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REDAK510NEEL

Hier is ie dan het eerste nummer va.n Tegenlioht, het landelijk

blad van de stroomgroepen stop kernenergie.

Het blad in deze vorm komt voort uit een landelijk stroomgroepenwieként

van november 1979. In het vervolg daarop, begin desember, is een voor

lopige redaksie gevormd, die heeft geprobeerd uit te werken, hoe dat

blad eruit zou moeten zien.

In het blad zouden de volgende zaken aan de orde moeten komen:

- soholing (]Ver techniese a.spekten van (kern)energievoorziening

- infomatieverscha.ffing

- uitwisseling van aksie-erva.ringen en hoe groepen te werk gaan

- diskussiea.anzetten (]Ver strategie van de nederlandse anti-kernenergie-

beweging en de plaatselijke groepen

Bedoeling ie, dat de groepen het blad~ vullen, de redaksie ziet voor

ziohzelf als voornaamste taak het verwerken van kopij, en het aansporen

tot het leveren van de kopij.

Deze krant is een soort voorstel naar de groepen toe.Hoe vinden jullie

deze opzet, voldoet de inhOl.ld aan de eisen c.q. vragen, zoals die gesteld

zijn op het LSSK-wiekent.
Voor de redaksie was deze krant ook een test: hoe moet~n we als redaksie

werken, welke taken kunnen/moeten we wel op ons nemen en welke niet.

De bedoeling is, dat er over inhoud en opzet van deze krant gepraat wordt

in de groepen. Dat reaksies en kop~ wordt opgestuurd naar het redaksieadres.

Ook op de LSSK-vergade ring zal erover gepraat worden.

We kunnen dan bekijken of:

- er een tweede nummer komt

- in welke oplage

- hoe de redaksie in het vervolg gaat werken.

Veel plezier b~ het lezen en de beuk erin.

De redak8ie.

REDAT{SIE-ADRESs SCHELDESTRAA'l' 15
bi s , UTRECHT.



de knipselkrant
Binnen de redaktie is er lang gepraat over hoe een knipselkrant er uit

zou moeten zien. Het leek ons weinig zinvol om een heleboel artikelen

voor, aohter, onder en boven elkaar te plakken , zonder een samenhang

of een enigszins logisohe volgorde erin aan te geven.

Vandaar dat we er voor hebben gekozen om aan de hand van een thema

een aantal artikelen uit te seleoteren, en deze van commentaar te voorzien.

Voor dit eerste nummer hebben we het thema -kolen- uitgekozen.

Verder hebben we deknipselkrant opgesplitst in dagbladen en weekbladen.

Uit de weekbladen is niet aan de hand van een thema geknipt.Hier zijn alle

artikelen uitgezooht die handelen over kernenergie of over energie in het

algemeen.

er W'ordt ons een KOOL gestoofd !!

Het begon allemaal met een artikel

op de voorpagina van de Volkskrant

van 2 november.

XOLBN DODBLYBBB
DAN BBBNBNBBûJ:B

De inhouc1 van het artikel luidde

als volgt:"Electriciteitscentrales

die met kolen gestookt worden

eisen bij normaal bedrijf dertig

keer zoveel mensenlevens als kern

centrales. Door het gebruik van

kolen vallen er ook drie keer zo

veel d.ocIen als door het gebruik van

olie en aardgas voor de electrici

teitsopweklting. Deze rekensom, geba

seerd op statistische gegevens,

maakte ir. P. Mostert van de KEMA

donderdag tijdens eeu bijeenkomst

over discussiepunten in he t kern

energiedebat dat georganiseeTd werd

door Ultra Centrifuge Nederland in

Alme'.1o.

Het jaarlijks aantal doden per cen

trale van dizend megawatt bedraagt

bij het stoken met kolen 1,5; bij

olie en gas 0,5 en bij het gebruik

van uranium 0,05, zo concludeerde

hij. Met deze cijfers bedoelde hij

de acute slachtoffers die bij de

winning en het transport van de

grondstoffen en het bedrijf van de

centrale vallen. De relatief hoge

tol aan mensenlevens bij het gebruik

van kolen is voornamelijk toe

te schrijven aan mijnongelukken. Dat

de uraniumwinning weinig acute slacht

offers eist is volgens Mostert een

gevolg van modernere werkmethodes.

Hij gaf overigens toe dat hij bij

zijn berekeningen geen gebruik van

gegevens over de nieuwste kolenwin

ningstechnieken had kunnen maken.

Bij het gebruik van olie en gas val

len de meeste slachtoffer bij de bo

ringen. "



Aldus het artikel van 2 november.

Een reaktie van een lezer van de

-.olkskrant, een paar dagen later:

"De ongenuanceerde kop: ''Kolen do

delijker dan kernenrgie " bown het

artikel in de Volkskrant van 2 na 

vember, zal door de kernenergielob

by in de toekomst ongetwijfeld

meerdere malen misbruikt worden.

Terecht voert ir. P. Mostert van de

tEMA aan dat bij de winning van

steenkool relatief een groot aantal

slachtoffers valt. In alle landen

waar arbeidsinspekties slecht fun

tioneren, waar lonen laag en mense

lijke arbeid dus goedkoop is en waar

vakbonden weinig of geen zeggenschap

hebben, zal bij de winning van fos

siele brandstof steenkool een zeer

hoog percentage slachtoffers blijven

vallen. Daartegenover stelt ir. P.

Mostert dat bij de winning van ura

nium relatief weinig acute slacht

offers vallen, door de moderne werk

methodes bij de winning. Zeer juist,

want uraniumwinning is een "long term

killing processor". En daar lees ik

in het artikel niets over."

De gevolgen van de uitspraken van

ir. P. Mostert waren groot. Plotseling

stonden in allerlei kranten pagina

grote artikelen over de voor en na

delen van kolen als energiebron.

Overal bogen zich mensen over het

vraagstuk Kolen of Kernenergie.
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Inde rubriek Exact (over wetenschap

en techniek) van de Volkskrant van

7 november (let wel: vijf dagen na

het publiceren van de beruchte uit

spraken van Mostert) stond zelfs:

"Als minister van Aardenne ondanks

de groeiende tegenzin onder de deel

nemers toch nog het startschot geeft

voor de Brede Maatschappelijke Dis

kussie zal deze twee jaar durende ma

rathon over het energieprobleem on

vermijdelijk worden beheerst door

twee rivalen: kolen en kernenergie. ft

Op de eerstvolgende "openbare" diskus:"

sie over kernenergie, in de vom van

een kernenergie-special in het NOS

programma NOS Tribune, stond hele

maal in het kader van de vraag:kolen

of kernenergie? De heer Mostert was

hier in hoogst eigen persoon aanwezig

en kreeg ruimschoots de gelegenheid

om de kernenergietegenstanders op sub

tiele manier in de schoenen te schui

ven dat zij tegen kernenergie en dus

voor kolen zijn.

En op 31 december, in het jaaroverzicht

van de NOS, verscheen van Agt, onze

geliefde minister-president, op het

scherm omzijn visie op de energiepro

blematiek te geven.

ook hij beperkte zieh tot het vraag

stuk kolen of kernenergie. Hij zei:

Ik ben geen voorstander van kernener

gie, maar we kunnen nu eenmaal voor-

lopig niet zonder. we moeten ons

wel bedenken dat er nog nooit iem

and gestorven is aan het feit dat

we kernenrgie gebruiken voor een

deel van onze elekticiteitsvoor

ziening.



Bij het gebruik van kolen

is dat daarentegen wel het geval.

Denk alleen maar eens aan al die

udjnwerkers die de dood hebben

gevonden in de mijnen. Maa't" daar

hebben ze het nooit over."

Als we al deze uitspraken en me

ningen op een rijtje zetten, is

er één ding dat ontzettend opvalt.

Er wordt nergens gepraat over kolen

!!!. kernenergie, maar steeds over

kolen of kernenergie.

Alsof de atoomlobby bereid zou zijn

om als Nederland zou besluiten om

over te gaan op kolen dan met kern

energie te stoppen. Alsof we ooit

hebben moeten kiezen tussen olie

en gas.

Er wordt natuurlijk niets voor niets

gedaan als zouden we tussen deze

twee kwaden moeten kiezen. Het di

rekte gevolg van op deze manier

kolen tegenover kernenergie zetten

is dat er niet meer gepraat wordt

over de gevaren van kernenergie

(behalve dan in verhouding tot

de gevaren van kolen). Er wordt

niet meer gepraat over wie er nou

eigenlijk belang hebben bij het

voortzetten van het atoomprogramma.

Laat staan dat er nog de vraag ge

steld wordt of we kernenergie uber

haupt wel nodig hebben.

De diskussie -kolen of kerenergie

die door de atoomlobby op gang is

gebracht, lijkt er in eerste in-

stantie op gericht om verwarring

te zaaien in de AKB en de aandacht

af te leiden van de vragen waar

het werkelijk om gaat.

DE NIEUWE KLEREN
VAN DE KEIZER

De atoomlobby en de overheid heb

ben al verschillendé pogingen ach

ter de rug om de aandacht af te

leiden en verwarring te zaaien

rondom het kernenergievraagstuk.

Toen er begonnen werd met het splijt

en van atomen om op die manier elek

triciteit op te wekken, werd ons

verteld dat kernenergie helemaal

niet gevaarlijk was. Het'was zelfs

de schoonste energiebron die je je

kon bedenken, het was dé energiebron

van de toekoms t , De gvaren van ra

dioaktieve straling en de karis op

ongelUkken met een kerncentrale

werden gewoon verzwegen.

