
het Proces kuiper geopend
Op 18 januari 1984 werd het
proces lui per begonnen 1n
Leeuward en . De famil i e kuiper
was de eer s te eeocest.rcce
weigeraar in ~ede r 18nd .

Even t erug 1n de geschiedenis :
1n 1981 weigerde de familie
Kuiper voor het eerst 2,7%
van hun elektriciteitsreke
ning te betalen. Ze kwamen
tot deze stap, nada t ze ont
dekt hadden dat ze via hun
elektriciteitsrekening meebe
taalden 8an de kerncentrale
in Dodewaard. Dit konden ze
voor zichzelf op geen enkele
manier verantwoorden. [ern
energie ls levensgevaarlijk:
ongelukken 1n centrales en
het niet op te lossen afval
probleem geven dat voortdu
rend aan . Bovendien vordt i n
kerncentrales plutonium ge
produceerd. waarmee atoombom
-en geuakt kunnen vorden. De
2,7% weigering l s gebaseerd
op het percentage88ndelen .dat
het f riese elek~rici~eits

bedri jf in Dodewaard heeft.
Het elektriciteitsbedr ijf
reageerde snel: afs l uiten.

Dat de fami lie Kuiper hun
gelden in een fond s wilden
stoppen voor a l t e rnatieve
energie vonden zi j niet be
langrijk. Gelukkig dacht de
rechter daar anders ove r : in
een kor t gedi ng werd bepaald
dat de familie Kuiper voor
lopig hun gelden mocht

storten in een fonds , in
afwachting van een vervolg
proces . Dui zenden friezen
volgden hun voorbeeld .

kost en
Op 18 j anuar i werd het proces
begonnen . en begin maart
kunnen we de uitspraak ver
wachten. De ka ns is kle tn dat
die positief zal zijn. Bij een
negatieve uitspraak gaat de
famil ie [uiper in hoger be
roep en blijft het fonds ge
voon bestaan tot na de uit
spraak in de hoogste i ns t antie
En dat zal nog vel ongeveer
twee jaar duren.
De kosten van een hoge r be
roep bedragen zo·n f14OOO.-.
Dat is een erg groot risico
voor een gezin. Een aan tal

at oomst roomweigeraa rs s t elde
zich al garant voor ±fl OOOO .
Kaar we komen nog t ekort. Dus
i edereen di e voor een bedrag
garant wil s taan . kle in of
groot. kan kont akt opnemen
me t de [ oördinat i egroep Wei
ger At oomstroom . Furmerus
straat 470 , 8602 cn i n Sneek ,
zodat onze strijd voor een
leefbare wereld niet door
financiele tekorten in de
problemen komt.

Zo·n 100 mensen demon
s t ree rden op de ochtend van
het proces Kuiper op het
bordes van het paleis van
justit ie . De zaal was over
vol toen de president van
de rechtbank het proces
opende . Gesteund vanuit de
zaal betoogde de advokaat
van de familie . Hr Rotshui
zen, dat ke rn ener gi e ge
~aarlijk en onverantwoord
is, en dat de tegenstand
ertegen ook steeds groter
wordt . He de Goede van de
tegenpart i j kon hier alleen
maar juridische details t e
genin brengen over het Ie
veringskontrakt . Hilariteit
ontstond er toen hij stelde
dat het er niet om gi ng of
kernene rgie gevaarl i jk vas,
maar he t betalen ervan.
Na ' ttuop=v.mr-e;. ""lI -
ge Ili~il" 8~~a~beld r. t~
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PUEM
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WEER

11
Epn ko .....1o v"rela" van een e1ectra-afsJ.uitina ... . . _

Op 7 september 1983 lag een herinnering van de FUEM op de deurmat.
l'!i-jn·V'rOUw en- ik·waren die dag nie1:" thuis.·------··-·-------·-
De herinnering deelde ons mede, dat op 8 september jl., nog eens
záI wöra:en-gepröbë·èrd ons ·ln stäät-· tee-ië1.J:eneiiige openst"äiiïide-
r.ek..~n.i.~ger: .te vo.J,d.oen. ,Om4at.ik. b~g%.'e,!p,_41i'~.L-!'-..l!!_!'..L!i..iet..r..üUel:..z,
den, waarschijnJ.ijk afsJ.uiting het gevolg was, vervoegde ik me op
a_s~etember om.ongeveer.negen.uur.,~-Op~~~t8kRAtQQ~"aA
de PUEM in Amersfoort. Dit waS mij die ochtend tijdens een tele
fonisch contac1l- met PUEM-Utrecht··1~ead'v'is_rà-:-------_··-----

