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weigeraarsaktie

Gemeenten versus Lubbers

Zoals in ons eerste nummer bericht,
heeft de limburgse gemeente Hulsberg
(die gewoon de Kalkarheffing uit haar
begroting schrapte) andere gemeenten
gevraagd om adhesie voor haar streven
om de Kalkarheffing in het Lubbers
fonds te kunnen storten. Officieel
immers mogen alleen 'natuurlijke per
sonen' in dit fonds stot'ten. Rechts
personen zijn uitgesloten, tot srge~nis

van vele gemeenten, hogescholen, stu
dentenflats, e.d. Maar Lubbers wllab
soluut geen grote sommen in zijn fonds,
dat voor onderzoek naar alternatieve
energie bestemd is. Nee, het meet een
klein potje blijven voor die onrealis
tische, kabouterachtige 'gemoedsbezwaar
den' ~ De volgande gemeenten zouden
echter in het fonds willen storten en
gaven adhesie aan de motie Hulsberg:
Spijkenisse, Blokker, Ophemert, Rozen
burg ZH, Swalmen, Beerte, Eensum,
IJsselham, Meerkerk, Schinnen, Dóde
waard, Graft-De Rijp, Scheemda, Heeswijk
Dinther, Brielle, Hoorn, Loppersum,
Hillegom, Beverwijk, Enschede, Utrecht,
Westwoud, Ubach-Worms, Medemblik,
Huissen~ Bravo ~

Hulsherg schrapt
K IJ h ffi ~~j~~~f.,.,t. a {ar eUlgi l/ll] f

UULSBERG (ANP) - lIulsberg
<Zuid-Limburg) is de' eerste Neder
landse gemeente die de Kalkarheffing
uit de begroting 1975 heeftgesehrapt.

Het bedrag dat Huisberg moest bij
dragen bedraagtJ 131~.lO, De raad
van Hulsberg nam het besluit niet
vanwege het bedrag, mam' wel vanwe
ge de gevaren•. die aan het project
verbonden zijn.

Var. ::Ie redaktie

Gelukkig nog voor de zomer een tweede
nummer van ons blad. Vanwege de omvang
(met als extra het informatie-bulletin
uitgebracht mat de werkgroep Eemsmond)
en vanwege de wederom verhoogde porto
kosten hebben we er een dubbel-nummer
van gemaakt. Het bevat zowel verslagen
en ffiededelingen als maer 'scholende'
stukken. Wat we nog kunnen gebruiken
zijn illustr·aties, cartQomt, e ...d.
stuur maar 1
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het fonds "stop kalkarheffing "

giro: 3149700, tonov o penn. fonds
Stop Kalkarheffing te Eindho
ven..

Op dit fonds storten weigeraars en
onder-protest-betalers hun 3% kal
karheffing. De bedoeling van dit
fonds is dat t.zot. het geld wordt
overgemaakt naar het Rijk, als de
reger~ng overgaat tot het instellen
van een toereikend fonds voor onder
zoeknaaräiternatieve- en miljeu
veiLige energiebronnen.

aardschokken en kerncentrales

De recente aardbeving in Noord-Italië
was zodanig dat mensen in stuttgart,
Zuid-Duisland, hun flat.s uitholden. Tot
in ons land werd de schok gevoeld.
Áls hele steden door het natuurgeweld
instorten, blijven kerncentrales d~n

staan?

kernexplosies en aard Schokken

De äaxQbeving in Suatamala volgda'3!
winuot na' een Amerikaanse ondergrondse
kernexplpS,.ie ~

Bij·andere aal'dbavingel1 blijkt er soms
ook ·een. ·kerneICplosie aan voorafgegaan
te zijn in oe \(ocrgaande 3ÉiLiur.

kerncentrales op zee

Vanwege de last di~ de bouw van
kerncentrales ter land ondervindt,
inspraak ~an de bevolking, kontrole op
lozingen etc., is er een drang naar de
bouw van kerncentrales op zee. Op
kunstmatige eilanden v66r de kust
(Nederland en België) of zelfs
drijvend (U.S.A. en West-Duitsland).



WIJ ZULLEN DOORGAAN 2

In het vorige nummer hebben wij onder
bovenstaand motto kommentaar geleverd
op de regeringsbeslissing voorlopig nog
geen besluit te nemen over de bouw van
3 kerncentrales.

Leo Jansen 2d~ kamerlid PPR heeft hierop
een reaktie gestuurd.

Hij taxeert de regeringsbeslissing
positiever dan wij omdat , hoewel alleen
nog maar een'planologisch onderzoek is
aangekondigd, nu toch geen kerncentrales
besteld kunnen worden.

Tevens konkludeert hij uit de tekst van
de regeringsverklaring dat de regering op
nog geen enkele van de verrichte studies
ja of nee heeft gezegd.

Wij tekenen hierbij aan dat ons insziens
achterdocht gerechtvaardigd blijft.
Immers de beslissing van deze regering
is geen garantie voor een kernenergie
vrije toekomst.
Ook nu nog wordt met overheidssteun de
kapaciteitlUltracentri~uge fabriek enorm
uitgebreid en het aldaar vervaardigd
splijtbaar materiaal zal ergens gebruikt
gaan worden.

"Kernenergie is een stervende dino
saurus. De staart is al dood, maar de
kop weet het nog hiet.'"
Ceorge Weil,(de man d~e met Enrico
Fermi de eerste gekontroleerde kern
splijting 25 jaar gel9den veroorzaakte
in een geïmproviseerde reaktor onder
de tribune van èen stadion in Chicago)

~..de trein is op de rails gezet •. '

Ook nu nog worden vele miljoenen guldens
in kernenergie gepompt.

Ook nu nog is het overheidsbudget voor de
toepassing van andere energiebronnen en
besparing slechts eSn fraktie van het
budget dat aan kernenergie wordt uit
gegeven.

En ook nu weer, na het missen van de Zuid
Afrikaanse order, wordt de druk van R5V, I
Bredero e.a. om snel de inheemse centrales
te bouwen groot en schijnt Lubbers ook
h~rde eisen hierover te gaan stellen
bij een volgend kabinet met de PvdA.

Wij zijn met de PPR verheugd over het
feit dat het kritisch denken over kern
energie zover gevorderd is dat de re
gering tot de beslissing kwam tot uit
stel.

Wij "blijven doorgaan" omdat kritisch
denken onder een nog groter deel van de
bevolking te versterken.

Wellicht dat er dan bij een volgend
besluit over kernenergie geen verschil
in taxatie meer ontstaat.

Volgens een eenvoudige kansberekening
zal er tussen nu en 5 of 10 jaar
ergens ter wereld een echt groot
(kernenergie) ongeluk plaatsvinden,

-waarna het definitief met de kern
energie is gebeurd.
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kerncentrales zuid-afrika

Brief van het L.E.K.
aan de ministerraad
(23 mei 1976) .

Het Landelijk Energie Komitee dring~

er bij h.et kabinet op aan gé-én export
kredietg~~antie t~ verlener aan de
nederi~ndse combinatie Rijn-Schelde
Verol~e/Bredero/Comprimo,voor haar
aandeel in de bouw van twee kern
centrales in Zuid-Afrika.

1. De bezwaren tegen kernenergie 
zoals door ons herhaaldelijk naar
voren worden gebracht - gelden
on~erkort ook voor toepassing van
kernenergie in Zuid-Afrika. De
nederland~e regering heeft gelukkig
de beslissing wat betreft het
nederlandse kernenergiebeleid
uitgesteld; het zou erg tegen
strijdig zijn, indien dezelfde
re.gering nu toestaat dat vanuit
Nederland onderdelen van kern
centrales worden geëxporteerd.

2. De levering van kerncentrales of
onderdelen daarvan stelt de zuid
afrikaanse blanke minderheids
regering mede in staat om kernwapens
te maken. Dit gegeven vormt een
potentieel gevaar voor enerzijds de
eigen onderdrukte zwarte bevolking,
en anderzijds de aangrenzende landen.
In de huidige explosieve situatie
mag geen enkel weldenkend land de
verantwoording op zich nemen om
Zuid-Afrika de gelegenheid te geven
zich op te werpen als kernmacht.
In dit verband wijzen wij op het voor
beeld van India: in vier jaar tijd
wist de indiase regering een kernbom
te ontwikkelen met behulp van een
door Canada geleverde kerncentrale.

3. Zuid-Afrika heeft het non-prolife
ratieverdrag niet ondertekend.De
belofte zich te onderwerpen aan
internationale contrales is niet
geruststellend: Zuid-Afrika heeft
moeite met de naleving van verdragen
en beloftes; de Universele Ver
klaring van de Rechten van de Mens
wordt in dit land sedert de onder
tekening in 1948 stelselmatig
vertrapt.

4. Het verlenen van een export-krediet
garantie door de nederlandse overheid

4 kan tot gevolg hebben dat - bi het

----------_..•

niet nakomen van de betalingen door
Zuid-Afrika - de nederlandse
overheid deze order financiert,
d.w.z. de nederlandse bevolking
krijgt de rekening gepresenteerd.

5. Indien het nederlandse kabinet be
sluit geen medewerking te verlenen
aan bovenbedoeldeexport-order, be
tekent dit niet dat de verantwoorde
lijkheid van de nederlandse regerin
in deze zaak eindigt.
De nedsrlandse regering heeft de
morele plicht zich blijvend te ver
zetten tegen elke leverantie van
materiaal ten behoeve van kern
centrales aan Zuid-Afrika, door wel
berlrijf of welk land dan ook.

