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De arrogantie van Gijs en
Ruud kent waarlijk geen
grenzen. Zegt de Neder
landse bevolking geen
kerncentrales te willen,
zetten zij er twee neer.
Dreigt de SEP in meerder
heid tegen te zijn.
reorganiseren ~e de SEP.
Bovendien blijken multi
nationals goed voor de der
de wereld te zijn. De Ol1lge
keerde wereld. De hoge he
ren kakelen hun mening
weer luid van de toreD.
Maar Nederland pikt het
niet. De mensen zijn wel
iswaar voor een groot ge
deelte demonstratiemoe,
maar gezien het succes van
de BONK-konferentie zeker
niet aktiemoe. Er gaat wat
gebeuren. Dat is duidelijk.

Nederland moet vrij van
kerngeweld.

De redaktie

AKTIENIEUWS
Nederland herrijst
Er zijn kennelijk een heleboel mensen woe
dend geworden over de verkrachting van de
BMD in een -zij het vage- regeringsbeslis
sing om nieuwe kerncentrales neer te zetten.
Een goed voorbeeld is Zeeland.
Nieuwe komitees
Zeeland gonst van de aktlviteiten. Even
leek het erop dat de Zeeuwen die centrale

in Borssele wel best von
den. Dat dat niet zo is ,

1:::..........---~.;;1ijkt nu weer eens. Het de
dreiging van nog een nieuwe
centrale boven het hoofd
zijn in Overzande en Nisse
plaatselijke aktiegroepen
opgericht die er alles aan
zullen doen om uitbreiding
van het kernenergiepark te
voorkomen. Bovendien werd
verteld dat veel zeeuwen
bij het maandelijkse atoom
alarm nog steeds eerst
richting centrale kijken of
hij er nog wel staat. Info:
01195-792.
Demonstratie Middelburg
Op 9 maart komt er in Mid
delburg een regionale de
monstratie tegen de nieuwe
kerncentrales.

Den Haag
Maar ook in .l?e_f!~&. is de
anti-kernenergie beweging
zich weer aan het organi
seren. De AKB-groep Den
Haag beraadt zich nog op
akties. In april wordt een
thema-avond georganiseerd
met o.a . als doel om meer
mensen aktief te krijgen.
Info: 070-461616.

Vuurwerkaktie
De aangekon ~""'VU'iiniêri=---~ " 

aktie kan g l a e t 4:U;f:nOCJl ~
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vincies is wel op één of
meer plaatsen vuurwerk af
gestoken. In ieder geval
in de Eemsmond, de Noord
oostpolder, de Moerdijk en
in Zeeland.
Tijdens en rond de vuur
werkaktie zijn nog meer
dingen gebeurd. Alle plat
forms hadden een persbe
richt bij de aktie waarin
met klem werd geprotesteerd
tegen de beslissing en te
gen andere radio-aktieve
plannen in de betreffende
regio.
Maar ook op andere manieren
wordt geprotesteerd tegen
het besluit:

Plakaktie
'Moerdijk' staat op het
lijstje van mogelijke ves
tigingsplaatsen voor nieuwe
kerncentrales. Op zaterdag
12 januari, daags na bekend
making van het kabinetsbe
sluit, hangt er geen enkele
vlag uit. Ook het feit dat
drie auto's met 15 aktie
voerders het 'dooiende'
dorpje binnenrijden, valt
nauwelijks op. De ramen van
het hoofdkantoor van het IHM
(Industrie- en Havenschap
Moerdijk) worden afgeplakt
met affiches 'Daarom geen
kernenergie'. Tegelijkertijd,
wordt een doos overgebleven
vuurwerk afgestoken.
Het dorp is niet wakker te
krijgen, de weinige mensen
op straat houden zich bezig
met auto's wassen en sneeuw
ruimen. Een enkele fietser
stopt bij het gezelschap, en
begint breedvoerig te oreren
pver de grote voordelen van
kernenergie. Ha, eindelijk
een voorstander, na al die
jaren BMD. De man is niet van
zijn standpunt af te brengen,
maar na een kwartier krijgt
ie het koud. Hij fietst te
rug naar huis, naar zijn

drie(!) diepvriezers, zoals
hij zelf vertelde. 'Als we
allemaal zoveel stroom nodig
zouden hebben, zijn zes kern
centrales nog niet genoeg'
krijgf hij nog nageroepen.
In de sneeuw op een dijk i~

