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Vertraging , Taktiek?
De bekende zet van het CDA. Vertragen die
hap_ Kennelijk sputtert de Achterban nog
teveel . De voormannen verwachten dat ze
dat varkentje over tweeëneenhalf jaar wel
gewassen zullen hebben .
Het verzet in de wieringermeer lijkt suk
ses gehad te hebben ; of is dat meer te
danken aan de persoonlijke lobby van van

? and pruttelt door.

'"--__-__===70 Weiger Atoomstroom
De organisatie van de a-,
toomstroomweigeraktie is
in volle gang. Zaterdag
10 november was er een
werkvergadering in Utrecht
waar de verschillende
werkgroepen van de aktie
(publiciteit, giroblauw,
juridiese zaken, nood
voorzieningen) werden op
gericht. De bedoeling is
om de organisatie op deze
manier decentraal te hou
den; gedragen door de
weigeraars en hun steun
groepen. Er hebben zich in
middels een aantal mensen
aangemeld om door te wei
geren. Deze mensen zijn be
reid zich langdurig te
làten afsluiten. Ook heb
ben zich enkele tiental
len mensen bereid ver
klaard ofwel te weigeren
tot de laatste aanmaning,
ofwel door allerlei in
gewikkelde betaalmethodes
de administraties van de
elektriciteitskantoren in
"de war te sturen.
Voor deze zogenaamde ' gi 
roblauwguerilla worden men
sen opgeleid om mensen van
de meest e~di.ge...tQt_.,!dlfe'===,1
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Burgerlijke ongehoorz8BlD
heid en blokkades gBan
hand in hand met ludieke
sktles en informatiedagen.
Nog altijd 1s de strijd
niet zo massaal als tien
jaar geleden, maar het
lijkt er op of de mensen
er weer zin in krijgen.
Het CDA geeft ons volop de
gelegenheid de krachten te
mobiliseren.
De oproep voor meer kopij
heeft sukses gehad. Vrij
veel zelfs . De meeste
stukjes aktienieuws zijn
door groepen zelf gescbre
ven.
Voor OPSTART' 5 is de ui
terste inzenddatum 7 ja
nuari 1985. Het Orwell
jaar is dan over, maar
Big Brother kijkt met u
mee.
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Binnenkort krijgen zoveel
mogelijk kritiese organisa
ties enaktiegroepen een
brochure over de aktie met
de vraag of ze ook mee wil
len doen.
Wij vinden dat de burger
lijke ongehoorzaamheid van
het lubberskabinet om een
passend antwoord vraagt.
Weiger massaal atoomstroom,
sluit je aan bij de aktie.
Info en aanmelding : Atoom
stroomaktie. pla aktie
strohalm, Oudegracht 42.
3511 AR Utrecht, tel.
030-314314.

De Atoomstroomgroep

Tot nu toe kregen de ge
plande nieuwe kerncentra
les de meeste aandacht.Dat
zal niemandverbazen;het
heeft de beweging weer wak
ker geschud.
Maar de bestaande centra
les worden beslist niet
vergeten.

Weer eens een aktie bij
Doodewaard
Op vrijdag 9 november om
kwart voor vier 's middags
hebben we met ongeveer hon
derd aktievoerders een ge
weldloze blokkade gevormd
voor de poort van Doode
waards kerncentrale.
Het doel van de aktie was
tweeledig:
1) Regering, bevolking en
parlement laten zien. dat
het negeren van de BMD
niet geaksepteerd wordt en
dat de plannen voor nieu
we kerncentrales verzet op
roepen.
2) Aan (toekomstige aktie
voerders laten zien. dat
het mogelijk is om weer
een nieuwe aktie bij Doo
dewaard te doen, zonder
dat het gelijk een grote
veldslag wordt met traan-

gas en zo.
Na ongeveer 5 minuten ver
schenen de platte petten.
die ons pakweg een kwar
tiertje later met onge
veer tien mannen en één
vrouw probeerden weg te
slepen. Onbegonnen werk
natuurlijk. Na weer een
kwartier kwam de ME aan
zetten, die een nieuwe
taktiek uitprobeerde, of
misschien was het gewoon
dommigheid. Ze gingen ach
ter ons staan en probeer
den de achtersten over de
rest heen te duwen. Weder
om onbegonnen werk na
tuurliik. De kommandant.
langzamerhand ook slimmer
wordend, gaf toen opdracht
de gummyknuppel te trekken,
waarop wij opstonden en
aan de kant gingen. We
zijn nog een kwartiertje
hinderlijk aanwezig ge
weest en zijn toen vertrok
ken. Iedereen had er een
goed gevoel aan overgehou
den en er zou nog wel eens
wat kunnen gebeuren. In Do
dewaard of elders.

Jos van basisgroep
KAKTUS, Apeldoorn.