6. De mogelijkheid bestaat dat ook
zonder de medewerking van de
nederlandse overheid de nederlandse
deelname doorgang vindt. Dit toont
aan dat de nederlandse overheid en
het nederlandse parlement on
voldoende middelen hebben om onge
wenste aktiviteiten van het neder
landse bedrijfsleven te voorkomen.

Wij zijn ·van mening dat argumenten als
'werkgelegenheid', 'marktaandeel',
'technologische ervaring', en 'positief
effekt op de handelsbalans' geenszins
opwegen tegen de morele en ethische
aspektenten aanzlen van het zuid
afrikaanse apartheidssysteem én tegen
de bezwaren die gelden voor de toe
passing van kernenergie.
In verband met de werkgelegenheid ver
wijzen wij naar het standpunt van de
Industriebond NVV, die zich sterk maakt
voor ~erkgelegenheid maar niet tot elke
prijs, bijvoorbeeld niet door het
opzetten van een nuncleare industrie.

Nederland dient kleur te bekennen!



ENERGIE ~EDUKATIEF

tournee energie edukatief

7 11 sep. Hazerswoude

14 24 sep. ·Vlaardingen

27 8 okt. Zevenaar?

Ook na de grote vakantie gaat de ten

toonstelling Energie Edukatief door

met haar tournee.

Opnieuw hebben we dankzij minister

Trip een subsidie gekregen tot eind

1976. Verder zijn er grote plannen

om de tentoonstelling uit te breiden

met meer maquettes etc.

We gaan ~ok lesmateriaal maken voor

scholen en vormingscentra.

we zitten in de lift en zolang het

energieprobleem bestaat zullen wij

doorgaan.

14

13

24

18 juni

20 aug.

3 sep.

Delft

Zeebrugge

Venray
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kernenergie -veiligheid

Vier Amerikaanse deskundigen hebben hun
baan opgezegd vanwege hun overtuiging dat
de huidige reaktoren onveilig zijn en dat
er weinig hoop is op voldoende verbeter
ing in de toekomst. Robert D. Pollard,
veiligheidsfunktionaris van de NRC, meent
dat drie raaktoren van Indian Point (45
km van ~ew Vork) slecht ontworpen zijn en
daardoor catastrofale ongelukken kunnen
veroorzaken. Drie ingenieurs van General
Electric (grote fabrikant van kern
centrales). zien het na een gezamelijke
ervaring van 54 jaar ook niet meer zitten.
Richard Hubbart, chef klllalitlilltsgarantie
van de afdeling nucleaire kontrole eh
instrumentatie Gregory Minor, chef afde
ling geavanceerde kontl'ole-apparatuur en
instrumentatie, Oale 8ride,baugh, hoofd
van de afd. Presentatie-evaluatie en
verbetering reaktoruaten.

energie-besparende maatregelen

In Amerika zijn wetsvoorstellen in be
handeling die ten doel hebben de koper te
informeren over het energie_verbruik van
huishoudelijke.apparaten en auto's. Oe
v~rkoper zal dan verplicht worden deze
energieverbruiksgegevAns bij de prijs te
publiceren. ~isschien ook een idee voor
onze minister Lubbers om de fraaie
voornemens van een energie-keur-merk nu
ook in daden om te zetten.

ford Foundation Energr Pelier Project.

Volgens deze studie (van mei '74) kan
de ~tijging van het energieverbruik v66r
1985 met de helft verminderen door be
sparing op energie-verbruik. De hierdoor
ontst~ne marge zou ruimte bieden om
zorgvuldig alternatieven te ontwikkelen
voor nieuwe veilige energiebronnen.



de kernenerqte -epidemie

In Nederland is de bezinning over kern
energie in de laatste jaren uitgebreid
van enkele menS9n naar grote·aantallen
zowel niet-deskundigen als dlil~kundige

burgers en bestuurders. Mocht dit uit
eindeliJk tot resultaat hebben dat de
kernenergie-epidemie in ons land gest.opt
wordt door uitvoering van een verantwoord
'3net'giebeleid, dan kan ons land het
goede voorbeeld geven in West-Europa.
Dat is hard nodig, want in West-Duitsland
wordt nog steeds (van overheidswege)
gestreefd naar 45% Kernenergie- elee
triciteit in 19BO (zie verslag A ten
Dam in 1975 was dit nog 7~) Frankrijk
streeft naar 70% llunc1eare electriciteit
in 19851

Qenemarken.

Offers zijn gevraagd voor bouw van een
~erncentrale van 1000 Megawatt; deze
centrale zou in 1980 operationeel moeten
worden 1
Jammer voor het kernenergieloze paradijs!

België.

gestreefd wordt naat' een atoompark dat
in 19BO 27%

1qB5 42%
1990 59%

van de electriciteitproduktie zal
leveren.

Italië.

Gestreefd wordt naer 70% nucleaire
el~ctriciteit in 1990; B centrales zijn
nu in bestèlling.

Zweden.,

Kerncentraies gerealiseerd of in aanbouw
te

Oskarhamm 3
Ringhais (bij Gotenburg) 4
Barsebac~ 2
Forsmark 2
Totaal zal in 19B2: B340 MWe g~ïnsta

1eerd zijn.

Hongarije.

4 kerncentrales gepland hij Paksh aan
de Donau: de eerste van deze (Russische)
kerncentrales moet in 1980 in bedrijf
komen.

Ts iecho-SlowakiJ!.

Oe Skoda-fabrieken gaan samen ft~t de
russische kerncentralefabrikant Woro
nesjs drukwater-reaktoren (PWR's)
bouwen.

Spanje.

tlAmbitieus" k.e. programma' oln in 9 jaar
tijd (~anaf 1975) 25 kerncentrales te
bouween.

t:!ostenrijk.

Kerncentrale bij 5tein/Enns moet in 1980
operationeel worden.
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· spelen met nieuwe parten

U kent wel die cirkels verdeeld in
kleurige parten die het energie-verbruik
aangeven:. zóveeJ voor verwarming, ió
veel voor verkeer, zóveeJ voor de in
dustrie, zóveel voor de elektriciteits
opwekking, enz.

Wij hebten ook eens zo'n cirkel gemaakt,
een beetje andere. Uit de zeer
losse pols. Spelen met nieuwe parten
voor een oude maatschappij. Of: een
cirkel die de oude maatschappij nieuwe
parten speelt.

Laten we het even wat toelichten.
Overbodige produktie en onnodige vari
anten van produkten zouden samen ge
voegd kUnnen. worden, evenals luxe
produktie. Met slijtage wordt bedoeJd
de opzettelijke, ingebouwde slijtage om
eerder vervanging te bawerkatelligen.
Verkeerde organisatievan konsumptie:
slecht geïsoleerde huizen, energie
opslorpende hoogbouwflats in de polder,
in ieder huis een assortiment van ma
chines die grondstoffen , water en
stroom verbruiken in plaats van zuinigar
gemeenschappelijke voorzieningen.
Zuinige vervoer~s~stemen laten ver
drukken door onzuinige, enz, enz.
Mel "lapmiddeJen en hersteP' wordt
bedoeld : zuiveringsinstallaties waar
lozingsverbod beter zou we=ken, extra
ziekenhuisbedden voor verkeersslacht
offers ( i.p.v. indammen van auto
verkeer), valium-produktie, zwembaden
(omdHt het natuurlijk& zwemwater te
vies is geworden), wasdrogers(omdat de
lucht te vies is), kortom de ontelbare
symptoom-bestrijdende maatregelen die
de kwaal eigenlijk verergeren.
Zij betekenen dus een negatieve groei.
(dwz voor de maatschappij. Voor bedrÜfs
balansen is het vaak gunstigl)
Eigenlijk is dit een gigantisch groot
part van de cirkel geworden!

"Parasitair cOlOJ:lex": alle mogalijke
soorten van kontr6le, omdat onze heer
lijke ondernemingsgewijze produktie een
priv6-aangelegenheid is; zodat b.v.
een leger chemici van Bayer allerlei
stoffen stopt in de sherry, de Rijn,
het plastic en de lipstick, dat Een
ander leger chemici buiten de poort
(in overheidsdienst) w~er moet proberen
op te sporen en te determineren.

Bij "belastingen" werd gedacht aan de
talrijke overheidsdiensten. die er zijn
om de scherpste kantjes van de kapi
talistische roduktiewi ·ze·af te vi "len.

, om ongelijke beloningen weer wat
recht te trekken, om beslissingen te
nemen omdat de· bevoegdheid daartoe aan
de bevolking werd onttrokkan, enz, enz
( de term "parasitair complex" is· ei
genlijk niet gaaf)
Het part "bewapening" is misschien wat
onlogisch in de rij; anderzijds her
innert het aan een niet onbelangrijke
hobby van de groot-industrie en talrijke
staatsbureaukratleën.

Enfin, wie vall de lezers pakt de hand
sc~oen op die deze losse hand op dit
papier liet vallen?
Wie gaat tem wijzigen, verbeteren,
uitrekenen, invulJen, preciseren?
Goede 'inzendingen komen in de volgende
nURlmersl .

ps. Voor de jeugdige lezers: in welke
sek~or valt de produktie ~an het
SSK-blad?

.y.
Waarom·pràten de direkteur van Rijn
SChelde Verolmè (Stikker), Wiegel,
Andriessen enz, steeds over
WERKGELEGENHEID terwijl ze WINST
bedoelen?
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OOK U GÉÉN PU

Oproep tot instelling van
een verbod op het gebruik
van plutonium, onder het
devies:

Ook U géén Pu

"Pu" is de afkorting die in de chemie
gebruikt wordt als symbool voor pluto
nium. De nucleaire techniek heeft de
mensheid voorzien van het metaal pluto
nium, dat tevoren op heel de aardbodem
niet voorkwam. Dit metaal werd genoemd
naar de Romeinse god van de doden, hoe
toepasselijk deze naam is zal de mens
heid nog ondervinden.

