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Moerdijk leeft
Dries van Agt (kommissa
r i s van de koningin in N.
Bra bant, bekend CDA- lid
en hulpj e van de atoomlob
by) komt op werkbezoek in
Zevenbe rgschenhoek . Hi j
za l een onde rhoud hebben
met de direkteur va n de
campi na- zui ve l fa br iek.
Deze direk t eur i s tevens
bestuur sli d van he t i n
dustr i e- en havenschap
moer di j k , de bewus t e l o
katie voor een nieuwe kern
centrale en voor tijdelij
ke ops lag van r adi oak-
tief a f val. Toeval of niet?
Toeval lig l ekt het voorge
nomen bezoek ui t en l eden
van milieugroep moerdi j k
pr oberen ter plekke een
kleine demonstratie op
touw te ze t ten , voor de
fa br i eks poor t .
Het l ukt ec hter ni et om i n
dr ie dagen tijd voldoen
de mensen t e mobi l i seren.
Dagblad de Stem is ber eid
de bliksemaktie daags van
tevoren aan te kondigen.
De demons t ra t i e is pi ep-
klein : s leE ë64iënees...-= = = "- ,,,,"'_t
vewelko~en e (~pau:.ts~~J~ t...Ju..
me t an t dke I _ :gieleuz.ertl-.__t
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AKTIENIEUWS
KANKER(N)ENERGIE ?
In de vorige ops tar t s tond een stukje over
een subsidieaanvraag bij het koningi n wil
helminafonds door het Apel doorns ene rgieko
mitee . Deze was afgewezen . Vervolgens heef t
Willem Draaier van het komitee om een meer
i nhoude l ijke reaktie verzocht . Deze kwam.
Een citaa t : ItWij zijn he t met u ee ns , dat
het het bes te zou zijn, a ls energie- opties,
waarvan vasts taat dat e r geen risiko 's op

kanker aan zi j n verbonden
,,=======r;op zo ruim mogelijke
~ schaal worden toegepast .

REDAKTIO N EEL

De redak t i e

He t worden spannende tij 
den : hee f t de i ntensieve
CDA -lobby gewerkt of niet ?
Ofwel schat het CDA een
kiezersverlies in of den
ken ze munt ui t kernener
gie te kunnen halen? Eind
mei / begin juni zul len we
he t hopelijk weten .
Overigens gaat Shel l naas t
de geplande Hoerdijkcen
t rale een warmte-kracht
koppel i ngsi ns tal latie bou
wen. Kernenergie i s duur
der dan je denkt !
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AKTIENIEUWS

vervolg van pag 1
Dit in tegenstelling tot
het gealarmeerde politie
apparaat; ruim veertig
agenten kleuren het land
schap blauw. Dit gebeuren
mag er op wijzen dat de over
heud, ook in noordbrabant,
op alles is voorbereid.

Wim kersten
(ingekort door de tedaktie)

Zwaluwen tegen kernenergie
Op vrijdag 1 februari zit
ten ruim 100 mensen in ont
moetingscentrum 'den domp'
in Hooge Zwaluwe. De aan
wezigen, uit moerdijk e.o.,
volgen drie leden van Pro
vinciale staten (CDA, VVD
en PSP) en een gemeente
raadslid (PvdA) in hun be
togen over 'kernenergie in
nederland'. De burgemees_
ter -"als burgemeester heb
ik geen standpunt in deze
zaak"- fungeert als voor
zitter.
De bekende voors en tegens
vliegen over en weer. 0
ver één ding is iedereen
het eens: de schulden van
het moerdijk terrein (ruim
200 miljoen) mogen niet
worden afgekocht met het
beschikbaar stellen van een
plek voor een nieuwe kern
centrale.
De mensen in de zaal laten
zich niet overbluffen en
geven duidelijk te kennen
geen zin te hebben in een
atoomcentrale in hun ach
tertuin, of in groningen
of elders. "onlangs bleek
een tank te lekken op het
industrieterrein, dat was
al weken aan de gang. Hoe
moet dat met kernenergie,
als er zo gesold wordt in
de chemische industrie?"
CDA en 'VVD weten het ook
niet. Ze zwijgen.
Een geslaagde forum-avond,
met veel geanimeerde be
langstellenden. Er komen er

nög meer.
Wim Kersten

(ingekort door de redaktie)

