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met welk recht! kern a 
Aanvankelijk schatte de KEMA haar af-
val op. 3 kilo Uraan en 5 kilo Thorium. 

Al vlak na de wo II werder gedumpt in over een toverstaf en verwees ze Elke keer werd haar schatting steeds 
de oceanen.Echter het bleek dat het naar de kamnissie Beek(studiecanm. hoger.Tot nu toe is er 140 gram ver-
afval snel terug kwam doordat het zich die gaat vertellen waaran de centra- rijkt uranium, 2 milliecurrie aan Ra-
in de voedselketen ophoopte.Na jaren les moeten blijven)· dium-266,alsook 19,2 kg natuurlijk u 
dumpen stopten de Amerikanen ermee.En- Opslag op land in 1982 is ook nu mo- ranium en Thorium,194 milliecurrie Co-
geland ging erm;e door maar ging het gelijk stelde Greenpeace, die zich balt-60,Cesium-137 en Europium-152. 
dieper storten(- 4000 m diep). Voordat twee jaar geleden liet overhalen de Radium is 400 maal zo giftig als Plu-
er internationale regelingen waren blokkade in ~muiden op te geven en tonium.-239. 
gaf Nederland het afval mee aan de Hol ... zitting te nemen in de kamnissie Her- Deze resultaten staan in schril kon-
land Amerika-Lijn. Dit werd dan· ergens overweging Verwijdering Radio-aktief trast tot eerder geuitte berustende 
overboord qezet, waar weet niemand. Afval(HVRA) ,ging aan het rekenen·. woorden van de KEMA en min.Ginjaar. 
Alleen Ned"rland,Engeland,Belgiëen Als dit jaar voqr het laast gedumpt Daarbij komt dat de alpha-straling 
Zwitserland dumpen nog in zee. van u-239 niet door plastic zakken 
Bet storten nu is gebaseerd op het heen kan. Lang niet alle zakken zijn 
"Verdrag van Londen". In dat verdrag opengem.aakt,dat was te veel werk. 
staat o.a. dat alvorens te besluiten "Vrienden van de Kema" (AKB-Arnhem) 
tot het dumpen van radioaktief afval hebben het ECN in Petten gevraagd 
in zee, eerst gekeken moet worden of hoeveel verrijkt uranium zij aan de 
er de mogelijkheden zijn om het op KEMA gestuurd hebben en hoeveel zij 

en een 
om geringe hoeveelheden".Hierop kwam 
het antwoord van een van de tegenstan
ders dat hij "daar ook 10 jaar heeft 
gewerkt en flink wat afval heeft ge
produceert o.a. met staalbestraling" 
(materiaal voor reaktaren. 
Daarop roept Op den Kamp uit: 11Ja jeet
je, als je je druk maakt om die paar 
curies! .. 
Het ECN mag dagelijks maximaal 15 mil
liecurrie aan radioaktiviteit in zee 
lozen, voor tritium is er echter geen 
limiet.OOk bij de dumpingen zitten 
grote hoevee.lheden tritium.Ook dumpt 
het ECN vloeibaar anorganisch afval dat 
resteert na zuivering van radioaktief 
materiaal, via een pijpleiding in de 
Noordzee. 

administratie is puinhOOp 
land op te slaan.Elk jaar blijkt op- weer terug ontvangen hebben.Zo bleek 
nieuw dat daaz: geen voorzientilgen ~ dat er nog heel wat zoek is (ook 90%- Enkele jaren geleden probeerde een 
voor zijn getroffen in de jaren ervoor. verrijkt uranium) ,want de KEMA, zegt studiegroep van de Interfacultaire 
Een nalatigheid van een vorige rege- ~ .. '~ zelf niets meer te hebben .. De "Vrienden" Vakgroep Milieukunde Amsterdam de her-
rinq dus.De laatste jaren begint zelfs __ ...., proberen door het inschakelen van de komst en de samenstelling te achterha-
dat spelletje in de gaten te lopen, A b officier van jUstitie een onderzoek len van radioaktief materiaal dat in 
maar nu wordt er uit een ander vaat- ~. in te laten stellen.Ook zijn er kamer- de oceaan gedumpt wordt.Ze wilden na-
je getapt. ~-;1llr:> . at:r" vragen gesteld over deze gang van za- menlijk weten hoe dit afval precies 
Als er zoveel weerstand is tegen het zal worden in zee, kan die ene portie ken, de beantwoording laat op zich is samengesteld , welke route vanaf 
dumpen in zee, dan moeten de lagere dan ook niet ergens op land worden op- wachten, wellicht na de dumping ? de bron wordt gevolgd, wat de risiko' s 
overheden maar mee werken bij het vin- geslagen?Ze produceerden uitvoerige be-Bovendien blijkt dat het KEMA-afval zijn bij transport en wat het effekt 
den van een geschikte plaats ergens rekeningen en getallen waaruit bleek oplosbaar is in water.Bet kan zich dus is van het storten in de oceaan. 
op het land. Tegenstanders van het dump- er voldoende ruimte was.Echter op de- als het in zee lekt,naar alle kanten Het onderzoeksresultaat was opmerke-
en worden geacht wel te willen mee- zelfde dag laat I.Lamberts e~n derde verspreiden.wetenschappelijk mede- lijk·en verontrustend .. Bet bleek dat 
werken aan tijdelijke opslag en mee nota het licht zien, waarin zij werker van de RU Groningen Clarisse zowel de herkanst als de samenstellinq 
te bepalen welke noodoplossing de stelt echter zonder cijfers te noemen Nienhuijs konstateert dat op de bo- niet nauwkeurig valt vast te stellen. 
minste maatschappelijke weerstand op- dat er geen ruimte is.OOk 154.000 dem van 2 kuilen uranium gevonden is De hele administratie bieek een puin-
roept.Zo proberen ze het verzet te handtekeningen aangeboden door Green- dat "oplosbaar is","zoals suiker in hoop.Er is geen instantie(ond.anks de 
breken. Tijdelijke opslag is een fic- peace mochten niet baten. thee oplost en onzichtbaar wordt". wettelijke plicht daartoe) die een 
tie als niet besloten wordt tot stop- Het EKSO (Energie Komm.itee Schagen en De brief van I.Lamberts rept niet eenduidig overzicht kan geven hoe de 
zetting van de produktie van afval. Omgeving) hebben een brief gekregen van oplosbaar afvaLBij dumpen in vork in de steel zit.Alleen globale 
Ineke Lambers verantwoordelijk als van de partijsekretaris van D1 66.Hier- zee is deze soort afval absoluut ver- gegevens zijn te verkrijgen.De ene in 
staatssekretaris geeft daarop als in belooft hij dat er na 1982 echt boden. stantie is meer qeintresseerd in de 
antwoord toen dit werd gevraagd in niet meer gedumpt zal worden. Ook het ECN produceert zelf een niet radioaktiviteit van het afval, terwijl 
een kamerdebat; dat ze niet beschikt Vuilnisman ••• kan deze zak ook mee? onbelangrijk deel van het afval. Op de ander zich drukker maakt an de 

