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NIET UXJK
De wensen zi jn ontzettend vin
dingrijk en bedenken steeds
niE!\M! manieren CID hun S~
rekening te betalen. Niet crrdat
ze dat zo leuk V1nden, want het
is best ingreI.r1kkeld. Je eoee het
allerraal zelf maar bijha1den ,
hoeveel, je wanneer betaald hebt ,
of de aaman1ng die je kreeg wel
of niet tere:::ht was eseccccees ,
Maar ze hebben het er graag voor
over: ze w1.llen imrers geen
atoanstroan: 0Mr willen 'we niet
Vi rtElebetalen en dat zullen 'we
, elektrlci te1tsmaatschawi jen
Ldel.1jk maken ook !

In Den Bosch weigert een aantal men
sen veer a tcanstroan te betalen.
Daaran tDJden UI 1 gulden van hun
elektr1.cita1tsre1ten1nq in, ooder het
IlOtto:Geen Piek voor Atca:elektrlek.
Deze mensen betalen ook hwl huUr via
het G. E. B. 'Ibeva.ll.1gerw1js k\rranen
zij erachter dat het G. E. B. de:2:e
gulden aftrok van hun betal..1J\q aan
de~.Naboze

brieven 15 dit recht gezet. Het ~
neenb!:bestuur heeft hiervQOr ver
ontschuld1q1ngen aangret:oden liet
daarbij het verzoek de geweigerde
gulden alsnog te voldoen aan het
G.E.B . In Den &:>sch lcopt de aktie
goed. De atcanstrcarwe1genars
hebten een eerste &lml!ln.1ng van het
G.E . B. gekregen en daar 15 het tot
nu toe bij gebleven. Gewl!Ich.t IoOl~

l'I:l9 op de j~ van he t
G.E .B.

Als u l'I:l9 geen plaatse1.L~

groep heeft kunt u in utrecn...
terecht veer infonnatie. An
ders kunt u he t beste kontakt
oplBle1 ITet uw plaatsgenoten.
Het adres is :

betalen . Et zi j n mensen die ....ach
ten op een eerste of twee:!e aarma
n1nq en dan pas betalen. Cbk slim
is: een beetje teveel betalen, en
bi j de volqerde reken1rq dat bedrag
lo'e9r er af trekken . En ga 'Zo maar
dcor. In hnsterdam is een groep rren
sen op de fiets naar het kantoor van
het e l ektrici teitsbedri j f geqaan aD

. daar kontant de rekening te betalen.
Meteen wel even de direkteur te
s preken gevraagd , on hem te zeggen
dat we echt geen atocmstrex:m willen.
De nieJ\o/Ste "t.ruuk" is: weigeren rog
langer voor atocmstroall te betalen .
Steeds eeer eensen gaan dat doen. ze
trekken een synt:ollsch bedrag van
hun rekening af . 81jvoo:cbeeld ëën
gulden. Vardaar het nieuwe (lI)t to van
de aktie :
Gee" PiQk voor AteomB Zsktrisk.
Wilt u ook a~geraar~

den'? Laat het uw plaatseli jk E"!:

giekan1tee \Eten!

Deze StcJPa::lntrakt is gBMakt
<bar de lardel.1jke koördinatie
groep van de atoanstroanaktie.
Ket l.andell j k infomatieadres
is : Akue StrU'Ialm,
ClJdeqracht 42, Utrecht .
Tel: 030-314314 of 333347.

11 aktie groeit 11 geen piek
voor atoomelektriek

We schreven het al in de voriqe Stcpkal'trakt : de atcxmitroaTaktie kri jgt
vaart! D.11zerden Nederlanders doen nee . Sinis het Pinkst.erka:rtp van de
Dcrlewaard-gaat~t groepen 1s het aantal plaatsen waar de aktie qeorqa
niseerd \oOrCl.t weer flink toegenaren. De aktie verspreidt zi ch als een
l opend vuurtje CNer het land.