Ik toonde op het districtsburo al mijn betaJ.ingsbewijzen vanaf
pertode -1"} ..;82 ""t·öt- ën ·nië 1;". ·per"! OO:e-O-g;;SJ" (de herJ.nneringen- reptën- ïil":"
over periode 11-82. 05-83 en 07-83).
De PUEM-employékonnt"e-ts ancfers(inë"t·eriige--i"ëgenziiï)-·eonstI.~erën-
dat van de bedo.elde per.iodes .alles keurig ..lfaa-he.:taaJ.d._hinnen..~_ ..
vervaltermijnen.
Ik vroeg ·hem· o€ hij dit nog even. aan-.LVtreCftll',-wi:~e-1l.oorgeven--om·
misverstanden te voorkomen. Nee, U wordt nu niet afgesJ.oten, ant
woo-rdde <1e man op mijn vraag of ik" n:l:~~·"'ii"ärflïël;-ë"l.èctranè·tciritTtop,;,··
peld zou worden. ._. _ .._.,. ' ..' ..... , ..., .. _
Toen ik tussen de middag voor lunchpauzë thuis kwam, ontdekte ik·
dat ik .toch van het net was afgesloten. Furieus pakte ik. de tele
foon en had met ene meneer Zwartjes een half uur J.ang een wanhopig
gesprek.
De heer Zwartjes deelde me in alle kalmte.mede. dat·ik een bedrag
ad. f 459.40 op tafel moest legeen, alvorens·ik·weer kon werden
aaneesloten.
Al mijn argumenten, dat de fout niet bijm:i.~ zat, maar bij de :PUEM
bleken tegen dovemansoren gericht. to'n·ee~prey. is werkelijk om
moedeloos van te worden.
Ook mijn bereidheid een dag ~ter met al mijn betalingsbewijsen·op·
het PUEM-kantoor te verschijnen (om de hele zaak eens uit te zoeken
werd niet gehonoreerd.
Ik werd in feite gedwongen diezelfde middag nog te komen betalen,
anders z·ou de afsJ.uime gewoon voortduren.
~.~zecde.m.~n._KerkafBpreken .-.,. en spon"'. neer J1treobt
Het gesprek (om 15.10 uur) met de heer Miltenburc _s het abso·
~t~iep-1lePUDt·-vandie ""1ia«-.- ,-----------------
De man deelde mij onverschrokken en totaalongeinteres••erd in
~~€pë1t~irbTräXîngsbewlJzenmëde, da, ~k het openstaande
?:..'!:..~~ P~...~__t!~_bo,".:t,"."....!!~_~!n heraansluitng plus borgsOlD _gens
w.nbetaling nu diende te voldoen. Ik had het gevoel te worden
se@tt~i.:'!~IU'..~liI. wijz", .JI.•llI:.Q.P....1k...Q1i:in periQdeno1;a~ ft yoldoe. De
heer MiltenburS vertikte het alsnog in zijn administratie te onder·
f.aoekeA-~-~~ov.ten,...~ De" ksst eRe _àePlleil_ à.., à._
beginnen we niet aan, aldus de POEN-chef.
BT;j.. chra"f'rekellmg· was- het· noglJ~em"""a't":"',..,alt1....t.,...,4!11•.....,hll1ell;e"'r...-l..lItlt"'1't'tl!1.lI1h~bmUPIJ'..._-
de zojuist overgemaakte periode 09-6J (f J2,5~) van het oorspron
keU)kë "bedrag-aftrok'.IlC ·'Degreep-d"a&.r niets van.
~:t..!.I!!!~<!!'_tiLn~".da.t,. s:;L~.. ~lc_!tl!!1 tot...l verbruiksbedrag over
de negende periode 83 had geh~ gelijk aan de volgens de PUEM
ogenBtRsnde per~odebedr&g~~den niete (~eb.~. 4. bo.'•••••• )
betaald zou hoeven hebben? Dit is iet. wat zorgvuldis moet wor-
-d<~gel/:cn:rh-t""· •.,.-..•-.-,-.------------------
Ik voelde tegen de muur sezet en betaälde tenslotte.
nCriä:izt 'áte'vööi', ··me-·di:i:oect "!i\ï;erlhna~na=-.'%f"'e:-=s"'f"'e...I...l-=e'.::n:-=m"'e"'t:-::e"'."'n:--=v"'e'"=r"'t"'e,-.-
ge%1,!~ordi~er. ...van. de, S.t.r~qm.Bro~,-._--,:----:-_....,~.,......-,-__......,,....,.... _
Thuisgekomen mertkte ~k dat ik weer licht had. Maar we1 duur.
,betaaldt..._ ..,_. .__--, ..,..- _

