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weigeraarsaktie

Toen in juni 1973 de wet "financie
ring snelle kweekreaktor" op de val
reep door het Kabinet-Biesheuvel
werd aangenomen, besloten duizenden
Nederlanders deze 3%-heffing te wei
geren, omdat ze daar gewetensbezwa
ren tegen koesterden. Na enkele
maanden werd bij een 5-tal weigeraars
de elektriciteit afgesloten. Door een
van hen werd een proces begonnen te
gen de PGEM. De rechter in Groningen
vond dat de eiser weer elektriciteit
moest krijgen, hetgeen gebeurde; ook
de andere werden weer aangesloten.
De PGEM won later in hoger beroep.
Daarna werden nog tientallen gezin
nen afgesloten, waarvan drie in
Veldhoven het erg lang hebben volge
houden. O.a. in Steenwijk en Eind
hoven gaven de gemeentebedrijven de
vorderingen in handen van het Kan
tongerecht.
In andere plaatsen dreigen de elek
triciteitsbedrijven d.mov. brieven
met afsluiting. Momenteel zijn er
nog + 2.000 weigeraars, volgens de
cijfërs van de elektriciteitsmaat
schappijen. Een nog groter aantal
heeft inmiddels "onder protest" be
taald, omdat ze de weigering niet
langer vol konden houden. Ons advies
nog steeds: liever onder protest be
talen, dan storten in het Lubbers
fonds I
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het fonds "stop kalkarheffing "

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

Op dit fonds storten weigeraars en
onder-protest-betalers hun 3% kal
karheffing. De bedoeling van dit
fonds is dat t.z .. t. het geld wordt
overgemaakt naar het Rijk, als de
regering overgaat tot het instellen
van een toereikend fonds voor onder
zoek naar alternatieve- en mil jeu
veilige energiebronnen.
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Ruim zeventig
gemeenten
tegen Kalkar

Hulsherg schrant
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HULSBERG (ANP) - HuIsberg
<Zuid-Limburg) is de eerste Neder
landse gemeente die de KalkarheffiDr
uit de berrOÜD&' 19'75 heeft gesebrapt,

Het bedrag dat Hulsberg moest bij
dragen bedraagt f 1316,10. De raad
van Hulsberg nam het besluit niet
vanwege het bedrag, maar wel vanwe
ge de gevaren, die aan het project;
verbonden zijn.
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I
gemeentebesturen !

DEN HAAG <ANP) - Nilet alleen
pa.rtleullenn, maar ook cemeentebp.·
sturen moeten ontheffing kunnen'
kriJ~n van het betalen van de Kal·
karltijdrage (de opslag op bet elek·
triciteitstarief "oor het fonds sneUe
kweekreactor). Aldus de Tweede Ka
merleden mevrouw Epema·Brugman
en Stoffelen (belden PvdA) en Van
der Lek (PSP) in vrapn aan minis
ter Lubbers (Economische Zaken).



WIJ ZULLEN DOORGAAN

De regering heeft bekendgemaakt dat
zij geen beslissing meer zal nemen
over de bouw van de drie aangekon
digde kerncentrales. Deze beslissing
wordt uigesteld tot 1977.
De regering heeft verder aangekon
digd dat zij verschillende studies
laat uitvoeren en dat de bevolking
gelegenheid krijgt mee te praten
over de plaats waar de eventuele
kerncentrales komen (procedure pla
nologische kernbeslissing).
De Stroomgroep Kalkar is verheugd
met elk uitstel van de bouw van
nieuwe kerncentrales. De recente be
slissing van de ministers is echter
géén uitste1 9 alleen de bouw van de
kerncentrales is opgeschort.
De voorbereiding om te komen tot de
bouw van 3 kerncentrales gaat gewoon
door.
Immers,
- 11 plaatsen in Nederland zullen

nader onderzocht worden op de mo
gelijkheid er een kerncentrale te
vestigen;

~ ..de trein is op de rails gezet... '

de bestaande rapporten van de ad
viesraden zijn blijkbaar in hoofd
zaak geaksepteerd; op detailpunt
en zullen zij nader uitgewerkt
moeten worden.

De Stroomgroep is met name veront
rust over het feit dat de opslag van
radiO-aktief afval kennelijk als een
detailpunt wordt beschouwd. Minister
Lubbers zegt zelf dat de kernenergie
trein op de rails is gezet en dat er
geen reden is om hem te stoppen.
Deze trein kan bij de geringste poli
tieke kabinetswijziging zijn volle
snelheid krijgen. Zoals min. Lubbers
het stelt; geen ja of nee tegen kern
energie, maar hoe is het verantwoord
toe te passen.-arj vraagt zich niet
af of het verantwoord toegepast kan
worden.
Het is. nu al ~ geworden o Reden om
door te gaan met de aktieo
Mijnheer Bakker (SEP) is ontevreden
over de beslissing van de minister
raad. WIJ OOK!!

