
Trap er niet inl Wees op uw
hoedel

Misschien bent u zich bewust
(echt bewust) van de gevaren
van kernenergie.
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meevalt. Want dat is je kop in."
het zand steken. Daarom mogen
we niet toegeven en ons erbij
neerleggen, ondanks alle po-
gingen daartoe.

Misschien doet u er iets tegen
om te laten merken aan u zelf
of anderen dat u die gevaren
ziet , of ze zelfs probeert te
voorkomen.
Dit nummer gaat daarover: wat
doen mensen die tegen kernener
gie zijn en wat kunnen wij er
tegen doen, om duidelijk te ma
ken dat we ons er niet bij neer-
leggen. --
Er zijn andere oplossingen. En
dat zullen we de regeerders
duidelijk moeten maken, door ze
te dwingen naar ons te luisteren.
Iedereen kan dat doen op zijn
eigen manier, maar wel samen.
Want ze zijn slim, handig, wel
bespraakt, hard, bevooroordeeld,
rijk, kapitaalgericht en mis-
schien ook wel onmensel i j;k " ._ . ""7:'"'

En dat moet bestreden w rden I - ~ - J
door u en door ons, voo ti~ént~~~"i~
voor ons, voor een (nu og I k Iww w. o a .arg
leefbare wereld. r: ... ..l;_ :•., I; • ..._,.J ")/'\1 A

IREDAKTIE
ADRES :WASCHOlTENSTR.lI°
GRONINGEN

De dreiging van kernenergie
wordt met de dag groter. Via
kranten, radio en t.v. hoor je
dagelijks berichten over kern
energie en wat er mee samen
hangt, zoals radio-aktief af
val.
Uit al die berichten blijkt
steeds weer dat kernenergie
realiteit is en dat ondanks al
Ie ongelukken, protesten, ak
ties etc. kernenergie toch op
grotere schaal toegepast zal
gaan worden.
Langzaam maar zeker ontstaat
het beeld, via deze berichten,
dat er toch niets meer aan te
doen is . Een veel gehoorde
uitspraak is: "Wat wil je dan?
Er is immers niets anders dan
kernenergie, dus we zullen wel
moeten."
Het beste zou zijn om ons er
maar bij neer te leggen, vindt
men. En steeds meer mensen la
ten zich dat aanpraten, ten
minste dat wil men ons doen
geloven.
Maar zolang het niet absoluut
zeker is dat kernenergie en
alles wat ermee te maken heeft
voor iedereen absoluut veilig
is, en iedereen daar ook van
overtuigd is door keiharde
bewijzen, tot zolang moet men
met kernenergie stoppen.
En tot zolang moet men niet
doen alsof het allemaal wel

---



VERKOOPADRESSEN
Van Atoomalarm:
-Bruna, Brinkstr. 26, Beilen
-Bruna, Rijksstraatweg 117,

Haren (Gr.)
-Mulder, W.H.Bosgrastraat 146,

Oude Pekela
-Moeder Aarde, Meeuwerderweg

68, Groningen
-Slagerszicht, Folkingestr. 10,
Groningen

-De Paardebloem, Folkingestr.
21, Groningen

KONTAKTPERSONEN,
AAP-Stad Groni'l'lflen, Jan Brinks,
W.A.Scholtenstr. 11a, Groningen
050 - 123977

~AnZoQ oene Zwittink, De Hoek
14, Gasteren, 05923 - 473

~Bol'gel'/Gasse1.te, Berend Men
sing, Harm Tiesingstr. 20, Bor
ger, 05998 - 5866

AAP-ZuidJolde, Hans Valkenhoff,
Steenderkamp 31, Zuidwolde
(Dr.), 05287 - 1918

~Schoonool'd, Annie Stubbe,
Oranjekanaal z.z. 2, Wezuper
brug, 05918 - 1345

~DmNm, Joop Markerink, Ba
lingèrbrink 260, Emmen, 05910
- 13725

Ro'Ldsl' Ol1tII'1.eggl'OBp Atoomenel'gie,
Pim Novarraz, Amen 65, Rolde,
05920 - 79376

flel'kgl'oBp Ksmenezogie Stadskanaal ,
Jan en Marijkè Wijer l Essen
hage 54, Stadskanaal, 05990 
13955

~Piet4~, Gijs Visser,
Witherenweg 50, Kloosterburen
05958 - 780

AAP-Oost Groni'l'lflen, Steef van
Duin, Grootstukkenweq 8, Alte
veer (Gr.), 05991 - 1620

Bl'eek Atoomketen Nedel'1.and, Allard
ten Dam, Fivelstr. 29a, Gro
ningen, 050 - 731256

Andere groepen d~e kontaktper
sonen in deze lijst ve~ld
willen hebben, kunnen dit door
geven aan de redaktie.

Augustus 1980

WORDT ABONNEE
Atoomalarm heeft het niet
makkelijk. Als u nu abonnee
wordt, maakt u ons des te
sterker, maakt u de vuist
tegen de kernenerg1eplannen
weer een vingertje groter.
Word daarom abonnee door f 3,50
voor de laatste twee nummers
van deze jaargang over te
maken op g1ronr. 4454100 t.n.v
Tijdschrift Atoomalarm,
W.A. Scholtenstraat 11a te
Groningen.
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Beste mensen,

NEDERLAND
Heeft u uw elektriciteitsreke
ning in twee termijnen betaald?
(zie verderop in dit blad) Als
u de kerncentrale in Dodewaard
stil wilt leggen is dat êên
manier. Als hij eind september
nog niet gesloten is, worden
de terreinen rond de kerncen
trale in het najaar bezet (zie
ook verderop). Dit is besloten
in het pinksterweekeinde toen
erbij Dodewaard een tentenkamp
is georganise4rd, waaraan en
kele duizenden mensen meededen.
In datzelfde weekeinde, en wel
op 24 mei is er in IJmuiden
gedemonstreerd tegen het stor
ten van radio-aktief afval in
zee.
Ook BAN (Breek Atoomketen Ne
derland) is weer goed aktief
geweest. Direkt na het pink
sterkamp hebben zij via een
blokkade van de toegangs
poorten al geprobeerd de kern
centrale in Dodewaard stil te
krijgen.
Vanaf 9 juni is er aktie ge
voerd i.v.m. de jaarlijkse
storting van radio-aktief af
val in de oceaan. In Petten
hebben BAN-leden het transport
van het afval van het EeN-ter
rein (Energie Centrum Neder
land) naar IJmuiden vertraagd
door wegblokkades. In IJmuiden
werd het "dumpschip· de Andrea
Smits tegengehouden door Green
pe~ce en door binnenvaartschip
pers. Hier waren ook BAN-ners
en leden van stroomqroepen ak
tief. Nàdat de Andrea Smits
kon uitvaren ging het schip
naar zijn volgende halteplaats
in het Belgische Zeebrugge. Ook
hier is behoorlijk aktie ge
voerd. Inmiddels liggen de af
valvaten wel mooi al op de 0
ceaanbodem en zullen de eerste
roestplekjes ook al wel ont
staan zijn.
Wat is er zoal nog meer gebeurd7