Vóór de zestiger jaren werd plutonium
uitsluitend gebruikt bij het maken van
atoombommen, sindsdien wordt er geëks
perimenteerd met plutonium als splijt
stof voor een nieuw soort kerncentrales,
de kweekreaktors.
Vanwege het buitengewoon grote stra
lingsgevaar kan plutonium-techniek niet
veilig genoeg toegepast worden, hetgeen
hierna wordt toegelicht. (1).

In een kortgeleden verschenen rapport
geeft dr.J.W. Gofman een overzicht van
de te verwachten plutonium-vervuiling
van het milieu wanneer de geplande
kernénergie-uitbreidingen van USA tot
het jaar 2020 worden uitgevoerd. Ver
der wordt verondersteld dat al het uit
kerncentrales beschikbaar komend plu
tonium wordt gebruikt.
Per percentage techniese beheersing
van de plutonium-techniek wordt aan
gegeven hoeveel plutonium in USA dan
het milieu zal belasten en met welke·
gevolgen voor de toename van het aan
tal longkanker-sterfgevallen in USA.
Deze sterfte-cijfers berusten vanwege
het nog onvolledige mediese inzicht
ten dele op zo voorzichtig mogelijke
schattingen. Het verdient echter aan
beveling de voorlopige konklusies nu
in overweging te nemen daar er nu be
slissingen genomen worden over de toe-

~ laatbaarheid van plutonium-techniek.

De tijd. dat plutonium radio-aktief is
ligt voor Pu-239 op ongeveer 244.000
jaar, en voor Pu-238 op ongeveer 900
jaar!

Deze gegevens in aanmerking nemend ligt
de konklusie voor de hand, dat de maat
schappij allêén leefbaar kan blijven
zonder plutonium-techniek, danwel met
.een plutonium-techniek die het onmoge
lijke waarmaakt: 100 % bedrijfszeker
heid, nauwkeurigheid en veiligheid on
der alle omstandigheden, én uitgevoerd
door onfeilbare mensen.

De nog zeer beperkte ervaring met plu
tonium heeft reeds geleerd dat op ge
heel onvoorziene wijze zowel mensen als
technologiën in de praktijk f ale n,
waardoorplutonium-verwerking onverbre
kelijk verbonden is met plutonium-ver
spreiding in de biosfeer. In juli 1974
meldde het vakblad 'Nuclear Engineering'
zelfs dat er Pu-238 weggelekt was uit
een plutonium-verwerkende installatie
in Miamisburg-Ohio, zonder dat men
enig idee had over de oorzaak ervan!

Door dè atoombomproeven werd reeds
5.000 kg plutonium in de atmosfeer
verspreid. Deze atoombo~eksplosies

zijn volgens berekening van·dr. J.W.Gof
man verantwoordel ijk voor het sterven
aan longkanker van in totaal 500.000
tot 2.000.000 bewoners van het Noord
Westelijk halfrond (2 en 3).Tengevol~
ge van de tijd die nodig is om dit plu
tonium in de lagere luchtlagen te doen
belanden, én de tijd die verst,rijkt
vanaf het moment van plutonium-inhala
tie tot de openbaring van longkanker,
zouden nu nog slechts (!) ongeveer
10.000 mensen per jaar hierdoor over
lijden.
Deze atoombomproeven zijn in feite te
gen de mensheid als geheel begane mis
daden, waarvan de slachtoffers volko
men rechteloos zijn. De anonimrteit van
deze slachtoffers en de tientallen ja
ren die verlopen eer de noodlottige ge-
volgen zich openbaren. kunnen onmoge
lijk een rechtvaardiging voor ons zijn
om nu willens en wetens nóg meer men-



Toename van het aantallongkankersterfgevallen
Totaal in USA Gemiddeld/jaar in USA

Percentage
Pu-emissie

1,00 %
0,01 %
0,0001 %

Milieu-belastend
Plutonium in kg

2.000.000
20.000

200

2.575.000.000
25.750.000

257.500

50.000.000
500.000

5.000

NB: De sterftecijfers zouden in USA gemiddeld per jaar met ongeveer 25 percent
toenemen! (2).

----- -------1

senlevens op te offeren. De twijfelach
tige ekonomiese voordelen van een nu
cleaire industrie noch enig ander eko
nomies argument kan dit ooit billijke&

Momenteel zijn er industriële ontwikke
lingen in de richting van plutonium
toepassing, echter zonder dat de geva
ren ervan hebben geleid tot een brede
diskussie over de toelaatbaarheid; de
ze diskussie is echter onmisbaar om tot
een weloverwogen demokratiese beslis
sing te kunnen komen.
Van de bedoelde toepassingen noemen wij
u twee voorbeelden:
I. Toevoeging van Pu-239 aan het ura

nium van de natuurlijke samenstel
ling, in plaats van de koncentratie

van het U-235-gehalte van 0,7 % tot
2,7 á 3,0 % (verrijking!). Het splijt
stofmengsel van Uranium en Plutonium
zal dan gebruikt worden in de huidige
lichtwater-reaktoren van Borssele, Do
dewaard en de eventueel nog te bouwen
3 kerncentrales. De redenen voor deze
splijtstofpolitiek zijn puur ekonomies,
namelijk:
a. Beperking van de te kreëren opslag

kapaciteit voor de eeuwenlange plu
tonium-opslag.

b. Beperking van de uraniumwinning en
-verrijking met ongeveer 10 %.

2. Gebruik vaneen mengsel van Pu-238
en Pu-239 om als warmtebron te die
nen voor het opwekken van elektri

citeit in hartgangmakers (pacemakers),
in plaats van het gebruik van chemiese
batterijen hiertoe. De fabrikant (Med
tronie) stelt dat het gebruik van plu
tonium de enige mogelijkheid is om de
gebruiksduur van de voedingsbron van
de pacemaker te verlengen tot ongeveer
10 jaar.
Daar staat tegenover dat slechts 1 á
3 % van de patiënten bij implantatie
van de eerste pacemaker jonger dan 70
jaar is, en de plaatselijke stralings-

dosis een ekstra belasting van 400 mil
lirem voor het borstbeen oplevert (4),
per jaar! Bovendien is momenteel de
biologiese brandstofcel in ontwikke
ling. Tussen tWee ingebrachte elektro
den ontstaat een elektriese spanning
doordat biologiese stoffen zoals glu
cose en zuurstof als brandstof funge
ren; een systeem dat zeer nauw aan
sluit op de normale lichaamsfunkties
en alleen daarom al bizonder belang
rijk. Volgens een recente marktanaly
se is de biologiese brandstofcel een
konkurrent voor de pacemaker met plu
tonium~isotopen als voedingsbron. (5).
Bovendien kan gemeld worden dat er
meer nieuwe ontwikkelingen zijn die de
levensduur van de pacèmaker-voedings
bron verlengen, namelijk de batterijen
op lithium-basis en de herlading via
induktie. Financiëel aspekt: de pluto
nium-cel kost 16 x zoveel als de kwik
zilver-batterijen!

Beide nieuwe plutonium-toepassingen
zijn alleen mogelijk indien en zolang
door splijtstofopwerkingsfabrieken het
plutonium verwijderd wordt uit de ver
bruikte splijtstof. Het opwerken van
splijtstof is echter ekonomies onbetaal-I
baar indien afgezien moet worden van de
lozing van ,b.v. het radio-aktieve gas
Krypton-SS. Omgerekend per toeleveren
de kerncentrale loost de opwerkingsfa
briek namelijk ongeveer het 150-voudige
aan Krypton-S5 vergeleken met 'de kern
centrale zelf, beide bij. 'normaal be
drijft: (6).
In Nederland zijn beide nieuwe pluto
ni~toepassingenop dit ogenblik ak
tueel:
- Bij een bezoek van een delegatie van

de Stroomgroep Stop Kcrnenergie/Kal
kar op 3 april j.l. aan de kèrncen
trale te Dodewaard, werd gekonsta
teerd dat een deel ( 1/80 ) van de
splijtstofelementen met plutonium
was verrijkt. 9



Bronvermelding:

(l) grote Winkier Prins: " •••Bij de
verwerking van plutonium moet men
rekening houden met de ekstreem

grote giftigheid van dit element. De
geëmitteerde alpha-straling is reeds
bij hoeveelheden van één-miljoenste
gram dodelijk. Kleinere hoeveelheden
hopen zich op in het beenmerg".

(2) CNR-rapport 1975-2, door John W.
Gofman; "Estimated production of
human lung cancers by plutonium

from worldwide fallout". (CNR = Com
mittee for Nuclear Responsibility,
P.O.Box 2329, Dublin,California 94566)

(3) CNR-rapport 1975-3, door John W.
Gofman; (retitled 'Alice in &lund
erland')

(4) Revue Generale Nucleaire, 1975-2.
"Un s timulateur cardiaque isotopiqu
au plutonium 238"

(5) Atoomenergie en haar toepassingen,
maart 1975; "Marktanalyse pacema
kers opgesteld" door het Amerikaan

se marktonderzoekburo Frost & Sullivan
Inc.
citaat: "De nucleaire batterijen heb
ben wel concurrentie te duchten van de
pas ontwikkelde biologische cellen,
waarbij het lichaam in combinatie met
de batterij de stroomvoorziening in
stand houdt. Dit type cel is goedkoper
dan de nucleaire batterij en gaat ook
byzonder lang mee".