Na een hoop ongelukken,. ongelukjes

en andere udskleunen gaf de atoo~

lobby, mede onder druk van de op

komende AKB, toe dat kernenergie

misschien wel gevaarlijk was, maar

dat we het gevaar van een explosie

in een kerncentrale moesten scharen

onder één van die risiko's die je

als mens in een industriële wereld

nou eenmaal loopt.

Tenslotte kon er ook een vliegtuig

op een vol stadion storten, je kon

een hartaanval krijgen of een onge

luk met je auto. En nog veel meer

van die simplistiese vergelijking

en die kant nog wal raken.

En nu proberen overheid en atoo~

lobby ons wijs te maken dat zij ook

geen voorstanders zijn van het ge

bruik van kernenergie, maar dat we

nu eenmaal voorlopig niet zonder

zullen kunnen.
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Daaraan gekoppeld

lanceren ze een diskussie over de

gevaren van een· anderen energie

bron: kolen. Wat de bedoeling is

achter het opstarten van deze dis

kussie maakt Mostert zelf nog het

meest duidelijk. Hij zegt in het

artikel in de Volkskrant (7 nov.)

"Kernenersie zal nooit worden ge

aksepteerd als het beeld blijft

bestaan dat het de enige gevaarlijke.

enersiebron is."

Dus eerst moeten we kernenergie maar

aksepteren omdat er nog een hoop

andere dingen waren die ook gevaar

opleverden en nu moeten we kernen

ergie aksepteren omdat er een andere

energiebron is die ook ontzettend

gevaarlijk is.

.....&
Toch kunnen we konstateren dat de

atoomlobby nogal tweeslachtig is

in haar verhalen over kolen als

(nieuwe) energiebron. Als het gaat

om de keuze kolen of kernenrgie staan

ze voorop om te roepen hoe smerig

vies, vuil en gevaarlijk de kolen

winning en produktie is.

Aan de andere kant proberen ze mo

menteel van alles om van de overheid

geld los te krijgen voor research

naar schone en meer rendabelere

methodes om electriciteit uit kolen

op te wekken (kolenvergassing etc.)

Dat betekend dat de energiebedrijven

het toch belangrijk vinden om iets

achter de hand te houden voor het

geva.l het toch beter blijkt te zijn

om niet verder te gaan met voorzet

ting van het atoomprogramma. Want
het botert niet erg in de atoom-

s

business. Er is momenteel nogal

wat verdeeldheid binnen de atoom

lobby. De ene helft (Holtert plus

aanhang) doet alle mogelijke moei

te om het atoomprogramma doorgang

te doen laten vinden. De andere

helft, en dat zijn over het alge

meen de geldschieters, hebben er

zo langzamerhand een beetje de

bale van. Kernenergie blijkt veel

duurder te zijn dan ze ooit ge

acht hadden. Er worden enorme V'er

liezen geleden. (zie AEG) En deze

helft ziet het meer zitten om te

beginnen met de ontwikkeling van

kolenvergassing en andere metho

des om elektriciteit uit kolen op

te wekken.

Zij geloven er niet meer in dat

ze ooit nog wat terug zien van

al die investeringen die ze in

de kernenergie hebben gedaan. En

met de ontwikkeling van een nieuwe

energi$bron proberen ze iets van

al het verloren gegane geld terug

te krijgen.

(YÁK)



de -weekbladen
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Het precedent van Borssele
door Jan Kuitenbrouwer'.

In dit artikel worden een twee
tal bestuurlijke affaires rondom
de centrale van borssele genoemd.
Ten eerste vindt PvdA statenlid
Roodenburg, tevens lid van de raad
van bestuur bij de PZEM, die de
centrale beheert, dat de centrale
dicht moet.
Ten tweede hebben B&W van Borssele
aan minister Ginjaar een brief ge
stuurd, waarin zij tijdelijke opslag
van radio-aktief afval in Borasele
afwijzen. Ze stellen in hun brief:
"Wij vinden het unfair om Borasele,
hangende de brede maatschappelijke
diskussie, het zelf maar uit te
laten zoeken. De Nederlandse natie
kan niet eerst als natie besluiten
tot de bcuw van een kerncentrale
en als het moeilijk wordt de ge~een

te waar èie kerncentrale toevallig
staat, opzadelen met de risico's
en problemen."
Verder in dit artikel de kwesties
van de verJenging van de opwerkings
~otrakten en de vergunning voor
kompaktcpslag van uitgewerkte reak
torbrandstof.
Het opwerkingskontrakt van Borsse
Ie met het Franse Cogema liep af
per 1 januari 1980. Hierin was be
paald, dat het opgewerkte afval
niet terug zou komen naar Neder
land. In het nieuwe opwerkings
lrontrakt is bepaald, dat de uitge
brande reaktorstaven een jaar in
Borssele opgeslagen moeten bItven,
dit was een half jaar in het vorige
kontrakt. Een ander verschil is
dat Cogema voortaan het recht heeft
het afval te weigeren of terug te
sturen. Bovendien dat Borssele
het 0tgewerkte afval nu wel terug
krijgt(na 1995). Bij gebrek aan de-
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het opgewerkte afval nu wel terug
krijgt(na 1995). Bij gebrek aan de
finitieve opslag zou tijdelijke op
slag in Borasele nodig zijn. Verder
zou BorsselB volgens het kontrakt
nog 5 miljoen aan de bouw van een
nieuwe opwerkingsfa.briek gaan
bijdragen. Omdat het hier om een
kontrakt truasen twee landen gaat,
is een goedkeuring voor dit kon
trakt van de tweede kamer vereist.
Kompaktopslag ia het dichter opeen

plaatsen van uitgebrande reaktcrsta
ven in de verder gelijkblijvende opsla.g
ruimte. Voor deze kompakt opsla.g
is toestemming vereist van het
ministerie van Ekonomiese Zaken.

In het artikel wordt niet genoemd
dat de opslagkapasiteit van
Borasele op dit moment vrijwel uit
geput is, en d.at als de Tweede
Kamer niet instemt met de opwerkings
kontrakten en de vergunning tot
kompaktopslag Borssele gesloten zou
moeten worden.

de GROENE
De Groene Amsterdammer 5 desember
----------------------~-----------
Irak, dat 40% van de oliebehoeften
van Brazilië dekt, is geïnteresseerd
in de Braziliaanse atoombrandstof
en know-how. Hiertoe zijn kontrakten
getekend over de levering van de
technologie op het gebied van uranium
en over de opleiding van Iraakse
techniki.
West-Duitsland heeft Brazilië de
atocmtechnologie geleverd, Urenco
het verrijkte uranium.

Hiermee is tevens de kans op de
verspreiding van atoomwapens weer
vergroot.



~lseviers Weekblad 19 januari 1980
__________________ 1 _

"Rarrisburg" had op kerr1energieeks
perte weinig invloed•.

EW

Zweedse speoialisten op het gebied
van kernenergie hebben na Harrisburg
hun opvattingen over veiligheid van
ke:r.!lcentrales nauwelijks veranderd.
Zij blijven op het standpunt staan, dat
het grote publiek over zo'n techniese
kwestie niet kan oordelen en kunnen
zich dan ook moeilijk verenigen met
het referendum over kernenergie dat
in maart in Zweden gehouden wordt.
Voor hen is a.lleen een wetenschap
pelijk~teohnies d.ebat aanvaardbaar.
Met uitzondering van de vrees voor
een "plutoniumekonomie" en de grote
re'kans op verspreiding van atoom
wapens, spreekt geen van de argumen
ten de eksperts aan.

~Oo~STAAr
\\ DREIGT /,

••Atoomenergie kweekt fasc.istoid.e
elites deal' Robert Jungk.

D~ Nieu~e Linie 5 dece~ber 1919_______________L _

de NieuW'e Linie

De invoering van atoomenergie moet
leiden tot totallita"re politieke
situaties en maakt nukJeaire {burger)
oorlogen onvermijdeltk. ~et technies
risiko ~ou nog tot een minimum be
perkt kunnen vorden, maar ~at blijft

is de menselijke faktor: een mens
ka~ niet anders dan fouten bij het
werken met technie~e systemen.
Ondanks het feit dat bedienings
personeel pas na een uit~r8t stren
ge seleksie(wb gezondheid, psychiese
en politieke stabiliteit) wordt
aangesteld kunnen er in paniekaitua
ti.es fouten gemaaltt worden.
Atoomenergie v~agt een volledige
maatsohappelijke zekerheid en - sta.
biliteit: een maatsohappij waarbij de
huidige onrechtvaardige verhoudingen
gestabiliseerd worden. Rat gaat
diegenen die atoomenergie met zo'n
vuur nastreven helemaal niet om de
energie maar om de maatschappelijke
verhouding die bij de invoering van
atoomenergie noodzakelijk zijn.
Vandaag de dag worden omwille van
atoomenergie vier oirouits op grote
sohaal bewaakt en gekontroJeerd.
Ten eerste de mensen direkt werk~

zaam in atoominstallaties.
Ten tweede de mensen in de atoom
industrie,reaktor- enkomponenten
bouwers. Ten derde de mensen in toe
leveringsbedrijven voor de atoomin
dustrie. Ten vierde d.e men.sen, die
in de omgeving van atoominstallaties
wonen.
De angst voor nukleair terrorisme
wordt opgeklopt en gebruikt als le
gi~imatie voor de vorming van een
sterke staat, waarbij databanken op~

gezet worden om het verzet te kontro.
leren en te bestrijden.
Dit artikel is een samenvatting van
een rede, die Jungk begin 1978 ge
houden heeft en vooral vanuit de
Duitse sitUatie is geschreven.
Ondanks dat blijft het een 1:elnng
wekkend verhaal, del'.k ik.
De gehele rede van Jungk is ver
taald en te verkrijgen door! 3.50
te storten op giro 3892396 tnv
Komitee voor de reohtstaat, Afdam.
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Een kleine invertering in een aksie
groep ••••

In de 9 maanden na de bijnaramp in
Harrisburg hebben de versohillende
atoomlobbies al enige miljoenen
dollars besteed aan het overtuigen
v~n de Amerikaanse burgers dat de
gevaren van atoomenergie wel meeval
len. In een handleiding voor het
oprichten van aksiegroepen vóór atoom·
energie valt te lezen: "een kleine
investering in een aksiegroep van
burgers kan de industrie een enorm
rendement opleveren. Ge~one burgers
die als tegsJieden v66r atoomenergie
pleiten kunnen erg veel effekt sor·
tere~. Uiteindelijk ontstaat een
beter klimaat voor de toekomstige
ontwikkeling van atoomenergie."