DUITSLAND
In West-Duitsland is op 4 juni
in Gorleben door een grote po
litiemacht de daar bezette bouw
plaats ontruimd. De eerste re
sultaten van de proefboringen
aldaar geven nog niet bepaald
aan dat opslag van atoomafval
in zoutlagen veilig is.
Veel dichter bij de grens is er
echter op het gebied van de
kernenergie ook een zeer ernsti
ge ontwikkeling aan de gang.
Hierover is volgens ons bij de



De redaktie.

groepen in september geven. Een
Atoomalarm waar u hopelijk nog
meer aan zult hebben.
De volgende Atoomalam komt
half oktober uit. Kopij kunt u
instureh tot maandag 15 sep~

tember. Bent u in uw vakantie
naar het bui~enland geweest en
ook daar met de kernenergie of
het verzet ertegen gekonfron
teerd? Schrijf ons er eens over.
Uw Nederlands hoeft niet perfekt
te zijn: Atoomalarm is een blad
van gewone mensen over kerne
nergie. Dat mag uit de artikelen
best blijken.
Wilt u of wil jij meewerken in
de redaktie van Atoomalarm bel
of schrijf ons dan even.
Tot ziens
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daar dat er in september een
ver9adering komt van verte
genwoordigers van alle A
tOOmalarmgroepen uit Groningen
en Drente. Dan zal er uitgebreid
gepraat worden over hoe Atoom
alarm, er uit moet zien, hoe het
kontakt met de groepen verbe
tfltrêl kan worden, hoe we een
groot publiek bereiken en hoe
4e ~edaktie versterkt kan wor
4en. Het reSUltaat élaarvan zal
ongetwijfeld zijn dat Atooma
lam duidelijker een eigen ge
zicht en doelstelling krijgt
en dat het blad meer mensen
bereikt.
Het volgende nummer zal nog
door de huidige redaktie gemaakt
worden. Atoomalarm 6 zal door
de (uitgebreide) nieuwe redak
tie verzorgd worden volgens de
richtlijnen die de Atoomalarm-

Over dit gebied valt nog heel
wat meer te schrijven, maar
daarover in een volgende A
toomalam meer.
Wel met dit voldoende zijn om
te beseffen, dat uw/jouw aan
wezigheid op de grote inter
nationale demonstratie op
zaterdag 25 oktober aanstaande
in Lingen/Nordhorn dringend
gewenst is.
Het wordt een geweldloze de
monstratie, georganiseerd
door zowel de anti-kernener
gie-beweging als de vredes
beweging. Ook in Kalkar wordt
door deze beide bewegingen een
demonstratie voorbereid en wel
op 13 september.
De demonstratie in Lingen!Nord
horn richt zich dus niet alleen
tegen de atoomenergie maar ook
tegen de stationering van nieuwe
Amerikaanse middellange afstands·
afwerpterrein voor vliegtuigen
van alle NAVO-landen bij Nordhorn
vliegtuigen bij Nordhorn.
HOU DEZE DATUM VRIJ, KOM OP
25 OKTOBER NAAR LINGEN.

mensen in Groningen en Drente
veel te weinig bekend. Zo was
er op 14 juni in Lingen een
Duits-Nederlandse demonstratie
tegen kernenergie, waar slechts
zeer weinig mensen hier wat
vanaf wisten. Meer dan 5000"
voornamelijke Duitsers, hebben
daar gedemonstreerd.
GelUkkig zijn sinds kort kontak
ten tussen de Noordelijke AAP
groepen en de &ürgerinitiative
il\ het Emsland hersteld.

Wat is er in het Ernsland aan de
hand?
In Lingen staat een oude kern
centrale die sinds enkele jaren
stilgelegd is (een atoomrulne).
;Voor een nieuwe 1300 MegaWatt
reaktor zijn de vergunningen al
'aangevraagd. Verder is er in
Lingen nog een kerncentrale ge
pland van l~OO HW, en een nieuw
soort kerncentrale, namelijk
een Hogedrukreaktor (300 HW).
Omdat de rivier de Eems voor
deze kerncentrales niet genoeg
koelwater kan leveren, gaat men\~I~~
ten noorden van Lingen bij
Geeste een waanzinnig groot meer
aanleggen voor koelwater (Spei
chersee). Tussen dit meer en
Meppen zijn vervolgens nogmaals
twee kerncentrales van elk 1300
HW gepland.
Wat men met al die energie wil
doen?
Ten eerste het "vervoeren" ervan
naar het Ruhrgebied waar kern
centrales "te gevaarlijk" zijn.
Ten tweede het opzetten van gro
te chemische en energieverslin
dende industrieën in het Eems
land.

ATOOMALARM
Maar hoe is het nu met Atoom
alarm zelf? Niet zo best: het
blad wordt door een paar men
sen gemaakt. De Noordelijke
Atoomalarmgroepen beschouwen
het blad nog niet als het hun
ne, ondanks het feit dat ie
dereen er achter staat. Van-

,J kerncentrale, bUiten
t!J werking. .

dlJOO MW kerncentrale, .
Uvergunning aangevraagd

d 'l 300 M\'1kerncentrale,
gepland

.-11 JOO 1-:\'/ hoged'rukreaktor,
• gepland·

~
V

o
mmm

brandstofelementenfabriek
koelwatermeer (Speichersee)
zoutkoepel voor de mogelijke

opslag van radioaktief afval
uraniumverrijkingsfabriek
tussenopslagplaats voor

uitgewerkte brandstofstaven
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oene Zwit tink.

spreekt wat dat betreft duide
lijke taal. Maar toevallig
hebben ze 6ns daarbij nodig_
Er zijn mensen nodig om in
kerncentrales te werken en die
te bouwen. Er zijn mensen
nodig om de kernenergieinstal
laties te bewaken en desnoods
met geweld te verdedigen. Er
zijn mensen nodig om het
radioaktieve afval kwijt te
raken. Er zijn mensen nodig
om de levensgevaarlijke
radioaktieve oude kerncen
trales af te breken. Allemaal
mensen die 'neen' kunnen
zeggen. Die daardoor de verde
re invoering en.voortzetting
van kernenergie onmogelijk
kunnen maken. U bent êên
van die mensen. Deze Atoom
alarm geeft u een aantal
konkrete mogelijkheden om u te
verzetten. Als Q niet meevecht
tegen de kernenergie en voor
een mens- en milieuvriendelijk
energiebeleid, bent u êên van
de mensen die de stelling dat
kernenergie niet tegen te hou
den is, waarmaakt.

GEEN MACHT
KRACHT

Alles lijkt beslist en is het
grotendeels ook. Wat de rege
ring en de meerderheid van het
parlement betreft, komt er
kernenergie. Het laatste deel
van Van Aardennes Energienota

NIET MACHTELOOS
Toch is gebleken dat u en ik
niet machteloos zijn. In de
jaren vijftig was het de
bedoeling dat in Nederland nu
zo'n twintig kerncentrales
zouden staan. Dank~ij het vele
verzet van mensen zoals u zijn
dat er twee. Twee teveel wel
iswaar,maar toch achttien
minder dan de bedoeling was.