inmiddels de tekst 'Geen
kernenergie!' verschenen. De
overbuurman moppert dat 'we
dat maar voor ons eigen huis
moeten doen'.
Ondanks de geringe belang
stelling zijn de aktievoer
ders tevreden. De brievenbus
van het IHM-kantoor wordt ge
vuld met 'rampenplanregeling
en' en nummers van 'Allicht'
met artikelen over de kwes
tie Moerdijk.
Dagblad De Stem meidt op
maandag dat de Zevenbergse
politie zich beperkt had tot
het verzamelen van 'enig be_
bewijsmater~aal'. De plak
aktie werd ingeschreven als
eerste teken van verzet. Er
is nog genoeg te doen om
zowel de plaatselijke be
volking als de Brabantse
AKB uit de winterslaap te
krijgen.
Info: Knijpkat,Stations
straat 15, Tilburg.

Op glad ijs
De aktiegroep Weiger Atoom
stroom heeft, als protest
tegen de regeringsbeslis
sing een kerncentrale op
het dunne ijs van de Oude
Gracht in Utrecht neergezet.
De groep wilde op deze ma
nier het begin van de ~én

gulden-weigering in de lan
delijke pers onder de aan
dacht bren gen- De foto
werd geplaatst,. maar het
doel is niet gehaald omdat
al bij het ANP het betref
fende tekstgedeelte uit het
persbericht werd geschrapt.
Meer info: Aktie Strohalm,
030-314314.
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Nog meer protesten
Het Komitee Noordoostpol
der is nog steeds druk be
zig CDA-leden te overtuigen
van het nut van een stem
tegen kernenergie. Dat is
een moeizame weg, maar via
de wandelgangen is wellicht
nog wat te bereiken. Ook
gaat de groep overleggen
welke akties mogelijk zijn
om de benodigde Planolo
gische Kernbeslissingen te
gen te houden of te vertra
gen.

Nogmaals Doode Waard
Iedereen heeft het uit
gebreid in de pers kunnen
lezen: weer een aktie bij
de kerncentrale Doodewaard.
Weer een 'mislukte' aktie.
Wat heet mislukt?
In het holst van de nacht
zijn we toch met een dikke
200 mensen in 26 auto's en
bussen naar Doodewaard ge
gaan. We zijn het terrein
van de centrale zelf niet
opgekomen. De ME was
,'snachts om één uur al
in afgesloten vrachtwagens
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UIT DE PERS

AANKONDIGINGEN

Afval 26
Geen opgave ontvangen.

Atoomalarm, 't LEK-bul
letin en Onderstroom.
Deze drie gaan fuseren.
Eind februari hopen ze met
een eerste nummer uit te
komen.

handen is mbt tot een kern
centrale.
Daardoor stuitten Z1J op
een advertentie (zeer on
opvallend geplaatst), waar
in een bedrijf een vergun
ning aanvraagt ingevolge
de kernenergiewet: 'Voor
het voorhanden hebben, het
toepassen en het zich ont
doen van radio-aktieve
stoffen in een C-Iaborato
rium'. De PSP zal tegen
deze aanvraag stappen on
dernemen. Meer info: Mieke
vld Kerkhof, PSP Land van
Cuyk, tel. 08855-74023.

Allicht
Kernenergie in Rusland;
Miljardengraf Kalkar op
nieuw in discussie; Proli
feratie van nucleaire in
stallatiesl alle kleine
beetjes helpen; Zure re
gen in Limburg; Radio
aktieve vervuiling van de
Westerschelde; Moerdijk;
Radio-aktieve straling-
en stralingsbescherming.

