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de anti-kemenergiebeweging,
klaar voor de nieuwe strijd?
Na de zomervakantle beglnt voor de antl-kernenergiebeweglng een
nieuwe fase In de strijd. De regering komt in september met een
energlenota waarin ondubbelzlnnlg voor kernenergle gekozen wordt.
Voorzover nu bekend Is, zal ze Inzetten met vier kerncentrales van
elk 1000 Megawatt. Na het uitkomen van deze nota zal een verkorte
inspraakprocedure worden georganiseerd en In 1985 nog moet het parlement de plannen van de regerlng goedkeuren.
Deze ontwlkkellng bevestigt de voorspelllngen van de felste krlticl
van de Brede Maatschappelijke Diskusle die begin dit jaar beelndigd
werd. De regerlng negeert, maar dan ook voikomen, de opvattingen
en ideeen die In de Brede Maatschappelljke DIskussie naar voren zijn
gebracht:. Wat niet wll zeggen dat die daarmee volkomen nutteloos
is geweest; de maatschappelljke ondersteuning van de anti-kernenergiestrljd is er door gegroeid, voorai ook omdat de ml1ieuvrlendelljke
alternatieven beter zijn uitgewerkt en maatschappelljk breder geakcepteerd zijn.
De anti-kernenergiestrljd van de komende jaren zal op essentlele punten verschillen met die van de voorafgaande elf jaar. Negatief pakken
de volgende punten uit:
- Er zal weinig verschulvlng meer plaatsvlnden tussen het aantal
voor- en tegenstanders. De tijd van de argumentenstrljd lljkt voorbij.
Het grote bedrljfsleven, de top van de Samenwerkende Elektrlcitelts
?roduktlebedrijven (SEP), het Ministerle van Ekonomlsche Zaken. de
VVD en in toenemende mate het CDA kiezen heel besllst voor kernenergle en het Is ulterst tWijfelachtlg of er nog argumenten aan te
dragen zljn die hen daar van afbrengt. Alle argumenten voor en tegen
worden Immers al jarenlang tegenover elkaar gezet. De voorstanders
baseren zlch blj de analyse van het afvalprobleem en de kosten hardnekklg op andere rapporten dan de tegenstanders. Bovendlen IIjkt afgestapt te gaan worden van de opvattlng dat het afvalprobleem In
Nederland zelf moet worden opgelost. Wle weet komt het Nederlandse
radloaktleve afval uiteindelljk in de Chinese woestljn terecht!
- De alternatieve energiebronnen drlngen wel enigszlns door. met name warmte-krachtkoppellng, maar ze worden door bovenstaande groeperlngen nlet gezlen als alternatlef voor kernenergle en kolen, maar
voor olle en gas, die momenteel belde duurder Iijken te zl]n.
- De antl-kernenergle strijd Is begonnen In een tijd dat de dlskussles
over ekonomische groei, kwalltelt van het bestaan nog gevoerd konden
worden tegen de achtergrond van een redelijk welvarende maatschappij. Nu gaan we hard naar de 1 mll]oen ingeschreven werklozen, de
stri]d voor arbeldstljdverkorting blljkt een zeer moeizame, de Industriebond FNV klest voor een no-nonsense-aanpak, het bedrljfsleven
krljgt polltlek de wind In de zellen (met als leidraad de advlezen van
de kommlssle-Wagner). Het begrlp selektleve groei wordt nog wel gebrulkt maar krijgt nauwelljks inhoud omdat de markt In toenemende
mate weer de vrijheid krijgt.
- De toenemende polltiserlng van de elektriciteitssektor, uitmondend
bijvoorbeeld in een blokkade blnnen de SE? van een hogere Kalkarblj-
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drage, wordt binnenkort onschadelljk gemaakt. Met instemming van
PvdA-wethouders en -gedeputeerden wordt de elektrlclteltssektor verder losgemaakt van provlnciale en gemeentelljke organen. In plaats
daarvan krljgt het Mlnlsterle van Ekonomlsche Zaken veel meer Invloed. Politleke aktie op provlnclaal en gemeentenivo tegen kernenergle wordt daardoor moeilijker.
