksproces een wisselwerking is ge
weest. Gegevens uit de enquete zijn
via tussentijdse verslagen doorge
speeld en mede op basis hiervan werden
enkele ideeen gevormd of beslissingen
genomen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan
voornemens als 'meer verschillende me
ningen over de strategie van de AKB in
Onderstroom', 'binnenlandpagina met
korte be ri chten', 'opstarten van een
serie over alternatieve energie', 'her
nieuwde aandacht voor een aktie
agenda' , en het aandragen van ideeen
voor een wervingsbeleid. Wat oorzaak
en gevolg is, kan echter moeilijk be
paald worden.
Misschien ligt het belangrijkste re
sultaat wel in het feit dat de uitkom
sten van dit onderzoek de redaktie het
vertrouwen geeft, dat ze al hun werk
ergens voor doen. Het blijkt immers
dat Onderstroom goed gelezen wordt en
het blad wordt, hoewel kritiek niet
ontbreekt, behoorlijk positief gewaar
deerd. En zo'n ruggesteun kan de re
daktie in de huidige ongunstige om
standigheden goed gebruiken ..•.•

puk van meegeren
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Waterige achterban op de kasseien
"Nog meer kernenergie, da I s geen werk'. Onder deze leus organi seerde de Vaks,
de Vlaamse Aktiegroepen voor Kernstop, op 14 mei in Antwerpen een anti-kern
energiedemonstratie. De VAKS was er trots op met deze leus een breed samenwer
kingsverband te kunnen kreeëren. Breed, of liever gezegd, bont. was de stoet
van tienduizend mensen die in de demonstratie meeliepen in ieder geval: een
kar met trommelende kinderen, keurig geformeerde partijblokken, 'atoomstaat
politiestaat'-jongeren met bivakmutsen tegen de kou en. het meest in het oog
springend, de 'kernenergie-nee, kolen-ja'-mijnwerkers uit de limburgse mijnen.

De Gezamenlijke Energiekomitees Zuid
Nederland, die kier voor de demonstra
tie in België mobiliseerden. pasten de
leuze wijselijk aan onze verhoudingen
aan. Niks niet nog meer kerncentrales:
'kernenergie, da's geen werk:'. Een
verbetering. al is ook deze leus een
stap terug in de Nederlandse diskussie,
waar het werkgelegenheidsaspekt van
kernenergie nauwelijks een argument
meer is. De gevaren voor milieu en
demokratie spelen hier een veel grote
re rol. laten we maar aannemen dat de
zuid-nederlandse groepen voor deze
leus gekozen hebben om nog enige ver
bondenheid met de Belgische AKB te
suggereren.

argwaan
Wanneer je als Nederlander, met je ei
gen akties en eisen in je bagage, aan
zo'n demonstratie meedoet, dan wekt
het 'brede samenwerkingsverband' van
de VAKS toch enige argwaan op. Zeker
als de vlag van de AKB zo groot wordt
dat de leuze 'kernenergie-nee, kolen
ja' er onder past. Toch eens vragen
hoe dat zit.
Hubert Janssens en Jan Wojciechowski,
vakbondsleiders bij de limburgse
kolenmijnen, verklaarden hun aan~~

zigheid:
'Zoals je weet ziet het ernaar uit
dat de staalfabrieken van Cockerill
gaan sluiten en 8.000 arbeiders op
straat komen te staan. De helft van de
Belgische kolen gaan nu naar de staal
industrie en als deze sluit wordt ook
het werk van 2.000 mijnwerkers be
dreigd. Wij zijn teqen kernenergie en
vinden dat er beter kolencentrales
gebouwd kunnen worden.'
En de vervuiling dan?
'We zijn ook tegen de vervuiling en
vinden dat de nieuwe centrales gebouwd
moeten worden naar het wervelbedproce
dé. zoals dat in Rotterdam geprobeerd
wordt. '
'In België wordt nu een elektriciteits
centrale omgebouwd van olie naar kolen.
maar het is niet zeker of daar ook Bel
gische kolen in gebruikt zullen worden.
Het kan zijn dat ze goedkopere kolen
uit het buitenland gaan halen.'
Welk buitenland. Polen?
'Nee, Zuid-Afrika.'
De mijnwerkers zijn ook tegen apart
heid.
'liever werken in de mijn, dan radio
aktief zijn~' klinkt het even later
uit de keel van tientallen mijnwerkers.
Het roept niet écht lekker, zo'n leus.
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Kort na dit gesprek leek het even te
gaan spannen: Op de brede Frankrijklei
haalde een groep van zo'n honderd anar
chisties getinte jongeren de kop van
de demonstratiestoet in. "Atoomstaat
Politiestaat" en af en toe een knal
lend rotje. Zou deze groep van de vast
gestelde demonstratieroute afbuigen o~

het kantoor van de Société Générale,
die een dikke vinger in de kernenergie
pap heeft. te gaan bezoeken?
Op het kruispunt van onze route en de
eg van het Société-kantoor gaat de
nieuwe kop niet naar links, maar zit
ten. De rest van de demonstratie pas
seert op haar beurt en wandelt rustig
door.

nationalisatie
Een gesprek met een jongen die mee
blokkeerde gaat stroefjes. Ook hij is
er gelijk voor dat de Belgische kolen
voor de energieproduktie gebruikt gaan
worden.
"We hebben nog voor driehonderd jaar
kolen in de grond zitten:"
Wanneer ik dan wat begin te klagen
over zure regen en vliegas en dat
duurzame energie toch veel beter is.
kijkt hij me meewarig aan.
"l-leet je dat de Société Générale nu
al bezig is met energiebesparing en
zonne-energi e?"
Kennelijk moet ik de konklusie trek
ken dat daarmee deze energievormen
bij voorbaat verdacht zijn. Hij heeft
geen zin in een diskussie over kolen
of duurzame energie.
"Daar gaat het helemaal niet om. Eerst
moet de Société genationaliseerd wor
den, net zoals de kolencentrales dat
zijn."

Na deze twee gesprekjes liet ik de
groene fietsers. de sjieke parlemen
tariërs, de kar met kinderen en de
linkse splinterpartijtjes maar voor
wat ze waren. Je kreeg toch sterk de
indruk dat iedereen met het eigen
aktieprogramma rondliep, overgoten met
een anti-kernenergiesausje.

minimumprogramma
"Uit is een betoging met een minimum
programma. dat een breed samnewerkings
verband mogelijk moest maken", zei
VAKS-leider Guido Steenkiste in z'n
toespraak. Eurochemic in Mol werd
even vergeten, want definitieve slui
ting van de opwerkingsfabriek ligt
niet lekker bij de vakbonden.

Het ging ook niet om de bestaande kern
centrales, maar om de nieuwe.
"Nu is het genoeg:" riep de VAKS, net
als tien jaar geleden, toen Doel 2,3
en 4 en Tihange 2 en 3 nog niet
gebouwd waren.
De VAKS pronkt vooral met de steun van
twee mijnwerkersvakbonden:"Het is op
merkelijk en betekenisvol dat de VAKS
in de huidige strijd werk en milieu
aan elkaar verbindt".
De solidariteit van de mijnwerkers
riékt echter naar opportunisme. Het is
maar zeer de vraag of zij zich net zo
druk willen maken om 'schone steen
kooltechnieken (als die al bestaan .•• )
als om het behoud van eigen werk.

Dankzij het brede samenwerkingsverband
wist de VAKS op 14 mei een redelijk
aantal mensen op straat te krijgen.
Maar of deze nieuwe, waterige achter
ban in de toekomst een doorbraak in
het Belgische energiebeleid zal kunnen
forceren is nog maar zeer de vraag.

nieuwe plannen
Kritiek op de VAKS lijkt terecht en
wordt ook al enkele jaren (vaak heftig)
geuit. 'Ons' basisgroepenmodel dient
dan als voorbeeld van hoe het zou moe
ten. Alleen is het de mensen die hier
zo heftig voor pleiten niet gelukt om
ook werkelijk een basisgroepen-bewe
ging op poten te krijgen.
Datzelfde geldt voor degenen die om
harde akties roepen. Na de bestorming
van de Andrea Smits, drie jaar geleden
in Zeebrugge, is op dit front ook
niets opzienbarends meer gebeurd. De
AndreaSmits-aktie is dan ook bijna een
legende geworden.

