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is a1 weer de laatste Onderstroom van deze jaargang. Dit betekent dat met
ingang van het volgende nummer (nr. 13) de abonnementsgelden weer be
taald moe~en worden, tenminste de abonnees vanaf de eerste Onderstroo••
Zij ontvangen hierover nog bericht. Onderstroom is inBûddels een lijvig
blad geworden, zoals ook dit nUlllller weer bewljst. Wij zijn bij wij1.e van ex
periment er toe over gegaan om sODIIII;l.ge artikelen te verkJ.einen tot de
hel:ft. Meer in:fol'lllatie op een bladz\ide dus. Hopel.ijk gaat de leesbaarheid
er niet op achter uit.
In deze Onderstroom een handig overzicht van wat er tot nu toe in de af
gelopen nummers (1t/m 11) aan art~elen is versch~nen).

In het vorige redaktione~l (nr.11) zijn enkele opmerkingen gemaakt
aan het adres van de schrijvers van het artikel: AlJDelo, een stap voor
waar~s. Deze opmerkingen getuigen niet van een'onafbankelljke' opstelling
van de redaktie in de diskussie over de voorbereiding van de Almelo-demon
stratie. Met name de opmerking det Manus en John een minderheidsstandpunt
vertegenwoordi.gen in de StroOIIgroep is geen bewezen zaak. De diskusEie
over strategie is binnen de 8troomgroep nog nauwelijks gevoerd. Hopelljk dat
het komende diskussieweekend van de nijmeegse stroomgröep hierover meer
duide1ijkheid brengt en dat dan tevens de gerezen konflikten uit de weg ge
ruimd worden.
De diskussie over de voorbereiding van Almelo en de daarbij betrokken groe
pen en part~n wordt in deze Onderstroom afgesloten met een· kort relaas
van Martin Poot over zijn visie op de gang van zaken.
Wat de strategie betreft: een artikel van dick van sas over de AKB: AKB
Wa.arheen?

. Verder in dit nummer veel informatie over de opwerkingsfabriek in lAL
Hague, de politiek van Jimmy Cart.er, de relatie tussen plutonium Eln long
kanker en evaluatie van de lande~e aktie dag tegen kernenergie op 9 a~r.

En niet te vergeten: AKTIE-nieuws:
Op 10 juni is er in Hannover een demonstratie naar aanleiding van de

veroordelingen van Grohnde-demonstranten.
Ook is er op 10 jun1 een demonstratieve manifestatie in Dinxperlo

n.a.v. duitse plannën in Grnnau en Ahaus om atoominstallaties te bouwen.
Tot slot wenst de redaktie jouw een goede vakantie toe, even als ons

zelf,om daarna weer met vereende krachten de strljd voort te zetten.
Mocht je vergeten ?~n waarvoor, lees dan de blz. hiernaast.
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Muziekgroepen uit Gelderland zullen
voor passende muziek ~brgen •
In een groot opge~ette collecte zal
getracht worden het Kalkar-proces van
boer Maas te ondersteunen.
Er worden eisen gesteld aan B. en W.
en de raadsleden van de gemeente
t.a.v. 'un standpuntsbepaling inzake
de kernenergieprojekten en openhe~d

over ontwikkelingen en aktiviteiten
van de gemeenteraad met betrekking
tot kernenergie en diskussie over
rampenplannen en alarmeringsrege
lingen enz.
De plaats van de manifestatie is bij
het gemeentehuis van 15 tot 17 uur,
zoals gezegd in Dinxperlo.

De monst ratieve
Manifest at ie
DINXPERLO
De spanning en verontrusting onder
de plaatselijke bevolking van Dinx
perlo oger de atoomprojekten in
Kalkar, Ahaus,Gronau, AlJlIelo en
andere projekten vlak over de grens
van Gelderland stijgt.
Op 10 juni zal de plaatselijke be
volking maea1 opgeroep$n worden
naar het gemeentehuis.
Aktievoerders uit DwLtslanÇ[ en Neder
land wOl'den opgeroep$n 0IIl naal' Dinx..
per10 te komen en 4e plaatselijke
bevolking te laten zien dat ze niet
alleen staat in de strijd tegen de
a.toomenergie. Tijdens de manifesta
tie ~al boer Maas uit Kalkal'- Han
nepel spreken en de protesten na
mens de bevolking aan de autoritei-
ten overhandigen. •

Akt ie Plean 0Inx per 10
Na de demonstraties in Kalkar, Al
melo en de akties op 29 april
staan we weer voor de vraag: "Hoe
moet het verder gaan met de aktie.s?"
In dit artikel komen wij met een
voorstel dat we al eerder deden, en
kele jaren seleden. Schriftelijk heb
ben we toen ons plan aan een vergade
ring van de Landelijke Stroomgroep
Kernenergie in Utrecht voorgelegd.
Er is toen door niemand op gerea
geerd, hetgeen wij als een "strate
giese" fout beschouwen, QIIIdat tij
dens een aktie in Dodewaard op 17
januari 1976 en tijdens de aktie op
29 april in Winterswijk bleek dat
ons aKtiemodel zee~ goed voldeed. Ten
tweede male dringen wij bij u allen
erop aan ons vooratel in overweging
te nemen.
Bij onze aktie in Winterswijk hebben
wij een grote andaoht aan de pers
gegeven. Via de pers is de bevolking
enkele dagen goed voorgelioht over
het "hoe en waarom" van ons handelen
en de gevaren van de Duitse atoom
projekten langs onze grens.
Wij hebben een~~ samengesteld

voor de geinteresseerde burger en de
gemeentelijke overheid.
Ten slotte hebben we een eisen-pakket
aan de bevolkin~ voorgele~d ter on
dertekening, dat gericht was aan
burgemeester, wethouders en raadsle
deà. Dit eisen-pakket heeft de vorm
van een Werkplan voor de gemeente
lijke overheid van Winterswijk en al
leen burgers van Winterswijk met
stemgereohtigde leeftijd konden onder
tekenen. (Voor mensen van elders wa
ren er aparte lijsten.) Het eisenpak
ket ~indt u afgedrukt bij het verslag
van de aktiedag in winterswijk.
Gebleken is dat 90 %van de bevolking
tegen atoomprojekten is in Winters
wijk. Men mag aannemen dat het elders
ook zo is. Hiervan dienen we gebruik
te maken. Via akties onder de burgerij
moet het toch mogelijk zijn om de
overheid onder druk te zetten. Wij
dringen er bij u allen op aan om ons
voorstel aan te nemen.
De aktie in Winterswijk werd gevoerd
door het Energie Komitee Oost-Gelder
land en geooardineel'd door Paul Knu
vers van de stroomgroep Doetinohem.