:1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 den Kamp (rijkstoezichthouder dumpings-Straling die wordt afgegeven..Lijsten 

HET DUMPINGSBOEK 
Het dumpingsboek is al verscheidene 
weken uit, maar er mag nog wel meer 
aandacht aan besteed worden. 
Daarom hield Afval een interview met 
twee van de schrijvers/sters : 
Geert en Marjan. 

operaties) in een gesprek met anti- werden niet meer ingediend bij de keu-
dumpingsorganisaties, reageert ge- ringsdiensten.Laboratoria vulden zelf 
prikkeld op deze beschuldiging :"Ik een lijstje in met geschatte aktiviteit 
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Maar ook zo'n vertraging die Green
peace veroorzaakte kan je wel ge
slaagd noemen. 

Het kost f 
voor basi 
30 % korting 
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VI 0 UWENVREDESKAMP 
•op JMe.ndag 24 mei, vrouwendag voor ontwapeninq, is door een 100-tal vrouwen 
een vrowen-vredeakamp opgezet bij soeaterberg" .De "bedoeling is bet op gang 
krijqen van een &.H.O. ove.r ontvaP4tninq.Vrouwen uit dlver·se richtingen doen 
mee. Zo zijn u drie nouwen uit de vredeakeravun Wuhi .ngton-Moskou vooruitg<>
rebd en hebben geholpen bij de op:et van het kaap", aldus een deel van het 
persbericht dat op de dag zelf werd uitgegeven. 
Bet pl.an voor het kaap " e.rd 98boren toen een vredes-a.ct.iv'i.ste naar een t.v. 
uit:ending :.at te kijken over het Engelee vrouwen-vredeskaap.Daarna is dj 
qa..an bellen met andere vrouwen, clie op hun beurt weer andere vrouwen belden. 
8 & 11 van soest z.agen het kaap a h een bedreiging, ze bestempelden de toenma
lige kaapplaata ale te gevaarlijk en boden een parkeerterrei .n in ruil dur
voor aan verqezeld CN:t een ult.laat..-.De hoofdofficier van justitie en de bur
gervader van soest (P.Scholtenl konstateerden na studie du er "voldoende 
qrood aan:we..zig vas ca te llu.nnen konstateren d«t er sprake vas van overtredi.nq 
van enig e artikelen van de kampeerverordening. 
Dit leidde tot veel cliakuaai .. op het kaap.ll&nvaarding betekende inkapsellng. 
Anderen v ilden de dialoog behouclen en het beroep middels de AROB niet door
kruisen.Op 28 juni woreSt &la proteat t egen de dreigencle ontruiming het atad
huis van soest bezet. •xete meer over de qroep vrouven die de aktie uitvoer
den.R.li.G.S. (Radikala l\uterdamae Querilla Strijdsters) zijn een gzoep radi
kale vrouwen uit AllatercSam. Ze varen hier de eerste week ook in het kamp, maa.r 
konden zich niet verenigen in de verplaat.olng.2ij varen het ook die het kamp 
bij Craailoo opzetten uit aolidariteit. met ons kamp. Vorige week vroegen ze 
ons vat >tij van hun bezettingoplM vonclen. Dat heeft heel vat diskussie hier in 
bet kamp veroorzaakt . SammJ.qe vrowen vo~e.n het een prima plan.Anderen waren 
mi.nder enthousiast , maar "" blijven aoliclair . 2e hebben heel erg bun best ge
daan om hun aktie in onze lijn te voeren.Bijvoorbeeld door na de derde socama
tie zelf weg te gaan, in plaata van zich laten wegslepen .Haar toch zijn ze 
door cle politie vrij ruw naar buiten gewerkt.S<mDigen in het kamp hadden 
zorgen over de invloecl ven de aktie op de ARO&-procedure die we net hebben 
opgestart in verbend met éle eventuele ontruiming.Naar gelukkig élacbt on:oe advo
cate dat dat niet het geval zou zijn" .Aldus een va.n de Soester vrouwen in een 
verhaal 9esehreven in een van de vier boordevolle pla.k.boeken over het kamp. 
Naa.mate het u!timatma dichterbij kc.t radikaliseren de vrouwen, ook de vrou
wen uit Soest die venef het begin het kamp onclersteund hebben.Als het ultima
tUII verstrijkt bUjkt een meerderheid VliJ\ de vrowen tegen een ander terrein 
te zijn. •we zijn toch qeen qewone kampeerders• .Echter z.e varen onvoldoende 
voorbereid op een ontruiminq, ne veel diakusstee wordt uiteindelijk toch ver
huist. "Dat de burgmDHater van Soeat het toch heeft aa.nqestuurd op een ont
ruiming lijkt verda cht veel op een preatiguuk.Juist deze mentaliteit is vol-: 
gans de vrouwen kenmerkend voor die IIIIUllijke a trukturen die leiden tot de hui
dige vapenwedloop.oe vrouwen zijn zich beWust van het feit élat ze door te ver 
buizen 44n van die vele conceaaiea doen die vrouwen voortdurend qedvonqen vor-