BEVOEGDHEID

Zoals u in het vorige artikel
kunt lezen, is het centrale
thema van deze Atoomalarm wat
u zllf tegen de kernenergie
kunt doen. Uit het vervolg zal
blijken, dat dat heel wat is.
Dit in tegenstelling tot wat
veel mensen denken. Ik kom ze
dagelijks tegen: de mensen die
tegen kernenergie zijn, maar
er niets tegen doen, omdat ze
zich machteloos voelen. Mach
teloos, omdat de beslissingen
zo ver weg -in Den Haag- wor
den genomen. Machteloos, omdat
in Den Haag alles al beslist
lijkt. Machteloos, omdat de
kernenergie zo ingewikkeld is
dat je er als leek niet over
durft te oordelen.

ANTI
KERN
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ANTIJCERNENERGIDtA'l'ERIAAL WAAR
TE JCRIJGEN? '

Eên van de manieren om te la
ten zien dat u tegen kernener
gie bent en om anaeren daar
over na te laten denken, is
het dragen van buttons, het
plakken van stIckers en het
ophangen van affiches.

Achtergrondinformatie over
kernenergie en andere energie
bronnen kunt u krijgen bij de
plaatselijke antikernenergie
groepen. Zij hebben ook but
tons, stickers, affiches, tas
sen, T-shirts en ander mate
riaal met antikernenergie
opschriften. JContaktpersonen
van deze groepen staan op
pag. 2. Het landelijke adres
voor antikernenergiemateriaal
is: Aktie Strohalm, OUde
Gracht 42, Utrecht, telefoon:
030-314314. Zij geeft ook een
uitgavelijst uit met alle
publikaties op het gebied van
milieu en kernenergie. Deze
uitqavelijst bevat ook een
beschrijving van het mate
riaal. Deze lijst is te
bestellen door f 1,- over te
maken op gironr. 355925 van
Aktie Strohalm te Utrecht,
o.v.v. 'uitgavelijst 1980'.

OOk rond de Dodewaard-bezet
ting is er allerlei materiaal.
Er is een achtergrondbrochure
en er zijn buttons en stickers
met het opschrift: 'Dodewaard
gaat dicht'. Dit materiaal
is te bestellen bij Gelderse
Stroomgrpepen, Postbus 1357,
Nijmegen, tel.: 080-220960
ldinsdagsavonds van 20.00 u
tot 23.00 u).

Veel achtergrondinformatie
over natuurlijke energie
bronnen is te krijgen bij
Vereniging Milieudefensie,
2e Weteringplantsoen 9,
Amsterdam.

ENERGIE
MATER·~ .....LI



STOP
KERNENERGIE NOU.
DOOR GIROBLAUW

KERNLIJN
·lIinschote1" COUNnt 23 juli 1980
Minister Van Aardenne heeft
bezwaar aangetekend tegen een
verbodsbepaling in het Bestem
mingsplan van de gemeente
Stadskanaal. In het bestem
mingsplan worden proefboringen
t.b.v. de opslag van radio
aktief afval in zoutkoepels
verboden. OOk de gemeente Een
rum heeft zo'n verbodsbepaling.
Hiertegen heeft Van Aardennegeen
bezwaar aangetekend: volgens
Ir. J.A.R. Hoefnagels is dit
een zoutkoepel die niet ge
schikt is voor de opslag van
radio-aktief afval.

KERNUJN
No'l'd-Weet Z8itwlg 7 mei - 6 juni 2980
De bouwplaats van het "Atomaren
Entsorgungszentrum" in Gorleben
~s Bezet geweest. De plaatse
lijke bevolking ondersteunde de
bezetters die een dorp hadden
gebouwd. De Duitse Atoomlobby
noemde de bezetting het schaden
van andermans eigendom. Op 4
juni is het dorp met enorme po
litie overmacht verwijderd.

KERNLIJN
NRC-Handeteb1.ad# 77 juni 7980,
Tijdens het tentenkamp dat in
het Pinksterweekeinde vlakbij
Dodewaard werd gehouden, is
door de duizenden mensen daar
besloten om, als niet voor
eind september voldaan is a..n
de eis de kerncentrale te
sluiten, het terrein van de
kerncentrale in oktober te
bezetten. Iedereen heeft da
mogelijkheid hieraan mee te
doen.

Deze aktie is op 2 mei jl. ge
start en gaat door tot het EGO
geen cent meer betaalt aan de
kerncentrale bij Dodewaard.
Iedere keer dat u uw elektri
citeitsrekening moet betalen,
kan u meedoen. Iedereen die
meedoet vergroot de kans op
sukses. Doet u mee? Laat ons
dat dan even weten door een
kaartje te sturen naar Komitê
~toomalarm, Marsstraat 3 te
Groningen of Hunebedstraat 2
te Borger. Giften voor deze
aktie kunt u overmaken op
banknr. 30.92.22.648 t.n.v.
Komitê Atoomalarm, bij de
Rabobank te Borger. Het giro
nr. van de bank is 800729.

HOE LANG?

bedrag min 1 gulden. Die ene
gulden betaalt u met de andere
kaart een paar dagen later. In
de ruimte voor mededelingen
zet u: 'voor Dodewaard: onder
protest', o.i.d. Zorgt u er
wel voor dat u het volledige
bedrag op tild betaalt. Dan
is de aktIe egaal en kan uw
stroom niet afgesloten worden;
ook al betaalt u het bedrag in
tien stukken of gaat u met een
zak losse centen naar het EGD
kantoor.

P.S. U moet op beide giro
kaarten ook nog uw ver
bruikersnummer vermelden.

U krijgt iedere twee maanden
een acceptgirokaart van het
EGO, Of uw elektriciteits
rekening wordt automatisch
van uw giro of bank afgeschre
ven. Dat is gemakkelijk voor
het EGO. Daarop is hun admini
stratie ingesteld. Door op een
andere wijze te betalen, raakt
hun administratie in de war.
Krijgt u een acceptgiro, dan
neemt u het bedrag daarvan
over en vernietigt daarna de
kaart. Heeft u het EGO gemach
tigd de rekening automatisch
van uw giro of bank af te
schrijven, dan moet u even een
briefje naar het girokantoor
of de bank sturen, dat u die
machtiging intrekt. Wordt het
bedrag daarna toch nog auto
matisch afgeschreven, dan kan
u het terugeisen. Is de mach
tiging ingetrokken, dan krijgt
u een acceptgiro van het EGD.
Nu maakt u het volledige
bedrag over m.b.v. twee giro
kaarten of bankcheques. Op de
ene kaart zet u het volledige

In het vori*e nummer van

HOE?

WAAROM?

11gen. Hieronder staat nog
maals uItgelegd hoe u hieraan
mee kan doen.

Dodewaar unt bewer stel-

De kerncentrale bij Dodewaard
wordt betaald door de gezame
lijke elektriciteitsbedrijven.
Ieder elektriciteitsbedrijf
heeft aandelen in de NV die
de kerncentrale exploiteert.
Zo ook het EGO. Daardoor is
het EGO medeverantwoordelijk
voor de onaanvaardbare
risiko's die de kerncentrale
bij Dodewaard veroorzaakt.
Ook is het mD verantwoorde
lijk voor het ontstaan van
radioaktief afval waarvoor
geen veilige opbergmethode is.
Daarom moet het E<:;D zijn aan
delen uit Dodewaard terug
trekken. Door uw elektricl~

teitsrekening in twee stukken
te betalen, kan u het EGb
daartoe dwingen.