Louw van· der Bos.
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AFBREKEN? of niet
In Lingen in Nieder-Saksen staat
nu nog een werkende kernreaktor.
Het is een proefmodel dat in 1968
in bedrijf werd gesteld. Na tien
jaar beginnen zich echter aller
lei mankementen voor' te doen.
Het laten repareren van deze ge
breken kost een enorme hoeveel
heid geld en daarom overweegt de
Landesregering de centrale buiten
bedrijf te stellen.
De~e uit ekonomiese overwegingen
te nemen beslissing stuit echter
op heftige bezwaren van de direk
teur van de installaties. die
ook als kernfysicus aan univer
siteiten verbonden is.
In een telefonies interview. dat
werd uitgezonden via de zender
WDR-2 op 20 mei pleitte hij sterk
voor het behoud en zelfs de uit
breiding van de installaties.
Volgens de direkteur was de hele
industrieäle ontwikkeling van
het omliggende gebied afhankelijk
van de toevoer van goedkope ener
gie en was het daarom verstandig
de kapaciteit van de reaktor tot
500 megaWatt op te vijzelen.
Toch wel een vreemde opmerking.
vanwege het feit dat het om een
proefmodel gaat dat dagelijks
honderden marken heeft gekost om
wille van de experimenten. Geen
sprake van goedkope energie dus.
Op de vraag of het normaal is,
dat een reaktor na tien jaar ver
sleten is. kon de man slechts als
antwoord aanvoeren dat het per
type verschilt en dat het in dit
geval om een experimenteel model
gaat.
Verder werd ingegaan op de gang
van zaken. wanneer tot afbraak
zou worden besloten. Ook dat zou
volgens de kernfysicus geen pro
blemen opleveren. Men hoefde
slechts de brandstofstaven af te
voeren naar een opwerkingsfabriek
en dan de installatie minimaal
tien jaar te laten liggen, zodat
de radio-aktiviteit zou afnemen.
Daarna kon dan met de sloop be
gonnen worden. Gevraagd werd ook
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of de radio-aktieve centrale ge
durende die tien jaar geen geva
ren voor de omgeving zou kunnen
opleveren. Deze vraag werd ont
kennend beantwoord. Zelfs als er
een ongeval zou gebeuren was er
geen gevaar te duchten. De tegen
woordige kerncentrales zouden ~o

goed gekonstrueerd .ijn,dat er
zelfs geen straling vrij zou komen
als er een gevechtsbommenwerper
op neer zou storten.
We kunnen ons natuurlijk afvragen
of dat ook al geldt voor een ex
perimenteel type dat tien jaar
geleden werd gebouwd en al hele
maal versleten is zonder dat er
ongevallen aan te pas zijn geko
men. Zelfs bij tnormaal' gebruik
is de reaktor al zo gevaarlijk
geworden dat de Landesregering het
ekonomies onverantwoord vindt om
de mankementen te repareren.
Er zitten nogal wat twijfels en
tegenspraken in de hele geschie
denis. maar een ding is overdui
delijk: Er staat in Lingen een
kerncentrale die levensgevaarlijk
is als ze zo blijft staan. maar
ook gevaren oplevert wanneer ze
buiten werking wordt gesteld en
waarschijnlijk nieuwe gevaren zal
opleveren als ze vernieuwd wordt t
terwijl er van goedkope energie
geen sprake kan zijn.

ad heijkants



Inleiding

In de vorige nuaaers van Onder-Strooa
(9,10 en 11) is er een discussie ge
voerd over de Alaelodemoustratie en de
Almele voorbereidingsvergadering (AVV).
In deze discussie werd ook verwezen naar
de toekomst van de antikernenergiebewe
ging (UB). De standpunten-bleken nogal
uiteen te lop~. O. de discussie verder
te voeren over de AKB en tevens los te
maken van hoe het eraan toe is gegaan
in de AVV heb ik deze bijdrage voor
Onder-Stroom geschreven.

WAARHEEN?

•
•

Voor de Kalkardemoustratie was de UB
in Nederland een tamelijk zwakke bewe
ging. Pas daaPna bleek, dat zij sterk
in kracbt was toegenomen, wat resul
teerde oae in een meerderheid binnen
de AVV.Deze versterking had m.i. 2
oorzaken:
1. de ontwikkelingen in Duitsland
2. bredere en betere samenwerking met

linkse organisaties.
AD 1. l

De grote demonstraties van Brokdorf,
Grohnde,Kalkar en niet te vergeten de
bouwterreinbezetting Van Wyhl hebben
geleerd, dat de tijd voorbij is, dat
de AKB zioh ~olitiekneutraal en daar
mee vrijblijvend kon opstellen. Het blee
dat juist door je politiekradicaal op te
stellenje' ~nsen aantrok. Door een vrij
blijvende houding aan te nemen weX'den
mensen af~sto.en. Een voorbeeld: voor
de energiemanifestatie, die vorig jaar
in Utrecht vlak voor de verkiezingen
gehouden werd, vertrokken uit Hijmegen
slechts 2 bussen. En dat terwijl er
voor Kalkar 20 en voor Almelo !lo bus
sen gingen. Oorzaak? Het tamelijk vrij
blijvende karakter van de manifestatiel
AD 2. :
Nu loop je het gevaar, dat door je rad
icaal op te stellen ~ensen afstoot,
die verdergaande akties niet zien zit
ten, bijvoorbeeld arbeiders die een
bouwterreinbe~ettiLgniet zien ~itten.

Hierdoor kan de AKB in een isolement
komen en daardoor gekriminaliseerd
worden. Een ontwikkeling, die je heel
sterk ziet in de BRD. Denk maar eens
aan de Grohndeprocessen. Daarom moet
de AKB samenwerken met andere linkse
groepen. Daardoor kan de Akb ~ich ver-

sterken en daadwerkelijk kernener
gie tegen houden.

Samenwerking met andere linkse groe
pen betekent echter niet, dat je je
zonder meer laat overheersen deor
die groepen. Kompromissen zijn na
tuurlijk noodzakelijk,~ die mo
gen pas afgesloten worden na een
demokratiese diskussie, waarbinnen
de diverse standpunten met elkaar
gekonfronteerd worden. Wat hierbij
niet uit het oog verloren mag worden
, is dat bet niet gaat om de leiding
van b.v. de CPN mee te krijgen, maar
juist de basis van die partij. Daar
om is het nog maar de vraag of de
AKB moet zwichten voor de leiding
van zo'n partij. Daarom ook moet
je je a.fvragen of door het sluiten
van kompremissen,er ook b.v. daad
werkelijk gemobiliseerd wordt voor
een aktie.
Maar om de standpunten van de AKB
te konfr()ntel'en met andere , moeten
die standpunten er wel zijn. Met
andere woorden de AKB moet een ei
gen gezicht tonen. Daarvan is tct
nu toe te weinig gebleken. Daarom
moet er binnen en buiten de AKB een
discussie komen over zaken als het
brede verbond, hoe akties te voeren,
hoe bereik je de bevolking etc.
Uitgangspunten van de AKB bij een
dergelijke discussie moeten o.a.
zijn :