(6) Rapport van de Gezondheidsraad over
3500 MWe-kernenergie, ad.S.10
Wetenschap & Samenleving, 1974-8,

dr. W.A. Smit

(7) NRC 4 nov. 1974 en Trouw/KWartet
4 nov. 1974

(8) Resolution on "Plutonium Economylt,
adopted by the Governing Board of
the National Council of Churches,

division of Church and Society, commis
sion chaired by dr. Margaret Mead and
dr. Rene Dubos • March 4, 1976.•

Warumnoch kein
Plutoniumverbot'l
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- Op dit ogenblik wordt door de Ge
zondheidsraad een advies afgerond
over de toelaatbaarheid van hart
gangmakers met isotopen als energie
bron. Dit advies zal zeer waarschijn
lijk onder meer inhouden dat onder
bepaalde formele voorwaarden het
toegestaan kan worden bij personen
van 20 jaar tot max. SO jaar een iso-
topen-pacemaker te implanteren. De
benedengrens van 20 jaar staat in
verband met de op jeugdige leeftijd
mogelijk te geringe afstand van de
pacemaker (stralingsbron) ten op
zichte van de geslachtsorganen (ge
woonlijk wordt de pacemaker namelijk
op het borstbeen onderhuids aange
bracht!).
In Kerkrade staat een fabriek (van
Medtronic) die per jaar ongeveer
20.000 van deze pacemakers kan ma
ken; in Duitsland en Frankrijk zijn
er reeds honderden geïmplanteerd,
in ~ederland waarschijnlijk onge
veer tien.

Afgezien van de hersenschim van een
onfeilbare techniek en onfeilbare men
sen, wordt door plutonium-infiltratie
de maatschappij een weerloos slachtof
fer voor ekstremisten en misdadigers.
De fabrikant geeft toe dat de hoogwaar
dige ommantelingen van de plutonium
cel met speciaal zwaar gereedschap ge
opend kunnen worden. Chantage met de
dreiging het plutonium via verbranding
in de atmosfeer te verspreiden is dan
ook niet geheel denkbeeldig. Hoe reëel
deze bedreigingen zijn blijkt uit be
richten dat uit de verhoren van rechtse
ekstremisten in Italië duidelijk is ge
worden dat zij in 1974 een staatsgreep
wilden uitvoeren waarbij het waterlei
dingnet radio-aktief besmet zou worden.
Aan deze staatsgreep werd meegewerkt
door generaal Vito Micelli (chef van
de geheime dienst) en prof.Eliodoro
Pomar (direkteur kernreaktorcentrum
te Ispra). (7).
De Amerikaanse Raad van Kerken heeft
zich beraden over de maatschappelijke
gevaren van een plutonium-ekonomie, en
roept op basis van haar bevindingen op
tot de afkondiging van een moratorium
voor alle plutonium-toepassingen, in
klusief die van de kweekreaktor. (8).

Ondergetekenden zijn van mening dat in
elk land de bevolking niet mag aksep
teren dat zij en hun kinderen (tot
over een onoverzienbaar aantal genera
ties na ons) worden blootgesteld aan
de risiko's van plutonium-toepassingen,
en EIS E N daarom dat voor onbe
paalde tijd er een verbod wordt inge
steld op alle plutonium-toepassingen!-------------------------.....



Een verhaal speciaal voor
(aanstaande) vakbondsleden

Er was eens een man die ging naar het
strand. Daar kreeg hij teer aan zijn
voeten en hij zag een vogel dood door
de olie.
Hij dacht: dat is heel erg mis !
Hij ging lezen over het leven, over
die hele dunne schil om de aarde 
de biosfeer - waarin het leven zich
slechts afspeelde.
Zo werd hij milieu~bewust.

Hij ging statiegeldflessen kopen en on
bespoten groente. Hij gebruikte zoveel
mogelijk de fiets. Hij werd zuinig met
stroom,water en papier.
Maar de st~oom reclame-drukwerk in z'n
bus werd niet kleiner. En de dingen,

I die hij eerst nog in statiegeldpotten
en -flessen kon kopen,kwamen de een na
de ande~e toch in plastic of andere
wegwerp verpakking.
Op een goede dag las hij in de, krant

1een adverte~tie:" NU. wordt autorijden
toch weer gezellig" en in dezelfde
l:.rant: "Bhell voorziet nog twee miljoen
auto's extra in Nederland" en weer ver
der het bericht:"Bua en treintarieven
~Teer omhoog". Toen werd hij niet goed
en begreep dat de con6ume~t niet op
kan tegen de producent, tegen de maat
schappij.

~ .ee-ri« ..

Toen ging hij zich verdiepen in de maat
schappij. Wie hebben er de macht ?
Hij kwam uit bij de politieke partijen.
De mensen kunnen immers kiezen ?
Hij werd lid en zelfs actief.
Om tijd te winnen,kocht hij z'n eten
gewoon weer om de hoek in de supermarkt
en moest weer vaker de auto pakken.
Hij ontdekte de ll1oeili.:ikheden van partijen.
Binnenin trof bij er veel carrière-maker
tjee en ingewikkelde praters.
En naar buiten toe moesten die partijen
voortdurend aan de kiezere denkene
hoe kom ik over? ik stoot toch niet af?
Kiezers werden naar de mond gepraat
of om de tuin geleid,
Toen ontdekte hij ook de macht van de
staat die zich afschermde tegen veel
controle. Hij ontdekte da,t het kleinste
ministerie een veel groter apparaat
was dan alle politieke' partijen bij
elkaar.

Zo kwam het dat hij begon te lezen over
de staat. Hij verkende de macht van de
overheid en ontdekte tegelijk haar be
perkingen. De staat moest doen wat de
ekonomie voorschreef.
De staat was een instrument van de
ekonomie. Wetten,vervqilingsnormen,
gevaarlijkheidsgrenzen,veiligheidsvoor
echriften - alles werd gedicteerd van
uit de ekonomieVWat is haalbaar ?"Wa'\;
brengt het rendement,de winst,niet in
gevaar 1".
Inkomsten kreeg d~ staat uit de belas
tingen.Daardoor was zij geheeloverge.
leverd aan de ekonomie. Ze Y~eeg steeds
meer taken(onderwijs,wegenaanleg,werk
loosheidsuitkeringen) ,had 'dus steeds
meer geld nodig en moest dus de ekono
mie steeds meer bevorderen.
Zo kwam onze man bij de ekonomie.
W~e bepaalt de ekonomie ~ De consument 1 '
M~ voor een heel klein deel,had ~
zelf ervareL. Trouwens hij kon nog zelf

,weJ bezuinigen op stroomverbruik, maar
niet op straaljagers,wapens,wegen -die
stonden niet bij de kruidenier. En
Kalkar werdtach gebouwd,of hij nou veel
of weirtig stroom verbruikte.
De rol van de partijen en de staat had

,hij ook al verkend, en zo kwam hij uit
bij het kapitaal.
Hij las over kapitaal en arbeid; die
waren nodig om productie te maken.
Ware~ dat ge~e faktoren,gelijkwaar
dige partners '1 Nee " want arbeid stond

11
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in dienst van kapitaal; met kapitaal
kon je arbeid kopen.
Het kapitaal was niet gelijk verdeeld
over alle mensen,helemaal niet.
Het zat bij grote banken,bedrijven en
fondsen en bij groot-aandeelhouders.
Die bepaalden de ckonomie;wat en hoe
en waar er geproduceerd werd. En de
staat mocht alle lasten betalen, de
brokken opruimen. Zij moest de mensen

I
voor die ekonomie opleiden (onderwijs),
ze aan het werk houde~(gezondheidszorg)

!de rust en orde handhaven(politie en

Il eger ) , en zorgen dat de arlejdsonge
schikten en werklozen niet crepeerden

l(s oCi ale uitkeringen). Zij moest ook
voor die ekonomie de wegen en kanalen
aanleggen, de havens uitbaggeren,on
zoek verrichten,enz. Maar de winst was
voor het kapitaal.
Zo werd onze man een anti-kapitalist.·
Op z'n werk zt'iden ze: "De Wolga is toch
ook vuil ?". Maar dan wees hij er op dat
iedere ekonomie,die met de kapitalist
ische wilde concurreren, zich moest on-

lderwerper. aan de dwang tot rendement,

I
de dwang tot efficiency:sneller,groter,
meer. Ten koste van het welzijn van het

!gros van de mensen, ten koste van de

Inat uur , ten koste van de derde wereld.
Op z' n wel'k zt'iden ze ook: "Die vC'r-

l
' vui 1i ng komt omdat er teveel mensen zijnV
Maar laatst had hij een busreisje naar
Vla&lderen gemaakt en daar waren lucht
en water nog smeriger dan hier. En toch
waren daar sinds de oorlog maar weinig
mensen bijgekomen, anders dan bij ons.
En neem de amerikanen: vijf miljoen ame
rikanen verbruiken net zoveel energie
en grondstoffen als 13 miljoen nede~

landel's. Nee, het zit'm niet in 't
aantal (al hoeven we nou ook niet maar

laan te fokken als de konijnen,vond hij)

,!maar 't zit'm in de levens~s en voor
al in de ~ze van produceren, in de in

'richting V&D de ekonomie.
"We hebben het toch goed, zeiden ze nog
op z'n werk, onze ouders moesten voor
veel minder veel langer ploeterèn".

