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. Succes en kans op isolering 

Acties tegen kerncentrales 
worden harder 
Enige maanden geleden meldden de kranten nog dat de anti
kernenergie-beweging op sterven na dood was. Na de grote 
demonstraties van jun1 '79 (o.a. 2juni in Gasselte)zou de klad erin 
zijn gekomen. Het voetvolk was moe, de leiders herhaalden 
cliché's, de partijen die duidelijk tegen kernenergie waren (PPR 
voorop met daarnaast CPN en PSP) waren teruggeslagen, de dis
cussie in de PvdA bleef steken, het publiek kon rustig gaan slapen 
met dromen over een Brede Maatschappelijke Discussie. De ver
sleten spandoeken werden opgeborgen en de stencilmachines 
mochten eindelijk eens in revisie. Het heette rust. Valse rust? In 
het Pinksterweekeinde dicussieerde de anti-kernenergie-bewe
ging erover in een tentenkamp bij Dodewaard ("Zelf een tent en 
eten meenemen" ): hoe nu verder. Dat bleek dinsdag al met de 
blokkade van Dodewaard. Er is een streven naar harde acties. De 
beweging tegen de kernenergie is springlevend. 

door 
KLAAS-WYBO VAN DER HOEK 

Al jaren bestaat er in en buiten 
Nederland een anti-kernenergie
beweging. Mensen van uiteenlo-
pend slag hebben energie-
comité's, stroomgroepen en 
Alarmgroepen Atoomplannen 
(AAP's) opgerict"lt. In het begin van 
de jaren zeventig legden zij zich 
toe op het verspreiden van infor
matie en het organiseren van de
monstraties. De grote massa
moest op de verschrikkelijke geva
ren van de kernenergie en haar 
afvalprodukten gewezen worden. 
Als het publiek voldoende voor
gelicht was over de nucleaire 
energie, zou het wel meehelpen 
deze moderne gesel des tijds uit te 
drijven. De mensen die overtuigd 
waren van de waanzin van de kern
energie zouden hun partij , hun 
kerk en hun vereniging op het 
rechte pad brengen. Op den duur 
zou de meerderheid die zich in het 
Nederlandse volk tegen kernener
gie zou vormen, haar afspiegeling 
in het volksvertegenwoordiging 
zien. 
Vandaar dat het uitstel van de 
bouw van nieuwe kerncentrales, 
dat de PPR als regeringspartij wist 
te bewerkstelligen, zo gelegen 
kwam. Het uitstel werd nuttig 
gebruikt om de meerderheid van 
Nederland te mobiliseren. Dat 
lukte redelijk. Aan het eind van de 
jaren zeventig bleek volgens een 
enquête iets meer dan de helft van 
de Nederlanders tegen kernener
gie te zijn. ln Groningèn en Drente, 
provincies die door dumping van 
kernafval in hun zoutkoepels be
dreigd worden, was het succes van 
de plaatselijke Alarmgroepen 
Atoomplannen zo mogelijk nog 
groter: bijna zestig procent was 
eind '78 tegen de proefboringen 
voor de dumping en zo'n vijftig 

· procent wilde wel acties voeren 
tegen mogelijke pogingen van Den 
Haag om de boringen uit te voeren. 

Veel geslaagde 
actles 

Het succes van de anti-kern
energie-beweging valt ook af te 
leiden uit de vele geslaagde acties 
in de jaren zeventig. 

Enkele duizenden mensen 
weigerden in het begin van de jaren 
zeventig de zogenaamde Kalkar
heffing op de elektriciteits
rekening te betalen. Men protes
teerde op deze wijze tegen de 
bouw van de snelle kweekreactor 
bij Kalkar in West-Duitsland. 
Nederland had het Kalkar-project 
samen met de oosterburen 
opgezet. De grootste demonstratie 
uit de jaren zeventig was die tegen 

