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Eis informatie

veerde bedrag van JO/o
(".':rc" 'Il!t'1' I" : ' r (" , S
fonds dat ZICh toel ig

extra betekent nog geen be
lemmering. Daarom moet
de hele bevolking massaal
prote steren doo r de elektri
citeitsreken ing in twee keer
Ie beta len. Alleen da n heef!
het ef fekt."
Kornaktadrcs: " Akt ie Giro
blauw" Oud e Gracht 42,
3511 AR Ut recht, Iel. 030
314314. giro: 155111.

~~~ja erna, ' \'c
~"er:<i · l) rcn;,'n . Iedere

I l rici t cit sm"'al ~d'3 11Pij in
: (>l:rldn~ is ve,pik ;,l je de

Overal komen verontruste mensen in aktie!

Je gevoel telt mee

Huisvrouw..un
Zeeland:
Het is
echt •angstig
" Als ik langs die cent rale flets en dat din g zie. da n den k ik
loch altijd: wa t kom t daaruit? Als er een lek is, je l iet hel
niet, je hoor t en voelt hel niet. Gevoelsmatig Leg ik: ik stuit
niet uit da l ik over 30 jaar doodga aan kanker vanwege die
straling."
Dal zegt Corry Verburg (29), getrouwd , twee kinde ren. Ze
woont in Oost-Secburg op Walcheren ten zuidwesten van de
kerncentrale in Borssele: " Ik woo n er niet echt vlakbij,
maar het is. wel beangstigend . Hel ergs te is, dat die centrales
absoluut onnodig zij n, 7e worden om aangepraal door de
overheid , dit.' ons vertinkt . Als je ziel wat er aa n energie
word t weggegooi d. dan zijn die dingen helemaal niet nodig
en daa rom moelen wc er legen vechte n. "
Dat doel vivo. Met deze kra nt. Met de sticke r op ons week
nummer. Vooral oo k met de briefkaart. Opsturen!

overheid bombarderen met
ium mening; ö.v via hun po
lilieke partij, door brieven
te schrijven aan de gemeen
te. of turn de provincie, aan
de tweede kamer, door inge
zonden stukken te schrijven
aan de krant, Spreek maar
met een heel stel mensen af
dat je attemaat een briefaan
de öureemeesterschrijft.
Konkreet
Kom met een konkreet plan.
daar zij n overhede n ook wel
gevoelig voor. En het hoeft
nier moeilijk IC zlj n iets ko n
kreets te doen Sluit je !l ij ·
voorbeeld n Cl ....""n e
..... IJ bewo ners aa nec en eis
van de gemeente of van de
won ingbouwvereniging da t
ze versneld isolatie toepas
sen. Wees niet bang voor
huurve rhoging. Want de
lsolariekosten kunnen ge
kornpensecrd worde n door
verlaagde stookkosten, Dal
noemt men balans- isolatie.
Maak mei een stel buu rt- of
flat bewoners maar eens. een
begrot ing en bied die aa n
aa n de won ingbou wvereni
ging of de gemee nte.
Positief
Of bouw met zijn allen een
wind mo len. Kom met plan 
nen, met ideeën. Laat je
angst en je bezorgd heid
zien . En dit geldt vooral
voo r vrouwen: denk niet dat
je toc h niet desk undig bent .
Het gaal ook om jo u en om
jouw kinderen. La at op een
positieve manier zien dat je
legen kerne nergie ben t .

door "giroblauw"
Dodewaard . Op de tweede
kaart betaal je het resteren
de bedrag van je rekening.
Betalen in twee keer bete
kent dat de maatschappij
twee keer zoveel werk krij gt.
De akt ie is gestart in Drcnte
en Groni ngen waar de rege
ring vij f zoutkoepels heeft
aa ngewezen voo r proefbo
ringen in verband met de

......- opslag van radioa ktief af
val. Hel pro vinciale energie
bedrijf heef! zich weliswaar
uitgesproken tegel).de proef
boringen, maar Ie r ec1iter
wel zijn flnanciël bijrl 'a1':
aan Dodewaard . anneer
le zich uu spre n egen
proefb or ingen m~et noor
den moeten ze Doek -

waard mei sreune 'î.:i;;;;;;;;;:::4!~~~~~~§~2--.JMaat een paa r gitc5l."Mt1'

Wendy Biml f'kamp

Dodewaard in 't nauw
( Van onu correspondent]
ASSEN - Bijna iedereen
belaalt via dl' ~iro J OJo mee
aan de kemcemrate in 00
dewaard . Door hel gtro
verkeer re onregelen zou je
de elektrlcil eÎlsma alschap
pijen kunnen laten merken
dul het wenselijk is de fln an 
clële kentakt en met Dode
waard te verbreken. v en
daar de aki ie " Giro
blauw".
Op gezette tijden krijgt iede 
reen een gele giro kaa rt van
hel elekt rleitëitsbedrij f. Het
idee van de aktie is om nier
in één keer , maar in twee
keer te beta len en bij voer
keur op een eigen (blauwe)
beta alkaart , waarop de per
fo ratie heel ande rs is dan op
de gele kaart . Op de eerste
kaart ma ak je één gulden
over en je vermeld! op de
kaan : stop dee lna me aa n

gen. Het be langrijkst van
een kurs us of een voo rlich
tingsavond is dat je di rekt
ko nlak t hebt met een aantal
mensen. Mensen kunn en di
rek t met hun vragen bij je
terecht . Ze stimuleren el
kaar ook eno rm.