Er zijn echter ook positieve punten:
- De Brede Maatschappelijke Diskussie heeft het mogelljk gemaakt
dat de ideeen van de energle- en mllleubeweging in een scenario werden ultgewerkt: het scenario van het Centrum voor Energiebesparing
(CE- of Potma-scenario). Dit scenario is nlet van A tot Z door die
bewegingen onderschreven en evenmin door de linkse partljen, maar
het heeft de diskussie in die kringen over de noodzakelljke ekonomlsche en bestuurlijke veranderingen een stuk verder geholpen.
- Dit CE-scenarlo heeft, gekombineerd met het werk van de mllleuen energiebeweging, ervoor gezorgd dat de ideeen van bedrijfsleven,
elektriciteitswereld en de iandelljke overheid, in de Brede Maatschappelijke Diskussie werden weggevaagd. De Brede Maatschappelljke Diskussie kan gezien worden als een ondersteuning voor een energiebeleid
zonder kernenergie, met zeer weinig kolen en een aanzienlljke inzet
van warmte-krachtkoppellng en stromingsbronnen als windenergie.
- De regering zai niet bereid zijn een erg hoge polltieke prijs te 00talen voor het doorzetten van haar plannen. In tegenstelling tot de
kwestle van de kruisraketten en bijvoorOOeld de uitbreiding van de
Ultra Centrlfugefabrlek in Almelo in 1978 is hier geen sprake van een
massieve internationaie druk, van reeds gemaakte afspraken met andere ianden of van een uitzonderingspositie indien Nederland tegen
kernenergie zou kiezen. In Amerika is ai jarenlang geen kerncentrale
meer bijbesteld, evenmln als in West-Duitsland. AlIeen Frankrijk en
de Sovjet-Unie bouwen nog volult door. Het beiang van de bouw van
kerncentrales is nogai betrekkelijk: een (zeer tWijfelachtige) geringe
veriaging van de elektriciteitsprijs en een (eveneens zeer twijfeiachtigel kans voor het Nederlandse bedrijfsleven om weer wat aan nukleaire technologie te doen.
Kort gezegd komt het bovenstaande erop neer dat de anti-kernenerglestrijd op twee manieren gewonnen kan worden:
(a) Het wordt uitermate moellljk voor de regering -en m.n. voor het
CDA- om haar plannen door te zetten wanneer het verzet ertegen
breed ondersteund wordt en tegelljkertijd fei is, waarbij het belangrijk
is dat die strijd zich zoveel mogelljk in verkiezingstljd afspeelt.
(b) De OOsluitvorming kan worden uitgesteld tot de PvdA sterk In de
volgende regering vertegenwoordigd is (In 1986 of al eerder?) en de
PvdA de standpunten handhaaft die ze in een recente diskussienota
nog eens bevestigd heeft; geen kernenergie, sluiting van Borssele en
Dodewaard.
Kortom: een nieuwe strijd tegen kernenergie is een strijd die perspektieven biedt, mits de anti-kernenergiebeweging zich goed organiseert,
leert van het verleden en bondgenootschappen slult waar dat kan.
Momenteel is de anti-kernenergiebeweging hier niet klaar voor en kan
van een ingezakte boei gesproken worden. Er is nog weinig koordinatie en nog geen sprake van een aigemeen geakcepteerde strategie.
Bovendien is er stof genoeg voor nieuwe konflikten. De PvdA heeft
zich wel gemeld als bondgenoot, maar zai veei wantrouwen ontmoeten. Daarnaast wll een deel van de (gevestlgde) mllieubeweglng maatschappelljke polarisatle voorkomen en heeft de strijd tegen de kruisraketten veei aktievoerders nog skeptischer gemaakt over de mogelljkheden en het nut van op het parlement gerichte akties.
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klaar voor nieuwe strijd? parlementalre debat. In de strijd tegen de uitvoering van een te vrezen bouwbesluit van kerncentrales zullen de meningsverschillen toenemen.
De anti-kernenerglebeweglng zal zlch opnleuw moeten organlseren en

daarblj moeten proberen van het verleden ·te leren. Dat verleden
heeft zlch gekenmerkt door grote akties en kampanjes, maar ook door
grote verdeeldheid en ruzies, ulteenlopende visles en zwakke landelljke
platforms.
Wat moeten we elgenlljk verstaan onder antl-kernenerglebeweglng.
welke groepen maken daarvan deel uit. welke polltieke ontwikke!lngen
heeft ze doorgemaakt en wat betekent dat voor de komende jaren?
