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DE UITSPRAAK 
Notabene vi a de pers vernamen we dat 

het Gerechtshof te Leeuwarden op woens
dq 22 februari uitspraak heeft gedaan. 
Pas later kregen 8enk en Akky en dus 
ook wij, de uitspraak in handen. Een 
negatieve uitspraak voor ons. De rech
ters hebben alleen gekeken naar de for
mele kant van de zaak en gewetensbezwa
ren spelen daarin geen rol. Wel wordt 
breed uitgemeten waarom het pr ovinciaal 
bestuur ons niet tegemoet behoeft te 
komen. De arenzen van het recht ziin 
niet diepgaand onderzocht. 

Henk en Akky zullen hun en onze ge
wetensbezwaren voorleggen aan de Hoge 
Raad, het hoogste rechtscollege in ons 
land. 

Wat moeten we verder zeggen? Voor 
ons kwam deze uitspraak niet als een 
donderslag bij heldere hemel . We zijn 
er dan ook niet van onderste boven. 
Henk en Akky en de KWA gaan door. On
verzettelijk. Het kan niet anders.-wij 
en onze kinderen hebben alleen deze . -
aarde om op te leven. En voor een mens-
waardig leven moet onze aarde veilig 
zijn. Geen gifbelt en geen arsenaal vol 
kernwapens. De actie gaat dus verder. 
Het is dan ook goed om te bedenken dat 
Provinciale Staten op 30 juni 1982 
stelden: 

"De mogelijkheid tot bet storten 
van 2,71. van de betalingen van de 
stroomnota's op een geblokkeerde re
kening duurt totdat in hoogste in
stantie onherroepelijk in het ge
schil tussen de heer Kuiper en de 
provincie Friesland een beslissing 
is gevallen." 

B&W van Leeuwarden en ook B&W van 
Utrecht sloten zich hierbij aan. 

Hebt u al een nieuwe atoomstroom
weigeraar gewonnen? Blijf niet stilzit
ten in de strijd tegen kernenergie! En 
vergeet niet dat ook Dodewaard en Bors
sele schakels zijn in de keten di~ 
leidt naar kernwapens. We willen nog 
wel eena zien wat de provincie zegt ale 
er zo'n 10.000 atoomstroomweigeraars 

storten op de geblokkeerde rekeningen. 
Als u copieën wilt hebben van de vol

ledige pleitredes en de uitspraak, maak 
dan minstens de kostprijs (f 10,15) over 
naar onze giro, onder vermelding van 
"Henk en Akky". 

GEWELDLOZE WEERBAARHEID 
Vrijdagavond 10 februari vertrokken uit 

Sneek een 20-tal mensen uit Sneek en om
streken richting Havelte, Volkshogeschool 
"Overcinge". Ze gingen het weekend beste
den aan het praten over geweldloze weer• 
baarheid en het oefenen daarin met behulp 
van rollenspelen. Het werd een geweldig ge
slaagd weekend. Zeker de moeite waardJ 

Veel mensen weten niet wat ze met geweld
loze weerbaarheid aan moeten. Je wilt wel 
wat maar wat haal je er figuurlijk en soms 
ook letterlijk mee op het lijf? Ia het een 
kwestie van alles of niets? Zijn er tussen
vormen mogelijk? En hoe ga je om met je bur
gerlijke verantwoordelijkheid? Allemaal vra
gen waar je alleen niet of maar moeizaam 
een antwoord op vindt . Je least kranten en 
tijdschriften. Vaak wordt de indruk gewekt 
dat het gaat om d9ldrieate rellenachoppers 
en andere ongunstige iodivi.duen. Veelal 
jongeren en een enkele oudere die de kluts 
kwijt zijn. Dat het gaat om grote aantallen 
mensen van alle leeftijden die gez-enlijk 
hun burgerlijke verantwoordeltjkhei.d waar 
proberen te maken, die geen geweld willen 
gebruiken, die putten uit morele moed, dát 
wordt gewoonlijk niet duidelijk. 