Je moer mensen .....ijzen op
hel gevaar \lan teemenergie.
Demeestemensen weten dut
trou wens drommels goed.
Daarna moel j e de mensen
aanzetten lot aktie. Ze moe
ten WUI doen, Ze moeten de

ELYH:

Wendy Binnekamp stimuleert mensen

Iedereen kan
nu iets doen

(Van onze speciale verslaggever)

ZWOLLE - "Ik doe er alles aan om
mensen in aktie Ie krijgen. Niet op de
harde toer, want die werk t averechts.
Ook niet met demonstrat ies. Dat is een
afgestompt middel. Naaktlopen op het
Binnenhof wordt vervelend. Maar
bombardeer de overheid wel met brie
ven of ko nkrete plannen. Toon je
angst , hoe dan ook ."

Hetgaatom
• •:J6UenJe
kiiïdèren

Aan hel woo rd is de nieuwe
directeur van Nat uur- en
Milieu federatie Over ijssel.
de 28-jarige Wendy Biune
kamp: "Ik geloof helemaal
niet in harde akries. Zij wek
ken de weerstand van hel
grote publiek op. En kerrie
nergle is iets waar juist het
grote publiek over moel na
denken. Ik zie het meer in
hel geven van voorlichting
op uitgebreide schaa l. We
merken dat er grote angst en
bezorgheld bij het pub liek
l il. Doo r kursussen te geven
en voorlichti ng over alter na
lieve energie hoo p ik dal de
mensen dele angst omzeilen
in aktivi te it. Dal i'io erg be
langrij k.
Vrouweno rganisaties heb
ben zich nog veel Ie weinig
met hel energieprobleem beo
ziggebouden. Wanneer een
vrouw gevoelsmatig "nee"
zegt legen kern energie is hel
belangrijk dat o fficiële in·
stanties, zoals overh eden .
horen da l deze bezwaren er
zijn. vrouwen moeten niet
bang zijn om zich Ie la ten
horen.
Direkt kontakt
Wij bieden onze kur sussen
aan alle vro uwengroepe n
aan, van Plattelan dsvrcu 
wen lot polit ieke groepcrin-



AM~Tt:RDAM _ In hct
Yl'eekend van \'anaf ~rijdag·

a~ond 26 $eptember tot en
meI zondag 28 seplember zijn
vrouwen, die willen ~t:Chten

tegen kernenergie ....elkom in
het Trans Nalional Jnslill\te.
Paulus POller51raat 20. Ken.
nismal:.ing. diskussie, $IImen·
werking in de toekomst.
Vrou....en tegcn Kernencrsic,
p/a Weterinllplantsocn 9,
Amsterdam.
MOL - Hct Tilburgs Ener
giekomite organi~rt op 25
oktober een demonSIratie in
Mol (Belgie). Er ljjn mani.
fC$latie:s In dl.' slud. cr is een 6
kilometer tanse dcmon.~lratie·

\"e optocht, 's a~onds is cr een
rock-konsen, dat gefheld is
"roeI:. against reactors".
Inliçhting('Tl O~er delf de·
monstralie 7.ijn Ic "erkrijgen
bi;: Werkgroep Kall:.ar Til.
burg, Toon de Laaf en Wim
Kersten, Cobbenhagelaan
552. 5037 Tilburg, tel.: Ol)·
)2J02Sof351535
ALMEl.O - Op 25 oktober
zijn er e\'eneens demonstratie
~e al:.tics in het Duitse grens·
gcbied.
Inlichtingen hierover :djn [e
\'erkrijgcn bij: TEK Hengelo,
Ben len Voorde/Bodie Elzen.
De WetS\Taal 49, 1551 GB
Hengelo, tel.: 074-425533
OOUl~WAARD _ De Dode
waarddemonslratic is waar·
schijnlijk 001:. op 25 oktober.
Helemaal zeker is dcze datum
nOf, niet. Er ....ordt gede
monstreerd tegen uitbreiding
van de kerncentrale.
Inlichtingen bij: SKK Nijme·
gen (S[OP Kernenergie Kal.
kar), Vondelstraat 6, 6512 BE
Nijmegen, 080-237682

REDAKTIE:
Aan deu O(II/-afoamkranl
"Kernenergie NEE" to'I!rklen
mee:
Koosde Botr. Jo" DrOSI, Otds
Eijssens, Elly f1olzhulIS, Fru/l.S
Luf/ellr. Ho",,! Lft!nen, Jun
Mank, Rila !Wnders, Afru
$(;1>011(1''', Wim T..,.iR.f, Jo"
Kloosterhuis, '"Mifieudelen$ie H

•

Twente: hand
in handhij

Duitse grens
E

A lemg. Mei zeer I'erheugende
Dqucle mMingen." Zo vond 76

procenl. dal de overheid en

Al I · de kernindllslrie fot nu tOf!me O. I/iel eerlijk ~ijn geweest in

85 5%te hun voorlidl/ing over kern-, gen centrales (/6V1 pel. vond
\lQn wel). Muur lie/sl 85,5
pel. vond dat de kernenergie
al/een mag worden gebruik/
als hel volkomen veilig is.
Logisch dal 67 pet. "on de
mensen lIon mening was dal
de huidige si/ua/ie onmid
deflijk moet worden slopge·

"'."Die cijfers zijn na/uurlijk
een steun in onze rug.
We lillen in Twente in een
gebied dat leer gevaarlijk is.