pugwash konferentie 1975

In januari 1975 werd in Yoegoslavië
een symposium gehouden van het
intern û Pugwaah-komm. over weten
schap en ethiek, waar de vraagstuk
ken aan de orde kwamen over de we
tenschappelijke vooruitgang en het
achterblijven van ethiese normen.
Daarop volgend werd in het najaar
in Japan de 25-ste konferentie ge
houden, die zich bezig heeft gehou
den met het ontwerpen van een nieuw

voorstel tot volledige afschaffing
van de kernbewapening in de wereld.
Met referentie aan het twintig jaar
oude Russell-Einstein Manifest werd
een oproep tot een "non-first-use"
verklaring opgesteld, waarin met
klem werd aangedrongen tot afschaf
fing van alle kernwapens.
Uitgaven aan bewapening per jaar
bedraagt momenteel 300 miljard dol
lar.
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decentrale elektriciteitsopwekking

Ir. G.A. Sanders, direkteur van het
GEB te Dongen-Nbr, schrijver van het
boek "Energie op leven en dood",
heeft berekend dat een energiebedrijf
dat voor 5.000 aansluitingen gas, wa
ter en elektriciteit levert, een ge
zonde bedrijfsbasis heeft. Met andere
woorden: er zijn geen redelijke za
kelijke argumenten om te komen tot'
grotere energie-distributie-bedrij
ven.
Ir. T.G. Potma meldt dat gedecentra
liseerde elektriciteitsopwekking in
de praktijk onverdeeld gunstig blijkt
te werken. De toepassing ervan wordt
belemmerd door de mentale traagheid
(en het eigenbelang van hoge funktio
narissen) van de elektriciteitsin
stanties..
De Stroomgroep heeft bij haar kommen
taar op het Elektriciteit~-Struktuur

schema gepleit voor maksimale zelf
standigheid Van de (grote) energie
afnemers door gekombineerde opwekking
van elektriciteit en warmte in eigen
beheer, indien dit energetisch gezien
rendabel is. De elektriciteitscentra
les zouden de financiëringslast voor
deze partikuliere installaties over.
moeten nemen door leningen met een
looptijd maksimaal gelijk aan de le
vensduur van de aan te schaffen in
stallaties. De leningen zouden rente-'
loos of tegen lage rente verleend
moeten worden, en betaald uit de aard
gasopbrengs~en. Op de~e manier kan
het Nederlandse vermogen dat aardgas
heet, energiebewust worden aangewend.
Het vermogen zou niet geheel verloren
gaan, en bovendien de hele Nederland
se bevolking ten goede komen.
Verder zouden miljarden guldens be
spaard kunnen worden door het elek
tric~teitskoppelnet niet.meer te
hoeven uitbreiden, en wellicht zelfs
gedeeltelijk te kunnen afbreken. De
Stroomgroep Huizen heeft konkrete
voorstellen voor deze decentrale
energie-installaties uitgewerkt bij
haar kommentaar op het Struktuursche
ma~ Het is wellicht onnodig op te
merken dat kerncentrales overbodig
zijn bij zo'n energiebeleid met visie!
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de nedertandse

kernenergie bedreiging

De elf plaatsen die in aanmerking
komen voor de bouw van één van de
drie kerncentrales van 1.000 Mega
Watt, zijn:
1. de Eemsmond, 2. Urk, 3. Ketelmeer,
4. Dodewaard, 5. Flevomeer, 6. Wie
ringermeer, 7. Diemen, 8. Maasvlakte,
9. Tiengemeten, 10 Q Tholen, 11. Bors
sele.
Het is van groot belang dat men in
de omgeving Van elk dezer plaatsen
nu vast aktie gaat voeren tegen de
eventuele bouw van een kerncentrale,
om te voorkomen dat deze kerncentra
les gebouwd worden op plaatsen waar
men weinig verzet Van de bevolking
verwacht, en op. welwillende medewer
king van de plaatselijke en provin
ciale overheid rekent!

r--------*---------....
De keuze ia niet tussen kolen of
uraan, maar tussen aarde of naar
de maan..

De keuze is niet tussen kolen of
uraan, maar tussen stabiliseren
of kreperen. * ----- eI



In Dodewaard staat de eerste neder
landse (eksperimentele) kerncentra
le. In voorgaande jaren heeft deze
al vaker aanleiding gegeven tot
kritiek. De eind 1975 gebleken si
tuatie rond de afvalverwerking was
aanleiding om publiekelijk aktie te
voeren. Toen bleek n.l. dat de cen
trale zoveel radioaktief afval pro-

~
ceerde dat zo slecht werd verpakt

d t het Reaktor Centrum Nederland
h t niet aanvaarde ter verdere ver
w rking.
D arom liet men het maar op het ter
r~in van de centrale liggen.

