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steenko18I1l tUIl !'icenmtell1lergie
'. .•..~~~ '~. Nu:-w~~I..$~ ~UPNI I~ft'

-;' :.. ,.'; ,',.,. ""'..... ,;.,;.;....:...,:.:';.;. ::."./-,~,.,: ...:~";.. p1.et doorspeelt néJa;- d.e dJ.relt-
%~,;;~~:,<::;F.-:·~0;F;;,:::~.:;:;~~·:~:;:'r:.;t:· '.:::li~;;~19;::/Wi~f~~ teuren van tie' anqe;e e:I.ektr~c~~

.r;~~~~~cf~u~';:'--:'1 ,-~,,·;::~~';"::"f·;~~:C.;::.:~···c:t:~ . .' '~.,,-~~,,;..;"', te:l-t$maat$chapp~jen ~ va..n welke
l@1îiiiii:t;m;I';::',,;~;;·.:,@'.,,":ü ••;.. :;;M::;;z: :.;;;.:-èU,•.•t2WU1 t'U.rektsl-lren1<:j.up (VP~~) h~j ~e:J.~

not.a bene lO j~~t' VOOr~.l.tter ~$
"Als je Van pepa4:J.cie gegevep$
uitgaat, moet je wel tot de
kon~lu$~e komen dat we ook ke+n~
energ~e moeten gebr\.li~en"t $1:e+1:
Mr. de R~ van z.
Geen wopqer, al_ we {=wijl \.lit-
gaa.n van een ~on$~an~e g~oei

van het ene+gieve+pr~ik {3% per jqar) .•.dan za+ 't al~emaal wel ~lop

pen. Volgens de mr- wordt .deze çroe~ veroor~aakt qoor. de toepame van
he~ ~antal auto's, het ~&nta+ n~euw te pouwen h~~zen, en door het ;e~t

à~t n09 zoveel mensen aan werk geholpen moeten woräen wa~ allemaa.l
n.Q9~+ energie-intensie! is .••
Wa~~om dan kernenergie? Wel n~t ~e+nener9ie ts 9Qed~oQpJ ~ernenergie
~$ $Cnoon (geen vuile zwavel~ sti~stot of roet ~n de l~aPt) .•
~ortomJ het eeuwige eenzijdige verhaal van de ver$tokte Voorst~nders.

Met geen letter rept hij over de naqe+en, de be~waren en de onop.~elos
te p+o~lemen van to.ep~ssing van ~ern.energie••
Als de fleer de R. van z.. het probleem toespit$t tot de ~eu~e: $teen~
~olen of kernene~9ie"r dan mag men n~et enke+ een neq~ttef ve+ha~l
ove~ $teenkolen verwachten .•rnaar dqn q~ep~ hij ook de n~d$+en van
~e~nener9ie te noemen~_.

Als temanq àit weigert, dan ma.g hij gerust voo+ ~QO % e~n VOO~STAWP~R
VAN X~RNENE.RG~E worden genoeMa, zelfs een
f~na.t..--------_.•_--_.,.,. _.•..,.__._..'-- - -_. -......,--
~.n Jnee~tfltr in de rechten, r:lie als ekonoom
optree4t. Ongeveer 2 jaqr qe~eden bewee~de

4el_:J.fqa '~eester? d~t wetenscrappers die
ql'n ~erntysica gestudeerd heppep, ook geen
ootdeef over kernenergie mogen uitspreken.

VOQ~ 11ch~e+f maakte hij (oo~ toen)
een u1tzon4erinqp

KIJk op economie
Een serie peso';'e~ken over de economrsct-e
situatie ende vocru.tztcbten



IN DJ:N BOSCH ti fTEN Of:'NIEUWE EKONO\1EN~. ~

In i~o~ koppen meldde PA9bla4 d~ St$m op 41 .~gult~~ j.l,;
TPename.t~oomv~~~~~~kst.;neert . ,
PNEM: SOMBER a~BLP aRABA.~~SB ECONOMIE

In 4e eerst_ 6 maanden van ~977 konstateren d_ aH Çijte.f~ar.

v~n d. PNEM een "ve~l~er~nge~e St~j9in9 van het elektrtoit$itl-
v.:r:br\t.~lt èlan in 1976". .
Pe~. q~l~n9was het sterk$t in 4e ~nq~stf~~ (6,6' min4~: d_n in
'76), met als 9rootste 1nvloe4 de chemisohe iekto~ waar het elek
t;ioite1t.~erb~u~~zelfs 4aalde;
Qit is voo; 4e ~NEM blijkbaar ~~nleidin~ om 4$ arabant&. ,konomie
Als On9~nsti9 af te $çh~lderen.~~.
W. leven in ëen raar lAnd; als 1ed~reen (nou ja, niet iedereen na
t4q+l~jk) 't er over eens ~s dat er zo Ine1 mogelij~ .en e~n4moet
komen aan de steeds n0gereener9ieverbuik-c~jters,~••n qe el.~tr1·
citeitsp+oq~cen.ten j~nken. a~s de q+oet van h~t v_+p~u~~ ~l wa~ .f~
neemt ••• om vervo+gens het $poo~pee~d van de ekonomiscne ~chte+utt~

g~ni t$ voorschijn te toveren ••••
Maar, wat Plijkt de wer~el~j~e reden van de~e onserus.~he14?
De winst van de ~.v. ~N~M ~omt in gevaar.,.
Voor 1977 ve~achten Onze ~oa,che '~konomen~ een winst van Ilecht.
f ~,I miljoen (f l.SOP.OQO,=)
• nilN PAT rs 'fJil im:n~fJ:G OM vot.GmiP JAAR n978) ZONDlill\

