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r·dOeiïïewïïst".ilTl
: S:in:is de gebeurtenissen in de Verenigde Staten, en de daarop :
: volgerrle 'paniek-reakties' over de rest van de wereld, nogen :
: we gerost stellen dat het rrotto voor de manifestatie op 2 juni :
: a. s , te Doel gerust uitgebreid mag -.:>rden naar alle arrlere :
: manifestaties, daronstraties en akties tegen de kern:in:iustrie. :
: De 'rroratorium-eis' (zie de 4e Energiekrant) begint nu al ge- :
: stalte te krijgen, doordat her en der regeringen en overheden :
: beginnen t e twijfelen aan de atoan1ndustrie. Hopelijk trekken :
: ze binnenkort de enige juiste konsekwentie uit :
: de zaak Harrisl:urg: stq:> de atoarenergie! :

Opvallerrl is, dat we niets meer horen :

~L
· b over de proefboringen. Is de minister :

~ Q~ bang geo.orden voor de daronstratie :
al ~~--A..~ in Gasselte? :
~ ~ .....................................•/

~ I~H!(g[UI-
~ 0 Stand van zaken DoeJ.be\..ust Stoppen

" Harrisl:urg is overal.
o Lage stralingsdoses gamten?
o Stadsverwanni.ng in TilbJrg (slot)
o Zestig koeien in /obI
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In de afgelopen drie maanden zijn de "vage plannen" voor een
demonstratie/manifestatie in Doel verder uitgewerkt.
zoals beken:1, is er vanuit de Gezanelijke Energie Kanites Zuid Nederlan::l,
de Verenigde Aktiegroepen voor KernStop en de Coordination Anti-Nucleaire
(Brussel) een koordinatiegroep gevonrrl, die in geregelde bijeenkansten de
gehele manifestatie voorbereidt en begeleidt.
In de blee regio's (Vlaan::leren en Zuid Neierlan::l) zijn 'frontvergaderingen"
gehouden waarvoor alle politieke partijen, aktiegroePen, vakverenigingen,
vrOll'Wel'X>rganisaties en andere maatschappelijke organisaties en verenigingen
werden uitgenodigd on tesanen aan de Doel-manifestatie te gaan werken.
Tevens werd het manifest (zie blz. 2 van de bijgesloten 4e Energiekrant)
aan hen voorgelegd voor eventuele orrlertekening.
Op dit m::mmt hebben ruim 40 nederlan::lse en ruim 30 vlaamse organisaties
het manifest ondertekerrl. Boverrlien is er vanuit de meeste groepen steun
toegezegd voor de verdere IlPbilisatie.
In een aantal plaatsen (Breda, Eindhoven, Till::urg) zijn inmiddels "Doel
groepen" opgezet on op plaatselijk en regionaal nivo infonnatie-avonden enz.
te organiseren. Deze Doel-groepen zullen zich ook bezig houden met de ver
voersorganisatie op 2 juni•••

DE Ml-OOFESTATIE ZELF •••
In Belgie wordt m::mmteel nog onderharrleld met de autoriteiten on de vereiste
vergunningen te krijgen. Tot dusver nog geen problemen voorgevallen.
De manifestatie zal plaats vinden op Fort "Liefkenshoek" (vanaf 11.00 uur),
waar sprekers, muziekgroePen en theater elkaar zullen afwisselen On 14.00 uur
begint de daronstratie naar DOel toe, tot op 500 meter van de kerncentrales,
waarna de stoet met een lus door het dorp terugloopt naar het fort.
Rond 16.00 uur zal de slot-manifestatie plaats vinden•••••••••
over de konkrete invulling van het progranrna zult u op de hoogte worden
geb:Juden via de Pers en via de speciale affiches.

~....
Voor nederlarrlse deeln.en:ers zullen er plaatselijk l::ussen e.d, worden georga
niseerd. Neem daarvoor kontakt op met de plaatselijke of dichtstbijzijnde
stroc.nY:Jroep/energiekanite. Het ligt in de bedoeling on op 4 plaatsen aan de
nederlan::lse grens konvooi-plaatsen te vennen )Perkpolder, Breda, Eirxllx:>ven en
Maastricht) vanwaar de l::ussen naar Antwerpen/Doel zullen vertrekken.
Vanuit Den Haag, Rotterdam en Bergen op Zaan zijn er plannen on op de fiets
naar de Doel te gaan.· MeeI:dere infonnatie via het aktie-sekretariaat of plaatse
lijke groepen.