~en CDA-bijeenkomst in het
land
s-nov jl kwam Bert de Vries
op uitnodiging van de plaat
selijke CDA-afdeling naar Em
meloord. Wij, AKB-Noordoost
polder. hadden besloten pu
blicitaire munt uit het ge
beuren te halen, maar de bij
eenkomst zo min mogelijk te
verstoren. Plaatselijke CDA
raadsleden-en bestuurders
hebben de afgelopen periode
nl. enorme druk op hun par
tijgenoten uitgeoefend om de
bouw van kernenergiecentrales
waar dan ook in Nederland,
tegen te houden. De opstel
ling van de plaatselijke CDA-
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achterban is echter nogal
twijfelachtig. Van tevoren
is de voorzitter verteld dat
er wat ging gebeuren. Deze
was daar bijzonderenthou
siast over. Op het moment
dat we de zaal binnenkwamen,
gaf de voorzitter de aanwe
zigen dan ook opdracht te
applaudiseren. Nu moet gezegd
worden dat we een applaus van
een paar honderd vnl. 50+ 
CDA-ers niet zo vaak gehad
hebben. Dat was dus wel leuk.
Wat hebben we gedaan? + 12
mensen hebben zich verkleed
als boertje (NOP-button), een
grote schuimrubberen zon over
het hoofd en een vork jn de
hand. een 14 meter lang span
doek de zaal ingedragen met
Stop Kernenergie. De Vries
is een vuilnisemmer aange
boden met daarin een span
doekje met opschrift "uit
slag BMD". We hebben ± 10
minuten zwijgend op het po
dium, met het gezicht op de
zaal, het gelul van De Vries
aangehoord en zijn toen met
de kompliment jes voor de
waardige en verzorgde verto
ning en onder massaal ap
plaus vertrokken. Overigens
kreeg De Vries geen enkel
applaus voor zijn gladde
babbel over kernenergie.
Na afloop van de bijeenkomst
hebben we het nog even met
de voorzitter gehad over de
mogelijkheid de toekomstige
provincie Flevoland. waar
Urk en de NO-polder toe gaan
behoren, tot anti-kernener
gie-uitspraken te bewegen.
Kortom leuke avond gehad,
leuke foto's in de krant.
maar die lui gaan door. Wij
dus ook.

Werkgroep Kernenergie Noord
oostpolder. Tel.:05270-17174
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Mobilisatie

Ook de mensen die nog niet
aktief betrokken zijn bij
de anti-kernenergiestrijd
worden gemobiliseerd. De
voorlichters gaan op pad.

Voorlichtingsavond Delfz~l.

Ongeveer 60 mensen waren
24 oktober op deze avond.
Opvallend was de geringe
belangstelling van CDA-z~

de. Na het informatiege
deelte met o.a. dia's, was
er een diskussie. Hier wer
den enkele suggesties ge
gegeven voor akties in de
toekomst; voorgesteld werd
een kettingbrief te schrij
ven en door te sturen naar
CDA 2e Kamerleden, zodat
deze overstroomd worden met
brieven. De kettingbrief
is inmiddels geschreven en
rondgestuurd. Verder zijn
er teksten bedacht voor re
geladvertenties in de dag
bladen.
Dat de Eemsmond een ves
tigingsplaats zal worden,
is onwaarschijnlijk. Vele
gemeenten hebben zich uit
gesproken tegen kerncentrale
in hun regio. Bovendien zijn
ook de werknemers van de
huidige elektriciteitsbe
drijven niet van plan om
straks in een kerncentrale
te gaan werken.
Vrijdag 23 november wordt
het regeringsbesluit waar
schijnlijk bekend gemaakt.
Als het negatief is, dus
als de kerncentrales toch
geplaatst worden, zal het
Platform Eemsmond een tele
gram, gevolgd door een ex~

pressebrief naar Den Haag
sturen om aan te geven dat
ze het er niet mee eens zijn.

Energ"ievierdaagse Nijmegen
De energievierd~agse Nijme
gen is redelijk suksesvol
verlopen. De markt gericht
op besparing en duurzame
energie trok een kleine
2.500 bezoekers.
Potma en Leyendeckers hiel
den een inleiding over warm
tekracht. De politiek liet
het afweten in de zaal. Wel
waren verschillende mensen
van de PGEM, de NUTS, de
KEMA, Krachtwerktuigen en
verschillende bedrijven en
ingenieursburo's~ Opvallend
was het PGEM-beleid t.a.v.
warmtekracht. De PGEM is
sinds kort alle mogelijk
heden in de provincie sys
tematisch aan het onderzoe
ken en doet overal offertes.
Een voorbeeld ter navolging!
Halverwege de diskussie viel
Ad Lansink binnen. Woedend
in zijn eigen stad niet per
soonlijk uitgenodigd te zijn,
begon hij dwars door alles
heen over kernenergie te
praten. Je weet werkelijk
niet wat je ziet.
Voor belangstellenden is een
meer uitgebreid verslag ver
krijgbaar bij de Energiewin
kel Nijmegen, Daalseweg 30,
6S21 GM Nijmegen,080-238094 J
Sible Schöne.
(Ingekort door de redaktie).