Een werkelijke vernieuwing in de anti
kernenergiebeweging kreeër je echter
niet met diskussies alleen, daar zijn
mensen voor nodig. Zolang de Belgen
niet voor een slagvaardige, radikale
AKB te mobiliseren ~ijn, is het niet
kies om de VAKS als pispaaltje te ge
bruiken, maar een makkelijke manier
om de eigen onmacht te verhullen.
Een daadkrachtige Belgische anti-kern
energiebeweging zal nog wel een tijdje
op zich laten wachten; de atoomlobby
spint er garen bij.

Madeleen Helmer



Zand in de klok van de dood

Op 14 oktober van het vorig jaar explodeerde een bom op het terrein van Litton
Systems in het canadese Toronto. Zeven mensen raakten gewond en de halve voor
gevel van de fabriek werd door de ontploffing weggeblazen. In het verleden was
er herhaaldelijk geprotesteerd bij de fabriek, die het geleidingssysteem voor
kruisraketten maakt. De groepen die de eerdere protesten hadden georganiseerd,
distantieerden zich snel van deze aanslag.
De daders, Direct Action, gaven toen een verklaring uit in een poging hun iso
lement te doorbreken. Die verklaring namen we over uit het amerikaanse blad 'No
Nuclear News', omdat een openlijke verantwoording van dergelijke akties door de
daders zelf vaak achterwege blijft. Of deze motivatie een dergelijke daad
rechtvaardigt, laten we aan de lezer(es) over ••••

"De waanzin van een atoomoorlog, en
van de voortdurende ontwikkeling
van wapens daarvoor, is een duidelijk
zichtbare gruwel. Meer hulpbronnen,
geleerden en technici zijn betrokken
bij het scheppen van de legers en de
wapensystemen voor zo'n atoomoorlog,
dan bij welk ander doel. Drie tot tien
nieuwe bommen worden elke dag toege-.
voegd aan het arsenaal voor wereld
vernietiging en meer dan 300 miljard
dollar wordt elk jaar uitgegeven
voor het vergroten en perfektioneren
van een 'overkill '-voorraad van meer
dan 55.000 kernwapens. In de VS heeft
Raagan gevraagd om een toename met

31% van het vijf-jaars-Pentagon-budget
van 1,7 triljoen dollar, en een nieuw
wapenprogramma van 1,5 triljoen dollar
aangekondigd. Wie kan er aan twijfelen
dat de dictators en militaristen Hl
hllt Kremlin ver achter liggen?
Wij geloven dat mensen het atoomoor
logs-systeem moeten bevechten in welke
vorm het ook bestaat en waar het ook
bestaat. Hoewel de nukleaire militari
sering van de wereld als geheel een
schijnbaar ondoorgrondelijk en almach
tig netwerk is, kan het begrepen en
effektief weerstaan worden als we er
kennen dat het is ontworpen, gebouwd
en teweeggebracht in duizenden door de

hele wereld verspreide fabrieken en
industriän. Door de belangen en in
stellingen in onze eigen omgeving, die
.bijdragen aan de nukleaire bewapening
te analyseren, vinden we de kleinere
komponenten van het nukleaire netwerk,
die realistiese doelen vormen voor di
rekte konfrontaties en sabotage. Ons
verzet tegen de waanzin van de atoom
oorlog moet worden omgezet in een mi
litant verzet en direkte aktie op lo
kale en regionale basis. Het is niet
genoeg alleen maar teoreties tegen het
idee van een atoomoorlog stelling te
nemen. We moeten de verantwoorde1i.jk
heid nemen voor wat er om ons heen ge
geurt.

Canada
Litton bouwt het elektronies geleide
systeem voor de kruisraketten, Hawker
Siddeley Canada Ltd in Toronto bouwt
lanceerinrichtingen voor de Lance
raketten die met de neutronenbom moe
ten worden uitgerust, Vickers in Man
treal bouwt torpedobuizen voor de Po
laris-, Poseidon-, en Trident-atoomon
derzeeärs, Heeds International in Port
Moody bouwt de kranen om atoomkoppen
in Trident-onderzeeärs te laden en een
canadese fabriek werkt aan een kompo
nent van de MX-raket.
De canadese industriän die delen van
nukleaire wapens maken, zijn volledig
geintegreerd in het militaire en nuk
leaire beleid van de VS door de ameri
kaans-canadese Defense Production Sha
ring Arrangements. Deze overeenkomsten
bestrijken de produktiekant van de
NORAD-overeenkomsten voor een konti
nentale defensiepolitiek en omschrij
ven een taakverdeling tussen de VS en
Canada op het gebied van de wapenpro
duktie. De canadese regering staat de
wapenindustrie bij en deelt subsidies
uit door een veelheid van programma's
die er op gericht zijn deze handelaren
in de dood aan VS-defensiekontrakten
te helpen, binnen deze taakverdeling.
Door het Defense Industry Productivity
Program heeft de regering Litton $26,4
miljoen gegeven als subsidie voor de
produktie van de geleidesystemen van
de kruisraketten. Voor het zelfde doel
heeft de regering een rentevrije le
ning van $22,5 miljoen met een loop
tijd van vijf jaar gegeven.

realiteit
We moeten dan ook de canadese staat
als een aktieve vijand gaan zien, die
we moeten bestrijden, en niet als een
aantal misleidde humanisten, die open
staan voor onze 'verlichting'. Verre
van te luisteren naar het groeiend
protest van de canadese bevolking, die
er op aan dringt zich terug te trekken
uit de nukleaire oorlogsvoorbereiding,
heeft de regering juist het tegenge
stelde gedaan. Ze heeft de militaire
uitgaven opgejaagd, verplichtingen
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naar de NAVO en NORAD herbevestigd, de
nukleaire strategie van de VS/NAVO in
het openbaar verdedigd, geld gegeven
aan Litton om een deel van de kruisra
ket te bouwen, en er in toegestemd de
oorlogsstokers uit het Pentagon cana
dees grondgebied te laten gebruiken
voor het testen van de kruisraket en
andere nieuw ontwikkelde amerikaanse
wapensystemen.

direkte aktie
Het beeld van nukleaire slachting en
een ekologiese ramp wordt snel waar
heid. De nieuwe wapensystemen van het
westers bondgenootschap, bedoeld voor
een 'first-strike'-atoomoorlog, staan
in de planning voor de jaren 1983-'86.
Deze destabiliserende, indringende
waarheid zou ons allen voorbij het
protest moeten brengen em ons er toe
moeten zetten te werken aan een bewe
ging metkollektieve middelen en be
kwaamheid om direkt iets te doen om de
doorzetting van de levensbedreigende
gekte van de vijand te stoppen. Bij
een gebrek aan een grootscheepse wei
gering van de bevolking om nog langer
deel te nemen aan oorlogsprojekten
van de heersende klasse, geloven wij
dat militante direkte aktie gebruikt
moet worden als een poging de program
ma's en technologien die onze eigen
vernietiging voortbrengen, onafgemaakt
te laten blijven of op z'n minst af te
remmen. Voor ons ligt dáár de drijf
veer om te handelen.
We eisen de verantwoordelijkheid op
voor de bomaanslag bij Litton Systems
of Canada Ltd in Toronto, waar het ge
leidesysteem voor de atoom-kruisraket
wordt geproduceerd.
We betreuren het oprecht dat er gewon
den zijn gevallen als gevolg van deze
aktie. Het was niet onze bedoeling dat
wie dan ook gewond zou raken, vooral
niet de arbeiders bij Litton. Integen
deel, we hebben veel zorg besteedt aan
het voorbereiden van, naar onze mening,
voldoende voorzorgen om de veiligheid
van iedereen in het gebied te verzeke
ren. Helaas bleek dat niet het geval
te zijn.
We hebben echter geen spijt van onze
beslissing om te proberen de produktie
van het geleide-'brein' van de kruis
raket te saboteren. We houden alleen
in alle eerlijkheid vol dat deze aktie
niet als een terroristiese daad was
bedoeld. We hebben niet geprobeerd de
arbeiders of direktie van Litton Sys
tems te bedreigen of te doden. We heb
ben geprobeerd een deel van de indu
strie die apparatuur voor massamoord
produceért te vernietigen. We wilden
zoveel mogelijk van deze technologie
van de dood opblazen.