Enkele van de rreer dan honderd
plaatsen waar he t heel goed l oopt
z1j n bv. Ni jmegen , T1J.bJ.rq , Den
Bosch , Artsterdam, Utrecht en kleine
re plaatsen als ()xiewater . zaltban
eer, aaem en Hc::o:m. In OJdewa.ter
heeft de energ1egroep een manif esta
tie gehoWen waar erg veel bel.anq
s tel 1J.ng VIXIr de a teemstroanaktie
was . Veel nensen heI::ben er getekend
tegen kernenergie.

In de krant lees je niet veel over
de atocmstrocmakties . En de elektrl 
c i te1t.slTaatschawijen doen vaak net
of het a.l.1mlaal ni et zoveel veer
stelt. IDqisch, want zi j llebbe:n er
geen enkel belang' bij t e laten eer
ken dat ze last van de aktie hebben .
Maar als je met de nensen zelf
praat, Ilerk je pas hoe veel er aan
de aktie aeedoen . Vaak dokteren ze
op h\m eigen houtje allerl ei sl:1Jme
tr\.n1ks uit aD hun stro:mreken1.n;J
1ngew1kkeld -dus c:n:ler protest- te

,
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INTIMIDATIEPOGING DOOR F!E.N.•AMBTENAAR

De enerqiegroep in Hoorn verspreidt in mei van dit jaar giroblauwfolders in wijken in Hoorn.
Enkele dagen later ~rden ze <:p;Jebeld door iemmd, die zegt een anbtena.ar van de PEN (provinci
aal Elektriciteitsbedrijf van ~rd Holl.arx1) te djn. Een lid van de groep vertelt hoe dat
'gesprek' verloopt.

"Hij was woedend en zei dat we aso-
d.aal !;lezigwaren. De mensen zouden
afgesloten~ als zij de door
ons vtlOrgestelde betalingswijze zou
den volgen. Cll mijn antwoord dat er
he1E!1l1!lal nieman:i wordt afgesloten,
atr:1at degene inmars de rekening be
taalt, zei hij: "dat er met de PEN
altijd wel een betalingsregeling
was te treffen." Hij blijkt dus zeer
weinig van onze aktie begrepen te
hebben. On te weten te kalen of dit
onbegrip ook bij andere PEN-êIItDtena
ren aanwezig is, ben ik naar het
distribUtiekantoor van de PEN in
Hoorn gega.;m.Aan de balie vraag ik
of zij infomatie hebben over kern
energie. Nee, dat hebben ze niet.
Bovendien, voegt de man er aan toe,
hebben ze daar in Noord-Holland
niets mee te maken. Er stàan hier
1nmers geen kerncentrales :Ik zei
hierop dat de PEN Il'ede aandee1hoJdér
is van~. Aan zijn verbaasde
blikken te zien heeft hij daar nog
nooit van gehoord." Al met al mag je
vrezen dat bij ambtenaren van elek
triciteitsbedrj.jven veel onbegrip en
ooweterldheid is over kernenergie.

Keer op keer blijkt in de provincie Utrecht weer dat atoan
strocmtegenstarXlers het de PUEM aèlministratie behoorlijk
nceilijk kunnen maken. Zo'n administratie van een elektri...
citeitsbedrijf berust op de bereidwillige medewerking van
de klanten, en kant in de problemen als ze kreatief onder druk ge
zet wordt. Thiee vtlOrvallen :

gulden teveel. De kennis ver
meldde wel voor wie hij betaald
had en over welke periode.
De PU&1 betaalt vervolgens de
gulden terug aan de kennis.