D el van aktie was: de bevolking te
i formeren over de onverantwoorde
lijke behandeling van radio-aktief
afval en tevens het falen van de
k~ntrolerende instanties te signale-
r1n.
Zlterdag 17 januari waren 40 mede-
w rkers van de stroomgroep Dodewaard
v n stroomgroepen uit omliggende
p aatsen en van naburige aktiegroep
en naar Dodewaard gekomen om de akti

te starten ..
oorafgegaan door een geluidswagen
erd in het hede dorp huis aan huis

eangebeld en in een kort gesprek het
doel van de aktie verteld en een pam
flet overhandigd. Tevens werd, als
asis voor verdere aktie, een ver

zoekschrift opgesteld waarin het ge
meentebestuur werd gevraagd de bevol
king beter te informeren en een
rampenplan op te stellen. Tijdens
de huis aan huis aktie zetten 500
inwoners van Dodewaard hun handte
kening onder dit verzoekschrift.
Dit verzoekschrift werd aan het eind
van de aktie aan de burgemeester van
Dodewaard overhandigd.

./'...

,
I

Door de regionale persterd vooraf
over de aktie geschre n en tijdens
de aktie waren pers, adio en tele-
visie aanwezig.. {

In de week na de aktie blijkt reeds
het sukses. In de gemeenteraad van
Dodewaard komt de hele zaak aan de
orde. Ook in andere plaatsen wordt
er over gesproken en ook het pro
vinciaal bestuur houdt zich ermee
bezig"
De aktie heeft aangetoond dat een
groot deel van de bevolking niet ge
rust is met een kerncentrale in de
omgeving. De stroomgroepen zullen de
verantwoordelijke besturen blijven
achtervolgen totdat er maatregelen
zijn genomen die de veiligheid van
de bevolking wel garanderen.

o.iÓ.. ~i~~
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"V DODEWAARD - De gemeente- ,_

raad van Dodewaard. vestill'lngs-
plaats van een kerncentrale, heeft I
zich uitgesproken tegen de bouw
van de snelle-kweekreactor in het
Westduitse Kalkar. De raad nam
dinsdagavond met zes tegen vier
stemmen een motie aan. waarin
zij voorstelde de drie-percents-
heffing voor dit project te bestem-
men voor onderzoek naar andere
energiebronnen.

\ / -__ la /

Kalkarheffing

Stn:tl.l)~::-

aktie dodewaard

---o ....·vw,uÇl.L .u....

".echts Academisch Zie·
muis (AZU) zal wat de fi·

tnciël~ afWikkelinmbetrft

lor VIEfinnm 11· g ur
:che sle ez 0

tbare de zaa is nog steeds
'uidelijk. De onderzoek

'G. die destijds werd
"""'1)P.t nog mpt
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Energiebesparing in de praktijk.

Ondanks het slechte voorbeeld dat de
overheid geeft (overal dezelfde ener
gieverkwisting van voor de oliekri
sis) is het totaal energieverbruik
in 1974 een half procent gedaald ten
opzichte van 1973, in plaats van te
stijgen met minstens enkele procen
ten! Om toch nog een gebaar te maken
gaan de elektriciteitsbedrijven ná
maart aos. een energiebesparingscam
pagne voeren, notabene nadat de piek
in het verbruik voorbij is!
Dat een serieuze aanpak inderdaad
leidt tot aanzienlijke energiebespa
ringen, wordt gedemonstreerd door de
Technische Hogeschool van Eindhoven
die in twee jaar tijd ongeveer een
miljoen gulden op de energiekosten
bespaarde door wat meer energiebewust
te handelen.
In Engeland heeft de regering een
vierjarig onderzoeksprogramma gestart
van 5 miljoen pond om energie-bespa
rende maatregelen te ontwikkelen.

Zonne-energie.

Funktionarissen van het Amerikaanse
regeringsburo voor energie-onder
zoek en energie-ontwikkeling (ERDA)
hebben verklaard dat over 25 jaar
zonne-energie heel goed even belang
rijk zal kunnen zijn als de nu geim
porteerde ruwe olie.
Een energie-analyse is in opdracht
van de USA-regering gemaakt door
Walter J. Morrow jr. in 1973, deze
analyse becijferde dat het mogelijk
is in het jaar 2015 uit zonne-ener
gie zoveel energiè beschikbaar te
krijgen, dat deze hoeveelheid gelijk
is aan het totaal van alle energie
die nu jaarlijks in de USA wordt ver
bruikt o De kosten van deze ontwikke
ling en toepassing zouden echter
veel lager zijn dan die van kern
energie!
Dr. Durand van Philips-Parijs heeft
bekendgemaakt dat door toepassing
van een nieuw produktieproces de
prijs van zonnecellen op silicium
basis (voor de rechtstreekse om
zetting van zonnewarmte in elek
triciteit) zouden dalen tot 1/100
van de huidige prijs.
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Kernenergie en de onafhandelijkheid
.~B~derland ten opzichte van
buitenlandse energie-leveranciers.

De SEF is er (gelukkig) nog steeds
niet in geslaagd de 200.000 kg.
uranium te kopen, waarmee de drie
te bouwen kerncentrales zouden kun
nen draaien. Oorzaak: het feit dat
een handvol landen de enige bekende
uranium-reserves geheel beheerst,
terwijl de kerncentrales als padde
stoelen uit de grond rijzen. De gi
gant onder de kerncentralebouwers,
Westinghouse, kan waarschijnlijk
zelfs de lopende kontrakten voor
1977 niet nakomen!

