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Harron Moltzer uit Drouwenerveen maakt
deel uit van de redaktie die gevormd is voor
de nog te stationeren zender Radio Atoom
Alarm. Harron: 'Dat is slechts een
'werknaam'.
Al een aantal maanden werkt een groep
mensen uit de Noordelijke Anti-Atoombewe-
ging samen met haar Westduitse kollega's
aan het opzetten van een eigen omroep. Niet
zo eentje als Radio-Aktief, die alleen in de
lucht is tijdens akties. Nee, een omroep die
op geregelde tijden te ontvangen is.

Medewerkers van Radio Atoom Alarm vlnr.
Harron Moltzer, Steef van Duin en Dorien
Aalders

'Nee hoor, we denken niet dat de Groninger
en Drentse bevolking zich zal afkeren van de
anti-atoombeweging omdat we met een
geheime zender gaan werken. De piraten zijn
toch juist erg in trek? Ga maar na hoe de
Noorderlingen denken over geheime zenders.
Nóg eentje erbij zal beslist geen weerstanden
oproepen'.

Steef van Duin uit Alteveer, ook lid van
de redaktie die nu bezig is met de
voorbereiding van de eerste uitzending:

'Het initiatief komt eigenlijk van de
Westduitse Bü'rgerinitiatieve. Zij staan
namelijk al lange tijd bloot aan kriminalise-
ring. Niet alleen door Westduitse politici,

maar ook door een erg groot deel van de
media. Kernenergiezaken komen daar
nauwelijks in de pers, en als het gebeurt vaak
nog verdraaid. Daarom hebben die
kernenergie-tegenstanders gemeend maar een
eigen omroep te moeten opzetten.'
Maar ook dat gaat niet zomaar in West-
Duitsland. Uit angst voor Berufsverbote
deden de Westduitsers enkele maanden
geleden een beroep op hun Noordnederland-
se kollega's. Harron: 'Natuurlijk komen wij
in de media beter aan bod dan de
Westduitsers. Maar toch bleek er bij ons wel
behoefte te bestaan aan het verzorgen van
eigen programma 's. Met mij waren meer
mensen van mening dat de Nederlandse pers

167



over het algemeen weinig achtergronden
geeft. En dat willen we nu juist via de eigen
zender gaan doen.'

Piraten
Zoals gezegd, er wordt nog gewerkt aan de
eerste uitzending. Wanneer die er komt staat
nog niet vast, maar er wordt geprobeerd om
eind november, begin december de eerste
geluiden van Radio Atoom Alarm de ether in
te sturen. Over hoe het allemaal in z'n werk
moet gaan blijven Harron en Steef een beetje
onduidelijk. Harron: 'We gaan juridisch
gezien illegaal bezig; we moeten dus erg
voorzichtig zijn.'

Maar wat Harron en Steef wel kwijt willen:
er komt één centrale, verplaatsbare zender.
Een tiental ervaren piraten heeft steun
toegezegd en hun apparatuur wordt gebruikt
als relaiszender. Verder heeft al een groot
aantal mensen toegezegd de wegen naar de
geheime zender in de gaten te willen houden
om de politie of andere speurders niet de
mogelijkheid te bieden de zender op te
sporen. Inwoners van oa. de Westduitse
plaatsen Lingen, Aschendorf en Nordhorn
kunnen straks Radio Atoom Alarm
ontvangen en een groot deel van de Drentse
en Groninger bevolking kan ook elke
zondagochtend afstemmen op de nieuwe
piraat.

Steef: 'Het is natuurlijk zaak herkenbaar te
worden. Dat lukt nooit wanneer je
onregelmatig uit gaat zenden. Daarom
hebben we gekozen voor een vaste dag. In
eerste instantie gaan we een half uur per week
de lucht in. Dat lijkt erg kort, maar we gaan
er van uit dat we kwalitatief goede
programma's moeten maken. Programma's,
waar de mensen met plezier een halfuur naar
luisteren. En als ons eenmaal het samenstellen
van zo 'n halfuur goed afgaat gaan we pas
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praten over verlenging van de zendtijd,'
Niet alleen kernenergie komt aan bod. Ook
kernwapens en de herstrukturering van Oost-
Groningen en de Gronings-Drentse Veenko-
loniën krijgen aandacht, evenals boeren-
zaken zoals Avebe. Harron: 'Onze opzet is
om allerlei maatschappelijke problemen die
in de regio spelen aan de kaak ie stellen. Dal
kan via interviews, maar ook door middel
van analyses of kritische kommentaren. En
groeperingen die menen dat ze iets zinnigs te
vertellen hebben kunnen straks in principe
bij ons terecht.'

Steef en Harron zijn vol goede moed en
twijfelen er niet aan dat binnen enkele weken
de eerste uitzending de lucht in gaat. Steef:
' We zijn nog bezig met hel bij elkaar
scharrelen van goede opname-apparatuur en
zoals het nu lijkt kunnen we daarover
binnenkort beschikken. We zijn dan ook in
staat om interviews te monteren en
professionele mensen hebben al toegezegd
ons te willen opleiden.'
Het team van medewerkers is trouwens nog
niet kompleet. Enkele Nederlanders en wat
Westduitsers werken al aan de eerste
uitzending, maar volgens plan moet er een
redaktie komen van toch zeker een man of
tien.

De financiering lijkt geen rol van betekenis
meer te zijn. Verschillende milieugroepen en
boerengroepen hebben in de buidel getast en
inmiddels is een bedrag van enkele duizenden
guldens op tafel gekomen. Genoeg voor de
aanschaf van een redelijk goede zender. Voor
de mensen die nu ook de Noordelijke Anti-
Atoombeweging in een kwaad daglicht willen
stellen, zegt Harron: "Wij worden in elk geval
niet door de Russen gefinancierd; roebels zijn
zo moeilijk in te wisselen...'
Steef en Harron geven onmiddellijk toe dat
de zender niet alleen wordt aangeschaft om

informatieve programma's te brengen. Steef:
'Het is natuurlijk een pracht hulpmiddel bij
aklies. Hel is een prima steun bij het
mobiliseren van mensen. En vanzelfsprekend
worden ook al bestaande akties, zoals de
aktie Giro-Blauw, onder de aandacht van de
luisteraars gebracht.'

Respons op atoomhobbyisten
Toch blijft het een opmerkelijke zaak dat de
Noordelijke Anti-Atoombeweging juist in
een periode van stilte overgaat tot het
opstellen en gebruiken van een geheime
zender. Immers, de brede maatschappelijke
diskussie moet nog op gang komen en
zolang de resultaten daarvan niet bekend
zijn komt er geen boor in de Noordelijke
zoutkoepels.
Het zou meer voor de hand liggen tot
juridisch illegale zaken over te gaan wanneer
de situatie daartoe aanleiding geeft. Steef
meent echter dat de situatie er nu is: 'In 1976
en 1977 liepen de akties van de Noordelijke
aktiegroepen uitstekend. Manifestaties wer-
den erg goed bezocht en er kwamen veel meer
mensen in het geweer tegen de regeringsplan-
nen dan wie dan ook verwacht had. Maar de
tegenpartij heeft zich inmiddels weer kunnen
mobiliseren. Met behulp van hun altijd
aanwezige kapitaal worden konferenties
belegd en studieweekeinden om nogmaals te
benadrukken dat kernenergie nodig is en dat
het afval probleemloos in zoutkoepels kan
worden gestopt. Daarom is het tijd geworden
dat de Noordelijke Antie-kernenergiebewe-
ging weer in de aanval gaat. We moeten een
respons geven op de legale maffia van de
atoomhobbyisten.
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