Duj.tse reaktorbouwers in or.Yerwachte
moeilijkheden.

Het administratief Hof te Karlsruhe
heeft een tweede deelbouwvergunning
voor de kerncentrale in Mi11heim
Kärlich ongeldig, deze vergunning
was door de Duitse AKB aangevoctten.

De bou~ers hadden zich niet precies
gehouden aan het bouwplan, op grond
waarvan de vergunning was verleend.

Het Hof bepaalde dat iedere keer
dat er een "essensiäle" wijziging
in het ontwerp plaatsvindt, de ge
hele vergunningsprosedure opnieuw
doorlopen moet worden. lnklusief
hoorzittingen en mogelijkheid tot
het indienen van bezwaarschriften.
Bovendien zal het gewijzigde ontwerp
dan steeás ~eer moeten voldoen aan
de veiligheids- en andere eisen,
die op dat moment van kracht zijn.
Voor de Mi11heim-Kärlich cerltrale
zou dit het absolute einde kunnen
betekenen, daar de eisen zodanig
verscherpt zvn, dat het onmogelijk
is daaraan te voldoen.
Ook andere r@aktorbouvers kunnen op
ernstige vertragingen rekenen.
Wel zijn nog twee teroepsmogelijkbeden
aanwe.1g. In .Ik geya} leYer~ de
juri4tese prosedure YOOr de genoem
de tlinke vertraging op.

s teenkool,een schone toekomst?

De kolen die sinds enkele deoen-
nia praktisch geheel uit onze
leefomgeving zijn verswenen, komen
weer terug. Er zijn immense hoeveel
heden steenkool aanwezig in de aard
bodem. Om de sterk energieafhankelijke
geïndustrialiseerde landen draaiende
te houden, moet, nu andere brandstof
bronnen opraken, te duur worden of
onmogelijk lijken te zijn, de steenkool
soulaas bieden.
In verschillende landen, met name
West-Duitsland, wordt al een fors be
gin gemaakt. In Nederland zijn de ko
len een deel van de "maatschappelijke
diskussie" over de elektriciteitsvoor
ziening geworden en om in da toekomst
het aardgas te vervangen zijn er grote
plannen voor kolenvergassing.
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In Engeland echter, waar nog steeds
een grote kolenproduktie ia .. lijkt
de rol van kolen juist teruggedron
gen te worden. Dit dan ten gunst van
olie en gas uit het Engelse deel van
de Noordzee. De regering Thatoher
lijkt bovendien vastbesloten om een
flink aantal nieuwe kerncentrales te
bouwen. Bovendien willen de konaer
vat~even de mijnwerkers een hak zet
ten.
In West-Duitsland is er daarentegen
spraken van een tekort aan kolen
voor kolenvergassing. Door de stag
natie van de kernenergie zijn de
kolen nodig voor de elektrioiteits
produktie.
Ook in Nederland gaan de elektrici
teitsmaatschappijen over op het ge
bruik van steenkool, zij het lang
zamerhand •.



In het algemeen wordt er, net zoals
kernenergie, zeer optimistisch ge
daan over de technische mogelijkheden
Er wordt ook al weer aan een groot
schalige aanpak gedacht. Nieu.we
technologieën, die nog in ontwikke
ling zijn, zullen uitkomst bieden voor
onze energieintensieve maatschappij.
Hoewel,mijns inziens een kolenekonomie
toch wel andersoortige gevaren op
levert dan een kernsplijtingsekonomie
moeten we hier ook al waarsohuwende
woorden laten horen.
Temeer als we bedenken dat door een
eenzijdig geloof in steenkool de
echte alternatieve energiebronnen
weer verder achterop zullen komen.

Waar wordt steenkool voor
gebruikt.

In principe worden voor steenkool
en produkten daaruit mogelijkheden
gezien om olie en aardgas volledig
te vervangen.
In kombinatie met andere energie
bronnen als aardgas en windmolens
zou er met steenkool een goede
energievoorziening kunnen zijn.
Waterstofgas speelt dan een be
langrijke rol. Zonder veel aanpas
singen aan het leidingnet en aan
h~ishoudelijke apparatuur kan het
met aardgas gemengd worden. Ook
kan mbv dit gas uit steenkoolgas
een vervangingsgas geproduceerd
worden, met een hoge verbrandings
waarde. Windmolens hebben in dit
systeem dan twee funkties, nl. in
kombinatie met steenkoolcentrales
elektriciteit produceren en produk
tie van waterstof. Dat laatste kan
door elektrolyste van water, mbv
elektriciteit als het erg hard
waait. Als het helemaal niet waait
zorgen de kolencentrales voor alle
elektriciteit.
Uit steenkool kan ook methanol ge
maakt, dat gebruikt kan worden in
verbrandingsmotoren zoals in auto's.

Kolencentrales.

In eerste instantie zal steenkool
alleen voor de elektri citeitspro
duktie dienen. Er zijn 3 methoden:
- De konventionele manier, waarbij
er luchtverontreiniging optreedt
door zwaveldioxyde, stikstofoxydes,
vliegas en roet en andere stoffen.
Het stof en de zwaveldioxyde geven
wel de grootste problemen, zowel
voor de menselijke gezondheid als
voor het milieu in het algemeen.
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Hoewel het mogelijk is om het
grootst'e deel van deze stoffen te
zuiveren uit de rook, is het dui
delijk dat et grote rampen zullén
gebeuren als er veel van deze cen
trales komen. Zwaveldioxyde, dat
ook uit oliegestookte centrales komt,
w~rkt in op de ademhalingsorganen
tast plantengroei aan en geeft
verzuring van regen en van het
water van grote meren.
Voor centrales, die toch een vrti
goede asafvangst hebben is berekend

Winuing van steenkool.

Nederlanü schUnt het rijkst aan
steenkoollagen te zijn van de lan
den in West-Europa. Op grote diep
te strekt zich een enorm kolenveld
uit waarbij vergeleken de velden van
Zuid'Limburg in het niet vallen.
Toch denkt men niet in de eerste
plaats aan het winnen van de
Nederlandse steenkool.
Er kan veel goedkoper geImporteerd
worden uit landen als Indonesië
en Zuid'Afrika. Dit betekent echter
dat er weer sprake zal zijn van een
eenzijdige grondstoffenstroom van
Zuid naar Noord. De omstandigheden
waaronder de kolen gewonnen worden
onttrek ken zich aan onze waarneming
en onze invloed. Multinationale
ondernemingen en diktatoriale regiems
zullen er welbij varen. Het is bijna
wel zeker dat deze kolenwinning ten
koste zal gaan van mensen en milieu
in de herkomstlanden. Stoflongen,
gevaar van mijnrampen, zeer lage lo
nen en lange arbeidstijden zijn een
aantal misstanden die we zo kunnen
opnoemen. Kolenwinning in de vorm
van dagbouw is landschapsverwoes-
tend. Grote gebieden worden afgegraven,
er treedt erosie op en ~et water
wordt verontreinigd door zure stof
fen.
Er zijn echter wel betere technieken
om kolen van grote diepte te winnen.
Veel wat vroeger door mijwerkers
onder de grond gebeurde kan geauto
matiseerd worden. Het gebruik van
deze technieken moet echter wel
afgedwongen worden. We kunnen daar
de meeste invloed op uitoefenen als
de kolen in Nederland gewonnen
worden. Maar voor de denkers in het
groot zal er op die manier wel niet
genoeg geproduceerd kunnen worden.
Een andere manier van kolenwinning
waar aan gedacht wordt is onder
grondse vergassing. Door een boor
gat wordt dan stoom in de kolenlaag
geperst, en door een ander gat
komen dan de gasvormige bestanddelen
naar boven.