Windenergie.

In USA draait sedert september 1975
de eerste grote windturbine met een
vermogen van 0,1 MegaWatt. Als we in
Nederland deze techniek echt rerieus
nemen wordt het de hoogste tijd dat
er snel meer gedaan zal worden dan
alléén de buitenlandse rapporten te
lezen. Wellicht mogen we er even aan
herinneren dat de huidige kernreaktor
technologie grotendeels te danken is ~/
aan de twee miljard gulden die in de 1.
ontwikkeling ervan gestoken is (in ~
Nederland). .

Nederland, klein kernenergie-para
dijso

In.1974 gaf Nederland $ 77 miljoen
uit aan kernenergieonderzoek (ofwel
0,116 procent van de nationale pro
duktie, gemeten in geld)o In USA
was dit percentage slechts 0,04;
Nederland geeft het hoogste per
centage hieraan uit van alle landen
ter wereld!
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ENERGIE EDUKATIEF

tournee energie edukatief

De tentoonstelling lIEnergie Eduka:- Venlo - 26 jan. tlm 6 febr.
tief" gaat met veel sukses het land Stadska-
dooI'o Alle weken tot en met april naaI 9 febr. " 13 febr.
zijn volgeboekt. Zutphen - 17 febr. " 27 febr.
Als groepen van plan zijn om in het Brugge 4 mrt. " 14 mrt.
najaar de tentoonstelling te eks- Lisse - 18 mrt. " 26 mrt.
poseren, willen ze dat dan nu reeds Uithàorn- 30 mrt. " 9 apr.
opgeven. Hoe meer aanvragen, hoe
groter de kans op subsidie voor vol-
gend jaaro

Gebruik van plutonium als splijtstof.

De Amerikaanse atoomkommissie NRC
heeft tijdelijk vergunningen verleend
voor het op beperkte schaal gebruiken
van plutonium voor splijtstofele~ent

en van kerncentrales. Volgens Ameri_
kaanse waarnemers duidt deze vergun
ning_verlening erop dat de NRC geen
overwegende bezwaren heeft tegen toe
passing op grote schaal over enige
tijdo
In Canada bestaan plannen om de pro
duktie per kerncentrale ·ongeveer te
verdubbelen door plutonium toe te
voegen aan het niet-verrijkte urani
um dat als splijtstof van de Candu
reaktor, de Canadese zwaarwater-reak
tor, fungeert.

Tip: .

Op 27 februari 1976 organiseert het
TNO haar ge Internationale Konferen
tie, ditmaal over het onderwerp"Ener
gie'l"'Boekhouding".
Dit is de jonge wetenschapstak die,
eindelijk, zich bezighoudt met het
antl'ioord op de vraag welke produlden
(inklusief de kernenergie-installa
ties) per saldo meer energie kosten
dan zij aan nuttige energie opleveren.

Rechtspraak en kernenergie-voorlich
tingsmallipulatie.

De cineast Don Widener maakt meerdere
t.v. dokumentaires over miljeu-pro
blemen. Zijn films waren bijzonder
succesvol, maar toen hij bij het ma
ken van een dokumentaire over kern
ene r-gd,e in USA de harde werkelijkheid
over deze vernietigende technologie
in beeld had gebracht, werd hem een
proces aangedaan door het elektrici
teitsbedrijf PG&E o Na jarenlange ;ju
ridische strijd is hem bijna acht
miljoen dollar toegekend vanwege de
onrechtmatige vertoningsbeperkingen
door PG&E afgedwongen. De film heet
"POWERS THAT BE"; hopelijk is er een
zichzelf respekterende omroep die
zorgt dat ook in Nederland nu deze
dokumentaire vertoond zal worden.
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kerncentrales omsingeling

duitstand

In Lingen aan de Eems staat ~en kern
centrale van 160 MegaWatt. Exxon Nu
clear wil er nog een splijtstofele
mentenfabriek bouwen. Aan d~ Eemsmond
zijn verder gepland:
een kern~entràle van 1.300 MW bij
Rysummer Nacken en eenopwerkingsfa
briek bij'Emden, alsmede een opslag
plaats voor radio-aktief afval onder
de Dollard.
Ten hoogte van Almelo is er nog een
kerncentrale gepland bij Rheine aan
de Eems. Leuk vooruitzicht voor de
grensgebieden, Delfzijl en de Wadden.
De Vereniging Miljeubeheer Nóord
Nederland is al begonnen een onder
zoek in te stellen naar de mogelijke
gevolge~. Duitsland mikt op 180000
MW (kernenergie) in 1989, en op
95.000 HW in het jaar 20001
Voorwaar, een ·stralende toekomst!
Alleen aan de Boven-Rijn komen.al
16 kernéentrales, gebouwd door Duits
land, Fr~rijk'en Zwitserland. Onze
direkteuren van drinkwaterleiding 
bedrij~en kunnen nu vast gaan stude
r$n op een vierde en vijfde zuiver
ingstrap voor radioaktieve metalen
en tritium••••••

