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29APRIL internationale AKTIEDAG

Op 29 april worden in Neder-
land~ België. Engeland,~n de
V.S. akties gevoerd tegen
kernenerBie. In Eelgiëwordt
in Retie, (bij Mol) een studie-
dag ~eorganiseerd (zie elders)
In Engeland en de V.S. wordt
tegen opwerkingsfabrieken
gedemons~reerd. en tenslotte
in Nede,rland worden in tal' van
plaatsen mànifestaties, demon
straties'e.d. georganiseerd
tegen de UItra..Centri.f'uge te
Almelo'en kernenergie in het
algemeen. Het ,initiatief komt
van de Almelo Voorbereidende
Vergadering, die de 4 maart
heeft georganiseerd. Vele
Stroomgroepen en Energie
Komitees zijn hier op in
gegaan. We ,gaan door tot de
uo, tot kernenergie uit Neder
land is verdwenen, van de
aardbol is verdwenenJ
In'GRONINGEN wordt een manifes
tatie me,t oal FNV, AAP, narisse
Nien~uys en Hylke Tromp gevolgd
door 'een demonstratie door dé
stad~ ,Onderwerp: de ua en proef
boringen.
In TWENTE wordt deze dag gestart
men'eén internationale hand
tekeningenaktie:"Geen UC in
Almelo,. Gronau of waar dan ook~

\lGeen tussenopslag in Ahaus ll •

Aan beide zijden van de grens
worden handtekeningen opgehaald.
Bij de ua wordt een symbolisohe
aktie gehouden.
In DEVENTER is er overdag een
manife~tatie ~et films, foto's en
maquettes. Kladderadatsj ver~oret

de muziek. Forum met Erio Lysen
en politieke partijen~ Savonds
een knallend feest met de Vlooien
band.
In EMMELOORD een optooht door de

stad. en waarsohijnlijk een mani
festatie.
In UTREOHT een demonstratieve
tooht vanaf de Mariaplaats, aan
vang 2 uur. Vele verrassingen.
In ZEIST krijgen alle daar wonen
de Kámerleden (en dat zijn er nog
al wat) een petitie aangeboden.
In AMSTERDAM worden in versohil
lende wijken demonstratieve op
tochten gehouden. Nadruk wordt
gelegd op informatieverspreiding.
In de Amstelkerk komt een na:.i
fes tatie met sprekers en muzie
In LEIDEN is -op 28 april s!avonds
een avond ·met de film "liever
aktief dar ràdioaktief" en een
forum over kernenergie in het
algemeen. "Aohter Raadhuis 11 ,

Vrouwenkerkkoorateeg 17.
In NIJMEGEN is een manifestatie
op de Groote Markt. Tegelijker
tijd fietst .en naar Dodewaard.
In ARNHEM Manif~statie op de
Korenmarkt, daarna demonstraw

tieve tocht naar de KEMA,
vervolgens slotmanifestatie
en aansluiting bij de fiets
tooht naar Dodewaard.
In Kampen, It Gooi, Den Haag,
zaanstreek, Heerenveen en
Rotterdam worden ook akties
gehouden.

Op 22 april vertrekken fietsers
uit Roosendaal, Tilburg, ZUndert,
Eindhoven, Bergen op Zoom· en Breda
naar België om daar aandacht
te vestigen op de plannen tot
heropening en uitbreiding van
Euroohemio en afvalopslag in
de KEMPEN.

VOOR AL DEZE. DINGEN GELDT:
Doe mee, help meel A~ressen zie
achterin dit nummer of bel naar
het Landelijk Energie Komitee,
tel .• 020-~21369.
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f.7,50 (Of meer) giro 2946163

t.n.v. penningmeester
St~oomgroep Stop Kernenergie
te Amsterdam

Uw geld is hard nodig, zonder kunnen
we niet verder.
De volgende nummers van dit blad
worden uitsluitend ~estuurd naar
abonnees die voor 1978 hebben betaald.



WIJ ZULLEN, DOORGAAN 7

Wij zullen doorgaan, ook na de demon
stratie op 4 maart in Almelo. Want
zelfs meer dan 40.000 demonstranten
is niet genoeg om het kernen&rglebe
leid blijvend te beinvloeden.
In meer dan een opzicht is de Almelo
demonstratie zeker geslaagd. Het grote
aantal demonstranten tekent de kracht
en de 'omvang van de anti-kernenergie
beweging in Nederland. Dat is een feit
dat niet meer weg te cijferen valt.
Eén ander verheugend feit in Almelo'
lag in het karakter van de demonstratie.
Hoewel het geheel was opgezet tegen de
uitbreiding van UCN, vele borden, span
doeken en leuzen in de demonstratie
benadrukten dat kernenergie inhet
geheel en overal gestopt moet worden
Wij zullen doorgaan, ook nu de rege
ring Van Agt, na de'~erdere pogingen
van de vorige regering, voortgaat om
papieren garanties voor een veilige
plutoniumopslag te verk~ijgen.

In dit blad hebben wij er al eerder
opgewezen: garanties kunnen geen
zekerheid bieden. Een internationaal
kontrakt kan ook opgezegd worden,
sancties zijn niet uitvoerbaar.
Het is belangrijk dat de kracht van
de anti-kernenergiebeweging getoond
wordt. In de kernenergie gaat het om
grote (financiele) belangen. Deze

redactioneel
In dit nummer starten we met een
serie artikelen die elk een bepaald
onderwerp, wat uitvoeriger dan ge
woonlijk, behandelen. Het eerste
gaat over straling en uw gezondheid.
Het wordt aangevuld met een beschou
wing over voedselbestraling.

voeren de boventoon en anderen, die
pleiten voor een andere,veilige ener
bron, worden nog te vaak overstemd.

Wij eisen een demooratisohe besluit
vorming, zeker over be~angrijke zaken
als de toepassing van kernenergie.
Een besluitvorming niet alleen door
door enkele deskundigen, die enkel
vanuit een eng specialisme bepalen wat
goed is voor de samenleving.
Wij staan daarmee lijnrecht tegenover
een opvatting die aan "atoomdeskundig
en" als prof. Kistemaker wil overlaten
te bepalen wat er op energie gebied
moet gebeuren.
Volledige openbaarheid over alle
informatie zal er tOe kunnen leiden
dat de bevolking en niet eenhandje
vol t'atoomdeskundigen" gaat bepalen
hoe de maatsohappij wordt ingericht.

Wij zullen doorgaan aktie te voeren
tegen een.ontwikkeling waarbij de
technocraten, via de energiekra~n,

de sleutelposities in de maatschappij
gaan beheersen.
Wij pleiten voor een ander energie
beleid. Een beleid dat niet gevoerd
wordt ten behoeve van de maohthebbers
en de belangen van grote onderneming
en maar ten behoeve van de bevolking
en een ' eilig en goed milieu.

Daarnaast een nabeschouwing over de
demonstratie in Almelo met tevens een
blik op het vervolg van de aktie.
Verder wederom informatie over kern
energie in Duitsland.
Nog steeds staat het blad open,voor
bijdragen van lezers, hetzij in de
vorm van een artikel, hetzij in de
vorm van commentaar. Ook verslagen
van plaatselijke of regionale akties
worden door de redaotie ingewacht.
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STANDPLAATS VERMOGEN IN BSDRIJF GESTELD

Kahl/Main 15 MW 1960 Proefreaktor
Karlsruhe 57 MW 1965 Onderzoeksreaktor, buiten

bedrijf gesteld wegens
schoonmaakbeurt

Gundrellllllingen 250 MW 1966 Wegens reparatie-werk-
zaamheden stil gelegd

J1llich 15 MW 1966 Onderzoeksreaktor
Lingen 252 MW 1968 Wegens reparatie - en om-

bouw-werkzaamheden uitge-
schakeld

Obrigheim 345 MW 1968 Wegens reparatie-werkzaam-
heden uitgeschakeld

Stade 662 MW 1972 Vlgs. geruchten in Hamburg
zou het reaktorvat haar-
scheurtjes vertonen

Wttrgassen 670 MW 1972 Wegens schoonmaakbeurt en
wisseling van brandstof-
staven uitgeschakeld

Biblis A 11204 MW 1974 Wegens schoonmaakbeurt en
wisseling van brandstofsta-
ven uitgeschakeld

Neckarwestheim 813 MW 1976 Wegens schoonmaakbeurt en
wisseling van brandstofstave~

uitgeschakeld

Biblis B 1300 MW 1976
Brunsbttttel 806 MW 1976 Buiten bedrijf gesteld we-

gens schoonmaakbeurt
Karlsruhe 20 MW 1977 Snelle kweekreaktor voor

onderzoeksdoeleinden
Kalkar 360 MW 1981 Er spelen nog processen

tegen de bouw
Esenshamm/Weser 1300 MW Voorlopige bouwstop
Kr!1mmel/Elbe 1316 MW 1978
Ohu/lsar 907 MW 1978
M1llheim-Kärlich 1295 MW 1979
Grafenrheinfeld 1300 MW 1979
Whyl Sinds 14.3.'77 bouwstop
Grohnde 1361 MW 1981 Voorlopige bouwstop
Brokdorf 1365 MW 1982 Voorlopige bouwstop
Borken/Hessen 1300 M'N
Vahnum/Rhein 1300 MW 1981
Hamm/Uentropp 308 MW Hoogtemperatuur-reaktor _

bouw vertraagd door gebrek
aan know-how

Hamm/Lippe 1303 MW 1981

o In de atoomcentrales van Lingen, Obrigheim en Gundremmingen
wordt reeds ge~xperimenteerdmet plutonium als brandstof. Dit
plutonium is afkomstig van een kleine proef-opwerkingsfabriek
in Karlsruhe. De firma ALXEM in Hanau fabrioeert de plutonium
brandstofelementen. Dit geheim gehouden plutonium-programma werd
door de Bondsregering ~een al in de jaren '73 - '76 met 44 milj.
DM (belastinggeld) gefinancierd.

o In Ahaus is een "Zwisohenlager" gepland d.w.z. een tijdelijke
opslag van hoogradioakDieve opgebrande brandstofstaven uit de
de atoomcentrales.

o In Gorleben heeft men een "Entsorgungspark" gepland d.w.z. een
opwerkingsfabriek plus opslag van atoomafval in zoutlagen.

o In Gronau zijn de plannen voor de bouw van een eigen uranium
verrijkingsfabriek in een vergevorderd stadium.