Een kernconcenrrorie. Met
Grol/OU, AI/DUS, en Lingen:
daar komi een niel/IW! kern·
cenlrafe van 1200 Mega
waft.
We willen echt inspraak
bver de grens. Ik Neder·
landse: regering uit geen kri
lick op hel Duitse kern
energiebeleid. wam ze hedt
tonnen boter op het hoofd,
Almelo Slaat immers ook
vlak aan de Ouitse grens?
Juist omdat de regering
faalt moeten wij blijven
vechten."

(VOII onze verslaggever)
HENG..:tO - "De onvel.
ligheid ,'an kemelK'rgie Is al
lang geen puur Nederlandse
7.8ak meer. Wal er in hel
Dullse grtnsgebied gebeurt
ligl bepuld niel ver vin ons
bed. We moelen ons er wel
degelijk mH bemoeien. Sa·
men met de Duilse groepen
hebben ""e daarom ook Hn
nieuwe aktie kranl in IWH
lalen uitgegeven, We dotn
ook met hun akties mee. AI.
weer een slap In de richtina
van ftn ma.~.al "nee",
'lelrs lol o"er de landgren-
un",

Kost f 2..S0 per nummer en is
[I.' bes[ellen bij WISE. Wetc
ringplamwcn 9, [017 ZD
Amsterdam.
Milieu IJcfensle. Het mlland·
blad voor mensen die alles
willen weten ~an wat er :ûeh
op milieu·gebied in Neder_
land afspeel!, inclusief ker",,'.
nergie, Brief in open envelop
meI naam en adres sturen
naar Vereniging MilicudeFen
sic, allIwoordnummer 8391,
1001 RA AmSterdam, re
tour een acceptgirokaart van
115,-, ....aarvoor je het blad
een jaar lang krijgt en me[een
lid bent.
Nii'u"$britf ":nerxie ea 58·
mcnle"1nl Maandblad met
overzichtelijke samenvallin_
gen van (ook welenschappe_
lijke) artikelen en berichten
op hel gebied van kern- en an·
dere energie. Kosten / 15,
per jaar. over te maken op gi·
ro 325J844 t.n,v. penning
meester Stiehling Energie en
Samenleving. postbus 6559,
J002 AN Ronerdam, •
~rslroom veelllllntrekke
lijk aktienieu....s en berichten
Voor doeners! Kosten ..an dit
maandblad: f 10,- over te
maken op giro 3767600 I,n.v.
penningmeesTer Stroomiroep
Nijmegen, Vondels[raal 9,
Nijmegen,

,

neer (Ie kerncentrales sluilen
'101/ een kWorl van affe ener·
gie uit, dot is heel WOl."

I~ in Baden en de Elus. Het
glIa[ niet door! Vooral de rol
van de vrou\...en in de SI rijd
I:.omt goed uh de verf. Regie:
Nina G[aditl. (huur f 150.-,
Nederlands ondertiteld)
8rokdorf. Kort filmpje over
de aktie ~an 35.000 jongeren
legen de ker~entralc met
steun van boeren en vissers.
/ 50,- Duits en Nederlands
gesproken,

Knollkeft tf'Ren Kernenerxle
(Lovejoy's Nuclear War). De
film IlIllt ljen OP welke wij1.c
er aktie gevoerd kan worden
tegen kerncentrales. Slm Lo
vejoy trekt de bouwloren om
en geeft zich over aan de poli.
tie. Veel achtergrond.
informatie uit Amerika.
(huur f 125,-, Nederlands
onderliteld),
Dit is het pakkCl Utoomfilms
~an Cintclub Vrijheidsfilms,
Postbus 1626, Amsterdam,
tel. O;ro.250045 of 250057

WISt: (World Information
Scr~iee on Energy). Welis
waar Engels, maar daarom
extra boeiend inlernalionaal
maandblad over energie-ge
beurtenissen over de hele wc·
reld met bijbehorende aktits,

Hel Twents Energie KomiIe
l1(Wjt ol heel wal keren de
pers gehaald mei okiies le
geil de ultra centrifuge ja
briek (n Almelo. Ben Ie
Voorde. sludenl Dali de TH
Twente, ~egl lrols: "De de
monSlratie tegen Almelo
brachl hel record 001110/ van
4Q.OOO mellsen op de been,
maar l'erfiep zo rtlslig dol
wc er niN de agressie l'OIl het
grote pub"ek met! {)f1'- om;e
hals "aaiden. Toen we later
een enquéte. uilschre.l'en
kwam 80 procent \'0// de uil
gezette formulieren ingel'lI!d

.------;:--~r:

In eigen land heeft "Til·
burg" - behalve veel voor
lichting aan de hand van dia
series - ~ aktie gevoerd te
gen de energiebedrijven. Die
mensen leveren stroom, om
dal dal hun werk is, maar
ze denken er nauwelijks bij na.
Nu horen wc. dat we hen en
ook de gemeentes aan hel
nadenken hebben gezet. Ze
noemen ons "het geweten
VIIn het Itne~leld in Til
burg". Er is bij het g.e,b.

..sinds enige tijd zelfs een
energiebesparingskoördina
tor in diens!."

toekomst. Om daar een idee
~an te krijgen is het lezen ~an

Aloomstaal. een schels ~an

de toekomSI, door Robert
Junk heel nuttig. Het is een
brochure, die te beSlellen is
door f ),25 (incll\Sief porto)
over te maken op giro
J567199 t.n.v. LEK

Plul Jacom en de lioom.
IIllIrfhl. Leugens, doofpotten
en maeht van degenen. die
aan de atoom-touwtjes trek
ken, en hun slachtofFers.