5



WAAROM WIJ ONS
HUIS HEBBEN LATEN

ISOLEREN

wenden. Dit leidt tot grote
energiebesparingen. Tot dit
inzicht was ook de gemeente
GäiSelte gekomen, die daarom
met een breed opgezet plan
tot besparing van energIe In
de gemeente is gekomen, onder
het motto: wGebruik energie
met mate - Een mateloos aoéd
ideew• Hieronder vindt u de
ervaringen van een echtpaar
uit Gasselte, dat aan het

Iedereen üYiZ zich groaag proettig voeten in huis.

vreedzame manier iets moeten
doen om het mogelijk te maken
dat die gevaarlijke energie
niet behoeft te worden ge
bruikt. Dan kunnen milieu
vriendelijker oplossingen als
zonne- en windenergie kansen
krijgen om verder ontwik
keld te worden.
Dat laatste is ook zo ongeveer
de stelling van de gemeente
Gasselte, die daarom - als
eerste in Nederland - in 1977
met een energienota is gekomen

waarin een breed opgezet plan
tot besparing van energie in
de gemeente is opgenomen.
Onder het motto: -Gebruik
energie met mate - een mate
loos goed idee-, werd een
besparingsaktie in gang gezet.
Isolatie van woningen om tot
besparing van aardgas te komen
was wel het belangrijkste on
derdeel van die aktie. Wij
hebben ons helemaal kunnen
verenigen met het plan van
de gemeente en hebben zeer

6
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VZoe1'ieolatie voorkomt koude voeten.

Jan en Jantje Kroezenga
Gasselte.

omtrent energiebesparing in
woningen overzichtelijk kunt
vinden.

Eoonomiech Dagblad# 8 juni 1980#
OOk in Rusland zijn geleerden
die tegen kernenergie zijn,
ondanks het omvangrijke Rus
sische kernenergieprogramma.

KERNLIJN
Niew,)sblad van het Noorden# 14 juni
1980# Een uitspraak van Van
Agt: "Ik b~n zelf al van die
noodzaak (van kernenergie)
overtuigd, maar in Nederland
is een brede maatschappelijke
diskussie nodig om dit het
volk in te prenten".

KERNLIJN
Tubantia# 17 juni 1980# De Hoge
schoolraad van de TH in
Enschede vindt onderzoek dat
direkt is gericht op toepas
sing in kerncentrales onge
wenst.

KERNLIJN

HOE ISOLEREREN?
Als men heeft besloten om zijn
woning te laten isoleren,
dient men voor het verkrijgen
van de subsidie naar het ge
meentehuis te gaan. Daar zal
men u op ruimtelijke ordening
en huisvesting de formulieren
verstrekken voor het aanvragen
van die subs~die, welke gezon
den dienen te worden naar de
directeur van ruimtelijke
ordening en huisvesting in uw
provincie. Deze stuurt u dan
t.z.t. een beschikking met de
toegekende subsidie, die na
uitvoering van het werk wordt
uitgekeerd. Let wel, u moet
het aanvraagformulier zelf
invullen met vermelding van
het bedrag dat de isolatie
zal gaan kosten.
Tot slot nog dit: Mocht u
voorlichting of informatie
over isolatie wensen, dan
kunt u zich het beste wenden
tot het gemeentehuis of tot
de SVEN, Postbus 503, 7300 AM
Apeldoorn, tel. 055-230750.
Op dit laatste adres kunt u
ook de'isolatieweqwijzer'
aanvragen, waarin u alles

per jaar. Ornqerekend tegen de
prijs van 32 cent (per 1 juli
1980) wordt dit f 382,74. Een
eenvoudig rekensommetje leert
ons, dat de isolatiekosten
vrij snel "terugverdiend" zijn
Wat de praktijk Qetreft kunnen
wij wel zeggen, dat de cijfers
van de geschatte besparing wel
in overeenstemming zijn met de
werkelijkheid. Wij verbruikten

in 1977: 3585 kub.m.
in 1978: 3310 kub.m.
in 1979: 3100 kub.m.,

waarbij moet worden opgemerkt,
dat in dit laatste jaar in de
winterperiode januari, febru
ari, maart door de strenge
winter veel harder moest wor
den gestookt. Wanneer nl. de
weersinvloeden tot het normale
worden herrekend, komt de
reële besparing veel hoger
uit dan de verbruikscijfers
doen vermoeden. Samengevat
is het resultaat dus~

a. verbetering van het
wwoncomfort of het oersoon-
lijke welzijn. -

b. besparing van gas (en
veel meer dan de 5 , die de
regering voorstaat).

c. het financiële voor
deel.

bewust deze aktie ondersteund,
door het laten aanbrengen van
spouwmuurisolatie in onze
woning in het najaar van 1978.
Op die kosten werd een subsi
die van 30 , ontvangen.

RESULTATEN
Wat zijn de resultaten, zo zal
men zich afvragen. Wel, wij
zijn blij, dat we aan die iso
latieaktie hebben meegedaan,
want de resultaten zijn duide
lijk te merken. Voor de goede
orde is het wellicht van
belang te vermelden, dat wij
een vrijstaande k1eine bunga
low hebben.
Het gezin bestaat uit: man,
vrouwen dochter. Mijn vrouw
is reumapatiënte en zelf heb
ik een hartaandoening;
warmte is dus wel belangrijk
voor ons: Wij hebben 7 gas
kachels, waarvan er in de
koude periode twee (in kamer
en keuken) van 's morgens
tot bedtijd branden, terwijl
er twee stuks ongeveer 3 uur
per dag branden en de overige
drie zo af en toe eens.
voordat de isolatieaktie begon
was de kamer reeds enige jaren
daarvoor van thermopanebegla
zing voorzien.
Hoewel het financiële aspekt
uiteraard belangrijk is, mogen
we toch ook niet dat van het
welzijn vergeten. Dat laatste
is voor ons mede van invloed
geweest op de beslissing. Door
spouwmuurisolatie en dubbele
beglazing is het veel aangena
mer warm in de kamer, het is
gewoon prettiger. De muren
zijn lang zo koud niet meer,
terwijl bij dubbele beglazing
geen condensvorming optreedt
en er bij vorst geen bloemen
op de ramen komen.
Ja, en dan bespaar je zo het
nodige gas, waar het toch ook
om te doen is. Dat houdt dan
automatisch in, dat het ook
financieel voordelig is. Wij
zullen u dat aan de hand van
ons eigen resultaat laten zien.
kosten muurvulling f 874,38
subsidie 30 , f 262,31 1

onze kosten f 612,07

De geschatte besparing die
ons door de "isolatiefirma"
werd opgegeven, bedroeg in
1978 (gasprijs 23 cent p~r

kubieke meter) voor 78 m
spouwmuurisolatie f 275,34
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I ZON. VOOR DE
NOORDOOST POLDER

o donderda 17 ·ul! kwam Va n
Aardenne e1n e met e t er~

e ee van e twee e Enerq e
nota . Xernener lenota zou een

tere naam z n. In 80rsse e
moet een t we e eerReentra e
komen. De Noordoost Polder
(NOP) wordt Agezegend' met
twee kerncentrales, opslag