Vrouwe.n willen in woord en daad hun 
verontrustinq uitapreken omtrent de 
steeds toenemende vormen ven (wapen)
geweld.De gekozen plek , een militaire 
basis is niet toevallig. We zien en er
varen een samenleving die van binnen
uit kapot gaat.oe wereld 18 niet 
la.nqe.r onze wereld, aaar geaaakt, ver
gift igd , opgesplitst, geregeerd, ge
stolen door een kle1ne groep mannen 
aan de top.Het ailitaire gebeuren is 
daarvan de meeat extreme vonD. Bet la 
niet voldoencle 011 tegen dit geveld te 
aqeren, tegeUj kertJ. jd eott e c qe
verk.t worden a.a.n aen alternatief. 
In onze samenleving is allee loeqe
maakt van het leven van meneen , en 
mensen zi jn steeds meer loagemaakt 
van elkaar .Daarom v illen we in het 
kamp z.oeke.n naar het verband tu,asen 
mensen en ontdekken dat we bijel-
kaar noren, om a.ldoerX!et te worken 
aan de opbouw van een vr:eedzame aa
menleving.Oe verandering waar het ons 
omga4t is steeds een kombinatie van 
werken aan de vrede en jezelf. 
We s tellen geweldloosheid centraal 
en vertalen dit in onclerdrukkings
loosheid. vanuit de~• gedachte is er 
gekozen voor een vrouwenvredeakamp 
omdat juist vrouwen deze onderdr uk
k l ng het eterkst ondervinden .Wi j 
zijn ons bewust dat wij ala v rouwen 
moeten werken aan con s amenlevin9 
waarin voor zowel vrouwen a l s man
nen gelijkwaardigheid en direkte 
d emokratie uitgangspunten zijn. 
Drle thema's staan élaarbij centraal: 
geWeldloosheid, gelijkwaardigheid, 
en samendelen. 
er komen allerlei vrage.n, voorol abt 

tot geweldloosheid en hoe je omgaat 
aet agresale .. Mannen zijn :zo aqres
sief wordt er qezegd.De mannen? ,of 
de s amenlevinq? We villen dav th"""''s 
en diskussie zeekoon naar mogelijkbe
den 0 11 aan die a.qressie te verken, 
caar vooral ook waar die agressie 
vanc:S.a.an kOIIt • . 
Op d.it 1110ment, in a.ba.chtinq van een 
uitapraak inzake de AROB-proced:u..re 

(:t half auqustus) is er een qroep 
v&,n :t l S vrouwen op bet kamp. Ben deel 
van hun behoort. tot de vaste woon
kern.AncSeren v isselen af.Gaby la ooJc 
een va..n de eerstê bewoonsters , :i j 
heeft Mu bitan en huur opqe.z,eqd en 
leeft nu van de WAO. 
"De 111eneen moeten z ien wat wij over 
hebben voor de V'rède. Bn dit met maar 
een doe 1 : Vrede over a 1"' schreef een 
van de vrouwen. 
Vast in het progr~ opgenomen dis
kussietijden zijn: Dinsdagavond 8 uur 
2aterda9JDOrqen 11 uur. 
Thema en7of lezing op donderdagavond 
8 uur. 
Iedere zondagavond om half neqen is 
er een "'stille tocht"' naar de hoofd
ingang van de basis. Daar wordt een 
b loem geplant in de vredstuin en zin
gen ze liederftli .Dinsdaqmiddag gaan 
ze naar de ~t~arkt en delen daar sten
ci l s uit en zingen liederen(o.a. 
Lied va n de oorlogsdreiging,Kruisra
ketje , Dit is onze overwinning) 

Het vrouwenvr~eskamp is op zichzelf 
al een akt-ie, o!Dda.t vrouYen hier sa
m4:'tnwonen en leve.n . Hierm.ee wordt ook 
de qangbare samenlevingsstructuur 
doorbroken. 