Eind vorig jaar hield ik een lezing voor polltikologen op de Erasmus
Unlverslteit. Ik deelde daar de anti-kernenerglebeweglng in In een
zestal groepen die achtereenvolgens toetraden, noemde vervolgens de
belangrijkste kenmerken van de antl-kernenerglebeweging door de jaren heen, beschreef de organisatle en de veranderingen daarln. Hieronder volgt dit verhaal, gevolgd door een geaktuallseerde inschattlng
van de perspektieven. Dit mag niet opgevat worden als een volledige
geschiedschrljvlng van de anti-kernenergiestrijd. Samen met Wim
Combrink heb lk. in Soclallstlsch Perspektief nummer 3, die geschiedenls beschreven tot 1979. Om de IIjnen door te trekken naar het heden is een heidens karwei. Na 1979 is de antl-kernenerglestrljd veel
komplexer geworden. Een adekwate, volledlge bescbrijvlng, kompleet
met analyse van de effekten van de anti-kernenerglebeweglng op
de maatschappelljke verhoudingen, Is als gevolg daarvan een studie
op zlch. Maar onderstaand verhaal kan welllcht een hulpmiddel zljn
In de dlskussie over de vorm waarin de anti-kernenergiestrljd In de
nieuwe fase moet worden gegoten, omdat waarschijnlljk dezelfde
groepen, In dezelfde volgorde zullen gaan deelnemen en daarmee dezelfde meningsverschlllen tot konflikten zouden kunnen leiden.
de anti-kernenerglebeweglng
als sociale eenheid en haar verscheidenheid
De antl-kernenergiebeweglng is ontstaan In akties tegen Kalkar, gestimuleerd door mllleugroepen (vooral Aktle Strohalml die In hun werk
de relatle tussen mllieubedreiglng en maatschappelljke verhoudingen
leggen. De anti-kernenergiestrljd leent zich om de volgende redenen
blj uitstek een maatschappelljke aanpak:
1. In de bevorderlng van kernenergle !ljken militalre en ekonomlsche
beweegredenen samen te komen.
2. Kernenergie is moedwlllig opgestart ondanks opkomende krltiek,
terwijl er alternatieven voorhanden zijn.
3. De positle van de staat is onthullend dUidelijk geworden; elektriciteitsbedrijven stellen zich tegenover de bevolking op.
In de loop van de tijd hebben mensen vanuit verschillende achtergronden deelgenomen aan de antl-kernenergiebeweglng. Hierbij zijn de volgende groepen te onderscheiden.
De eerste groep mensen die de anti-kernenerglebeweglng bevolkte was
het maatschappljkritische deel van de milleubeweging.
De tweede groep kwam uit de PSP en PPR en haar achterban; partijen die het technologlsche optlmisme begonnen te bestrljden en geen
sterke band hadden met het groeldenken blnnen de tradltlonele arbeldersbeweglng. PSP en PPR hadden extra redenen zlch ermee te bemoeien door de mogelijkheld die Kalkar bood voor een Dultse atoombomproduktie.
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De derde groep mensen werd aktlef onder invloed van het Amsterdamse Antl-Kalkar Komltee (een samenwerklngsverband van PvdA,
PSP, PPR, CPN en aanvankelljk ook D'66). In 1974 en 1976 voerde
dlt Amsterdamse komltee een groot aantal soortgelljke komltees in
het hele land aan. Op landelljk nlvo vond geen Integratle plaats met
de eerdere groepen, op plaatselijk nlvo vaak evenmin. Wel waren er
in veel gevallen goede kontakten. In 1975 verdwenen de meeste weer,
enkele glngen door of werden verbreed tot stroomgroepen of energlekomitees. Hierbij moet worden opgemerkt dat de Anti-Kalkar Komltees niet tegen kernenergle in het algemeen waren, maar tegen het
Kalkarprojekt op zlch. Invalshoek was niet het milieu maar de veillgheid. De deelname van de Antl-Kalkar Komitees stimuleerde In de
antl-kernenergiebeweging de dlskussie over ekonomlsche groei, werkgelegenheld, welvaart en miUeubehoud.