TARIEFSV$~OGING rN. TE G~. DAAROM WIL OE PNEM BIJ
ij~T MINIS~~aIE VAN ~KONO~ISCK~ ZAKEN TOESTSMMING
V~GEN VOOR ~EN ~~E~N~ ~A~IE'SVERHOGING •.• ,.'.ell P"1: noemt; zich ·optP!l"lIl' pl+1:sbec!l'l;jf"

opmerkingen; ~.Op~e 'nieuwe ekonomep. maken een enorme 4enkfou~,

41s zij de afname van en~~iteve+bruik ~achtstreeks

koppelen aan ve~in4~rinq v~. werkgeleqenheiq,.
Pe cijfers ui~ 197~ t~nen het vOlgende Peeld;
toename ener~i~ve:rpru.l-1ç .in wederlan4; t" ~l ,
toename aanta~ a~~i4I1p+44t$en in NI.; '.,.. ;Z,
P. redenerini ligt dUs p~ec1e$ omgekee~d. een
toename V4n energieverpruik WQrdt VéroQr~aakt

400r verder gaande automatt$èrinq/mecn_nt~~t~~,
(~et energ1e-vretende aPPar~tèn) waar4po; er .;~

beid$plaatsen. worden afge$toten,
2, Over "m~t$bed;ijv~:m~ ;.eaprokeru

tn ~975 pedroeq de winllt van 4$ PNIH f 9,5 m+n.
~n +976 wal d~t nog maa~ f 7,7 m~+jpe~'f~en 4.
ve.rwachting vOOr '77 +iqt rond f tr5 m4+jo~n~
aet gaat in,4e;daaq $+ec~t met onl nutsbedrijf ...
maar, een win$tdat1nQ mag toch niet 4ptomat1sch
~tariefsverhoqin9" betekenen. ,~ •••

1+1 ::0
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ene~s~e in pet a,+g$meen ~e. praten,
Wat dat~~4ts~~ ~~~;$ft, heeft d.e
tn~~taakproc~q~re ~e~e; wel zin
~eh~a.

r.t'oen h~t u:.J.te~ru;l.l~i}( n~. ~e V4
~4nti~ 'de ~ov.~+.te f~u.$.~rat~e
voor' een insp;4a~-~~ooe4~~e) ••n
~w~mop het.opste+~Gn va.n e.n re
~~tie op ~et AS~V, l!$ten velen
pet ~tw~t.n~ Men +~e~.z~ch niet
verleiden om een u.1tsp.~4ak t_ 40ep
over de Pl~$t$en w.ar 4i~ centra
le. even.tu~e.l gev_st~s4 zouden
mO$ten worden.'4.
Oe u~teindelij~ mQe!~a~ tot
$tan4 9e.komen e~ndf~a~t~~. ~eu;en
d~n ook a11en qe gevolg4e p;ooe
èlure i4~,
Een aan~al ~roap'e.n ~ep'pen qa~r·
PiHUlt npg cle moe.ite qe~om.n. om·
kritiese ~ant.te~eningen ·te plaat.en
p~j het ~S~V $P om ~n te ;a.anop
qe toepassinq van ~e~nene.rqie

in het a.+9smeen ••
~e.n&en~ d~e ge;nte~e$.seer4 ~~~n
~n 4e ~nhoud van de ~e~~tie~ qit
West a+ap~n~~ ~lumen. ~ontAkt op
nemen met ; l?rovino1.a~0p·bQ~w;"

.. ' orqaaft N, B.~ap.an~,
.....~. StatiQmIH~tr4a~ +5,

_!i.'!"O""'-l~ 'rilpq;q.. .
~1~~'~ ~e+,; Ol3-33lQ25i' I' , .'
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DE PRO\lINCIE Ne:X:lRP~ rs Nm
ERG~ 1N 0liJ ASE\T-~

uae.$ 4e VP~ ~~ ~11:

"Op v-r~, van 3 .taten~'1, met P'I
~ tot 4e ~:U.n.g van het
.MlW PWnen~St~ten,
éln~ G.S~ <.14t ze~ ). oltt.
qsen am~ 1t~, gfrv"en cp qe
v+a~ of Zl! een ëU1PNOOr4 lronden
geven op de vr~ of er een Qe~t
;n. Ge Baten. ~u ~ ••••• "
3.0 OPÇIevtaer moe; 't e+ ~ 1;Ge ~ijn

geqaan in het p;-ov1n.c:l-ehm,$.

1
Het~ POhijnt niet beJ.anq;'.ij~ te
z;ijn veer mensen. cU-e n~et in \taJSt-

I
ar~.,t 'WOfle'1, Pen. ~oh +tgt CJOlç
zo veJ,:: weq... Maar VQ+qeM J.'aar z\Ü'len
~ \el raar de 13raPantsae l.li~n

• l«meP cm s.~p te winnen~ elS
tva~z~~gen. (panion; verk:i,$zinqenJ! ,

N~ in de p+ovinc~e arap~nt

i$ er de ~tqelop.en maanQen
"1n9$Spro~en" op het Aanvul~
land Struktl,nU::$ohema Elektri
óiteit$vQor~iening 0\.8.~~V.)