in Boxmeer ook een onder
zoek door het ministerie
van EZ zijn geweest, om de
voor- en nadelen als moge
lijke vestigingsplaats te
bekijken. Daar zou het ge
meentebestuur van Boxmeer
dan toch zeker van op de
hoogte moeten zijn geweest.
De PSP in Boxmeer houdt in
ieder geval de regionale
kranten nauwkeurig bij
(vooral de advertentiepagi
na's) op zoek naar bedrij
ven die evt. vergunningen
aanvragen. Daaruit kan
blijken dat er iets op

naar de centrale en naar
het KEMA terrein in arnhem
(hier was een alternatieve
aktie gepland voor het ge
val doodewaard uitgelekt
zou zijn) gereden.
Dat we erop zoeden komen
was ook nauwelijks
te verwachten : de
centrale is sinds de gro
te blokkades 5 jaar gele
den waanzinnig goed bevei
ligd met hekken, honden
en elektronische appara
tuur.
Bovendien was d~ze 'ge
heime' aktie aan een groot
aantal mensen bekend en
konden de machthebbers in
deze periode op hun klom
pen aanvoelen dat er wel
weer wat zou gebeuren.
Vrijwel niemand had ook
echt verwacht dat de aktie
zou lukken. Daarom is het
aantal mensen wat gekomen
is en de publiciteit die
aan de aktie gegeven is,
voldoende reden om haar
toch min of meer als ge
slaagd te bestempelen.
Niet iedereen zal het hier
natuurlijk mee eens zijn
en daarom is het hard no
dig eens grondig na te
denken over het nut van
'geheime' akties die door
hun grootte nauwelijks
geheim kunnen zijn. We
zijn immers geen militair
georganiseerde groep. Ge
lukkig niet zou ik zo zeg
gen.

Neel! Tegen Sorssele Twee!
Demonstratie op zaterdag
9 maart op het Damplein te
Middelburg. Aanvang 13.00.
Voor infol 01100 28259.

Boxmeerse kerncentrale
Ook plaatsen als Boxmeer
houden de ontwikkelingen
rondom de nieuwe kerncen
trales al een tijd nauw
lettend in de gaten.
Niet voor niets zal blij
ken: In het najaar van '84.
verscheen er in de (lan
delijke) pers een bericht
dat ook Boxmeer 'op het
lijstje' staat a~s moge
lijke vestigingsplaats
voor een nieuwekerncen
trale. De PSP stelde vra
aan B&W en aan Van Agt.
Deze zeiden van niets te
weten.
Volgens de pers zou er

De eerstvolgende landelij
ke platformv!!gadering is
op zaterdag 2 maart
Plaats nog onbekend.

Het landelijk platform te
gen kel"nenergie houdt op
11 en 1Z mei een diskus
sieweeke.nd. De bedoeling
is om dan een gezamenlij
ke kampanje voor de komen-

.de tijd uit te stippelen.

De Atoomstroomaktie is nu
van start gegaan. Iedere
groep die zich heeft opge
geven of dat nog van plan
is, wordt opgeroepen om
vanaf ~ 66n gulden
maandelijks van de ener
gierekening in te houden
uit protest. Kontaktadres:
Aktie Strohalm, Oude Gracht
42, 3511 AR Utrecht. 1.
030- 314314.
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KOLOFON
OPSTART, infobulletin
op initiatief van het
landelijk platform te
gen kernenergie. Ge
schreven voor en door
groepen die aktief zUn
- of willen worden -
in de anti-kernener
giestrijd. We hopen
dat de inhoud van Op
start groepen stimu
leert om door te gaan
nieuwe ideeën op te
doen, met elkaar in
kontakt te komen via
elkaars aktiviteiten
en kennis te nemen van
informatie en van waar
deze te krijgeQ is. Er
zal in de volle breedte
aandacht besteed wor
den aan kleine en gro
te akties en aktivitei
ten in plaats en land.
Verspreiding: Croepen
die in het adressenbe
stand van het platform
zijn opgenomen. Aan
melden bij het sekreta
riaat. Een kleine bij
drage zal worden ge
\!ltaagd.
Redaktiemedewerkers:
Liesbeth Hagt, Jos
Verhoetf, Riane de
Koster
Redaktie, uitgave en
druk: Aktie Strohalm,
Oude Gracht 42, 3511
~R Utrecht, tel. 030
314314. Kopij en info
opsturen naar: Sekre
tariaat van het lande
lijk platform tegen
kernenergie, 2e Wete
ringplantsoen 9, 1017
ZO Amsterdam, tel. 020
221366. Giro 73219.
Opstart zal ongeveer
10 x per jaar verschij
nen.
Ondertekende stukken
zijn voor de verant
woordelijkheid van de
schrijvers(-f~ters)

Wij behouàen ons het
recht voor artikelen in
te korten. De inhoud zal
zoveel mogelijk recht
worden gedaan.
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