4----------------------.1



BESLUITVORMING T.A".· ATOOMENERGIE.IN DE .B.R.O.

DRIES VAN· BEUST:CHEM

me1; •••.•• oitaten uit een broohure·van
het At-oomfor:wn.

KON'1'ROLE
Een kontolerende instantie. mede ver
antwoordelijk voor de veiligheid in
de atoomindustrie is de Technisohe
Uberwaohungs' Verain (TUV). Het be
s~uurvsn' d~ze organisatie bestaat
ui~ vertegenwoordigers van d~ indus
trie, de ~h&~giebedrijven en uii
atoomwet·enschappers. .
Met deze- samenstelling is een aitua
,tie ontstaan dat de atQo~industrie

zîQh~elf kontroleert in plaats dat
e.en onafhankelijk en onpartijdig or
gaan dat doet.

·BELANGENBEHARTIGING
Bovenstaa.nde geeft aan wie de' beslui
ten over atoomenergie beïnvloeden en
wierlS m:i.lj·ardenbelangen- 'daarmee ge-'.
diend worden. .
Atoomenergie is "big business" ge
worden. Om de weg daarvoor vrij te
maken ·moet de maatschappij autori
tairder.gemaakt·wprdenr moeten demo
cratische reohten worden'aangetàst
~nmoet de verdergaande korrumperi~g

van 'ethisohe beginselen t.o.v. de
medesoheppingcworden verdoezeld.

In 1955 kwam, met de verdragen van
Parijs, een ein<le aan het verbod
voor West Duitsland om een eigen
atoomindustrie te ontwikkelen.
Het ~ini~terie voor Atoomvragen werd
·9p'geriöht. Doel wa,S het stimuleren
van vr~edzaam gebruik van at.oomenergiè
en het onderzoek naar de daarmee .

. samenhangende problemen. IJ.ater w'erd
I het minist'erie voor Onderzoek 'en

Teohnolagie hiermee belast.
In totaa.l werd tot nu toe een becirag.
vàn. 18 miljard DM. in atoomzaken ge-
investeerde .

ADVISEURS
Het ministerie liet zich aanvar~e~:

lijk adviseren doo~ een wetenschap-'
pelijke raad, de Duitse Atoomcom
missie. Voorzitter was de'minist~r,
leden waren o , a. ve.rtegenwoQr·digers
van .gr.ots concerns die belangen heb-

·ben in de atoomindustrie.. -
Door de tegenstrijdige belangen van
de vexschillende leden bereikte men
zelden een eensgezi.nd standpunt.
In 1959 werd een nieuw. advies orgaan'

. ingesteld, het Duits Atoomforum.
Hierpij' zijn aangesloten: industriele
.bedr·;i.jvenwa·aron~erde .gro,otste
concerns, inst.ellingen op 'het gebied.
van atbomonderzoek, officieIe' instan
ties zoala.mi~ister.~es, en vele indl
viduel~. pers~nen,ingenieurs,.ekpnomen,

parlementarie1.'sen minister Genscher

VEILIGHEID
XWesties als s~ralingsgevaar resor-
teerden· aanvankelijk onder het Minis~

.teri.e voor O'n1erzoek en ·Technologie.
Later werden deze overgebracht naar
tiet Ministerie Van Binnenlands~ zaken.

'Minister Genschel.' verwelkomde deze
'afs-plitsing, de stimulering van a.toom
energie" en de kontJ:Ç>le 'daarop blijken
zioh'niet zo goed' te'verdragen~'
Genscher bleef wel lid van het presi
dium van het Atoomfor~m.

PROPAGANDA
Door de groeiende weerstand wordt
steeds me~r·geld uitgegeven aan propa~

ganda, in 1975 een' bedrag Van 500.000DM~

Hoe de propagandá. werkt bliJkt uit'het
volgende. ~iti.ek op de bouw va.n een
atoomoentrale werd door het Instituut
voor Jieaetor veiligheid tegengesproken '&.s, ",ijtljonga, ;u/illllleflllllllvoorjotil'
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ALMELO nabeschouwd John Hontelez

40.000 mensen in Almelo op 4 maart.
Al deze mensen kwamen demonstreren
tegen de Ultra-Centrifuge, tegen
kernenergie, tegen het duitse
streven een atoommacht te worden,
tegen de medeplichtigheid van. de
nederlandse staat aan de uitbuit
ing van de Braziliaanse bevolking
en de atoombomdreiging voor de
overige volkeren in Iiatijns
.Amerika. Kortom, de ua te Almelo'
heeft vele kwalijke kanten. De
anti-kernenergiegroepen w~en het
sterkst vertegenwoordigd, onze
leuzen hadden haast een monopolie.
Dat betekent niet dat we die
andere maken niet zien, maar voor
ons was de A1melodemonstratie met
name een waarschuwing aan de ned
erlandse regering da.'"t we de hele
kernenergie uitgebannen willen
zien. Om te leren voor volgende
aktiviteiten blik ik hier terug
op de voorbereidingen.

6

HET INITIATIEF
Na de suksesvolle demonstratie in
Kalk~, 24 sept. j.l. besloot het
LEK tot akties tegen de UC-uit
breidingsplannen. Käl.kar had ge
toond dat ook in Nederland de
anti-kernene.rgiebewegi!'..g (akb)
weersterkeJ:' werd, na een inzink-·
ing van een jaar.
Er waren al eerder akties tegen
de ua. In 1959aJ.. werden akties
tegen de plannen van KïstemBker
bekritiseerd door PSP, PPR en CPN.
De laatste partij was. de belang
rijkste stimUlans voor de demon
stratie op 2 april vorig jaar in
Almelo, waar 7000 mensen kwamen.
Deze, akties bleven echter op zich
zelf staan omdat ze niet BO~eer

tegen de ua wa.ren gerichtalswel
vooral tegen het duitse machts
streven da.t ook op andere manieren
aan de kaak gesteld wordt (akties'
tegen Berufsverbote, bewapening,
duitse politieterreur).
De akb heeft Almelo lange tijd
niet zo belangrijk gevonden. Het
was een vrij ongevaarli jke fabriek
en in twente zelf kwam niets van
de grond. Het LEK wilde dit door
breken en begon s~en met het
Bra;z.iliä...komite een aktiepla.n. op

te zetten. Er werd een Almelo
manifest ontworpen dat m> in elkaar
stak dat ook organisaties en
partijen mee konden doen die niet
geheel tegen kerner.ergie zijn !!laar
vanuit de andere, in mijn inleiding
genoemde, bezwaren tegen de ua zijn.
Het LEK koos zo voor een brede
mobilisatie waarbij de akb wat water
in de wijn moest doen. Fet alter
natief was een aktie die uitsluit
end door de akb gevoerd zou worden,
met scherpe leuzen en de benadruk
king van de ue als schakel in de
splijtstofcyclus. Voor deze weg
heeft het LEK niet gekozen omdat
een dergelijke aanpak andere groepen
uit zou. sluiten. (CPN, PVDA, Vak
bonden, Braziliäkomite, Christenen
vOl2r het ~oc~aJ..isme, LOG, .!NJV, LIK
enz.) Het LEK wilde het isolement
doorbreken waarin de akb zich lang
heeft bevonden'en daardoor de strijd
stri.jd politiek belangrijker Diaken.
Bovendien zou anders handelen een
ontkenning zijn geweest van de
andere .gevaren die er aan de ue
kleven en de groe];1en die sJ. jaren,
waar wij het nalieten, stri.jd
voerden tegen de ue vanwege die
gevaren. Tenslotte sijn deze ~oepen
door hun deelname met hun neus
gedruktop.de bezwaren tegen kern
energie, hetgeen uiteindelijk tot
verdergaande standpunten van hen
moet leiden.
Een 70-tal groepen ondertekenden
dan uiteilldelijkdit man:i.fest.
Deze groepen werden vervolgens
uitgenodigd mee te doen aan de
voorbereiding van de demonstratie.
Een 40tal gaf daaraan gehoor,
anderen verklaarden zich solidair
(zoals de Industriebond NVV).

STOP DE ue
Deze 40 organisaties, waaI~nder

ook duitse, kwamen vanaf eind
december vrijwel elke twee weken
bij elkaar. De besluitvorming die
bij het totstandkomen van het
Almelo-manifest nog rammelde, werd
van nu a.f geheel door deze AVV

. (Almelo Voorbereidende Vergadering)
gedragen, zodat men van een
demokra.tischevoorbereiding k.an
sprekeR.