geen ekskuus
Ongelukken gebeuren, geen systeem of
mens is onfeilbaar. Voor ons vormt dit
gegeven echter op geen enkele manier
een ekskuus voor onze fouten, die er
toe bij droegen dat er gewonden bij
deze aktie vielen. We stellen deze
simpele vragen alleen om de zaak in
het juiste perspektief te plaatsen.
Hoeveel honderden keren zijn hele be-
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volkingen op minuten van de uitroei
ing geweest als gevolg van compute~

fouten? Hoeveel duizenden zullen aan
kanker lijden door ongelukken in kern
sentrales? Hoeveel duizenden worden
elk jaar.verminkt of gedood bij indu
striële ongelukken? En is het niet een
feit dat miljoenen mensen jaarlijks
doodhongeren, omdat zoveel geld en
prestaties in oorlogssystemen in
plaats van de ontwikkeling van midde
len om de mensen van de wereld te voe
den, worden gestoken?
Hoewel we nog steeds vast geloven dat
het juist is de technologien van de
dood aan te vallen, erkennen we bij
deze aktie onze fouten als de volgen
de:
Ten eerste explodeerde de bom 12 minu
ten voor dat dat de bedoeling was,
aannemend dat hij afging om 11.31, zo
als de media meedeelden. De bom was
afgesteld om om 11.43 af te gaan. Als
hij om die tijd was afgegaan, vinden
we het redelijk om aan te nemen dat de
fabriek en omgeving goed beveiligd zou
zijn. Het is een mysterie voor ons
waarom de bom tevroeg afging, omdat we
de ontsteking vele keren hebben gekon
troleerd.

onbegrepen
Ten tweede het volgende. De bestelwa
gen met explosieven werd duidelijk
zichtbaar voor de bewakers van Litton
om 11.17 achtergelaten op het gazon.
Een minuut daarna waarschuwden we te
lefonies de veiligheidsdienst van Lit
ton. Dit was om zeker te zijn van een
snelle reaktie van de autoriteiten,
hoewel we er zeker van waren dat de
wagen gezien zou zijn. Helaas begreep
de bewaker de telefoniese instrukties
niet helemaal. Toen hij vroeg of die
herhaald konden worden, werd hem al
leen gezegd naar buiten te gaan en de
wagen te bekijken.
We zien nu in dat de waarschuwing rus
tig herhaald had moeten worden. Als de
instrukties maar begrepen waren, dan
was er ondanks de te vroege explosie,
tijd genoeg voor evakuatie.
Onze derde fout. Om te bewijzen dat
het een echte aanslag was, lieten we
een fluoriserend geverfde doos met
daarop een staaf dynamiet (zonder ont
steking) voorin de bestelwagen achter.
Op deze doos waren ook nog goed zicht
bare instrukties geplakt, die onder
andere duidelijk maakten dat het hier
om bijna 300 kilo (550 pounds) spring
stof ging. De staaf en de doos hebben
de bewakers en politie echter afge
schrokken, zodat de instruties nooit
werden gelezen. De doos heeft daarom
niet, zoals door ons verwacht en ge
hoopt werd, bijgedragen aan een snelle
evakuatie.
Ten vierde vergisten we ons met de op
vatting dat bewakers en politie boven
op de dingen zouden zitten. Het beeld
van smerissen en bewakers als 'super
helden' leidde er toe dat we dachten
dat de veiligheidsmaatregelen heel
snel aan het rollen zouden zijn. Dat
bleek duidelijk niet wat er gebeurde.
De plaats waar de wagen was geparkeerd
was om twee redenen gekozen. Ten eer
ste opdat hij makkelijk en snel te

zien was uit het bewakershokje. Het
zou veel minder verdacht, en dus min
der riskant voor de chauffeur, geweest
zijn als de wagen voor de twee andere
Litton-gebouwen geparkeerd was, omdat
die geen van beide uit het hokje te
zien zijn. Ten tweede was de wagen in
een hoek van het gebouw geparkeerd,
zodat de twee muren van die hoek zou
den voorkomen dat brokstukken in zuid
of zuidwestelijke richting zouden weg
vliegen, waar twee hotels vlakbij de
fabriek staan. Deze plek was de enige
hoek die daarvoor geschikt was aan de
voorkant van de drie Litton-gebouwen.
Nogmaals, het was met het risiko ter
plekke betrapt te worden, dat we er
voor kozen de wagen zo te parkeren
dat de veiligheid van de omgevinq het
minste gevaar liep.
We hebben het bovenstaande niet ge-
schreven om onsze1f 'los tl! kopen', om
dat we onvergeeflijke fouten hebben ge
maakt, maar eenvoudig als een verkla
ri ng van onze motieven en bedoelingen
voor die mensen die denken dat er
waanzinnige terroristen op pad zijn en
de canadese bevolking bedreigen. Nog
maals herhalen we, dat het nooit onze
bedoeli ng was iemand te verwonden door
deze aktie. Integendeel, we hebben
veel zorg besteedt aan de voorberei
ding van wat we oprecht dachten dat
voldoende voorzorgen waren om de vei
ligheid VlO iedereen in de buurt te
verzekeren. Begrijp en onthoudt: de
terroristen zijn zij die de wereld op
de rand van een atoomoorlog gebracht
hebben, niet zij die ·deze waanzin en
onmenselijke idioterie bevechten~

Tenslotte willen we stellen dat deze
aanslag in geek enkel opzicht het werk
was van het Cruise Missile Conversion
Project, of enig ander bekend deel
van de vredesbeweging in Toronto."

'Direct Action', 17-10-1982

Uit: No Nuclear News
Vertaling: Ruud de Koter



Aktivisme in Rotterdam

'Vechten tegen de bierkaai'

Rotterdam: slokdarm en endeldarm van west-Europa: De grondstoffen voor allerlei
industri~n worden overgeladen in binnenvaartschepen, die ze verder de Rijn
opbrengen. terwijl de afvalstoffen vanzelf met die Rijn terugkomen. Daarnaast
heeft de Rijnmond ook de nodige 'eigen ' industrie: raffinage, chemie, scheeps
bouw. Geen ideale omgeving voor mensen, die om het milieu geven! Toch ~ordt

er wel aktie gevoerd in Rotterdam, ook tegen kernenergie. Eén van de groepen,
die daar mee bezig zijn. is het Brink Energie Komitee (BEK). dat vooral in de
wijk Vreewijk aktief is. Een gesprek met George de Munnik. ~il Gelderman en
Ton ten Klooster over organisatiestrukturen, beroepsaktivisme, de SHO. lande
lijke akties en milieu-aktie in Rotterdam.

Kalkwerk op de rotterd.... Wl11emabrug foto: Rob de Koter

Eindelijk weer eens in Vreewijk. NOg
steeds een aardige wijk om te zien.
Veel tuintjes en ander groen, hoewel
hier middenin Rotterdam-Zuid toch
16.000 mensen wonen. Ik heb er wel
niet z61ang gewoond. maar herken het
nog best. De Brink, het buurthuis
valt wat tegen. In mijn herinnering
was het groter. Het is ook heel wat
ander~ dan de moderne wijkcentra in
Nijmegen: hier zie je aan af dat ook
mijn ouders er al een deel van hun
jeugd doorgebracht hebben.
Even later zitten we in de stafkamer,
een vrij kleine ruimte vol met affies
jes, die de meest uiteenlopende zaken
aankondigen. Drie vreemden tegenover
me; mijn neef, ook lid van het BEK,
kon niet komen. Gelukkig wordt er af
en toe fors Rotterdams gepraat. Ik
voel me al gauw thuis.
In dezelfde kamer is waarschijnlijk
het plan om een energiekomitee op te
richten ontstaan. Voorjaar 181 is het
er en gaan de eerste leden, beroeps
krachten en vrijwilligers van de
Brink aan hun scholing werken. Dat
wordt heel handig gekombineerd met het
maken van een tentoonstelling over de
energieproblematiek.