Oaarnaaat ia diakuaaitren over vrede 
a.nOext: als er ook mannen deelnemen . 
"'Mannen denken bij oorlog en vrede 
aan de aen- of afwezigheid van ge
weld tussen g-roe·pen caa.nnon, meeat-
d op nationaal nivo.OOrlog ia wapen
strijd tuesen mannen.Vtouwen spelen 
hierbij geen rol van betekenis, be
ha.lve die van s lachtoffer o f eteun 
op de acbterqroncl.Mannen vechten 
vrouwen horen tot cle oorlogsbuit . 
Traditiegetrouw nemen vrouven ge
makkelijk de IWUiendefinities van 
oorlog en vrede over.Ha.nnen die in 
de vredube'Weg1ng lltten, de.nlten 
vooral aan ontwapening, ont.milit.ai
ruering e.cl . op nationul en inter
nationaal nivooeze diakusales worden 
vaak op een abatracte en afatande
lijke wiju qevoerd.Vrouven die in 
deze groepen meedraaien doen dan op 
deze manier mee , z.e nemen dan de 
maMenélefini tie• over. Wat dan over 
hoofd q eden vordt b de achijnbare 
vrede tussen mannen en vrouwe.n.Dle 
vrede i• er zolanq vrouwen zich Jliet 
verzetten te9en de hun door mannen 
opgelegde positie. Voor vrouwen bete
kend vred-e in vrêdc kunnen leven, 
zonder de voortdurende (anqat voor) 
ageessie en gevelél van mannen . (Uit 
he t diskussieatul< Waarom een VROUWEN
vredeskamp) 

~' ,j I Dl\ i' l Tl·.! I 
4 plakboeken vol zijn er qetuige.n van. 
ook k<Den er vee 1 vrouwen langs. Oe 
meesten konte.n vooral in het weekend, 
m.n. voor cSe d!akuaaie.De moeete vrou
wen kOtDen uit Vrouwen voor Vrede en IKV
kernen.OOk zijn er aolidariteltaverkla
rinqen uit het buitenleneS 1 vrouwenvre
cleskampen in Engeland en It.alil) en 
uit Skandinavil en de v.s •• OOk verkla
ringen uit de politieke hoek en last 
but not l eaet van ons tentenkaap in 
Acelieveerd. 

Da.art:egenover i• e r een voort.durende 
agressie van •.n. soest.er-jonqeren 
die stenen cSoor t ,ent en 900len , vrou
wen met meaaen bereiken etc.Na de vex
hulzinq hebben zo •n twint19 van de_:.e 
souter-jongeren op de oorspronkelij
ke Jc .. ppl&a.te zelf een ka.p OP9ericht: 
De dag e r na qinqen :.e veer weq. 
ee..ente-voorUcht.er van oer •. want ze 

VERJf.LARiliG VAN BET STEDELIJK OVERLEG 
BASISGROEPEN, AmeUniam dd. 15, 6, 1982 

De vorige stedelijke verqadering zijn 
vij ale etadelijk Aasterdali niet dui
delijk geveeet over Joost van Steenis. 
Er is 9'H'll konkluale uitgeltoloen, ...u 
ook h niet naar buiten toe duidelijk 
geworden M. we over Jooat qep.raat 
hebben. Deze oncluidelijkheden zijn 
dan ook in het pinkaterkUIP blijven 
beataan. 
In het stedelijk overleg voor het 
pinkaterkamp ia Joost ungesproken 
op het seksiotiache in zijn boek. Er 
ia gezegd élat hij •ou -ten reage
ren op de brief va.n Nij..,gen. 
Uiteindelijk ia genoe9en genomen 
met het feit det hij zei bezig te 
d jn ..,t een brief voor Btuf. Een 
aantal mensen op het stedelijk over
leg trokken het zichzelf een dat ze 
niet feller, koneekwen ter 9ereaqHrd 
hAdden op Jooet. Br i a verder gepraat 
over cle houdinq ven de Pijp op het 
pinketerkemp. 
lle vonden élat de Pijp Joost verdedigd 
had. Doordat dj de verklaring voor
geinen hebben en het élaardoor 11109e
l1jk maakten clet Joost zelf buit en 
schot bleef. Ook ooet de inhoud van 