Deze vergadering bepaalde de 
pláats en de route .van de demon
stratie, de leuzen, de spreektijd
verdeling, de houding t.o.v. de 
autoriteiten en vele andere zaken. 
De brede sa.menstellj.ng van deze 
AVV stelde haar voor de volgende 
problemen: 
Het deelramen van duitse groep
eringen werd door de autoriteiten 
in Almelo reden om terughoudend 
op onze plannen te reageren. E~j 
de duitsera zouden "kwaadwilligen" 
zitten die bij de UC zich weleens 
niet aan onze plannen zouden . 
houden. De AVV liet zich echter 
niet intimideren en hield voet 
bij stuk. De burgemeester verlee
nde de vergunning. Eij werd zelfs 
zeer vriendelijk, wilde ons in 
alles helpen. Te véél helpen vond 
de AW, het leek sterk op ir1pa.kken. 
Omdat de demonstratie belangrijker 
was dan het vechten lD.et de auto
riteiten over voorwaarden en 
allerlei ongewenste faciJ i te i ten 
die hij ons opdrong hebben we tot 
het laatste toe gepraat, en toch 
het een en ander k~aargekregen. 
Het samenwerken van anti-kernene
rgiegroepen met groepen die geen 
principieel tegenstander van kern
energie zijn levert problemen op 
bij het vaatstellen van leuzen. 

De leus van het Almelomanifest en 
de Oproep was: "Geen Ui tbreidirtg 
van de UC" • De SSK, samen m~t 
energiekomitees en enkele andere 
groepen, wilde dit veranderd zien 
ii;. "Stop . de UC". Dit heeft het 
echter niet gehaald, evenmin als 
andere echte anti-kernenergieleuzen 
Dit was voor sommigen moeilijk 
verteerbaar. Ik vind bet echter 
niet· zo'n ramp, omdat de brede 
beweging belangrijker is dan 
scherpe leuzen. Bovendien is het 
nu eenmaal een logische zaak dat 
als je op grond van een manifest 
en een leus wordt uitgenodigd, je 
dan niet wilt dat je tijdens de 
voorbereiding voo~ het blok gezet 
wordt en verdergaande, bij de 
eigen organisatie onakseptabele, 
leuzen opgedrongen krijgt. Wat 
dat betreft was de verlangde 
eenstemmigheid over de centrale 
leuzen ook een logische zaak. 
Beter was daarom het voorstel 
van het nijmeegse Stop Kernenergie 

Komi te )SKK) om aJ s a.kb. vooral 
met anti-kernenergieleuzen te 
komen in de demonstratie zelf. 
Zo lieten we de overige demonstran
ten zien dat wij de UC en kern
energie in een direkt verband zien. 
Het besluit van deze SKK om in 
de demonstratiestoet ook een 
fysiek blok te vormen, samen met 
duitse demonstranten gaat wat dat 
betreft te ver. Het suggereert dat . 
de àndere demonstranten er eigen
lijk niet bij horen, dat ze 
oneigenlijke bezwaren hebben en 
dat wij het allemaal veel beter 
zouden weten. 
Een ander punt waren de sprekers. 
De SSK heeft zich er altijd tegen 
verzet dat de akb. jn een partij
politiek vaarwater zou komen. Ook 
zich (nog) niet tot lirlkse partijen 

.. -
UlnA-CENTRifUU: 
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aangetrokken voelende mensen worden
bedreigd door kernenergie, ook zij
moeten daarom overtuigd kunnen
worden~ Anti-kernenergiestrijd ma;g
dus geen links monopol:ie" worden.
Daarom wilden wij geen partij
sprekers in Almelo. Dat die er
tooh gekomen zijn, is jammer, maar
het hoort bij de kompromissen die
je in een brede beweging nu een
maal. moet sluiten. Overigens is
de demonstratie zeker geen partij
politieke aangelegenheid geworden.

efe MURT
He Was een feestelijke oohtend,
missohien tê feestelijk. Maar
waarom zou je eigenlijk geen feest
vieren aJ.s je.merkt boe snel de
beweging groeit, hoe mensen die
nog nóóit gedemonstreerd hebben
nu de stap gezet hebben, hoe de
aktieve groepen er in slaagden van
Almelo een belangrijke zaak te
maken in de nederlandse politiek.
Feesten betekent ook, je niet
laten intimideren, door autori
teiten en politie, indoktrinatie
kampagnes, door gekonkel in rege
ri~en parlementskrilgen.
De tooht langs de UC zorg«e later
voor een wat ander sfeertje. Er
was uitgebreid in de AVV gepraat
over het doel en de wijze van
demonstreren. Toch warén er
enkelingen (nederlanders) die
het anders wilden. Ze wilden de
politie uitdagen. en zo op niets
voorbereide demonstranten betrek
ken in een gewelddadige konfroD
tatie met de politie. Dit gedrag
moeten we afkeuren.· Deze mensen
hebben hun wijze van demonstreren
niet van te voren ter diskussie
gesteld (in de AVV bijv.) maar
hebben die op de dag zelf dwingend
·op wUlen leggen. Hier was dus
sprake van ondemo;kratisch gedrag,
bedoeld om ons. van ons hoofddoel
af te lèiden en ons mee te trekken
in hun politiek naieve strijd
methoden tegen de staat.
De gedeeltelijk onervaren orde
dienst heeft d~ze situatie gel~

kig het hoofd kunnen bieden, We
hielden ons vooraJ. bezig met het
overreden van de nieuwsgierige
en de besluiteloze. demonstranten
om de demonstratie voort te zetten
zoals die door de AVV georganiseerd
was. Dit heeft gewerkt. De politie

trad niet op z'n duits op, aJ.leen
op het laatst werden de bij de UC
samengetrokken ruiters agressief
en liepen er provokateurs rond,
die enkele demonstranten neer
sloegen.

EN NA 4 MAART?
Op dit moment "( 11-4) is het nog
niet zeker wat er gaat gebeuren.
Door de demonstratie is aan de
Kamer duidelijk gemaakt dat ze een
uitbreiding niet mag slikken. .
Het CDA riskeert een groot sohandaal
als ze instemt Itet de uitbreiding,
want die uitbreiding zal niet in
overeenstemming zijn met de motie
v. Houwelingen. Maar de regering
wil die uitbreiding en het CDA is
gewend aan schandalen, dus we hebben
nog niet gewonnen. Ook na het
definitieve besluit tot uitbreiding
moeten Vle doorgaan. De uitbreiding
van de UC mag er niet komen!
Qmdat de groepen in de AVV niet met
de armen over elk;aar de uitkomst
af gaan waohten is besloten tot een
landelijke aktied~ op 29 april.
In de laatste AVV (1-4) gingen
stemmen op om deze AVV nu maar op
te heffen. Dat is een foute zaak.
Deze sterke klub moet bijeenblijven
en nog verder versterkt worden tot
de uitbreiding van de UC volledig
van de baan is. :Bij verder akties;
tegen de UC ~oal~ die er nu staa-t,
tegen de opslagplannen, de'3 nieuwe
kerncentrales, de bestaande en Kalkar
moeten we,lerend"uit dit verbond,
steeds weer opnieuw de breedte
zoeken. Alleen dat kan van de akb
een massabeweging maken. En wij
moeten .81s. SSK daarbij niet sohuwen
samen te werken met groepen die .
kernenergie niet volledig afwijzen.

stop ua
Li"9ver vandaag aktief dan morgen

radioaktief '

Brasilie Atoomstaat als Almelo
doorgaat

Weg met alle atoomwapens

Weg met het atoomprogramma



29 april STUDIEDAG
OPWERKI NGS-FABRI EK

r-----------.-------~-------___.

OVER UITBREIDING
TE MOL IN BELGIE.

Ook in Belgi~ staan er grootse
plannen op stapel op kernener
gie-gebied. Men is o.a. van
plan de opwerkingsfabriek EURO
CHEMIC uit te breiden. De grote
bezorgheid ~an de Belgische An
ti Kernenergie Beweging(verénigd
in het VAKS = Verenigde Aktie
groepen voor Kern stop) over de
ze plannen wordt gedeeld door
de gezamenlijke energie comite's
Zuid-Nederland.

Tooh lijkt de tijd nog niet rijp
de straat op te gaan ~oor een
massale betoging in Mol. En wel
om de volgende twee redenen:
- De Belgische !KB is qua om-

vang niet te vergelijken met
die van Duitsland en Nederland.
- In het gebied rond Mol(waar

EUROCHEMIC is gevestigd) wer
ken ongeveer 5000 mensen in de
kernenergie-industrie. De mees
te Belgische vakbonden hebben
géén standpunt ten aanzien van
kernenergie om zich niet te
branden aan ~e (ons insziens
valse) vraag "werkgelegenheid
of veiligheid". Een aantal klei
ne bonden zijn uitgesproken
v66r kernenergie vanwege het
werkgelegenheidsaspeot én van
wege het "gevaar" ,dat Wal] onië
deze industrie naar zich toe
zal trekken. De taalstrijd
speelt dus ook hier een rol!

Eén van de eerste taken zal dus
moeten zijn de Belgische vakbon
den de gevaren van kernenergie
duidelijk te maken en dat er

goede alternatieven zijn. Deze
boodschap is beslist ook van be
lang voor de Duitse vakbeweging.
De Nederlandse vakbeweging stelt
zich al sinds enige tijd zeer
kritisch op ten aanzien van het
kernenergieprobleem.

Om de vakbonden meer te betrekken
bij het vraagst~ van de opwer
kings-fabriek (en uiteraard bij
het.hele kernenergieprobleem) is
een studiedag georganiseerd op
29 april.

Een tweetal deskundigen uit Frank
rijk en Engeland,die de situatie
rond de bestaande opwerkingsfabrie
ken in La Hague en Windscale ken
nen zijn uitgenodigd. Daarnaast
zal prof. Desaeyere de economische
haalbaarheid van een opwerkingsfa
briek (en van de hele splijtstofcy
clus) belichten.
's Middags vindt een panel-discus
sie plaats met vertegenwoordigers
van Belgische en Nederlandse vak
bonden,én met iemand van het minis
terie van economische zaken,waar
het Belgische energiebeleid onder
yalt.