Binnen de leiding van traditio
neel links (CPN,PVDA,vakbonden)
is technologiekritiek nooit erg
sterk geweest. Daarom moet er op
gepast worden voor het afsluiten
van kompTomissen, die de AKB kun
nen schaden. Zie b.v. de kwestie
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over bet al dan niet in D~n Haag 
of in Almelo bij de UC demonstre
ren. Het is de klok voor de .AKB 
meer dan 2 jaar te~ugdraaien om 
voor te stellen, (wat aanva.nk:eli.jk 
gedatU1 we~d) in Den Haag te de
monstreren. 
Verder heeft traditioneel links 
moeite met bewegingen• die uit de 
intellectuele middenlagen van de 
bevolking voortkomen, zoals de : i ii 
AKB. Térwijl juist deze bewegi.ngen 
een me.er strijdbaar karakter tone.n 
Dan b.v. de vakbond,stop. Daarom 
moet er ook voortd~rend kritiek 
uitgeoefend worden op traitioneel 
links. 

t\ "'- \ & (. "''C'\ oe. Q. "" "'\ 

De AKB moet er rekenirtg meehouden 
dat zij niet in een isolement te
recht komt, waardoor zij haar 
kracht verliest en verdacht ge
maakt kan worden. Repressie is 
ook in Nederland aanwezig en daar
om moet er rekening gehouden. w<..r
detl met splijtingspogingen. Van
daar dat de AKB.niet alleen zich 
moet bezighouden met alleen maar 
kernenergie maar ook met vraag
stukken al..s kernenergie en werk
gelegenheid, kern~nergie en poli
tiestaat, economische groei etc. 
Het iniatief voor akties moet uit
gaan van de AKB, terwijl radikale 
akties niet uitgesloten zijn. Van 
geval tot geval moet bekeken worden• 
welke akties dejui~te zijn. 

Dcor alle akties van de laatste tijd 
is een diskussie over hoe het verder 
moet met de AKB binnen de Nijmeegse 
SSK niet goeg gevoerd. Hij is echter 
broodnodig om niet uiteindelijk een 
terugslag te krijgen, terwijl er nog 
overal kernenergieplannen in de maak 
zijn. Aanzetten tot ee:n dergelijke 
diskussie vinden hopelijk binnenkort 
plaats~ In Onder-itroom, tijdens de 
scholing van de SSK of in ge8prekken 
met anderen. Het zou een goede zaak 
zijn! 

Dick van Sas. 
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Op grond hiervan werd besloten
0111 op 10 juni een grote demon
stratie te houden, gevolgd door
genoemd kongres dat 10 en 11
juni gehouden zal Norden.
De oproep voor deze demonstrat~

luidt:
Op 17-4-1978 werd tegen de eer
ste aangeklaagde van de Grohn
de processen uitspraak gedaan:
1) maanden onvoorwaardelijk en
aansluitend een gevangenlsstraf
van 9 maanden op grond van een
andel'e voorwaard~lijke ver
oordeling. welke echter werd
omgezet ln onverw onv.oor
waardelijk. omdat de aange
klaa8de had gedemonstreerd
in Grohnde; 22 maande dus!
Wat zei minister president
Albrecht ook weer bij het be
gin van het proces offisieel?
"Onze wetten zijn zo dat deze
misdadigers op gepaste wiize
gestraft kunnen worden".
Dat is een politieke veroor
deling vooraf.
Zo werd atoomtegenstander
Gerhardt Schulz (Overeenkom
stig de opdracht){?) schul
dig bevonden aan het feit.
dat hij op 19 maart 77 bij
de demonstratie tegen de in
aanbouw zijnde kerncentrale
Grohnde. de spoorwegen en de
politie lastig gevallen zou
hebben en landsvredebreuk en
verzet-tegen beambten in funk
tie begaan zou hebben. Een on
rechtvaardig oordeel op grond
van hoogs-t twijfelachtige be
wijzen. Een citaat:"Beslisaend
was dat de aangeklaagde daar
was (bij de demonstratie) Dat
is voldoende voor landsvrede
breuk". Dat is formeel juist
maar )0.000 burgers, die als

Sedert onze laatste publikatie
over de Grohade prooessen is er
weer het ean en ander gebeuI~.

Na Jerry (22maanden) zijn er
nog 4 demonstranten veroordeeld
tot onvoorwaardelijke ~ev&nge

nisstraffen van rond éen jaar.
Op 7 mei is er een bijeenkomst
geweest van Duitse aktiegroe
pen in Hannover om te bespre
ken wat er tegen dit terceur
bewind tegen kermmergietegen
standers ondernomen zou kunnen
worden.
Enkele overwegingen voor een
groie"bundesweite" demonst:r:atie
die daar de doorslag ga.ven wa
ren de volgende:
-- De processen vormen de be-

langrijkste en meest, felle
aanvallen op de !KB. en ~t.elst
een ge~eenschappelljke en duide
lijke reaktie
--Ook met het oog op Gerleben

(waar een opwerkingsfabriek
gepland-is) moet onze onderlin
ge solidariteit getóOnd worden
want ieder die tegen Gerleben
demonstreren wil zal zich de
vraag moeten stellen in-hoever,
re zij/hij risiko's kan lopen
en dus solidair kan zijn, als
alleen al de aanwezigheid bij
een demonetratie hoge'vrijheids
straffen kart betekenen.
Gerleben moet dan oolt hèt per~

pektief zijn.
--Een grote demonstratie.met
meerdere 10-duizenden deelneme:s
beinvloedt de publieke opinie
en de rechters kunnen dan niet
zonder meer negeren.
--Een breed verbond. ook uit
• groepen bui ten de AKB ,moet

gesloten worden
--Er dient een kongres gehou~

den te worden waar de beweging
over haar problemen en ideeen
gaat praten

--;~

grohnde W1@lfWl@~~
oproep



tegenstanders van een moord
dadige energiepolitiek van de
regering (Welke atoom energie
bevorderd. zonder eigenlijk te
weten wat het is) in Grohnde
gedemonstreerd hebben. zouden
allesnak W$gens hun deelname
best.l'af4 moeten worden.
13 van ben zijn er uit gepikt
en aangeklaagd om een ~oor

beeld te stellen. 29987 keer
heeft hij de grondwettelijke
regel van gelijkheid overechre
schreden. Is hij bang voor de
politieke gevolgen van zijn
politieke doen en laten?
De rechtbank heeft het recht
op verzet niet erkend, omdat
dit allen maar geldt voor de
verdedigers van de liberale
demokratiese orde, en de de
monstratie zich juist daar
tegen richtte.
Een citaat van de aanklager
tijdens de hoofdzitting:"AL
ging de wereld onder{omdat
alle atoomoentrales ontplof
ten), dan nog zou er.geen
sprake kunnen zijn van recht
op verzet. Dat echter de li
berale ekonomiese orde ge
schonden wordt. als de eko
nomiese machten en de rege
ring uit winstbejag een
uiteindelijk niet te beheer
sen risiko op leven en dood
af willen dwingen, tegen de
wil van zeer brede kringen
van de bevolking, daarvan
wilde de aanklager en de
rechter niets horen, en zeker
niet praten.
De rechtbank verklaarde over
igens onafhankelijk te zijn,
een objektieve rechter te
kunnen zijn tussen de belan
gen va de op ekonomiese
groei geriohtte regering en
de daardoor in gevaar gebrach
te burgers. Bewijs: de recht
bank is immers ook niet ge
zwioht voor de 0
penJijk uitgesproken eisen
van de AKB en van talrijke
demokratiese persoonlijkhe
den om de processen te sta
ken.
Met zo'n oordeel is door de
staat een gevaarlijk teken
gegeven voor de verdere kri-