FINAN:IEN••••
Geld speelt voor ons de grootste rol, in die zin dat wij erg weinig van het
slijk der aarde bezitten. Toch menen wij dat deze manifestatie moet, doorgaan,
ardat er nu eirrlelijk eens een bezinningspericxle noet kanen •• in Belgie en ook
in Nederlan::l. Daartoe is nog veel geld ncxiig, zowel in de vorm van GMANI'IE
SUBSIDIES als in de vorm van GIF1'F.N••

gironunmer 3149700 t..n.v, Doelbewust SToppen, te Eirxllx:>ven. Bedankt

-CH>ERl'EKENENDE GROEPEN & ORGANISATIES (per 23 april '79}---------
• IKVTill::urg • Maranatha • Tilb.Studenten Feieratie • Polek. Brabantse Milieu
FEderatie • Werkgroep WNM Eindhoven • PPR lb:>rd Brabant • PSP Noord Brabant •
PvdA Putte. psp Zeelarxl • PPR Zeelarrl • !KB • ('NB Bouwl:x:>nd • AfNA. Kath.:Ebge
school Till::urg • VMZ • MilieucentruIn Maatsricht • NVV Till::urg • Benegora. NIVrn
• CPN Brabant. Milieugroep Zurrlert • werkgroep Informatie Dienstplicht. Veren.
Dienstweigeraars • CPN Den Haag • Step N-lxm Den Haag • ANJV Den Haag • NVV Jonge
renkontakt • Landelijk Energie Kanite • Stroc:Jrgroepen/energiekanites uit: Breda,
Delft, Den Haag, Den Bosch, Eirxllx:>ven, Rooserrlaal, Till::urg, Zeelan::l, Liml:m:'g.
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SC,\-\ANt>ÀL1G
ENERiIE PROJElcr' VCX>R DE
I.AC2RE SOfOOL •••••••••

"Het heeft TNeI'lig zin veel tijd te
steken in een ondexwijsprojekt, wan
neer niet op een zeker nanent blijkt
dat de leerlingen hier het een en
arrler van hebben geleerd".
Zo is dat: Maar de kwaliteit van het
onder.wijs wordt vooral bepaald door
de leerkracht.
Aldus de toelichting voor de leer
kracht bij het energieprojekt voor
het basis-onderwijs "ENER;IE IN EN
G1 oss HUIS". Dit projekt, is aarqe
zet door VEEN, VEXiIN en GASUNIE.
~ veel scholen is tot en met Pasen
van dit jaar , van de eerste tot en
met de zesde klas, aan dit projekt
gewerkt. Dat het energieprobleem aan
de orde wordt gesteld is verheugend,
maar de wijze waarop is misleidend
en zorgwekkend••••
Twee voorbeelden (uit het lesnateriaal
voor het Ge leerjaar) zoogen dit illus
treren:
o M:msen die kritiek hebben op het ge
bruik van kernenergie moeten extra zui
nig zijn met gas en elektriciteit,
want zij willen niet neewerken aan de
totstarrlkaning van kerncentrales, waar
door meer gebruik dient gemaakt te
worden van fossiele brardstoffen die
snel opraken••••
o Het zwaar-radioaktief afval kan het
beste opgeslagen worden in zoutmijnen.
Deze hoeveelheden zijn echter maar klein••

De beginregels zijn juist, maar een
timnennan kan met een botte beitel ook
geen vakwerk afleveren. Het is in dit
geval te hopen dat de leerlingen van
deze lessen meekrijgen dat er naast de
kijk van het "leerboekje" nog een heel
andere waarheid. bestaat.
JaIlIIm" dat };X)9'ingen van werkgroep Kalkar
Ti1b:Jrg an hun verhaal te vertellen werden
tegengelx>uden door de leraar.
Inmers, de elektriciteitsmaatscha.I:Pijen
zijn beslist geen dief van eigen brood.
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D'ASER\E. ...!
Ze heeft lang op zich laten wachten,
maar nu ligt ze klaar voor gebruik.
De 2e diaserie van werkgroep Kalkar
Tilburg gaat vollErlig over kernenergie.
Aan de orde kanen achtereerwolgens:
de belangrijkste schakels uit de splijt
stofcyclus, zoals de VERRIJKING, SPLIJ
TING, OR'JERI<lN3 en het afval waar we
mee blijven zitten. De relatie tussen
kernenergie en de (atcx:m)bei1apening
heeft eigenlijk geen nadere toelich
ting nodig sinds de suksesvolle ont
ploffing van de Irdiase kernba:n, en
de Ç>ntwerpen van amerikaanse studen
ten. Hetzelfde kan gezegd worden van
de gevaren voor de volksgezondheid.. De
slachtoffers van Hiroshima zijn hiervan
trieste voorbeelden. En voor al diegenen
die deelgenanen hebben aan recente
anti-atoan-dem:>nstraties is de dreiging
van een politiestaat zichtbaar gewor
den. Bij al die negatieve feiten begin
je je af te vragen waaran kernenergie
tqch tNOrdt ingevoerd. Een definitief
antwoord kan helaas niet gegeven
worden, maar het ruikt naar geld en
macht.
Deze diaserie heeft vonn gekregen door
de technische steun van Stichting HAM
(Hulp bij Audioviduele Media) te Til
burg. Groepen die deze serie willen
gebruiken, kunnen 'm huren voor f 25
per avond. Dit geldt tevens voor de
eerste diaserie "Waar halen we onze
energie vandaan" ••••••
Inlichtingen bij werkgroep Kalkar Til
burg, Cobbenhagenlaan 552, Tilburg.
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Harrisburg is oveml!
Na de 28e maart is de naam Harrisburg niet meer weg
te denken binnen (en roiten) de anti-kemenerg'i~

