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\Vij zouden het zeer op pr1js stelleHals onderstaand~ r0akt~e in de t"crstvolgcndc V\J 
geplaatst wordt. \\'ij menen hier rec 11t op te hebber. o,,ldat i n de: VN van uc'!e week een 
artikel . onder de rubriek pers, verc;cheen, \,·a::zrin het U3K jn een verkeerd daghcht 
\40rd gesteld . 

PORNO IN VRT.J NIIDI:.RJ..A!\'D 

Deze ti tel heeft even veel of even wem ~ tt• n1aken met het <•nderstnan<.lC', :•ls de ti tel 
o~•porno tegen kernwapens" ho' en een art· ~<el tjc in de rubriek Per. v:•n k VN van yorige 
\.;eek. -Maar al s dat vogens VN de m:m1er i!' 0111 h~zers/l ezcre '-'.,en te int('l"C: ::.CrC'n Yoor 
een bepaald stukj e, dm1 :rnssen wij ons Jaa•lij n.aar 1an. Het betreffentil stw,je riool
journalistiek over het No Nukes Festiv1.1l d\\ ingt ons tameh ik · ot een re' 1<t1c. 
In het stukje wordt gesuggereu·d dat Jîet L~11detijk Ene1·gic Krnitce (1.!:1\" zj h dool 
"pornofilmvcrhuurde1· en hioskoC't•cxploita'1t f:-f:"'Ï:Ï)-" n~t· hecrtTatl'Il mi.srl"'\.ri ... ~n 
voor een stunt om zijn film No Nukes in f'.!c>.derland te ' ts}·.en. basis vom he1 vcrhaal 
is een anonieme brief over Oc-.lnct, vo.~. sensatievt..rh.d 11. Enkele vc>rdr~•· 1d ,\"cergegeven 
reakties van een sekrctéJ rinatsmedewerker van het LLK "omp. etc-t·en hr>•· v. rtwn I . 
Wij vinden het nodig hier uiteen te zctt.:.m h .... hc.t LFK in het ~o NUkespt 'OJ ·ct is gestapt 
en met welke ven.,rachtingen. W1j vert1ot'Wen erop da1 de FilnmKJ'ltsclnppii Amste dam ai
tloende <.leonjui.sthcden en laster met betrekkinp. t.:>t Desmet zal bc~trijt! n. 
nc film No l\'ukcs is door Filmmaats happtj Amsterdam a<mgekoLht i'1 het \'nor· aar van 
1981. \ian meet af aan is hc>t de bcdocli g van dit lv•drtjf ge\,'Pt"St om r..k e .1lm in N,,_ 
derland op de c>en of andere "'ij ze dienstbaar t ~ ma~ n .·u1 de auti-kc•rnC'ne _iehe-...:c-~~jJ.fl. 
D(lartoe zijn gesprekken gcvotnl me allerlei organis.:t"i]s d·e \Olgt't s di t 1 '"<i ij{ 
iets met kerncncrgic uitst::wnde zouden hebben. Fi.1mm<t ~scnanpij Am~ terdam . acl oot·
spronkelijk aan het iets duurder maken \·an lle tocgan~! ;riJs, zocbt de ovm , ir nnar 
de anti-kemenergiebewt'ging zou kurmt:n gaan, JOl:lt drar wcrJ ~ 1<:.1 vanai •'c:icn · arn"e!!~ de 
problemen die de bioskoopbond daannee zou n<:'bhC'n . Vt. t"\ olgc'llS '"'~ n.l gcdn1 ht Dan .:-en fes
tival , á là het ameri kaansc. Veel orp.anis<lties \\f(•rd ·n ui t!~CncKligd .om nK'C' te pïatt::n ovcr 
de voor bereiding , van PSP tot VNO. D~aruj t 'le~'k dL \aaghei.<l van dl pl nt1•len; ·~ou het 
nou ~ kcn1energie of .!_~en ken1encrgie zijl'? I ie l..l:K werd do?r de mee. <>te a.mwc: i gen 
naar voren geschoven als mellc-org<mit:;·tor. ::>e~e me(•1·dv·hc.1d plcltl( t.•r 'ok \·oor hC't 
echt een gebeuren tegen kernenergie te lat .1 zijn. Oe ~1 omdat dat in ner.ika ook 
duiuelijk zo was gm\cest. \;maf die tijJ ( ~cemher ~I) werkten LEK E.:n JïJn~n .. 'latschapp.ij 
samen en besJoten werd om de stichting No '\ukes ~ ·\.lerl 111d op Lc richten. 
Het '"as het LEK vanaf het begin duide) ·ik dat de 1 i lm ,1atschapp:j niet louter ~ dcecle 