"~t Prov~nc~a~+ Oppo4wor9a~n
1s QQOf ~~n áanta~personen
ben~qerd om - net ~Pa~$ b~j
a.nGere Rij~$ not~'$ - de in
aprAak ~n qe provincie te pe·
geleic.ien.
~n tegen~te+~in9 tot anqere
~nsp+a~~-gelegerineqenf he~tt
het pn~ qe nodige moe~t~ ~e
kost om de voo; de peq~~eidin9
benoqigde ge~d~n 10$ te pe"teren
pij qe ~~~q van A.qvies voo~ q~
Rulmtelij~e Ordening '~RQ).
"et heeft dan OO~ lqng ge-
d~urq VOOr we quide+ij~ wistap
wan~eê+ we konden beginnen
met qe inspraa)t.
Pe vo.ortijaige vû+ van het ~~~

b;nat wë;a er. de oo~~~alc v~n.f'
4at de termijn V~n de inspra~k
p~oce4ure werd opqesohov$.n.
~en 4waze zaa:fç.: êJe ove:;:,he~qr

4~e qe pev61kin9 in$p~~~k toe
$taat, ken ~enne1ij~ het volk
de monq snoe~en, ·omqa.t q,e ip
SP~4a.~ ~is$s.chien we~ ~en$

pol.U:~eke kqnse:kwept~e~. met:
*ich mee ~op. kunnen prengenlt
Pesonq~n~$ ;~jn wij Pp ei~~n
ve;_ntwoo;4ing ree4s ton4 q~
Yer~~e~ingen begonnen,
Wij h~bpenons hie~bij VOQ~~+
t09qf)legÀ Pp insp:n~all: in. Wli!f:lT'"
aMa~~':P, oma.~éU.t ssp~eq in 4$
fU~b;f.jhe:j.qli9t. :V~P 3 m0ge+ij~~
vestigip95plaatsen in ~e$l~d.

ln een l4 t~l pla~ts.~n hep'p~p

we a4.l$rlei 9l:'oeps+inqen pena...
4erq en hun. ve+zocht zitting te
nemen in Plaatselijke n$tuu+~

ClrQ~eE.!ntt. Deae stuu;q;,oep.en haq
a~n 'qe ~~~~ ~qe ~p.spraa~ in qe
petreffenqe q~eente te req$+e.n
en te pevorderen. P~a+toe werQen
~n'~e t4 gemeenten voorlicht~n9s~
eri4~a~u$$1e·avonqen 9.eorqani~eerd
peze avonqen~tonQen niet zo
leer in net enge' '~ader van het
ASliiV ("pra~en oV$rqe plaat:;ep
voo; ke.rncen~ra.~es.r,), maar werqan
veel meer gebruikt: om over ~erp-
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Structuurschets
is reclamespot

voor kernenergie
Bezwaren Provinciaal Energie Comité

Ondanks het fe!t dat wij zijn ~nge9aanQp net AS~, en QOQ~ dit
pe~waarsch;ift mee doen aan deze Nep-inspraakprocequre, doen wij"
geen ~it$praak over de l2 voorgeste~da vestiqingsp+aatsen voor
kerncentra+es. Sterker, wij 2ijn van mening dat ar geen enkele
plaat$ (in Wederland) in aanmerking komt a~s ves.t1s1n9s~laats voor
een kerncentrale.
Wij bescho~wen ke;"nene:r:gie niet il).S een nood~aklijke en a~nvaard
bare op).ossinq voor het energiavraagstuk. ao~ a). tracht h~t AS~
in geruststellende pewoo~àlnqêb äa onontkoQw~a~rheidvan 4e~~ ener~ie

bron aan te geven, wij ~1jn van mening dat.kernenarg1e afgewezen äient
te worden. Maar niet alleen de kernenergie doch ook het Voor ons
liggende ASEV wijz:et1 wij ·.f~ ~en planológ1sch~ ke~nbes:J.1ssinq
voorafqaan4 aan een aoclaa~~-al<onol't\isehelte·~npes11ss1nqf ~s als het
konijn in dehQe4van een goochelaa~.

voor de du~del~j~helq geven wij hier een ovetz~cht van een ~anta).
in het AS~ niet pehandeJ.èle aspekten 't'1elke pij een qisltl.lsIPie over
~ernene~g~e n~etovet het hoofd gezien mosen worden;

• het afvalpropleem van de kernenergie; stopppen we net
in qe gronq, ~n zee, gaan we erboven op ~itten, of
schieten we het naar de maan.Oe oplossinqvooT het opbe~gen
van de +OOO-e jaren gevaarl:j,j~e afvalstoffen is niet
gevondGn, ~aar ondertussen hoopt het afval zich op •••

• de opwer~inqsfabrieken;waar het per~oneel veel moei·
lijker te beschermen is tegen de straling, en de lozing
vanradio-a~tteve stoffen SOx groter is q~n van kern
oentrales.~och is dit een onontbeerlijke Schakel in
de kern~ner~ie-cycll.ls.

• het transpQr~ van spli~tstoffen, afval, enz, neemt toe
in h~t stee4s ~evaarlijker wordend verkeer,.,

"1' het verlies enlof diefsta:l. van p:J.utcmium, as grondstof
va.n kernwqpens.

• hie:r:aan ·is verbonqen P$t Fropleem v~n de pro~~~e~at~e.
• qe totale ~osten van qa kernene~q~el moeten de ove~iqe

schake:J.s -i-n de sp~ijtsto;oyol~s 40o~pe+ekent wo~clen !n
qe l<l-iH/prijs

'" de relatie welvaart"'energieverbru.i.k in ve~hcmqini tot
q~ relatie welzijn-aerde wereld--mi:J.ieu

+. Qfjaanspral<elijKhe14 bij eventuele onqeva:l.hm
.de versche~rinq van het land pij een event~e~e ;~mp

• en~OVoort$. .

Pit ~ijn slechts enkele pelangrijke a~pekten waaroVer e$~st cluidelijk
neid moet pestaan wil men overgaan tot de toepas.sinq van k.ernenergie.
W~j hebben deze punten slechts aanqesti}?t en niet uitvoerig pesproken
omdat dit h1$%" te va;- aou voeren, en 0 dat wi.' weiniq vertrOl.1Wen
hebben dat iea ft aandacht bestee zal wor e .ca J.~~ens ~.i t·S}?rak.EH+
van ele ~rni~sióriairé minister LUBBERS oa. PZC. 23 auq. '77).
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W~j z~jn van mening dat het energievraaqstuk totaal anders aangepakt
mo~t; wQ~den. tUeroVer hebben wij in onze reaktie 'op het. S2'( al het
een en ander qezegd. We willen toch niet nalaten het nog e~en aan
te atippen ...