8

minalisering en vervolging
van atoomtegenstanders.
12 andere Grobnde aangeklaag
dè moeten ook rekenen op
hoge gevangenis straffen (en
voor een deel is dat ook ge
beurd al ) die hun beroeps-
en persoonlijke leven, slechts
opgrond van het kernenergie 
tegenstander zijn, ernstig In
gevaar brengt.
Bovendien wordt door dit oor
deel het grondwettelijk recht
op vrijheid van demonstratie
regelrecht buiten spel gezet,
hetgeen voor elke demokratie.
gelijk tegen welk onrecht of
welke wantoestand men zich
verzet, een alarmsignaal moet
zijn.
DA demokratiese diskussie word
wordt steeds moeilijker in een
kli~at waarin atoomtegenstan
dersal als staatsvijanden en
terroristen "in naam van het
volk" veroordeeld worden.
Als demonstranten roepen wij
op tot protest en verzet tegen
een ontwikkeling die ons steeds
meer aan een versohrikkelijk
verleden in ons land herin
nert."

Gezien het feit dat wij ons
in Nijmegen al eerder solidair
hebben getoond met onze ver
volgde anti kernenergi~kama.ra

den in Duitsland (er is 12500
naar hen overgemaakt, zijnde
de opbrengst van de Grohnde
manifestatie op 18 februari)
lijkt het me voor de hand lig
gen dat we proberen om met een
flink aantal mensen vanuit
Nijmegen op 10 juni naar Hann
over te gaan teneinde onze
solidariteit te tonen met alle
Duitsers die zich verzetten
tegen kernenergie en tegende
kriminalisering van energie
tegenstanders; en met alle
demokratiese krachten die de
toenemende repressie van alles
links is in de BRD bet hoofd
willen bieden.

Voor inlichtingen:
Ries v.d. Camp 237682
Ruud Bökkerink 225408
Willem Pauli 772682



yPLUTONIUM <1~

EN LONGKANKER
Dit artikel ie voorn~elijk een
saDlellvatting 'O'an een bijdrage van
John Gofman in "Schllelle Brüter und
Wiederaufl!ereitunganlagen", door
Holger Strohm e.a. John Gofman is
doktor in de Medicijnen en Natuur.
kunde en is lid geweest van de ue
rikaanse Atoaaenergie Kommissie (AEC)
tot 1969. Hij is er uit gestapt toen
hij door zijn onderzoek begon in te
zien welke gevaren er verbonden zijn
a.an het gebruik van atoomenergie.

Onze maatschappij moet zich bezig
houden met de vraag, welke energie
ze in de toekaast wil gebruiken.
Al.s men dan gebruik wil maken van
atoaasplijting en wel met het element
Plutonium, dan zal dat konsek1l'enttee
.hebben voor de volksgezondheid. In de
Verenigde Staten is het de bedoeling

om tUssen 1970 en 2020 4.000.000
MegaWatt te gaan opwekken met kern
energie. Dat wil zeggen, volgens
Tampl.in en Cochran ( ook natuurkun
digen en eveneens kritici van het
atoomprogramma ) dat hierbij uitein
del.ijk een hoeveelheid van 200.000.000
kg. reaktorplutonium (dat zijn pl.uto
niumisotopen, die gevormd worden bij
het spl.itsen van het "gewone" Pu 239
en die nog gevaarlijker zijn) in om
l.oop zal zijn; d.w.z. het zal in de
handel zijn en door duizenden arbei
ders dagelijks gehanteerd worden, het
zal elke dag in vrachtwagens, trei
nen en vliegtuigen vervoerd worden.

Verscheidene onderzoekers hebben
zich bezig gehouden met de vraag,
hoeveel geval.len van longkanker er
zull.en optreden bij het inademen
(door verschil.lende mensen) van een
zekere hoeveel.heid pl.utonium. (Plu
tonium is vooral. gevaarlijk, ale deel
tjes ervan worden ingeademd en zich
in de l.ongen vastzetten. Een bepaal.de
hoeveelheid - zeer klein - zal. dan
vast en zeker longkanker veroorzaken.
Het gaat er nu öm te bepalen, hoe
groot die hoeveelheid is.) De resul
taten zijn nogal verscbil.lend, maar
komen bierin overeen:
1. Plutonium is het meest giftige en
meest kankerverwekkende element, dat
benkend.:ia.
2. Een kl.eine hoeveelheid plutonium
die door een aantal mensen wordt in
geademd, zal een zeer groot aantal
gevallen va.n l.ongkanker veroorzaken.
Het verachil., dat er dan toch nog
bl.ijft tussen de l.aagste en de
hoogste schatting, heeft een paar
oorzaken:
1. Coben, (die de laagste schatting
heeft) maakt zijn berekening, als
of het plutonium gelijkmatig over
het hel.e longweefsel wordt ver

deel.d, terwijl het zich in feite kon
sentreert in de epitheel-laag, de bo
venste l.aag van de kleinere vertak
kingen van de l.uchtpijp. Deze laag
is ook de plek waar het makkelijkst
longkanker optreedt. Gohen houdt
hier gewoon geen rekening mee, ter
wijl. het zel.fs voor een leek niet zo
moeil.ijk is in te zien, dat de plu
toniumdeeltjes (PU02 deeltjes) die
een zekere afmeting hebben, zich
niet gel.ijkmatig door het gehel.e long
weefsel. zul.l.en verspreiden, dus ook
in bindweefsel. en kraakbeen, die ook.
veel. minder vatbaar zijn voor het op
treden van longkanker.
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2. De Britisn Medical Research Centre
(BRMC) en een ~erikaanae advies
komaissie (bekend als bet BEIR-rap
port) gaan uit van een model, dat op
dierproeven is gebaseerd. Maar de
allermeeste gevallen van longkanker
komen voor bij Illensen die roken. Bij
rokers verdWijnt nl. de hoeveelheid
trilhaartjes in de epitheel-laag, die
zorgt voor het afvoeren van ong..
wenste stoffen. Het gevolg is dat het
bij rokers niet meer mogelijk is om
het plutonium, dat in d~ longen terecht
is gekomen, weer langa de normale
weg (trilhaartjea van de slijm- ot
epitheel-laag) te verwijderen. Als
je de rokers. "vergeet" bij een studie
over longkanker zul je inderdaad wel
op lage uitkomsten uitkomen!!!