doel en had . Ze wilde de f ilJn pushen. Daar haJ1lcn '" 1 j f .)Cn pro~ l cmen me<. De film g( c r 
naast veel muziek, ook best een aa ·\.iig heelt! van ~,.te ni'ti-kerncnerp,iebew' ~iug in de US.\ 
drie jaar geleden. Enkele medewerkers vnn de f i 1 nun(J ttschappij \"i I dPn te\ ~ns een bqün 
makcn met een fonds \.OOr JdceJc Produktirs, films d~t' niet :>eJ-~r konunerded ex.pJoi
tocrbaar maar maa t schappc 1i jk interc ... m z; j" :i i. wjj i en die "P dWîiii ;n~---] I 
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zonder zel( risiko te lopen. \'lij hebben bedongen d:lt die ~ti(ht":1g !deele ?rodukties , 
die de helft van de opbrengst v:m het Ne- Nuk~.;sfestival kr"'l'F 1 dat eld v or anti -kèrn
energie of anti - kernwapenprodukties za 1 gebruiken. De andcn.· hel ft \ an het geld ga:Jt 
naar de Stichting Anti-KernC'ncrgiefonds, waarin leden van verschillende émtikcr ,energic
groepen zitten . Dat fonds gaat subsidies verstrekken a~1 antikerrcnlrgicgJ~cpen \OO 
a.kties , oprichting energiewinkels, info-karnp~gnes e.d . Beide laatste stichtir.gei ht. ''ben 
ook een bestuurslid bij elkaar, om op de hoo.<te te blijven van en.~arc:; daden . 
De Filmmaatschappij Amsterdam was onàertussen al bezig de amcd k<'anse muzikante-11 na; r 
Nederland te kri jgen die aan het festival in Amerika mee h:1dden gedaan . Dat is niet 
gclukt 1 voornameliik vanwege tegenwerking door tnana~ers. Vervolgens wc.J ge~ocht n2ar 
groepen in Engeland en Nederland , maar ook dat was niet ecmvoudig . Toen enu zi ;ds 
ons slechte ervaringen bekend werden (van Rock agumst Racism) met het verg)0(k, um 
onk~sten i pv . het geven van gage, en anderzijds het an uno van de lTruepcn om g1 ab s t e 
spelen t egenvi<'l, kwam de filnunaatschappi.j voor het blok te sta<Ul. \cel onkosten \IJ:lren 
er al gemaakt en het gevaar ontstond dat het concert niC't door zou k1.mncn gaaP. To~n 
wer~ besloten te betalen voor de groepen. Voor all<· groepen TK1'tuurlijl.., je ka'1 nlct 
met. twee maten meten. liet i~ nodig hierbij te vCnilëfdcn dat de ~il.nunn.ats\·happij zich 
garant had gesteld voor alle kosten, het LER hlee-f van financieel r1 ,iko geYrijwaanl. 
Dus is het logisch dat de r11nuna.atschappij een zwaa de1·c se cm had hi\)J'Ü'' . 
Overigens vontlt het LEK deze ontwikkel in!-- niet 1 •uk 1 en hinnen lk•t Kf.:11nikc rees twijfel 
of e1 \.Jel goed aan gedaan was om i 11 ~o ?\uk es te <>t apnL'u . Mrt ·n· we bc .. I oten door t c g.t:ut. 
Per slo't van rekening waren er duidelljk posit iev~ kanten t.~"ln het pT<'jc"-t. Een festival
krant werd voor de helft door ons geS\.'1TC\'{'fi, en dëtan'l'"t' werden pop .... e.~.ebb(->rs lvat n:cr 
bekend gemaakt me .. de antikernPnergiebe\,·e-inr. en haar nq~umcnten . On het fes'tiYal \,,ren 
s'tands en spr ekers uit de bewe ·ing. Op Je:eJ fde dag :-('u eE:'n diskussie plaats\r:in..!cn tus
sen de fraktielciders van PvdA en D66 en e- ke1c aktievoerders ( lli t l<>f-<Jtste is echter 
niet doorgegaan omdat de I~ dJ\ op de da zel'" be\.;ecrdE- v~ n iets t e weten) . Tenslot te 
zou er nog altijd een flink bedrag ovcrbli,~\en voor de hC\\'eging. Voor hd LEl\ was het 