hebben een élagtaak.Die jongene wer
ken hoor .Oe dames qeloof ik niet, 
want die st.aan nog s t eeds op het par
keerterre.in. • 
Het is maar de v raag of de belang
st.elling van de media blij ft. "Er moet 
wel iets gebeuren,kunnen jullie niet 
iets qek doen• vraaqt een VJ.RA-jour
nal ist telefonisch. • t.a.at een ballon 
op of orqaniseer een diskussie. .. t. 
de ka.>andant van de vUegbesis •• •. 
Het vrouwenkamp in Greenham COUIDOn 
(Engelend ) voldeed niet a4n de jour
Ustieke eisen, en werd 1n de Gnqelse 
pers doodgezvegen.Bet naar de markt 
gun levert ook vaak probl.,..n op. 
Ga.by, vas de afgelopen ke.e.r ge.beel on
derge.spuugd en kreeg een steen 1n haar 
rug. soms is de sfeer op het kamp t e 
snijden, zo vas er een ti jdje angst 
voor boallien. Om zich teweer te stellen 
tegen de tegenst.and trainen r.e elke 
weak .. ,., ... 
z.e willen er een permanente woonqrOep 
vorMn.over enige tijd zal er ook een 
fotoboek uitkomen. 
Een aantal dingen kunnen ze noq ge
bruiken: 
fietsen ,nietmachine•s en nietjea,ta
fels,matrassen , eD:Ders,olielamp&n een 
t ypemachine en een stencilmachine. 
Geld kan op giron~mmer 402 541 2 tnv 
Dinelce van de Spek Alnste rdam. Het geld 
wordt gebruikt voor de voortzetting 
van het kamp, :ooals bijv. de aanleg 
van een watervoor·ziening en een aan
sluiting op het telfoonnet.Daarnaut 
proberen ze ook andere vrouwenkampen 
te steunen. 
ledare vrouw is ui tgenodiqd om voor 
kortere o f langere tijd op het kamp te 
verblijven. 
Bet. adres :Vrouwenvredesk.utp Verleng
de Palt:erveg Soestezberg. 
Infocutrum:Czosestein 3504 Zeist 
03404-53868-
Bet kaap is te bereilcen met de bus 
vanuit Utrecht lijn 77 halte soester
Boogt ,of lijn 52 halte Ons Belang. 
Vanuit l\mersfoort: lijn 52 halte Ons 
Belang. 

Bovenstaande is samengesteld uit eli
verse verklaringen en een 1nterv1ew 
op het kamp. 

de verklaring varen ve het niet eens. 
We vonden de kritiek die de Pijp hed 
op de manier veerop het in het keJop 
qeqaan vas, niet tercbt. 
De Pijp had zich voor, of r.elfa nog 
tijdens het kamp, duidelijk kWU>en 
distantiêren van Jooet. 
De Pijp beeft op het s t edelijk over
leg verteld hoe ~ij als baaieqroep 
funktioneren: zij rljn een enelar 
soort basisgroep als de meeste ba
sisgroepen. 2ij noemen zichzelf 
bulaotgroep. Zij variêren van 6 tot 
+30 mensen, bij akties djn er in
ëena veel aaea.x mensen. Zij hangen 
mi.n of meer a1a los 2.4nd aan elkaar. 
Zij hebben verklaard dat zij indi
vidueel Joost vel aangesproken heb
ben. Op het kamp vonden meneen uit 
de Pijp niet dat zij Joost verdedig
clen. 
De vorige keer rljn we niet duidelijk 
geveest naar buiten toe, dit hebben 
we ons als stedelijk overleg aange
trokken. We willen ons ala stedelijk 
overleg voortun duidelijker opstel
len. We vonden bet belangrijk 0111 

deze verklaring in Bluf & Afval te 
pl.bliceren. 

rtamens hst eudeU.;jk wsrteg, 
Kristin. bl1f 



atoornstroorn thema-nummer L-aMrnle verkortAl opfriaHr ,.et het 009 
lllilllvnv• • op de kcmende n.ajaersakti"" rond 

Op het PinltoterUI!p in Utrecht is af- atooaultrc>OIIVeJ.gera.aro betal<m Dit voorjur versebeu een theo&n\llliiiHlbet 1Cal.ka.rprojekt. 
geeproken oa lendelijke akties op te over komenergie van het tijdsclu:ift Bij l:all<ar bouwen u """ snelle 
zetten tegen de produktie van atoca- Strohitlot kweekreaktor. Als brandstof ge-
st..roal door 'onE.e' elektriciteitsbe- De lijk u k ie- fo 1 brulken ze .splijt.b&ar pluto-
drijven. Tot nu toe :tl jn er, ge e an - entenerg in .,.at e Voorlopig wordt gebaal.d uit de 

waar je "elfa je overleden grootvader kln ui~- kte Ujt 
in de provincie Prieolond nog niet (un verknocht liberaal) al11110g cee opwe• g van ...,.-.: sp -
veel aktie a g...,eest. lfel is ar een kunt overtuigen. Verschillen.Se el-nte!tof.taven van de al bestaande 
vergadering in Utrecht geweest bij van hot atoomprogr411114 vorden onder ~erwetH centrale~llnaa.o 

1 St.roba.l.JI van menaen dle ermee wil cSe loep 9e:nomen: aft;.ral in k.oepel• en :::h:.";-: ~Pn.z~;n O:uur een J1~ 
8 

beginnen. B• zijn echte"< niet veel IICN i bt d 1 i 
spraken en bealu.l ten geoaeakt/genomen. zee, -oven c en e P u ton ...,._ ledige plutocyclus te ontwiklte-

ekonOIIia, waar ze in l:alku lllêe wil- len.Dan 18 n.l. dit projekt eko-
De rol van Stro ha lal blij ft beperkt tot vleneelatuai~~nb:o•d~ lnformatio -·• n-•eo pas interessant. ko6rd1natle en het doorqeven van infor ~- .A. ... ... ..,y '"'!.lU. 
!14tio via •n krantje,st(r7opkontal<ten. het radio-aktief afval. Dat batekant dat u.ltgewrkt pluto 
011 deze aktiea au.kaeavo1 te DJaken,UIOe- vragen zoala; Wat voor soorten af- weer wordt opgewerkt en opni!luw 
ten za landelijk in alle provincies, val worden e• gaproduetterd?,liat aebruikt.Dit zijn echter nog"uto-
·•n IDA.Baaa~ zijn. 8et liefst in dezelfd cSoet •n daa.nDee? ,worden beantwoord. pleae plU11l81Ï, 
tijd met dezelfde eisen. Als tijdsUp varvclgena een eNerZicht van onz:e wat ia er ook al """r te<}en plut.o? 
was aapteliber afgeaproken. lle willen Het lijkt ona in Gronlng"n belangrijk eigen zoutloqen,boe dez• loqtn van- Pluto ia v-ce .. Ujk giftig. 
dan ook alle Al\ll'an/aters voorstellen dst er par plaata7provincie een ko6r- uit de geologieae wordingfl98achia- Bet atraalt,- in dit geval zijn 