Samenvatting van de onderzoeksresulta
ten:
( Zoals gezegd zijn de uitkomsten voor
rokers en niet-rokers Verschillend:
voor rokers is de kens om longkanker
te krijgen 127 x groter dan voor
niet-rokers)
Voor rokers: 0,058 mikrogram ( "n
miljoenste gram) in de longen afgezet
Pu 239 veroorzaakt één maal longkan
ker ( =één longkankerdosis ) Dat zijn
7.830.000.000 (?miljard 83011iljoen)
longkankerdoses bij 'én ~er1kaans

Pond (= 454 gr) Pa 239.
0,011 mikrogram reaktor-plutonium
(andere Pa-isotopen) afgezet in de
longen betennt eveneens 66n long
kankerdosis. Dat zijn 42.300.000.000
longkankerdoses per ~.Po.d.

Bij niet-rokers:
7.3 mikrogram opgenomen Pu 239 is 1
longkankerdosis ( 62.6OO.000.10ng
kankerdoses per ~.pond.)

1,4 mikrogr8111 opgenomen reaktor-Pa
is 1 longkankerdosis ( = 338.000.000
longkankerdose per Am.Pond)

Verdere toelichting:
a) Het risiko is voor rokers nog veel
groter dan voor niet-rokers. Maar
ook als er alleen maar niet-rokers
waren zou het gevaar onnoemelijk
groot zijn.
b) De .IlMRC en de IeRP ( een ~eri.

kaanse onderzoekskommissie ) negeren
hex effekt van het ~oken in hun on
derzoek, terwijl + de helft van de
bevolking behoorlijk stoomt.
c) We moeten opmerken dat het bij
deze "longkankerdoses" gaat om plu-
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tonium ~at daadwerkelijk in de longen
wordt afgezet. De uitstoot van Pu
zal in het aigemeen in bevolkte ge
bieden plaatsvinden.
d) Op grond van het geen rekening
houden met het feit dat rokers een
veel groter risiko lopen, zullen er
meer slachtoffers vallen. In ver
band aet de in de V.S. toesestane
belasting van 0,0082 mikrogram Pu239
levert dit alleen in dat land een
aanlal doden op van 235.000, als de
toegestane grenswaarde bereikt wordt.
Dit is geen fabeltje of spokenjago
rij •.iet toont aUeen welkerisiko's
men bereid is te nemen en wat voor
konsekwenties een onzorgvuldig uit
gevoerd onderzoek in de praktijk
kan hebben. Rokende arbeiders mogen
zelfs een dosis straling oplopen,
die hen 4,5 maal 011 zeep helpt II!
e) Als /lIen erin slaagt 99,99 %van
al het plutonium binnen te houden
- wat onwaarschijnlijk veel is -
dan nog zijn er per jaar in de U.S.A.
500.000 longkankerslachtoffers
(doden) te verwachten.

ALS DE ATOOMPLANNEN VAN DE DIVERSE
LANDEN OOK MAAR VOOR EEN DEEL ZUL
LEN WOR>EN VERWEZENLIJKT, ZULLEN DE
VERLIEZEN DOOR PLUmNIUM ZO GH:>OT
ZIJN DAT DE MENSHEID ZIJ HELE BE
STAAN IN GEVAAR BRENG'!'.

John Gofman
Samenvatting;
Toos van Casteren.



at wa8 er aan de h.a1ut. waarom
...ren de a",be1det'$ t. La Uagu.
zo beng dat aij weigerd.n Dag
nog langer oniler 4ie OlllStoill
d1gbeden in d., febriek te ".rken?
Wat &.beurde er in d. llAG-:!'al>r1'flll:!l.
tabri "k~ IIAO verwerkt' braneletof
uit ol.. PlR-c.ntral.s 'Ce Chooz,
Gundr....ing.n. Stade, Obrigheim,

hlberg. frinoV.realles. en
Ilorsele. Dit -.teriaal wordt via
op afstand-bediende halt-auto
matisch. kranen uit de vraeht-

..na Behaald en tlan in ..et
ter geV1Û4e baseine ne..rge

legd. Dit lijkt een v.i1il pro-
4, maar inde prakti3k traden

er al 8"- problemen op. Het ra
dioalctief materia.1 was nogal
.ens. ve1'W01'llld .n blokkeerde dan
de kraan. Dan mo.st er"met d.
handK ing.gr.pen ..or4.n.......
beid.rs in dikk. l;lakI<en gil'lBen
dan m.t l811p tangen en anel.r
geree4sçhap d. rQ8a81 oPTU1••n.
Ri....bi j U.p.n lIi 3 lIl.teen .en
hogs hoeveelheiel straling op.
~oor 8e ,.dwongen "erden
.en t1jdlanc buiten 4e "zoneu te
..erksn. Vaalt,lIIo.sten dan ook
_teur.. d. beschadigde kranen
komen repareren. Doordat dit e
eoort <lIlp!llllllrlten ete.4& me.r vo
voor~. werden 40l mont.\ll'8
al _uw ge4wong.n om in de
"Shadock-. ..1'1 socrt duikera
pak, ts ..erken. Hbrdoor traden
relelmatig koorts. hartklopp1ngen
.n g.wichtllVlIrlies op.

<len in ele fabri.k op d. hoogt.
raakt. van het feit, dat op i.
elere afd.lil'lB een onhoudbar.
situatie was ontstaan. el0., iJl
oktober 1976 voor 4. vierel. _1
de vl.... in de pan. La HagIle ging
" t I

UP:! ElI !lAG HEm., OEVUIlLIJlt

',' D. leiding
van 4.z. laatste bond steunde 4.
arb.id.ra van IJa HliIl'u" wel in
hun, atrijd 0" htu\ belangen. wst
war.n die belang.n van 4e erbei
d.ra in .La Hagu.1 e.n "onafhan
kelijke, betTOu.barA en echon.
en.rgi.bron eoals dil 1.idin&vBn
d. CG')! z"gt;?

~B1DSOlISTAIIDIGHEDEIIIN UBGUE

Nadllt de fabriek, te La Hagu. op
indUstrieel niveau ging draa1.n,
..erd de COGllIIl Kgedenationali
seer4" en ...rden de Cabriek.n t.
"reoul. (UP1) • .La Hagu. en Mi.:ra"
mas op oomaereiele basie geleid.
Dit he.ft zijn uitwerking ep de
arb.i4aOlllatandigheden niet pmist.