Ter omlijsting zullen er diverse
films/videobanden/diaseries worden
gedraaid en een aantal (actie)groe
pen zullen hun informatiemateriaal
aanbieden.

29 APRIL STUDI~DÄG over

EUROCHEMIC in zaal De Linde

te .RETIE.

Edd. Uluschllh, Canada
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WAT ~ S STRALI.NG?

En wat Isde Invloed van l1üil.lLng.oP uw gezQndhelJ;l?

Als de punt hierboven met een middellijn
van d.6 mm de kern van een waterstof
atoom voorstelt(een enkel proton dus),
dan ZOU het bijbehorende electron op een
afstand van 30 cm getekend moeten
worden.

!!.a~w~det~d

4,6miljard jaar

Protonen en
neutronen zijn ongeveer even
zwaar en elk ongeveer 1800 maal
zo zwaar als een electron. Het
grootste gedeelte van de massa
van een atoom zit dus in de kern.
Een ongeladen of neutra....l atoom
heeft evenveel(ne~tieve)eleotro

nén rond de kern als (positieve)
protonen in de kern. Als er één
cf meer eleotronen ontbreken. of
te veel zijn spreekt men van een
geicniseerd atoom of een ion.
Het aantal protonèn in de kern
bep_lt tot welk element het a
teom behoort. (Voorbeelden van e
lementen Zijn:Waterstof,zuurstot.
uranium,plutonium,goud,koper.)
Het is mogelijk.dat een atoom
eenzelfde aantal protonen in de
kern heeft als een ander atoom,
maar een ander aantal neutronen.
Men noemt deze atomen dan isoto
pen van t!lkaar. Voorbeelden:

DE AFSTANDEN INEEN ATOOM.

9800
120.000

~r~i~~t1vi!!i!
Q.000.000.3 Curie/gr.
0,06 __

is uit atomen met zo'n instabie
le kern,noemt men een radioao
tieve stof en het uitzenden van
die energierijke deeltjes noemt
men straling•.Hoe meer van de
oorspronkelijke kernen zijn over
gegaan in andere kernen,hoe min
der van de oorspronkelijke stof
overblijft. De tijd,die nodig is
om de helft van het oorspronke
lijke aantel kernen te laten ver
vallen(zoals meo dit proces ook
wel noemt) ,noemt men de hal:f'waar
detijd. De halfwaardetijd van
verschillende stoffen ~ieert

van onderdelen van seconden tot
miljarden jaren. Hoe langer de
halfwaardetijd 1s,hoe minder
deeltjes of straling de stof in
een bepaalde tijd uitzendt. Het
aantal kernen,.dat per seconde
vervalt,de stralingsactiviteit,
drukt men uit in Curies per gram.

De stral1ng,d1e een radioaotie
ve stof uitzendt,noemt men ook
wel ioniserende straling,omdat
deze straling bij een botsing
met een atoom,dit atoOlll van een
of ·meer van zi.jn eleotronen kan
ontdoen o:ftewel een atoom kan
ioniseren. In cellen Van levende
wezens kan ioniserende straling
chemisohe veranderingen veroorza
ken(zie Hfdst.3). .

Men Ondersoheidt versohillende
soorten straling,o,a.: Alpha,
B~ta,Gamma en n-straling.

Alpha(G()-lItraling: Een «-deeltje
is een kale

kern(twee protonen+twee neutro
nen) van een Helium-atoom ·zonder
de twee bijbehorende electronén
en is dus een tweevoudig positief
ge~aden deeltje,met een mi~delma-

tige+) massa. «-straling Qringt
niet diep door in vaste stoffen
(m:i.nder dan 0.1 mm) en kan dus
makkelijk afgeschermd worden.

~~)-straling: EenJS-deeltje
is éen enkel

electron,een enkelvoudig nega
tiet geladen,vrij lioht,deeltje.
eml3-straling af te schermen is
enkele meters luoht,dik karton
o·f dun metaal nodig.

~(r)-straling: De natuurkun-
dige beschrij

ving van j'-straling iS vrij inge
wikkeld. (-straling is te verge
lijken met RHntgenstraling en met
gewoon licht. Men noemt ze alle_
drie electromagnet1sohe straling
en de deeltJes,waartlit zij bestaan
nOemt men fotonen: De energie van
RlSntgenstraling is 1000 tot

--(=».,1.,)

1
2

24.400

12,3

0,022

Isotoop-- --
uranium

238
Plutonium239
H3(Tritium)
Jodium , 3,

Soort Aantal Aantal
!!~~_. ~~2!2nen__e!~!~e~

Waterstof 1 geen
Zwaar wa,terstof
~ deátElrium 1
Tritium 1
(super.waar
waters.tof)

Uranium235 92 143

Uianiwn238 92 146

HOE KLEIN IS EEN ATOOM?

Op zijn beurt is een atoom
opgebouwd uit een aantal. protonen
(ieder met een kleine positieve
eleotrisobe ladiDC) ,neutronen(on
geladen) en electronen(negatief'

geladen). De protonen en neutro
nen zitten heel dicht bij elkaar
en vormen de z.g. kern van een
atoom. De eleot.ronen bevinden
zich op relatief zeer grote af
stand van de kern.

om U enig idee te geven van de afmetin
gel! van een atoOlll: De inkt tn de "punt"
hierboven bestaat uit ongeveer honder
duizend maal een miljoen maal een mil
joen atomen.

1. INLEIDING

Dit is de eerste atlevering
in de serie soholinge~tikelen,

die we in het vorige nummer heb
ben aangekondigd.
Voor de meeete mensen zijn radio
actieve IItotten een geheimzinnig
Coedje. De straling,die deze
stoffen afgeven,kun je niet zien
horen of ruiken. Je kunt hem
pas voelen bij heel hoge inten.
siteiten en dan is het al te
laat •••••••••••••
In dit artj.kel zal geprobeerd
worden,die geheimzinnigheid (ge.
deeltelijk) weg te nemen. DaaD
toe zullen we een aantal natuur
·kundica basisprinoipes vermelden
de betekenis van een aantal vak
termen uit proberen te leggen en
w~ dat mogelijk is,deze vermij
d~ Voorts worden enkele gege
vens vermeld van enkele radioac
tieve stotfen. Kort zal worden
ingegaan op de normen,die ofti
oi31e instantieS hebben vastge
steld voor de hoeveelhied stra
liag,die een mens maxim."..l mag
oplopen. De taak van onze lezers
zal zijn deze kennis te versprei
den. Voor een demooratische gang
Val) zaken rond het al of niet op
grote SChaal toepassen van kern
energie is het immers van belang,
dat zo veel mogeliJk mensen zioh
een oordeel kunnen vormen over
deze belangrijke kwestie.

2. RADlû-ACTIVlTEIT

Alle levende wezens en leven
loze dingen zijn opgebouwd uit
zeer kleine deeltjes,atomen ge
n&'-'md.
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100.000 maal zo groot,als van
zichtb~ licht. De energie van
~straliog is minstens een miljoen
maal zo groot en kan nog veel gro
ter zijn. Hoe groter de energie,
hoe moeilijker af te schermen.

Voor R~ntgenstraling is enkele
centimeters dik lood nodig,voor
~-straling minstens enkele deci
meters.

n-straling: Voluit:Neutronen-
- straling,dus be-
staande uit neutronen,neutrale
deeltjes met een middelmatige
massa. Juist doordat een neutron
niet geladen is,kan het diep in
een stof doordringen en daar pas
een botsing ondergaan en een a
toom ioniseren. Het is goed moge
lijk,dat een neutron hierbij maar
weinig energie verliest ,zijn weg
vervolgt en nog enkele ionisaties
verricht. Als een neutron pre
cies tegen de kern van een atoom
botst ,kan het hele atoom een eind
verplaatst werden t.o.v. de om
ringende atomen. Ook is het moge
lijk,dat het neutron bij zo'n
botsing "ingevangen" wordt door
de kern,waarmee hij botst. Hier
b1j ontstaat vaak een instabiele
kern,zodat onder invloed van neu
tronenstraling nieuwe radioaotie
ve stoffen gevormd kunnen worden.

3. WAT KUtlNEN RADIo-ACTIEVE STOIL
FEN VOOR INVLOED lEBBEN OP LEyEN
tJE WEZENS?

Zoals reeds vermeld kan de 10
niserende straling,die radioac
tieve stoffen uitzeoden,chemische
veranderingen veroorzaken in cel
len van levende wezens. Soms her
stellen deze veranderingen zicH
spontaan,vaak echter leiden ze
tot een blijvende beschadiging of
de dood van een cel. De ernst
van het stralingseffect hangt af
van een groot aantal factoren,
bijv: De soort straling,de ener
gie van de straling,de hoeveel
heid straling en de eigenschappen
van het bestraalde weefsel.
Voorts is het belangrijk of de ra
dioactieve stof binnen of buiten
het lichaam aanwezig is. Een stof,
die tC-straling uitzendt van een
plaats buiten het lichaam kan al
leen schade aan de huid(huidkan
ker) veroorzaken en kan betrekke
lijk makkelijk afgeschermd worden.
Een miniem ingeademd plutonium
deeltje echter kan longkanker ver
oorzaken. Speciaal aandacht ve;rL.
dient nqg het geva-l,dat een radio
actief isotoop in de plaats van
een normaal isotoop inge~,wd

wordt in een moleouul in ons
lichaam. Op het moment,dat dit
isotoop vervalt, vindt ook een che
mische verandering plaats. Bijv:

Tritium ls een radio-actief iso
toop van waterstof en kan dus in
de plaats van een watersto!fr-atoom
ingebouwd _orden. Bij verval van
tritium ontstaat nelium,wat andere
chemische eigenschappen heeft en
niet past op de plaats,waar net
tritium-atoom zat.