WATERTOREN
Het 1. dinsdagmorgen 22 juli
1980 . Elf toeristen met rugzAk
ken kopen kaartjes om de water
toren van Emme loord te gaan be
kll~n. De juffrouw bij de 1n
gang krij9t een bloemetje .
Haar wordt verteld dat de to
ren bezet ls en dat ze maar be
ter weg kan gaan . De bezetters
gaan naar boven tot ze bij het
carillon zijn, zo'n zestig me
ter hoog. Zij timmeren de toe
gang tot de bovenste verdieping
hermetisch dicht, om ontrui
ming te voorkomen . Afgezanten
va n de bezetters gaan naar
8&W om t e vertellen dat het
een geweldloze aktie betreft

d i e zal duren tot donderdag
avond zeven uur , er wordt ee n
petitie aangeboden tegen de
bouw va n twee kerncentrales
in de NOP. Daar kan Burge
~ester Loopstra wel mee in
stemmen. Direkt na het ui t
komen va n de nota zie hij dat
het Gemeentebestuur van de NOP
zich bij de neus genomen voelt.
Hij zegt dan oo k t oe niet in
te zullen grijpen.

GEMOEDELJIK
De aktie vindt i n alle gemoede
l i j khe i d plaats. De beiaaardier
wordt toegelaten tot zijn klok
ken . De technicus van de water
leidingsmaatschappij kan bij
z'n a ppa r a t uur . De bezetters
kri jgen gratis eten van een
plaatselijke midden.tander. De
s temming i s opperbest . OOk aan
de voet van de toren . Daar he b
ben medestanders pamfletten
uitgedeeld , een s tandje gebouwd
met informatie en handtekening
enlijsten nee rge legd . Meer dan
duize nd hand tekeningen tegen
de geplande kerncentrale. zijn
het gevolg . Verschil lende so
lidariteit.verklaringen komen
binnen, o .a. uit Bor8sele. Don
derdagavond eindigt de bezet
ting met een protestkoncert van
de popgroepen uit de po lder • .

Zo ' n honderd mense n zijn daar
aanwezig.

MEEWERKEN
Deze eerste bezetting van een
openbaar gebouw i n de NOP vond
plaat. door l ede n van de bewe
ging ZON JZuiniq Op de Noord
oostpolder) . De beweging ZON
i. kort na het uitkomen van
Van Aardenne's nota opqericht
en zal ook de komende 1aren
aktief blijven tegen de kern
energie. Het doel van deze blik
semsnel georganiseerde aktie
was enerzijds het geven van een
.ignaal aaD de regering dat
verzet te verwachten is en an
derzijds he~ versterken van de
beweging ZON . Als U i n of in
de buurt van de NOP woont·, ka n
U lid worden van ZON. Het adres
is ; Noordzoom 140, Markn••••
of Postbus 182, tmmeloord. Te
l e f oni s c h i s ZON te bereiken
o nder nr . 05273 - 19 56 . Woont
U niet bij de NOP, maar wilt U
wel Uw .olidariteit met ZON
betuigen dan kan dat door een
bijdragen te storten op reke
ningnr. 90 .19 .26 .264 van de
Bondspaarbank .te Emmeloord. Het
gironr . van de bank is 85.22.00.
Laat ZON niet in de kou .taan.

De redaktie .
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BE-SPAAR WIJZER
"De volgende weken zult u in
deze krant steeds een 'ener
gietip' vinden, geschreven
door een groepje ROA-mensen
(Rolder overieqgroep Atoom-

een enorm grote energiebron
is! Daarom willen wij probe
ren met simpele, goeakope,

Met deze woorden startte de
Rolder Overleggroep Atoom
energie enige maanden terug
een serie energiebesparings
tips in het 'Drentsch Week
blad', een hUis-aan-huis
blad, dat wekelijks door alle
brievenbussen van de gemeentes
Anloo, Gieten, Gasselte, Bor
ger en Rolde rolt. omdat
energiebesparen één van de
dingen is die u kunt d~n om
de kernenergie tegen te hou
den, leek het ons nuttig, om
deze 'bespaarwijzers' in
Atoomalarm te zetten. Ziehier r::::::::l-------------------------------------------------- --l

31 augustus
anti-kernenergief1etstocht
Borger
verkenning van de zoutkoepel

De gezamenlijke atoomalarmgroepen !

in groningen hebben besloten op I
zondag 31 augustus éen fietstocht
te houden langs en over de zout
koepel Borger/gasselte. De de
monstratieve fietstocht wordt
georganiseerd door de AAP-Borger/
gasselte. De regering wil vol
gens het onlangs uitgekomen derde
deel van de tweede energienota
toch aan kernenergie vasthouden
en ook atoomafval in onze zout
koepels opslaan. Daarom is het
dan ook zeer nuttig dat zoveel
mogelijk mensen alvast het ter
rein van êên van de zoutkoepels
kennen. Dit kan later eventueel
van pas komen.
Het vertrek is vanaf "De boer
derij" aan de fiunebedstraat in
Borger om 13 uur.
giets mee op zondag S1 augustus in
Borge?'.

9



GESPREK MET EEN
WINDENERGIE

MOLENBOUWER

1)" Ij Uil um·ollt/'t."n 'IN'JA,,!,,
me" :,." h'Jpann,,, ,"Mrr. d" INI'! .:k
.mlrt'!,"" 'un p,.;nrtl~'" ..',.,t''''"
d., ~'cl'en. IJ mtlrul. 4,.14 E,,. SI"I.;
"UII ;,.i/JtIt'I.. 'M'ordt IUf1t'n ik t ....,
"u."mik" "QIt MI b/lld ~JP4J"n('"

"" Mrtill~;"~du, L,,, IQ.,U':
t!,i;l, "" M';ss,/Jtrnom .Pt'nnalor
ufln. ttlhJrmt', 'Ol ",(tI ..."tt rlt-lt,;.,(1r
u'r"w,,,n k,,,, '4WJt!If uw",·"i.: Dit
I ,.rmllxr"...."J, t/t"" middrl "',.
,1,-1. ";",/~;udrutk,, die hmll"" de
nllJ~' JtJf'C"n "cIa' NtU'dto"~;"'fI(":
.-4.'\ 11., nrflflllllf~ rttnlwK H IrIJ. "m!
4,,,,,.,,, Jt d'IJiÛ'If ;14ItJ",~ '"'" d.
",,)~n "",J'thlic-n J.J, hl; in ;;/"
k"",p"'tt"",.r "',., .",d, t"m:Jr'':
Dn.Ilh"~ 11"" " ...."J'nu"J""",.'.f(11

ril A.upmd,uflj,n lh-~li,It.·, '''( hn•.
.tc·h,. '·.-r"""tn~".ku,,,t,,, III",J
"orden lN,,~Itf'd('hl

is van sloopmaterialen, heeft
de bouw nog geen duizend gulden
gekost. Afgezien dan van de vele
vrije tijd die erin gestoken is.
Die vrije tijd is natuurlijk in
de bou" gaan zitten, maar meer
nog in het voorbereidende denk
werk. Gerard heeft geen tech
nische achtergrond. Alles wat hij
moest weten van mechanika, mate
riaalkunde en elektrotechniek
heeft hij zichzelf geleerd,
m.b.v. boeken en kennissen. Dat
kost tijd.