D. arbeidere in d. vol-continue
dienst gingen .en 36 urig....rk
week ( vijf plo.gendienst) etsen.
Daarvoor lllO.sten 1013 in het voor
J....r van 1975 in staking ,......
Dankl'1 j d. eo114&riteit van d.
25 .000 Pf'raoneelshden _, û CIA
oa. een stak1nl in llarcoule met
dezelfd. eis. en d. steUDl van d..
SIlPF~ ...rd de staking ...t ol. in
atelling van d. vijfde ploeg, ....t
behoUd van vol loon • afgesloten.
Ondertuss.n v.:raleehterd.n d. a ....
bei4so....tendighe4en voortdurend.
011. OlIldat v.el apparaten stUk
gingen. he.....Usch g.a1otllJl ltalI
ten gingen lekken en .1' IISer
streling optrad dan er "'a voo....
aien. Een onderao..k'van 4. SNPEA
in 1975 we,. Ii1t dat de werkom
standigh.den ,tot aan het raap.
lig.. toe ...ren vereleohter4. foen
via pu>t'latte.n e.n b....ohur•• ieder-

Op 11 april van dit jaar »t14de
d. COllpagnh G4n4rah 4.......
t1&r.. lluoUai.... 4a COGEI&l. dat
zij .an kontraktaloot ..t da
Duitse ......hcllappij voor de op
...rking van kernbrandetoCfen. d.
,lllIIt. voor het OPWerken nn 1700
ton "on.brande" naktorbrand
fItof. Het konti'ak1; pl de OOG_
12 lll1ljard Crano opl.varen .n
het vrijko~de plutoniua &al
internationa&a gekontroleerd
..orden. Korto. een ui tlltell:ende
"aak voor .en land ale Frank
rijk ...t zijn boge lI'erltloosh.id.
denk j. zo. Maar ne.boor. op 14
epnl kOllt een hevig. verent..
waar<1illder.ell:th van de kant van
d. Bond van persen.el in 4e Kern
energie (StiPEA) van h.t OPIr.r_ D.
gako""" afg.vaardigdevan 4e..
bond in d. Cabriek te La llàgue
_.Gallio, in tiberatien'''.ij •
*~11.n g.en buitenlendse brand
a'toffen opw.rken. Onze fabriek
'" oen prototype. w. zijn ovep
verzadigd met afval. We kunnen
selfe 0D8 eigen afval ni.t ".1'
verwerkent* Waarom. so"n afkeu
ring? Het kontrakt sohept toch
...rg.lolenh.id?En er kan toch
ni.ts !I1sBSall ...t het plutoniUlll
"U h.t onder kontrole ataat?

lî1"f ON!\'S!\'AAIt VAII "LA IIAGUS".

:1' 1 januari' 1967 wordt de tw.e"e
"briak van h.t Oolllllli.elU'!aat
/001' "'toollllln.rgi. (OEA,) van op,__
lrand r.alttomat.riaa! (4e UP2)
;. La hague in g.bru,l.k g..t-,-".
n d.... fabriek. ft ......ta ata&1;
.n lIIl;u-eo1Û. ,in Oon,..~Jlr;.
"'r4t h.t, nOB b:ru1k'lare VtIIliWa
'reit lilehaa1d en ..... ~4l'tbJ'&n4
d;of. venierkt •
lOr4t de v.rbruikt. brand"'ClJf van
'Brt WGG rll&ktors. en intussen,
'erouder4 t7p., v.rwerk1l en wOrdt
lot nog btuikbare 'lU'lUl1.,. ,.l'l!1t
tehaald en ....r tot.~tot
'erwerkt. In 1973 wordt naast d. '
lP2 een fabriek voor Iktoli' Akt;l."t
.:qde ....t.ri l (UAO)! ~0lUt1'
t+t de lwge-cl l1.ch ',.'J'
cent,tales (PWB), in gebl'l!1k ge
nomen. Inbe1d.,.br1ekeB~
ontstond ..erkgelè"nhei4 voor
ongeveer 1650, aeneen..en "1I.gen"
Vo~r het etraa~B~.tacne.

M""r,' zo rOZi ,& ....... d" ,toëkoatlt,
van UP2 "" IIAO niet.In 1972.
1974, 1-975 en 19'16 ..erd er iJl
da fabri.k ges~.D1eAkti.S
warcten veroordeeld do.ei*· de lCom
ll1Ul'1iati.che valtcen-'rale (~).
~~r ze werd.n ...1 &eateund door
de bond van persatleel 1nde k.m
e,;;1ergie: van de andere grote vak
centrale, de CFDT.
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KOIU(WSlllll
01t deze en neg vel. ander. pro
blemen trok de aectie vun d.
SNPEA/CrD'l' op de fabri.k te La
U..... haar kllnJclueies, die in het
hier .f....rUIlt. dolcWllent ataan.
VOQl' de inst.l!Uing van h.t DU
gebreide KoaUee 't'ooi'\lJl)'gi sne en
Ve11igh.id, dat overig.ns tot de
...ltde konkllllli.e kWam al. d.
SNPEA. lIl"est .1' e.ret geetaakt
worden. 'l'ot aan da etaking ....1'...
de eia.n van d. arbeid.... door de
direktie volle4is g.ne..erd, voor
de dir'kt. gi~ h.t all.en maar
0" de mn.i <I1e t. halen _. uit
het werk in due fabri.k. De ar
beiders .1.1" .ohter van aening
dat kun arbeid.o..tandigheden
bOVen d. kommeroi.l. b.langen van
d. direktie gaan.
fAKEN VAlt DI VAKBIWIlGING

De SNPEA!CPll'1' op d. fabri.k te
La !la/(\.l. eist d. verb.tering van
de we1"koJll.tandigheden en d. vei
l1gh.U. op d. fabriele. Want wat
ie da waarde van .en werkgelegen-.
heid die e.n dagelijks. bedrij
ging is voor d. g8l0ndheid .n
h.t welzijn van d. arb.ld.re en
de. oftonenden? In .en stre.k ale
Bretagn. of de Xempen in B.lgiä
is d. w.rklooeh.id zo hoog dat
ft arbei/l.rs g.en Ie_ h.bbt.n .
dan d. hah opg.droneen baan in
de ópw.rking_fabrieken t. aan
vaarden.

In 4a loop van 19'76 kwa.. de... ,
inancieel go"lopand, dan ook

in hanchn 'f&l\ het partiouli.re
rij1'al"en (4. dena1;1ona11

tU ".. 4e COGIIll ). Het oot.
~'enell YarI. 4... Rbriek zien
• arbltid ala &b.olute voor-

rd. v v.rb"1Iril1& van h'"
eUll\lllll!-"'f.èIIlt4en. Hoe be

engrijl( tit la blijkt ooit nu
.1', d.4t~ktie 81uit kon

traktan .f voor ••h fabri.k 4i.
tot nu toe alleen maar h.eft
roet g......14. In twee kaJllP8&nasong.""r .en half jalU" ie

r ".1' dan honderd ton PWII
t.riaal v.rw.rkt, da plannen
lopen 400 ton par jaar.