• decentralisatie van energieopwekking
• toepassing op grote sehaal van alternatle~e energie
• tnvoering van progressief tarievenstelsel
• sterke beperking van gebruik wegwerpartikelen
• extra belasting op energieverslindende ar~ikelen

• propageren van kollektief gebruik "luxeR-goederen
• een echt en verantwoord ENERGIEBELEID

Coppenhagenlaan 552,
'i'1lbur9

.tb I .

PROVINCIAAL ENERGIE KOMITE NOORD BRABANT

l<oestraat 18,
Tilburg

4.

BNERGIECOMITB ZEELAND:

Toepassingvankernenergie
moet nu worden afgewezen
l\S2V .I. K.I.

~n naar re_~tie op het Aanvullend Struktuurschema Blekt.rlciteita
voo;zieninCl leomt. het Energie Komitee Zeeland tot de volgende
konklus1es$
l. de vast.stelling van een Nederlands energiebeleid dient vooraf

gegaan te worden door een diepgaand onderzoek naar de toepas
singsmogelijkheden van de verschillende energie~agers en de
maatschappelijke gevolgen daarvan. Hierbij denken wij aan de
in 4e Verenigde Staten reeds beproefde methode van -Milieu
effekt-rapportage".
Pit onde~zoek dient gevolgd te worden door de door ons
be~leite ~nspraakmogelijkhedenen -procedures.

2. Het toe~assen van kernenergie voor de elektriciteitsvoorziening
moet worqen afgewezen zolang het Nederlandse energiebeleid in
het onder 1. genoemde niet voorziet en daarenboven de tegen
kernener9~e geldende, bekende bezwaren niet volledig zijn opgelost.

~, Het Qve;heidsbeleid inzake de energievoorziening zou er ons in
~iens op gericht moeten zijn om in de toekom.~ bet Verder ont
wi~kelen v~n alternatieve energiebronnen en het effektueren
van energiebesparende maatregelen in alle sektoren van de
samenleving mogelijk te maken.

4, Het beSlag qat nu en in de toekomst door eventuele kerncentrales
op 4e r~imte in Midden-Zeeland gelegd wordt, 'n de dreiging
die hiervan uitgaat maken alleen nog maar een z'lr eenzijdige
ontwikkeling van dit gebied mogelijk, waartegen ernstig gewaar
8ch~wd dient te worden!

s. UIi.t.i.l.i••glD••lliSiI.IQIIIt!••!=~IQ§I.1J:l.
E.X.Z.
Xoepoortst~aat 1
Middelburg_



Vriendelijk kernenergie
protest in Antwerpen

ANTWERPEN op 1 oktober 1977 vond in Antwerpen het grote Kernene~91e
Ge6euren plaats. Dit was de eerste g~oteAnti-Kernenergie-Demonstrat!e

in België. Hier waren ongeveer 4000 demon
stranten, en de pers heeft hieraan ook
ruimschoots aandacht besteed.
Vanuit veel plaatsen uit Nederland waren
ook mensen naar Antwerpen gekomen.B~ was
'én groot verschil met de demonstra~ie in
Kalkar : de grinutl.igheid in ltalkarstaat.
tegenover de "liefheid" in Antwerpen.
Oe mars door Antwerpen leek op e.n Still.
Omgang, waarvoor de politie het ve~keer

stond te regelen. Maar ook in Belqië
werden qe demonstranten onderweq gekontro
leerd op "wapenbezit".
's-Avonds was er nog een diskussie. 2erst
mochten drie voormannen van de anti-kern
energie beweging uit Engeland, Duitsland
en Nederland hun strategie uitleggen,
daarna was er een forumdiskussietussen
vertegenwoordigers van verschillende
politieke partijen. Daarbij verklaarde l1~e

mand voorstander van kernenergie tezij~.

Ze waren allen voorstander van een bezinnings
periode, en toch werken er. in Belg!i nu al
vier kerncentrales en zijn er nog vier
in beste~ling•••

De avond werd verder o.a. nog omlijst met een stuk van het Trojaan$e
paard. Het verhaal was geënd op de vermissing van een schip met Uranium.
Deze vermissing is in het begin van dit jaar aan het licht geko~en,
maar verdere opheldering laat nog steeds op zich wachten.
Door de VereniqdeAktiegroepen voor Kernstop VAKS, is een tentoonstel
ling gemaakt over kernenriergie welke in Antwerpen voor het eerst te
zien was. .
Pe avond was een startavond om mensen aktief te krijgen tegen de
kernenergie. liier werd aangekondigd om eind van dit j.aar in ae ver
schillende plaatsen waar kerninstallaties in Be19ië staan hiertegen
te demonstreren.Al$ voorlppige datum werd 4 december genoemd. De
plaatsen zijn: Doel, Dessel en Thiange, de dorpen van het jaar.
Voor meer informat·ie over akties in België kun je terecht bij:

.. Rem u235 • Wake
St. Donaasstraat 1 Viooltjesstraat 3
Zeebrugqe 8380 België Kokszijd,e 8460 België

.. Werkgr. Soft Technoloqy - Natuur 2000
Schoolberqenstraat 16 Opperbusingenstraat 102
Kessel-La 3200 .Be19ië St. Kwintens Lennik 1680 88l91i