.. - ..-.._._---._-_._-----
Wijnand van DisgelenTu lps-trut 16 ..
3812.Y.B Amersfoort
tel. 033-621516 .

Met nevenstaand verhaal was
de affaire niet afgelopen.
De heer van Diggelen zond de
PUEM een laatste waarschuwing:
als zij het geld niet zouden
terugstorten zou hij naar de
rechter stappen. Dat hielp.
De heren van Miltenburg en
Zwartjes meldden zich in
Amesfoort.
Excuses en verontschuldi-.
gingen te over. De 50 gulden
waren naar de buren terugge
stort, en die hadden niets
van zich laten horen, aldus
van Miltenburg van de PUEM.
"Maar waarom komt u daar nu
pas mee; ik was toch al in
Utrecht met alle bewijzen?"
vroeg de heer van Diggelen,
waarop de heer van Miltenburg
afdeed met een "ach meneer,
we maken allemaal wel eens
fouten".
Voor ons heeft deze muis een
staartje, want het geeft een
interessante kijk in de keu
ken van de administratie. De
elektriciteitsbedrijven admi
nistreren moeilijk, en dat
maakt slim betalen makkelijk.
Want wat doet de PUEM als ze
teveel geld binnenkrijgt?
Terugstorten. Maar de compu
ter kan schijnbaar het giro
nummer van de betaler niet
direct terugzoeken, wat toch
't eenvoudigst lijkt. Hij ge
bruikt een omweg en zoekt het
gironummer opnieuw op aan de
hand van het adres. Eén klein
foutje en ze storten naar de
buren terug.

Van deze computerprogrammering
kunnen we gebruik maken,om een
nieuwe moeilijk-betaal methode
te ontwikkelen.Betaal bijvoor
beeld met een oude,te lage ak
septgiro die op uW adres staat,
de rekening.Vervolgens opent u
ó nieuwe rekening op het adres
van een kennis.Met deze reke
ning betaalt u iets meer dan
het overgebleven bedrag.Ver
meld wel voor welk adres u bé
taald.Bij een volgende reke
kening brengt u het teveel be
taalde bedrag weer in minde
ring.En dan maar afwachten of
het elektriciteits bedrijf uw
kennis nog een kadootje stuurt.



electriciteitsbedrijven

hebben het moelltlk

\

!ENERGIEBESPARING

in verdrukking

Het valt ons iedere keer weer op dat heel wat mensen meedoen
aan de moeilijkbetaalaksies ("giroblauw"). De meest origi
nele en ingewikkelde methodes worden verzonnen om het de
elektriciteitsbedrijven zo lastig mogelijk te maken. De druk
wordt nog verhoogd door brieven waarin duidelijk wordt ge
maakt dat atoomstroom ongewenst is. En ongevraagd bovendien.
Maar hebben onze aksies ook effekt?