energieweek
Die tentoonstelling kwam mooi van pas
bij de leerste energieweek', waarmee
het BEK in mei '81 in de openbaarheid
trad. Een week met de tentoonstelling,
films en een optreden van Diskus als
afsluiting. Een goeie stimulans volgens
George: ~We hebben een flinke push ge
had van toneelgroep Diskus, die op dat
moment daar erg mee bezig was". Van de
ongeveer 150 mensen, die de aktivitei
ten bezoeken, worden er ook enkele lid
van het energiekomitee. Dat bestaat dan
uit zeven mensen. Eigenlijk zijn het
er acht, maar één van de leden zit op
de grote vaart, zodat hij van elke drie
of vier maanden er maar één in Vreewijk
zit.
Oe groep wordt dan opgesplitst in
'tientallen werkgroepen, ongeveer',
waarvan een aantal eigenlijk doodgebo
ren kindjes blijken te zijn. Het plan
om bezig te gaan met energiebesparende
maatregelen tijdens de renovatie van
Vreewijk is er één van. Niet zo gek
volgens Wil: IIIk denk dat er in zo'n
wijk waar gerenoveerd wordt zoveel men
sen bezig zijn, dat het heel moeilijk
wordt om je er binnen te dringen en
voldoende know-how te hebben om daar
ook goed je dingen te kunnen verdedi
gen. Want zij zijn natuurlijk ook al
bezig, ook met isolatie. En wij zijn
natuurlijk geen deskundigen", Ton
voegt daar aan toe: "De voorwaarde was
dus eigenlijk: als we dat doen. moeten
we ook echt komen met iets nieuws.
Daar moet je echt met drie, vier men-
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sen flink induiken". 
Dat was net in de tijd dat de zaken in 
het BEK werden gereorganiseerd. Daarna 
waren er noq maar drie werkqroepen: ak
tie, voorlichting en intern. De werk
groep intern ging ook het blad verzor
gen. Geen verdere invloed op de reno
vatie dus. 

aan de slag 
De voornaamste aktie van het BEK, al
thans die met de meeste kontinuiteit, 
is de giroblauwaktie. Tegen de 2000 
folders zijn verspreid, maar bij gebrek 
aan een goede registratie van moeilijk
betalende mensen is er weinig zicht op 
in hoeverre de aktie aanslaat in Vree
wijk. Ton: "Als alle mensen die zeggen 
'goh, dat vind ik wel goed', het hebben 
gedaan, dan heb je zo een 120 mensen. 
Maar voordat ze het dan ook echt gaan 
d.oen!'' 
Voorlichting vormt echter de hoofdmoot 
van de bezigheden van het komitee. 
Vaak is dat op het buurthuis, waar in 
praatgroepen het één en ander wordt 
verteld over het energieprobleem. 
Meestal gaat het om mensen, die toch 
al zo'n beetje op dezelfde lijn zitten 
als de mensen van het BEK, maar af en 
toe ontstaat een felle diskussie. Ook 
in andere buurthuizen in Rotterdam 
wordt wel eens wat verteld, vaak om 
daar de giroblauwaktie te stimuleren. 

BMO 
Ton gaat nog in op de BMD als 'slui
pende' informatieavond: "We zijn de 
laatste keren toch, hoewel we niet 
zo'n voorstander zijn van die BMD, 
naar een aantal bijeenkomsten geweest. 
We namen altijd wat spulletjes mee. Op 
het einde hebben we het steeds gehad 
over het nut van de BMD. Zo van: 'we 
zijn hier nou een tijdje aan het pra
ten geweest, maar wat gaat er nou mee 
gebeuren?' Daar zit een zaal met 15 
of 25 mensen, daar ga je dan heen en 
dan heb je eigenlijk een soort voor
lichtingsavond van je zelf, alleen op 
een andere plek." 
Overigens hebben de mensen van het BEK 
nog een aardige manier van half mee
doen aan de BMD gevonden: wel meepraten 
maar geen formulieren invullen. Wil is 
daar heel duidelijk over: "lk wens niet 
aangesproken te worden als een onder
deel van een hele grote kleuterklas. Ik 
vul ook geen formuliertjes met potlood 
vóór in, dat je 'm op de volgende bij
eenkomst met pen in mag vullen. Dat 
soort dingen weiger ik." 

scholieren 
Het paradepaardje van de werkgroep 
voorlichting is het scholenprojekt, 
dat in september van start gaat. 
Ton licht dat toe: "We hebben een 
boekje gemaakt, dat is opgebouwd rond 
Sjaak. Sjaak is een figuur, die woont 
hier in de Olmendaal en die maakt din
gen mee en die dingen hebben te maken 
met energie. Dat zijn de verhaaltjes en 
daaromheen staat dus het één en ander: 
wat is energie, wat heb je met energie 
te maken, problemen dermee, oplossin
gen." Een 1 euk boekje, zo te horen, 
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dat helaas in een heuse konkurrentie
slag terecht dreigt te komen. Ook twee 
andere alternatieve klups en de gemeen
te komen dit jaar namelijk met een pro
gramma over energie. Maar ja, de mensen 
van het BEK waren er al twee jaar mee 
bezig, dus die wilden het niet laten 
vallen. 
lntussen lijkt de struktuur van het ko
mitee weer op de helling te gaan. Het 
verdelen van een toch al kleine klup 
in nog kleinere werkgroepjes blijkt 
niet ideaal . Ton trekt daaruit een 
duidelijke konklusie: "Eigenlijk is 
onze eerste manier van werken, met z'n 
allen alles aanpakken, achteraf gezien 
beter geweest." De werkgroepen lijken 
hun langste tijd gehad te hebben. 

buurthuis 
Opvallend is de innige band die het 
BEK heeft met het buurthuis de Brink. 
Wel een logiese band . Het is immers 
opgericht door een stel mensen die er 
vrijwillig of voor hun brood werken. 
Al snel klopten .ze bij het bestuur aan 
voor subsidie. "Om te zeggen dat het 
bestuur erg enthousiast was, is over
dreven", 1 i cht Ton toe, "maar de Brink 
doet ook aan belangenbehartiging, din
gen die hier in de wijk gebeuren, bij
voorbeeld ten aanzien van de renovatie. 
De diskussie op dat moment was eigen
lijk: 'energie, is dat een zaak die te 
maken heeft met die buurt, ja of te 
nee?'. Dat is eigenlijk in het begin 
wel een moeilijk punt geweest, maar 
wij stelden dat het een zaak is d}e te 
maken heeft met de hele wereld, maar 
tegelijkertijd is het toch een belang 
van buurtbewoners dat ze, als ze zich 
bezig willen houden met kernenergie, 
met alternatieven, de hele reuteme
teut, ook in het buurthuis terecht 

moeten kunnen. Dus op die manier is 
het ei genlijk een onderdee 1 geworden 
van het volwassenenwerk." Het feit dat 
er verschillende vaste krachten in de 
groep zitten, is daar natuurlijk niet 
vreemd aan geweest. 

beroepsaktiviteit 
Tegelijk werd Ton beroepsaktivist. 
Naast allerlei 'gewone' taken staat er 
op z'n taakomschrijving vier uur in de 
week voor het BEK. Niet dat het elke 
week precies vier uur is; dat wisselt 
nogal, en hij doet thuis ook allerlei 
klussen. Volgens Ton zelf is het "een 
soort kruising tussen beroepsaktivist 
en ècht aktivist." Problemen lijkt dat 
beroepsaktivisme niet op te leveren . 
Natuurlijk komt er veel informatie op 
de Brink binnen, waar het al gauw in 
handen van Ton valt (of toch een ander 
BEK-lid). 
Sinds ongeveer een jaar bestaat er 
echter een bullitin, waarin de belang
rijkste informatie wordt afqedrukt. 
Vaak zijn dat overdrukken uit bladen 
als ~liljeudefensie, de Nieuwe Bèta of 
Onderstroom (misschien dit verhaal ook 
wel), die zo voor vee1 mensen toegan
kelijk zijn. 
Daarbij komt nog dat iedereen in het 
komitee werkt of op school zit, zodat 
er dankbaar gebruik gemaakt wordt van 
de mogelijkheden die die vier wek~-
1 i jkse uurtjes bi eden. Wil voegt daar 
aan toe: "Daarbij heb jij (Ton) natuur
lijk vanwege je beroep een lekkere er
varing op allerlei toestanden · van 
stencilwerk maken, dingen klaar maken 
en zo." 
Ook het werken in een buurthuis zien 
Wil, George en Ton positief. Ton \'leer: 
"Ik denk dat éên van de voordelen is 
dat je een plaats hebt waar ook andere 
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groepen en aktiviteiten zijn, waar je
je zelf uit kunt nodigen. Ja, en een
tweede voordeel zijn de faciliteiten:
stencilwerk, drukwerk, subsidie. Er
komen toch elk jaar aardig wat snippen
uit de arink, vorig jaar was er 1500
gulden voor uit getrokken. Dat is toch
iets wat je meer mogelijkheden geeft.
En zaaltjes, je hebt altijd zalen."