WINDMOLENS

Or unntrJllt'u ...'" Itt>admt;" E,,·
~/Q"d or"" ,I."c'lth del." tnfl/,." nln
,.,,, 1.,.,.".01. Qt IJ,)u,,,,, fl'U,ottm
Ii,,,d~ Mad"" :"" ,"t'rt'"tiltt-"'r,,,~d
()"á, d.:f ,mr,iItKtI"!krll"h, kw""r"!
.-;1'hlGJt"'IQfl' Mll/rn NI ,,.It"re'
"N"t"nlall~n. H~Ml{Jr ""ord,dr "I'"

.W" /w".i/',rJ .

WAAROM

Daarvan gaat door transport en
opslag ongeveer de heflt verlo
ren, zodat per jaar 500 KWH o
verblijft. Dat is de helft van
wat Gerard met z'n gezin jaar
lijks verbruikt.

Gerard stelt zich met z'n wind
molen experimenten ten doel om
onafhankelijk te worden van het
elektriciteitsbedrijf, omdat
dat bedrijf de energiestroom
beheerst. Hij vindt dat de ener
gievoorziening in handen moet
zijn van de mensen zelf. Hij
heeft de windmolen gebouwd om
de kernenergie overbodig te
maken.
Zo'n twee jaar terug is hij be
90nnen met plannen maken, een
jaar terug gin9 de eerste paal
de grond in. In februari draaide
de molen voor het eerst. Orndat
het geheel voornamelijk gemaakt

.:"", ',/ '

~I'

.' ,

ne;e moten M'f1'HmC't' ~/,.J.:m(l""

'"ord, op,r'rt-t'J.., hu" dne ót'rodl"ltO

»lUC" t!emrnlJr-b/aden, Dt;,. tt'fft·

retor i,ien urOOnlQQn n>n QQntol

lJCni" tH/a"u" aPf'4J'lIwn WIr' ee»
IUlJt (trOOn! \'uh"ûA ,:"""e,. "''(Jr·
Jc-11l!t"'(J(',i

van een äesorek dat een re-

Gerard woont in een vrijstaand
huisje aan de rand van het dorp.
Het is een winderig plekje,
maar in tegenstelling tot de
meeste andere mensen vindt Ge
rard dat prima. Die wind is
Gerard's energiebron. In z'n
tuin heeft hij een windmolen
staan van zo'n zeven meter hoog
met vier wieken die een dia
meter hebben van 2,5 meter. Een
proefmodel noemt hij het. Oe
molen begint bij 4 m/sec. wind
snelheid stroom te leveren. In
totaal levert de generator van
600 W ca. 1000 KWH per jaar.

Stedum die zelf een windmolen
heeft gebouwd

gen elektriciteit op te wek
ken. Hieronder een verslag

Eên van de manieren waarop U
de kernenergie overbodig kan
maken, is het gebruiken van de
energiebronnen van de natuur.
Eên van de mogelijkheden is
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HOE BEGIN JE

Iemand die zelf een molen wil
bouwen, moet zich volgens Ge
rard goed realiaeren dat dat
veel tijd en energie kOlt. Veel
onderdelen van de techniek komen
erbij kijken . Vooral de oo.lag
van het teveel aan stroom in
akku'. i. een groot prObleem,
zolang het elektriciteitsbedrijf
het leveren van Itroom aan het
openbare net niet accepteert . In
Leeuwarden i. nu een bedrijf dat
zOn Itroomoverlchot teruglevert

r ··· ,-,,- -- -r-.A' \ .
/ r---'"

aan het Friese elektriciteits
bedrijf . Gerard hoopt dat ook
het EGD hier binnenkort toe be
reid zal zijn , al begrijpt hij
wel dat het EGO hier huiverig
voor i. vanwege de problemen.

Gerard heeft toen hi j begon met
het uitdenken van z'n molen veel
ateun gehad van de praktische
brochure. over molenbouw di. uit
gegeven worden door d. atichting
~Tool·. Menaen di. zelf aan de
gang villen kunnen daar ook veel
aan hebban . Ze zijn te bestellen
bij stichting TooI, Mauritskade

Ook kun je voor uitgebreid.
informatie over windmolens
terecht bij de ~jong. onder
zoek8rl~ Concourslaan 4,
Groningen telefoon 050
260721.

61, Amlterdam, tel .l 020 - 926892.
De'organilatie voo r duurzame e
ergie'geeft een literatuurlij.t
uit met de titel. van allerl.i
boeken en artitelen over zonne
en windenergie. Het adrel van
O.D.E. il; POltbul 801 te Ad...
OOk kontaJtten _t andere Il1O
lenbouwerl zijn van groot be
lang al. U zelf wilt he9in-
nen. U kan altijd kontakt op
nemen met Gerard Be.amulca ,
lerkpad 4, Stedum, tel. 05965
- 590 . Mi.achien we.t hlj ook
wel het adre. van .en .olen
bouwer bij U in de buurt .
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INTERVIEW MET DE

lANG LEVE DE BMD
ELEKTRICITEIT5NOTA

NEE
De heer A. Hurink heeft de eer
kortgeleden tot burgemeester te
zIJn benoemd In een gemeente
waar, als we nIet 0tpassen,

onder Schoonloo ••••
Het leek me goed, deze burge
meester direkt te confronteren
met bet probleem van de kern
energie.

Voordat de heer Hurink naar
Rolde kwam, woonde hij in de
stad Groningen, en zat daar
voor de VVD in de raad.

Duidelijk was de heer Hurink
over de BMD, de (Brede) Maat
schappelijke Discussie over
(kern) energie, die als alles
goed gaat in het najaar moet
beginnen.
Ook even duidelijk was hij o
ver het eventuele proefboren
tijdens die BMO.
Over sommige andere zaken kwa
men nog wel eens onduidelijke
uitspraken uit de mond van de
heer Hurink.

MEEDOEN
De BMD vindt Hurink erg belang
rijk. Hij gelooft dat wanneer
iedereen zijn best doet van de
ze BMD een goede discussie te
maken dat deze dan zal leiden
tot een juiste besluitvorming
over het al dan niet noodzake
lijke zijn van kernenergie.
"Ik geloof dat het fout is als
je ergens tegen bent, om de dis
cussie uit de weg te gaan." •
wat vindt u van de uitspraak: "Een
brede maatschappelijke discussie over
kernenergie is in Nederland allang
g~voerd?"