Bij de huidiBe stand
van deze teohniek moet er om de 50
meter een bQorgat komen, zodat het
landschap volledig wordt vernield.
Dit is dus geen erg reäle methode.•

dat ze ongeveer evenveel radio
aktiviteit via de schoorseen ver
spreiden als kerncentrales zonder
storingen. In steenkool zitten net
als in veel andere materialen,
kleine hoeveelheden radio-aktieve
stoffen. Als iemand langdurig ko
lenst of zou inademen of veel van
het stof met voedsel naar binnen
zou krijgen, bestaat er reële kans
op kanker. Het is dus noodzakelijk
dat er benuttingsmethoden voor
steenkool komen, die al die boven
genoemde gevaren niet hebben. In
ieder geval is op deze wijze geen
alternatief voor kernenergie.
- Een manier om iets te doen aan de
grote zwaveldioxyde-verontreiniging
is de vergassing van de kolen voor
het verbranden. Deze installaties
kunnen ook gevoed worden met steen
kool met een hoog zwavelgehalte,
die in een konventionele instal
latie helemaal niet gebruikt kun
nen worden. Ook andere verontrei
nigingen die bij een konventionele
installatie kunnen optreden kunnen
tegengegaan worden.
Doordat de kolen voor het vergas
singsproces eerst verhit moeten
worden wordt hetthermisch rende
ment nogal verlaagd. Dit warmte
verlies kan echter weer goed ge
maakt worden door het toepassen
van een 2-trapsverbranding,waarin
de hete gassen ook dienen voor het
aandrijven van een turbiene.
Aan kolenvergassing kleven echter
ook grote bezwaren. Terwijl door
de schoorsteen van de centrale
veel minder verontreinigingen ver
spreid w0rden, komen er door het
vergassingsproces gevaren bij die
te vergelijken zijn met een chemische
fabriek of met een olieraffinaderij.
Van kolenvergassing zijn ook alleen
grootsohalige toepassingen te
verwachten.
- Een betere manier van kolenstook
lijkt de zgn. gefluïdiseerde bed
verbranding oftewel wervellaagver
branding. Dit proces is nog niet
kommercieël beproefd, maar het is
duidelijk dat het ook in kleinere
eenheden voor de industrie en voor
stadsverwarming toepasbaar is.
De steenkool die voor het gebruik
gemaald wordt, kan in een wervel.
laag veel vollediger verbrand
worden dan in een gewone centrale. 1.0

Daardoor is er sowieso al minder
verontreiniging van de lucht.
Het zwavel kan erg goed gebonden
worden, en doordat de verbrandings
temperatuur goed in de hand gehou
den kan worden, worden er minder
stikstofoxyden gevormd.
Wat er over deze laatste methode
bekead is maakt duidelijk dat er met
steenkool best iets te doen is.
Het is alleen de vraag of de elek
trioiteitsmaatschappijen en de olie
maatsohappijen wel zullen willen
wachten tot de goede en veilige
alternatieven zijn ontwikkeld.
Misschien is het wel zo, dat die
maatschappijen alleen al door hun
bestaan ontwikkelingen in de goede
richting zullen belemmeren.

Jacob Kroeze.



kruipend komen 'We er niet ••
BBH VOORSTEL TOT MEER BEWEGING IN DE

ANTI KERNENERGIE BEWEGING

De strijd rondom het doorvoeren van het kernenergieprogramma is in volle gang.

Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. West, Oost, socialisties,

kapitalisties. Kern van de strijd is de vraag of de groepen achter de kern

energie lobby erin zallen slagen het kernenergieprogramma erdoor zullen krijgen.

Hun kracht is van grote betekenis.

Achter de kernenergielobby verbergen

zich de grote multinationale onderne

mingen die via hun investeringen in de

kernenergie direkt belang hebben bij het

doorvoeren van het programma.. Het geld

wat erin gestoken is, moet er ook weer

uitkomen.

Wat er gebeurd. wanneer er een stagnatie

optreedt in het uitvoeren van het

kernenergieprogramma. blijkt uit de

recente ontwikkeling bij het Duitse

bedrijf AEG. Dit bedrijf investeerde

samen met Siemens in de kernenergie

mammoet "Kraftwerk". AEG en Siemens

hadden de orders voor het uitveeren

van de bouw van de kerncentrales in

Iran. Na de revolutie in Iran is er

besloten te stoppen met de bouw van de

centrales. 'Bovendien stagneert in

Du.itsland het doorvoeren van het kern

energieprogramma ook om een aantal re

denen. Gevolg de hele financiele situy

ahe van Am ligt ondersteboven.

Likwiditeitsproblemen. Meer dan 1,3
miljard verlies op de kernenergie

investeringen. Grondige reorganisatie

plannen zijn nodig om het bedrijf weer

financieel gezond te maken. 13.000

arbeiders bedreigd met ontslag.

••

Daarom: stagnatie in het kernener

gieprogramma zal de kapitalistiese

bedrijven die geinvesteerd hebben in

de kernhandel op enerme verliezen

komen te staan. Aangezien de terug-

slag op de kernindustrie ontzettend

sterk zal zijn, zal deze terugslag

doorwerken op de hele ekonomie.

Het is de vraag of de kapitalietiese

ekonOlDie deze terugslag zal kul'Jlu'm

opvangen. Gezien reeds de huidige

krisis van lange duur, gezien de

moeizame weg terug naar de ekone

miese groei, gezien de problemen met

het afwentelen van de stijgende ener

gieprijzen op de arbeiders.

We moeten rekening durven te houden

met als het kernenergieprogramma niet

langs "demokratiesetl weg doorgedrukt

kan worden, het via een andere weg zal
gaan, ten dienste van de kapitaalsy

belangen. In Oostenrijk ismen onder

de noemer "algemeen belang" toch verder
gegaan met de bouw van de kernoentrales.
Ondanks de uitslag van het referendum:

meer dan de helft van de Oostenrijkers
had geen zin in kernenergie.



Het is niet onwaarschijnlijk dat als de

uitslag van. de BMI) "nee, tepll kern

energie ft. wordt, staat en kernenergie

lobb;y toch rustig verder gaan en door

bOQwen. Een klein stapje verder ligt

de konstatering dat er in het verleden

al vaker naar het fascisties maatsohap

pelijk siesteem is gegrepen als de

maohtskonsentraties van de kapitaals

belangen. in gevaar kwa.IIlen.

DE ROL VAN DE STAAT

De energiebedrijven en andere overheids

instanties, met voorop de regering,

stellen zich op als sterke, wel een

beetje bedachtzame, voorstanders van

het kernenergieprogramma. Hiermee doet

de overheid zioh kennen als de beste

belangenverdediger van de kernenergie

en Uhet algemeen belang lt.

Het algemeen belang is in dit geval

voor de overheid: De voorwaarden te

scheppen voor de verdere ontwikkelins

en het voortbestaan van de huidige

kapitalist!ese ekonomie.

Er is de overheid dus alles aan gelegen

om een basisvoorwaarde tot verdere

ontwikkeling van deze maat sohappij : de

energievoorziening, veilig te stellen.

De voorkraohten voor het kernenergie

programma zijn immens groot en sterk.

De meest kapitaalkraohtige bedrijven

spannen samen met de reohtse bedrijven

en de regeringen om hun belangen

veilig te stellen. Belangen die

eveneens immens zijn.

Maar toch staat het er niet al te

best voor met de kernenergielobb;y, en

het doorvoeren van hun programma.

Dat is te danken aan het voortdurend

falen van de kernenergieprojekten.

Waardoor de argumenten van de

anti- kernenergiebeweging steeds weer

worden bevestigd. Gevaren van straling,

de problemen met het opslaan van het

kernafval, storingen in oentrales met

het gevaar van ontploffingen, de

kosten van bouwen afbraak van de

oentrales enz. enz. De argumenten

blijken geen teorieen te zijn van

intelektuelen en zondvloed-voorspel

lers. De argumenten worden dagelijks

bekrachtigd. Het wachten is slechts

op de grote knal en dan zal de laatste

onheilsvoorspelling van de anti-kern

energiebeweging ook nog uitkomen,

nadat al hun andere voorspellingen

al waarheid geworden waren. 8arril!l

burg was bijna de knal, het liep met

een sisser af.



D$ Argumenten van de anti...kernenergie

beweging spreken aan bi j een ~oot

gedeelte van de bevolking. Overal

komen menigtes op de been bij anti

kernenergie demonstraties en akties

om de verdere doorvoering van het

kernenergieprogramma te verhinderen.

De argumenten spreken niet alleen aan

omdat de waarsohuwingen van de anti

kernenergie beweging steeds uitkomen.

Het gaat bij kernenergie om zaken als

straling, bijna-ongelukken, de lange

duur van de afval afbraak, en de on

zekerheid over wat daarmee te doen

voor latere generaties. Deze zaken

raken de mensen direkt in hun eigen

leven, welzijn, zekerheid en de toekomst.

Om het anders te zeggen: niemand wil

meer een kernoentrale in de aohtertuin.

(of het zou Mostert moeten zijn).

Is hiermee gezegd dat de anti-kern

energie beweging op het punt staat om

de strijd te winnen? De anti-kern

energie beweging heeft alleen een

aantal goede uitgangsposities ver

overd voor de verdere strijd. En dat

hebben ze meer te danken aan de zwakte

van de atoomlobby en hun zaak dan aan

hun eigen kracht.

De uitgangsposities kunnen we omschrijven

als:

- een breed verspreid wantrouwen tegen

kernenergie als oplossing van het

energievraagstuk.

- een groot wantrouwen in de kernenergie

lobby, de deskundigen en de bedrijven

die erachter zitten. De mensen merken

dat ze steeds belazerd worden door die

figuren.

kelp! tel1isme en kernenergie:
oo::~ en gevolg

Het inzioht dat het oppervlakkig af

wijzen van de kernenergie , niet

zonder het ook fundamenteel afwijzen

van de kapitalistiese groei-ekonomie

kan, is zeker niet wijd verbreid.

En de keuze is wel degelijk & kern

energie .ja, kapitalismeja (niet

goedschiks, danwel kwaadschiks)

of : kernenergie nee, kapitalisme

nee.

Zo zijn we aangeland bij de konstate

ring van het feit dat de anti-kernener

gie beweging op een nivo staat waar de

belangenstrijd is geworden tot een

maatschappelijke strijd. Het gaat niet

alleen om afval, om straling enz. Het

gaat om de hele maatschappij, hoe we

leven, hoe we willen leven in de toe

komstige generaties.

De strijd verplaatst zioh naar het

algemeen maatschappelijk terrein.

Het gaat nu om het kernenergiepro

gramma in al haar facetten, als

totaliteit. De tijd van demonstratie

per kerncentrale is voorbij, ten

minste op zioh zelfstaand. De proef

boringen per keer sn de akties daar

tegen zijn voorbij.

De ontwikkeling van de arünen in

Duitsland van belangenstrijd tot

partij gee:N; deze beweging dui

delijk aan. Waarmee zeker niet ge

zegd wordt dat de anti-kernenergie

beweging hier ook maar een partij

moet oprichten.