Ièmarld betaalt uit protest
tegen de pro-D:x'lewaard opsteL
ling van het elektriciteitsbe
een eerste gedeelte pas na een
aanmaning en de rest nog veel
later. Dan op een dag vraagt
deze familie een autanatiese
afschrijving aan. De argekeer
de wereld voor een atoallstroon
tegenstander zou je zeggen.
Maar let eens op wat er toen
gebeurde: Een paar weken nadat
de machtiging tot autatat1ese
afschrijving verleend was,
wordt er door de familie een
rekening betaald van een paar
maaJXien terug. De PUEM heeft
hen echter inrni.àiels ingeboekt
als autatatiese betalers. Hun
eatp.lter stuurt dus autanatie
het kado op dat je krijgt als
je aotanaties gaat betalen.

BQVendien wordt de betaling
autataties teruggestort onder
de veJ:melding: U heeft geen
tekort bij de PUEM. Nu, een
paar ~en later~ de
machtiging weer ingetrokken.
Dat kost uiteraard weer een
hoop werk voor de PUEM. Voor
de atoanstroon-tegenstanders
zit er bovendien als aardig
heid aan dat ze er een kado
én een gratis periode stroan
aan over houden.
Een andere tegenstander van
de PUEM steun voor kernenergie
heeft ook een inqewi..kkelde
manier ontwikkeld' an de ad
ministratie onrrcgeluk te
maken•.•
!n eerste instantie liet hij
door een kennis zijn stroon
rekening betalen plus een

De volgende periode betaalt onze
atoanstroantegenstander een gul
den te weinig. Een maand later
ontvangt hij een brief van de
PUEM. "Er staat nog een gulden
open op uw rekening" Eronder
keurig bijgetypt zinnetje dat
men de gulden teveel van de
vorige periode reeds retour ge
stort hadden~ Na een paar weken
belt de klant de PUEM Op, an te
vragen of ze nog steeds afslui
ting overwegen. Na veel gezoek
ontdekt men in de aèlministratie
dat de gulden niet aan de klant
naar aan de kennis is terugbe.
taald. Men kan zich indenken
wat een ~liceèrde situatie
er nu is ontstaan...... De IlO

gelijkheden an deze aktie voort
te zetten zijn legio.



DeKEMAen het radio -aktieve afval in haar achtertuin +••••••••

Oe NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen Arnhem, l<orbleq de
KEM1>., is het onderzoeksinstituut van de Nederlandse elektriciteitsbedrij
ven. De aandelen van de KEMA, zijn in handen van de e1ektriciteitsproducert
ten en een aantal distr1.l:::utiebedrijven. Oe elektriciteitsproducenten wer
ken ook samen in de SEP (S8Ite"INerkerde Elektriclteits Producenten), die
weer eigenaar is van de GI<N (Gemeenschappelijke Kemenerg1ecentrale Neder
land). De KEM1>., SEP, GI<N en noq twee an:2:e Séll'lll!I1WerIsverbanden van de
elektrièiteitsbedrijven, zijn in Arnhem gèYeStigd. Arnhem is dus letter
lijk en figuurlijk het knoopplnt van de Nederlandse elektriciteitsvoor
ziening. Men spreekt wel van de Arnhemse Instellingen. TesaJren voxmen ze
een belangrijk deel van de atcx:nllobby in Nederland.

vroeger was de KEMA, vooral bekend De elektriciteitsbedrijven waartegen
door het zgn. KEM1>. kew:merk. Tegen- wij aktie voeren, atdat ze allen
~g meer door haar radio-aktieve aandelen hel:ben in de kerncentrale
afval en de duistere praktijken Dcdewaaxd, zijn öèlk allen aandeel-
daaratileen. Ditradio-aktieve afval houders van de I<IM\.
is voor het grootste deel afkanstig Zij zijn dus ook verantl«lordelijk
van het projekt met de SI:ISpenSe- voor het radio-aktieve afval wat
testrealctdr van de l0fA. Dit projekt daar nu is opgeslagen en vervolgens
-dat volkanen mislukte- is voor het in zee ~t ged\:JD:pt, order groot
grootste deel gefinancierd door de protest van de anti-kernenergie !Je-
SEP.De l0fA en haar radï.o-aktieve weging. Wij nceten dus druk op hen
afval zijn aan het eind van de jaren uit blijven oefenen en ook stappen
aan het licht gekcmen. Velen zullen ~ naar de KEM1>., vooxàat
zich noq het sterfgeval herinneren haar stralende achtertuin inde
van een jongen die~ (en speel- doofpot verdwijnt.
de) op het I<EMA-terrein en overleed -.....