beweging.
Niet vanwege het feit dat de tegenstarders van kern
energie (die al jaren op dergelijke ranpen hebben
gewezen) nu op de tafel hebben staan dansen dat het
dan toch maar gebeurd was, maar vanwege het feit dat
"H" bij het grote PJbliek een enonne schokgolf teweeg
heeft gebracht, via de pers en arrlere media. De tech
nologie is (bijna) ontmaskerd, de kansbereken:!i.ngen
doorgeprikt. Het geloof in de deskurxUgen is danig

gehavend geworden. HarrisOOrg is niet de genadeklap voor de at.oani.rrlustrie, zoals
de kranten aanvankelijk suggereerden. De techniek zal zich imners niet zelf
opheffen, evemûn de nensen die de grote belangen van de techniek behartigen.
Vandaar de 'geruststellende verklaringen" van europese (en nederlarrlse) atoan
fanaten:"Bij ons kan zoiets niet gebeuren" en "Zie je wel dat de veiligheids
svstanen werken, er is geen enkele dode gevallen•• "
Dergelijke verklaringen zijn misschien nog grotere ranpen dan de bijna-ramp.
Hattisburg mag de aanlacht niet afleiden van de andere schakels in de kern
in:lustrie. Naast kerncentrales hebben we nog te maken met opwerkingsfabrieken
en afval-dunpingen, lozingen bij normaal bedrijf en transporten van radioaktief
materiaal.
we moeten inspelen op het Harrisburg-effekt: nu blijkt dat velen zich ongerust
voelen over dergelijke IOOgelijke gebeurtenissen in Amerika, die ook in Nederland
of Belgie kunnen plaats vinden. "Harrisburg is overal".
Misschien betekent H. de doorbraak voor de antikemenrgiebeweging naar een
massale volksbeweging tegen alles wat met atoan-energie te maken heeft.
Op 2 juni zal blijken of H. inderdaad 'doorgwerkt' heeft bij de bevolking.
Een ding is zeker: de antikernenergiebweging mag niet op haar lauweren gaan
rusten, maar IIDet de zaak blijvend -aankaarten, Als over enkele weken de naam
H. uit de media is verdwenen, is de kan:i groot dat de atoanindustrie weer volop
verder gaat draaien••tot de volgende 'ramp'.
Van de ranpen hoeven wij het niet te hebben, atrlat er naast
loze arrlere argumenten zijn tegen de atoan-energie.

0tJ6aok, '!l~ IU fSJ 0NGfWI(--...
Zoals pas nu bekend geworden is, is op
28 maart j .1. in de verenigde Staten
een nieuw wereldrekord op de 100 meter
gevestigd. In Harrisburg hebben 2 tech.
nici van de "3 miles Islarrl reactor" de
100 meter afgelegd in 9.8 secorden•••
Na 12 jaar is het OUde rekord van 9.9
met êlmtiende secorde verbroken••••
Helaas zal dit nieuwe rekord niet als
'rekord' worden erkend, an drie redenen
a) het rekord is niet gevestigd tijdens
wedstrijdverbard
b) er waren geen officiele tijdwaarne
mers van de Atletiekbord aanwezig
c) de twee 'lopers' waren niet gekleed
volgens de officiele voorschriften.
Toch een eluk? Helaas.