Van de vlerde groep zaten vanaf het begin al mensen In de anti-kernenerglebeweglng, maar kwa aantal en belang groelde deze pas echt
In 1977 en 1978. Het gaat hler om radikaal-linkse Intellektuelen, afkomstlg ult de onafhankelljke studentenbonden In Nijmegen, anarchistlsche groeperingen, de IKB (Internationale Kommunisten Bond) en de
SP (Soclallstlese PartlJ). Deze groep groelde vooral toen In WestDultsland de antl-kernenerglestrljd polariseerde en een suljd leek te worden tegen het repressleve staatsapparaat. Velen ontdekten daar kenmerken van een pre-revolutlonalre fase In, de fase waarln de staat
het masker wordt afgerukt en zlch openlljk tegen de bevolklng opstelt. Deze groep blljft tot op de dag van vandaag een rol spelen.
MllIeu-overweglngen waren voor hen nlet zo belangrijk, maar eerder
de rol van de staat, het centralisatleproces van het bestuur en de
toenemende repressle.
De vljfde groep heeft een heel andere achtergrond. Het zljn de leden
en achterbannen van de PvdA, de kerken, de vakbeweglng. In de kampanje tegen de ultbrelding van de Utra Centrifuge Almelo kreeg de
antl-kernenerglebeweglng de gelegenheld de achterbannen de bereiken.
De speclale reden voor de ultbreiding van de Ultra Centrifuge, de leverantles van verrijkt uranium aan Brazllle, maakte dat gemakkelijker. Het is de gematlgde vleugel van de antl-kernenergiebeweglng die
vooral sterk was in de bredere energiebeweging.
De zesde groep is die van geradikaliseerde jongeren, meestal georganlseerd in zogenaamde basisgroepen. In 1980 Is deze groep zeer sterk
gegroeid, maar na de tweede blokkade blj Dodewaard (september
1981) is de groep weer sterk In aantal afgenomen. Deze jongeren
kwamen voor een deel ult de kraakbeweglng en vrouwenbeweglng. Baslsdemokratle, het vertrouwen op elgen kracht en de nieuwe aktlevormen spraken hen erg aan. De radikaal-lInkse Intellektuelen ult de
vierde groep hebben deze zesde groep geradlkaliseerd en een tljdlang
geleid. Maar reeds In 1981 verloren ze hun greep erop.
belangrijkste elementen van de anti-kemenergiebeweging
door de jaren heen
De samenstelllng van de antl-kernenergiebeweglng zegt al lets over
de kenmerken. De volgende punten zljn hlerblj van belang.
- De antl-kernenerglebeweglng heeft nauwelljks banden met de arbeldersbeweging, In Nederland grotendeels georganiseerd in NW, later
FNV, PvdA, NIVON en VARA. De antl-kernenergiebeweglng bestond,
net als de mllleubeweging, grotendeels ult mensen met hoge opleidlngen, ze werkten bij de overheld, of waren studenten, wetenschappers
en vrijgestelden. Dit was In het begin voor met name de CPN reeds
genoeg aanleldlng om de beweglng als klelnburgerlijk te beschouwen.
Overigens Is die kloof vergeleken met veel andere landen veel ondie-
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per gebleken.
- De milieuargumenten speelden In bet begin van de antl-kernenergle-

beweglng een hoofdrol, maar In de loop der jaren kwamen andere argumenten, zoals verspreldlng van kernwapens, werkgelegenheidsperspektleven en atoomstaat erblj.
- de anti-kernenergiebeweging leverde een flinke bijdrage aan de kritiek op het technologlsch optlmlsme. Dlt technologlsch optlmlsme
leefde zowel bij rechts als links. Het vertrouwen in de wetenscbap
werd danig aangetast, de eis van openbaarbeid van onderzoek en beleid is op de voorgrond gekomen. De organisaties van de arbeidersbeweglng gingen bier niet makkelijk in mee. en bet valt te betwijfelen
of de veranderingen in standpunten van die organisaties zo dlepgaand
zijn dat een terugslag onmogelijk is.
- De anti-kernenerglebeweging ontwikkelde baar elgen organisatlevormen en aktlemodellen. Bestaande organisatles leverden echter wel een
aanzienlijke bijdrage. In die zin Is de antl-kernenergiebeweging slechts
gedeeltelljk een autonome beweging. Spanningen tussen het autonome
deel (energiekomitees, stroomgroepen, baslsgroepen) en bet met bestaande orgaulsaties verbonden deel (Anti Kalkar Komltee, Landelljk
Energie Komitee) hebben de anti-kernenergiestrijd In haar hele bestaan gekenmerkt. Die spanningen betroffen zowel strategische als
ideologische verscblllen van mening en menlngsverschlllen over aktievormen.