!Dat ontkende hij niet. Maar door die
enorme goederen-produktie werd er nu
ook veel afgeschoven op gastarbeiders,
de natuur en de derde wereld.
En die nachtploegen was ook niet zo ge
zond. Ja, toen er massaal consumptie
artikelen gemaakt werden, toen mocht
iedereen meer gaan verdienen,om die aan
de man te brengen.
Ze hadden wat meer geld gekregen,niet
om m~no te worder. maar om consument te

worden I
Eigen~~ een soort afkoop,vond hij.
En dat gehang elke avond voor de teevee
vond hij nou ook niet zo'n geweldige
verworvenheid.
Hij dacht wel eens: verdovende middelen ?
Tros , Telegraaf, damesbladen,quizzen,
gepraat van doctorandussen, familie
series, de Ster en ga zo maar door.
Hij was blij dat hij en zijn vrouw af-en-toe
het buurtcomitee hielpen en zich wat
bezig hielden met de Bchool van de kin
deren.
Omdat hij tegen het kapitaal was geword
en,ging hij de factor arbei.d versterken.
Hij werd actief in zUn vakbond. Daar was
nog veel puin te ruimen 1
Wat een bureaucratie 1 Er waren bonds
bladen die niet eens de kritische stuk
ken van hun leden opnamen lOok veel
Telegraaf-meningen.

(En dar. die actievoerende intellectuelen
van buiten af,die ze er wel eens bij
haalden: die hadden makkelijk praten I)
Maar hij zag er toch wat in,in die vak
bond. Op z'n werk vonden de chef's 't
maar matig. En ze waren aan het reorga
niseren en automatiseren, dus z'n posi
tie werd er niet steviger op. tAan m'n
hola, daoht hij. In de oude arbeiders
beweging hebben ze wel voor hetere vuren
gestaan.
Creperen kunnen we niet in deze maat~

schapp:ij en. m'n kinderen kunnen ook wel
hun school afmaken. Dus kom maar op.
Ik ga door. Niet wild,wel zeker:

Eind van het jaar kwam er een brief van
z'n vrouw 's broer uit New York.
Het was daar zo heet geweest. In die
stad werd er tweemaal zoveel energie
verbruikt als er zon opschijnt. Dat er
dus aan electra, olie en benzine twee
maal zoveel verstookt wordt als er zon
newarmte op schijnt. Dus moesten ze de
air-conditioning en de koelkast nog
weer hoger zetten. Dat maakte echter
de opwarming ook weer groter.
Leuke groeispiraal I
En opeens zag hij dit groei-cp-groei
mechanisme overal in 'de maatschappij.
Meer auto's? Meer wegen! Meer wegen?
Meer auto's! Verkeersslachtoffers?
Ziekenhuizen! Vuil water? Zuiverings
installaties, zwembaden! Vuile lucht?
Air-conditioning, wasdrogers!
Spanning? Valium! Onleefbaarheid?
Welzijnswerk! Enz. enz.
Meer productie van valium, zuiverings
installaties, wegen en wasdrogers
betekent weer meer vuil water en vuile



lucht, meer energie-verbruik, enz.

Toen waren er binnen de maand de volgen
de gebeurtenissen:
- een kapotte olietanker b~Spanje had
weer een heel stuk zee en strand en vis
ser~ aangetast.
- heel Frankrijk en Duitsland zouden on
der de kerncentrales komen,en nu al is
de Maas behoorl~ radioactief
met ondere andere tritium dat de drink
waterbedrijven er niet uit kunnen filte
ren. En waar moeten de miljoenen Neder
landers straks van drinken ?
-een brief uit Friesland van het zeil
Famp waar z'n zoon naar toe zou gaan.
Het ging niet door want ze waren bang
voor warm water vergiftiging(botulisme).
-z'n neef Henk belde op dat de boel bij
hem verdroogde. Het grondwaterpeil had
nog nooit zo laag gestaan en z'n hele

.boomgaard ging eraan.
lEen student had hem gezegd dat dat kwam
lomdat er teveel water uit de grond ge-
haald werd door de industrie, en dat
de r~gens misschien weg bleven omdat de
hele opwarming(door het te hoge energie
verbruik) maakte dat de poolkappen te
ruggingenen dat daarom de depressies
hoger noordel~ over Europa gingen.
-Minister Duisenberg zegt dat hij de
economie weer wil oppeppen,gewoon op de

loude manier. Met investeringen via het
bed~f.sleven.

Dus weerwerkgelegenbeid gedicteerd
door het kapitaal. (werkgelegenheid?
het zouden wel weer machines worden 1)
'We moeten weer gaan groeien ' had deze
Socialistische Bewindsman gezegd.
Allemachtig ,alsof die groèi werkel~
nog positief zou zijn 1
-op de afdeling naast hem .was een nieuwe
electrische machine gekomen.
Vacature-etop voor drie man. Dus:
energie erin, mensen eruit.
vervuiling omhoog,werkgelegenheid omlaagl
-een reportage over toestanden in
Brazilië(met martelingen en alles) en
over d.e Berufsverboten in Duitsland:
het weren van progressieve mènsen uit
banen. En daarop Elseviers'hoofdredac
teur Ferry'Gulf'Hoogend~en diens uit
gever~ Bonaventura met 'Pas op voor Rus
land en haar agenten' en het mobiliseren
van de 'nog progressieve krachten' in
de samenleving.
Straks noemen ze Kok en Spit ook KGB
agenten.

Hij ging weer eens naar het strand.
Weer kreeg hij teer aan zijn voeten.

Weer lag er een dooie olie-vogel.
Z"n dochtertje kreeg uitslag na het
zwemmen. Toen dacht hij: we moeten er
keihard tegenaan.Keihard en gauw.
Niet wild, wel zeker.
En met z' n allen 1·

Noodkreet uit Duitsland.

Zoals uit het stuk "Kernenergie
aan de Noord-Duits-Nederlandse
grens" blijkt,zijn de ontwikkeling
en op kernenergiegebied onrustba
rend. De milieugroep I~undeaverband

Bürgerinitiativen Umweltschutz" uit
Duitsland liet ons weten,dat zij
met name de bouw van een grote op
werkingsfabriek aan de N.-D.-Ned.
grens van levensbelang voor het al
of niet doorgaan van kernenergie in
W.-Furopa vindt. Zij hoopt op een
internationale actie tegen deze op
werking~fabriek en roept daartoe al

. Ie milieugroepen in West-Europa op.

Ken uw krant.

Jaap Jelsma werd door het NRC-Handels
blad gevraagd een artikel over kern
energie te schrijven ter publicatie op
2 en 3 ·februari. Volgens afspraak werd de
tekst ingeleverd op 29 januari; echter
het stuk werd (hoewel reeds gezet)
vervangen door ing~zondsn brieven van
kernenergie-profeten dr.ir.J.A.Goedkoop
(RCN)en de Roy van Zuydewljn •
Officiële verklaring van NRC-handelsblad:
de tekst zou te laat ingelevers zijn.
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dodelijke pacemakers?

Deze konstruktie is beproefd volgen
rapporten van de NEA (Nuclear Ener
gy Agency van de Organisatie voor
Econ.3amenwerking en Ontwikkeling.

De plutonium-cel zelf bestaat uit:
1e omhulsel: tantaal,inwe.ndig ge-

coat m$t kool$tof ter beperking
van rönt~enstraling

2e omhulsel: legering van platina
en iridium (smeltpunt: 1820 gr.G)

3e omhulsel: tantp,:Uum (/ilIJneltpunt:
3000 gr.O.)

De rapportnummers Zullen nog 4001'
Medtronic v~rschaft worden, zodat
we kunnen nalezen op welke wiJze de
ze testen zijn 'Ilitgevoe.:rd en onder
wiens toezicht.

Waarschijnlijk zal de gezondhe~dsraad

binnenkort de regering adviseren
deze plutonium-pacemaker toe te
laten voor personen van 20 jaar en
ouder(i.v~. stralingsrisiko voor
geslachtsorganen niet voor nog
jeugdiger.persone~

De plutonium-cel produceertZ,5 à
3 Curie-stràling, voor de drager
ervan resulteert dit in een stra
lingsbelastÜl.g van 300 millirem per
jaar, gemeten op 10 cm. afstand van
de buitenkant van de pacemaker.
Dit stralingsrisiko is dus' niette
verwaarlozen, temeer daar d~str~
ling vooral door het. omringende
weefsel van hart en longen gelncas- I

saerd zal worden. I
De inhoud van één capsule kan pote~

tieel 100.000 á 150.000 mensen doden;
via leukemie of longkanker (bij ver
spreiding in de atmosfeer).
De georganiseerde misdaad in onze
wankele samenleving kan in de ver
leiding komen de maatschappij op zijn I
minst hiermee te chanteren.

Een redelijk -alternatief voor deze
plutonium pacemaker is de .huidige
chemische batterij gedurende de tijd
dat de uiteindelijke oplossing pro---_._----------

Bij ons bezoek aan de pace-maker
fabriek Medtroriic te Kerkrade
in maart,bleek ons(de delegatie die de
aktiegroep Eygelshoven vertegenwoordig
de) dat men ons aanvankelijk niet erg
serieus nam; zich vervolgens verbaasde
over de gerichte vragen van ons team
en al discussieren~met steeds meer
relevante informatie onze vragen beant
woor-dde ,

Hier volgt de oJ;lgedane informatie.
Medtronic maakt over de hele wereld in
totaal 80.000 á 90.000 pacemakers
(hart-stimulators) per jaar. In de
fabriek te Kerkrade worden er ongeveer
20.000 per jaar gemaakt (door ongeveer
250 werknemers).
Volgens onze eigen informatie wordt er
jaarlijks bij ongeveer 750 patienten hun

leerste pacemaker aangebrachtl
,De huidige voedingsbron van pacemakers
is een set van vier kwikzilverbatterijen
die maximaal 3 á 5 jaar lang voldoende
stroom opleveren. Voor jeugdige patiën
ten is deze relatief korte levensduur
een bron van ongerustheid naarmate deze
termljr. haar einde bereikt.
Dit aantal jeugdigen is in Nederland
slechts 1 tot 3 procent van de 750 per
sonen die per jaar een pacemaker gelm
planteerd krijgen.{'jeugdig' is in dit
verband een ieder onder de vijftig jaar)

Daar de gemiddelde leeftijd per implan
tatie (in Nederland) op 74 ligt, kan
gesteld worden dat een. technische le~

vensduur van 3 tot 5 jaar per batterij
en-set (die vervangen kan worden door
de onderhuids aangebrachte pacemaker
t~ openen in een vrij eenvoudige opera
tie) de optimale levensduur redelijk
benadert.