.t atptilterd. U1"$ni\llll en plu
toni_ in sp.oi.18 "hlmdschoen
boxen" verd.r verWerkt. On\dat
.eib e1ndprodukten bijlonder
kankerve rW.klo;en4 li jn, esn 1111
3_11. &1'&IIl plutOl1i_ kan al
10'lik""ker v.l'Ooruken, 1Il0.ten
de keallen bermetiaoh dicht "ijn

en ...t .1' b.el voonichtig
i.werkt.orien. Als gavolg van
4.e aard VIlII h.t l'adioaktieve
materiaal ontatond .1' al spo.dig
een waaa op 4. ramen van de!!.
kasten, die n.tj•• werk.n tot
een 111u818 aaakte. Al enel na
4.. ing.bru1kn811le bhk.en enk.l.
lca&tan te l.kken, ..odat h.t
werken sraan e'" h8cheli jke
saai< ...rd. De lrtalingsdosBS van
4. arbeiders van deze afdeling
bl.ken anel op te lopen, zodat
.1' voortdarend nieuwe aane.n
"'_'- -.-.»", l108tst.paa1"
maand.ni. er nogal wat twijfel
over de v.iligh.id van de heer
sand. nonen gere••n, waardOOr
e_g.....rikaan.. stralinga
d.ekw:I41can .an tienvoudigeV.l'1&S11 van 41. n.rmenvoor
ateld.n 11. Nature 16-4-78,
lû. 197 •

Tot nu toe h.bben pogingen in de
VS om de opwerking8f..bri.ken
daar veil~ t.maken altijd g.
18i4 tot .1u1tuig van 4. f ..brie
ken. Of de bet.re bev.iliging
WAe technisch onmogelijk of Bij
WAe e."voUdig onb.taalbaar.
Hierdoor bl.er all.en de ....t
onv.Ui.. f.bri.k o"er, die t.
La Hague. Hier ..... de direktie
tot 1976 nOB niet ..dwonpn CllI
belan&ri jk.. v.rbltt.ring.n aan
te breng.n sn hierdoor _s de••

r--:~:J~~5~~~~~a~fïall>iriiïaïkaoïO;lIIIIlie1'Ci.elverantwoord.

li)ü:d. oud....n lla44en
ean kUI'lIus van ongev••r een
_d ala ople1d1.nggehad, 4.
Jongeren kr.gen een opl.iding
V&I1 e.gg. en scnrt :tv. li.. dall,
daJ:Uo· """'en "'.rd.l'1. u J se-aropt
in 4~ "'04U1lt18an.li.tljlen·lle
u.óllll:ioi 'VNl 1:lUtten 4e I.brt.
.u.s..n"'le•.uelkPri ...........
w.een. u,\ MJin een ""on.1I
zouden ko..... h w.rlten .n Bij
zicb"elt op be...tti~ moe.ten
kontrol.ren.

NlI4at het l'II41oaktn". _Unaal
dan h••lbu1àa tD 4.ba."in" voor
tU".Ulropalac 1. t ......htgelto...n,
lû1jtt b." dar llgen tot het
1n d. 8Il1p.tenUlU"ba46n verll.r
verw.rkt Un·word.n. 1I1j h.t
ontw.rp VIIl1 4e "esins .a· d.
cli:l el'Vll.Jl. uUg.1U" det .1' ceen
l'adioakt1."~en"oud.nvrij
koinen; ...ar toen 4e baesiDe nog
niet V.Cl%' 4. h.ln g"vuld .-ren
bleek .r.wel.4e.el1jk àaIIp ,.
onts_ en wel'llen 4. arbei4era
g.dwongen voo,J"t.~ peaalter.
u drac.n~ .&l ",uw bl.ken d.

.hu!sen.rondoabe, l'adioaktiev.
_t.riul t.iAoltken .•1I> te .....
roe."Il. HierdOCl%' 1' ra-
dioalcti.t ..t.~ t Cht in
h.t wat.r· .n brak.n .1' .taven •
Het _hl' wordt l(I&IHn ..t d. at
geso,.", dellpèn IelO0!l4 in .4. __
a"ViJ\C.van.d. :f4briell:••0.1'001'
dllt de·fabri.k elp balv•. kreoht
draaide .....t4. dir.kt1. oa
'lerl1<lht111if van d. lo!!inp
voorsÓhriften vragen. En dat
terwijl noih.l.~ ni.taairer
1e otd., hu141g. 1I.....~
hll.veèlha4e1> ...1 ~.-va&rli~
dJn!

Vanui11 4. bae.ne koat het re.
<I1oaxtht _hrieal terecht tD
4e ballen aet he.t aelpet.rsuur
waar he1; opg.loet wordt. Ilï.rbi .1
kOllen 0011: ."1' radi."-U"" _
pen Yriof, 41. via til"'.. in 4.
luqht gelo0&4 wOrden. Ila "luoht"
bovBI'1 4n. iIa1pet.rbadtn 1s' BQ

radioalcti.t dat .....1' nooit
lond.r sw.\1'8tot-apparaat kan
binnenll:oun.. Ha4at b.t _te
riaalU OK.loet wordt ut ure~
ni..... en Plutniua we.r n••rge
elasen en .tg.nu.rIl, h.t
overtg...t.ri..l, voornam.lijk
onbruikbare epliJiitIPpr04uMten.
wordt uit h.t ealp.,.r ••baald.
Het s ..lp.te....uur wordt opnieuw
gebruikt. D. onbru1kbar. rest
wordt volgene het nieu.et.
proeed' in ila. inae.molten en
dan in staal en ~too g••tori.
Dit proc.de blijkt in d. P~
tijk ni.t 10 go.d te werken al.
de plannen ven 4e CEl hB"44en
gedacht I h.t gl•• w.rd beet en
bleef zacht .le gevolg van d.
8treling uit bet arv&l. Br li jn
eoht.r aU••" _ gevaar
lijker pla1lnan en ..th04..... 
kand.
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samen vatti ng
persconferentie

IJI'r(lEEllEID COMt'rEli: VOOIl nu ll11E Elf
Vfii;'iijHEID, CóNCLUslFS viii ft C.,.
,o.T~

De' delesatie 'van d. C<Io'.D.tt". in:
dit co.it•• vin4t in de conclQei••
al huar ••rdep S-"akte~.11ae.

be.uUgd, llE SITUATIEIIf llE FURm
VAN LA IlAGUE WORllTGCKEIlIlERJtT DOOR
E';N AUHMERElIDE TOEIlAME VAN DE RI.
S!KO'S VOOR DE ARBEIDERS, EEN VER
SLECHTlm!Nll. VAR DE ARBEIIllIOIlBTAII
D!UlIWEN EN EEN TOEliEllElill J'AI.EN
VAN DE TECHNISCHE MIDDELEN T.O.V.
DE EISEN VAN DE PIIODtlCTIlll1

••• j ti de openbaarbeid ( do otOMi
re cQntroy.raeia Cherbourg. now.
1916) Dit no.flikt leidde tot d.
in$talling .aneen Ultgabreid Coait.
voel'" lIyiëno en Vvillen_ld. a.u COlt

mi'l\Iui. van ondeJ'"lloö. d.i. 4- ar-.to
beld.Boaatan4ishe4.n en 48 ••,111&
beid van bot bedrijf .on La BagQo
grondig IBoeat. (ma.ramen.