frankrijk

Frankrijk is trouwens helemaal een
atoomland aan.het worden, met snelle
kweekreactors (~~n'aI in bedrijf,.te
Marcoule), opwerkingsfabrièken, ura
niummijnen en 'een 'programma voor
20b kerncentrales van elk 1.000
~egaWatt, te r~aliseren vóór het jaar
2000. De. Franse boqrgeoisie heeft he
lààs, altijd al voorop gelopen wat be
treft vertrouwèn op de a.lma,chtige
techniek (Oonco~de, atoombom, etco)
en meedogenloos winstbejag,o
Terwijl wij in' Nederland ons (terecht)
verzetten tegen de3 ~erncentrales

van elk· 1.000 MegaWatt van Lubbers
en consorten, hee.ft al'leen àl de
ku stbevolking van Noord-West-Frank
rijk te ma~en met een'serie van 10
van deze lieverdjesl
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De anti-nucleaire strijd is er veel
harder dan hier, mede door de opstel
ling van de nationale franse elektri
citeitsmaatschappij, de EDF.Hoogle
raren kwalificeren het ekonomisch
rendement van dé nucleaire energie
als "mythe"; spreken wij in Nederland
van een 'kernenergie-lobby', als we
het hebben over de elektriciteits
bonzen en de belanghebbe~de industri
ëlen met hun lakeien bij de ove·rheid
en de wetenschapsbeoefening, de franse
hoogleraren spreken van de 'kernener
gie-maffia"; en de miljeuvereniging
Les Amis de la Terre hebben hun nieu~

ste boek "De nucleaire oplichting"
genoemd, (L'escroquerie nucl~aire)

grotendeels door prof. Samuels ge
schreven.
Maar niet alleen vooraanstaande we
tenschappers zijn er aktief, ook en
juist de bevolking is aktief: boeren,
vissers, huisvrouwen, leraren, stu
denten, scholieren, arbeiders, winke
liers en artsen. Recente demonstra
ties werden gehouden in Yvelines (
2 0 000 mensen), Pouba, Aude, Maine
et~Loire (800 mensen), Nord, Morhi
ban en Finistère o Tegen 200.000 MW
nucleair.
Frankrijk, de tuin van Weat-Europa,
hoe lang nog??

Wij willen geen blind verzet tegen
de vooruitgang, maar verzet tegen
blinde vooruitgangv

•....
Andere.landen in West~Europa.

In Engeland groeit het verzet, ge
stéund vanaf de kansel door ••• een
bisschop!
Noorwegen - gezegend landl - beperkt
zich tot onderzoe~t en bouwt voorlo
pig géén kerncentrales; de industrie
wil er ~~n bouwen o Zweden houdt een
brede publieke' energie diskussie.
Nadere mededelingen over deze landen
brengen wij de volgende keer.



belgië

Bij Doel (nabij Antwerpen) komt een
groot, zogeheten,"nucleair park".
Ook zijn er kerncentrales in zee ge
pland, waartegen vooral de kustbe
woners erg gekant zijn. De Stroom
groep was bij éên van de protestde
monstraties vertegenwoordigd. Er
staan al kerncentrales in Tihange
en Chooz. België heeft plannen om in
totaal 6.000 MegaWatt kernenergie
te realiseren!
De opslag van' radio-aktief materiaal
verhuist van Mol naar Doel, waar na
tuurlijk dan ook een splijtstofopwer
kingsfabriek moet komen (de grootste
en gevaarlijkste vervuilers van de
splijtstofsieklus!). Het protest uit
de bevolking en van wetenschappers
neemt nog steeds toe, maar de multi
nationale en de bank Société Genera
le zijn zeer machtig o Het zou goed
zijn als de vakbeweging uit Zeeland
kontakt opnam met de kollega's in
Vlaanderen! De industrie is ons im
mers allang voorgegaan met allian
ties over de grenzen heen.
Het Sloe/Schelde-gebied moet immers
de basis worden van de (industriële)
Gouden Delta!

internationaJe samenwerking

Nederlandse en Duitse anti-kalkar
groepen zijn een geregeld overleg
aangegaan, met tevens kontakten in
België. Veel Duits anti-kalkar ver
zet is opgegaan in de voorbereiding
van een proces van boer Maas, onge
vee~ de enige die een civielrechte
lijke zaak zou kunnen beginnen te
gen de wondermachine van "staat en
kapitaal".
Maar nu zal men er zich meer op de
bevolking gaan richten, zoals in
Nederland.

Jt-

Aan de overgang van homo technologi
eus naar homo sapiens moet blijkbaar
plutonium aan te pas komen....

STOP

KERNEN ERGI E

Shkker q ?O,30 ()fl.rkrg9baar
b~' c/( d/oerse 51rOOtn9ro~P<?t-)
en wereld w/"ke/s.