- De voortdurende spanning tussen de strijd tegen kernenergie en de
bredere strijd voor een ander energiebeleld.
De anti-kernenerglebeweging heeft

nooit een strakke struktuur gekend. De eerste drie jaar bestond er een losse koepel van plaatselljke
aktiegroepen (Landelljke Stroomgroep Stop Kalkar) naast een strakker
partijenkomitee. In de Landelljke Stroomgroep Stop Kalkar werden
gezamenlljke akties gepland, Informatle uitgewisseld, de verdediging
van de Kalkarbeffingweigeraars georganlseerd en over strategiscbe
kwesties gedlskussieerd. Maar de plaatselljke groepen waren volstrekt
autonoom. Tot konflikten leidde dat aanvankelijk niet. Die kwamen
pas toen de regering een alternatlef fonds voor de Kalkarhefflng instelde. Het dodelljke konflikt voor deze vorm van samenwerking werd
In 1978 en later de dlskussle over de verhouding met het Landelljk
Energie Komltee.
Sinds 1976 bestaat op landelljk nivo het Landelljk Energie Komltee
(LEK), opgericbt door PPR, PSP, Landelljke Stroomgroep Stop Kalkar,
Verenlglng Mllleudefensie, NIVON en de gezamenlljke energlekomitees
In Brabant en Zeeland. Dit LEK is er echter niet in geslaagd een organlsatie op te bouwen door bet hele land. De Brabantse en Zeeuwse
energiekomit-ees behoorden tot de oprichters en met de Alarmgroepen
Atoomplannen uit Groningen en Drenthe bestonden kontakten, maar
verder ging het niet. Deze regionale groepen hebben grotendeels opgehouden te funktioneren. Later zijn o.a. de CPN en de PvdA-jongeren nog toegetreden tot bet LEK, de PVdA was waarnemer, evenals
het Stop Dodewaard Komitee. Tot 1980 lIepen de overlge kontakten
met het 'autonome' deel van de antl-kernenergiebeweging via de Landelljke Stroomgroep Stop Kalkar.
In de perlode 1977 - 1980 werden door het LEK lnitlatleven genomen
tot brede platforms voor enkele konkrete kampanjes (Beweging Stop
Atoomplannen in 1977, de Almelo-aktie In 1978, de Pinksteraktles In
1979 en een Borssele-demonstratie In 1980). Hieraan deden politieke
partijen, milleuorganisatles en levensbeschouwelljke organisatles mee.
In 1980 werd eveneens meegewerkt aan de oprichting van de Werkgroep Energie Diskussle; een organisatie die een elgen Brede Maatschappelljke Diskussle wilde organiseren, zonder als organisatie tegen
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kernenergle te zljo.
AIs reaktle op het parlementsOOslult om Almelo uit te breiden werd
de half geheime Breek Atoomketen Nederland (BAN) opgerlcht, die
aanvankelljk strak georganiseerde en uitstekend voorbereide geweldloze
blokkade-akties hleld. In 1980 ontstond, als opvolger van de inmiddels
ingestorte Landelljke Stroomgroep Stop Kalkar en gedeeltelljk ge'inspireerd door de BAN-groepen, een landelljk overleg van basisgroepeo.
In 1981 ging dit ten onder asn ruzies en er ontstond een ander landelijk overleg, dat zlch niet zozeer op Dodewaard, maar op Almelo
richtte. In 1982 hebOOn zelfs drie of vier overleggen bestaao. De
autonomle van de basisgroepen werd steeds groter, maar dat leidde
tot een sterke deslntegratle en tot het verdwijnen van de meeste basisgroepeo. In deze tljd werden plenaire bljeenkomsten, tentenkampen
op weekelnden In kampeerboerderijen georganiseerd om ledereen ult
de OOweglng de geIegenheid te geven mee te dlskussieren.
Eind 1981 nam het LEK het Inltlatlef tot een hergroeperlng van organisatles en basisgroepen onder de naam Nederland Atoomvrlj, maar
dat glng ten onder aan onderling wantrouwen en ideologische verschlllen van mening.