Bij Cineclub Vrijheids
films kun je de 3-delige
videoproduktie 'Kernener
gie Geen Doden Waard' hu
ren. Voor inlichtingen en
boekingen: Cineclub Vrij
heidsfilms, Postbus 1026,
1000 BP, Amsterdam.

Op vrijdag 2 nov. heeft de
VPRO een intervie~ uitgezon~

den dat Joop van Tijn. Piet
Grijs en Max van Weezel
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Manifestatie in Zeeland.
20 oktober.

De manifestatie in Middel
burg is goed aangeslagen.
Er zijn zo'n 250-300 mensen
geweest. De dag had een re
gionaal karakter. Er stonden
een IS-tal kraampjes (van
pol. partijen, energie- en
milieugroepen, en Rampenplan
verzorgde wederom de
pizza's). Veel muziek, vi
deo en een aantal mensen die
een praatje hielden.
De dag heeft redelijk veel
publiciteit gekregen. Niet
alleen van de regionale pers
en radio, maar ook de VARA
en Radio Stad uit A'dam wa
ren aanwezig.
De dag was georganiseerd
door het Zeeuwse Platform
tegen Kernenergie
Het Zeeuwse Platform zal,
als de regeringsplannen om
trent de nieuwe kerncentra
les bekend worden gemaakt,
spontaan een aktie voeren.
Wat en hoe is nog niet
bekend.
Ook is het Platform van plan
om jongeren van 15-18 jaar
te bereiken via scholingen
(op scholen, buurthuizen
etc.).
Groepen die ervaring hebben
met jongerenvoorlichting
woden gevraagd kontakt op
te nemen met Bernadette vld
Brink, tel. 01100-28259
(Zeeuws Coördinatie Orgaan).

hielden met Lansink van het
CDA. Het ging over de nieuwe
kerncentrales. De uitslag
van de BMD werd door Lansink
volledig verkracht en ook op
andere punten ging hij de
mist in. Voor mensen die al~

nog willen horen hoe er met
ons gemanipuleerd wordt: heu
bandje is te bestellen door
110,- over te maken op giro
444600 t.a.v. VPRO, Hilver
sum, o.v.v. Welingelichte
Kringen 2 nov ••
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start groepen stimu
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elkaars aktiviteiten
en kennis te nemen van
informatie en van waar
deze te is. Er
zal in de volle breedte
aandacht besteed war
den aan kleine en gro
te akties en aktivitei-
ten in en land •

Ondertekende stukken
\/oor de vsrant

lIIoordeliJ~II~~u van de
tilollt.r s},

behouden ons 'host
re~ht voor artikelen in
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~ordt bekeken onder wiens
naam het dan komt.

kerl'lierilu~gjle, 2e lIIete
9, 1017

ZO Amsterdam, tel.
221356. Giro 73219.

zal ongeveer
10 ~ per lIerschi
nen.

De volgende vergadering van
het b!!ldé Ill!L.e!!.H.2!!!! i s
op zondag 16 dece~r. 11.00
uur. Plaats: Aktie Strohalm.
Oudegracht 42. Utrec~t.

-en obligatiehouders van
de Atoomvrijstaat.

Onderstroom nr 3:
Situatie in de mogelijke
vestigingsplaatsen; bijdra
ge over d~ te voeren stra
tegie na Emmeloord; da (on)
mogelijkheden van een juri
dische strijd; het advies
van de AER (Algemene Ener
gieRaad), het belangrijk
ste Haagse adviesorgaan,
de Energiekaravaan; verslag
van de AKB International
Kolding.

Milieudefensie nov.'84:
Een artikel over de nu
cleaire transporten, waar
in naar voren komt dat in
veel gevallen volstrekt
onbekend blijkt wat voor
nucleair materiaal waar
naartoe vervoerd wordt.

Milieu. Utrecht ovv de
titel.

,'Schone lucht zonder kern
energie- elektricitelts cen
trales en zure regen' door
F. de Bree en D. van Doyen.
Nota van 46 pagina's. Het
is van MD én kost 18,95.

In A.beiterkampf staat een
inte~view met Jo Leinen van
de e8U over atoomtranspor
ten. lê verkrijgen in de
linkse boekhandel.

Afval 24:
De manifestatie in M~ddel

bUrg; de Dodewaard-aktie
en het vervolg erop; de'
voortgang van de strategie
van het platform en da ~o

gelijke nieuwe initiatieven;
de konferentie over burge
lijke ongehoorzaamheid en
non-koöperatie (BONK); ra
dio-aktief-af~al; WISE
nieuws; strategiestukken
over hoe verder met de ba
sisgroepenstrijd tegen mi
litarisme en kernenergie?;
verslag bijeenkomst aandeel

23 november organiseert
de Gemeente Almelo een voor
lichtingsavond over Mtä.
Plaats: gemeentehuis te Al
melo. Tijd: 8 uur.
Voor info:05490-13336/05496
2738.
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'Elektriciteit. een bezin-
--.----------~-----------~ng_~~~~~ • Dit is een
rapport van de Bezinnings
groep Energiebeleid, in op
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Energie en Samenleving.
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