Journalistieke thrilkr. (huur
1 150,- Nederlands onderti
leId, te :tien in de Smederij ill
Amsterdam op 26 en 21 OkTO
ber).
!'otter kern«ntral~? De een
zame ontdekkingslocht ~an

de Deense cineast rer
Mannstaedt, die gewoon wil·
de weten hoe een kerncentrale
werkt en s[eeds ongeruster
WOrdl. (huur / 125,-, Ne.:Ier
lands commenlaar)
Uenr ~.nd••1t .ktld, dlln
mOl'kf:n rHh,)-.kl~f! Het
epos "an de strijd van de
wijnboeren, arbICider'$ en do
minees en boe~nvrou""en te
gen de bouw \IlIn kerncentra-

vens staat er een laboralOri
um waar radio-aktief afval
wordt onderzocht. Boven
dit:n worden er sinds ander·
half jaar proefboringen in
de kleilagen gedaan_ Een
kernconcentratie dus.

In België
hlijftveel
geheim
Kersten: De hele Belgische
~ernenergie is in panikulierc
handen en die bedrijven wil
len alleen maar winstgevend
werken. Daarom is hel voor
hen belangrijk dat de Belgi·
sche bevolking nirt ongerust
wordt gemaakt.
IYim Kersle/ll1oemlnQg een
belangrijk \'efS"hil lussen
Be/gil! en Nederland. "In
Neller/ond wordi 6% I'on dl'
energie geleverd door kem
centrales. It! Belgil! wordl 0/
een kwarl l'on olfl' energie
gele~'I!rd door de 'lier kern
cenlrales. Dal is ook eell
(luide/ijk mochlsmiddel \lQ/I

de Belgische overheid. IYat!-

De oklif!$ in Almelo hebben indruk gemookl

lOEKEN

THEATER
Veel informatie, emolie en ak
tie in het stuk "Knnenel"jtie.
Aki" ~an Proloog, dal begin
september in première is ge·
gaan. Hel als vanouds meI _ccl
~aan gespeelde aktie-Ioneelstuk
&33t over de absurditeit van hel
gebruik van kernenergie, de
rampen. het afval, de straling
en de omwikkeling naar een
atoomSlaaI. Inlichtingen:
Proloog, Cyclamenslraat I,
56(}4 BA Eindhoven,
lel. 0010-124045.

tMra~· Een bock in de serie
"Bibilografische verkennin_
gen". Samenvattingen van
andere boeken en lijdschrif
ten op dit gebied (ook bij
~oorbeeld slrtnkool, alterna
Tieve energie), ccn gigantische
berg adressen van instanties,
aktiegroepcn en ~erenigingen

die zich ermee bcl:ighouden.
Hel bock is nel \'erschenen,
k05t / 15.- en is een uitgave
van dl.' NBLC, Taco Schelle
maStraat 5, Den Haag, tel.
070.26435 I.

Wie tegen kernenergie i~, is
dat meestal mei hel oog Op de

'Breè\< Rtoomketen Nederland

De ekonoom Wim Kerslen
venelI: Sinds 1966 Slaat in
Mol (36 km ten zuiden van
Tilburg) een opwerkingsfa.
briek, het gel.amcnlijk berit
van 13 Europese tanden,
waaronder Nederland. Te·

(Van on'(,e verslaggever)
TILBURG - Vanuif
Nederland wordt een
grole demonstralie
voorbert!id. die op 25
okiober de Belgen dui
delijk moet maken wal
er allemaal In hun ei
gen Mol met kernener· .
&Ie wordt uitgespookt.
"Wanl" zegt aktie
voerder Wim Kersten:
..,_ België wordt hel
... probteem van de
kernenergie zorg\'uldig
aeheim gehouden voor
de bevolking. Boven
dien zijn de Belgen in
de buurt bang voor
hun hachie. Want de
kernenergie verschaft
In Mol aan 2500 men
sen werkgelegenheid."

Hollandse aktie
in "hel van Mol "



(Vou een verslaggevl'rJ

IJMUIDEN - Tegen ie·
den van de organisalie
Green Peaee is een proces
in voorbereiding len ge
volge van akIies In de ha
ven van Cherbourg In
Engeland dreigl er li;f'van
genlsslraf voor drie Ie
den.
Ondunks dit af/es gaan de
akties onverminderd \·oor/.
Green Peael! stelt <Jch lot
doel her dumpen van
atoomafval in tee Ie ~erhin

deren etl het lel'(!nsgevaarlij
ke Ironsport naar op~r

kingslabrieken in Frankrijk
en EngelantI aan de kook te
stellen.
Een woordvoerder van Green
Peace:
"Uiteindelijk zitten alle
kernenergiestaten enorm
omhoog met het probleem
van kernafval. Een ver-van·
m'n-bed filosofie is dan:
"De oceaan is zo ontzenend
groot, daar kan het geen
kwaad." Maar de zee kan
niet prOtesteren. Wij wel!"
Green Peace 020-236.545

Green Peace op w in aktie

SLIDP
MOORD
ONDER
WATER

L-".e-=:"'G''':'Sje, Kaiso en Thea. l'rouM'en
die zich met kernenergie bemoeien.

heid geefl. is volgens het
drietal uiterst eenzijdig. Met
kleine veranderingen in het
energieverbruik zou de ker.
nenergie. die nu al geprodu
c:ëèrd W6rdf, nog fOfaal
overbodig zijn.