INTEGENDEEL!



Wat moet er wel gebeuren door de

an'ti-kernenergie beweging Nederland

op korte termijn?

- grote demonstraties zijn nauwelijks

meer te verwachten, misschien een

grote aktie rond Borssele. Maar op

aktie gebied zal het voornamelijk

draaien om speerpunt, prikakties,

zoals KEMA, ALMELO, de zoutkoepels.

- verder zal de brede maatschappelijke

diskussie volop in de belangstelling

staan. Of we nou meedoen of niet. Be

langrijk is het dat we onze stand

punten naar buiten brengen waarom

de BMD volksverlakkerij is. De zalen

in en de heren en dames deskundigen

uitkleden en plaatsen waar ze horen

te staan. Niet ingaan op hun argu

menten of diskussies. Of buiten ge

richte akties tegen de BMI> voeren.

Maar niet het kontakt met de t.v. de

pers, de media verliezen. We mogen ons

niet isoleren.

Maar naast de BMD en de speerpuntakties

staat de anti-kernenergie beweging nog

veel meer te doen.

- het wantrouwen tegen kernenergie

warm houden en aanwakkeren, aan de hand

van talloze voorbeelden uit het ver

leden, en het heden. Straling, kanker

enz.

- het wantrouwen tegen de kernenergielobby

aanwakkeren. Deskundigen: door de mand

ermee.

- voortdurend de rela.tie leggen tussen

pro-kernenergie- overheid- bedrijven

deskundigen. Niet met grote analieses

en moeilijke taal. Maar met praktiese

voorbeelden op zoveel mogelijk mensen

gericht.

- mensen verzamelen, organiseren en

scholen.

De AKB in Nederland moet in eerste

instantie verbreden en verdiepen.

Zoals het er nu naar uitziet, ka.n

de huidige AXB die taken maar ten

dele uitvoeren. De AKB is verdeeld,

versnipperd, Zeer druk bezigt maar

of het resultaten af zal werpen is nog

zeer de vraag. De AKB is tot voor kort

voornamelijk aktiegerioht geweest.

D.w. z. demonstratie gericht. Maar

nogmaals, de tijd van demonstraties

is voorbij.

lIet tijdstip waarop er beslist gaat

worden over ja dan nee kernenergie

komt snel naderbi j. om te verhinderen

dat kernenergie doorgevoerd gaat

worden moet de AKB zich organiseren.

Het is niet mogelijk te veronderstel

len dat de AKB tot een geheel is samen

te smelten. Het LEK, Miljeu Defensie,

BAN enz. zullen zelfstandig blijven

opereren. Prima, alle grote beetjes

zijn meegenomen.

Maar dat moet de radikale, fundamen

tele kern er niet van weernouden zich

te organiseren, ook op landelijk

nivo.

voora.l op lcmclelyk t\ivo



.tuurlijk mag het geen op zich

zelf staande LSSK worden. We moeten er

voor zorgen dai we onszelf fundamenteel

demokraties organiseren, met behoud. van

autonomiteit van de plaatselijke

groepen enz. maar de AD zal zich

sterk moeten organiseren, za.l moeten

meegaan op het maatschappelijke nivo

waarop het (kern) energievraagstuk

wordt getrokken.

Op naar een goede landelijke organisatie,

met als hoofdpunten van het programma:

- agitatie gericht tegen kernenergie op

het pUnt van gevaar, straling, kanker,

opslag, steeds weer voorbeelden, aktueel.

Via stickers, vlugschriften, affiches.

- Agitatie tegen de atoomlobby, de rol

van de staat, de deskundigen. Hun be

weringen in twijfel trekken. Hun relaties

onthullen met de bedrijven.

- Ondersteuning van akties en suooessen

die behaald zijn tegen kernenergie.

- Propaganda gerioht op de sympati san

ten, medestanders en mede organisato

ren, waarin aan de orde moet komen:

- de achtergronden van kernenergie

- de relaties met de kapitalistiese

maatsohappij

- de noodzaak van fundamentele ver

anderingen

- hoe werken we aan die veranderingen

- Gerichte aktie op elk moment dat de atoom-

lobby' plus aanhang verder gaat op de

weg, die wij niet willen. Proefbo

ringen verhinderen, Kellla aanpakken, Al

melo ~ie enz. steeds weer een aktie.

Dat betekent, dat als er een landelijke

organisatie van de grond komt, er de vol

gende dingen te doen zijn:

stickers, affiohes, buttons en vlug'

sohriften maken.

- het uitbrengen van een landelijk krantje

bedoeld voor scholen, buurten, kortom

bedoeld voar brede verspreiding, evt.

gratis.

- het uitbrengen van een kaderblad voor

mensen die al aktief zijn of aktief

willen worden in de !KB. Vooral over

de technisohe achtergronden, over

machtsstrukturen in de atoomlobby,

over de relatie tUBaen kernenergie en

kapitalisme, ervaringen u1\vi••elen,

informatie doorgeven enz. enz.

- Het opzetten van landelijke temadagen.

Niet alleen voor de mensen die al ak-

tief zijn in de AKB, maar ook naar bui

ten toe. Ev. landelijke kampagnes of

propagandadagen naar scholen toe, of

naar bedrijven.

- Het regelen van de ondersteuning van

plaatselijke akties.

- Het aanwakkeren van diskussies over

kernenergie onder zo breed mogelijke

lagen van de bevolking.

Het zijn sleohts voorbeelden. Er zijn

nog veel meer mogelijkheden. Als er maar

georganiseerd en gericht nagedacht wordt.

We moeten ertegen aan, de beuk erin. We

noemen elkaar tooh geen mietje, we denken

tooh niet dat de atoomlobby met al zijn

ekonomische belangen zich zomaar gewon

nen zal geven. Daarom moeten we verder

kijken dan alleen het kernenergie-vraag

stuk. We moeten de !KB optrekken naar een

maatschappelijk nivo, naar een politiek

nivo. Maar dan niet naar een partij-poli

tiek nivol

Opschieten, de tijd dringt!

Sjaak en Sjakkelien; Arnhem

Wim; Emmeloord



reakt·ie op het Issk /w-eekend
.Do nu volJ~ndé brief. VUl Cees.le :Jroot is ~er~ re:.l.ctie op het· verslag

~n het ~SK-weekénd van midden novembc~ vurig ~aar.

dat ik. in een en ander een zekere

cr-;te vI'i"nd.en,

On~arstaande regels vormen een

kom!lléJltaar o~ het Illij ~O'ig~stu.urde

verslag van het weekeJld in Otterlo.

,ij het doorwerken van dit verslag

trof mij namelijk de veelheid van

zaken. die aan de or~e gesteld wa

ren, het feit dat jullie er blUkbaar

nog allesbehalve uitgekomen war&n

en de elkaar soms tegensprekende

meningen. Misschien zullen jullie

mij verwijten dat ik aan al die menin

gen niets anders dc~ dan er nog een

toevoegen en formeel ia dat natuur

lijk ook zo.::Je reden eohter waarom

ik di' ."e;'rijf is hierin gelegen dat

ik ~iet helemaal begrijp waarom er

over bepaalde zaken zo moeilijk moet

worden gedaan. ::ret is aat\.lurlijk be

grijpelijk dat wij als.maatsohappij

kritisch gerichte mensen steeds

zo~ken naar de weg die wij moeten

gaan. \~at ilc met dit schrijvel1 be

doel :l.s daarom een bijdrage te geven

aan de discussie over die weg waar

in het mljvooral zal gaan om zaken

als damooratie en ,effektiviteit.

cn enkel verzoek ~ocrar; het is

nie~ ~ijnbedoeling een partijstand
punt h verkondigen,' ook al ben H:

dan overt~isd lid van de }i~, hot

gaat me tenslotto om een aantal zak~n

waarvan ik mag aannemen dat wij die

allemaal kunnen accepteren. Ik hoop

lijn kan aangeven die ik in het ver

slag - alwe~r begrüpelijk overigens

he7G gemis;.

All~reerst de vraag waar hat heen

moet :net de JJCB, "aa:rbijik overi

gens opmark dat w~ alleen maar de

ruggegraat var:. die fi.KB vormen~'maar

dat is al heel wat. Ik zou hier vijf

punten willen onderschei~en:

~. "erbred.i ng/·l~rd:i.eping.

Dit wordt hier blijk~aar gezien als

tege!:.stelling. Eaar is het dat?

III het verslag is al het een e:'t

ander gezegd over de nadelen van

beide. ':.:'en aanzien van verdiep~.ng

zou ü: nog een enkel nadeel willen

toevoegen; h~t gevaar "Tan J.ogmati-

saring. ue ZiOU echter die nadelen

voor een belangrijk deel of misschien

~el helemaal uit de weg kunnen gaar.

door ze ni~t als tegenstelling te

~i~n. titeraard zal erbinnen de

LSSK een harde k~rn nodig zijn. ~en

kern die ,gescheold is, hoe dan o~kt

ten aanzien van dg energieproble

mat;ick. Aan de andere !(êtnt is de

LSSK een elite, geen besloten groep

maar een groepering die tot taak

heeft de mensen bewust te maken

ten aanzien van de gevaren van kern

energie en wat daartegen te doen ~a.

'lillen wij deze boodschap aan ander..

en doorgeven d~n kan niet anders

dan j.n een vorm die iedereen kan

bagrijpen en die niet opvallen~ ideo

logisch belast ma~ zUn maar waarin

we L duidelijk gemaakt dient te worden

dat kern~nergie onlosmakelijk var-

• l>oJ1den, is met onrecht.