Twee dur bij ??
Twee dur af tI
Ook in Utrecht, hoewel ogen
schijnlijk vrij van kerne~

nergie, proberen een aan
tal basisgroepen de mensen
weer te mobiliseren.
Ogenscfiijnlijk betekentvoor
Utrecht dat er weliswaar
geen kerncentrale in de
buurt is en dat er ook geen
gepland is, maar dat er wel
toeleverende industrieën
zitten.
We richten ons voornamelijk
op mensen en groepen die
in het verleden al aktief
geweest zijn, overigens
niet persé op antikerne
nergiegebied.
Er worden daarom in april
twee avonden georgani
seerd, met als doelen, om
een gezamenlijke utrechtse
aktie te bediskussieren,
en om nieuwe basis/aktie
groepen op te starten.

info: Jos,
tel: 030-314314

Straattheater Middelburg
Zatedagmiddag gebeurde er
vier maal een ongeluk met
een kerncentrale in de lange
Delft.
Stop Borssele wilde, zo
doende, hetwinkelend pu
bliek nogmaals wijzen op de
gevaren van kernenergie.
De opgevoerde sketch begon
met een rondleiding van en
kele mensen door de kerncen
trale. Gedurende de rond
leiding werd allerlei infor
matie gegeven over kernener
gie. Uit de kritische vra
gen, die de bezoekers stel~

den weFden al gauw de geva~

ren van kernenergie dui
delijk.
Aan het eind van het be-
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zoek begon de kerncentra
le hevig te roken. Een si
rene ging, veiligheidsmen
sen kwamen aangerend en
toen bleek, dat niemand die
in of in de omgeving van de
centrale aanwezig was, het
terrein mocht verlaten.
Tot slot van de sketch werd
een aangepast Zeeuws volks
lied gezongen.
Het publiek werd in een in
formatief stencil erop ge
wezen dat het hier slechts
een sketch betrof, maar
wanneer er daadwerkelijk
zo'n ongeluk zou gebeu
ren, de bevolking in het
door straling besmette ge
bied,gedwongen zou moe
ten blijven.
Wat de reakties van de men
sen betreft: Velen
namen het uitgedeelde ma
teriaal aan ( met daarin
oproep voor 9 maart)
Anderen, (meer dan enke-
le jaren geleden?) deden
het af met flauwekul en wa,..
ren zeer sterk voor
kernener:gie.

Jaap Flohil
tel: 01180-13105

Dagje Urenco of, hoe kijk
je vanaf de andere kant
Zaterdag 2 februari had U
renco in Gronau een open
dag georganiseerd. Het doel
was de plaatselijke bevol
king op haar gemak te stel
len.
Niewsgierig naar hoe zo'n
fabriek werkt, ben ik met
enkele mensen naar Gronau
getogen. In de bus aan de
grens werd een button
draagster verzocht haar
tas en zakken binnenste
buiten te keren. Blijkbaar
had de douane een diep wan
trouwen tegen de zon die
de vuist heft.
Vanuit het centrum van Gro-



nau naar Urenco is een fiks
siftd lopen. De laatste
300 meter mochten we met
een bus, voorzien van een
vriendelijke reisleider.
Bij de ingang hadden we op
onthoud omdat een jomgeman
achter een kraampje met
wapperend stencilwerk weg
holde en ttachtte ons de
toegang te versperren. On
ze gids toverde de passa
giers een glimlach op de
lippen door er smeuige op
merkingen over te maken.
We waren in Duitsland. Het
was geen probleem beves
tigd te ~rijgen dat het
door Urenco verrijkte ura
nium voor een groot deel
uit Z-Afrika/Namibië komt.
Helaas waren er nog geen
centrifuges voorhanden. Met
metaalschraapsel en wat fo
to's hadden we ons van uit
keringstrekker tot atoom
graaf in de Derde Wereld
op kunnen werken.
Toen we halverwege de tocht
in een overvolle zaal erw
tensoep en,Bratwurst nut
tigden, werd de gezellige
midddag verstoord door
jongelui met ,een spandoek.
Eén van hen blies voortdu
rend op een fluitje, alsof
ze de politie wilden ont
bieden. De Polizei kwam
~iet, zodat de ordeversoor
ders na 2 minuten zelf hun
biezen pakten. Het was voor
ons als doorgewinterde ak
tivisten ,een leerzaam rol
lenspel.
Na nog even in de kinder
crèche gezien te hebben
hoe de ukkepukken de ener
gievoorziening op papier
afbeeldden, zijn we met een
tas vol folders naar huis
gegaan.