Dasrne, de teruggang van de antl-kernenergieOOweging tekende
zich sterk af, namen zowel het LEK als een deel van de overgebleven
baslsgroepen hun toevlucht tot puur pramatische samenwerking, zonder
dlskussles over ultgangspunteo. De kampanjes tegen Kalkar In 1982,
1983 en 1984 en de strijd tegen de dumping van radioaktlef afval organiseerden leder op elgen wljze.
Geheel zelfstandlg OOstaat er slnds twee jaar een landelljk overleg
van giroblauwgroepen, groepen die via inhoudingen op de elektrlciteitsrekenlng aktie voereo. Vooral In Frlesland heeft deze aktle enig sukses.
de polltleke ontwJkkeIlDg van de anti-kernenergiebeweging

De eerste akties tegen Kalkar hadden al een politiek karakter. Nlet
alieen werd geageerd tegen de kweekreaktor, masr van begin af aan
werd de rol van de overheld en de elektrlclteltsOOdrijven gehekeld en
In het informatlematerlaal werd een link gelegd tussen de opkomst
van kernenergle en de ekonomlsche en polltieke ontwlkkellngeo. De
eerste jaren koos men er echter voor geen ultgewerkte polltleke visles aan de mensen voor te leggen, maar sJechts te waarschuwen voor
rampzalige ontwlkkellngen. De manier van aktlevoeren zelf zou de
polltlserlng van de mensen wel OOvordereo.
Door de oprlchtlng van het LEK groelde de noodzaak een polltleke
vlsle te ontwlkkeleo. De polltleke partijen en mllleuorganlsatles hadden behoefte asn een samenhangende politlek van doelstelllngen en
middeleo. De noodzaak van de antl-kernenergiebeweglng om energlebeweging te worden werd gevoeld en de intentie om de vakbeweglng
(m.o. het NVVI erbij te betrekken versterkte dit.
AIs reaktie hierop en op de polarlsatle in de Westdultse anti-kernenergiestrijd nam in 1977 de Nijmeegse stroomgroep -de OOlangrijkste
stroomgroep- het voortouw in een radikallseringsproces naar een totale visle op staat en maatschapplj. De ontwlkkelde visle doet nogal
anarchlstlsch asn: de staat wordt een OOlangrljke rol toegekend In de
bestendiging van de maatschappellj~ verhoudingen en Is tot hoofdvijand geworden; parlementalre polltiek leldt tot nlets, polltleke partljen zljn niet te vertrouwen en de top van de vakbeweglng deugt
evenmln.
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De verbredingspoglngen van het LEK werden door de Nljmeegse
stroomgroep veroordeeld. M.n. in de voorberelding van de Almelo-demonstratie In 1978 werd deze strljd kelhard gevoerd. De stroomgroepen waren voor de leus 'Stop Ultra Centrifuge', het LEK drukte ecbter de leus door 'Geen Ultbreldlng Ultra Centrifuge'. Het LEK had
daarvoor gekozen omdat die leus een dlrekte relatle had met de polltieke aktualltelt en bovendien een opening bood naar organlsaties die
zlch niet op een anti-kernenergle standpunt stelden, maar wel tegen
deze ultbreldlng waren. Voor het LEK was veel moor besllssend In
hoeverre de argumenten tegen kernenergle via deze kampanje en via
deelnemende organlsatles In grotere bevolklngsgroepen door zouden
kunnen drlngen. De stroomgroepen wllden wel koalltles slulten, maar
zonder afzwakklng van elsen. Hierblj speelde oon rol dat zlj vreesden
dat anderen (m.n. de PvdA en de CPNI met de beweglng op de loop
zouden gaan.
Deze ideeen leidden tot een vlsle van 'vertrouwen op elgen kracht'.
Het LEK werd in die vlsle bulten de antl-kernenergiebeweglng geplaat3t omdat die bestond uit organlsatles die m~lir doelen hadden dan
kernenergle bestrljden. De verbredlng naar energlebeweglng werd
eveneens bestreden.
Deze visle zorgde in 1978 voor een tweedellng blnnen de anti-kernenergiebeweging. Maar pas In 1980 kan echt van een scheurlng gesproken worden. De baslsgroepen kwamen op en wllden nlets meer
met het LEK te maken hebben. Behalve de oude bezwaren werd nu
ook bezwaar aangetekend tegen de Indlrekte beslultvormlng en de onduldelljke mandaten van LEK-vertegenwoordigers. De antl-kerenergle
aktlvist wllde over alles dlrekt moopraten, oversl over meebesllssen
-en wel als aktivlst, nlet als lid of vertegenwoordlger van een polltleke partij of milleuorganlsatie.