DUITS .MIl\lSTER

Binnen tien jaar
duizend ton
plutonium

LONDEN, (UPI). - De Engelse
minister van buitenlandse zaken, Ja
mes Callaghan, heeft gewaarschuwd

. dat door de steeds maar ~oeiende
kemenergie-programma's binnen 10
iaar een miljoen kilo (1000 ton) plu
tonium zal zijn gevormd. En dat zal
vollens de minis~r ..genoeg zijn om
onze planeet vele keren totaal te ver
nietileD."
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Kanker door kernenergie o

In Scientific American Van november
1975 wordt een overzicht gegeven van
de huidige wet.enschap over kanker ,
Gekonkludeerd wordt dat een aantal
faktoren in onze samenleving verant
woordelijk is voor het veroorzaken
van deze ziekte, en dat de beste be
strijding van deze ziekte gelegen is
in het vermijden van de oorzaken.
Evenals vroeger is pest, pokken,
tbc., enz. uit onze samenleving ver
dwenen door de oorzaken ervan te be
strijden, ~ag ook nu de kankerbestrij
ding niet de fout maken dat de oor
zaken ongemoeid blijven. Konkreet
betekent dit dat we niet moeten ~sep

teren dat het aantal slachtoffers
wordt afgewogen tegen ekonomische be
langen (die de sociaal-ekonomische
lasten van een verziekende samenle
ving niet willen dragen, terwijl dit
zelfs ekonomisch gezien toch hun ver
antwoordelijkheid is), maar dat we

alles moeten doen om deze samenleving
zo menswaardig te laten zijn als in
ons bereik ligt.
Met rekenkundige trucs en onbewezen
stellingen probeert de nucleaire in
dustrie de bevolking erVan te over
t~igen dat de huidige kankersterfte
slechts voor een gering deel veroor
zaakt wordt door de huidige radio
aktieve vervuiling (van atoombomeks
plosies en kernenergie, alsmede van
satellieten met atoombom aan boord
die vroeg of laat in de dampkring
verbrandenl); gezien de twijfelach
tige wetenschappelijkheid van deze
theoriën en het eigenbelang van de
verkondigers ervan bij het verder
uitbreiden van de kernenergie-toepas
singen missen deze geruststellingen
het beoogde effekt. Hopelijk ziet de
kankerbestrijding in Nederland ook
in dat deze ziekte aan de bron be
streden moet worden, en krijgen wij
steun in onze strijd van het Kon.
Wilhelmina Fonds.

I
:Dodelijk ongeluk
I in Westduitse i',t.

kerncentrale "lUI

xnNCBEN/GUNDRE~GEN
fDPAIAFP) - Bij een bedrijfso~
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Bevordering energieve~kwisting.

Uit een overzicht van de elektrici
teitstarieven voor grootverbruikers
in Europa blijkt dat Nederland één
van de laagste tarieven van heel
Europa aan deze afnemers berekent. Ta
rieven per eind 1974 in dollarcenten
per kiloWattuur:

Parijs 2,18
Rotterdam: 2,27
,Engeland: 2,77 tot 2,92
W. Duits-
land · 3,66 tot 4,83·Brussel · 4,19·

Kalkar gaat
500 miljoen
meer kosten

DVSSELOORF (DPA) - De
bouW' .van de kemeaerglecentrale
in Kalkar in Duitsland, dicht tepa
de Nederlandse grens. zal oOplo
veer vijfbonderd mlIjoea guldea
etuurder nitvallea dan' oorsproake
lijk was gedacht. Volgens de presi
deat4irecteur van de &helnisclJ.
Westlalische ElektrizJtätswerke.
prol. Heinrieh MandeI, zal de een
b'aIe reen anderbalf miljard, maar
vermoedeIJjk twee miljard guldea
kostea.

Energieverbruik en werkgelegenheid.

De aluminium-industrie en de chemie
in Zeeland gebruiken per werknemer
het 20-voudige van het voor 1980 per
werknemer maksimaal toelaatbare ener
gie-kwantum.
Met andere woorden: deze industrie
die aan maksimaal 1000 mensen werk
gelegenheid biedt, ontneemt daarmee
minstens 19.000 werknemers de kans
op een werkkring.

-r:"lt.!" ... ...:"C'l

Ll.J,4t!J-i
·Pl4,........,

t:êh üi..·ll dt. .'lr1.c.~2t~ :

t:...'f'1c.(l. '?~t. ti.-l,
/(,t., IJ I: 11 iJ"l.l I
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Volkerenmoord met Plutoniumo

~rof. dr. John Gofman heeft berekend
welk aantal longkankerslachtoffers
de kernenergie-toepassing van USA
kan veroorzaken doordat een fraktie·
van het in de kerncentrales gevormde
plutonium onherroepelijk in het mil
jeu terecht zal komen. Indien de kern
energie~uitbreidingsplannenvan nu
tot het jaar 2020 ~.n USA worden uit
gevoerd, dan moet rekening gehouden
worden met 2.575 miljoen longkanker
slachtoffers indien u:iteindelijk l'