linkse stad?
En dan komt de verrassing. Een goed
verzorgd blad, met verhalen over al
lerlei aktiviteiten, een hechte op
bouw, veel faciliteiten, ook veel en
thousiasme, het gaf me allemaal het
idee dat het aardig liep. Dat valt,
zo blijkt tijdens het gesprek, toch
wel tegen. Het valt wel, maar niet mee,
zogezegd. "Ik denk dat je dan te maken
krijgt met de rotterdamse situatie ten
aanzien van miljeu" , stelt Ton. "Ja,
en die is gewoon slecht."
Er worden wat voorbeelden aangehaald.
Een aktie tegen één van de belachelij
ke plannen voor het storten van giftig
havenslib, waarvoor de miljeubeweging
in het hele Rijnmondgebied was opgeroe
pen. Resultaat: 60 mensen. Wil: "Daar
bij denk ik, eigenlijk loop je voor
lul." Een aktie tegen de chloortrei
nen: zes (:) mensen blokkeren de spoor
baan. George geeft het probleem waar
schijnlijk goed aan. "Het is in deze
omgeving zowiezo vechten tegen de
bierkaai. Je ken je neus niet omdraai
en of je ziet wel weer wat anders. We
hebben geen mi ljeu meer."
Ik ben verbaasd: "Ik heb altijd ge
dacht dat Rotterdam toch wel een link
se stad was, en Vreewijk in het bij
zonder." Wil reageert daar gelijk op:
"Ja, maar ik denk dat dat een beetje
traditioneel bepaald is. Waarom stem
men een boel mensen nog PvdA? Omdat
vaders en moeder dat gestemd hebben,
vader heeft misschien op de barrikade
gestaan, maar waarom zou je d'r zelf
nog wat aan doen. RotterdallJllE!rs zijn
erg produktiegericht, hoor. Er wordt
eerst berekend hoeveel het. oplevert,
denk ik." "Je ken moeilijk tegen je
eigen werk gaan demonstreren", werpt
Gerard er tussen. Wil gaat daar op in:
"Wij kunnen natuurlijk nog heel eli
tair doen. We verkeren in omstandighe
den dat je je inderdaad een mening kan
vormen. Ik ben er van overtuigd dat
voor een heleboel Rotterdammmers op
dit moment belangrijk is om hun baan
tje vast te houden."

treurig
Oe mensen van het BEK hebben dat dan
ook ondervonden. Hun eerste ienergie
week' maakte deel uit van een poging
in de verschillende wijken in Rotter
dam energiegroepen van de grond te
krijgen, vooral voor de giroblauwaktie.
Het resultaat was volgens Ton: "In al
lerlei wijken waren wel één of twee
mensen di e iets wi 1den gaan doen, maar
het bleef eigenlijk overal beperkt tot
die paar mensen. Die kregen een stapel
stedelijke affiches en maakten pam
fletten, maar dat verzandde. Als je
dan echt met z'n allen was, dan was je
met een ploeg van twintig • dertig

mensen. Dan had je heel Rotterdam op
z'n alleraktiefst bij mekaar. Pas ge
leden hebben we een soort laatste po
ging gedaan om het stedelijk op te
zetten. We hebben een bijeenkomst uit
geschreven om alle ervaringen met gi
roblauw op een rijtje te zetten en te
bespreken hoe we verder gaan. We zaten
met z'n vieren van het BEK om de ta
fel."
De rotterdamse AKB is dan ook niet
groot meer: "Dat is dus nog het Rijn
mond Energie Komitee (dat is eigenlijk
opgeheven, dat bestaat nog maar uit
één persoon). Miljeudefensie met 600
leden in Rotterdam, maar met een ak
tieve kern van twee personen en dan
heb je nog dè AKB, dat is een groep
die ontstaan is vanuit de Dodewaard
Gaat Dicht beweging. D'r was nog een
groep van vier mensen die zich wilden
bezighouden met giroblauw. Die hebben
we dus ook uitgenodigd. Die waren be
zig met verhuizen of zo ... "

respons
Tsja, de rotterdamse situatie is niet
leuk. Toch valt er een beetje troost
ui t te putten. "Al sik zo eens rond
kijk, vind ik eigenlijk dat we het
best nog wel aardig doen", zegt Ton.
Is Vreewijk dat toch die leuke, aktie
ve wijk die het volgens m'n familie is
(of was)?
"Als we aktiviteiten hebben, bijvoor
beeld een energieweek, dan zijn daar
toch altijd een paar honderd mensen
bij. Je hebt een bepaalde basis van
mensen waarmee je gelijksoortige idee
en hebt. Die respons 1s er wel, maar
daarmee hou je geen kernenergie te
gen." Wil vult Ton aan met: "Je wilt
meer. De teleurstelling van mensen die
achteraf niet bereid zijn er ook iets
mee te doen, vind ik zelf erg frustre
rend. "
En toch, ze gáán door. De opkomst van
allerlei aktiviteiten mag tegenvallen,
het goed uitziende blad mag een oplage
van ongeveer derti g hebben, de samen
werking mag niet lopen, maar daardoor
laten de mensen van het BEK zich niet
afschrikken. Wil vraagt zich af: "ligt
dat niet meer aan de doordrammiger
heid? Zo van: het is niet veel, maar
laten we het toch blijven proberen.
Dat vind ik wel moedig van sommige fi
guren in deze groep, hoor."

landelijk
Wat hulp is dan ook welkom. "Een lan
delijke aktie is voor dit soort klups
erg belangrijk", poneert Ton, "want je
hebt dan toch het idee dat je met z'n
allen iets doet. Op zich denk ik: 'ik
zou op m'n zaterdag andere dingen kun
nen doen', maar als je dan toch weer
met 30.000-40.000 mensen rondloopt,
geeft het je toch een kick. Bijvoor
beeld toen met Dodewaard: je hebt dan
dié akties in Dodewaard zelf. daar
zijn we naar toe geweest. We hebben in
dezelfde week hier bij de gemeenteraad
nogal wat stennis geschopt. En dan als
afsluiting zijn we naar Arnhem gegaan.
Als zo iets over een tijdje weer komt,
en van te voren gaan we nadenken met
de andere klups wat we hier kunnen

doen, dat is prima."
Gebrek aan i nzet i s er niet. Wi 1: "Het
is nou bijna twee jaar later en hij
(Dodewaard) staat er nog en er is in
die twee jaar geen reet gebeurd. Ik
ben er helemaal niet voor om op dit
soort manieren ruzie te maken met de
politie, zeker niet als je alleen maar
een pak papieren zakdoekjes bij je
nebt, maar' ik ben best bereid een kon
frontatie aan te gaan voor het goeie
doel. Als je met zo iets start en je
hebt er zoveel voor over en je bent
bijna vergiftigd door dat smerige gas,
dan vind ik dat je bakzeil haalt als
je je dat laat aanleunen."

geharrewar
Een voortrekkersrol speelt het Vree
wijkse komitee echter niet, als het
gaat om "het opzetten van landelijke
akties. Als er een keer vergaderd
Wordt over een grote aktie, zijn ze er
wèl bij. Ze pikken het graag op. He
laas, de vergaderingen van Nederland
Atoomvrij vielen Wil nogal tegen: "Dat
was gewoon geharrewar tussen twee
groepen van wie heeft er nou gelijk en
wie moet er nou de leiding nemen. Ik
vraag me dan af waar je in godsnaam
mee bezi g bent, want er zaten een he
leboel groepen die best bereid waren
hun steentje bij te dragen. Die laat
je dan wel mooi de mist in gaan. Ik
leen me niet voor dat soort aktivitei
ten en dan vind ik het achteraf ook
nog zonde van m'n vrije zaterdag."
Ton vindt weliswaar dat een aantal
punten niet zo onbelangrijk waren, met
name de keuze tussen èentrale en de
centrale aktie, maar motiverend vond
hij het ook niet.
Het BEK laat voorlopig het hoofd niet
hangen. Dan maar alleen verder:

Ruud de Kote r
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Borssele en de Force de Frappe
In 1984 hoopt de EDF (Electricite de France) de tweede franse kweekreaktor, de
Super Phenix (1200 Mw), op te starten. Deze kweekreaktor zal de grootste in de
wereld zijn en tegelijkertijd twee keer zo duur als gepland. De totale kosten
worden geschat op 12 miljard FF.
Deze kweekreaktor zal echter niet alleen gebruikt gaan worden om elektriciteit
op te wekken, maar ook om het niet splijtbare uranium-238 om te zetten in plu
tonium dat geschikt is voor de produktie van atoombommen.
Het plutonium dat tijdens de elektriciteitsproduktie in de mantel van de Super
Phenix ontstaat, is volgens het gezaghebbens industrieblad Nucleonics Week van
28 april 1983 bijzonder geschikt om 'weapon-grade' plutonium te leveren.

grote aantallen atoomwapens te produ
ceren. "
Het weekblad "Energies" van de EDF
schreef in april 1982 dat de Super
Phenix genoeg plutonium maakt om per
jaar 60 atoombommen te maken. "Onder
deze condities wordt de Super Phenix
de techniese basis van het franse a
toomwapenprogramma", schreef ze.
De franse Super Phenix komt dus als
geroepen om het franse nucleaire mo
derniseringsprogramma van Mitterand te
realiseren. Dit moderniseringsprogram
ma concentreert zich op de uitbreiding
van het aantal intercontinentale ra
ketten, strategiese vliegtuigen, nucle
aire onderzeeers en taktiese kernwa
pens.
Nu loopt de nederlandse bijdrage aan
de Super Phenix via de SEP, de PZEM,
het nederlands bedrijfsleven, TNO en
de ECN.
De betrokkenheid van de SEP bij de

bouwen exploitatie bij de Supe~ Phe
nix verloopt via de SBK, de Schnelle
Brüter Kernkraftwerkgesellschaft en
bouwer van Kalkar.
e SBK neemt namelijk deel in NESRA,

de bouwer van de Super Phenix. In to
taal gezien heeft de SEP ruim 26 mil
joen gulden aan de bouw van de Super
Phenix bijgedragen. Deze bijdrage is
opgebracht door de gezamelijke elek
triciteitsbedrijven die de kosten weer
op rekening van de elektriciteitsver
bruikers verhalen. Het ziet er niet
naar uit dat de SEP zich uit het Super
Phenix projekt zalterugtrekken. Elke
Nederlander draagt op deze manier bij
aan de modernisering van het franse
atoomwapenprogramma.
De bijdrage vande PZEM (Provinciaal
Zeeuwse Elekticiteits Maatschappij)

Chinon-3 van de EDF.
Van deze installaties werd de Rapsodie
in januari 1982 gesloten vanwege tech
niese problemen. De Phenix (250 Mw)
draait sinds 1973 vanwege techniese
mankementen maar voor 56% van het ver
mogen. De civiele Magnox-reaktoren van
de EDF zullen naar verwachting over
een aantal jaren sluiten.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de franse regering naarstig op zoen is
naar nieuw plutonium.
De belangrijkste bijdrage is te ver
wachten van de Super Phenix die vanaf

.~85 een kleine 300 kilo 'weapon-grao~
plutonium per jaar zal gaan produceren,
aldus lenoir en Genestout.
Verscheidene militaire en politieke
autoriteiten hebben al herhaaldelijk
verklaard dat Frankrijk haar kweekre
aktors in eerste instantie nodig heeft
voor haar Force de Frappe.
Zo verklaarde generaal Thiry al in
1978: "Frankrijk weet hoe zij atoomwa
pens in alle soorten en maten moet ma
ken. Zogauw de kweekreaktor ons genoeg
-lutonium gaat leveren zullen we in
staat zijn om op een goedkope manier

De relatie tussen de Super Phenix en
het franse atoomwapenprogramma werd
voor het eerst door Michel Genestout
en Yves lenoir in het populair-weten
schappelijk maandblad Science et Vie
van oktober 1982 beschreven. In dit
artikel betogen zij dat het belangrijk-
ste doel van de Super Phenix niet de
produktie van elektriciteit is, maar
het kweken van plutonium voor het
franse atoomwapenprogramma. Sind~ deze

publikatie zijn er steeds meer aanwlJ
zingen die er op wijzen dat de Super
Phenix ook daadwerkelijk gebruikt
gaat worden om het nucleaire moderni
seringsprogramma van president Mitter
and te realiseren.
Volgens Jean-Pierre Pharabod van de E
cole Polytechnique, zal de totale hoe
veelheid 'weapon-grade' plutonium die
nu door de franse nucleaire installa
ties wordt geproduceerd in de toekomst
sterk gaan afnemen. Sluiting van deze
installaties als gevolg van ouderdom,
is de belangrijkste oorzaak. Het is
dan ook de bedoeling dat de Super Phe
nix de produktie van 'weapon-grade'
plutonium gaat overnemen. In de afge
lopen jaren produceerden de franse nu
cleaire installaties ongeveer 250 kilo
plutonium per jaar dat gebruikt werd
door het bewapeningsprogramma. Onge
veer 50 kilo was afkomstig van de mili
taire Magnox-reaktor G-3, 100 kilo van
de experimentele kweekreaktoren Rapso
die en Phenix, en 100 kilo van de ci
viele Magnox-reaktoren Chinon-2 en
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verloopt via de verkoop van 45 kilo
splijtbaar plutonium aan Cogema. Coge
ma zal dit plutonium gaan gebruiken in
de Super Phenix. Het plutonium is af
komstig van de opgewerkte splijtstof
staven van de kerncentrale Borssele
die eind t978/1979 zijn opgewerkt door
Cogèma. Bij deze opwerking kwam in to
taa1 240 kilo plutonium vrij. waarvan
171 kilo niet splijtbaar is. Door de
PZEM is 124 kilo splijtbaar plutonium
verkocht aan de SBR ten behoeve van
Kalkar, en 45 kilo aan Cogema. De
vraag is of de PZEM of de nederlandse
regering wist dat dit plutonium ge
bruikt gaat worden voor de produktie
van 'weapon-grade l plutonium. Van ver
dere leveranties door de PZEM aan Co
gema is niets bekend. Toch produceert
Borssele per jaar 120 kilo plutonium.
waarvan 77 kilo splijtbaar is.

Oe bijdrage van de nederlandse indu
strie, aan de bouw van de Super Phenix
verloopt hoofdzakelijk via de leveran
tie van kennis en materialen voor de
natriumkoeling van de Super Phenix.
Ook TNO en de ECN leveren bijdragen
aan het kweekreaktorprojekt van de
Fransen.

Volgens het Wetenschapsbudget
1983. bedroeg het kweekreaktoronder
zoek bij de ECN in 1-82 een kleine 9
miljoen gulden. Hiervan was 5 miljoen
direkt aan Kalkar verbonden. De reste
rende 4 miljoen gulden kwam ten goede
aan de Super Phenix. In 1981 werd nog
door het TNO 55 'miljoen gulden aan e
nergieonderzoek uit gegeven. Hiervan
was 32%, in totaal 15.6 miljoen gulden.
bestemd voor nucleair kweekreaktoron
derzoek. Volgens hetzelfde Wetenschaps
budget wordt in 1983 door de overheid
in totaal 7.5 miljoen gulden uitgege
ven voor kweekreaktoronderzoek.