De isotopen-pacemaker van Medtronic
heeft i.p.v. de set chemische batterij
en een plutonium-stralingswarmte-om
vormende elektrobron.
Per pacemaker is er ongeveer 0.15 Plu
toniu:n aanwezig, bestaande uit onge
veer 9~~ Pu-238 (halfwaardetijd 90
jaar) en ongeveer 10% Pu-239 (half
waardetijd 24.500 jaar). neze pluto
niumcel wordt geleverd door Alcatel
te Annecy (zeer waarschijnlijk met
plutonium uit de opwerkingsfabriek
van La Hague). Dit gebeurt in
een verpakking die op lekkage be
proefd is bij een heliu:ndrukvan 10-
8 atm/cm2• 14

---:.<;.:.-;.--------
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duktie-rijp wordt gemaakt. Deze op
lossing is n.l. de biologische
(brandstof-) cel. Dit principe houdt
in dat het lichaam zelf de brandstof
levert voor de opwekking van een
elektrische spanning tussen twee ge
lmplanteerde elektroden. Recente
studies maken melding van zuurstof
en, glucose als"brandstof". Het blad
Atoomenergie m~ldde reeds in 1975
(maart) dat het Amerikaans markton
derzoekbureau Frost en Sullivan Inc.
konkludeert dat de nucleaire'batte
rijen' konkurrentie te duchten hebben
van deze biologische cellen; temeer
daar de levensduur ervan b~zonder

lang ~al z~n en de kosten lager.

Het kosten-aspekt zal zeker een grote
rol kunnen spelen daar dit bureau
te~ens meldt dat de ohemische batte
rijenset ongeveer $200 kost, tegen
over $3200 voor een plutonium-cel.
De firma Medt!:'onic·zegtzelt "het
verlengen van·de levenL;lduur van de---mens" als eerste bedrijfsdoel te tien
en zeer begaan te zijn met de mil~oen

en meestal straatarme slachtoffers
van de Sjagashziekte in z.-Amerik~~
(die alleen met een pacemaker ge.hol
pen zouden kunnen worden 1).

De prakt~ zal bew~zen in hoeverre
de dollars·· het winnen van het eerste

bedrijfsdoel. ~

Onze taak is het te voorkomen dat(de
samenleving nu nog wordt pr~sgegeven

aan de gevaren van een plutonium
economie ; ons devies is: geen verleng
ing van enkele levens op deze ge
vaarl~e manier,ten koste van mis
schien vele mensenlevens.
En zoals we ook al schreven naar a~
leiding van de reactorbouw b~ Rijn-----Schelde-Verolme: de werkers in;ie
kernindustrie mogen niet de dupe wor-
den van een kernstop evenmin al e
bevolking en de aarde de dupe moge
worden van werkgelegenheid in de
kernindustrie. Dat wil zeggen: de ge
volgen van zulke verstandige verboden
op plutonium, spuitbusgas, enz. mogen
niet afgewenteld worden op de werkers
in die fabrieken maar moeten door de
maatschappij in haar geheel gedragen
worden. Bovendien, die methode van
biologische batterijen maakt b6k werk
gelegenheid, werkgelegenheid die ook
voor de werkers zelf veiliger en ple
zi.eriger van aard is. Niet alleen
~gwaardige, ook nog eens ~waar-
dige werkgelegenheid. 15

L---_.. .__. , ..__-~ ...... ;......_, _.' ~~__..~_....~....... '_, •._~.,_~'.._"~,_..~~_ _



r---------------------------'-------------------

"~.
Shell-energie-studie dec '75 "mo9elijke

knelpunten in de nederlandse energie

voorziening".

.OOKBIJ DE MEESTE KERNSPLITSINGSREAC
TOREN WORDT TRITIUM GEPRODUCEERD 1
In de Maas zorgt tritium afkomstig uit
kerncentrales voor een stralingsbelas
ting van 1000 picocurie per liter. Onze
drinkwatervoorziening is voor een belang
rijk deel afhankelijk van de"Maas en Rijn.
Tritium is voor de waterleidingbedrijven
onmogelijk uit het water te halen. Zij
zitten met de handen in het haar •••••

.
I
I

\

.h6

kernfusie en uw gezond heid

In tegenstelling tot de veel gehoorde
uitspraken zal ook kernfusie een
radio-aktief gevaar voor de mensheid
betekenen.
Volgens een rapport van de inter
nationale Fusie Research Raad (in
Atomie Energy Review gepubliceerd)
zal een fusie-reaktor enkele kilo
grammen tritium bevatten, waarvan
er enkele honderden grammen kontinu
in omloop zijn. Wanneer dit tritium
naar buiten lekt of bij een ongeval
massAal vrij komt, moet elke gram
met 5a miljoen km3 water verdund
worden om als ongevaarlijk beschouwd
te worden.
Tritium is radio-aktief water dat
vervalt (zich ontleedt) tot h~lium.
Wanneer deze tritium door het lichaam
is npgenomen, de plaats van water
stof heaft ingenomen in de cel opbouw,
dan veroorzaakt de omzetting van
tritium naar helium ernstige schade
aan de cel (transmutatie).
Deze schade is waarschijnlijk onge
veer 50.000 maal groter dan de
diliekte stralingsschade, wanneer het
tritium is opgenomen in ~eerfelijk

heidsfaktoren. Deze grotere indirekte
schade i~ echter buiten beschouwing
gelaten toen men de grenswaarde ofwel
de toelaatbare dosis voor tritium
bepaalde. "
De straling op .zich is dus niet
ernstig· maar de transmutatie wel.
En die is nooit mee beoordeeld.

Een blijvende groei van. het energie
verbruik met periodieke verdubbeling
ervan (zogenaamd exponentiäle groei)
zal vroeg of laat tot onaanvaardbare
of onhaalbare situaties leiden. In feite
zal vooral na 1985 het energie-verbruik
slechts in bescheiden mate kunnen stijgen.
Shell verwacht op basis van de huidige
maatschappelijke ontwikkeling dat in
Nederland het energieverbruik tot 1980
met 4% zal toenemen, daarna tot 1985 met
2,4%, en vervolgens af nemen tot een
groei van 1,5% per jaar tegen het jaar
2000. Vervolgens deze studie zal na 1985
de toename van het ~n~rgievarbruik

uitsluitend door kolen of kernenergie
opgevangen kunnen ~orden.

Stellinsbij het proefschrift:
"Herstel van UV-schade bij bacterio
faag T4 "
De toepassing van kernenergie voor
elektriciteitsproduktie en zéker voor
oorlogsdoeleinden is onverantwoord,
gezien de somatische en genetische
effe~ten van de onvermijdelijk verhoog
de stralingsbelasting op de menselj,jke
bevolking en de vaák veronachtzaamde
schade aan ekosystemen. Het is slechts
in het belang"van weinigen dat op
deze doodlopende weg zal worden voort
gegaan; de politieke en ekonomische
motiveringen zijn misleidend.

L.A.G.v.Minderhout
R.U. Leiden W.&N.
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ssk-limburg

Al lange tijd wordt er in de stroom
groep gesproken over regionalisatie.
Er is nu een uitgewerkt plan op tafel
gekomen dat een aanzet moet geven tot
een regionale struktuur. Dit plan is
een beetje gebaseerd op de situatie
in Zuid Nederland, met name in Lim
burg komt langzaam een region~e SSK
op gang, die 6amen~alt met een regio
naal energiekomit~.

Mijnsluiting en opkomst van energie
intensieve chemische industrie spelen
in deze provincie een belangrijke rol.

Samen met de energiekomité's van Zee
land en Brabant zit het LiEK in het
Landelijk Energie Komit~.

Er zijn nu veel perspektieven voor het
Limburgs Energie Komit~, dat tegelijk
ertijd als regionale SSK-groep funk
tioneert. In Geleen wordt een milieu-

Begin '75 werden de plannen bekend
dat de drie zuidelijke elektriciteits
maatschappijen een fusie aan wilden
gaan. Stroomgroepen en politieke_par
tijen in Brabant vonden dat daar wat
tegen gedaan moest worden. Er werd
kontakt opgenomen met het Energie
komité Zeeland en met de PSP in Lim
burg.

~
~

De aktiviteiten van de PSP rond de
tusie leidde ertoe dat in het najaar
van '75 het Limburgse Energiekomit~

opgericht werd. Al gauw sloten de
meeste stroomgroepen zich bij het
LiEK aan en verder ontstonden er kon
takten met de PPR en de Industriebond
NVV.

kursus gehouden(georganiseera door
Strohalm-Limburg en VJV-Geleen) rond
het thema'Chemische Industrie'.
Het LiEK verzorgt hier een avond over
Chemische industrie en het energie
vraagstuk.
Verder wordt thane gewerkt aan hèt i
ombouwen van de diaserie'Energie,de -I
motor van ons leven' voor de Limburg- I'
se situatie.