aan leukEini.e. De KEMA heeft hardr1ek-~
kig het ..verband ontkent tussen dit
sterfgeval en het rad:l.o-aktieve af... .
val dat onnauwkeurig lag begraven .
op haar terrein.

.. AFGEKEURD
Zij heeft altijd volgeb::luden dat h.
afval volstrekt ongevaarlijk is.
Negen kilo natuurlijk uranium, acht
tien kilo natuurlijk thorium en 210
gram verrijkt uranian is opgegxaven.
En ~ blijft ze volhouden dat het
allE!llaa1 wel meevalt. Verrijkt ura
nium kwam niet voor in de splijt
stofboekhoudinq van de m1A. tawijl
het de brarxistof is waarop kerrlreak
toren werken en èlök de grondstof
vonnt voor het maken van~.

In de VolJcslc:rai1t van 3 juni 1982
verscheen een krit::Lsch artj,ke1 over
het opqegraven afval van de KEM1>..
'!".lee pagina' s vetderop in dezelfde
krant steDi dit QllClI;IIliÛJ,ende be
ricbtje:

KEMA-medewerker
wil kernafval snel
in bodem opslaan

BUNNIK (ANP) - Er moet ID
spotldig mogelijk een beIiD worden
gemaakt met de onderpon6le 0p
slag \'1Ul kernamJ 0Iq te latea zieD
dat deze opto.iD& \'1Ul het afwaIpro.
b1eem YIlD kenx:entrllles JDDp1ijk
is. Dit Rl dr Co ADdriesIe YIlD de
KEMA. het ondermekiDStituut ...
de Nederlandse elektridteitsbedrij
ven, woensdag op een eoeqiesjar
posium in Ikmnik

Volgens Andriesse is onderpond
se opslag van kernafnll'eiligbeiè
technisch ZO goed als helemaal road.
De maatsehappelQlte 'WlIe1stand te
gen deze oplossing dient nu ftOlJ ..
worden weQeDomeD. Dat kan het
beste gebeuren door ergens ter we
reld een eerste opslasplaats tebeJiD..
Den. zoredeneerde deKEMA·~
werker.

Andriesse sprak op het Q'IIlpoD
um •.Energie als bron van werk en
welzijn" van de Stichtina EnerPe
Informatie.
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Gehe.imhouden ongeZukken

In Japan is er een groot schandaal
~t over het achterhoOOen van
onçelukken in kerncentrales. Nadat
de Japan. Atonie Power Co hierop was
betrapt gaf ze 18 'voorvallen' toe.
Dit blijken bijvoorbeéld overstro
mingen van tanks te zijn geweest en
overschrijdi,nq van de maximale t0e
laatbare stralingsdosis.

Verbrossing

De. 2lirIeedSe Nucleaire Inspektie heeft
de regering aanbevolen an de vergun
nin<J voor een on:ierzoeksreaktor in
te trekken. Het aluminiom vat van de
reaktor is verbrosd door de neutrQ
nenstraling en daardoor zouden er
scheuren op kunnen treden.

Gesmolten Uranium

Bij een ongeluk in de Franse kern
centrale Sint Laurens in maart '80
is een aantal brarostofstaven ge
deeltelijk gesrrclten. Het meren
deel van het gesrrolten Uranium
heeft men van de bodem van de re
aktor.kern gehaald. Oe gesrrclten
brandstof is met een speciaal ont
wikkelde robot, die werkt als een

stofzuiger, verwijderd. De kosten
'A'Orden door de staat, de eigenaar,
geheim gehouden. Men vei:1roEld dat
die in de miljarden lopen.