Geert
(ingekort door de redaktie)

(hier hadden we ook een stuk
je van de aktievoerders
willen plaatsen, maar dat
is niet (op tijd) binnenge~

komen.

UCNee
Het heeft al in de krant
gestaan en er zal nog wel
meer komen; toch hier een

klein berichtje over de
UCN-aktie van zaterdag 2
maart.
Deze aktie was dus niet
uitgelekt! Een aantal ba
sisgroepen uit Noordneder
land en wat Amstedammers,
in totaal zo'n 65 mensen,
hèbben de hekken van de a
toomfabriek in Almelo open
geknipt en zijn naar binnen
gegaan. In paniek kwamen
wat bewakingsagenten aange
lopen 'dit m~g niet'. Dui
delijk is door de mensen
gezegd dat er niets ver
nield zou worden. Er is wel
wat opgevrolijkt met verf.
Umdat er steeds meer poli
tie kwam, kon niemand door
naar de hoofdpoort, zoals
eerst het plan was. Dus
ging iedereen terugj. de op
zet: duideli~ maken dat
de basisgroepen er nog
zijn en dat ze nog in staat
zijn tot een dergelijke ak
tie en bovendien dat
de Urenco nog niet is ver
geten, was immers geslaagd.
Er stond een agent met hond
voor de uitgang. Na met hem
gepraat te hebben, mocht
iedereen naar buiten.
Eenmaal buiten werd, na
een tijdje, toen de helft
al weg was, de andere
helft alsnog gearresteerd.
Een, vrij willekeurige groep
van 6 tot 8 mensen wordt
hieruit gelicht en.via een
snelscheefprocedure be
recht. De politiestaat is
in opmars.

Jos, op basis van een
telefonies inter
view.

scherprecht ln Almelo
Ongeveer 150 mensen hadden
gehoor gegeven aan de op
roep te demonstreren bij het
gerechtsgebouw in Almelo.
Daarbinnen werd de neder
landsche rechtsstaat verminkt
op een ~anier'die de haren
te berge deden rijzen.
Het proces binnen was
een snelrechtprocedure te
gen de zeven aktivisten
die het UCN-terrein opge
gaan waren.
De aanklacht : openlijke
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geweldpleging en terrein
vredebreuk. Bovendien
moest een voorbeeld ,gesteld
worden en had het perso
neel zich bedreigd ge-
voeld,
De eis : acht weken, waar
van vier voorwaardelijk
(ongeveer, we mochten
de rechtszaal niet in)
met een proeftijd van twee
jaar! Als voorbeeld!
Voor wandelen over een
grasveld!
Uiteindelijk werden het
negen dagen waarvan vijf
voorwaardelijk. De proeftijd
werd gehandhaafd.
Na afloop hebben een aantal
mensen een aánklacht tegen
UCN naar de hoofdingang
gebracht. Twee mochten naar
binnen, maar de direkteur
had geen zin om naar bui
ten te komen om ons een
antwoord te geven.
Overigens was het een goe~