En de mensen die in deze zaken voor zich
zelf , met elkaar , wat meer duidelijkbeid 
brengen ontdekken hoe vol tegenstrijdigheden 
zij zelf zitten. Boe eenzijdig nogal eens, 
al naar gelang hét uitkomt, de nadruk valt 
op het verstand, en wat later, even eenzij
dig op de emoties. En hoe moeilijk het is 
om verstand en emoties samen te laten gaan. 
Dan blijkt dat geweldloze weerbaarbeid aller
eerat een levenshouding is en paa in de twee. 
de of derde plaats een Aantal., ,t.edmiekeP· 
Overigens technieken l e, zie t aar g~kf .. l 
en gedemonstreerd in r ll~Üpe! ~~n>t ......... .;~tiJ!: 
om liegen. J 

Dit weekend werd geHrganiae~~~ a&8r n l:rt.di Jltllla ,;!_{)!) 

~...._....__ ~--~ 



het Sneker IKV. Een club mensen di.e 
geen last heeft van eenkennigheid en 
waarmee niet-IK~-ers makkè1ijk kunnen 
samenwerken. En zod'oerrde waren er dit 
weekend ook KWA-ers bij. De kosten be
droegen f 96,- per persoon, exclusief 
de reiskosten. Die werden hoofdelijk 
omgeslagen. Alles bij elkaar. gezien 
het gebodene van vrijdagavond tot in 
de zondagmiddag, niet te duur. Maar 
jammer genoeg voor veel mensen toch 
wel een flinke rib uit hun lijfM 

We vragen ons af of het voor de KWA 
ook een goede zaak is om zulke weeken
den te organiseren. Hoe wordt daarover 
sedacht? Als u geinteresseerd bent laat 
ons dat dan weten, per briefkaart .of 
per telefoon. 

We gè'Ven hier nog een indruk van de 
mogelijkè ouderetelen van een programma .. 
Naàr keu-ze kan het ene meer nadruk krij
gen dán het andere. In ieder geval gaat 
het om leren d-at 'begint bij rollenspe
len. Door nàbespreking, vergemakkelijkt 
door vtdeo·-opnamen, wl)rdén de psycholo
gische en sociologische principes ont
dekt. De meer gevoelgmstige kant van 
geweldlotè weerbaarheid wordt aan de 
orde gesteld door het èamen leven, het 
wérken en het spelen Ujdens het week .. 
end. Gezamenlijk kan een sfeer opge
bouwd worden zoals we die willen in.de 
wereld waarin we in de toeko~st hopen 
te leven. ''Getting there is half the 
fun. 11 

* geweldloze weerbaarheid heeft twee 
ka~ten: 

-·leefwijze; 
• t-ec::htl'iekèn voor sociale verandèring; * éett v-et'%ameling mensen of een groep? 

concensu$ tegenover meerderhe:ldsbe
slis-s'ingen; 

- voorkoming van geweld ln eigen 
groep; 

- voorkoming van paniek~ 
- wat kan je aart-? 
- de zorg voor elkaar en voor de aan-

vall-er; 
- ordedien'St; 
- wat is een (bash?)groep.? 

* situaties met twee personen: 
- gewelddadige verdediging; 
.. passieve en actieve gewel-dloze ver

dediging; 
* situstie$ met meer dan tWeè personen: 

- passieve en actieve geweldloze ver
dediging; 

* demonstraties, blokkades, confronta-
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ties, situaties waarin bijeenkomsten 
verboden zijn; 

* symbolisch en effectief; 
- campagne-planning; 
- sneeuwba.leffecten; 
- de nieuws-media; 

* inspiratie en creativiteit. 

DIEUWKE DE GRAAFF-NAUTA 
Wij vro.egen verschillènde statente

den om een reactie op het artikel 
"Nieuwe Kerncentrales11 i.n de vorige 
Nieuwsbrief. Van Dieuwke de. Graaff
Nauta, die voor het CDA in de provinci
ale staten zit, ontvingen we de hier
onder weergegeven reactie. Van de an
dere statenleden die we een reactie 
vroegen hadden we op het moment van het 
gereedmaken van deze Nieuwsbrief nog 
niets ontvangen. 

Geachte dames en heren 
In uw aan mij gerichte brief d.d. 3 

februari vesti&t u de aandacht op het 
artikel "Nieuwe Kerncentrales", op pagi
na 7 van de Nieuwsbrief 1 derde jaargang, 
nummer 1, van de KWA. U verzoekt mij 
naar aanleiding van dit artikel een kort 
antwoord te geve.n op de vraag: "Wat doen 
provinciale staten aan deze ontwikke
Hng~n?'' 