INTERMEZZO: De hoeveelheid stra-
ling oftewel de

stralingsdosis drukt men uit in
de hoeveelheid energie,die,in de
vorm van ionisaties,per gram be
straalde stof wordt opgenomen.
Als eenhéid gebruikt men de Rad
~äadiation ~bsorbed ~osis =hoe
veelheid geabsorbeerde straling).
Het biologische effect van een
bepaalde stralingsdosis is niet
gelijk TOor de verschillende
soorten ioniserende straling.
IC-straling zal nl. naast een aan
talionisaties van atomen ook een
aantal verplaatsirgen van atomen
t.o.v. hun buuratomen veroorzaken.
Met,4- en i' -straling is dit laat
ste practisch onmogelijk. Voor
stralingsbeschermingsdoeleinden
gebruikt men het begrip "dosis
equivalent",met als eenheid de
Rem. Dit komt er in de praktijk
op neer,dat men voorp- ent
straling 1 Rad gelijkstelt .an 1
Rem, VooI'a(-straling stelt men 1
Rad gelijk aan 10 Rem en 1 Rad
neutronenstraling stelt men ge
lijk aan 2 ~ 10 Rem,afhankelijk
van de energie van de beschouwde
neutronen.

Van dit intermezzo is het belang
rijkste om te onthouden: De hoe
veelheid straling drukt men,voor
wat betrett de schadelijke werking
voor mensen,uit in de eenheid Rem
of in het duizendste gedeelte
daa.rvan,de millirem.

Men kan de effecten van ioniseren
de straling,welke van belang zijn
voor de volksgezondheid,indelen
in drie groepen:
A. Somatische gevolgen,oftewel

gevolgen voor de gezondheids
toestand van het lichaam.
!.1.•K2r1-!'2m~tis~h!pyo~n.!

De directe gevolgen,welke
van oge~blikkelijk tot enkele
weken na de bestraling zicht
baar worden. Deze effeoten ken
nen een zogenaamd drempeletfeot:
Beneden eén stralingsdosis van
ongsveer 100 Rem treden ze niet
meer op. De gevolgen van ez
treem hoge stralingshoeveelheden
die eigenlijk alleen in het ge-'
val van een atoomoorlog of in de
nabijheid van een ernstig onge
luk met een kernoentrale te vel'
wachten zijn,zijn ·de volgende:
Bij een stralingshoeveelheid
van l.Ol.0QO.R!!,m_ot m!eE verliest
een persoon de contr8le over
zijn bewegingen en zijn denkver
mogen als gevolg van de bescha
diging van zi jn oentrale zenuw
stelsel. Binnen enkele uren
krijgt hij of zij zeer ernstig
last Van braken en diarree. Na
enkele dagen van afschuwelijk
là.jden volgt de dood. Sr.ohtof
fers,die atralingsdoses ~s'!!8]!

de 10.000 en 1.000 Rem oplopen
ki-ijgën ïaat nn-hët ••g. darm-
syndroom en sterven na êen ..
twee weken. Stralingsdoses ~!.

!,!lr.Ld'!.,. 1:.QOQ. eJ! ~O_R!p veroor
zaken het z.g. beenmergsyndroom.
dat allerlei infecties en bloe
dingen met zich meebrengt en bin
nen twee" acht weken de dood
tengevolge heeft.

!.!. J.a!g-:.Bo!!aii!.c!!~~119J!.:
Bij uitwendige stralingsdo

ses beneden 100 Rem is het moge
lijk,dat pas na vele jaren de
gevolgen(in de vorm van kanker)
duidelijk worden. Men neemt vaak
aan,dat beneden de 100 Rem de
kans op een sohadelijk eftect e
venredig is met de stralingsdo_
sis(Een 10 maal zo lage dosis
geeft een fO ~aal zo lage kans
op kanker.) Ook inwendige stra
ling,bijv. veroorzaakt door d~

inbollw van een strontium isotoop
i.p.v. een calcium isotoop in
het beendergestelsel.kan kanker
i.~.b. bloedkanker(leukemie) ver
oorzaken.
B. ErfelijkheidBrisiCO~ De

schadelijke effecten,die radio
actieve stoffen kunnen veroorza
ken,kunnenook bestaan uit besoha
digingen van de z.g. ertelij~

heidsdragers,ook wel chromosomen
genaamd. Dit wordt pas zichtbaar
in het nageslaoht en kan variären
van nauwelijks merkbare tot dode
lijke afwijkingen. Erfelijke ver
anderingen kunnen met name optre
den ten gevolge van de inbouw van
tritium in DNA-moleoulen.waaru1t
de chromosomen zijn opgebouwd.

c. Gevolgen voor het lIiliw! 10-
ni

serende straling kan ook in
planten en dieren erfelijke ver
anderingen veroorzaken. Hierdoor
zou het bestaande milieu zo ern
stig aangetast kunnen worden,dat
het onleefbaar wordt voor de
mens. Hoe dit preoies in zijn
werk zou kunne gaan en hoe groot
de kans erop is,is grotendeels
onbekend en onzeker.

4. BRONNEN VAN IONISERENDE STM

~

!._Na~urJ.i.1!t!.oftewel niet door
menselijke activiteiten ver

oorzaakte straling.(Men noemt
dit ook wel de natuurlijke aoh
tergrond).
- Kosmische straling. Deze wordt

(gelukkig) voor een groot ge
deelte afgeschermd door de' atmos
~eer en door het aard-magnetisoh
veld.
- Naburlijke aohtergrondstraling

in het liohaam,veroorzaakt door
radioaotieve stotten,die via het
voedsel binnenkomen(hoofdzakelijk
Kalium40 )

- Natuurlijke aohtergrond van de
bodem. Op sommige plaatsen op

de wereld komen in de bod,em en in
rotsen veel radioaotieve stoffen
voor,waardoor plaatselijk een
meer dan.. 10 maal zo hoge achter
grond ia gemeten, dan. gemiddeld
op aarde.
De totale natuurlijke aohtergrond
is in Nederland ongeveer 80 • 100
mrem per jaar per persoon. (Onp
veer 1.000 .maal zo klein dus,all
de stralingsdosis,die binnen en
kele weken ernstige gezondheid8
problemen oplevert.)
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1.5 -
1.5 -
'.5 -

maximaal toelastbare
dosis.individueel
bevolkingslid.

brananelders enz.

Diversen:Pace-makers.

1-10 I1l:remljr~ per lederl-aer.

~
)f =:t ...

'J.3ie vorgende aflevering. ~

'Kerncentrales en deb1jbehorenclè'
"spl1jtstofèyclus.

(Kleuren-) Televi~i••

long wordt uitgesmeerd. T. en C.
stellen dan ook.da~ een plutonium
_tofje ter grootte van een miljoen
ste van een gram voldoende iB om
longkanker te veroorzaken.
- Morgan en Maye stellen op andere

gronden.dat de .huidige grens
waarde voor plutoniumbèsmetting
240 maal te hoog i.s.

Dit en andlE!r onderzoek is door
het ICRP niet weerlegn,masr ook
z1jn haar a~bevelingen niet be~

zien., Helaas moeten we eraan
twijtelen ot 'net leRP het bevor
deren v~n ae volksgezondheid wel
boven de belangen van de kern
energi.S~industrie stE>lt.,

5 
30 
30 -

15 

1'5 -

------ ------

D1aximaaltoelaatbare
dosis.bero~pshalve
blootcestelde perso
nen.-_.------ ....

~estra.ld orgaan

Gehele l:ichaam
(gelijkmatig bestraald)
Geslachtsdelen en' bloed
vormende organen.
Huid of Bót
Sohildklier volwassene
Schildklier kinderen
jonger dan 1b ju,r
Hàndèl1.onderarmen.vo....
ten lUl enkels. '
Overige afzonderlijke
organen.

KUN~TMATIGE ST.RAtJNGSB~NNEN.

Als wetenswaardigheid:
Bij sommige kankertherapi!en ont_
vangt de patilnt gedurende de he
ls behandBling een stralingsdosis
van 590.000 mrem.

Rad1o,:,'actieve neerslag ve",orzaakt.
door proeven met áto~o_n.

5-15 mrem/~r;'per pers09n. '

R6ntgenfoto's ten behoeve van,

medisch onderzoek.

B~. borstonder~oek.
per behandeling I 50-100 mrem.

el' '.ik" " ,, -. IfC _L, I .'

, ',' ',' '~.'.. ''''''' .,"." ". ",.'
I" t" , • i " ,
,\"'\ ,', " ",... ",'

,t' '',:I' ," ,'. '" *'", "'" ", '.' I"*' \ ,'" ',I,"
l \' ,

Bij een lIeer'el'l1stig reaotor on
gev_lgelden (hQgere) noodgrenil
w-.arden.
Kritiek op de aanbevelingen van

het ICRP 1S o.a. gekomen
ven de kant Van enkele stralings
de(kUndigen. Zij pleiten VOor
strengere stralingsnormen op grond
van door hen ged~ onderzoek:
- Tamplin enCoohran stellen.dat

een ingeademd radioaótief stof
deeltje gedurende langere tijd op
êên plaats 1n de long kan verblij
ven. Hi.erd.oo.r zoup.\.e.at'SeU.)k een
ét.raliBgsdosis ..fgegeven worden;
lDeerdan duizend maal zo groot.dan
indien men verondersteld ,dat de
$t~..Ung meer gelijkmatig oVall <ie

- Radioactieve neerslag van
proeven met atoomwapens(z.g.
tall out).