de aktie, de opkomst was
groot.
Overigens niet alleen van
ons •••••••••••••

Jas

Overijssel
In het laatste nummer van
NSM Overijssel is een arti
kel geplaatst waarin een
arts, een predikant en ie
mand die mee heeft gedaan
aan de BMD, zich uitspre
ken tegen k.e. Dit gebeurt
in het kader van een kam
panje (samen met NOP)
'groeperingen tegen k.e.
(bä.jv', boeren tegen kve , },
Men wil met deze kampanje
aantonen dat het verzet
breed is georganiseerd.
Verder is NSMO een brief
kaartenaktie gestàrt. Een
briefkaart met een plaatje
van Opland wordt verkocht
met de bedoeling dat de ko
pers ze naar politici stu
ren.
Onlangs is ook het Overijs
sels k.e.-overleg gestart.
Een zevental organisaties
heeft zich gebundeld in
een nieuw regionaal plat
form.
Kontaktadres: NSM-federa
tie Overijssel, 038-217166.
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Allicht 5!2(maart!april 85)
Het taboe van Mol; Stralen
de toekomst voor Brabant;
Bezinning op energie;
,Proliferatie: alle beetjes
helpen.

LEK-bulletin, feb. 85
Moerdijk: vestigings
plaats? Over Brabant als
nukleaire vuilnisbak en
de akties en aktiegroepen
die daar opereren. (Hans
lourens);
Oie kerncentrales komen er
zomaar niet. Over de voor
gestelde nieuwe centrales
en de tegenargumenten; per
spektieven (John Hontelez);
Filippijnen Atoomvrij (uit
WISE). Over kernenergie en
akties daartegen op de Fi
lippijnen (Thijs de la
Cour);
Oe AKB in België. een in
terview met Homme 5ansma
van de Verenigde Aktie
groepen Kernstop (VAKS), de
Vlaamse tak;
Kalkar hoorzitting. een
verplicht nummertje.

Oe volgende p1atformver
gadering is (verschoven
naar) zaterdag 16 maart
plaats :aktie strohalm
tijd :11.00-16.30
(ongeveer)

Binnenkort komt in de
staatscourant een aankondi
ging, dat organisaties

Wie heeft er nog een kopie
van de film 'Bloed' van
FOns Grasveld uit 1972 om

~fval 26
Over de 'mislukte' bezet
ting van het Ooodewaard
terrein; Atoomvrijstaat;
Oe Engelse kerncyclus.

Wanty, maart 85.
(blad van de Zeeuwse Milieu
Federatie)
Afbraak of Mausoleum? Over
de periode na het stilleg
gen van Borssele.

Natuur en Milieu, maart 85.
Regeringsbesluit k.e. onno
dig en onverantwoord, door
Ludie OIthof.

Nieuw Zeeland, feb. 85.
(Zeeuws tegendraads tijd
schrift)
Borssele- straks nogidea
ler oorlogsdoelwit; BMO
werkte beter dan CSgas om
AKB monddood te maken; In
richting kerncentrales
vraagt om ongelukken. Chaos
in de regelkamers van kern~

centales; Interview met
Joop Roodenburg: de luis
in de PZEM-pels.

en groepen kunnen reager
ren op het regeringsstand
punt
Vermoedelijk komt er ook
een hoorzitting, georgani
seerd dooor ~e tweede
kamer
Het kamerdebat Is gepland
voor eind mei/begin juni.

te draaien op de Utrechtse
avond? Bel Jos, 030-433120.
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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
~iestrijd. We hopen
dat de inhoud van Op
start groepen stimu
leert om door te gaan
nieuwe ideeën op te
doen, mét elkaar in
kontakt te komen via
elkaars aktiviteiten
en kennis te nemen van
informatie en van waar
deze te krijgen 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: Sroepen
die in het adressenbe
stand van het platform
zijn opgenomen. Aan
melden bij het sekre~a~

riaat. Een kleine bij
drage zal worden ge
vraagd.
Redak~iemede~§rkers:

liesbeth Hagt. Jos
Verhoeff, Riane de
Koster e.a.
Redaktie, uitgave en
druk: Aktie Strohalm,
Oud~ Gracht 42. 3511
AR 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. O~O

221366. Giro 73219.
Opstart zal ongeveer
10 ~ per jaar verschij
nen.
Ondertekende stukken
zijn voor de verant
woordelijkheid van de
sChrijvers(-fsters).
Wij behouden ons het
recht voor artikelen in
te korten. Oe inhoud zal
zoveel mogelijk recht
worden gedaan.
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