zuidnederlandse energie krant



Straling in ZeelandHet dlslrlctsbesluur van de FNV
In Zeeland en het Enerrie Comt
14 Zeeland (ECZt1lebben er bij
hetlnsliluul voor Maatschappe
lijk Gericht Onderzoek (lMGO)
op aangedronl:'en een gedegen
onderzoek te doen naar de even
tuele schadelijke invloeden van
de kerncentrales op de volksge
zondheid. Niet alleen te Borssele,
maar ook vlak over de Zeeuwse
poeos In Belgiè draaien enkele
centrales. Deze scheiden een lage
dosis stralinr af, die tot nu toe
door deskundigen als veilig
wordt beschouwd.
AI eerder hadden bel dislrlclsbe
"Stuur en het ECZ aangedrongen
op een onderzoek, naar eentel
ding van een uitzending van
Avro'! TelevizJer van U decem
ber waarÎD werd gewezen op het
bore aantalieukemie-gevallen in
de omgeving VaD de kerncentra
les. HellMGO liet toen weten
dal zij geeD aanleiding zag om
een oDdenook Ie plegen.
Wim Pel. dUtrlctshesluurder VaD

Een Jonge boerin met dochtertJe voor de
lekk.nde kernreaclor In Harrtaburg

de FNV ia Zeeland: uMensen
moelen klaarblijkelijk eerst ziek
worden door straling, voordat
men (aal onderzoeken or er

schadelijke gevolC'en kunnen
zijn."
In een brie! aan de minister voor
Volksg.-.oDdbeld verwijst de
FNV ook naar de gebeurtenissen
rond de lekkende kerncentrale In
Harrisbur( (VS) ..die nogmaals

. duidelijk de grole onzekerheden
en tecenstrijdige verklaringen
van deskundigen in het1icht
stellen."
Wim Pel : "Niet dat er nu in Zee-
land sprake is van een ramp,
maar wij willen locb graag we
ten or er zelfs bij een normaal
draaJende centrale gevaar 15
voor de volksgezondheid. bij een
straJin&, die tot nu toe als ver
antwoord wordt bestempeld. We
,aan er voorlopi&, maar aan
voorbij dat de centraleIn Boes
sele zelfs enkele jaren ouder is
dan die van Harrlsburg:'

zuidnederlandse energie krant



Op 17 maart j.l. besloot de Til
burgse gemeenteraad tot de aan
leg van een stadsverwarmingssys
teem. Met twee stemmen têgen (van
PPR en PSP) werd "gekozen" voor
het zogenaamde 'Amer-model'.
De tegenstemmers verklaarden met
klem gêên tegenstanders van stads
verwarming te zijn, maar grote
moeite te hebben met het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
Zoals in ZEK-krant no. 16 al ver
meld werd, was de kans groot dat
Tilburg zou "kiezen" voor het
Amer-model: geen eigen warmte
kracht centrale in Tilburg, maar
aftappen van de PNEM-centrales te
Geertruidenberg (via 22 kilometer~

pijpleiding). Aldus werd besloten.
Helaas •••
Na Breda is nu ook Tilburg voor
de bijl, en de kans is groot dat
heel West- en Midden Brabant nu
open ligt voor de PNEM. Inmiddels
zijn er al kontakten gelegd {door
de PNEM) met de gemeentes Ooster
hout, Dongen en met tuinbouworga
nisaties in verband met toepas
singen in de kassen.
Op deze manier wordt wel erg dui
delijk dat de NV PNEM haar mono
polie wil uitbreiden tot de warm
watervoorziening. Van "energie
besparing" horen we al lange tijd
niets meer. "Dat is een zaak van
de gemeentes", zoals de direktie
onlangs verklaarde tegenover het
Brabants Nieuwsblad.
Dat zal wel~ Zo verschuilt ieder
een zich achter de rug van een
ander. Ze willen gewoonweg niet.
Wij willen nog een aa~tal kant
tekeningen plaatsen bij de gang"
van zaken in Tilburg.
1) Het is voor ons nog steeds een 0n

verteerbare zaak, dat de tilblrgse raad
zich vollEdig heeft laten leiden door
een 'verkennende studie', gemaakt door
een instantie die zichzelf aanprijst als
de beste oplossing.
2) alle verzoeken au een 'tegen-studie'
of 'nader orderzoek' zijn afgewezen,
terwijl er (nog steeds) grote twijfels
bestaan over de door de PNDJ/KEMA gehan
teerde cijfers en rEdeneringen.

zuidnederlandse . "krant

3) Verzoeken au inspraak vanuit de
tilblrgse samenleving ~door
blrganeester en TNethouders geblok
keerd.