• Komitee tegen de·weer in gebruik name van Euroche~ic

Vinkenstraat 7 . en Leopoldstraat 5
~ol 2400 België Turnhout .2300 België

.. Bleker-it/Aktie Kern - Verenigde· Aktiegroepen voor ~e~natop
Consciencestraat 46 . d"Alcantaralaan 72
Antwerpen 2000 België Lembeke 9971 (~ent) 'België

. i



Kalkar 24 september

Geweldloos demonstreren
in een politiestaat

KALKAR 24 se,ptember 1977 ! 45.000 Qeelnemers, du~zenden 4i. Ralkar
niet bereikt hebben, meer dan 10.000 ~n·politie..... .
Oe pers heeft uitgebreid aandacht besteed aan deze vre~dz~me interqa~

demonstratie.
Oe ris1ko"s van de toepassing van ~ernenerqie zijn pek~nd.Voor de
Snelle Kwee~reaktor (zoals in ~alkar gebouwd wordt) ;e~den de ;1siko',
(Joor gebruik van Plutonium extra. Maar éên ding heeft de demons~ratie

duidelijk aan~etoond: de toepassing van kernenergi. ro_pt een politie
staat op.
Oe demonstratie-leiding werd bij de voorbereid1ng van de demons~ratie

voortdurend gekontroleerd.De demonstratie werd door de overheid
tegengewerkt door verbod van de mars naar het weiland Van Soer Maas,
en de in beslagname van het Podium en de· geluidsapparatuur. Oe moeilijk
heden bij de grens, de scherpe kontrOlles waarbij zelfs gefouilleerd
...;er4, de voortdurende provocaties van de poli tieheli.kopters r .en.,voorts.
Dit alles is ~en bloemlezing uit de grootscheepse POLITIEMANtl'E6TATIE
~n Kalkar.Oit alles om de "Rommunisten, Chaoten en Terro~isten geen
~ans te geven om rellen te trappen als in Malville".
Voor volgend jaar staat weer een demonstratie in Ralkar op het
rro9ramma~ Want Sohmidt heeft aangekondigd dat de bouw van Ralkar
gewoon verder gaat. Dan zullen nog meer mensen ~un ongenoegen met dit
bes~uit demonstreren, totdat naar deze roep geluisterd wprdt

. Op ~2 november aanstaande zal in Utrecht een evaluatie van de àemon
strat~e plaats vinden. Hier zal op grond van de bebaalde resultaten
een strategie bepaald worden voor verdere aktiviteiten op nationaal
~p ~nte~natiopaal nivo.
In. dit nummer van de ·ZEK-krant staat nog een Prqtest-btief van de
Werkgroep kal~ar Tilburg aan de Duitse overheid opgenomen, met daarbij
~e vQorlopig9 (1) reaktie.
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,Kalkaritis'
Het ved1NIJ. 0'9'A" de cDm.i)nstnt.tle ttl
Kalk.... tAl Iedereen iJltalillllP:l wel ~~lt~d
:tIJd. Oe \"eI'WaCbtey~ tCJ
u.lt&ebleven. OJulauks -. W'oo~ptl
T&a de. fDuitse) pera .. tm.r!anb de
....*8 Pl"Ovoa.tl. RlAtlmidaUe
pociqen qn do Dutu..~".
Wat bet:ielt die~ meuea toch
Olllmueaal pe~ b'ilfl, auCt>enntl~~
een DUlia Mad" C)p t .. ir'eiIlbD ... m.It"
boterhammen. t1ree sbwuappeJs. spu
doeken en beplakt :met stikkers - om.
dur to PI'OtMteml~ 4. bouw ft4
de be:rudlte melleDAtrl~
~

Is hler ç:ntke 1Ian eeD Ttroar. een Jllft'W
besmetteUlk. zt8te (kaDuu'ltJal \\"Ii.Or' 4.
ll'ledidSUm lNlM n nor g;eeJt $$l"Um voot
pYOWloD hebben? Ot te· 't~ eon.~
scba~ Wt.bla 'MA omuc:bt.
lnun--. ktom~nt:ral.......n door
velen.~ .. cle ..terlJlko
symbolen vu "ti. Jl1et metr t• .-.
modeme tèdulokratffn d. topjes "cm..
Ijsberg, die 61echta Ju-e JUt kolonn-.
lapnten, maehiJlepJ8to... htUkopt....
prlkkeldl'aad eoJ:. vtmJ.edltd. 1runJ1cm
wonlen. ArSlus~enten lfI)fJlen seea. rol
mMr. • het ûen van efm df»'PUiko
,verdedlgtn8" venmdert h_ lr.aralder 'VU
?..o'n demoutratf.. de onmacht ritht
dc:h tevoDS op cle verdecllPllSo die dt!
omtnkken van een~t a.au~

geven. 1l'iloal1nW recht op demoMtnüt
op de tocht clre1gt t. k(.'ljn~n $faan •••
PnJdes een week J~ vond te
A.o.tWêt peA het Grot;e. ltvnme:rgfe
Gebeuren pl&attJ. De dee1JUwe WAS
bt4Ialdl!llu:t minder daI\ ill1ü:lkar. maar
l:W ateer W'M watm1nde~en en
lucll.eker...Hier kunnen ..., Qmm1nsb&
DO~ 0",1' kemenetBfe pratèn" m tKm ft.tl

de orrrantaatoren. ..-...rmee htJ het
....l'8CbIl met~ prolHiemlo UIl. te
BeY.tl. Maar toch bUlkt nu. dat cl~

8oIPacho pC'IJiti. lil een week tIJd al veel
pIeercl hNtt van d. Dut_ koUtlp's,.
Ook bt BeIslê werdM. butJftu aan·
p1l.0llden.. auto's doonocht e11 demon
strazltM. cetouUleerd.
De .gMSt YN1 Kalkar' bectnt 01Jl ddt
heen te grijpenl het jachtee&:oen op
c.:haoten. e:rtt"e~ N4Jke.len en
k~ (:&08la alle demOMtraU.
door DE DWtM pers wordn pstoomdl is
\'oor le~d verJdaat'd.,
Straks mogen de 1:egeMtandws van
kemenflrg!è &11eeft DOS maar op pa_
hwt bo~'..ren lateI! horen. Als op die
manfer bet 'V'ft'8c:htJnaet kernM1&rgie
koste wat 't kost en IQCK .alle ge~
aan. de lSIUUlllevlnl WQl"d.top~
ku.nnen ..,.e voor do "'" àU. cll6kussl_
over demokratle. reehttlll vu dit ntClll:S,
tlxtz. wel ~ten.