Even stilte."Nee, er is veel
over gepraat, maar er is geen
discussie gevoerd op grond van
gegevens."
Eerder in het gesprek: "Toege
geven moet worden dat men in het
verleden nogal summier is ge
weest met de informatie die is
verstrekt." In het bewust achter
houden van informatie gelooft
de heer Hurink niet. "Mensen
die omgaan met bepaalde dingen,
die vinden dit (de informatie,
die ze eigenlijk zouden moeten
doorgeven) zoiets normaals, dat
dat voor hen niet zo telt."

moverheid presenteert zich nu tOéh
wel erg duidelijk door VÓór de BM r
in de nieuwe elektriciteitsnota de
vestigingsplaatsen voor drie geplan
de kerncentrales te noemen.
"Wat van Aardenne gedaan heeft,
ik vind het stom, of stom, ik
vind het niet korrekt, niet he
lemaal juist ••• van zijn kant
uit misschien wel begrijpelijk."
Hurink zit meer op de lijn van
Minister Ginjaar. Maar toch
heeft ook deze minister mede de
nota uitgebraèht. En in deze
nota staat dat er in principe
een goede mogelijkheid is om het
radio-aktief afval op te slaan.
"Ik denk dat de ene zoutkoepel
best geschikt zou kunnen zijn,
de andere niet, 't zon kunnen.
Maar ik weet het niet, ik ben
geen deskundige, en ook des
kundigen verschillen van mening."
De drie weken oude burgemeester
steit zich geheel achter het
raadsbesluit van de gemeente
Rolde van november 1978: "Voor
het einde van de BMD geen
proefboringen:~ Deze motie is
echter niet per definitie tegen
kernenergie gericht. Over kern
energie valt na de BMD de be
slissing.
KUnt u zich voorstellen dat er anti
kernenergie-groepen zijn die niet
mee willen doen aan de lJMIP
"Nee, dat kan ik mij niet voor
stellen. Als je van mening bent
dat de discussie niet objectief
is, dan vind ik dat juist dege
nen die dat menen, dat die moe
ten meedoen."
KUnt u zich voorstellen dat men bang
is ingekapseld te worden?
"Als je als anti-kernenergie
groep zegt, "ik doe niet mee",
dan ben ik niet alleen van me
ning dat je dan verkeerd zit,
maar ook dat je dan de pro
kernenergie mensen steunt."
"In de BMD moet men eerst pra
ten over: zijn wij bereid om
eventueel een stapje terug te
doen in onze welvaart."
1lI overheid gaat echter uit van. ik
meen. 2% economische groei en legt
dus bepaalt niet de nadruk op het
stoppen van de groei.
"Maar dat mag de minister van
economische zaken ook niet.
Die wordt ingehuurd om het
welvaartspeil op peil te hou
den."
Maal' dat is toch te gek.
"AKkoord, maar daar gaat de
man wel van uit. Dat wordt

wel van hem verwacht.•"
De heer Hurink, die zelf voor
stander is van de nul-groei
en eventueel de stap terug,
vindt dat dit in Be BMD be
sprokeR moet worden: "Ik vind
dat dat erin hoort."
Als dat dan maar gebeurt.

AFWIJZEN
De persoonlijke'mening van de
heer Hurink: "Kernenergie moet
je zo lang als mogelijk is af
wijzen."
Vindt u dan ook dat de kerncentrales
die op dit moment in werking zijn.
gesloten moeten wrden? Ze produce
ren namelijk constant radio-aktief af
val.
"Ja, nou, daar heb ik wat moeite
mee. " Waarmee?

"Tja, ik vind het probleem van
het afval erg groot. Maar als
je ze sluit blijf je ook met
een groot stuk afval zitten."
Maar je krijgt er natuurlijk niet
meer afVal bij als je ze nu sluit.
"Nou nee, maar dat is een per
soonlijke mening, dat is dat
ik nou niet direkt sta te
springen om te zeggen: "slui
ten met die rotsooi", ik kan
het niet beoordelen •••••• "

MIJNWET
Wat vindt u van de verandering in de
mijrlbJet die op stapel staat? Van Aar
denne wil alles wat met radio-aktieve
afvalstoffen te maken heeft uit de
mijrlbJet halen en overbrengen naar de
kernenergiewet. Op deze manier wrdt
de vergunningverlening gemakkelijker
en worden de inspraak- en bezwaar
schriftmogelijkheden voor burgers en
lagere overheden aanzienlijk minder.
"Ik ken die verandering niet,
maar als dat zo is, dan ben ik
ertegen. Ik vind dat inspraak
mogelijkheden mogelijk moeten
blijven."
Maar> toeb twijfelt u niet aan de op
l'echtehandel...,ijze van VanAardenne ?
"Ik ken zijn achtergrondgedachten
natuurlijk niet. Hij zal echter
iets moeten, maar ik ben er
niet gelukk~g mee."

VERZET
Al met al lijkt het er toch op dat
Van Aardenne de moge lijkheden voor
proefboringen open wil laten.
"Ik denk dat hij dat wil."
U zult zich daar met uw gemeente wel
tegen verzetten tijdens de BMIP
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NEUWE BURGEMEESTER VAN ROLDE

"Ja, maar wanneer de Kamer na
de BMD, waarin alle andere mo
gelijkheden naast kernenergie
ook overwogen zijn, besluit
dat wij wel kernenergie nodig
hebben, dan moeten wij proefbo
ringen hier natuurlijk wel toe
laten. Tenminste, dat is mijn
standpunt, Maar het gaat
ook om de procedure, en die
moeten we zuiver houden. Je
moet eerst de objectieve voor
lichting hebben aan het Neder
landse volk, dan de discussie
en dan valt de beslissing."
lIbaJo. toch gdoof ik dat ook wannee1'
de 2'wfiIede KtJme1' na de BM7) beBZiBt
dat kemenel'g'le 'I'IOdig is en dat
p7'OfIfbmngen gehouden gaan l4OJ'den#
dat e1' dan een behoo1'ti,jk ve1'set ilan
de bevoZking aaZ komen.
"Dat zijn uw woorden."
en ~e1' e1' ineene binnen tlJee jatlJ",
tfill'IJ'ljZ die 1JM Dnog aan de gang iB,
plotseZing booZ'lJagfilnB Vfil1'schijnen?
"Din zal ik mij daar tegen ver
zetten."

politikus

BESPARING

Heeft u aZ kenniB gemaakt met de
BO.A., de Rllde1' Ol1el'leggzooep
Atoomene~e •
"Eln van de leden ken ik ge
loof ik, maar de groep als
geheel nog niet. Ik heb wel
een standje van ze gezien op
de Rolder Dingspll Mlrkt."
Weet u dat de f>.O.A. niet alleen
doet aan anti-ke1'nenene1'gie aktieB,
maazo ook alternatieven aandPaagt.
Zo bJ"engen se bijvoo~eeZd be
Spa%"'lngStiPB.
"Ik wist het niet, maar vind
het een goede zaak."