de uitbreiding van de Ultra Centri
fugefabriek Nederland te Almelo in 
maart '78. De veertigduizend de
monstranten hoopten vurig dat 
hun komst naar UCN-Aimelo van 
invloed zou zijn op het verloop van 
het Kamerdebat. Hun tocht naar 
Twente bleek tevergeefs: UCN 
mocht uitgebreid worden. Voor 
vele activisten begon na Almelo de 
ontgoocheling. Men voelde zich 
door Den Haag verraden. Zelfs 
massale demonstraties en treinla
dingen vol handtekeningen 
vermochten de meerderheid van 
de volksvertegenwoordiging niet 
te vermurwen. De kiemen voor 
minder vriendelijke protest
uitingen waren gelegd. 
De actievoerdersvan heteerste uur 
hadden wel de meerderheid van de 
Nederlanders in luttele jaren wetEin 
te overtuigen, maar slaagden er 
niet in die meerderheid zich poli
tiek te laten vertalen. De Nederlan
ders I ieten hun pol itieke keuze niet 
bepalen door hun houding tegen 
de verfoeide kernenergie. De PPR 
was en bleef tegen kernenergie, 
maar leek daarvoor door de kiezer 
afgestraft te worden. De PSP bleef 
tegen, maarkalfdeook af. De enige 
partij die geheel"om" ging was de 
CPN. De PvdA bracht het, ondanks 
een Max van den Berg en een 
congresuitspraak op de valreep 
van de jaren zeventig, niet verder 
dan een mager clubje van 13 
" dissidenten" tegenover een ver
pletterende meerderheid van de 
fractie. De met veel veerkracht be
gonnen lange marsdoor de institu
ten en partijen verkeerde in een 
Waterloo. Men raakte teleurge
steld in " de politiek"; het grote 
falen werd bij " het parlement" ge
legd. De demonstratie in het 
Drentse Gasselte op 2 juni 1979 
werd dan ook aangekondigd als 
" de laatste vreedzame betoging". 
Meer dan twintigduizend mensen 
kwamen op de been. 
Onderdrukvan de plannen voorde 
proefboringen had zich in het 
Noorden al eerder een radicalise
ring voltrokken. Men was bang dat 
de regering in iedergeval doorzou 
gaan met de proefboringen, omdat 
Nederland door de kerncentrales 
in Barsseleen Dodewaard al in zijn 
maag zat met het kernafval uit de 
centrales. Er waren aanwijzingen 
voor slinkse pogingen om de 
proefboringen uit te voeren. Een 
belangrijk gegeven is, dat de 
gehele Groninger en Drentse pro
vinciale politiek zich van links tot 
rechts verzette tegen de proef
boringen. Voor de grote partijen 
betekent dit nog steeds dat zij op 
provinciaal niveau de gevolgen 
van kernenergie, namelijk hetafval 
en de proefboringen, afwijzen, 
maar dat zij op nationaal niveau de 
kernenergie willen doorzetten! Op 
Het radio-actieve hemd is nader 
dan de nucleaire rok. 
Op 25 januari 1977 bezetten vijf 

Actio tegen kerncentrale Borssele In maart van dit jaar 

leden van de Alarmgroep Atoom
plannen een boortoren bij 
Wartturn in Groningen. Deze harde 
acties hadden tot doel garanties te 
krijgen dat de gegevens over gas
boringen niet gebruikt zouden 
worden voor dé gevreesde proef
boringen voor de opslag van kern
atval in de noordelijke zoutkoe
pels. De bezetters werden binnen 
een dag door de politie van de 
toren gesleept. 
Aanvankelijk stond de bezetting 
van de boortoren in Groningen vrij 
geïsoleerd van de algemenere, 
minder harde acties van de anti
kernenergie-beweging. Toch zal 
ze van invloed geweest zijn, toen in 
maart '78 na het UCN-debat voor 
de meeste anti-kemenergie_-acti
visten de maat vol was. Men ging 
zich meer richten op het zelf ver
hinderen van nucleaire activitei
ten. In juni 1979 werden er acties 
gevoerd te Petten en IJmuiden. 
Deze acties van de Breek Atoom
keten van Nederland (BAN) waren 
gericht tegen het dumpen van 
kernafval van ECN-Petten in de 
zee. Actievoerders ketenden zich 
vast aan de hekken van EeN
Petten. Later probeerde men met 
kleine bootjes en kettingen aan de 
scheepsschroeven van de " afval
schepen " het uitvaren te beletten. 
De Mobiele Eenheid (ME) en de 
Rijkspolitie te water grepen irr. In 
oktober 1979 vond er een ketting
reactie bij UCN-Aimelo plaats, die 
in december van dat jaar herhaald 
werd. De meest geruchtmakende 
actie was de kettingactie van 16 
maart van dit jaar. Men blokkeerde 
de toegangshekken van de kern
centrale te Borssele en vele acti
visten klonken zich aan die hekken 
vast. De ME sloeg erop los en brak 
de actie. 