Geesje: "Kernenergie is al
leen geschikl voor groot
schalig verbruik. Als je al
leen ai denkt aan de veilig
heidsmäatregelen. die nodig
zijn om Ie voorkomen, dat
iemand er met wat plutoni
um vandOOr gaat en een
bom maakt, kun je nagaan
hoe groots dat aangepakt
moet worden. Dat heeft lOl
gevolg. dal de overheid en
de producenten nög geheim
zinniger gaan doen.

Harrisburg
De gel'uren van kernenergie
zijn voor een deel wef be
kend, maur moeilijk 1(' beo
WijUII als het gaat om het
"Iage-strafings-ellekt " .
VOSI stout in ieder gel'u/. dal
in Haffisburg het aantal af
wijkingen bij kinderen en
het aantal sponlane abortus·
sen geslegen is. "
Thea: "Het wordt tijd, dat
we er ons tegen gaan verzel
ten. Dat er belangslelling is,
blijkt wel uit hel enorm aan
tal aanvragen dat we krijgen
van vrouwengroepen en
-verenigingen en bijvoor·
beeld VOS'cursussen. in het
iand zijn al vijf vrou .....en·
groepen tegen kernenergie
opgezet. We hebben nu een
brochure gemaakt, waarmee
vrouwen meteen aan de slag
kunnen in akties legen kern
energie...
Kaisa: "Je moet je als
vrouw met de maatschappij
bemoeien. Vrouwengroepen
hebben de afgelopen zeven
jaar wel bewezen, dat ze zelf
iels kunnen organiseren. En
dit is iels, waarbij we ons
niet aan de kant moelen la·
ten zeilen."
De brochure "Vrouwen Ie·
ge.. Kemen"'lie", een
h.ndltldl:ng voor aklie is
schrifleNjk Ie beslf'llen biJ
GeesJe v.n Hemert, pl. WI
SE, Weteringpillnl50en 9,
1017 ZD Amslerd.m en
kost 12,-:

Als aan het Ketelmeer toch
een kerncenlrale dreigt te
komen, hebben we als komi
tee besloten een geweldloze
aktie Ie voeren. Wij denken
aan geweldloze bezetting,
het blijven informeren en
hel blijven overtuigen van
m'enscn dat ze nee zeggen.

veel warmie produceen dal
het ook permanent gekoeld
moel worden. Hoe dil pro
bleem opgelost moel wor
den is nog niet bekend."
"We gebntiken in Neder
land met zijn allen op piek
dogen 9,5 megawaU. De ka·
paciteit van de bestaande
elektricileitscentrales is 14
megawall. Zelfs de groei in
de komende jaren kunnen
de e(ektricileilscenrrales vol
doende opvangen.

volking en dan ook nog dat
gedeelte, dal hel meest ge
voelig is voor stralingserrek
ten en de kinderen krijgt."
"Gccsje van Hemert (26)
van Milieudefensie, en de
studenten Kaisa Kuiler! (21)
en Thea Hendriks Ze willen
andere vrouwen aanmoedi·
gen om aktief Ie worden in
de strijd tegen kernenergie.

Schuldgevoel
KaiSll: "Waarom cr een
energiecrisis is. daar moet je
het over hebben. en dan niet
over cijfenje!;. Er werd bij
voorbeeld van uitgegaan,
dal \·rou.....ell it.CCdi meer
eleknische apparalen zullen
aanschaffen. Maar je moet
de schuld niet bij de huis
vrouw leggen. De huishou
dens verbruiken sowieso het
kleinste deel van de totale
energie en iemand die een
afwasmachine nodig heeft.
zal ik dat heus niet uit haar
hoofd praten." Geesje; "Er
is natuurlijk wel cen hoop
rimram die je best kunt mis
sen als elektrische tanden
borstels of broodmessen.

En Thea: "Bovendien dienl
al dat gedram over bezuini
gingen er alleen voor om
mensen individueel de
schuld in de schoenen te
schuiven. zodat ze uh een
soort schuldgevoel over hun
energiegebruik wel moeten
accepieren. "
De informatie die de over-

(Van onu speciale l'erslagJ?eejster)

"Je htx>ft niel
deskundig 1(' tij,,".

Huisvrouw
maakt het
minste op

"Het wordt tijd, dat we ons ermee bemoeien"

Vrouwen Inoeten
front Inaken

"In de anli-kernenergie
beweging mocht je op ccn
gegeven moment nict meer
meepraten, als je niet op de
hoogte was van alle techni·
sche 1.akd'1. Vrouwen gingen
hun mond houden en liepen
weg. terwijl ze in het begin
grote belangstelling hadden.
Die is er nu nog, en daarom
willen we dal vrouwen eell
breed front gaan vormen le
gen de kernenergie. We zijn
tenslolle de helft van de be-

AMSTERDAM - "Het wordt tijd,
dat vrouwen zich met kernenergie
gaan bemoeien. En ze willen het ook.
Ze zijn alleen bang, dat ze dan met cij
fers en feiten om de oren geslagen
worden en durven dan niet meer. Dat
is onzin. Iedereen heeft het recht, eer
lij k ongerust te zij n."
Dil is dl' _ning "In "Vrou·
""en !eirn kemenergk" een
nog Jonge akliqroep die in
korle lijd 111 verspreid Is over
l'nkele plaalsen in hel land.