4) De gemeente TilbJrg heeft tot op
heden nog steeds geen enekele poging
gedaaI:1 de bevolking in- of voor te
lichten. De blrgers moeten ~l de
gordijnen sluiten in verbarrl net
energiebesparing•••maar dat zal ~l
een diepere achtergrond hebben: nu
kunnen de mensen niet zien wat B&W
uitspoken.

Er is weer een grote kans gemist.
Mogelijk springt de zaak nog af,
aangezien in het raadsbesluit een
klausule is opgenomen dat het
stadsverwarmingsfeest niet door
gaat als de overheid te weinig
subsidie verleent ên als de PNEM
een te hoge prijs voor het warme
water vraagt.
Maar - eerlijk gezegd - denken
wij dat PNEM en B&W ze zaak wel
zullen ritselen ••~achter gesloten
gordijnen.



uit: de brochure "OPWERKING VAN KERNSPLIJTSTOF"
artikel: "De gevaren van opwerkingsinstallaties en de lozingen

van radioaktieve gassen"
citaat: (onverkort) Iodium 129. Tijdens de opwerking komt veel

Iodium 129 vrij. Dit heeft een HWT (halfwaarde tijd)
van 16 miljoen jaar en volgt de "melkweg" in de bio
cyclus: gras-koe-mens. Iodium wordt geconcentreerd in
de schildklier en stelt kwetsbare groepen zoals jonge
kinderen voor een levensgroot probleem.

zuidnederlandse energie krant
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CEES VAN VESS~

Er was een boer met zestig koeien
zestig koeien had die boer
een wei erbij voor zestig koeien
voor zestig koeien van die boer
en in de wei graasden de koeien
rood- en zwartbont, in het gras
en naast die wei met zestig koeien
een fabriek met reukloos gas

een gaswolk waaide naar beneden
een gaswolk waaide langs de grond
de koeien graasden zeer tevreden
met giftig gras hun buiken rond
later molk de boer z'n koeien
tot de laatste druppèl leeg
en de fabriek naast al die koeien
de fabriek van 't gas ••••die zweeg
van melk uit al die zestig uiers
verkocht per liter en per fles
als kaas en yoghurt en als boter
••• stierven er niet meer dan zes

de koeien loeiden ook in de doodsnood
maar 't was hun straf: het was hun schuld
en de fabriek naast al die koeien
die zweeg nog steeds ••• die had geduld
een andere boer had honderd koeien
honderd koeien had die man
details zal ik niet meer verknoeien
d'r gingen er nog dertig an

de dood nam ,ras ook deze dieren
met zich mee: het was hun schuld
en de fabriek naast al die koeien
die had nog immer ••• veel geduld
de hele streek had duizend dieren
volmaakt gefokt, de uiers strak:
men wist niet dat in 't vocht der
iets zat dat lichaamscellen brak
zo brachten al die duizend koeien
de mens om zeep, het kind in 't graf
de fabriek liet z'n sirene loeien
•• "het is volbracht, •• het werk is af".
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~ 4e Energiekrant*' Stikkers "Doelbewust Stoppen 2 juru
if Buttons " Doelèewust Stoppen"
-J( Affiches (grooot en klein fonnaat)

-:if Dossier Eurochanic
* Kernkrant

enzovoort ..••....•

ZEELAND: Energie Kanite Zeelarrl,

LIMBURG: Limburgs Energie Kanite,
Milieucentr\:m\ I"1aastricht,

BRABANI': Brabantse Milieu FErleratie,
Strcx:ugroep Oss, Angoralaan
Strcx::ngroep Den Bosch,
StrocJIgroep Eindhoven,
Stroangroep Zurrlert,
Energie Kanite BrErla,
Energie Kanite Rooserrlaal,
Werkgroep Kalkar Tilburg,
Mathieu v.d, Aarsen,
PPR Brabant, Rob Diemel,
PSP Brabant, tou Niesten,
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Bij deze adressen kunt, u terecht voor inlichtingen enz. ~ pagina 12 van de .
4e ENERGIEKRANI' vindt u een uitgebreidere lijst. BovenUen treft u daar een
overzicht van allerlei infonnatiemateriaal, aktiemateriaal

Bij de zeeuwse, lim
burgse en brabantse
adressen kunt; u
aankloppen voor:

zuidnederlandse energie krant

~ -
.SEKREn\-
R

Telefonies bereikbaar: maandag tIro vrijdag
van 19.00-21.00 uur. U kunt; ook overdag
bellen, maar 's avorrls is de kans groter
dat u op alle vragen antwoord krijgt••••••

nieuwlandstraat 39 tilburg

013·435039
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