~ 
ltl .. 

en oproepen ooa in hun eigen pla&ta en d!J)ati e komt die' danJ.a ona lendje verrijkt hebben en wij tegen due otrallnq butand. 
provincie te beginnen aet voorberei- .;::' P t nu door de atocal.obby ala abaoluut Dit keer achuilt het ~vaar in bat ·• 
dingen ce de aktie in september te kun- ~~dera :~,;c:;::;::,8 aakt betrouWbare opslagplak 'NOrdan aan- binnenl<rijgen van een uiterat lli..DiD 

nen baginr.en, bv 24 oeptMiber in bet -publiciteit ve.rzorqt gewezen. ::oala echte lUCI!era ba~ deeltje plut.o in je eigen lijf • 
hele land bij alle elektdciteJ.tsbe- -buttona en affiches OIUI<t ..., verkoopt vordt vervolgans de wetenschappe- (boe alnie dsar zijn de ~1-rden 
drijven •1111110natratiea en altties beginner_plaateelljke en landelijlee kontakten lijke rimram tot voll<sverlekkerij bat niet CN8J: eens,lllilil% fén/lliljoana lil. 
Hierbij kunnen bandtekeningen en eiun verklaard en • • • • • • • beer~teer4. u graa 18 al teveel) • V 
~~!~~~.~o=:~:rdeisen zijn i~gt~ningen willen ve eind augustus llant hoe degelijk zoutkoepels ook ~~!h:~e~~~~~~js ~vanin 1:::,.. 

g brochure'• van 8 a 12 pagina ' s en huis- zijn geweeat,$odat w $8 nu n09 
-stopzetting van alle kernenergieal<- aan-hui a folders k~aarhebben.Daar is in onze grond hel:lben,dst r.egt. (ge- atoomproeven h er al 5 ton aan tij- 6. 
tiviteiten door de elektriciteit•- n~al wat geld voot nodig.Daarvoor kan lul<lcig) nO<J niets over hun verdere na deeltj .. over de aarde vanpreid. T 
producenten. -• k cl j i Al•. zo'n cl.ealtje in je lijf komt, ~ 

-deJDOCratbedng van de elektrici- ee.n kettingbrief zorgen. toe Olll&e. Ver er weet 8 noo t w.t dan kan je bet iöee van ba.aa in ei
zo'n koepel voor moagkrampen krijgt 

teitabe<Srijven. Adreaeen s Werk<JrOep tegen atoomst.room &la ze wordt volqe.stopt Mt tcSA, 9en buik verder wel vercaeten. 
De aktievor111en kunnon verachillenél Hereweg 43a tel; 05~141899 of 126171 kernaplljt.ingll4fval. Lanazu. of onellar,maar heel zeker r 1 . 

zijn : •het ondertakenen van een in l'riealand: XWA runerusstraat 470 ' Met de hoeveelbaden afval die vol- teer je weg. Niets tegen te doen, 'I• 
lijst .,.t de eiaen. •Giroblauw betalen Sneek. gena 'hun' IJ'Oproduceerd ...,ns1111 , je gaat kapot aan ltanlcer,je wordt 

1 
' 

•&etal.ingoboycot van atootostrooa, door Strohitlot OUIJe Gracht 42 Utrecht 03~ 'NOrdt ook al ~l*>kkeld. •u• vin- van binnenuit baatraald.Jr.trnfyaiea~· -
een zeker parçontage of een bedrag bv 33334?·Jande}iik OVerl eg dan natuurlijk dst er llinder u, verantwoord. 
1 l ,- niet te betalen. :J1 want 'ze, 9aan uit van niet wr- Pluto ia ook het eateriaa.l voor 
.!lensen die bang zijn voor een Afslui- Op het vori~ lendelljke at:oomstrooa-- kende opwerkingafabrielcen,die &ulke fijne llnallers,waar u in 
t.ing Jcunnen de eertae tvee aktievorm- overleg ia beoloten 001 een lendelijk volgana ~heiDe kontrakten V"Colijk N119aaalti vanalles vanaf ... ten. -
en kiezon.Ook bij de derde alctievom affiche en buttons te maken. al hun r"_"l mee mogen terugsturen. Ook in gewone reektoren onteto.at 
zijn er mogellj lthed"n om afsluiting verder wordt de volgende kear ook ge- Het hele basluitvorminqsprocea rond pluto,dat: als spriO<JStof bruJ.kl>aar ', • 
te voorkomen: praat over het voorstel 001 een lande- de proefboringen wordt van jaer tot ie,hOO<Juit wat ainder eksplosiaf. i 
-door van te voren een bezwaarschrift lijke aktiedag te organiseren tijdens jaar nagelopen. wat blijkt' .U met al ie de IDOg'elljkbeid van C> 

tegen de afaluiting of de elektrici- de jaarvergadering van de G.K.N. (maart) de gevntiqde wetenschap speelt een een ekeplosie bij zo'n snelle j "I 

teitarekening in te dienen. De bedoeling is 011> zo de velgeraara en belangrijke rol bij de besluitvor- kweker veel groter dan bij onze 
-in de 9CDeenter~J4d eon motie tegen 9iro-bla.uwera n.aa.r bui_te..n te. kunnen la- m1nq. De doktoren hebben tal van oude,vertrouwde centrales . 
afsluiting te laten aannemen. ten tereden en een 0109elijkbeid te ge- edvieakcadseies opgevuld en hand- Gelukkig 908ft iedereen det Ook ~-