Helaas weet de nieowe burge
meester, wat hem ook nièt kwa
lijk te nemen is, nog niet
zoveeLaf van wat er in zijn
gemeente gebeurt op het gebied
van energiebesparing. Wat in
de kamer van de burgemeester
wel te constateren valt. is dat

geleerde

het pas enkele jaren oude ge
meentehuis geen dubbele be
glazing heeft. Wel is er in
Rolde, evenals in vele andere
noordelijke gemeenten in na
volging van Gasselte, een
"Commissie energiebesparing".
Deze Commissie werkt een ener
giebesparingsplan uit. Het is
o.a. de bedoeliftg om zoveel
mogelijk huizen in de gemeente
Rolde te isoleren.
Nog een laatste vraag aan de
heer Hurink, waarop het ant
woord niet moeilijk te voor
spellen valt: U siet IAlaaZ'Bchijn
tijk wel c1uideZijk het verband
kemeneztgie tegfil'l'lOve1' energiebe
apaJ"ing en bent ook wel. voorstander
van een 1<:rachtige aanpak van de
energiebespa%"'lng.
-Ik wel.-

Jan Brinks

slachtoffer
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Allard ten Dam
Oene Zw1ttlnk

te gebr ui ke n tegen ma teria al
om het terrein op te kunne n.
I n vee l plaatsen zijn al
groepen mensen bezig om zich
voor te bereiden op deze ~

zet t i ng , Deze bezeLting wordt
volledig openbaar voor be rei d
en georganiseerd om zovee l
.oqe l ijk mensen de _ oqe lijk
heid te b i ede n om mee te goaan
doen . Boe _eer mensen Illeedoen
hoe _er we bereiken .
OOk in de s t ad Groningen i s de
voorbereiding van de t e r r e i n
beze tti ng goe s tart . Door de aan
wezigheid van enke le duizenden
van ona op het t errein van de
centr a l e, maken.we het draaien
van de ce nt r a l e min of meer
0nJl10ge l1 j k . Oe
voorbereiding i s vrij i nten
sie f en vraagt ve l t i j d en
energoie .
Ah je _e v U doen of wil
praten met iemand die bij de
aka ie betrokken is , neem dan
kontakt op met Fr iso Dijks tra,
Hofstraat 11 (tel. 134264) of
Al lar d t en Dam , Fivelstraa t 29a
(tel . 7312 561 in Groninge n (
voor Cr oningen) of met Oene
Zwittink, De Hoek 14, Gasteren
(05923- 473) . voor Drente .
Ciften zijn ve l kom op goiro
4176911 t . n . v . Gelderae St room
groe pen t e Nijmegen, o . v. v .
'voor Dodewaard -bezetting' ,

VAN PROTEST
VERZET

genoemde mens e n .

In het Pinkste rwee keinde namen
zo 'n 4000 menaen deel aan een
tentenkamp bij Dodewaa r d . Daar
is gediakussiee rd over de
plannen van de Gelder se
Strocmgroepen Stop JCernenergoie
en ia vervolgens bes lot en ~
het terrein van de ker nce n
trale in oktober t e be ze t t en ,
als de centra le n iet i n sep
tember gesloten v or d t . Een
ultimatu= van di e s trekking
i s naar de regering gestuurd .
OOk al zou de bezet ting op
zi c h kapot l ope n op een muur
van georganiseerd stastsge
ve l d , dan toch geeft de poging
aan dat ve l e n geen vertrouwen
Illeer hebben i n de parlementai
r e demokratie en de bi jzonder
duis tere besluitvorming r ondo.
de Cke rn)energie . Om te voor
komen dat we nu al onze ener
gie i n de aksie gaan gooi en
{di e kan mislukken , v aarns ve
een kate r over ho ude nl , gebrui 
ken we juist de komende maan
den voor on ze eigen brede
maatschappel ijke diskussie .
Tegel ijker tijd moeten we i n
ons achte r ho ofd houden he t
ve rvolg op de oktoberaksie l
hoe we verder ga an . Dodewaard
mag geen eindpunt zijn, maar
j u i s t ee n star tpunt:
Geweld loosheid staat bij de
ak s i e voorop , maar het kan
noodzake lijk zijn om geweld

DODEWAARD BEZETTING
Al j are n wor dt e r gepro t es
teerd te en de ke rnene r l e.
A a ren wor en e r e monstr a 
t i ea, i n o rmat eav o en e n vat
di es mee r zi j ge o r gan iseerd .
Dat 1 . nutt i g voor mensen dIe
niet 2öëd op de h~te zijn
va n de .varen va~ernene r I.
Mensen e at we %1 n ,
v! e n e es ta. e c entra es
n liever vanda. aan mor en
ie t he ben . Z r o t a a tere n

n i e t a een , • • ar ve r zette n
zieh ook daadwerkelijk.

BAN
Tot nu t oe zijn er een paar
honderd ~n.en die als BAN,
Bree k Atoomketen Neder land,
a l l e moeite doen om de uranlua
verr i j ki ngs f abr i ek b ij Alme l o
e n de kerncent r a I.. bIj
Bor.aele e n Dodewaard zo snel
nog .lijk te s l ui t e n. Zij blok
keerden enige malen de fabriek
bi j Alme l o e n het gebouw van
het Ene r gle onde r zoe ka Cent rum
Nederland bij Pe tte n . OOk de
t vee kerncentrai •• zi j n door
hen geblokkee rd .
De BAN-aktie. ko s ten vee l geld
en giften zijn d an ook welkom.
U kunt ze storten op giro
4187892 t .n .v. B. Tur in te
Amsterdam,
Al s u vi nd t dat die kerncen
trale s nu einde l i jk maar eens
dicht moeten en u aan BAN
akt i es mee wi lt doe n, neemt u
dan kon t akt op met fAn van de
aan het eind van dit s tukje
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Ik ben bereid om te luisteren naar argumenten over kernenergie:

o weet ik niet

o weet ik niet

o weet ik niet

o weet ik niet

o weet ik niet

o weet ik niet

o weet ik niet

o weet ik niet

o nee

o nee

o nee

o nee

o nee

o nee

o nee

o nee

o ja

o ja

o ja

Ik ben bereid een discussie tegen kernenergie te voeren:

Ik ben bereid om op mijn energieverbr~ik te besparen:

o ja

Ik ben bereid affiches tegen kernenergie voor mijn raam te
hangen:

Ik ben bereid aan de aktie "Geen kernenergie nou door giro
blauw" mee te doen:

o ja

o ja

Ik ben bereid informatie te verspreiden betreffende de geva
ren van kernenergie:

ENQUETE

Ik ben bereid ingezonden brieven etc. te versturen om de
mensen te wijzen op de gevaren van kernenergie:

o ja

Ik ben bereid mee te doen aan demonstraties tegen kernenergie:

o ja o nee o weet ik niet

Ik ben bereid mee te doen aan akties tegen kernenergie:

o ja o nee o weet ik niet

Ik ben bereid mee te doen aan bezettingen van kerncentrales
etc. :

o ja

Ik ben. bereid geweld te gebruiken tegen kernenergie:

o geen

o w~et ik niet

o weet ik niet

o weet ik niet

o weet ik niet

o weet ik niet

o weet ik niet

o weet ik niet

o tegen

o nee

o nee

o nee

o nee

o nee

o nee

o nee

o vrouwo man

o voor

Mijn mening over kernenergie is:

o ja

o ja

Mijn leeftijd is:

Ik WOOn in de provincie ••••••••••

Geslacht:

o ja

o ja

Mijn mening over opslag van radio-aktief afval is:

o voor o tegen o geen

Mijn mening om niets tegen kernenergie te doen is:

o voor o te~en o geen

Ik ben bereid niets tegen kernenergie te doen:

o ja

Ik Qen bereid om de dingen maar af te wachten:

o ja

Ik ben bereid om over kernenergie te lezen:

o ja

Ik ben bereid na te denken over kernenergie:

Ik ben bereid om over kernenergie te praten:

Ik ben bereid te stemmen op een politieke p~rtij die tegen
kernenergie is:

.....
Cl)


	1 copy
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 copy
	9
	10
	11 copy
	12
	13
	14 copy
	15
	16