zaak. nietwaar? JuiSI de
vrouwen moeten zich gaan
weren. Nu er sprake van is
dat een van de twee nieuwe
kerncentrales aan het Ketel
rneer. vlak achter Kampen.
komt worden de mensen
bang. Maar in feite maakt
het niets uit of de kerncen
trale aan het Keteimeer staal
of in Dodewaard, het slra
lingseffekt blijft hetzelfde.
Ze zijn onnodig. Vanwege
de beperkte voorraad urani
um kan kernenerige slcehts
gedurende dertig jaar in
mlUimllal vijf procent van
de energiebehoefte voor~

zien. Radio-aktief afval
moet .....el tweehonderddui
zend jaar lang absoluut vei
lig worden opgeborgen.
waarbij komt dat het de
eerste honderden jaren zo-

(Van onze correspondent)

Akties ol'eral: mensen aan
hekken vaslgekl!lend, be
reuingen ~an bouwterrei
nen, demonstraties, blok·
kades I'an afval-ven'oer,
tentenkampen rond kern
centrales! Toch vindt de
regering, dal de 8n'de
Maatschappelijke Diskus
sie nog II/()et beginnen.
Nou. dal dtx>n we dan
toch even?
O"er de griezelige kamen
\'/111 kernenergie is in dete
ant;-atoomkrant genoeg te
lezen. Het gaal daarbij
nog niet eens om lekken.
borslen en rompen of de
mogelijkheid om aloom
bommen Ie maken, maar
om de kerncentra/es. zoals
ze nll K'erken. MeI name
hel lage-stralingseffekt,
dal rondom to'n centrale
oplreedt, is al een bedrei
ging voor Ontl! g~o1fd

heid.
Maar wut erven degenen
die na ons komen? Kern
centrales. die wel slil Ie
leggen tijn maar voor een
Ol/af<Jenbaur aUl/tul jaren
gevuarlijk blijven; radio
aklicf afval in w, in de
grond ol gewoon erbove·
nop. voor tienduizenden
'aren een bedreiging voor
alles wut er dan nog leefl.
En dot. offert/aal terwijl
het maar gaat om eel/ klein
percentage I'on onti' ener
gievooniening, dal met
besparingen en nog (ang
niet goed ondenochte ol·
terna1Îi'ven Ie onder\'(111
gen is. Daar komen we in
volgende V1VA 's nog op......
Mensen zijn geK'OOlt bang
voor kernenergie. Krill je
dat simpeloptij schuiven
en /IIoar doorgaan met het
onherstelblJre bedr!n'en
1'1111 de wereld? Hel all/
woord is een kruchtig en
ongenuanceerd NEE. Dal
kUil je "iet. En daf tulli'n
we loten horen. VenameI
'1' eigen informalie en geef
die door. doe mee uan uk
lies en doe op je eigen mu
lIier mee aUII tIe diskussie.
Begin met tIe achlerf/ap
van de slicker rond deze
VIV,4 op een kaart Ie
plakken en op Ie sluren.
Dan dringt misschien door
....at de meertlerheid in ons
laud ullang viudl: WEG
ERMEE!

KAMPEN - b\'endulzt'nd
handlekeningen in een
plaals mei amper lIendul
r.cnd inwoners. Is dal geen
mooie score? Roelof Bouw
huls \'an hel akliekomllé is
maar ,",'allral! op wal de
kleine akllegroep in Kam·
pen lol nu lOC hedl ge
presleerd. Een gewone all.
Uegroep. zoals: er lienlallen
in Nederland zijn.

Roelof: "Helaas gaat het in
de kleine plaatsen. wals
Kampen, nog vaak zo, dat
alleen de man tekent. De
vrouw heeft immers altijd
de zelfde mening als haar
man. Of ze vindt dat kern
energie poliliek is en poliliek
is nou eenmaal een mannen·

Waar zo 'n ding komt
maakt geen verschil



Huisarts: "Ik wilde niet wachten" STOKDOOF

protesleerd tegen de rege
ring~voorstellen. De gevaren
zijn heel duidelijk.
De "noordoostpolder"
stond helemaal achlel" de be
zeuingsaktie, Bijvoorbeeld
ook een eehtpaar van in de
zestig, dal in on~ kraampje
wilde staan, Toen er ook
mensen kwamen mei rOl·
opmerkingen als oproer
kraaiers, langharig luig. en
dergelijke, stapte die oude
mevrouw naar voren en zei;
En ik dan? Hebt U hettcgen
mij? Zoiets werkl pOsilief.

Een bijl1l'l1~e\lIn RllUd ':In de
C..lk (MIli~udrren~ld ulr
drtlnrme, gun dl' ml't.'lilt' 1/..0.
Ir l\I'lle~ Irllen krrnrnerl:lr,

1975 uitgeroepen fOt het
"Jaor tegen tie Kf'ml'ner.
gie" en ....'(!rd het LEK op
gericht. Vanaf die tijd
heblx!n we veel uklies ge·
~'oef"(I, bijl'oorbet-Id 111

Kafkur en Almelo, om (Ie
bel'olkil1g btWIISI te ma
ke". Ik 8eloof, dlll ....1"

duur ilO UI'ell jaar erg Ie·
I'reden ow.'r kunllen ûjn,

De ukties :.ijn geslaagd 1('
nOf:mell ulS het guol om 111_
forf1latif!I'('r$preidillg, dal
stoOl \'nsl. A1uur de Ol'('r
heid legt ze lOl 1111 we
naasl ;.ich neer. Nog elk
juar gual de ol'erl1eid ge
woon door mei 6O(lr~ WJ/I

hel gekl, (lUI beschikbtlur
is \laar energie·Qnder..oek,
te btstetlell aan kernem'r
gie, Dol kon zo nier door
gOOII. We blijl'ell proberen
/tet I'enet /e luten horen
mei redelijke orgumemell,
mour als de (nerheid door
blijft gooll met de oren te
sluiten voor redelijA't! el!
democratische reuklies, ~it

het er in, dOf we hardere
uClies macrell goull \'0('

ren, De strijd tegen keme
rll!rgll! gour ()()k-I/IJur!