Misschien herinnert u
zich de uitspraak van
de Zutphense recht-
bank: Weigeren mag •••
Een uitspraak die hoop
gaf en die wat tegen
wicht gaf tegen anders
luidende uitspraken
door rechters in Maas
tricht en Haarlem.
Helaas is juist deze
positieve uitspraak nu in
inhoger beroep teniet
gedaan. Ook voor het
proces Kuyper een te
genvaller.

TEGENVALLER

Het provinciale elektrici
teitsbedrijf in Zuid Holland
(EZH) heeft fel gereageerd op
de initiatieven van de ge
meentes Naaldwijk en Schip
luiden, om zelf op milieu
vriendelijke en besparende
manier energie op te wekken.
De EZH vraagt voor elk kilo
wattuur eigen vermogen van de
distributiebedrijven een ver
goeding van 75 gulden. Deze
vergoeding dient ter kompen
satie van de verliezen. die
worden geleden door de ver
minderde afname, waardoor
centrales op een lagere capa
citeit moeten draaien.
Deze voorlopige regeling
werkt energiebesparing tegen.
Dit stellen de provincie Zuid
Holland en het centrum voor
energiebesparing te Delft. De
uitvoering van de EZH-rege
ling betekent een onoverkome
lijk obstakel voor de gemeen
telijke distributiebedrijven
om eigen kleinschalige, ener
giebesparende installaties
voor de opwekking van stroom
aan te schaffen.
De gemeente Schipluiden heeft
zich hierdoor intussen niet
laten ontmoedigen. Ondanks de
dreigende EZH-regeling is men
begonnen met het realiseren
van de elektriciteitsopwek
king door warmte-kracht een
heden.

over.

Onze tip voor deze keer is het
volgende;wacht met betalen tot
u een aanmaning krijgt.U komt
dan terecht op een aparte,ge
scheiden administratie voor
wanbetalers.Betaal vervolgens
met een oudere akseptgiro,van
een inmiddels betaalde periOde
Zonodig vult u het bedrag aan
met een girokaart.Deze beta
ling komt nu in het normale
computergedeelte terecht.De
komputer is niet geprogram
meerd om n betaling uit de ene
periode te koppelen aan een
voordering in aanmaningsfase
uit een andere periode.Zodoen
de blijft u ten onrechte als
wanbetaler geregistreerd,wat
de administratie pas na veel
moeite zal ontdekken.Dit voor
beeld laat ook zien dat je echt
gemotiveerd moet zijn om moei
lijk te betalen.Het kost namen
lijk ook een hoop moeite.Voor
onze zaak hebben we het echter

storten is dit een moeilijk
betaalmethode op zich gewor
den. Tijdens een proces on
langs in Haarlem werd het
idee van een dergelijk fonds
voor Noord-Holland om die
reden van de hand gewezen.
Alle reden dus om door te
gaan met de aksie.

~e.uR.nie!·Y
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Uit recente reakties van de
elektriciteitsbedrijven blijkt
dat ze problemen hebben met
alle trucs en handigheidjes,
die op ze afgevuurd worden.
Hun administraties raken vol
ledig in de war. Gecomputeri
seerd en gestroomlijnd als
hun systemen zijn, zijn ze
volledig afhankelijk van het
netjes volgens de voorschrif- r-------------------------~
ten handelen van de klanten.
Op alternatieve betalingsme
thoden zijn ze totaal niet
berekend. De (on)mogelijkhe
den van de computer schrijven
de wetten voor het personeel
op de administraties, "n
trend die in de hele maat
schappij te zien is.
Maar zo'n systeem is kwets
baar, en van die kwetsbaar
heid maken we gebruik.
Hoe moeilijk ze het hebben
blijkt vaak wel uit de geir
riteerde reakties van de di
recties."Houdt U er wel reke
ning mee dat uw moeilijk be
talen kan leiden tot tariefs
verhoging" schreef de PGEM
(Gelderland) aan haar moeilijk
betalende klanten in 'n
overigens uiterst beleefd
schrijven. Prachtig is het
voorbeeld van het fonds voor
weigeraars in Friesland.
Doordat mensen dan weer wel
en dan weer niet op het fonds

1.......=-'------.....------1



Watertribunaal acht klachten
over kerncentrales gegrond
Kinderen bij Britse
kerncentrale hebben
meer kans op kanker

Van onze COIlespoiadeat

LONDEN - Kinderen die ia de 0IIl
pving wonen van de Britse kerncen
'rale Wutdsc:ale in Noord En.eland Jo.
pen tien maal zoveel cevaar 0lIl kanker
te krücerl dm het CemiddeJde Britse
kind.