overigens een eenmalige gebeurtenis . :.~ker omdat het festival toch niet 1an o:'lzc ver.3ch
'tingen beantwoordde . Van de stichting No \Jukcc; hocven geen ve,·dt:rc akti ·itei te11 ven eh• 
t e worden. In het artikel i.n VN s taat te lezen "Bctnh m t u<" on~anis,JU~ ·an hc>t frote 
No Nukesfestival hield de stichting (No \'u' e~, jh) zich <'l)k J,ezi~ met zogchetC'tt Tn·oouct
promoting, oftewel het wijd en zijd bekend maken van de kreet · ~o NukP-S11 td(lt st~.at .oor 
~o Nuclcar weopon..; (??jh)) via folders,stikkerc; , aktt~..•s , fe0scen, krautcartjke1cn en het 
vele malen draaien van de elpee No Nuke~ op Je IalhO. \.1 deze ak.r:.ivith~tcn zi_·n gefinan
cierd uit de opbrengst VM het Utrechts'- festival (ent ree dj rentwintjg gt ldcn) . Ku de 
tc1111"No Nukes" iedereen voor op de t ong lig , gmlt op 22 ClpnJ de geJ i k 1~Ji ge J\mcr i
kaunse film in roulatie in Nederlan1J. Importeur en distdbut~ur: T.J .\. llcsmN , die 
derhalve weinig tot niets zelf hec[t betaald aan reklame en prLnOtle . " 
Laten we dit stukje eens rustig langs lopen . 1-olders , i.jn er ni 't gemaakt, \<~el, zoa,. 
gezegd, een krant die echter betaald is uit t.lC' da~·in ~taande 1dvertentic .. Stikke1-. 
en buttons zijn gemaakt , m:u11 een beet jo . ktievoerder h'C<.'t dat dat ce1' saf _ i vesterin9. is . 
Ze '"orden gewoon verkocht. Akties. feesten??~ l<Jc•li cd· n , \vaar, '"an11ecr? Knmt...artikcleil 
:i.jn gratis en voor niks en ook het :'U~hcn van 'o Nukc·s cp J- r.tdio hcc ·t ons geen cent 
gekost . Deze onzin is regelrecht o.·ergenomcn \lit een ano,.ïcrn hrit'f, r .·t ils ·echtv:t~n·
diging d.Lt het om 1'kontrolePrbare fej tere" zou gaan. Van k-lnt olc vau leze ' Ie ten" is 
echter geen spr:U<c gel\Ccst. Natuur 1 i J 1-. is het organiseren van zo'n J ... oncert be m·der ijk 
voor de fil m. \Jaêlr deze manier van pr0p.agc1 en is ~ i iets riskanter en omslac: t .ge~ d:m 
het plaatsen \an wat advertenties. T nslotte de pc 1no. Teen 1,, ij ll1 cc ginger net de 
filmmaatschappij Amsterdam hebben \>Je niet h:wr 1eh• verh•t.len ~escrecnd. Ook hebben ,,.e 
de tegem.,roordige wc~ kzaamtv•dcn niet loot ge licht. Zo tlit.:l'kcn -;c niet. On:l! inschatting 
was dat we het e r maar op moes-en wagen . .Als je nv'!t k< HlliC rci.elc in '3tcl1 in(!en , .. crkt loop 
je alti.jd de knns om op problemen te stuiten. Zo zijn \•:ij onlangs )1 j een bedrijf ... at 
buttons maakt weggegaan , onrlnt geblcke1 was d:tt h<.'t z jn thui.!.•erh•rs "lC\.ht 'ehnn.lelde. 
lloewel het l.EK geen standpunt over por 10 hec.ît (no~ nooit over veplémtJ, 1\éln \Ie ge bh 
kC'n bet rokkenheld van de 1 iJnnuaat.sthuppij '\msterJ;;un d.H•nnl'C voor ons C'bl n~dcu zi_1n 0111 

de s<Unem..-crking te hceindi!-~en. ~1<lar hicrbon•n sdHccf i..k a1 dat dat om ·mdere red •nen 
al \ll:tarschijnlijk is . Wi.j vjndcn het j::unmer dat ~(n zich links noemend hl ad Nls \ ''- op 

beweging. Wlj zijn daar bchomlijk kwnaL: O\t'r, ~oals tJJt de toonz - t i np 'a de~{' ·)ri-cl'l 
zo 'n s l ordige manier t\\cespalt C'n vcn.;arrin, prohC''rt 1e Z<lJil~n i . · · ) 

wel te lezen valt . ------~ 
.Jt>hn ilontdez 
n·unens het Lande 1 ijk 
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