In het begin van het artikel wordt de 
aandacht gevestigd op verschillende ge
ruchten en op de teneur van gehouden 
toespraken. U zult begrijpen dat ik dit 
geen basis voor een reactie vind~ zeker 
niet van Provinciale Staten. 

Op de extrà bijdrage aan het Kalkar
project hebben Provinciale Staten gerea
geerd, dat za1 u bekend zijn. 

In mei r83 hebben de Staten gesproken 
oveJ: het Tussenrapport van de Stuurgroep 
BMD. Voor geen van de door hét College 
van GS genoemde standpunten (3 studies) 
was een meerderheid in de Staten te vin
den. 

Ik heb mij toen uitgesproken voor de 
opvatting dat op grond van de huidige 
mogelijkheden en onzekerheden het ge
bruik van kernenergie moet worden afge
raden. 

Hopend uw vraag hiermede te hebben 
beantwoord, met groeten, 
was getekend Dieuwke de Craaf!-Nauta. 

We hebben nog even opgezocht hoe het 
in de staten ging met de extta Kalkar
bijdrage. De heer Wesselink sprak voor 
het CDA o.a. de volgende woorden: 
"Wat betreft dit punt, waarbij het gaat 



om verhoging van de aandelen in de 
Schnelle BrÜter und Kernkraftwerkge
sellschaft (SBK), wij menen dat je op 
dit moment dicht bij het eindstation 
zit van een rijdende trein en dat je 
op dit moment niet meer kunt stoppen 
met dit project. Het tweede gedeelte 
houdt in dat er een plafond is aange
nomen, zodat er ook financieel duide
lijk een eindstation is bereikt. Dit 
houdt voor ons op dit moment in dat wij 
zeggen ook vanuit een goed bestuur, 
dat wij accoord gaan met dit voorstel. 

Besloten werd in te stemmen met het 
voorstel van de directie van de NV SEP: 
"de directie conform het bepaalde in 

artikel 12, lid 1, sub f, van de statu
ten te machtigen accoord te gaan met 
het verhogen van het SBK-aandelenkapi
taal met DM 12,2 miljoen tot een to
taal van DM 39,2 miljoen, onder de aan
tekening, dat dit aandeel is gerela
teerd aan een totaal kostenplafond van 
DM 3,4 miljard". 

De fracties van de PvdA, D'66, PPR, 
PSP en FNP waren tegen. (De CPN was 
door ziekte van Douwe Beimin, niet aan
wezig.) 

DE WIND TEGEN 
twaalf procent van de elektriciteit 

die de VS gebruiken wordt geproduceerd 
in 79 kernreactoren. Maar sedert de 
ramp met de atoomcentrale bij Harris
burg in 1979 bevindt de industrie zich 
in ernstige moeilijkheden. Het gevaar
lijkste ongeval met een niet-militaire 
reactor dat ooit is voorgekomen, leidde 
tot het afzeggen van bestellingen voor 
57 kerncentrales en van de 48 die thans 
nog in aanbouw zijn zal een groot aan
tal niet worden voltooid. Sedert '78 is 
geen nieuwe nu.cleai're centrale meer 
besteld. 

De Atomie Safety & Licensing Board, 
de overheidsc~issie die in Amerika de 
vergunningen moet verlenen, heeft zijn 
maatstaven aanmerkelijk verscherpt na
dat was gebleken dat de industrie met 
veiligheidsvoorschriften ruimschoots en 
profijtelijk de hand lichtte. Ook de A
merikanen hebben sterk op hun energie
verbruik bezuinigd en de recessie heeft 
aan een vermindering van de vraag even
eens veel bijgedragen. 

Met het verbeteren van de economie 
in de VS voorzag de nucleaire industrie 
in 1984 stijgende bedrijvigheid met mo
gelijk 14 nieuwe kerncentrales in he-

DE ZONDEBOK 
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drijf. Maar midden januari kreeg de 
Commonweath Edison, Illinois, voor de 
centrales Byron 1 en Z geen vergun
ningen omdat zij niet veilig genoeg zijn. 
Deze afgebouwde centrales kosten 3,3 
miljard dollar. De bijna afgebouwde Zim
mer centrale, Ohio, van 1,7 miljard dol
lar, had zoveel fouten dat de eigenaars 
nu voorstellen op het stoken van kolen 
over te gaan. Zo'n ombouw betekent in 
feite een nieuwe centrale. 
In Marble Hill, Indiana, heeft een ener
giebedrijf vanwege financiële moeilijk
heden de bouw van twee kerncentrales 
stilgelegd waaraan al 2,5 miljard dollar 
was uitgegeven. Een kerncentrale in Ala
bama moest tijdelijk worden gesloten en 
stuurde 400 arbeiders weg tijdens po
gingen om overtreding van talrijke over
heidsvoorschriften ongedaan te maken. 