Dit blijkt uit onderzoekingen clie ia
het dorp Seasc.aJe. anderhalve kilometer
van de kerncentrale verwijderd. zijn ge
daan. Het aantal kinderen dat aan leu
kemie lijdt is tienmaal zo hoog als he\.
nationa;al gemiddelde. Een televisiedo
cumentaire die deze week door de
Yorkshire televisiemaatsehappij aal
worden uitgezonden toont aan dat in
buizen. tien kilometer van de reactor
verwijderd. dodelijk plutODÏum-stof is
NftCetroffen.

Strand radio-actief besmet
LONDEN - Een stuk strand in het

noordwesten van Engeland is besmet
met licht radio-actief afval afkomstig
van de kerncentrale van Windscale.
Volgens een Gerier vande kern-
centrale geen Cevaarvoor de
wlksgaondhe en zal het strand zo
soel moaeJijk deD -choor~

Radio-actiriteit .
EDINBURGH

een hebben de
zee cewaarschuwd
radio-actief mat 
nakc bij de 00ISttws.
doos is vier dagen g
kei' awaakt buicea
deea.

Noordzee
Britse autoritei

opdeNoonf.
een dOClll mee

die is zoek ge
S<:hotlancl. De

en van een tan
ven van Abel'-

U ziet het. De opwerkingsfabriek bij Windscale in N.Engeland is volop in
het nieuws. Niet zulk goed nieuws overigens. Met dit slechte nieuws hebben we op 2
manieren te maken. In de eerste plaats levert Dodewaard naar afval aan Windscale, met
de bedoeling om dat afval 'op te werken', als dat lukt tenminste. In de tweede
plaats ligt Windscale bij zee. Lozingen in de zee verspreiden zich over de hele wereld
en kunnen ons in hoge kOl1centraties bereiken. Dat komt doordat radioaktiviteit zich
in zee niet zonder meer verdund, maar juist als gevolg van biologiese processen in
een steeds kleiner aantal levende organismen koncentreert. Dat gaat zo:
In eerste instantie nemen micro-organismen het radioaktieve materiaal op en slaan
dit in hun'lichaam' op. Deze micro-organismen worden opgegeten door wat grotere organis
men. Die krijgen zo regelmatig hun portie radioaktieviteit. Hele kleine beetjes
maar veel kleine beetjes maken samen een veel grotere hoeveelheid. Het probleem is
dat je radioaktiviteit wel makkelijk kan opeten, maar nauwelijks uit je lichaam kunt
kwijtraken. Zo krijgt elke diersoort hoger in de voedselketen meer binnen.
De mens staat aan het eind van de voedselketen, en is door de lozingel1 in zee dus
bezig de zee als voedselleverancier te verzieken. Denk niet dat dit probleem zich
tot de Engelse kust zal beperken. Jaren geleden ontdekte men dat de Eskimo's in het
hoge Noorden enorme hoeveelheden DDT in hun lichaam hadden. DDT. die in Europa en in
Amerika in zee terecht gekomen was••••••

Hinister van Ardenne was duidelijk genoeg
bij de presentatie van de resultaten van
de BMD: Wat hem betreft komen er toch
nieuwe kerncentrales. De elektriciteits
bedrijven wiHen dat ook. Nu praat men
over drie. Misschien is dat een IlUJnier 011

wat wisselgeld achter de hand te hebben en
011 tegelijkertijd de meest 'haalbare' ves-

tigingsplaats uit te zóeken. Hoe het ook zij
het verzet tegen kernenergie krijgt hier
door ongetwijfeld een krachtige impuls.
Laten we die gebruiken om niet alleen de
nieuwe kerncentrales tegen te houden, maar
011 de atOOlllobby zo aan te pakken dat ze
ook Dodewaard en Borselle moet opgeven.
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