- Kerncentrales: Over de vraag
hoeveel extra radioactviteit

inde splijistcfCyclus zal vrij
komen.bestaen grote meningsver
schillen. S'ommip deskundigen
stellen,dat dit beneden de 10
mrem per burger per jaar zal
blijven. Een groot aental asnn....
men.die gemaakt moeten worden om
deze stelling te. onderbouwen.wor
den door andere deskundigen in
~wijfel getrokken.{Meer hierover
in de volgende aflevering VPn de
ze serie).
- (Kleurea)-Televisie.
- Een steeds groter wordend aen-

tal toepassingen van radioac
tieve stotfen(van pace-makers tot
brandmelders.).

!: JC.!nl!lmaU~oftewel door mefl~

selijke activiteiten verOor
zaakte straling.
- MedisCh onderzoek met)benulp

van r5ntgenfoto's, +++, Dit
levert cemiddeld per Nederlan
der een extra hoeveelheid str....
li.nolt van 50 11 "0 mrell per jaar.

5. NORMEN.
In de loop der jaren ziJ'h docr

verschillende instanties in vele
landen normen opgesteld voor de
maximaal toelaatbare hoeveelheid
straling.die een mens per j-.ar(~

lijkmatig uitgespreid over het
j~) over zijn hele liohaam of
per lichaamsdeel mag o~tvangen.

(Terzijde: Militaire instanties
hebbe~ oriteria opge

steld voor de minimaal ~oe te
brengen straling.nodig om een ,per
soon binnen een bepaalde tiJd bui
ten geveoht te stellen.)
Het ICRP tint.ernational 2,ommittee
for !adiological !rotection is

een internationaal samenwerkinge
orgaan van i~stantie-s op gezond
heidegebied. Het IeRP gaat ervan
uit.dat er geen stralingBniveau
bestaat.waaronde~geen gevaar
meer iB voor stralingssohade bij
mensen. Het IeRP meent dan ook,
dat haar aanbevelingen voor mui
maal toelaatbare st:ralingBdoses
betr~kkelijke w-.arden hebben. Hou
vaat probeert zij te- vinde-n in de
op het ogenblik aanwezige aohter
gro~dstralini,w~dus al een hOe
veelheid kunstmatige straling ~n

zit. Zij doet dit door als basiB-
~orm te kiez!ln: De in de USA pel"
persoon ontvangen 'stralingsdosis
(110 mrem) vermenigvuldigd me1i h.et
gemiddeld aantal vruohtbare jaren
(30}.wat ongevee-r 5 Rem oplevert.
Ook d!l Ned. Gezondheidsraad ba
seert zich,in een rapport aan de
régering.op de aanbevelingen van
het ICRPömet veel minder voorbe
houd echter dan het ICRP zelf
maakte t.a.v. haar aan~velingen.

In de volg!lnde tabel vindt u de
grenswaarden volgens het gezond
heidsraad-rapport:
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Radio-actieve stoffen in het menselijk
lichaam(b. v.inbotten).

Radio-actieve gesteenten.

46-60 ar.m/~r. per .e4erlander.

Kosllisclie -straling•.

.\:-~ii_Ej(~~
e AA ~~.;.-;.s::--
... &OL '
~ ,

<,

Nog eén opmerking OVer de baBis
norm vu het ICHP(3Q vruohtbare.
jaren vermenigvuldigd met de t.~

genwool'dige aolttergrond· van 1"(0
IIIl"8ml j ....r • 5 Rem): We vinl1en

. l1e.e non no~l uit l1e 1uoht ge
grepen. Met de enr", gevoe1ig
beid van ongebore4 ~D opgroei
enl1e' kinderen is weinig 1'8kening
@'8houden. ·Als ~ aan toch bij
gebrek NII me4!sch. st~tjstieke~,

een bas~.noZ'lll mo.ten kiezen,geven
"i j er Cle voorpuI' NII hi.rvoor
bijv.10" van de ytuur1l1ke ach
tersroud te &ie••n,dus 'on,.veer
10lII111iJoe.. per jaar.

In de volgende .n.ver1ng zullen
we 11l8M1l op hoe ••n k.rno.ntr....
le werkt en op net .erate ged.el-

. t. van de splijtsto~oyclu~.

Noten I

+) Een eiectl'on n08l\l ik. licht
(kleipe m&ssa),een deel~je

b.st..nde uit enkele pro~onen

ot neu't.ronen 1'10.m ik m~dd.elma

~ig, .en d.eltj. bestaande uit
v.l. ti~ntall.n protonen ot neu
tronen(bijv., .en u235- kern )

noem ik zwaar.

++) E.n mol.cuul is een verbi~

ding VNl twee of meer atomen.
Voorbeeldenl~uurstot komt in de
luoht voor in de 'vorm van O2- 1110-

léoulen,ieder bestaand uit twee
zuur.stof-a.tomen. Water bestaat
uit moleoulen,opgebouwd. uit 8611

zuurstot-a.tOODl .n twee _terstof
atomen. l"oss;i..l. brNld$toften be
staan uit moi.oulen opgeboUwd uit
koolsto~en wat.rstot-a.tomen.

e++ i Ook. vele ..edioi zijn ervan
overtuigd,dat het risioo

van het ne_I) van rtlntpnfoto's
goed 1I0et worden afgewogen tegen
d. eventuele voordelen en dat
andere onder30ek~teo~iek.nont
wikke(d .n overwogen _oeten WO%'
den.

TON BIWIS., en PBRÏJI SIiIt>.

WAAROM oeFRANSEN PW·ONIUM
,fnLLEN KWEKElII',

De demonstratie in hlviJ.1e
(60.000 deeinemers) op 30.7.'77
tegen de aldaar 1n aanbouw zijn
de snelle kweekreaktQr ( = de

,Super Ph~nix met een vermogen
van i 200 MW ) ligt al weer lang
achter ons.
Met een kleine delegatie ( o·.a.
Stroomgroepleden ) was ook Ne-

, derland in Malville vertegen
woordigd. Uiteen uitvoerige
brief van het Pranse organisa
tie-komitá vernamen we het ver
~riet om de dood van ~~n van
de demonstranten ( = de 31-jari
ge Vital Michalon die de dood
vond door de explosie van een
offensieve granaat-van de F~an

se oproerpolitie alhoewel hij
principiöel geweldloos demon
streerde ). Deze brief vermeld
de ook de geweldige financiöle
problemen waarmee het Franse
komtté te kampen heeft, vooral
i.v.m.·de proceskosten van 6
mensen die gevangenisstraffen
k~egen en in hoger beroep g1n
gen: maar vooral ook i.v.m. de
enkele zwaargewonden ( been 
en,handamputaties ). Zo 1s Michel
Grangean die een been moest la-

ten amputeren na de demonstratie
~én y~ de grootste zorgen van
het komité. Men zou hem gr.li'ag·
aan een prothese belpen maar dat'
is vreselijk duur.
Destijds beloofden wij aan e~n

11d van het Franse organisatie
komit~ in Morestel, dat wij
zouden trachten ook in Neder
land ~eld in te zamelen voor
de vele demonstranten die door
provocerend .en zeer gewelddadig
optreden van de Franse politie
gewond raakten.
Wij willen graag ingaan op het
dringende v~rzoek uit Malville
om financi~le hUlp voor de de
m9ns~ranten die het slaohtoffer
werden van het pOlitiegeweld en
wilbn e&n beroep doen op Uw
solidariteit. Missohien dat we
het geld voor die prothese bij
elkaar kunnen krijgen.

GIRO 314.,00

STEuNFOI\IDS
SUÇHTOFFERS MALVILLE

EINDHOVEN

Hoewel de Europese Kommissie,
zonder dissident voorstan
der van de bouw van snelle
kweekreaktoren en opwerkings
fabrieken in Weet-Europa,
geen verband legt tussen
plutonium-produktie en. atoom
,b~wapeni~, verklaarde Gis
card d'Estaing onlangs dat
de Franse nukl~aire afschrik
kingsmacht in 1990 verdrie
voudigd zal zijn. De Franse
.generaal Thirg zei in een
recent rapport van de Franse
radikale' partij da,t Frank
rijk binnenkort tegen rela
tief J.agekosten grote hoe
veelheden atoombommen zaL
kunnen produceren zódra de
snelle ~eekreaktoren in
overvloed het nOQige plullo
nium zullen rorelten.
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VOEDSELgES1RALINQ
nut en risico van een onbekende techniek

14

Ruim 10jaar geleden al werd in Nederland onderzoek gedaan
naardemogelijkheden van voedselconservatie doormiddelvan
blootstelling aan gammastraling, (qua effekt overeenkomend
met rontgenstraling, maaropgewektdoor radioaktief materiaal
in plaatsvan door een röntgenapparaat) in vaktaal aangeduid
alsIoniserende straling. (1 en 2) Deze straling vindt meestal
plaats door de (verpakte) voedingsmiddelen voorbij te laten
gaan aan de niet afgeschermde zijde van een daanoe opge·
stelde hoeveelheid Cobalt-60. Uit ervaring blijkt, dat er
bijzonder weinig mensen enigermate bekend zijnmetdezetoe
passing. en met de mogelijke voer- en nadelen ervan nog
minder. Dit wordt bevestigd door de .NIPO-enquete van
november 1973, die aantoonde, dat 63% van de bevolking
onbekend wasmetdezeconserveringstechniek.
Daat het ontbrekenvan behoorlijke informatiebij brede lagen
van de bevolking nooit de basis kan zijn van een werkelijk
democratisch overheidsbeleid en bovendien de schamele voor·
lichting eerder vermindert dan uitb~i<lt, lijkt het erop, dat de
burgerhierdeoverheid op zijnvlilrplichtingen moetwijzen.