Sehr geeerter Hert Hirsch, Tilburg, 27 sept. '77

Hierbij willen wij met kracht protesteren tegen de veili~heids

maatregelen ten tijde van de internationale Kalkar-demonstratie
op 24 september j.l. in en rond Kalkar.
Dit optreden bevestigt het reeds langer ge~ite argument van de
anti-kernenergie beweging. dat de invoering van kernenergie on
vermijdelijk tot een 'politie-staat' zal leiden.
Het optreden van de dui.tse politie c.s. veroorzaakte grote ver
traging voor de vele bussen _et demonstranten uit Nederland,
Duitsland., Frankrijk, ent.
Daardoor konden de (gehuurde) bussen niet tijdig op de pll.l•.,;.sen
van herkomst terugzijn. Dit leverde extra kosten op, waarvoor
wij u aansprakelijk stellen.
Wij verzoeke·n u daarom eert bedrag van f 175,-- (te weten;êe
extra kosten voor de 3 bussen uit Tilburg) over te maken op:
giro-n~er 17992, t.n.v. Penningmeester Ralkar-proces, tQ
Ams'terc1am.
Tevens v~agen wij ons af, wie op 24 septe~er uit was op _en
geweldd_d1~e demonst~at1e: de demonstranten of het westd~itse

politie-apparaat.
Wij achten de tentoongestelde taferelen niet alleen intimloerend,
doch zelfs misdadig, omdat:

o aan de grens de mensen met machinegeweren we~den 'ontvangen'
o de vrije toegang tot Kalkar werd belemmerd, en omdat Uitge

breide fouilleringen werden toegepast
o de manifestatie op het Marktplein en de demonstratieve toant

voortdurend m.b.v. helikopters werd verstoord en geninde~d

o de hele demonstratie-route met NATo-prikkeldraad was afgezet
o enzovoort ••••••

Hoe meer de herinneringen aan het overheids optreden van afgelopen
zaterdag te Kalkar naar boven komen, des te grote~ wordt onze
walging en afschuw over het gebeurde •••

. L,

WERKGROEP
RALKAR TILBURG
Cobbenhagenlaan 552,
Tilburg. NL •

DER INNENMINISTER
des Laudes Notclrbei-n..WesUalen

IV A '. - 127
Sebr geehr~e Herren!

4 DtiSSEtDORP, den 10. Okt. 1977
EliSl$betbltraBe 5
Tel.Pit. OurcbwJ!a1811/ '52

leh habe den Reg1erungaprls1denten in J)Us••ldort als
zuatänd1ge PQ11ze1aufs1ch~sbehijrdebeaut~ragtt die
~gele8enhe1t zu UberprUfen und I~en weitere Nachr1Çbt
~'Ll seben.
Bia dah1n b~tte leh um Geduld.

Hit freun41ichen amaen
Im Auftrag
gez. Dr. Le))ne



flet is n:Let i~nl~kkeltjJc VQO;: e~n Gemeente
om het eneri:lebele~d af t. _temen op be
Spiu'tn,en,. •
:tmme,,".,ellte f\l14en w1tlst .... via de gemeen
telijke ene,,~ebe4r1jven - 1~ mOQ1 m.eege'"
nam_nt De ent!~9ie ~l$ melk)cQ~.

~o behA~:l-4e het GII-Ti.l.l:n,u:g' in 1976 ruim
~, mt1jaen pure w~st.

Het is d~n .QC~ vefle1Qe11j~ om bv. de ta
~l~ven een Piets.je te. ve~hogen om zo nog
m6ir w~nst te ~h_len om de 9ent~entebe
q+Qtinq s~~it.n4 te ma~an••••
Toch ktest Wi l.blU'Q VOOJ' een qematigder
~J,eiêl, en 4at is aeer toe te juichen
omQ~t zo'n q~me~nt. (eindelijk?) inziet
dat elke ~... of m" "'beSpA:f1nq aOlt winst
bete~ent.. HOP 4e la.nge termijn.
OVQttgens kent ~i~u~g seàe*t 1 o~tober
een ntS"We ~i"'4irekteur, die btj zijn
~noemin~ l~.t 4oorsoheme~en wel ~ets
t@ ~ ten ~n Q.e tOGPAss1ngen van ac:mne
enefq!.e ..
Wij hopen Qat erop ko:r~ te:nn1jn :reeds
weJ7~e:U,j14:e :\n~tiat~even wOJ'èlen gQnomen
in '.f11.J;)\;u:''1 ft

~ \Ji~. "1.l-l.~4(t~ H~V.

BegrotiDa GEB
afgestemd

op bespariRl

flQewe+ a_ae "i~spraak van de Gelè~rs.e G.S. gunstig 1s te nO$m.n,
ls het ~äon ja.er <.lat een OVERftEtDStlCHAAM m"r qew1cht in 48 (mil&e~)
~ctH~A~ 18ft, 'an, .tle:lei prcrte:Jten, nota's, enz , van m.j.lie\19'~aepen
(;ools ge Wé;'i~oep Mtl1eu G$laer~lsen, de BrAbantse Milieu f$de~.tie).
Het woo.a is nu lan 4. arabant$6 aeÀeputeerden, d~e in het ve~leden

stee4s pal a,chte.J' de PltJM bepb~n qestÁan.