Andere landen die financieel bij de
bouwen financiring van de Super Phe
nix betrokken zijn. zijn Itali~. West
Duitsland en Belgi~. Ook zij zullen
plutonium leveren voor de kern van de
Supèr Phenix. Volgens de voorzitter
van de CEA. de franse atoomenergiecom
missie, Michel Perqueur, het Frankrijk
twee soorten nucleair materiaal. name
lijk "materiaal dat vrij gebruikt mag
worden en materiaal dat alleen ge
bruikt mag worden voor vreedzame doel
einden en onder internationale .kontro
le." Het nucleaire materiaal dat ge-

bruikt of geproduceert wordt in de
kern of de mantel van de Super Phenix
behoren volgens Michel Perqueur tot het
materiaal waar Fankrijk vrij over kan
beschikken. aeze uitspraak. die Perqu
eur deed tegenover Nucleonics Week (28
april 1983), geeft aan dat Frankrijk
zich de vrijheid behoudt plutonium uit
de Super Phenix voor het franse atoom
wapenproqramma te qebruiken.
Eén van de belangrijkste vragen is of
de nederlandse overheid op de hoogte
is van de franse plannen om de Super
Phenix te gaan gebruiken voor het
franse atoomwapenprograma. Van de ne
derlandse regering, die zegt een ster
ke tegenstander te zijn van de proli
firatie van atoomwapens, mag verwaçht
worden dat zij er ook alles aan doet
om te vóorkomen dat Nederland op deze
wijze meewerkt aan de produktie van
nieuwe atoomwapens.
De nederlandse regering zal duidelijke
stappen moeten ondernemen die een eind
maken aan de nederlandse bijdrage aan
het franse atoomwapenprogramma.

Da ve van Doyen

Verslag energiedag M.D.
Op het VMD-kongres in februari. ter viering van het tienjarig bestaan, was zo
veel tijd weggelegd voor het inleidend gedeelte dat er niet veel tijd voor dis
kussie meer over bleef. Dat gold met name voor de diskussiegroep energie van 40
personen. Dat gemis wilde VMD goedmaken met ~e diskussiedag op 11 juni waaraan
cirka 70 mensen deelnamen.

sommigen kan die alleen bestaan bij
de gratie van heteronome arbeid, ofte
wel in de marge van het (daarmee nood
zakelijke) huidige ekonomiese gebeu
ren.

Ruud Steinhaus (sektie energie VMD)
opende de dag met opmerkingen over het
CE-scenario. Het is volgens hem voor
het eerst dat er een miljéuscenario i~

ontwikkeld. Dat op zich is een sterk
punt bij edukatie en voorlichtingsak
tiviteiten. Het scenario schiet daar
entagen op een aantal essentiele pun
ten te kort. Via marktkonforme maatre
gelen wordt de basisindustrie ver
kleind. Dat is echter niet meer dan
het bewerkstelligen van een verplaat
sing van die industrie naar de derde
wereld. Het mist duidelijke beleids
aanbevelingen en helemaal suggesties
over hoe die te realiseren zijn. Amb
tenaren waarmee over het CE-scenario
overleg is gevoerd hebben er op gewe
zen dat lobbywerk in Den Haag geen
effekt zal hebben; druk van onderop
mogelijk wel.

Frans Rooijers (Werkplaats Energie
Aktie Haarlem) hield een vergelijkbaar
betoog. Het te liberale karakter van
het CE-scenario blijkt uit het feit
dat het nationaliseren van de oliemaat
schappijen niet is opgenomen, en even
min dat Dodewaard dicht moet. Hij waar
schuwde voor te grote euforie als het
gaat om bijvoorbeeld warmte-krachtkop
pel ing. Dat mag zeker aangeprezen wor
den, maar dan Wel door er eisen aan te
verbinden (bijvoorbeeld ten aanzien
van miljeu en grootschaligheid). An
ders krijgen we een vergelijkbare situ
atie als met de stadsverwarming waar
de miljeubeweging eerst voor en later

tegen is.

De wind-diskussiegroep inventariseerde
zoveel mogelijk aktieperspektieven om
windenergie te stimuleren. De nota
over windenergie van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten is goed zowel
voor het bevorderen als voor het tegen
houden van windmolens. Groningen is
een voorbeeld van waar een éénmensak
tie suksesvol kan.zijn. Daar wordt be
zwaar gemaakt (door de Milieufedera
tie) tegen elk bestemmingsplan waarin
geen windmolenbepalingen zijn opgeno
men.

De groep 'organisatiestruktuur van de
energievoorziening'. ziet de toekomst
van de elektriciteitsvoorziening glo
baal als volgt: een Naamloze Vennoot
schap (van de staat) die elk jaar een
elektriciteitsplan goedkeurt. Ieders
bevoegdheden worden in de elektrici
teitswet vastgelegd. Distributie en
produktie kunnen verder decentraal
gebeuren.
Somso gaat in het komende najaar een
kongres aan die organisatiestruktuus
wijden. Dan is ook aktie geboden in
verband met de plannen van Van Aarden
ne om de organisatie van de elektrici
teitsvoorziening te wijzigen en in
verband met de import van atoom
stroom. Aldus deze groep.

De groep sociaal-ekonomies beleid
breekt zich IS morgens het hoofd over
het begrip autonome arbeid. Volgens

Anderen wijzen er op dat dit een ver
simpeling van dit arbeidsbegrip bete
kent. Herverdeling van inkomens etce
tera is wel degelijk onderdeel van de
nieuwe arbeidsverdeling. Globale kon
klusie: autonome arbeid is geen doel
op zich. Het recht op werk voor ieder
een bl ijft overeind.
's Middags wordt het Aktieplan werkge
legenheid Nijmegen doorgelicht. Kon
krete resultaten zijn er nog nauwe
lijks, dus grote feeststemming is
niet op zijn plaats. Het Aktieplan
heeft zijn uitwerking wel als door
geefluik van mi1jeu- en energie
vriendelijke ideeën en plannen: een
goed idee gaat als een lopend vuur
tje rond en wordt tenslotte door
iedereen gedragen.

In het plenaire gedeelte aan het eind
van de dag wordt het door iedereen
nuttig geacht dit soort dagen met uit
wisseling van ideeën en'ervaringen te
herhalen. Of dat landelijk of regio
naal moet gebeuren blijft in het
midden. Een suggestie is wellicht
landelijke diskussiedagen op te han
gen aan landelijke thema's (zoals de
organisatiestruktuur van de elektrici
teitsvoorziening) en overige thema's
regionaal te bespreken en aan te pak
ken. Dat ondervangt volgens mij tege
lijk het nog te vrijblijvende en niet
aktiegerichte of strategiese karakter
van de diskussies.

Johan Bakker
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'allo, 'allo, WISE par lá?

Yes, WISE speaking!

USA
Een kerncentrale in aanbouw in de
amerikaanse staat Michigan is bezig
weg te zakken. De centrale wardt ge
bouwd op een drijvend stuk grond,
wat al in de planning de nodige ver
plaatsingen tot gevolg had.
Nu moeten alsnog alle gebouwen uitge
graven en gestut worden.
Dat is echter nog niet alles: ook de
bouw van alle nukleaire installaties
is door de NRC stilgelegd. De kontro
le daarop was namelijk absoluut on
voldoende.
Zo zijn er bijvoorbeeld verkeerde
kabels gebruikt en is de herkomst
( en dus de kwaliteit) van het ge
bruikte staal niet na te gaan.
(WISE).

USA
·Sabotage door het personeel wordt
een erkend probleem in amerikaanse
kerncentrales. De NRC, het orgaan
dat·kerncentrales kontroleert, heeft
daartegen een waarschuwing doen uit
gaan.
De NRC had niet de indruk dat de ex
ploitanten daarop goed voorbereid
zijn. Overigens wordt het woodr sabo
tage angstvallig vermeden.
De NRC spreekt van 'gebeurtenissen
die je zou kunnen uitleggen·als han
delingen uit verzet', vaak als gevolg
van onenigheid op het werk. (WISE).

India
India overweeqt in de toekomst atoom
onderzeeërs aan te schaffen. Welis
waar geen boten met atoomraketten,
maar toch.
Voornaamste argument om die dingen

, te kopen i s de toegenomen aanwezi g
heid van de supermachten in de Indie
se Oceaan. Dat moet in de gaten ge
houden worden en daarvoor is het
grote bereik van atoomonderzeeërs
nodig.
Het is mogelijk dat India zelf een
atoomonderzeeër gaat ontwikkelen,
maar dat wordt dan wel een projekt
van lange duur. Er wordt gesproken

.van tien jaar.
Volgens India is een dergelijk pro
jekt niet in strijd met het non
proliferatie-verdrag, dat het overi
gens als diskriminerend afwijst.
(NRC Handelsblad).