Directe actie 

De ketting-activisten spreken bij 
de blokkades van " directe actie": 
men wil de kerncentrales stil 
leggen door de aan- en afvoer van 
materialen en mensen onmogelijk 
te maken. Geweldloosheid staat bij 
deze acties voorop. Vlees en bloed 
tegen centrales. De radicalisering 
gaat gepaard met het plaatsen van 
de kernenerg ie in een veel breder 
verband, zoals uit het voorwoord 
van de jongste BAN-brochure "Vrij 
aan de ketting " blijkt: " Vrij aan de 
ketting. We leven in een vrij en 
democratisch land wordt vaak 
gezegd. Eenvrijheiddie echterniet 
verder gaat dan de ruimte die de 
ketenen (waarmee we vastgek Ion-

ken zijn aan dit systeem) ons wijst eensgezind op het falen van 
bieden. Allerlei normen, regels en het parlement. 
wetten en als je daartegen in verzet De " directe acties" houden wel ge-
komt, merk je hoe beperkt die vrij- varen in. Voor vele burgers die half 
heid is." En: "Wij willen die atoom- overgehaald zijn om zich tegen de 
troep niet. Daarom zetten we hun kernenergieuitte spreken, kunnen 
poorten vast met kettingen. Kettin- ze de balans weer naar de verkeer-
gen waarmee we ons vrij maken de kant doen overslaan. Het ave-
van de atoomketen." rechtse effect wordt dan bereikt. 
Men heeft duidelijk gebroken met De actievoerders stellen zelf ook 
de " parlementaireweg ": hetparle- dat een van de doelstellingen van 
ment zet zichzelf buitenspel. De harde acties het bereiken van de 
opslagvergunning van Barsseleen publieke opinie moet zijn. Blokka-
Dodewaard zonder gedegen op- des lijken al weinig meer uit te 
werkingsmogelijkheden zijn hier halen. De persgelooft het nu wel en 
in ieder geval voorbeelden van. de autoriteiten weten hoe ze deze 
Omdat de afvoer van uitgewerkte directe acties aan moeten pakken. 
brandstofstaven naar La Hague Men zal voortaan eerder ingrijpen. 
stokt, worden er meer staven per Escalatie zal dan het enige rasui-
koelbassin opgeslagen. Dit houdt taatzijn. Deze escalatiezal volgens 
een verhoogd risico in. De zaak dezichzelfvervullendetheorievan 
van de opwerkingscontracten de activisten over de staat de 
heeft in de ogen van de ketting- macht bewijzen. Het is zeer de 
activisten de onmacht van de vraag of alle tegenstanders van 
Tweede Kamer opnieuw bloot kernenergie die escalatie en 
gelegd. De minister drukte zijn zin theorie kunnen en willen bijbenen. 
doorzonderdatdeKamerdaarnog De "directe acties" raken dan 
veel aan kon wijzigen. Daarom ver- verder geïsoleerd: waar ligt de 
trouwt men liever in " directe grens? Discussiestof genoeg. De 
acties" op eigen kracht, dan dat anti-kernenergie-beweging kan 
men wacht op de parlementaire zich in ieder geval geïnspireerd 
slak die afremt in de bocht. Hierin weten door nieuwe actiemodellen. 
ligteen verwantschapvan de harde De rust bleek stilte voor de storm. 
anti-kernenergie-activistenmetde De anti-kernenergie-beweging is 
herlevende krakersbeweging en springlevend. 
anti-militaristische strijd. Men • 
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