Het baslsgroepenmodel leed vanaf het begin aan een Interne tegenstrijdlgheid. Voor dlegenen die het hadden opgezet, de Nljmeegse en
Arnhemse stroomgroepen, was het vooral een organlsatlemlddel om
(net als blj BAN) een sterke, goed samenwerkende, autonome beweglng op te bouwen met gemotiveerde mensen die aan de hele beslultvorming hadden deelgenomen. Voor veel baslsgroepen stond echter de
onderllnge autonomle voorop; beslulten zljn voor jou alleen geldig als
je er het mee eens bent. Andere groepen kun je nlets opleggen. Strategiedlskussles werden daardoor hopeloze aangelegenheden. Bovendlen
bleek het ideaal van onderlinge gelljkheid nlet realiseerbaar. Er ontwikkelde zich een informeel leiderschap. Deze leiders konden echter
niet teruggefloten of afgezet worden omdat formeel hun posltle nlet
anders was dan die van de andere leden.
Op het tentenkamp met Plnksteren 1982, In Amellsweerd, bleek dat
degenen die de Interne autonomie voorop stelden, gewonnen hadden.
Er kwam geen centrale strategle tot stand, ledereen ging doen waar
hlj of zlj zln In had.
de Brede Maatschappelijke Diskussle
Slnds elnd 1979 is het LEK aktlef geworden In de Werkgroep Energle
Diskussle. Deze werkgoep is opgezet vanuit het idee dat de door de
overheid georganlseerde Brede Maatschappelljke DIskussie te welnig
mogelljkheden bood voor een open diskussle. Het bleek mogelljk om
ook gematigde organlsaties als de Nederlandse Vereniglng van Hulavrouwen, de Bond van Plattelandsvrouwen, veel organlsatles vanult de
kerken, het Humanlstlsch Verbond, Konsumenten Kontakt e.d. ervan
te overtulgen dat de offlciele Brede MaatschappelijkeDiskussle geen
goede mogelljkheld bood om de achterban echt deel te laten nemen
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aan de diskussle. De Werkgroep Energle D1skussle werd opgezet als
een 'open' organlsatie en had geen antl-kernenergie standpunt, hoewel
de Werkgroep wel van menlng is dat kernenergle als het enlgszlns kan
vermeden moet worden. Van groot belang is geweest dat de Werkgroep Energie Diskussle ertoe heeft bljgedragen dat het Centrum voor
Energlebesparlng een mllieuvrlende\ljk scenario kon ontwlkkelen.
De meeste basisgroepen en energiekomltes wllden nlet tot de Werkgroep Energie Dlskussie toetreden. Toch is er, toen de Brede
Mastschappelljke D1skussle en de Werkgroep Energle Diskussle in 1982 elndelljk van start glngen, toenaderlng gekomen. Een deel van deze
groepen heeft zlch verbreed tot echte energlebeweglng: er werden
energlewlnkels opgerlcht, advlesburootjes en wlndwerkplaatsen gestlcht
enz. De groepen die zlch enkel tegen kernenergie -of nog beperkterenkel tegen Dodewaard willen rlchten zljn verdwenen of lelden een
armoedlg bestaan. Gevolg van het felt dat er geen goede ldeeen
voorhanden waren voor verdere aktle. Poglngen bondgenoten te vlnden, tenelnde greep te krljgen op de ekonomlsche ontwlkke\lng, uitgaande van de reallteit van de ekonomlsche polltlek van de huidige
regerlng, noopte ook de anti-kernenerglebeweglng tot een 'nleuw reaIIsme'.
de oabije toekomst

De antl-kernenerglebeweglng Is dUldelljk minder aanwezlg dan enkele
jaren geleden. De afgelopen jaren heeft op landelljk nlvo vooral het
LEK de antl-kernenerglestrljd voortgezet. Enerzljds door een aktieve
houding aan te nemen In het gevecht In en om de Brede Maatschappelljke DIskussle. Anderzljds door de strljd tegen Kalkar vol te houden
en samenwerking te zoeken met de Vlaamse antl-kernenerglebeweglng.