India
Volgens de Times of India zijn min
stens 300 arbeiders in de Tarapur
centrale bij Bombay besmet. De twee
reaktoren worden wel de meest ver
vuilde ter wereld genoemd.
Al in '74 hadden ze gesloten moeten
worden, vanwege de toen al zware
radio-aktieve besmetting, maar door
het inschakelen van duizenden kon
tarktarbeiders i s toen de ergste
rotzooi opgeruimd.
Verschillende onderdelen, waaronder
koelwaterpompen, zijn hard aan ver
vanging toe.
Dat is echter onmogelijk omdat zich
min of meer· het zelfde probleem als
in de Dodewaard-centrale voordoet:
de opslagbassins zijn overvol, zodat
het onmogelijk is de splijtstof uit
de kern te halen voor reparaties.
Dit in verband met een geschil met
de VS over de opwerking van de ge
bruikte splijtstoffen. (WISE).

USA
Een nieuwe mogelijkheid om aktie te
voeren tegen kerncentrales lijkt
zich in de VS aan te dienen. Kern
centrales mogen daar namelijk pas
draaien als er een werkbaar evakua
tieplan is.
Daarvoor is natuurlijk de medewer
king van omliggende gemeenten nodig.
De twee Indian-Point-centrales bij
New Vork zijn daar nu mee in moei
lijkheden gekomen.
Een gemeente en een bond van bus
chauffeurs weigeren mee te werken.
Resultaat: de NRC beveelt sluiting
als niet binnen dertig dagen een
werkbaar plan op tafel ligt.
Kerncentrales zijn daar dus mogelijk
te sluiten door voorlichting en/of
druk naar gemeenten en vakbonden. De
elektriciteitsbedrijven schijnen in
tussen te proberen de evakuatierege
lingen geheel in iegen hand te krij
gen. (WI SE).

La Hague
In La Hague staat op 30 en 31 juli
een internationale demonstratie op
het programma. Logies: La Hague is
immers een of zelfs hèt middelpunt
van de internationale opwerking.
Daarnaast ligt op het zelfde schier
eiland een dump voor atoomafval en
een werf voor atoomonderzeeërs. Als
kalp op de vuurpijl zijn er nog vier
grote kerncentrales gepland.
Internationaal bekend is vooral het
verzet tegen het transport van afval
naar La Hague. Het laatste weekend
van juli is met name gericht tegen
de uitbreiding van de opwerkings
kapaciteit.
Vanaf 27 juni is er een kampeerple~.

Ontmoetingen met plaatselijke akti
vistens staan dan op het programma.
Zaterdag staat in het teken van de
batten over verschillende aspekten
van de opwerking, terwijl zondag
een kernramp wordt gesimuleerd. En
natuurlijk veel muziek. (WISE).
Kontakt: CCPAH, B.P. 156, Cherbourg,
Frankrijk. Tel: 09-33949545.
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"'t Zal niet waar wezen!" 

rein Maaswater 
In de maanden mei en juni heeft de 
stichting Reinwater een tocht over de 
Maas gemaakt . Oe tocht leidde van 
Chooz naar de Biesbosch. 
De bedoeling was tweeledig: aan de 
ene kant monsters van het maaswater 
nemen, aan de andere kant voorlich
ting aan 'het publiek'. 
De genomen monsters moeten helpen om 
de grootste vervuilers langs de Maas 
op het spoor te komen. In eerste in
stantie was het te doen om industri
en en kerncentrales (tritium), maar 
ook lozingen van ongezuiverd riool
water zijn bezocht. Met name in 
België wordt veel (ongezuiverd) af
valwater op de Maas geloosd . 
Daarnaast dus voorlichting aan het 
publiek. Een revue in een cirkustent 
en een tentoonstelling in het ruim 

) 
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van een verbouwd binnenschip. Dia's, 
een kijkje in het laboratorium, een 
praatje met de vrijwi 11 i gers van 
Reinwater. Erg leuk. liet enige min
puntje was het k 1 im- en kl auten~erk 
dat nodig was om in het ruim te ko
men. 
Aan de overheden en i ndustriën 1 angs 
de ~1aas is een petitie aangeboden, 
met als titel 'Redt de Maas'. Vol
gens de mensen van Reinwater een 
prima methode. Veel bedrijven doen 
dan wat aan de k~1al iteit van hun 
afvalwater, uit angst voor slechte 
publiciteit. Reinwater zou haar 
meet~resul taten eens openbaar maken . . 
Dat gebeurt in elk geval op het 
internationaal watertribunaal, ko
mend najaar. 

vredesaktiviteiten 
Op 10 juli (tijdens de nationale 
vlootdagen) wordt in Oen Helder een 
landelijke vredesdemonstratie/mani
festatie gehouden onder het motto: 
'GEEN VLOOTDAGEN MAAR VREOESOAGEN'. 
Start van de demonstratie is om 
13,45 uur vanaf het Bernardplein. 
Voor meer informatie (ook het be
stellen van affiesjes) kun je 
bellen naar: 02230-38137 

02230-18787 

Op 20 augustus wordt een menselijke 
keten gevormd tussen America en Sibe
rië. Niet over de Beringstraat, maar 
dwars door de Peel, tussen de dorpjes 
America en Siberi~. 
Symbolies wordt zo een menselijke 
band gelegd tussen de twee super
machten~ Oe organisatoren willen 
daarmee aangeven dat menselijk kon
takt vee 1 effekt i ever is dan de ont
moetingen in Genève . 

De omgeving is geen toeval: halver
wege de keten ligt de slapende vlieg
basis, waar de kruisraketten zouden 
moeten komen. 
Het is de bedoeling dat mensen die 
mee willen doen rond 11 uur aan de 
weg Uden- Venray zijn, waar ze een 
plaatsje in de keten gewezen zal 
worden. Om drie uur is er ter af
sluiting een manifestatie, met kwa
liteitsmuziek en theater. 
Er wordt op een grote opkomst ge
hoopt. De keten moet 22 kilometer 
lang worden (plus eventueel een lus 
rond dé basis). Minimaal 22.000 
mensen dus. 
Of je het van tevoren wil laten weten 
als je komt: 
Vanaf 2 juli is er overigens ook een 
vredeskamp bij de basis, waar gewerkt 
gaat worden aan geweldloze weerbaar
heid en andere aktiviteiten tegeh 
kernwapens. 
Kontakt: vredesburo tel:04930-11181 . 

gemeenten 
• we1geren 

Naast huishoudens gaan nu ook gemeen
ten in Friesland atoomstroom weige
ren. Ze betalen de elektriciteit die 
door de gemeente-instellingen wordt 
gebruikt nog maar voor een deel aan 
het provinciaal distributiebedrijf. 
Die mogelijkheid kregen de gemeenten 
eigenl ij~ pas met het instellen van 
de geblokkeerde rekening, naar aan
leiding van een kort geding, dat 
atoomstroomwei geraars(ters) hebben 
gewonnen. 
Wethoudster Zijlstra- de Vries van 
de gemeente Rauwerderhem benadrukt 
het legale karakter van deze vorm 
van weigeren. De gemeente bindt zich 
dan ook op voorhand aan de verdere 
bestemming van het 'potje'. 
Overigens gaat het i n deze gemeente 
alleen nog om een voorstel. Op 31 
mei staakten de stemmen, omdat één 
raadslid ziek was. 
Oe vergadering op 5 juli moet de 
doorslag geven.Het is te nopen dat 
die ene PvdA-er er dan weer is, hoe
wel dat lang niet zeker is. 
Oe gemeente ldaarderadeel stort al 
een gedeelte van van de rekening in 
het provinciale potje. 
Beide gemeenten hebben zich overi
gens ook al kernwapenvrij verklaard, 
terwijl Rauwerderhem zich een paar 
jaar terug tegen kernenergie uit
sprak, in afwachting van de BMD. 
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