I
I.-

IEr wordt ook al gedacht een speciale f
diaserie te maken over de ~nsluiting ,

Verdere aktiepunten kunnen worden:
radio-aktiviteit van de Maas als ge
volg van Belgische kerncentrales,
koelwater-problemen van de Maas,
uitbreiding chemische industrie.

Omdat de stroomgroepen zich al gauw
bezig gingen houden met de hele ener
gie-voorziening,was het een logische
zaak dat er weinig verschil -bestond
tussen de aktiviteiten van de SSK in
Limburg en het energie-komit~.

Ook de aktie die in Eygelshoven ge
start is tegen een plutonium verwer
kend be~f is goed om de gevolgen
van het nukleair-industrieel komplex
duideliJK te maken.

17



het

de

proces tegen

kalkar-centrale

landelijk energiekomitee

In Kalkar wordt de bekende kweekreaktor
gebouwd. Al jaren lang worden er akties
gevoerd tegen deze kerncentrale. Een
van de hoogtepunten van deze akties
was de tocht naar Kalkar op 28 sep
tember 1974, waar 10.000 Nederlanders
aan deelnamen. Een van de sprekers daar
was de heer Maas. Dete man is al vier
jaar aan het procederen tégen de
bouwers van de kerncentrale in Kalkar •
Hij is als boer de meest direkte
belanghebbende omdat zijn gronden gren
zen aan de centrale. Maar hij staat
niet alleen. Hij wordt gesteund door de
Interessegemeinschaft Kalkar, die zich
ten doel stelt de bouw van de kern
centrale te. verhinderen. Tot nog toe
is hij er niet in geslaagd zijn gelijk
bij de rechtbank te halen. Een aanta~

nederlandse en duitse aktiegroepen
hebben daarom· besloten deze man te
steunen, omdat zijn belang ons aller
belang is: Kalkar mag er niet komen•.
Er wordt een groot proces opgezet door
deze groepen, met steun van deskundigen
uit Duitsland en Nederland.
Voor de verdediging zijn aangetrokken
dezelfde advokaten die op suksescolle
wijze de bouw van een kernreaktor in
Whyl tegenhielden.
Dit proces moet een soort model-proces
tegen-kerncentrales worden. Zwaar ges
chut moet gebruikt worden om de bouwers
te dwingen het achterste van hun tong
te laten zien. Ze zull~n waardevolle
gegevens moeten prijsgeven en zich niet
kunnen verschuilen achter vaagheden.
Maar vooral zal duidelijk worden waar
de Duitse justitie staat. Is ze een
neut raIe instantie of ••• .(wiens b'rood
men eet, diens woord men spreekt).
KalkeI' mag er niet komen, om militaire,
politieke, en veiligheidsoverweginnen.
steun daarom dit proces en ga mee in de
slag. We moeten kernenergie op alle
manieren proberen tegen te houden. Ook
met een proces waarin belangrijke
gegevens vrijkomen en duidelijkheid
wordt verkregen over de positie van de
justitie.
steun het proces teoen de kerncentrale
in Kalkal'l

Door het l.E.K. wordt een aktie voor
bereid dm het proces tegen de kern
centrale in Kalkar te:steunen.
Binnenkort volgen meer gegevens. 1,8

In januari is door een aantal partijen,
organisaties en milieugroepen die een
ander energiebeleid wensen, het lan
delijk Energie Komitee opger5cht.
Deelnemers totnu toe zijn: Aktie Stro
halm, Gezame1ijke Energie Komitees
Zuid-Nederland, NIVON, PPR, PSP, SSK,
en dOl Vereniging Milieudefensie.
Het l.E.K. zal zich gaan richten op het
totale energiebeleid, zowel de opwek
king als het eindve~ruik. Ook het
energieonderzoek zal door het l.E.K.
kritisch worden bekeken.
In de betrekkelijke rust, welke is ont
staan na het regeringsbesluit.voorlopig
geen kerncentrales te bouwen, wordt doot
het l.E.K. gewerkt aan de formule~ing

van de doelstellingen waarop verdere
akties kunnen volgen. Na publikatie van
doelstellingen 2al de landelijke ver
gadering van de SSK zich moeten uit
spreken over de definitie\/e deelname van
de SSK. Er is in ieder geval door enkele
SSK afdelingen al op gewezen dat allian
ties met partijen kritisch moeten worden
bekeken. Een overleg of samenwerkings
verband met progressieve partijen mag de
kontakten met ander~ partijen en groep
eringen niet in de 1119g staan.

TO~RISTEN - FOLDER

De Stroomgroep had het idee om een
folder over kernenergie te maken
voor buitenlandse toeristen die ons
land bezoeken. De afdeling Tilburg
heeft er een gemaakt, een strip in
drie talen, en in het Pinkster
weekend verspreid om het effekt
ervan te meten. BU positief resul
taat, wordt het een landelijke SSK-

.aktie. vooral voor de afdelingen in
toeristen-plaatsen. Ca raar vast
oefenen in het behoedzaam oplichten
van ruitenwissers 1



Energieprobleem?
Dègeleerden
Zljn~ig

• ~knap,
dieVinden e-.•••

geleerde
'Geef ons het voordeel van de twijfel'
Dat stond bovenaan de pagina-grote
advertentie in 'rrouw en NRC/H. 1200
wetenschappers, .aangevoerd door de
hooggeleerden Casimir, Tinbergen,Pen,
Verkuyl, Schillebeeckx en de zeerge
leerden Mansholt en Beek. vroegen
daarin de. regering pas op de plaats
te maken met kernenergie. We kennen
de goede afloop. In ieder geval is
het atoamavontuur een poosje uitge
steld. De aktie, geïnspireerd door
een amerikaans voorbeeld, was een
initiatief van de Stroomgroep en
werd gevoerd samen met het Verbond
van Wetenschappelijke Onderzoekers
en de Vereniging Milieudefensie,
terwijl de buro'e van het VWO en
strohalm-het uitvoerend werk ver
richtten. Zij heeft zeker een rol
gespeeld in de reger~ngsbeslissing

tot uitstel, dwz in het tcuw trek
ken tussen Lubbers en Trip. De fin-

.aneiering geschiedde uit de bijdragen
van de ondertekenaars. en het hele

twijfel

saldo van de Stichting Aarde (U weet
wel, van de oude vruchtwateraffiche).
Helaas was er geen geld voor m66r
kranten, en het Nederlands Atoomforum
(forum, weet u wel; ontmoetingsplaats
van mensen en mèningen ••• ) wilde ook
niet over de brug. komen. En tot
overmaat van ramp werd het gironummer
onder de tekst vergeten (door de
belangeloos voor ons werkende rekla
meman en zo iemand kun je dan toch
ook niet zeggen:"verkoop je Alfa
super maar en stort de opbrengst in
onze kas" ,niewaar?). Dus hier nog
.een keer: giro 24.20.400 van Stich
ting Aarde, Zaandam. Want we willen
dit soort &ksies kunnen herhalen,_ bv.
in regio's, als de centrales weer
dichterbij komen. We hebben de tekst
van de advertentie herdrukt, met
achtel'op de evenverontwaardigde als
botte kommentaren van de kernenergié
ten de Roy van Zuydewjjn en Goedkoop,
en Mansholt's afdoende antwoord weer
daarop.

•
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15 december 1975: Verkeer bij Barrow,
Cumbria, Engeland, stilgelegd als
protest tegen de komst van een schip
met 20 ton radioaktief afval.

Een dodelijk ongeluk in de centrale.
bij Gundremminen (Frankf. Allgem.
29/11 '75) 800 liter radioaktieve
waterstof ontsnapte via een ondeug
lijk ·ventiel. Een monteur werd hier
door dodelijk gewond.

In Engeland dreigt de beslissing over
een kweekreaktor genomen te worden

'v66rdat een veiligheidsrapport klaar
is. De diskussie geschiedt achter
gesloten deuren. De bisschop van
Kingston heeft officieel geprotes-
teerd.

._-----------_._---

20 sept 1975: 600 mensen demonstre
ren tegen de bouw van een· kerncentrale
in Port la I~ouvel1e (Aude, Frankrijk).
Winkeliers sluiten hun zaak, vissers
b~okkeren de haven.

2 december 1975: Confiants-Sáinte
Honorine (Yvelien)- demonstratie
van 2000 mensen tegen geplande
kerncentrale. In 't zelfde week
end een stille tocht in Mont
beliard (Doubs), waar atoom
raketten zijn opgeslagen.•

20

Op 20 december ontspoort een trein bij
'Barrow, Cumbria, Engeland, bevattende
. 20 ton radiQaktief afval.

Framatome, de franse kant van van
Westinghouse (die nu Vorsters'eentrale
mag bouwen) heeft van de franse
elektriciteitsmaatséhappij een order
gekregen voor 18 kerncentrales (10
van 1900 mw en 8 van 1300) te bouwen
v66r 1982; inklusief de levering van
uranium.

-_._--------~
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De eerste kerncentrale in Noorwegen
gaat ook komen. De politiek van ener
giebesparing van de Noorse regering
wordt door grote industrieën niet lan
ger gepruimd en de eerste kerncentra
le is een feit. Hij zal 900 Mw gaan
leveren. Gelukkig is er veel protest.

Wie weet wat actiniden zijn? Het Z1Jn
geloot ik de enige stotfen,die de
groei van de wereldproductie kunnen
stoppen, zelfs als dat de rentabili
teit van de energiecentrales zou scha
den. (volgen~ het Europees Parle
ment, 22 jan. 76)
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Ook in spanje gaat 't verder: een
centrale van l032MW ten N. van Madrid
(door Kraftwerk Union) en twee een
trales van 977MW in Zuid-Spanje(aan
de Quadania) door General Electric
en een Spaans bedrijf. Alles moet in
1982 klaar zijn.