-afsluiting eelt ve.rhinderan door ven 011> met elkaar ervaringen uit te wis-haven ~ hun kenniSIIIODopC>lie. Al eoa,zijn ,.. bet daa"C tanml.nrta · ~ 
het organioeren van een noodlijn. aelen. odjn vooroordelen wederom hevea- over eens. De schattingen 0111trant: · 

Officille aluiting van Dodewaard kan Bet volgende overleg i5 op 18 september tigd. Nog zoiets: het blijkt dat het een ongeluk •t een werkeJlda Ql- Q • 
door:•c!e einJ.atar """ ekonomi..scbe za- bij Strohela OUde Gracht 42 in Utrecht. parl-nt voortdurend achter cl8 Jta.rcentralo d1n r.o afqrijAlijlc, ;~-
ken. en door •d• CIOf, &n door d• aa.n- aa.nva.n9 12.00 uur. te.iten aanhobbelt. 4at je 41e z.elf .aar moet op&oaken. •!,;.. "'-
deeU:XJuder• en dat. Uj-n d:e elekt.ric'i- xn ~W•C.•.~o~ 1• de &n:1e al. en.1qe U)<S l._.aat but: not least: · •.-r mo•'t •tm 1A Ekoloqie. 
teitobedrijven. geotart.Op I juli zijn ze naar bet GBB r.Mtuti.Jk middttt koiNm om Slultl, -wel de reakto.-rs het ga-~~ 
De eerate IlOgelijkheid is onwaanc:hijn- gegaan oa nu eena officieel u boren e=on,Ak.ao u cMtngen hun i.nfor- vaar wel onderltennen,-en &e eL ~ 

Ujk voor 1984.Voor de t weede ODOCJelijk- boeveel atooaotro<llll het GBB afne.,.t en matw vrij u gwen". (als.- dan "order bij de bouw weinig rel<anin ~: 

beid U een 3/4 ...,erderbeid nodig van 011> dsar de el•ktricitaitsrekening ei- toch galtr1mi.nalieeerd worden,dan • •• 't wordt toch al veel te duur. 
de aandaalboude ra, ale de druk van de nwo f 1,- te batelen.Na urenlang ge- war ••taan een BMI> met suparin- Bet a~en is dus naar aan pluto-.n 
akties qroot genoeg wcrdt is er een praat liet de direkteur nJ.eto los en brekera,loaentralen incluJ.s,be- cyclua,maar die is in de venta ~ 
kans dat Ge g-enten en provi.ncies 0111- voor het betalen was het toen al u glnnen?) verte n09 niet zichtbaar. Voorlopig 
gaan voor .tuitlng zullen zljn. laat gaworden.Wel leverde het publici- Ben ovanicht van al bet afVal dat &OU La Hague cl8 bnndatof VOO>: de 
Dearom u het belengrijk dst de akt:ies telt op.Bet volgende overleg is op 19 de afaa lopan tijd zoal in de zee k-ker -ten opwerken. Maar juiat 
in alle provincies wcrden gevoerd. auguatua J.v.Lennepstr, 213a OID 20.00. ia qadumpt,etepalo arg\lllenten ". La Bague ie de laatete jaren zo be- . 

aaaaaaallkÏÏka~oni1.:.;aaa11aoabaaaeaaazooaeto11oaataa.1anaaa~aaaaaaaa ~t~;.:~,;:~:: !:td:an"":~ :;:~.;;::;:nd:i~~::!':o~,.' . 