Ontwikkeling

In Nedertand is in Wageningen veelonderzoek gedaan naarde
mogelijkheden van deze voedselconser.veringstechniek. Als
aanleiding tot dit onderzoek wordt verwezen naar de wereld
voedselsituatie, waarin ongeveer 30% van de beschikbare
voedingsmiddelen doorbederfnietgebruikt(kunnen)worden.
Nadat het eerste onderzoek als bemoedigend werd ervaren,
besloot men in 1966 tot de bouw van een "PROEFBEDRIJF
VOEDSEL' BESTRALING", dat in 1968 in Wageningen
operationeel werd. Het onderzoek vindt sedertjaren plaats in
internationaal verband, door samenwerking in en met
EURATOM, de FAO,de OECD enhet IEAE te wenen (datook
belastis met het tOézicht op de naleving van het Non Prolife·
ratieVerdrag). (3)
Wat betreft Nederland vindt het onderzoek plaatsonderauspi
ciën van de ministeries van Volksgezondheid en van
Landbouw; en van het TNO, Univ. Nijmegen en andere instel
lingen,diedeeluitmakenvan de landbouWhogeschool.

Vergeleken met andere landenis in Nederland de officiile toe
latingvanvoedselbestraling het verstgevorderdillil
Vanmei '69 tot juni '75werdenachtereenvolgens toegelaten:
Op beperkte schaal: asperges, aardbeien, cacaobonen, diep
vriesmaaltijden voor ziekenhuizen, garnalen, uien, specerijen,
kruiden, bakmeelmix, gesnedenandijvieendiervoeders.
zonder beperking: aardappelen, uien, geslachtp1uimv.ee en
doordezestra&ng gepasteuriseerde melkcartons.
Verwacht kan worden de toelating van: visfilet. garnalen en
geschilde/geschrapte aardappelen. Mogelijkzullen ook binnen
kort toegelaten worden: vruchtenyoghl!rt met bestraald fruit,
e1produkten, asperges, bietjes, gedroogd vlees ensavoyekool.

Proefaanbiedingen op deNederlanc,lse markt metchampignons
(enmogelijkook met mOl!8elen en aardappelen) hebben weinig
succes gehaddoorterughoudendheid bij het publiek.
Gezien de in het buitenland minder snel tot stand komende
wettelijke toelatingvan dezeconserveringsteehniek, liggende
toepassingen op grote schaal (export) minder bereikbaar. Hoe
snel dat verandert, zal waarschijn&jk afhangen van de invloed,

die het bedrijfsleven kan uitoefenenop de snelle goedkeuring.
Het onderzoek, dat nu op een laagpitjewordt voortgezetdoor
de ITAL te Wageningen, wordt door 3/4 betaalduit opdrach·
ten, die voor de industrie worden uitgevoerd. Het restant
(f 100.000,-) wordt door de overheid gèsubsidiêerd. In 1968
liet het voorlichtingsbureau voor de Voedingeenbrochurever
schijnen ('VoedselbestralenI genaamd, waarin een overzicht
werd gegeven van de toenmalige stand van het onderzoek en
van de verwachte ontwikkeling. Op dit moment verstrekt dit
bureau echter géén bijgewerkte informatie: dit motiverend
door te stellen, dat er nu géén voedselbestraHng in Nederland
plaatsvindt. Mogelijk is de huidige wijze waarop discussie
gevoerd wordt over atoomkernsplijting een weinig aan
trekkelijk perspectief: echter het geheel niet verstrekken van
opinievormende informatie kan moeilijk als positief bijdrage
aaneendemocratische besluitvorming beschouwd worden.

Voordelen
Deze conserveringstechniek voegt geen conserverings
middelen toe aanhet voedingsmiddel. Het energieverbruik van
de conserveringsbehandeling ligt veel lager dan bij conser
veringdoor verhittingof doorbevriezing. Debestraalde levens
middelen kunnen meestal volstaan met minder kostbare ver
pakking. (gezien de verbeterde houdbaarheid).

Bezwaren
De bestraling blijkt in de praktijk optimaal te funktioneren
indien toegepast als aanvullende conserveringsmethode;
hetgeen inhoudt, dat de eerste twee genoemde voordelen
slechts ten dele of geheel niet gerealiseerd worden. In de
brochure ..Voedselbestraling" wordt melding gemaakt van de
doordr. Ehrenberg geopperde mogelijkheid, dat het bestraalde
voedsel op zijn beurt zich gaat gedragen als een bron van
gammastraling. Dit isvolgens dezebrochureechternietaange
toond. De mogelijke samenhang tussen het gebruik van
bestraald voedsel en eenversterkte matevannet optreden van
kanker tengevolge van de in het voedsel geïoniseerde water
stof (verbindingen), de zogenaamde ,radicalen' (4). Dit als
zodanig waargenomen verband zou te wijten zijnaande statis
tischefouten. Hetvernietigen vannuttigeen schadelijke micro
organismen (baeteriên, schimmel, e.d.) door de bestraling. Dit
effekt wordt niet ontkend;maarwel wordt erop gewezen, dat
dit effekt ook optreedt bij andere conserveringstechnieken.
Aanvullende conservering d.m.v. bestraling versterkt dit effekt
in dezelfde mate als de houdbaarheid nog verderwordt ver
lengdl
Het selektief vernietigen van voor bestraling ontvankelijke



micro-organismen, waardoor de beter tegen bestraling bestand
houdende micro-organismen niet meer in natuurlijk evenwicht
zijn met hun voedingbodem Ihet voedsel) en dan versterkt hun
vaak ongewell$le effekt kunnen laten gelden. Bij bestraling van
vis kunnen dan de botulisme veroorzakende bacteriên er wel
!:lij varen. Dr. Walter Herbst heeft gewaarschuwd tegen
mogelijk nadelige effekten van voedselbestraling. In 1970
rapporteerde de Gezondheidsdienst hieromtrent in haar verslag
over de jaren 1966-1967; echter zonder over haar bevindingen
zich uit te spreken.
Het is onmogelijk met meetapparatuur achteraf aan te tonen,
dat voedsel wel of niet, resp. met welke dosis bestraald is. De
controle bij de bron moet dus 100% waterdicht zijn om
controle te hebben op menselijke fouten en malifide praktijken.
Naarmate deze voedselconservering meer over de hele wereld
verspreid toegepast zal worden betekent dit dat het prObleem
ook zal gelden voor geimporteer.dvoedsel. Door de gebrekkige
informatie over deze conserveringstechniek is de discussie nog
in haar kinderschoenen; mogelijk zijn er nog andere voorde
len/bezwaren, die van meer belang zijn dan de nu vermelde
argumenten.

Technische veiligheid

De bediening van de stralingsbron is niet geheel van gevaar
ontbloot routinematige blootstelling aan stralingdosis tot aan
de wettelijke limiet van 500 millrem (5) en bedrijfsongevallen
zijn zeker niet ondenkbaar of uit te sluiten. In één jaar werd
door het proefbedrijf een lozing van 180millicurie (6) aan vloei
baar afval op de Rijn geteld, alsmede de afvoer van vast radio
aktief afval naar Mol.

Volgens welingelichte bron betrof de lozing slechts een fraktie
van de maximaal in de vergunning toegelaten jaardosis. De
praktijk leert, dat commerciële instellingen doorgaans minder
zwaar· tillen aan risoco's voor de Volksgezondheid dan aan
economische voordelen voor de eigen portemonnaie, hetgeen
voor industriële toepassing van deze conserveringstechniek mij
met zorg vervult.

Konklusie
De noodzakelijke voorlichting over voelselbestraling komt er
niet als daartoe geen druk wordt uitgeoefend door burgers
consumentenorganisaties en vakbonden. De gezondheids
risico's zijn ten dele onbekend len kunnen dus NIET afgewogen
worden tegen de voordelen, althans op dit moment); de risico's
zijn in principe gelijk aan die van de hele kernenergie-bedrijfs·
tak, Izij levert de stralingsbron uit opwerkinstallaties, daar af·
gescheiden van splijtstof uit commerciële of proefreactors).

Ten onrechte wordt de klemtoon gelegd op de beschikbare
hoeveelheid voedsel, in plaats van op de huidige oneven
wichtige verdeling. De huidige voedselproduktie kan zonder
meer de hele wereldbevolking goed voeden, het probleem is
dat de rijke landen daarvan veel te veel voor zichzelf opeisen.
Grootschalige toepassing van voedselbestraling zou later op
zich het voortbestaan van kernenergle-toepassingen kunnen
vereisenvanwege de benodigde stralingsbron.

Voetnotlln:
1 ION

positief of negatief geleden atoom of molecuul.

210nls.rende straling
die elektro-magnetische stralen, die voldoende energie hebben om de
door deze straling getroffen materie IN IONEN of RADIKALEN te
splitsen.

3 Euratom
de gelijktijdige met de EEG opgerichte Europese organisatie die zich
bezighoudt met de bevordering van kem-energie-toepassingen.

3 FAO
de Food· & Agricultural Organisation, landbouw en voeclselorganisatie
van de Verenigde Naties.

3WHO
de World Health Organisation, gezondheidsorganisatie van de
Verenigde Naties.

30ECD
in de Nederlandse taal Cals OESO aangeduide) organisatie voor
Europesa Samenwerking en Ontwikkeling. In deze organisatie werken
Europeselanden (incl. Oost-êuropese] samen met CamKlaen USA, o.a,
ter coördinatie en bevordering van kemenergie-toepassingen.

31AEA
International Atomie Energy Agency, het atoomenergiebureau van de
Verenigde Naties.

3 Non Proliferatie Verdrag
Het in 1970 In werking getreden verdrag tot bepèrking van de kem
wapenverspreiding, dat door niet alle kernwapenlanden ondertekend
en bevestigd is.