Daarnaast Is In toenemende mate door meer gevestigde milieuorganisatles op een Indlrekte manler de strijd tegen kernenergle opgepakt.
Deze organisatles vlnden dat kernenergle overbodlg moet worden gemaakt door het benadrukken van de mogelljkheden van mllleuvrlende\Ijke alternatleven. Verder heeft een aantal basisgroepen, na de suksessen tegen dumping van radioaktief afval, aktles tegen transport van
radioaktief materlaal georganlseerd.
Pas slnds enkele maanden groelt de anti-kernenerglebeweglng weer.
In enkele reglo's waar een kerncentrale dreigt te komen ontstaan (opnleuw) antl-kernenerglekom itees, o.a. gestlmuleerd door de Verenlging
Milieu Defensle. En In junl heeft een eerste bunde\lng van krachten
plaatsgevonden op een door MlIIeudefensle georganlseerde bljeenkomst.
Het potentleel voor heroplevlng van de antl-kernenerglestrijd is er nog
steeds. Veel mensen zijn, bij gebrek aan aktleperspektlef, met andere
maatschappelljke problemen aan de slag gegaan toen de strijd om de
sluiting van Dodewaard en Borssele als verloren kon worden beschouwd. Het absurde aan de hUldlge sltuatle Is dat het voornemen
van de regerlng om wel nleuwe kerncentrales te gaan bouwen, een
zodanige reaktle kan veroorzaken dat ook het slulten van Borssele en
Dodewaard weer een po\ltlek Issue wordt. En dan Is het noodzakelijk
om bij voorbeeld de PvdA aan haar uitspraken te houden dat deze
centrales dicht moeten.
Het komende half Jaar valt een heropleving van de beweging te verwachten, waarblj enkele organisatles uit het LEK, enkele baslsgroepen
en de aktiegroepen ult de vestigingsplaatsen een belangrijke rol zullen
spelen. AlIeen zeer breed ondersteund verzet in die reglo's kan de
regering en het CDA van haar plannen afbrengen. Daar moeten de
aktlvltelten dan ook op gericht zljn. Daarnaast zal uit kringen rand
de Werkgroep Energie Dlskussie een kampanje worden opgestart om
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nogmaals te benadrukken dat een inhouclelijke rechtvaardlging voor
een pro-kernenerglebesluit, dwars tegen de ultslag van de Brede
Maatschappelljke Diskussle in, niet te vloden Is en er bovel1dien betere alternatleven zijn.
Toch zal de anti-kernenergiebeweging al snel voor problemen komen
te staan met punten als: heert demonstreren zln? Zeker DB de gigantische strljd tegen de kruisraketten een aktuele vraag. Moeten harde
akties, als de mensen dIe willen voeren, ontraden of zelfs afgekeurd
worden wanneer die dwars tegen de strategle van breed verzet Ingaan? Of moet onverkort het principe gehanteerd worden van iedereen-ageert-op-eigen-wijze?
Mocht de regering erln slagen het parlement mee te krijgen, dan
wordt de sltuatie nog moellijker. Daadwerkelljk verzet tegen de bouw
moet enerzijds vroeg beginnen en al v66r de parlementalre besluitvorming In het voorultzicht worden gesteld. Anderzljds moet met een
dergelijke radlkallserlng uiterst omzlchtlg worden omgesprongen. Er
is momenteel een grote (passleve) ondersteunlng In de publieke oplnle
te vinden. (In leder geval zullen er nauwelljks mensen te vinden zljn
die echt voorstander van kernenergie zijn.) Die ondersteunlng moet
gemoblllseerd en niet verspeeld worden.
Het voorkomen van de bouw van nleuwe centrales Is van groot belang. Worden ze gebouwd, dan is daarmee de kans verkeken voor de
ontwlkkeling van een demokratische, vel1lge en mllieuvrlendelijke
energievoorzlenlng. Bovendien heert een beweging sukses nodlg om te
kunnen voorbestaan. Het wlnnen van de strljd tegen kernenergle zou
een groot ultstrallngseffekt kunnen krljgen; het geloor In bUltenparlementalre strijd om de maatschappelijke ontwlkkellngen te beTnvloeden
zou er een fIInke Impuls door krljgen.
John Hontelez
junl 1984.