We weten nu wel, dat het transport van plutonium een zwakke schakel vormt b~ de
problemen rond de veiligheid. Daaraan zal ~an wel grote zorg worden besteed, zul
je denken. Vergeet het maar. In Amerika z~ zendingen meerdere malen zoek geraakt
-gewoon per ongeluk.
Een groot deel van de afvalstoffen van kerncentrales gaat over de weg. Plutonium
voor leger-doeleinden wordt door zwaar bewapende soldaten begeleid, maar voor de
gewone centrales is een partikulier bedr~f ingeschakeld. Infiltratie van de
maffia in het amerikaanse vervoerswezen is welbekend. Ook 'grote zorg' kan betrek
Jtel~ zijn. 211-------;...;..../



MANiFESTAT iE GOES

Stel bouw kerncentrales werkelijk uit.

Het L.E.K. trad voor h~t eerst naar bui
ten door de organisatie van de landelij
ke demonstratieve bijeenkomst op 31 Ja
nuari te Borssele en Goes. Ongeveer 25U
mensen in 6 bussen en een paar auto's
maakten een excursie door een zeer "mi
lieu-bedreigd" stukje van Nederland 0,_,
langs de kerncentrale te Borssele en de
fabrieken Pechiney en Hoechet. Bij de
kerncentrale werd een .korte wandeling
gemaakt onder begeleiding van de muziek
van "Beatifu1 Idaho" en werd al voeten
trappelend naar een toespraak van W.v.
d.Heiden geluisterd en werd een krans
gelegd. In het theater van Goes, waar
naast de stands van verschillende groe
pen ook de tentoonstelling "Energie Edu
catie'" aal1lll8zig was, werden een aantal
toespraken gehouden, na een welkom door
Peter Kramer en een inleiding door Ma
rieke Schroevers, en werd een die.erie
vertoond. Achtereenvolgens belichtten
de heer No1(P.v.d.A. Ged. st. Zeeland),
Prof. Groenevéld(natuurkundige),de heer
Ge1dhof(arts), B.v.d. Lek(kamerlid PSP)
de heer Potma(bestuurslid PPR) en de
heer Schravemade(secr. indo bond NVV)
de verschillende aspecten van kernener
gie, Hierna werd een conceptverklaring
en oproep aan de Tw. Kamer besproken en
met enige amendementen aangenomen. Het
L.E.K. hoopt nog meer van zich te la
ten horen.

aktie dodewaard

Door de in januari gehouden aktie in
Dodewaard is aan het stilzwijgend
geaksepteerde en rusttge bestaan van de
kerncentrale wel een eind gekomen.
[Jog in de zelfde maand is een gemeente-.
raadsvergaderÜlg gehouden !IIaar uitvoerig
over de dichtbij het dorp geleg.m
centrale is gesproken. Een bandje met
het radio-intarview is in de raadszeal
afgedraaid.
Besloten werd tot het instellen van een
kernenergiekommissie die de bevolking
objektief en zo volledig mogelijk moet
gaan voorlichten omtrent de nadelen var.
kernenergie.
Hiermede heeft de gemeenteraad getoond
de belangen van de bevolking beter ta
behandelen dan de vele instanties die
steeds b~er beweren dat er met kern
energie geen vuiltje aan de lucht is.
Ook het provinciaal bestuur van Galder
lanrl ~eft zich nu eindelijk, na jaren,
met de zaak bezig gehouden.
Statenledèr, hebben GedaplJleerde Statlln
gevraagd:
- aen gadet.ailleard rampenplan te ont
wikkelen;
- de alarmeringsregEJls dool' de mini.ster

te laten bekrachtigen;
ui tlloer'baarhei.d van het rampenplan aan
da werkeli .ikheid te toetsen.

001< ,joorledan van de tweede kamer· is de
regering ten aanzien van deze zaken
weel' reaktiveerd. 22

1
Omdat de [;troomgroep in Dodewaard hele
maal niet gerust was (an terecht) op het
goed funktio, 11;1 ren van ~e kernenergle
instanties heeft n~n da Kernenergiewat
er op nageslagen.
Eer. koërdinatiekommissie inzake het
toezicht op naleving van deze wet bleek
na Bl jaar nog niet te zijn benoemd.

Oe groep in Dodawaard blijft aktief;
zowel in de gemeentelijke kArnenergie
kommissie om de bevolking te informeren
als anderszine door de diverse besturen
bij de uitvoering uan hun verantwoor
dalijke taak te kontroleren.

symposium in bremen

Aan de universiteit van Bren~n werd van
2-5 april j.l. een symposium guhouden
over kernenergie. Thema:"Energie und
Umwelt". l'Ien had gespre\<sgroepen over:,
~ alternatieve e~ergiepolitiek en ener-

giebronnen. .
de derde wereld als afnemer van kern
centrales

• ervaringen in de strijd tegen kerneen
trales en opwerkingsfabrieken

... planning van.'verdere akUes.
~rgumentatie : welke houj!ng kun je het
bsste aannemen tegen de propa~anda van
regering. en industrie? wat kunnen weten
schappers doen om initiatieven van bur
~ere te ondersteunen? wat Zijn de maat
8Cha~pelijke en econo:1lische aspecten?
iJoel van het sylnposiU1l was, weten
schappers en burgers dichter bij elkaar
te brengen; een bssis voor gezamenlij
ke aktie te verkrijgen en economische
en maatschappelijke conssq'JOnties te be
liohten, in het bizonder ook voor landen
in de derde wera1d.
Leerzaam was het ver~lag dat de
aktlagroep Brokdorf uitbracht over
de keiharde manier van optreden van
de duItse staat tegRn tegenstsnëers
van .cle kernenergie (nstaatsfeinde")
Op de begindag was het de b~eren en
burgers ~an Brokdorf niet toegeotaan
bijstand van daskundigen te hebben.
TIJdans deze hoorzitt.ing waren er
.;m. politieagenten met honden en
machln!lgewere/l aanwezig; één van
de symposfuw.bezoekers liet doidelijk
een beet v.,.neen hond'in zijn been
zien. ·~'e ontmoetten er ook prof.
Jens S~heer die, vanwega zijn
politieke sympati!n en anti-kern
energie standpunt, weggewerkt wordt
van de Universiteit.
we ~aakten ook kennis met het goed
bruikbs,re boek: ZUIf. Tichtigen
Verständnis der Kernenergie. Oit
boek is een real{tie op de reklame
leus van de kernsnergieindustrie:
Zum besseren uerstlindnis der Kern
e/lel'gie _ .66 ·fragen. 66. antwoL'ten.
In de stroomgroepdokumentatie nu
aanwsziq.

..'-------- .-.-.---------~_,-----l



nieuwe uitgaven in den lande

- Michael Tanzer - Energie, strijd
om macht en rijkdom.
Ekologische Uitgeverij, Strohalm,
208 pag.;f.15.-, te verkrijgen in
progressieve boekwinkels.

Militante aktiegroepen hebben het
altijd over die "zogenaamde enar
giekrisis" van 1973. Ze geloven er

·niet zo in. Hoe terecht dat is,
laat Tanzer in dit boek zien. Hij
toont aan, dat deze krisis onont
koombaar was op het moment dat olie
zijn intree deed in de.energiemarkt.
Maar ook maakt hij duidelijk, dat
vargelijkbare en veel ergere pro
blemen in de toekomst all~6n te
voorkomen zijn in een ekonomie die
in de menselijke behoefte voorziet,
in plaats van de aarde te plunderen.
In een extra hoofdstuk licht Jan
van Arkel de toestand toe in Neder
land, speciaal met betrekking tot
aardgas en kernenergie.

- Jan Goedman - Drie artikelen in;:pra;ti;------- ---
Uitgave Stroha1:n en F:ijn-Sche1de
Instituut. Voor f.5.- te verkrij
gen via de betere wereldwinkels.

E.en gebundelde overdruk van dr-ie ar
tikelen, verschenen in Plan, eep
tember- december 1975; handelende
over de e1ektt'iciteitsplanning in
Nederland (uf iiever:" het ontbrë
ken daarvan) en een poging tot een
oppositionele theorie.
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enkele regionale adressen
Leeuwarden
Drachten
Sneek
Z,.,olle
Zut phe n
Lelystad
Dinxper l o
Dode~/".ard

Nijmegen
Iie t eren
Maastricht
Valkenburg
V,'nlo

!Eindhoven
$Den Bos <.:h
oTilburg
!l>Roosendaal
Middelburg
Dordrecht
Vlaardinger..
Delft
Eaarlem
Amstel"dam
Uithoorn
Hilversum
Den Haag

Voor andere plaat sen en verdere in
lichtingen: OudegrachL 36 , Utrecht ,

t el e foon: 030 - 314314 .

Materiaal SSK

-Bewerken & bewaren - Dit pamflet,
opeciaäl voor kerkel~Ken, is bi jge
drukt en weer t e bestellen door
overmaking van f 3,- voor 60 s t uks
(inkl. porto) op oaze giro, :net verm·,
van:'bestelliIlè Bewerken & bet/aren'

-Informatie-pakket - F 4,75 overmakén
op onze giro, met vermelding: 'bestel
ling infopakket' 2~

'-Stop Kalkar Krant - Van onze oude
uitgave 'is nog over~ F 0,10 bij afname
van 25 stuks of meer. :'

-Voor .verder ~teriaal: vraag onze
bestellijst of. raadpleeg een naburige
wereldwinkel.

PS. Ophalen in Utrecht is vaak goed
koper en u ziet meteen wat er nog meer
is. Maar wel even uw bezoek aankondigen!
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