Jodium-lozin.g

Eind 1981 is er een grote hoeveel
heid jodium-131 vrijgekanen in de
lucht bij de op.erkingsfabriek te
Windscale. De ocrzaek is 'onbekend'.
Er 'A'Ordt gezegd dat enkele brand
stofelementen te vroeg uit het op
slagbassin zijn gehaald ter opNer
king, zodat de jodium 131 niet de
gelegenheid had an te vervallen.
De regering heeft maar snel de melk

van de koeien uit de arqeving laten
kontroleren en met resultaat! De in
spektie van deze nucleairé installa
tie YJerd er pas over geïnformeerd
toen de fabriek al 'Neer draaide.

Dure franse atoomstroom

Het franse elektriciteits
bedrijf staat bekend als een
groot voorstander van kern
energie. In ons land 'A'Ordt
zelfs vaak beweerd dat door
het uitgebreide park van
kerncentrales de franse stroan
gcedkoper is dan onze elektri
citeit. Het is goed an te
Vleten dat het franse elektri
citeitsbèdrijf de grootste
financiële problemen sinds
30 jaar kent. Het tekort 'A'Ordt
op meer dan 2 miljard gulden
geraanrl. Het is maar een Vleet.

De kans op ongelukken met kern
eentraZes blijkt groot.

In Amerika zijn alle ongelukken
met kerncentrales sinds kort eens
op een rijtje gezet. Wat blijkt?
De kans op een ernstig ongeluk
is twintig keer zo groot als
altijd is beweerd. Eén op de
50 kerncentrales zal zelf$
een groot ongeluk gaan ver
oorzaken!

LAATSTE NIEUWS UIT FRIESLAND

De tijd gaat sneL In de vorige
Stopkontrakt stond, dat zo'n dui
zend Friezen weigerden te betalen
voor atoanstroom. Hun gerechtvaar
digd protest werd zwaar gestraft:
neer dan twintig weigeraars van het
eerste uur werden eind mei zonder
pardon van stroem afgesloten. Maçlr
niet voor lang: Onder grote druk van
de aktievoeJ:"ders hebben de Friese
Provinciale Staten een rrotie aange
nomen. Daarin staat, dat alle atocrn-

stroonweigeraars dezelfde rechten
als de familie Kuiper (de allereer
ste weigeraars) behoren te hebben,
dus ook op een speciale rekening
hunj2,1% voor a~rrogen
storten. Dat kän<5aäiï t IrQ

ment, dat het proefproces van de
familie Kuiper heeft plaatsgevon
den. Het kan nog zeker tot 1983
duren voor dit proces plaatsvindt.
In de tussentijd kunnen talloze
Friezen veilig meedoen aan de aktie
"Geen Atoanstroan". Een prima sukses
dus voor de Friezen en de hele
atoc:mstroanaktie:

Bij deze krant krijgt; u een gratis vel met rijlrsdaa1der-stickl!rs.
Op elke sticker 'Neer een andere tekst over de atoanstrcanaktie.
Zulke stickers \lOrden pas een beetje bekend als ze door het hele

_land op de rijksdaalders zitten.

1I
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Vandaar dat VIe alle lezers van
Stopkontrakt vragen: plak een
sticker op elke rijksdaalder die
U ui.tgeeft~ Wij hel::ben er nog
een hele voorraad van. Vraag er

--- naar bij uw energiegroep: of be
stel ze bij Aktie Strohalm.
Voor 20 stickers betaalt u f2,
(incl. porto). Even oveonaken QP
giro 35 S9 25 t.n.v. Aktie Stro
halm, utrecht, o,v ,v , "Stop D0de
waard stickers".
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