. procent van het plutonium in het mil
jeu terechtkomt; 'zelfs als de techni
sche en maatschappelijke beheersing
ongekende perfektie be~eikt waardoor
slechts 0,0001 procent van het plu
tonium uiteindelijk in het miljeu
terecht zou komen, dan nog zou het
aantal longkanker-slachtoffers van
plutonium 257.500 zijnl
Er zijn twee mogelijkheden om deze
ramp te vHrmijden, althans voor het
deel van de kernenergie-sieklus dat
tussen nu en 2020 gebouwd dreigt te
worden:
1. Een onfeilbare technologie, met

onfeilbare mensen in een eeuwig
durende maatschappij zonder-span
ningen, zonder terreur en zonder
chantage, terwijl letterlijk alles
wat technisch uitvoerbaar is ge~

daan wordt om ~adio-aktieve stof
fen uit het miljeu te houden.
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2. Nu ophouden met uitbreiden van
kernenergie-toepassingen en tevens
beginnen met het uitschakelen van
de reeds bestaande kerncentrales,

.opwerkingsfabrieken, enz.

De eerste mogelijkheid is een utopie;
de mens is nooit onfeilbaar en zal
dat evenmin als zijn techniek ooit
worden; bovendien bepaalt niet het
technisch kunnen maar het ekonomisch
haalbare zowel de huidige als de toe
komstige omvang van routine-lozingen
en beveiligingsmaatregelen. Er is
dus slechts ~én oplossing:

STOP KERNENERGIE!

,,~LW nju, ~t .
PllIlonium ':001"

1-100 hOllnll{-Il·

8RUSSt:L, donderdag u\P) _
Afg-ezlen van bet plutonium dat
FrankrIjk en Engt"land voor mi
litaire doeleinden bebben, is vol
gens de EG-commis~ie in de
EG· landen tieD ton plutonium
1l1)~e~lagt"l1. Dat 7.0U ,'oldof'nde
zijn "001" het fabrfeereu van 1400
kern bom men.

Huidige plutonjum-vergiftiging_va~

liet miljeu.

Dr. F. van Hoeck, direkteur van hêt
(EEG-) Direktoraat-Generaal voor
Wetenschap en Onderwijs, heeft ver
klaard dat onderzoek heeft uigewezen
dat plutonium dat voorkwam in vloei
baar afval van het atoomcentrum
Windscale (Engeland), is opgenomen
door levende wezens alsmede in het
bezinksel op de zeebodem. Ook wijst
dro van Hoeck erop dat de radio-~.ti

viteit de veroudering vervroegt.
Het franse dagblad Le Monde meldde
vorige zomer dat de dUlllpingen van
radio-aktief afval in de Atlantische
Oceaan (door de Europese kernenergie
landen) gewoon doorgaall terwijl uit
Amerikaanse onderzoekingen van vroe
ger gedumpt afval voor de kust van
USA is gebleken dat de betonnen ver
pakkingen het begeven, en de bitumen
verpakking wordt aangevreten door

-reuzesponsen. Plutonium werd ook daar
aangetroffen in de zeebodem (terwijl
deze stof in ons aards miljeu van
nature niet voorkomt). Na deze be
vindingen heeft USA de dumping van
radio-actief afval in zee gestaakt!



nieuwe uitgaven in den lande

- Nfeuwsbrief "Energie en Samenle
ving",
Postbus 6559, Rotterdam.

De nieuwsbrief is een verzameling
van berichten uit binnen en bui
tenland met als doel: het bevor
deren van een beter inzicht in de
maatschappelijke implikaties van
de energievoorziening.

- "Het Gooi en het struktuurschema".
Uitgaven van leefmiljeu het Gooi:
Alexanderlaan 44, Hilversum.

Beleidsadvies, opgesteld door bur
gers van het Gooi in het kader
van de inspraak op het struktuur
schema elektriciteitsvoorziening.

- "Energie Edukatief I en 11",
Stichting voor Miljeuedukatie,
Oudegracht 36,
Utrecht.

Bij de tentoonstelling Energie
Edukatief verschijnen 4 boekjes
met achtergrondinformatie.
De eerste 2 nummers zijn nu klaar.
Het eerste deeltje is een katalo
gus van de hele ekspositie; nummer
twee is het verhaal over energie
en kernenergie vanuit de ekologie
van de maatscháppij. Deze boekjes
kunnen uitstekend gebruikt worden
in het onderwijs.

- Kernenergie in diskussie,
Uitgave: "De Boerderij",
Technische Hogeschool Twente,
Enschede.

Serie artikelen geschreven door
verschillende leden van de werk
groep kernenergie en de Bezin
ningsgroep~

. Kommentaar van de stroomgroep Stop
Kalkar op het rapport van de ge
zondheidsraad over kernenergie.
Stroomgroep Stop Kalkar,
Oudegracht 36,
Utrecht.

- "Verbeter de wereld" (Ton Brans).

VK "I" '7j

IN PUBUCATIE NAAR KAMER
,

''Stop' Ka/kar' kritiseert
rapport kernenergie

•

~tL

J.M.M~ hlflatJdto/'J1j'/
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De atoomclub en de werkgelegenheid.