De uclies tegen kemener·
gie zijn tot 111/ tOt' tume/ijk
J:eweldloj)S ~e'Wee$t. Nu
sleeds weer opmeuw
blijkt, dot ill het huidige
ene~klwkmllk~lwh/~

nlg te I'illden \'On de \I'(!n
sen I'UII de (ll/ti-kernener
grebt'weging t'II hel grool
Sle deel von de Nederlmld
se bel'olkillg, ;zullen er z.e
ker met'r octies I'o/gell.
Hel begon meI een k/eill
groepje I'eron/ruslen,
"A/oom in Ams/erdam'·.
waar ~.ich al spoe(lig enige
"'(!/enschappers bij uanslo
/ell. De uI bestuande W!r
elliging Milieudefensie
diende het eersle bezwaar
in, teKt'II ('{!II tesl"aktor in
Arnhem, InlllSSl!n SIOnden
er lil Neder/ulld al 1111"e
celllrales, D<x/ewaard 'Wus
ui sinds 1968 in gebruik,
Toen Barsse/e opges/arl
werd, "'US de I'eronl
nls/ing 01"1.'( kernenergie al
ill hredert! krinRen (Ioorge
drongen. Pas daurna, in
1971 bf!golllllm de We/CII
schappers elkaur fl!! te
bes/rijden ell flO/ll rit' pro·
paganda Ol'er de "I'ei/ig
heid" ~'on de eeflirules in
olm'ang tOf!. J/li!iJ dul ~uf

(Ie mensen een nog gro/I'r
gel'oel ~'U/l on=ekerheid.
De bt'ric1l1efl f)1'er onge
lukken ell bijl/u.ongeluk.
ken \'crslerkten de ongsl
uIleen /log maur. De ol'er
Ileid Zul imussen lOl oun
de nek ill allerlei jinOllciflt'
I'erplichtingen run het
kernelll'rgie-ulI()/1/1l11f ,
Daarom hebben de gn.u
menlijke okllegroepen

de hand Wa5. We hebben
haar een boekel bloemen
aangeboden.
Eén van ons heeft toen B &
W. toevallig in vcrgadering,
van de bezetling op de
hoogte gesteld. Natuurlijk
gaven we het walerleiding
bedrijf, voor kontrolewerk·
zaambeden loegang tol de
toren.
We wilden alleen de mensen
bewust maken van de geva·
ren van ttn kerneenlrale in
de polder. Later heeft de ge
meenteraad in een brief ge-

dat ik op mijn manier mee
gewerkt heb aan de aktie,

Bevolkillg luidl noodklok,

vooruil. Ze had een slaap
lak en wal andere spullen
bij zîch en vroeg aan hel
meisje' aan het lakeI of ze
die boven in de tor("n mochl
zeilen, terwijl lij de toren
wilde bekijken, Dat mocht.
Toen we later meI planken
binnenln.. amcn begr~p hel
meisje dat er wat anders aan

Maar ik vind dat ik de men
sen op de gevolgen van ker
nenergie m~t wijzen, Voor
mij is die hc1e kernenergie
een machlig wapen in han
den van multinationals, Bo
vendien is de oorlogsin
dustrie gebaat bij onder7.0ek
naar kernenergie. LaaI ze
hel geld voor het onderzoek
maar besleden aan research
\'oor alternatie...e industrie.
Ik ben bang. en daar heb ik
atle reden \'oor.·'

blecm was: hoc bereiken we
de mensen? Wanl het groot
SIC deel vall de bevolking
was op hel ogenblik dal de
energienOla uilkw3m met
vakantie. Uil een groep pol
derbcwoncrs werd de nieu
we aktiegroep ZON gefor
meerd. (ZON is de aflwrting
voor Zuinig Op de Noord
oost-polder), die beslool de
walerloren in Emmeloord te
bezeilen. die in de wmer
maanden opengesteld i~

voor het publiek."
" 's Morgens om elf uur
ging een \'an onze vrouwen

(Van onze verslaggeefster)
EMMELÜÜRD - Drie dagen wap
perde het spandoek "Stop Kernener
gie" aan de 65-meter hoge Polderto
ren. Daarna kwamen onder muziek de
35 bezetters van de toren naar bene
den. Hun opzet was geslaagd. De be
zetting had via kranten, radio en Lv
Nederland en de wereld bereikt: de
Noordoostpolder wil geen kerncentra
les.
010 fo",nfK>1~lItrs dNien
Inft'l'. Zij hebben heel gauw
ePn kaanje ~erspreid 'an de
Noord Oosfpolder. waarop
duidelijk blijkl dal ten cen
trale daar helemaal niel kan
en mag. De kommissie- "Kl"
rotoy" ht'dl in de VS name
lijk onde....wchl. d.lll binnen
feB sll1llll van SO kllomtltr
ft'"n bevolklnRSConctnlnt
ties mogen voorkomen. No.
alk dorpen in de NOP val.
Irn binnen dil' Sinilili.