In dit verband ook iets ten

aanzien van de vermeende tegen

stel11ng rationeel/irrationeel:

natuurl~k zijn w~ zo rationeel als

m~ar enigszins mogel~K maar in de

p~e~entatie ka~ je niet alt~d om

het irrationele heen: een mens ia

geen computer en als ons optreden

bv ludiek is dan zijn wij al irratio

neel.

~. 6rootschalig/kleinschalig.

Een punt dat weinig commentaar be 

hoeft. De tegenwoordige op indus

triële machtscomplexen berustende

samenleving dient gekenschetst te

worden als grootschalig. '30u een

alternatieve samenleving een der-

gelijk aanzien krijgen dan is het

risièo groot dat ze gaat lijden aan

dezelfde euvels als waaraan ze

nu lijdt. Of grootschlisheid in de

toekomst altijd vermeden kan

worden, waag ik niet te beoordelen.

Maar op kleinschaligheid dient

ons streven gericht te zijn•

.2,. ki.ti kernenel"gie sec/ gericht

op alternatieve energie.

Gezien het feit dat ke~nenerBie.

zelfs ~aar ~€t bewezen is dat het

economisch niet altijd even

voordelig is, en dat nog maa~

heel zacht gezegd, toch door de

voorstandeI's rtlet vccr tvar-endhedd

wordt gepropageerd en geinstal

leerd, dient ons waarschuwend

geluid tegen deze technologie

te blijven doorklinken.

Anderzijds kunnefi we de

alternatieven niet verwaarlozen,

vooral waar deze alternatieven

in de toekomst steeds operatio
neler zullen worden.

1.,

Garekend zal hier moeten worden

op initiatieven van groepen.

d. parlementairl buttenparle-.-
mentair. Op zichzelf moet de

L8SK als buitenparlementair

gekenschatst worden. Intussen

is het parlement altijd nog'

een bestaande instp.lling.

Niet al te best funktionerend.

maar toch. Waarbij niet

vergeten mag worden dat tegen

standers van kernenergie ook

op het Binnenbof zitten.

Contacten met. het parlement

dienen dnarom beoordeeld te

worden naarmate het parlement

zioh al dan niet buitenspel

zet of laat zetten. Wie

overigens meent dat );lij of

zij onze zaak die:lt door te

praten met deze of gene

Farlementarier die staat

volkomen vrij dit te doen. Xaar

het bui tenparlementaiI'e karak

ter van de LSSK dient wel een-

traal te staan.

!.oDe rol ....an de ~roepen.

In het verslag wordt een staal

kaartgegeve~ van de groepen

er. van de lijnerl waarlangs

zij werken. Alleen al op het

punt van werkwijze is de LSSK

eenconglemeraat. En ook, ideo

logisch gespro~en zal er

nogal wat.versc~il,zijn tussen

bijv. Den Haag en !:ijm~gen.

Maar is dat een knelpunt of moet

het dat zijn~ Voorwaarde voor het

vermijclén v~~ die knelpunten

lijkt mij daarom ean vergaande



autonomie voer groepen en:z.~'s

zond~'r dut· een enkele groep het

.reQnt .. i'lee·;t't. om zi jr:. ideeen en

meningen als de alleen zaligma

kende ~e rropageren. Alleen

wanneer we een rotte i~druk

willen aaken op de tegenstal:d<3r

dan moeten we maar ruzie c,a}:en.

r. Groep en r~gio. Uit het !eit-
dat iedere groep of Ja{ zijlL

eigen wer.lt.wijze heeft volgt

logisch d~t ied~re groep ~~to

noam dient te zijn te;" opzicht~

van de regio. Ance~zijds moet de

7raàg gesteld worden wat de regio

.. i .,;,tll~;:; voorst-elt. willen

wi: ~,·:t::ei' ..... .:.: opereren ,~ .~~:;:·'n

v;:"r:. de regio

ander-e wo ..)rden:de regio dient

steeds aa:lge)ast te warjen

.aan de we;:-l:ingsfeer van de akti,e

àe groep staat .cent:-aal.

,i. Lallde;Li';ke akties. Uiteraard

dienen die centraal geol-ganiseerrl

te wvrden .. ::etin:!.tiatiei

tiertüe héeft echter niet alti~d

bij ·~trec:lt' tè berusten, ook

plaatseliJke groepen kunnen iets

'dergeliJke ~óorstellen.

~et spreekt vanzelf d~t dIt een

zaak is van de aele :~K~, niet

alleen y':, "r..:. ..1-....

:'0: ..:1........ '-::·· ~~: .. \. .., .:..".:E :.ad

ovae- de v.:.'aag l.oe ·,:.et verder

a~et ~et ~e ~KS. ~k zou ~cg

ie:,'. ~·i:':',.:. zeggen olier aktie

voxr.en , :., .:."::1. ;.:ai. üet cent)"ale

ber~~d en afzQ~derli~~e groepen.

Ten aanzien van aktievor~en

ZOU ik willen verwijzen ~aar

het verslag van de studi~dab

van WEPSi~~!1 G~wel~loze

lle~r.baaJi';hdd '.~ 11/11~ 18

~ zitten een aantal suggesties

i~ waar wij ~ugelijk ons

voordeel mC~ kUAcen·doen•

:'och nog een enke-lcoIDmentaar.

Iedere aktie kan jè op de een

ot andere manier besc~ou~en

als me~e eeu bepaalde vorm

van informatieoverdracht.

Alléen dat al geeft aan dat er

een paar duidelijke criteria

dienen te worden gesteld.

a. \"erfkracht. V:il de AKl' niet-blijvend gedragen werden door

weinigen maar sterker het ka~ak

ter krijgen van een volksbewe

ging dan zal iedere aktie er op

berekend 11l0eteLl zijn om de

mensen duidelijk te maken wat

het risioo is van kernenergie

en van een sarrieIlleving die

kernenergie ~iet als cen

geeigentl nàiddel om (laar doe~ te

bereiken. Dit ge~dt echter ook

waar het er om gaat mensen er

toe te krijgen zich aktief met

de bestrijding van kernenergie

be;:.ig te :,ou';en. Ret zou·moge

lijk de massaliteit van de
akties ten go~de kunnen komen.

Overi~ns zou i~ erop ~illen

wijz.en datdemor.straties voor~

lopig ',;el tot de :-ioodzakelijke

aktiev·crmen zullen blijven

behol'en.

vcol·almet :.et oog O~) :"et gevaa~

van dogmatisel:·iJig. Nogelijk, maar

ik zeu di t niet tot algemene

atelregel·wil~en verheffen. zo~den

we iets aan pSJ'chologis moet-en

gaan doen. ~n iede~ geval dienen

politiel~e stokpaa~tjés in

be~inzel aci+ter"Nege -t:e èlijven.



Ue'\i $aater' O~ mense,n' op een

siÇQ1~;man1er d\üd.elijl: te

$lllil.en waar.ll.e1.C)l:1 gaai;.o .ilet lup,i·il1ce

el••ent'•.t.ü'b· ihscht;..kelen van

:.~l"tiesten eta., zou hier wel eens

l~ele goe.d·e di~nsten kunnen bewijzen.

I

Utrecht nog het volgende,•.

Feitelij~{. ,gaat ?Jet cm de

rol dië die·verg~derir-.gen

lllo',.-tèn spelefl. :J.'weedit!gen zou

ik ;~ier j\"i11ellohdEn·seheiden.

besluitvorming en diskussie.

%k.ót.tker. niet d':'$ als diskus...·

&leplàt!o~móefLS~K :ij.ju waärde.

heefh~':aa!' ·co~:.ll..ier ligt het

r1'131co.Ol> d~ loer•.misscLi,en

r.tee2;' dan ergens àr.del's: de

wdjviX\:gén,.de irritaties.

de doord.rammer1j.Veel ~~al in

(1eze moeten wOl'dengeeist .van

diesene die de, vergarering

voorzit., Aan de. andere kant

zullen too~ vOor all~s pesluiten

moeten worden genom~n. De

mogeliä;ü:eid ,dient open ·è.e

worden gelj.O\lden vaneen uit-,

breiding, va., de. ver:gadcrfre

k.wentie waarl;lij, bepa. ,:;'en ver-
, .

gade:t'iu,gen al~een. gElt.ouden

zo~d.en moeten. wOl"den ym

h,t.:i.gende problemen eens goed

door t~ praten. Tenslotte:

·mógoÜjk l;)l,men w,e door het een

en. an,d.er.bewerkste~lisen dat dj.

die om besrijpele~jkc redenen niet

mE!er'naa~t::trach~ komen WE!er
aanwezig ,ZOUden kunnen ~i':;r..

";ant we horen E!r all"lllaal bij

en. bij de beaiuitvorming

zou, iédereel't aanwezig moeten

Zijfll dat is niet meer dè-Ul

demokratil!S.

.9

'~'enslott;.e iets ov'erspecialé

groepen.e..:!~e t ógenbl'ik

is er een categorie die zich

dui de:td.~k,aamileixt':d'e vrIJuwen.

Als man kan ik daartoe ·moeilijk

eeà besliase~de impuls geven

maarik,z.o'.1 er alleE!n op

willenwijze~ da~ een grOep

"fVrouw~m t'Jgen Ker.-n.energie"

di:eI.S t aou ku.n;-.en doen nIs

doelgr.Qep.:n ieder gev:a'l,

zo,. een, dergelijk strevenlltOeten

worden _gestimuleerd en a~nse..

moedigd.- Di tz-eli'.:le zou ui1.tuurl"ij~

eek kunnen gelden\fooX' 'een

groepdi-= zich speciaal: zou· ktuinen

richten'op kerken, op 'vakbonden.

etc. maal' ·dit lijktmi·j nu 'nog
toekcmstlhuziek.