De bedrijven die nu reactorvaten en
andere onderdelen van kerncentrales
fabriceren, trekken onmiddelijk aan
de werkgelegenheids-alarmklok als
hun winstgevende en gesubsidieerde
kernenergie-produkten niet van de
lopende band kunnen rollen bij uit
stel of afstel van de bouw van kern
centrales. De tranen schieten je in
de ogen als je hun noodkreten hoort;
echter deze tranen worden niet ver
oorzaakt door ontroering over de so
ciale bewogenheid van deze metaalin
dustriëlen, neen de walgelijke bru
taliteit van concerns die b.v. ver
antwoordelijk waren voor het af~e

men van de werkgelegenheid in de
metaalsektor te Utrecht in enkele
jaren van 21.000 naar 7.000 arbeids
plaatsen, dat maakt een mens beroerd!
Av& V.M.F., zij die werkloos zijn
gedenken U!
De olieconcerns lieten in de zesti
ger jaren het olieaanbod zo hoog op
lopen dat olie veel goedkoper werd
dan kolen, waarmee bereikt werd dat
de kolenmijnen in heel Europa dicht
gingen. In Limburg werden hierdoor
45.000 mensen werkloos, ongeveer de
helft ervan is dat nu nog! Nu deze
concerns hun energie-monopolie verder
hebben versterkt en miljarden in de
energiesektor van hun toekomstdromen
hebben gestoken, trachten zij ons
wijs te maken dat radio-aktieve be
drijfsrisiko's begerenswaardig zijn
wanneer zij worden aangeduid als
hoogwaardige werkgelegenheid •

Werkgelegenheid in de kernindustrie?
Ja, voor doodKistemakers!
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Om over de op de nek van deze werk
nemers geschoven morele verantwoor
delijkheid voor de radioaktieve ver
vuiling maar te zwijgen. Bovendien
wagen deze mensen niet alleen hun
eigen' leven, maar ook dat van hun
kinderen en verder nageslacht aan de
meest wrede beproevingen. Zij mogen
beroepshalve namelijk een veel ho
gere dosis straling incasseren dan
de burgerbevolking; heel terecht
noemt men dit in hun vakjargon "op_
stoken".

leefwaardige werkgelegenhe id-
Uit een brief van Aktie Strohalm
aan de gekozen leden van de onder
nemingsraad van Rot t.e rdam Nuclear'
B.V.:

"Aandringen op de bouw van kerncen
trales vanwege uw werkgelegenheid is·
begrijpelijk maar beter zou zijn te
strijden voor verstandige energie
bronnen en zuinige energieeiestemen.
Dat zou veel arbeidsplaatsen ople
veren en een rustiger geweten ten
aanzien van de generaties na ons en
het leefmiljeu.
Leetwaardige werkgelegenheid zoge
zegd.
De werkers in de kernindustrie mogen
niet de dupe worden van een kernstop
evenmin als de bevolking en de aarde
de dupe mogen worden van werkgelegen
heid in de kernilldustrie~

Werkgelegenheid is trouwens meestal
~og steeds niets anders dàn meer- .
waardevorming voor het kapitaalv
Laten we werken aan een verstandige
en rechtvaardige maatscha~pij eu niet
een rotte in stand blijven houden
die steeds meer energie nodig heeft
om..4ö ........verder te rotten."



enkele regionale adressen

Leeuwarden
Dr&chten
Sneek
Kampen
Zwolle
Oost Gelderland
Dodewaard
Nijmegen '
Heteren
Maastricht
Eindhoven
Oss .
Den Bosch
Tilburg
Roosendaal
Middelburg
Dordrecht
Vlaardingen
Delft
Haarlem
Amsterdam
Uithoorn
Hilversum

Voor andere plaatsen en verdere in
lichtingen: Oudegracht 36, Utrecht,

telefoon: 030 - 314314.

Materiaal SSK

-Bewerken &·bewaren ~ Dit pamflet,
speciaal voor kerkel~Ken, is bijge
drukt ·en weer te bestellen door
overmaking van f 3,- voor 60 stuks
(inkl. porto) op onze giro, ~et verm .
van: 'bestelling Bewerken & bewaren'

-Informatie-pakket - F 4,75 overmaken
.op onze giro, met vermelding: 'bestel
ling infopakket'

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

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

PS. Ophalen in Utrecht is vaak goed
koper en u ziet meteen wat er nog meer
·i s . Maar wel even uw bezoek aankondigen I
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Elektriciteitsbedrijven:

KERNCENTRALES
TOCH NODIG
CONFESSIONELEN: f ~L~\I '0'.• ,'Tl"
Kerncentrales \t."'\\\\\\\\: ' f,t'
zijn zonder = ,!~\VItt'" \\\\1

-=-- "

-.- --.- -
,- t-...._-:-

Risicofactor

kerncentrales

kleiner dan

van verkeer

!>AARS:J ~AAT MEN ERVAN :
. UIT, DAT WIJ V!JF - TOT ZESMAAL:

ZOVEEL ElEkTRICITEIT ~
PER HoOFD VAN DE BEVOLKING:
ZULLEN GE8RUIKEN ALS
GEvoLG VAN .

DE ECONOMiSCHE GROEI
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