4 Radicalen
een molecuul of atoom, dat een electron bevat van een hoger energie
niveau dan voor haar evenwichtssituatie vereist wordt.

5 Millirem
één duizendste van een rem; dat is de stralingshoeveelheid, die qua
stralingeffekt voor mensen gelijkwaardig is aan een dosis van 1 Rad
röntgenstraling.
1rem = 1 rad röntgenstraling, gamma of bèta straling.
=0,1 rad neutronenstraling
= 0.05 rad alpha-straling

5 Rad
CRadiation Absorbed Oose), de eenheid van geabsorbeerde straling,
gebaseerd op de energiehoeveelheid, die aan het (bijv. menselijk)
weefsel wordt afgegeven.
1 RAD = 1 Joule per 100kg lichaamsgewicht. ofwel 100erg per gram
lichaamsgewicht.

6 Curie
éénheid van stralingsaktiviteiten,
1 Curie = de stralingsaktivfteit van 1 gram radium, ofwel 37 miljard
desintegraties per sekonde.
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EEN VINGER IN DE PAP ?
•

1e. De onder beheer van de I brulk van uranium uit landen
tripartite vennootschap onder I ~ie. naar haar oordeel.om poli-
de firma Urenoo Nederland t..ke redenen hiervoor niet in
staande verrijkingsfabrieken in aanmerking zouden moeten
Almelo verrijken uranium dat komen. nu en in de toekomst
haar door haar opdrachtgevers naar vermogen tegengaan.
- voornamelijk in het buiten- Hierbij zal de regering als
land gevestigde eleklriciteits- richtsnoer hanterendat in l8der I
produktiemaatschappIjen geval geen materiaal zou mee-
voor dat doel beschikbaar ten worden betrokken uit Ian-
wordt gesteld (z.g. IoOnverrij- den waartegen in int&tnati()-
l<ing). De tussen Nederland.de naai verband economische
Duitse Bondsrepubliek en het sancties zijn getroffenwaaraan
Verenigd Koninkrijk geslótendoor' Nederland wordt deelge
OvereenkOmst van Almelo' nomen, of Liit gebieden waar
(Trb. 1970, 41) voorziet onder illegale exploitatievan delfstof
andere in waarborgen öm ge- , fen plaatsvindt.
bruik van het verrijkte uranium : Voor het overige kan WQrden
door de afnemersVoorkernwa- ; opgemerkt. dat de uitdrukking

I ' 'nde.rpens of andere nucleaire ex- mi' gewenste herkomst.
plosiemiddelen te voorkomen, l ~past op l'Il()geIijk teim
maar de Nederlandse regering I porteren uranium, ZiQh vanwe
kan daaraan geen bev'Oegdhe- ; ge haar algemeenheid niet
den ontlenen om (ie herkomst zonder meer laat vertalen In
van het ter verrijking aangebo- j termen van te voeren beleid.
den materiaal te doennagaan. Wat de 100"".errijking betrelt zij '
2 en :3 De regering zal, de . verwezer! naar het antwoord.
invoer VOOr Nederlands ge- op vraag 1.

ToeIlch'lng
Ad vraag 1: BedOeld wordt mede
het eigenHjke land van. herkomst.
001< al is dit niet de uiteindelijke
leverancier. Ad vraag2'en 3: Ge
dacht· wordt met name aan
Zuid-Afrika. VOOf zoverutaJliumUIt
Groot-Brittannië word~ingeVQerd,

dient in aanmerkillg te WOrden
genomen. datditiand eencontract
heehmetde RioTmto ZincCorpo
ratkm vOOfde tevenng vanuranium
ulr de RtisSingMijnInNamibië. een
project waarbij Zuid-Afrika nauw
betroAAen 18.

INAl MF
()Ai\~ H('I

. EI\~AMI ~

DeMinister van Ëconomlsche
Zaken heeft deze vragen. me
de namens de Minister van
Buitenlandse Zaken. als volgt
beantwoord.
t a. oe NV SEP betrekt noch
direct ,noch Indirect uranU'nuit
Zuid-Afrika of Namibië. Uilbe
drijfseconomische overwegin-,
gen kan evenwel de herkomst
van doOr de NV SEP aange
kocht uranium niet worden
meegedeeld.

Deherkomstvandoor deNV SEP
aangekochturanium envandoor
UCN-Almeloverrijkt uranium
Het lid van de Tweede Kamer mevrouw Lambers-Hacquebard
(0'66) heeft aan de Ministers van Economische Zaken en van
Buitenlandse laken op 28 oktober 19nde volgende schrifte
lijke vragen gesteld.

t. Uitwelke landenis hetura
nium afkomstig en in welke
hoeveelheden; a.' dat wordt
aangekocht door de NV SEP
(5amenwerkeflde Elektrici
/eits-Produktiebedrijven) voor
Nederlands gebruik: b. dat
naar UltraoCentrifuge Neder
land (UCN) te Almelo gaat ter
verrijking?
2, Indien op vraag 1 geen
volledig antwoord'kan worden
gegeven. kunnen debeWinds
liedendan welgaranderen dat
geenuranium WOrdtiflgevoerd
uit of via landenwaarvan een
dergelijke leverantie In interna
tionaal politiek opzicht onge
wenstzouZijn? Zo IIf16n. kun
nenzulkeleveranties dan zeer
snelworden stopgezet?
3. Kunnen de bewindslieden
tQ8zeggen. dat in de toekomst
geen uranium hetzij voor
Nederlands gebruik. hetzij
voor loonverrijking - vanmin
dflr gewenste herkomst zal
worden ingeVOérd?
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PUBLICATIES
Pub1i~ prijs + port.o

3,50
1,25
1,00

1t 45
2,45

10,80

'3,70
2,30

14,00
8,75'

, 5,00
2,00

)

fl.7,00
)

opschrift

fl.5,00
4,25
2,50
1,50

12,00
6,oó

-Energiebeleid met minder ri:sioo(Potma-nota)
(voor SSK~groepen,bij meerdere axs.

~Ultraoentrifuge,UÎtgave W&S,77-2·
-alternatieve energiebronnen,SSK-Haarlem
-Stop Kalkarboek,textboek.+ foto's Kalkardemo
-Energie Eduoatief,deeltje 1 t/m4 .
-Ecclesia-brochure 'Het dilemma van de kernenergie',

ook geschikt voor gespreksgroepen
-Energie dat zijn wi"j,no.3/4,jrg.2
. (voor SSK-groe·pen,bij'meerdere exs.
-folder "Bewerken en Bewaren' en deLEK-procesfolder,
gratis,portokostenworden inrekening gebracht •

. ~stickers/badges: .
'Atoomenergie Nee bedankt' ,vel met 20 kleine stiçkers .1;()O

" tI "" 2 vellen 2,00
10 vellen. 10,00
10-50 stuks per stuk 0,75
50-100 stuks per stuk 0~60

meer dan 100 per st·uk 0,40
de pr~Jzen voor het badge en de grote stioker met hetzelfde
zijn hetzelfde als voo~.de vellen met kleine stiokers.

stop Kernenergie-badges per stuk 1,00
2 stuks 2,00
9 stuks 9,00 .

10-50 stuks per etuk 0,75
. meer dan 50 stuks per stuk 0,60

stop Kernenergie-stiokers(moeder + kind). per stuk 0,30

-versohillende SSK-groepen geven een plaatselijk en/of regionaalblad uit,
inlichtingen hierover k~nt U verkrijgen bij het seoretariaat, in Utreoht,
Oudegracht,42,tel.030~3~4314. .

_____....._....... .__~......~-....o--_-.,_-----------
Stort onder vermeldi.ng van :!'let verl8:rÏgde ma·teriaal op:prk.2946963 ·t.n.v.
penn. Stroomgrope,Amsterdam. Giften zijn nog steeds van harte welkom.

--_._---_......_-----_._----------- -----,----

ActieSymbiose-40•000•

Dinsdag 21 februari heeft de Raai V&.."l state beslist dat Symbiose tot 1 okt.
a.s. mag blijven uitzenden.Om n! 1 okt. door te gaan heeft zij ~O.OOO le
den nodig(om de status van aspirant-C omroep te verwerven).

Symbiose wet'kt samen met alle orga."lisaties en groepen die zich inze·tten
voor de emancipatie van al die mensen die onvoldoende kansen en mogelijk
heden hebben om zich te ontwikkelen en ontplooien.Zo ook in het verleden
met de 'Stroomgroep,bv. bij de Kalkardemonstratie van 23 sept. 77.
Bovendien bepalen de groepen zelf welke informatie in hun pnogramma's
aan de orde komt.
Wordt daarom lid van Symbiose om haar te behouden.

buro:Prinsengracht 463,1016 HP Amsterd~n,tel.020-~35438/274000.
prk. contribuanten:144144 prk. aktie:144146.
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Enkele regi onale/provinciale adressen: 

SSK-L~ewarden, 

SSK-Groningen, 
SSK- Almelo , 
SSK-Emmelonrd 
SSK-Dodewaa.rd, 
SSK-Ni jmegen, 
SSK-Doetinchem, 
SSK- Amsterdam, 
SSK-Haarlem, 
Gooise G.E.K., 
SSK-Den Haag, 
Energie 'Komitee Zeeland, 
SSK-Den Bosch, 
SSK-Tilburg/f.E. K. , 
Limburgs Energie Komitee, 

NE 

Voor verdere inlichtingen,bv. over stroo~groepen dichter bij U in de buurt 
kunt U terecht bij het landelijk secretariaat in Utrecht,milaucentrum 'de 
Gouden Ster', Oudegrac~t 42,tel . (030)314314. 
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