Volgens sommige deskundigen kan het 
verval in de niet-militaire kernindus
trie ertoe leiden dat in de jaren negen
tig opnieuw een tekort aan elektrici
teit kan ontstaan. De aanvankelijk ge
projecteerde kerncentrales moesten voor
al oliestook vervangen. De verouderde 
energiefabrieken gebruiken momenteel de 
helft van de ruwe olie die de VS impor
teren. 

Inflatie, hoge rentetarieven en enor
me vertragingen bij de bouw van kerncen
trales hebben de financiële draagkracht 
van de energiebedrijven die in de VS bij 
de privé-sector horen, ernstig aangevre
ten. Een groeiend aantal deskundigen 
vraagt zich af of het geld niet beter be
steed kan worden aan de ontwikkeling van 
milieu-veilige energieprojecten. Nooit 
zal Wall Street meer beweren dat aandelen 
in de kern-industrie de veiligste van al
len zijn. 

Victor Gilinski, lid van de Nuclear 
Reguiatory Commission (= Commissie van 
toezicht op de kernenergie), zei onlangs 
tegen de Washington Post: "Wij zijn nog 
steeds bezig de problemen uit het verle
den op te ruimen. Voordat we overwegen 
of wij nog verder gaan, moeten we die 



eerst de baas worden. Als kernenergie 
het in die tijd weer laat afweten, zal 
het op zoveel weerstand bij de mensen 
stuiten 1 dat zij nooit meer aan het 
houwen van kerncentrales zullen willen 
denken. 

Binnen de commissie van toezicht ont
wikkelt zich een duidelijke strijd tus
sen de leden die Reagan heeft aangewe
zen en andere commissarissen. Reagan 
heeft de industrie ooit toegezegd de 
bouw v,an kerncentrales te zullen verge
makkeliJken. Ook heeft Reagan grote 
hoeveelheden plutonium nodig voor zijn 
kernwapenprogramma's en de afgewerkte 
splijtstof uit de kerncentrales voor
ziet in deze behoefte. In Washington 
speelt zich dan ook de zoveelste klas
sieke tweestrijd af tussen het belang 
van het kapitaal en dat van het volk. 

KERNENERGIE-KERNWAPENS 
"Het moet iedereen duidelijk zijn 
dat er geen technische grens bestaat 
tussen militaire en niet-mi,litaire 
kernenergie-technologie en dat zo'n 
grens ook nooit heeft bestaan. Het 
is een hardnekkig misverstand om aan 
te nemen dat zo'n grens zou bestaan." 

Deze uitspraak staat in een document 
van 18 pagina's, onder de titel: 17 Some 
political issues related to future spe
cial nuclear materials production", ge
schreven door A.T.P.easlee Jr., van Ala
mos National Laboratory, New Mexico, 
USA. In dit document, van augustus 1 81, 
beargumenteert Peaslee dat de ameri
kaanse regering snel wat moet onderne
~n om de militaire behoefte aan pluto
ni~ en tritium veilig te stellen. 
Peaslee wil ook het plutonium en het 
tritium, dat vrijkomt bij de opwerking 
van afgewerkte splijtstof uit niet-mi
litaire kernrea.ctoren, gebruiken voor 
militaire doeleinden. Wil zeggen: kern
wapens. In ruil bieden de militairen 
de kernreactor-technologie die zij ont
wikkelen bij de bouw van nieuwe militai
re kernreactoren. 

Op zich is een en ander geen nieuws. 
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De anti-kernenergie beweging stelt al 
jaren dat er geen of maar een gering 
verschil bestaat tussen militaire en 
niet-militaire kernenergie-technologie 
en dat beiden elkaar ve~sterken. Nieuws 
is dat dit openlijk wordt gesteld in 
officiële documentent Het grootste ver
schil tussen militaire en niet-militaire 
kernreactoren is dat bij de eerst ge
noemden de splijtstofstaven vaker wor
den verwisseld, om minder plutonium te 
versplijten en meer plutonium te winnen 
bij opwerking. 