Hel Dc-gon dus meI de- bezet
ling van de polderlOren. Een
van de beletten: "Hel pro-

(I'au ome correspf)ndent) d(" kans op kanker en de er·
felijkheidsafwijkingen. die

EMMELOORD - De huis· hij uiterSl zorgwekkend
arls Drs. J. Wljnt'1I alhier vindt.
maakl zich ernslige zorgen "Ik vond 'I doodeng om
onr de medi§('he gl'\·oljl.cn voor een grOOt aantal toe·
lIln kernenl'rgie. "Waar In hoorders te pralen," l.cgt
Nederland 001.. l'en kernel'n- hij. "Maar ab ik stil in een
Irak wnnll gcplllllt~I, de ge- hoekje ga tillen afwachten
\IlIKen \Oor on~ 1I11emalil en bang zijn, gebeurt cr
tljn verschrikkelijk," niels. Iedereen is bang voor
Bij de bezetting van de Pol- de gevolgen van kernener·
dertoren, hield de arts een gic. Maak die ang51 kenbaar
loespraak om de bevolking Bent U niet bang dal dit U
te laten zicn welke gevolgen patienten gaat kostcn?
kunl'n("rgie kan hebben. Hij "Er zijn kollega's en pati!!n-
n()('mde vooral de \'erhoog· len di(" niet zo leuk vinden

Ook gemeenteraad tegen nieuwe centrale

"Polder" blaast
hoog van toren

ATOOMK,ERNEN IN EN ROND NEDERLAND
Watiswat?

Uilraecntrifuge - De'ze in
stallatie staat aan het begin
\an de atoomketen. Door
middel van een centrifuge
ptoces worden twee SOOrlen
uranium van elkaar geschei
den. Hel hoogwaardige
(verrijkte) uranium is de
grondstof, waarm~ door
splijling in de centrales ener
gie wordt opgewekt.

KtmCenlrales, Het ongeluk
in Harrisburg bewijst dal
kerncentrales onbetrouw
baar zijn. Bovendien is er
bij de kerncentrale een klei
ne opslagplaats voor uitge
werkte brandstofstaven,
OlIwerkingsrllbrn-l..:: In een
opwerkingsfabriek wil men
oude brandstofstaven uit el·
kaar gaan halen, Dele oude
brandstofstaven bevatten
radio-aklief afval, nog een
beelje uranium en ook plu
tonium. Hel radio-aklie\'e
af"al gaat de 'Zoutmijnen of
d(" kkilagen in, hel uranium
en plutionium is nog bruik·
baar voor nieuwe brandstof-

staven. Het plulonium is
vooral bedoeld voor snelle
kweekreaktoren.
Snelle I..:"Hkreaklor: Deze
wordt gebouwd in Kalkar
(West-Duitsland). Alle risi
co's die gelden voor de ge
wone reaktor gelden ook
voor de kweek reaktor. De
risico's zijn echter nog gro
ter, omdat
- een gewone centrale kan

niet exploderen zoals een
atoombom, Bij een snel
le kwukreaktor is het
niet zeker dal dit niet
kan. In dk ge\'al is er
meer splijlbaar materiaal
aanwezig

- Omdal een kweekreak
tor op plutonium werkt
is hel noodzakelijk dat
er opwerkingsfabrieken
\'oorden gebouwd. Dat
beteken I dat er grOlC
hoeveelheden plutonium
moeu:n worden aan
gesleepl en dal onmoge
lijk meer Ie konlroleren
vall of daar niet af en I()C
wat van wordt gestolen.
Daardoor wordt 't ge
makkelijker om uiteinde
lijk kernwapens te maken.

Waar?
I en 2 De tWtc Nederlandse
kerncelllraies in Borssdc en
Dodewaard
J Ondergrondse 1.olllkoepels in
Groningen en D.ente. bc$lemd
\'oor opslag van radioaklief af-

\'al
4 Uilracentrifuge·fabriek in "I.
mdo voor verrijking van urani.
urn, kan grondslOf \'oor kern.
wapens k ..eren
5 Kerncentrale in l..ingen, bui_
len gebruik, kan voorlopig nier
afgebroken worden

(; Gronau. bou\\·terreJll \'001

UÇ·fabrîek als in Almelo
7 Geplandt 11lssenopsl3g "an
hoog radio.aklief maleriaal in
Ahaus
11 Snelle kwecho:aktOf van "al·
kar in aanoou\\'
'J Ollde!7.oehrCllklOt in Jfllkb
10 Twl'l' geplande kerneenHalcs
in Vist
11 Suspensie.reaklor van de
KEMA in Arnh('m, ,orig jaar
geslolen wegens bct'indiging
van de proeven
12 Studiecenlrum Kerocnergie
in Mol (het Iklgisehe
"Pellen"). KleirK!" Op"crkings
fabri",l. plannen voor onder·
grondse opslag van hrnafval
13 Nucleair park van Doel b0
ven Ant\\erpen. Twl't' grOle
kerncentrales, tWel;: nos grOlere
in lIanbouw
14 Onde!7.oclsreaklOf van de
TH in Delf!
15 Twee kkinc onderl.oeksreak
loren Vllll bel EllergiCl:enlrum
NC'd~rland in Pellen, afval
wordt via Umuiden (pijl) in lee
gedumpl
16 Geplande kcrrn:enlrate in
Emmdoord in de Noord-Oost
Polder. Daar gaal de diskussir
dus ove,
IA Geplande tweede kernetn·
lrale in Borssde. Nog 4 andere
nieuwe vestigingsplaatsen Slaan
1101 niel vasl