.. .
~t el' jn CN b.lurümtl Be1.g1e
nosal wat aan de hand i$ op bet
~e-~i.n, vcn:1en"t4j het
narUt QQ een aantal benchten
van Ql.Ze~ te plaatsen.
Een kijije CNer: de ècb.utti.rq .. 404O.

J j (I, I 1~ !St se:. ' 14 &! . J f~l4-I

"GD WIL
1 "IJ" iA 44160. ". ., ,. •........

Belq1e heeft plannen ontvouwd,
cm een tnternat~onaaJ. eiland
in lIee te pouwen, w.al: 4ive l:'se
ke~cen~ales qeplaat.t kunnen
wQ~4ent

A14ufi cSe mtnifSter van .cono·
mifiobe la_en, Willy Claea (BSf>
samen met F~tnkr1jk en Duits
land ~ou4en 4e Benel~1.anaen

een 4.~e~1jk p~ojekt moeten
uit.voe;en om onze toeJccost
vetlig te Itell.n. De plaat. van
d1t kern-eitand iOU ~ ongeveer
600 Km. uit de kuat 1~igen•••
Ze8bQn4e~. kl1amete~1 Wor4en ze tn Ielq1e ä-.n toch ook eeu beetje
bang V4n a:i.e dingen?
P.8. Tt.:!aen$ (ten politiek debat (op 1. oktober te Ant:werpen) ver'"

klaan',en alle aanwezige polttleke patttjen a1ch tegen keJmene~g1e
In Pelgte volgt men p11j~aa~ hetzelfde If.teem .1$ in opa lan4.
al. 4e Mtn11ter van 2koncnnisohe Zaken eJ,'qenl v60r: is, a~ éioet.
't er verder niet veel toe noe de aohte~b.n er ove~ denkt ••••
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m.rkeren: per dag zal er zes.....n... t4chti-i mi.ljoett l.~te;w.ter

(86 m!ljoen. liter water) ver4ampen, op 1\ ~11Clf,tl$ter afltM"
v~ cSe ~skom van Doel.
De ;evQ1qen zullen weldeg~l.tjk snerkb••l' zi.jru fUIJl vOOI'1;4l.Sredn4.
nevel in éte OlIlgèving en een voo;tduren4 ie4t'U,l! van het neet'Q'ut••nä
a!çre'f(oelde water.. "" . .
De inwoners van Ooel krijq~n er we~r eOR att~akt1e ptj~ Waa~.~1jn'"

lijk de laatste, want de do~en Poel, ~.ilQ en ~1e~d~cht ~u~l'n
op deze bedreigi.ngen maar '"n antwoo~ h.bban .... V$t'hu~'ent

ZCI.IBR1'IJ1) SESPM'RDE IN l:3EU;IE l' OP~ .,... ',' -''' ,.. .. . . _I., __ ,., __....
Pe efte~ten van de zomertijd ai~tegengevalten~ aldu$ de
be191e.e etektr1citeitsbedrijven.
Een besparing van 215.000.000 kWh, oft*W*l l' op bet to.t~le
stt'Q(lmverbruik.
Ptt cijfer komt ongeveer overeen met de ne4erland$e ~.$u1tat.n
van d$ aomertijd: 250.000.000 kWh (ongeveer 1, , be$par~nq).
Alleen •••. 1n Delgie wonen ongeveer 8,7 mtl~oen meneen en in
Wederland ruim 13 ntiljoen.
De Belgen blj.jken dus nog stee..-la royët).Blt' Qim hun noorflerbm:en,
d~e ~ee4s eeuwen bekend staan om hun ~qtn1qb~14 •••

••••• .....miI "SAt,t::N VCX>R OE~~n JAN:1r S'I!~IK _ CP.
I -It'..... _ ,.I,.'.'.f:II~n!._;:f."F"rc_ 1"., 111 _, l' '-, _ .-- •..• , ....

I!ft I HU'ft ti HI-IIII ft 11' 11111+Hfl'f" H HHH IHHH't''''ft f+''''fH tHttHt'HHtf

IUROPEES

Bind November zal te Brussel eftn~ Q'flIVt.T pHa~s v:l.nden
ave.rde karns. nergie, georQan1.e.e.rd door 4ft Juropese Commi.aie.
Cammissari~ Brunner (van europe$e ener9te-zaken) tegt 't alfi VQ~qt,
"We ttachten meer duidelijkheid te~ ovet' een <:Il'ldet'\eJ:P a.t 4e jcngate
ttjd (Ie9~n in versche.idE:lne Uèlatate.n fe,l. vemtttf "

~ot lover lijkt bet een loffelijk straven•••maaf d_ bedoel1nq van
dit debat liegt er niet om. oe Heer a~unne~ tI een fe~nt VOQ~·
stander van kernenergie, en met dit debat wtl h~j ke+nene~ile bij
een ruimer :publiek aanvaardbfun:' maken. aldus een pé~.})e:;1aht van
de lilEG. Wan·t Brunner wil zijn plannen liSonder al te wel weet'8tan4
uitvoeren: zo snel mogelijk ~n fltn~ aantal kweekre.któ~en boUwen
QI\ ae brandstof voor 500 europese kerncent:tAles te q.J"~.t'enSI

VQQ~,wie nog naar dit debat wi~: 29, 30 november e.n 1 4.cembe~*_ Hal 7 V4n het Hei=_lpar::k te
)I:~ . .•. Brussel O>tj het Al;QIll11l1l\1l

~1tI Be1giê
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••ter van'.", "lIt'ef
'"n ........ radlo."lIt•.,
or.:l.9. t1tftl

l4nd
pfgductt.e

; ~tebe~ heut$ ~~t~v
*:;.~ ;:",::'l:J:'qen: +.d1Q.kt:tv.