Zenen&.eleslotormel'king. 3'icj het

steller.':ar.het botenstè,ah'le

heb ik m:iJ latelllëid'en do'ó'r.

twee p:~inc:i.p.s: deïll'é<:ratie en de

"i .,;Jt1 'ta:-. de prakti'J1e.~ Alleen

daardöol" kan je voorkollend.' d'e,

L.i3JK eenr\.u:iee~ub)Vor'dt waaN"

onze te&enstand~r5 ~l~een maar
kunnen lachen•.Er is maar Un
ding. dat ons voo:'op dient te staan:

ke~nenergie. al; onderdeel Ván

e!111 i:api talistische belangenpoli.

tit:k, jaagt. ons naar de bliksem.

daartegen dienen vlij een 1;.11.111'1 op

te werpen. En d~t kan alleen

maar als wiS ;-.et samen doen.

Zonder gedon4er en stokpaardjes.

I;.;: he:> re,speet 'vOOI' iedere

geheide marxist die met ons

wil meevechten. Haar laat hij ot
zij dan niet d;)nken da,thij of

zij binnen het kader .van een

beweging als de onze .~an deen alsof

zijn ovej~tuiging dè enige l\Ia~e is.
.' .

En daaz-csa z ou i~t willen à.,ft'O'ndèn

met. de,woó:~den van hot aloude

FeY~noordli,ed': GEEN WOO3DEN
C~G:$ de, ~root



VOORLICHTINC· OF OPLICHTING ••• •

Tegenstanders van kernenergie zijn

geen stommelingen. De beste manier

om de 8Ulenleving te ontwrichten, is

de energievoorziening te ontregelen.

Dat hebben de tegenstanders in de

gaten. En dat is wat zij willen, de

maatschappij ondermijnen. Aldus de

heer Amelinokx op de vraag waarom

zoveel mensen tegen kernenergie de

monstreren. Amelinokx -direkteur van

het Molse studieoentrum voor kernen

ergie (S.e.K.)- bezocht op 20 ok

tober 1979 Eersel om de Streekraad

Kempenland voor te lichten over de

opwerkingsfabriek Eurochelliio, ook

in Mol gevestigd.

Eerde~ dit jaar vond de Streekraad

dat Euroohemi 0 niet mocht heropenen,

tensij er voldoende veiligheidsgaran

ties zijn voor de bevolking. Deze

motie is door verschillende Brabant

se gemeenteraden overgenomen.

Vanuit Mol worden deze ontwikkeling-

en met wantrouwen gevolgd. Het S.e.K.

wilde da:n ook wát graag aan de streek

raad. komen uitleggen, om wat voor

kleinigheid men zich nu eigenlijk

druk maakt. Amelinola had voor deze

gelegenheid een praohtig filmpje mee

gebracht over het S.e.K•• Praohtig,

maar niet terzake doende en helemaal

uit de tijd. Het was gewoon simpele

botte reklame en men ging er dan ook

niet in op de argumenten tegen kern

energie.
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afval
Na het filmpje kregen de leden van

de Streekraad de gelegenheid vragen

te stellen. Het afval kwam ter sprake.

Dat was geen probleem, volgens Ame

linola tenminste. Na. 300 jaar i s het

al minder radioaktief dan toen het

uit de mijnen kwam. Dat mag dan waar

zijn, het mi$t de kern van de zaak.

Een klein deel van het afval is bui

tengewooft giftig en moet al de tijd

dat het radioaktief is geisoleerd

blijven van de leefwereld. Als dat

niet gebeurd, en het zich bijvoor

beeld oplost in het grondwater, zijn

de gevolgen niet te overzien. Het

komt dan namelijk, via ingewikkelde

wegen door de planten en dieren in

het eten van de mens. Hoe dat pre

cies gebeurt, weet men nog niet,

dus laat staan dat de wetenschap

ons iets zinnigs zou kunnen vertel

len over de te verwachten gevolgen!

Dat zal de heer Amelinokx niet willen

ontkennen.

Ook werd hem gevraagd waarom de Ver

enigde Staten was gestopt met op

werking. Volgens Amelinckx bazuint

Amerika overal het proliferatiege

vaar van opwerking rond. Opwerking

is te gevaarlijk, omdat er pluto

nium geproduceerd wordt, waarvan

men atoombommen kan maken.



Plu

tonium is een stof die gemaakt wordt

in gewone kerncentrales uit u'l'anium.

lIet wordt geisoleerd uit de afgewerk

te splijtstofstaven in opwerkings

fabrieken.

De ware reden voor het verbod op op

werking is volgens Amelinckx echter

dat Amerika het niet kan verdragen

dat West-E.Uropa een voorsprong heeft

met de ontwikkeling van de kweekreak

tor. Dit is een specia.a.l type kern

centrale, die meer splijtstof pro

duceert dan verbruikt. Het i s de

droom van de atoomlobby. ICweekreak

toren werken echter op plutonium dat

in opwerkingsfabrieken uit de slijt

stofstaven wordt gehaald. Opwerking

is dUB eigenlijk omnisbaar voor kweek

reaktoren! Als Amerika het nu voor el

kaar krijgt dat men overal het gevaar

van opwerking voor de aanmaak van

atoombommen inziet, en dus een ver

bod insteld op de bouw van zulke

fabrieken, kan t?est-E.Uropa haar voor

sprong op het gebied van kweekreak

toren wel vergeten!

Technische problemen noemde hij niet

als reden voor het verbod. Toch zijn

er die wel degelijk, ook in de V.S••

Weinig voorlichting dus eigenlijk.

Amelinckx' verhaal was volledig uit

de tijd. Als de atoomlobby haar zin

wil doordrukken, dan moet het toch

echt een beter beentje voorzetten.

Of is dat niet mogelijk? Staat het

er echt zo beroerd voor met de kern

energie???

UIT: "RADIOAKTlEF" • EINDHOVENS BULLETIN TEGEN KERNENERGIE

AKTIEVER5LAGEN
den haag en arnhem
Op 23 januari werd er een aktie georganiseerd in Den Haag. Door middel van

het dumpen van 'radioaktief afval' in de hofvijver wilden we duidelijk ma
ken dat we het niet eens waren met de manier waarop er met name in Borssele

met kernafval wordt gegoocheld.

Hieronder volgt een verslag van de aktie.

Bond een uur verzameld zich ongeveer

vijftig mensen in de buurt van het

parlementaire bolwerk in Den Haag.

Kort nadat wij door de politie werden

gesignaJ:eerd en werd vastgesteld dat

het hier om een·actie ging. hebben we

uit een busje een aantal olievaten en

plastic zakken gehaald die voorzien

waren van het symbool van radioacti

viteit. al

Toen we richting hof'vijver liepen

werden we al gevolgd door een politie

busje.

Bij de hof'vijver aangekomen bleken

zich al enige fotografen te hebben

verzameld die de actie wilden vast

leggen. Er was ook iemand van de

schrijvende pers.



In de hoop dat de parlementairiers

die aan de overkant van de vijver

wonen ook zouden zien, wat er ge

beurde., werden de vaten en plastic

zakken in de vijver gegooid. 'roen de

poli tie zag vat er gebeurde, vonden

zij het tijd om in te grijpen. een

ieder die op heterdaad betrapt met

het werpen van afval in de vijver,

werd door de poli tie opgepakt en in

het busje gezet.

Ook ieder spandoek dat ontrold werd,

werd door de politie in beslag geno

men. Dit gebeurde allemaal in een

tamelijk merkwaardige sfeer van

krijgertje spelen met de politie,

hetgeen het midden hield tussen ver

zet en meegevendheid. Op het moment
dat alle vaten in de vijver lagen en

de politie alle spandoeken had meege

nomen, waren wij ontdaan van verdere

actiemiddelen en wilde de politie

verdwijnen. Dit werd enige tijd be

let, doordat een aantal van ons voor

en achter het busje gingen zitten

dat toen niet meer weg kon. Na enige

tijd slaagde de politie erin om weg

te komen en zij verdwenen in de

richting van het politieburo. dit

maal varen de rollen omgedraaid. de

politie werd gevolgd door ons.

Bij het buro werd ons duidelijk ge

maakt dat de meegenomenen na een hal

half uur weer zouden worden vrijge

laten. Hoewel dat half uur om kwart

voor drie om was, duurde het tot na

vijven voordat iedereen weer op

vrije voeten was gesteld. De mensen

die opgepakt varen kregen een bekeu

ring wegens het vervuilen van het

milieu, jawel. zij hadden afval ge

stort in de horvijver en dat mocht

niet, ook niet als symbolisch verzet

tegen het werkelijke dumpen van
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afval en het produceren van afval.

Het is te hopen dat de politie tegen

de tijd dat de zoutkoepels worden ge

vuld ook zo actief is met het oppak

ken van milie'l1vervuilers! Wat mij

opviel tijdens de actie, was de ac

centverlegging van de gerichtheid op

het parlement naar de gerichtheid op

de politie ~ iets wat erg j a.mmer was,

maar niet anders kon. Duidelijk

bleek dat velen van ons niet wisten

wat ze moesten doen, toen de politie

probeerden de spandoeken af te pak

ken. Ook was niet goed bekend wat de

rechten en plichten zijn van iemand

die door de politie wordt opgepakt.

Er vas bijvoorbeeld veel discussie

over het al dan niet I*)eten zeggen

van je naam, zonder dat er iemand

was die precies wist wat de conse

quenties van het een of ander waren.

Wanneer er in de toekomst meer van

dergelijke kleine prikacties worden

opgezet, is het van groot belang dat

er van te voren duidelijkheid. be

staat bij iedereen over deze zaken.