In december 1982 nam het Amerikaanse 
Congres een wet aan die verbiedt dat 
plutonium ui.t n.iet-milita.ire kernreacto
ren gebruikt wordt voor kernwapens. Of 
deze wet erg effectief is valt te he
twijfelen. 

STANDAARD KERNOORlOG 
Het weekblad Vrij Nederland beeft el

ke week een bijlage waarin een onderwerp 
vrij uitvoerig wordt behandeld. Altijd 
op z'n minst interessant, soms hoogst 
belangwekkend. De bijlage van 11 febru
ari 1984 is van de laatst bedoelde kwa
liteit. De titel van deze bijlage: "De 
aarde na de ooripa." De eerste tekst-op 
de voorpagina luidt als volgt: 

"De berekeningen kunnen - en zullen 
- nog op vele punten worden verfijnd, 
maar over de globale conclusies is 
men het eens: na een kernoorlog komt 
er op zijn minst een maandenlange 
periode van extreme kou in een rad.io
actieve duis~ernis, gevolgd door een 
periode waarin - als roet en stof 
uit de atmosfeer zijn neergedaald -
veel meer ultraviolet licht op de 
aardoppervlakte komt" 

Ah tegenstander van kernwapens en 
kernenergie mag u deze bijlage van Vrij 
Nederland niet missen! 

Als u deze bijlage nog niet gelezen 
hebt en misschien niet meer te pakken 
kun.t kr.ijgen, dan kunt u bij ons terecht. 
Na het storten van de kostprijs (f 4,-) 
op onze girorekening, onder vermelding 
van 11De aarde na de o.or log" , zenden wij 
u een fotocopie toe. 

De grafiek op de volgende bladzijde 
is overgenomen uit de bedoelde bijlage. 

Dit is een schematische weergave van 
de tijdsduur van de diverse gevolgen van 
een "standaard ·kernoorlog11 , de dikte van 
de balk geeft de ernst aan. De tetter
tjes zijn klein en komen misschien niet 



Efl~envande~~ken.~ 

goed over. Daarom hier een herhaling van de bijschriften. 
EFFECT: Explosie; Warmtestraling; Directe ioniserende 

straling; Branden; Giftige gassen; Duisternis; Koude; 
Bevroren waterleidingsystemen; Fall out van ioniserende 
strali.ng; Voedseltekorten; Ineenstorting van de gezond
heidszorg; BesmetteU.jke ziekten; Epidemieën, ook op 
wereldschàal; Psychische stoornissen; Verhoogde bloot
stelling aan ul t·raviolet licht; Synergismen (= wissel
werkingeeffee ten). 

TIJD NA DE KERNOORLOG: 1 uur; 1 dag; 1 week; 1 maandj 3 
maanden; 6 maanden; 1 jaar; 2 jaar; 5 jaar; 10 jaar. 

RECHTS: de risico's voor de bevolking van de VS, de Sov
jetunie (SU), het noordelijk halfronf (NH) en het zui
delijk halfrond (ZH). 
Vervolgens nog: Aantal sterfgevallen in gevarenzone en 
Mogelijk aantal doden over de hele wereld. 
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FRANZISKA BECK elkaar gekregen heeft om. de bouw van 
Op 16 januari. deed een west-duitse 

administratieve rechter een uitspraak 
die tot gevolg heeft dat de bouw van 
de Ohu-2 kernreactor, in de buurt van 
Regensburg, moet worden stilgelegd. De 
uitspraak stelt o.a. dat de burgerrech
ten van Franziska Beek, een 43-jarige 
boerin die de zaak aanspande, geweld 
zijn aangedaan door Bayerwerk AG, het 
bedrijf dat de kerncentrale bouwt. De 
rechter sprak uit dat de burgers te 
weinig worden gehoord bij het verlenen 
van d~ vergunningen. 

Het is de eerste keer in West-Duits
land dat een enkèle persoon het voor 

een kerncentrale te stoppen. Het wordt 
Franziska niet in dank afgenomen. Zij 
wordt bedreigd met moord en het afbran
den van haar boerderij. Ook demonstreer
den op 25 januari zo'n 800 mensen, die 
nu niet aan de slag mogen, tegen de 
rechterlijke beslissing. Franziska Beek 
staat nu onder voortdurende bescherming 
van de politie. 