; Qq1tll''',d ~

f N:l.oo G1.il~'U. t~ t

VanAf hA~' nQvembe~ V~n Q~~ jaa.; wo~4t QQO~ C1neolub v~tjbe1dsfllma
4ezft t~1m tn fQv~atie !~P;.oht, Het t. 4e be4oel~ni 4at .4.~. film
een tou.n•• 4QQ~ Ne4er~n4 g.at mak.., Ri~~p~j kan de ~.k.ter van de
t11m, Kin. G.~.4tt~, ••n~."~9 zijn. Qm4.~ 4e ~o5ten van 4' film e~g
booq 'tin, .n aubat4ie VOQ~ 41t aQO~ ftlm. ~11~jk te ~~1jgen 1s,
worq~ VOQ~ «. f1~ .en aQl~d4rit.1ta-h~~rp~1j$van't250,·~ fèr
voo~.tel1~n9 gev~.A94. VOQ~ het tQ~fn.e zql dQQ~ C~u.alqb extra
land.l~ik. p~1iQ1teitv$r.o~9dwO~Àent Voor meer info~matte ~un ~.
terecht b1i Cinecl~ V:tjh.i~$fllm.t 'ostbQI 1626, Ame~$~4~,
$elefoon; OaO-2$0045 0' 040~250o.57.
Over 4e film;
Vie:r: of vijf j_Ar io~.4en b_a ~tjnA n~~n4 ooit van WbY~ 9.poo~4.
Van4aa9 4a aag ~s hat dOfP in het lui4-wa$t.n VAn puttltan4 het
.ynontem VQQ~ eeft bewegtn, 4te ~loh over 4. hele werel4 v~~.pre~4
heeft.
Toen de re,.~in9 h~':r: pl~nnon ~ekenQ maakte om bt.~ -en van de
groot,te k.~noent:r:.~ft. tabQ~w.n, re,.n prota.ten van we~ 40 ao~p.n,
geleien Aan weQ~lz1ja.n van äe Rijn.
pe eens kQnl.~att.vft wtjnhanaelaren en boer.n v.~~ame~4tn m_er 4an
lOO.QOO han4tekan1ngen. Op 18 ;ebru.~i 1975 ~e.$tt$n Itj b_t bogw
terrein. Hun onve:r:~1adel~~~e $tr1j4 w.r4 bekend avet a~ h.l. we~e14.
Ket d1anulpt _n Pfea. tnt.;nat~Qn.~_ ~oli4~1tett ~s ~8 bouw van 4.
~erncentrA~.e veatoptp
Nina Gla4i.tz ieb:r:\l~)(t. n_Af ~amerA .~. wapen in de at.t':i.i4. Oe f~1m
die Ie m••kt.. i$ n.i.et ef1n. ceDvQucl1Q_ QPsomm.~n9 van (3. Q'.l>e~ften1•••n,
maar veelt .en fun4AmGnteo1 beeld van het 1.ve~, bet wark en de at~tjd
van ae wt:inhandeluen van Wbyl., !loogtepunten als cSe oal$ett1ng, 4emon
~t~.tte&r b1~eenkomlten, botsingen met de politte ~Q+~.n.t,~t••e~d
met P~WQ'.. q-aeeltem over cntwj.~Ml1ngen 4je 4. menl.~~.oo+q~akt~
hebben. za&ll ~~jvQQr:~e.:I.<l vrouwen 4~e een ptet.lw be'WfJt31:in lu:egefri
of 40 ku~tu~e~e beW8it.ni4t~ vooral Aktief was 1n de "Vo~k.hoge.chool
van Whyl" ..
pe ftlm t~ n~.t &~leen m••~ een getQ1ge van 4_ ve~.Uften~••enJ
doelbewu.t wo;at tUII.nbe~4. gekomen ~n Q$ we~~el~jkhe~44

Bm':aa VANDAAG AWL'IEf DAN HORGIN MD.O - U'IY~f;f
~en 70 ~nutan 4gren4e Du~~.e. zwa~tpW~t f1tm over 4. it~1j4 van 4.
1:>evol.king van Whyl, t\tfer& 4. bouw van een k.~nc.ntt:'.lCil,

CIN,ECLUB
PQ$TBUi1fi2ft·AMSTERDAM
POSTGIRO i69~8a9

vrijheidsfilms
TII+. 210046 Of m1Q61
GiME'NT\;Q'RO C44(1Q
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pe IEK-k;a~t is een Qna;han~el!jk

pe.$o4!IkYàn 4e Geaam'ltjke in.~·
g!e ~om~teesa"~q-Neae.lan4.
aet plai wo.4t gefinanoief4 400.
haa~ aponneea.a1jna al het aponne
mentSgeld gaat op aan ae hoge
po~t~~osten.

W!j vfaqen !e4e. qie het APonne
mentsgeld niet betaald hee~t dit
alsnog te doen. Oo~ e~tta bij4._qan
;1jn Van nafte welkom.
G I R Ol ~600254
tnv. fenninqmeeste. pa.

Coppenhaqenllan 552
't'111:nn:q 4408

a~PAN~----BSPANKW----8iPANJT-~-

,U.j lloPtitn 4e volgenele ZEK-~+ant beg!n dec.er 'Q.1t te ptengen.
Jopy opatQ+en voor 1 4ecember naar aedakt1e Z.~~-k.ant

N1eQwlan4st.aat J9
':r~lb'Qrq
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