Hoewel ik het gevoel heb dat de a.c

ti een beetje was doodgebloed door

dat de politie zo snel optrad en wij

weinig a.andacht hebben getrokken van

de parlementairiers, is er in de

landelijke pers wel publiciteit aan

gegeven" hetgeen natuurlijk belang

rijk is in tijden waarin de aandacht

van de mensen wordt afgeleid door

wereldnieuws en koningsvolgelingen,

terwijl de beslissingen over de ener

gievoorzieningen gewoon doorgaan.

Jacques Thielen



ARNHEM
Aan de westzijde van Amhem, direkt

grenzend aan de wijken Lombok en Heye

noord t ligt het terrein van de KEMA.

de speeltuin van de atoomlobby.

Naast het Keuren van Elektrotechniese

Materialen worden hier dure, gevaar

lijke spelletjes gedaan met atomen.

Het speelgoed dat of stuk was. of

waar ze op uitgekeken waren (het ra

dio-aktieve afval dus) hebben ze maar

in vuilniszakken gedaan. Omdat het een

beetje lullig zou staan om deze zak

ken maandagmorgen op de stoep te zet

tent hebben ze het maar begraven in

hun achtertuintje.

eigenschap van huisvuilzakken: op den

duur scheuren ze open) in het grondwa

ter terech tkomt •

De ouders van een van de kinderen die

gestorven is aan kanker. brachten de

zaak in de publiciteit. Paniek alom.

Men wrong zich in alle bochten om de

verontruste arnhemse bevolking te kal

meren. De KEMA:"Mensen het is echt on

gevaarlijk afval." De arbeidsinspektie

daarentegen zei: "Te gevaarlijk om weg

te halen."

Den Haag begon zich ermee te bemoeien

onder leiding van papa Ginjaar. Hij

liet 'geruststellende' rapporten sehrij-

"

.' E.N I4rf~"
JTONV VROfGH'
Df KEMA .. ,-...-

l"r----" ----- --1

0-

De lol gaat er al vlug aft als je be

denkt dat drie kinderen zijn gestorven

aan kanker. Kinderen die op het KEMA

terrein in en met die stralingstroep

hebben gespeeld. En dan hebben we het

nog niet eens over de mogelijke gevol

gen als die rotzooi (iedereen kent de

ven. Het is natuurlijk duidelijk dat

de konklusies al vaststonden voor men

op onderzoek uit ging.

Al met alt reden genoeg. voor de SSKA

de KEMA lik op stuk te geven. 'We beslo-
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ten de KEMA, namens de Arnhemse bevol

king, hetzelfde te geven als zij ons

gaven. Op een avond togen we, gewa

pend met een aanhangwagen, de wijk in

en verzamelden de vuilniszakken die et

vast voor de volgende morgen stonden.

Al met al zo'n dikke honderd zakken.

De volgende morgen hadden we om 11.00

uur een aksievergadering gepland,

waar een dertigtal mensen naar toe

waren gekomen. Om lekkages te voorkom

en hadden we bij het uitnodigen niet

meer gezegd dan dat er een "ludieke

aks ie" was, tegen de KEMA en da t we

ongeveer hetzelfde gingen doen als de

KEMA had gedaan (Zo werd ook de pers

benaderd, wat een beetje een naieve

joernalist in stomme verbazing deed

vragen hoe wij aan radio-aktief afval

waren gekomen). Een SSKer legde de

mensen een uitgewerkt aksieplan voor

waar iedereen op kon zeggen of hij1zij

het al dan niet zag zitten. Dit deden

we bewust om geklooi over de inhoud

van de aksie op het laatste moment

te voorkomen. Iedereen kreeg een taak

toegewezen. Zo ons tonden groepjes die

zich bezig zouden gaan houden met resp.:

Kalken met spuitbussen, vuilniszakken

afladen en kapotscheuren. de toegangs

poort met kettingen afsluiten, het

vuil aanvoeren en het verzorgen van de

perskontakten.

Het gezelschap stapte in de stadsbus

die stopt bij een halte op zo'n 50

meter afstand van de hooofdingang van

het terrein. Achter deze bus aan reed

een wagen met aanhanger, die zowat

door z'n assen zakte onder het gewicht

van de welvaartsresten. Bij het KEMA

terrein aangekomen, werd de wagen dwars
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voor de ingang gemanouvreerd. Tegelijk

ertijd kwam de meute aangehold en be

gon iedereen met de uitvoering van haar

~ijn taak. De door de portier geala~

eerde bewakingsdienst keek met verbazing

toe, hoe in een paar minuten de ingang

veranderde in een enorme puinhoop. Op

een spandoek konden ze le:<.en waarom het

ging:

DE KEMA DUMPT HIER STRALINGS-
TROEP ; PIJ DUMPEN AFVAL OP HUN STOEP.

Binnen een paar minuten was iedereen

klaar en blies de 'koöordinator' op

zijn speciaal hiervoor aangeschafte

padvindersfluit. Vervolgens togen we

in demostratievorm richting centrum.

Dit om een zinloze konfrontatie met

de politie bij de KEMA te voorkomen.

En jawel, pas na een kilometertje of

twee kwamen we pas de eerste politie

wagen tegen, die met een bloedsnelheid

richting KEMA scheurde. Een paar hon

derd meter verder stonden twee overval

bussen. Het bijbehorende personeel viel

ons niet lastig, zodat we dus vriende

lijk glimlachend passeerden.

Al met al een geslaagde aksie, die ook

goed in de publiciteit kwam.

Olav.



scholingscyclu,s leiden

3este anti-kernel~ergie/,fans,

Het Leids Anti Kernenergie Komitee

is van plan om een schólingscyclus

te st~rten, Jit zal in eerste in

stantie een interne scholing,bete

k.ellen, nl. om ons onszelf te scholen,

later zal de scholing voor iedereen

openstaan. ','e willen ons niet alleen

met kernenergie be~igho~den, zodat

de scholing ook over alternatieve

energie zal moeten gaan. J~ willen

de scholing oolt samen met het i.:ner

gie Komitee Leiden gaan geven. i.:en

(voorlopige) lijst van onderwerpen

hebben we al gemaakt. Deze ziet er

als volgt uit:

1~_~~±~~_=~~~~~!_~~2~~!~_~~~_~~?

a. wat is energie,

b. hoe groot zijn de reserves

c. om welke bronnen gnat het

d. wat zijn de gebruiksmgelfjKheden

e. hoe doelmatig is het gebruik

f. wat zijn de gebruiksrisico's

g. wat is de politieke situatie

mbt de verschillende bronnen

È=~=~~~§

a- isolatie

b. gebruik afvalwarmte

c. socialisatie (keinere eenheden)

3. ~lternatieve energiebronnen------------------------------
a. wellte zijn dit

b. op welke termijn is ingebruik

name te realiseren
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c. wat zijn de verbruiks-

mogeljJkheden

d. wat is het aandeel in de

energievoorziening

a. werking conventionele

centrales

b. welke bronnen gebruikt

c. milieuvervuiling{bv b~ kolen)

5•. kernenergie.---------------
a. wèrking van de kernenrgiecyclus

b stralingsetfekten

c. reactorveiligheid

d. afvalproblematiek

e. relatie met atoombewapening

t. politisering van de samenleving

g. Geen kernenergie wat dan wel

~~_~~~~~_U~~1!~~~Ef=!~~=_~~!2~!~~~

a. opzetnota ABR/minister

~. kritiek L~K, initiatiefgroep

energied~skussie e.a.

c. valse keuze kolen/uraan

d. democratis~ring energievoor

ziening

Ondanks deze o.i. toch wel volledige

l~st van onderwerpen hebben we toch

wel wat vragen voordat we aan de

scholing willen begiunen. Deze willen

we zowel aan plaatselijke, regionale

en landel~1~e komi tees stellen.

Daar gaat ie dan:

1. hebben jullie ervaring met een

dergel~ke scholing



2. welke indeling en volgorde

van onderwerpen hebben jullie

aangehouden en waarom?

j. Hoe kleedt je zo'n avond aan?

Mbv welke middelen breng je een

verhaal{film, praatje, discussie)

1+. Hoe geef je de deelmemers he t

idee, dat 't zinnig is om mee

te doen , ook na de scholing

5. Evaluatie van de avondeu, Hoe

doe je dat het beste, wat kan je

ermee doen.

ó. wat zijn we vergeten

Als jullie ons kunnen helpen met

de. op~et van de schölins, graag!

Jullie k~nnen ons helpen door je

reacti~s' op ta sturen naar het

onderstaande adres er~othet in.het

. L.3SK-blad en het I.r~h-Lulleti.-rt te

zetten.

Loir='. ''';-;,.

=.dre;o; LAKK: ..t,.)1~~truat :3, L~icJ.en

tel. 071-12]6.54

kopij insturen voor 30 april

Zo, dit was om dan, de eerste krant van het landelijk overleg nieuwe opzet.

Als stroomgroepen e%~~f energiekomitees er iets voor voelen om zich op deze

krant te abonneren, kunnen ze zich opgeven bij Gert-Jan van Pelt, Rijnstraat 8

Leiden. Het is de bedoeling dat er zo veel mogelijk met kollektieve abonnemen

ten gewerkt gaat worden.

Dat wil zeggen, dat per stroomgroep/energiekomitee dat aantal kranten besteld

wordt waarvan ze zelf denken dat ze ze kwijt kunnen.

Ook individuele abonnementen zijn mogelijk.

Het tema voor de volgende krant is: de energiekrisis. Als je hierover iets te

schrijven hebt in wat voor vorm dan ook, stuur het dan. op naar het redaktie

adres: Scheldestraat J5bis Utrecht.

Natuurlijk is andere kopij van harte welkom, om niet te zeggen het zelfs de

voorwaarde voor het verschijnen van een volgende krant.

Dus doe je best en zo.

De redaktie.
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