Bepaalde onderdelen van de rechter
lijke uitspraak zijn ook bruikbaar in 
andere processen. Zo werd o.a. vastge
steld dat de Ohu-2 overbodig ie, er wordt 
al voldoende stroom opgewekt om aan de 
vraag te voldoen. De reserve capaciteit 



van 25% werd overdreven bevonde.n. Ook 
kon de rechter het er niet mee eens 
zijn dat atoomstroom goedkoper zou zijn 
dan stroom die op andere wijze wordt 
opgewekt. Aangezien in Beieren in toe
nemende mate atoomstroom wordt gele
verd. hadden de elektriciteitaprijzen 
dan moeten dalen. Geconstateerd werd 
dat de stroomprijs niet is gezakt. Ten
slotte stelde de rechter dat kernener
gie. als ook de hoge kosten verbonden 
aan het bergen van het radio-actieve 
afval en het opwerken van afgewerkte 
splijtstof in aanmerking worden geno
men, niet meer beschouwd kan worden 
als een goedkope energiebron. 

Bayernwerk AG heeft al ruim een mil
jard DM aan de kerncentrale besteed. 
Elke maand uitstel kost zo'n 55 mi.l
joen DM. Onnodig te zeggen dat Bayern
werk AG direct in beroep is gegaan. 

MILIEUBESCHERMING 
De b•reactor van de west-duitse 

kerncentrale Biblis aan de Rijn, in de 
deelstaat Hessen, werd mi.dden februari 
stilgelegd. Een klacht van milieuorga
nisaties werd ontvankelijk verklaard. 

De milieubeschermers hadden ge
klaagd tegen het plan een nieuw type, 
nog rijker aan uranium zijnde splijt
stof te gebruiken. De problemen met de 
opslag van het afval zouden daardoor 
worden vergroot. 

CHARLEROI 
Op zaterdag 22 januari vond in Char

leroi, België, een kleine maar belang
rijke demonstratie plaats tegen de Bel
gische deelname in de bouw en de kosten 
van twee kerncentrales in Chooz._Dit 
plaatsje ligt in de Franse Ardennen, 
niet zo ver van Charleroi. In deze om
geving met veel kolenmijnen en staalin• 
dustrie, heerst een grote werkloosheid 
(25'7.). Voor velen is de vraag: geeft 
Chooz ons werk of steunen we de mijn
werkers. Tot nogtoe kozen de plaatselij
ke vakbondsleiders voor Chooz. Daar 
schijnt nu verandering in te komen. De 
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ongeveer 200 demonstranten waren over
wegend arbeiders en plaatselijke vak
bondsmensen. 

België en Frankrijk zijn al bijna 
2 jaar met elkaàr in discussie over de 
Belgische deelname. De Fransen bieden 
de Belgen 25% in de werkzaamheden en 
de kosten. Maar de Belgische regering 
moet dan wel voor 15 februari beslissen, 
aldus een Frans ultimatum van 20 janu
ari. 

KlNGOLISrt:: 
Midden januari maakte de Ierse doc

tor Patricia Sheeham melding van een 
niet aan toevalligheid te wijten toena
me van de geboorte van kinderen met 
het syndroom van Down (s mongolisme), 
bij vrouwen die als kind waarschijnlijk 
zijn blootgesteld geweest aan hoge ra
dioactie-ve, straling.; Ten tijde van een 
grote brand in en bij de opwerkingsfa
briek Windecale in 195_7, zaten de be
doelde vrouw~n op ~chool in Dundalm, 
oost Ierland, 160 km van Windscale. 
E.en sterke wind kan een radioactieve 
wolk de Ierl$e Zee overgeblazen hebben. 

Het normale statistische gemiddel
de voor mongolisme is 1 op de 600 tot 
700 geboorten. De vrouwen van Dundalm 
komen op 1 op de 16 geboorten. Aangeno
men moet worden dat genetische heseha
diging is opgetreden. 

Na de brand in 1957 werden in de 
omgeving van Windecale o.a. alle met 
radioactiviteit besmette melkproducten 
vernie.tigd. In Ierland werden toen 
geen maatregelen getroffen. 

GEEN ANTI-KERNENERGIE PLAATJES 
DIT KEER MAAR DAT KAN GEEN 
KWAAD.,. DENKEN WE, 

WEER EEN ZONDEBOK 
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