Volgende l:alk&rovarleg io op~5 augus- geen kwaad zo cllep in de oceaan). PQtPO<Jinqen. I<Drtoa dst opwerken 
tus om 14.00 uur op de Oranjesingel 42 doe •5 Een eNerzicht van 10 jaar produe<>- vil niet lul<lcen. > 
in NijiiMigen. ren in .u-lo:verrijlcing op z'n zo dst vu de Kal.ka.ropfrisaer. ~· 
De afgelopen keer ia gepraat over d<> be.t . ...,er011 doorwrochte infor- 111 oktober ltcaen nieuwe parl.-n 
demonstratie in l:alkar .Het de Duitse In Doel, ten noorden van Antwerpen en eatie,ellaan volgens het 10lot teJ..re baal.isainqan rond dit projekt. 
vooE.be.reicUngag·roep wordt. kontak-t. qe- een paa..r k1lo'lleters over de qrens van niet beatellld voor cns,maar als Daarover volgt nog wel ... r. 
houden.DHe ztjnbu niet eens over het Nederlend at.un aaar Uefst 4 atooat- .... ." biJ~• tot lulrbninning De draigin9 van de pluto-eltClllcaie 
teraltter van de d-..natratie. c:antrale 'oDe plannen voor nog eeoa 2 llml dM ((ff'OU) politie!«~ par- vind je uitgebreid in dit n,_r. 
l!r is ~en lnfO<J"CO&p die au londeUjke sijn in een vergevorderd sUdillii.De tiJen". Bet ie voor een Uentje te k._ 
!Call<a"Ckrant JDaakt en artikelen in de Belgieee regering heeft nawelijks ieto Het n._.. atert -t een eNerzicht een gaach11cte boelchandel. 
pen vU krijgen.Wie ... vil doen kan te (luchten van oppositie en buiten- van de zich ontvikkelendc pluto- Of een briefje naar St. BkOlO<J1.e, 
bellen naar Jen van BantWil JCarboonstr. parlementair ot.aat de ant.i-l<ernener- niua (pluto) ekonomie. l:alkar ia G. Douetraat 18,AIIIaterdem. ~~~~~~ 
3 in NijllegliD 08Q-560323. giebewcging nog in de ltindersc:hoenen. alweer enkele juen wat mindar in 
De l:alkarbrochure 18 te verkrijgen op De repressieve opvoeding van de bal- de belangstelling. vandaa"C deze BBr'r'W Heeaen.~ · 
het: DGD-ukretadaat en kost 1 1 , 50• gie"" staat en het ongeremde qeweld 
Er wordt gedscht aan priltakties bij toe-van de Rijkawacht, net machteloze par-
1everingebedrijven. lament dat op elk IIIO!Ilent buitenspel 
een ve.rslaq wordt aan alle .basisgJ'Oepen gezet kan worden als grote besl1ssin~ 
qe.zonden. en qenomen moet.en worden, ~:ijn de oor-
Gelel kan op giro 4233953 Stop Kalkargr. zaken arvan dst er een vHdgroei op 
NijiiMigen het g.t>iad van de atoomenergie plaat&- ':"";;o;ïlr-....:=-.-; 
J;a!Jta.rgr~ep llijmet,~ent !lans Gloud......,s vindt.Nu pas vlnde_ er een "brede I>&Utl-:"",.... 
080-230252 ment&ire disk.aa1e plaats over het 

kara-- enugiebeleid.Bet parlemmt weet van •a•• geen toaten nO<J blaren als bet over 
Vap 24 juU t/• IS augustus gaat de kernenergie gaat, oa niet te spreken 
~;aràvaan tegen l:amenergie van start. over de balgiese bevollcing.Dauoa h 
Op vijf plaatAn (Brabant,Zeeland, in de para nauwelijks belangstellinq 
Noord-llollend,Órente en Oost-Geider- voor het debat. 
land kan vakantievirend Nederland ge- lliuchien ia het daarau belangrijk dst 
nieten vao eon enkele c!aq-en durend ~e nederlan4ee AlCB zich stevig gaat 
fastijn.EEn subaidie-aanvraag bij De homoeten met het gerotzooi van da .:ui-. 
Braa.uw la af9cwezo.n.Daarom is er no9 derburen.Om alvast deze bemoeienis qe-""""' 
geld nodig I sta lte te geven kunnen wtt masaaal naar R 
gironW!IIIer IS68566 tnv Gelderse Stroom- Doel ""' "aymbclles" het bouwterre.l.n te \li;lii:;;;:!;;;~~-~ 
groepen te Nijmegen ovv l:aravaan. bezetten van de . Doel-5 centrale. 1:: 
Adres: . Bronaqee&tstr 34 NijiPi.~~· Dit qaa~ gebeuren in het \iee~:·.t 

draalbeek l8ni801U11dn 2e en 29 au~r:ua. 
Door etn paar aenaen u1.t Utrecnc ~n d.e Zat.erda9 de 28, verzame.le.n om 10 uur in:z::::;~~'~:O: 
voorllereidingagroep van het pinlts ter- de Prospa <POlder. 
lcallp is ean Gr~k gema.a.kt van dit InUchti.ngen: BUettingsploeg Doel 5, 
kaap met ervuingen en tips voor de postbua 11 4564 St. Jansteen Nederland 
voorberai<Ung van volgande k.,..pen. voor eten en d rink"n wordt gedeeltelij k 
Dit draaiboek ie op te vragen bij , ter plutoe gezorgd.Voor overnachtingen 
Rob van .Dut &omeoatra•t 4a Ot:.Teeht. vel je: eent meenemen. 

dodewaanl·overteg 
nieu"e Dodewaardoverle!l u op 19 

\J•I•ep,~aobe:r 011 I uur in RASA Pauwst.rut 
in utrecht.!en verslog van de vod

vergadering gaat n.aa.r alle buiagroa
pen. Bierln sea.a.n een aantal ideeen over 
voozwaarden W"aar ee.n n1eowe Dodewaard 

-~;;;;::--..::>aktie aan zou IDOeten voldoen. 
I<Dntel<tadres: Carolien te herallten via 

t 16,- per 8 nlllllllua 
AFVAL postbus I 053 

0344~ 

IOÓO BB Alllaterdam 

giro:42 98 242 tnv Afval 
telefoon: · 
Berrie 02~255951 
Hans 02~851609 

Pred 02~722932 ..on~· 

qe~9\.""Q 

bt~ 