Concreet batek*nt dit;
- 1)tI itil~t.lllilt1e .óet. yolt.elig in
de r~viBi~ woraen gena..n. voordat
~on nieuw$ opwerkiA&'acaapagn. ge
Btart wordt.
- De ~~beid.r. wo_ten ingelicbt &n
opgeleid wor4.~. Bateebruik van
deeltij4arbeidar••• ar~i"'.·.1t

ander& ondernemins-ft aoet S*$tcpt
wQrdeu~ Eeu beleid .an yasté_aB
at~lling$n .~ yoldo.ad••ekWali
fi~erd basisp.,.aone..l ... t ,CUU'.
llû:leer4 tfOl'd.e...
- De veilighe14a4:l.... aoet zov..l
mid.delen ..a .utorit.it krijpa.4at
de20 onath.Dk*113k ... de direktie
de productie ... G-• .pWtlut. "s.t....
Ur.f.8 van de tabriek .anc.ven kaft •
- Ter v.rbet.~in. van 4e werkef.er
en in bot bol.., oen de ••iIigbei«
is hot nodigd&t i.d.r••n, 41. in
do foilbriek weJ:"kt ot... peJNiU:ati..

I
ui tvaert. vrij zi.1_ oAtnckan .....
gen.

IDo opwerking .oat ••n ov.l"h.idodi......t
aijn, lIiur d. ye1pi4 ••oltd.•
voorrang krijgt bOV'.Jl 4. eUeo..an
rentabilitait .n. viMt.,
De CONCLU§rESVA~ ~Ea •••p.&,A,1
C.F.D.T•

A) Wij b.ve$ti~. de oonds&okvan
het opwerken van b"'~-.l4. br.a4
atol.

IB) Aboo1u te iopel'l<1", ..... !let 1"'081'''
ma van d. B.D.'. (4.~:I.I.P.)

e C

..an 4. nationale bOH yan Jaraoa••l
ia «. Ato~.ner«1. (S.H.P.E.A.) van
d.. D••ocl'atiach. Vakcentrale valt traM,...
rijk ( C. F.D.T.). ~bo~den op 6 Ok~.

9'rl.

D~or d. tnduatrlile wijz. van nehe.~
...erkond voo!' de atooaenel"gie" kan

er 1n'dez•••ktor (de opwe~king) een
verBleekt.ring van dè arbeidsomstan
digh.ten ontstaan. Prod~çti~ite!t en
re.tabilite.t k>:'iJgen. onveraijde11jk
..oorl'llllC: Ilo..... " i11....14. "" ...i-
ligheid la. ba 4 1' Ol. Ddt ... djn
yoor de arbeid.rb een onderde~l van
4e arb.i4~omat#bdigb.d.ndat cij niet
JwalteA oPP".ft ..

D. huidi,e a1tuatle in 4. fabriek van
LA lIocae la het ....odlll<t .an do polihek
die oillda de bb.drijf.tol1i... in 1%7
pWc>èrd werd. Al in 1970 Oh:t.totld_ll de
••rat_ probl..en: vergiftiging van de
lucht. m~eb.ni.cb. 4ef.kten••ponta-
De urant:ua...llr.DGen il1 het boJtken waar
d. hulz.~ _oeaten word.n verwijderd.
n. ~b.i4.oest&ndi6b.4en werden steeds
slechter. Oader druk .an .en staking
accepteerde .eu ion 1912 ecn volledige
1upec::tie••at' behalv. e(!n paar op....
p.rvl&kkice veranderinsen ver$lechter.
d. de e.ltuatie verdor. In 197" en 1975
tH:l"den d. arbeid.era in plot«tUld1ett$t.n
opAi.~w gedwon••n t. staken. a.4urende
vier en een halve •••00 w-erd er ieder
.,.ek;.rut ge.taakt. th 1916 out'OM als
gevolg van d. afbraak YaA 4. overheida
••k~or.eoncre.t ,.rticulie~. onderne
ainseDn...n 4. productie van~de e.B.!
ov.r••en lan,durig conflikt 1» Mar...
ccull. f La !l.a.cU. en Kir_u. Do arbeids ...
oaataildisheaen en de be4rijfs1feilig
heid ;ln d. Qpwerltingafa~ri.Jt.nkw_-

DeArbê:ld.au:t.,ndi.gh.d.~

Vaaw... d. r-aiGAct1viteit zijn de ~

beidoometaa4ighoden 1n de opwerkin~.

:i,ndu.8trie van bijzonder bel«ng. D.
anaop b.atralingen vergiftiging 14

VOOl'tcll.U"• .uel uw,si'gen zij k.-n. d.e ge
oftàheid V.A de arbeidere _en oAberatel

bare ilcltade to.brengen. D"auM Het er
et o~ afstand bestuurde eaèhine8 «e
w.~kt wc~d.n eh aceten er handschoeh
box_n (vol1.-1& .fg••loten kasten,
••rin.ll••n t~•• ~ikk. rubbereQ hand.

aehoe-nen. naai:" bhttl.n atek.n) gebruikt
worden. bij reparaties in het 'actieve
ilteu(w_ar voo~t4urend straling

hangt} ...toa op••tale pakken gebruikt
worden.

(:lOt<; MeT AfYALt'~O&tt'"
:al/::~ Wil Of"f'I(I1T,U.••

DE O1'D'l'-llHOtlB

Het dtat1'ikt WIt d. Cl!'D'l' ta {I....
noble gaat In haat konklusie.
0"<>1' de kè1'l'lfil..rgie veNer dfln
de OFDT/mn'BA t. La lIat:Ue ••Zij
g ••ft in .en platvorm. "e~'preld

naar ~l.i4i~ van de de~o~tra
ti. in Creya-lalville tegen 4e
an.ll•. kwe.kr.~or daar. aan dat
-. de kern.ner&1. a.l....l ni.t
nodig hebben .n .amt dan deee
varen van d. k......n.rpe voor de
econollli.e, door de o"-J:Ql-.llae
ti•• voor 4•••rk&.lecet.lh'14 en
docr bet re41oakti.ve atval op.
Wat betrettd•••rke.l'eenheid
!'.iet lIIij de vola:ende beswaren •
Industriele herstrukturettng SGft-
der dat .r ni.""" arbeidsplaat

sen worden geschapen. H.t ont
man tel.n VlU1 and.re ....reiepl"O
ducerende bedrijv.... liet ......
dwijn.n van .tdd.larot. en
kleine b.drijv.n. "'8181iaatie
"lUl de prodllkti. en het ver
dwijn.n ven d.'ve.lheid ~ pro
oukten, Ontwrichttne van de ar
be id"0IIlJltand1clt.den. Daa!'0lI
"telt aij een andsr type ...t~
echapplj voor "Waarin de etruk
tuur van de enerc1eprodul<Ue 1s
gewijaied" en "Waar ok doelen van
de p>:'odpk~ie

epdemocratleeohe wij.e worden
001'1'''1d en uitg.werkt". Do••
voorste.llen li jken lIlij bel..,...
rijk geno.g om b.~er

kussiesrd te wQrden in d•.
l'l€ilerland..e vakb.weginc. daar
om drukken wi j ze ar bij .d.
s';:h'i1~l:1vatting van. de peraoqn
J"erentie van d. SNPEAlCPD'l'
t. La~ opC; okto,"" 1971~

lIAIlTIN POO'1'
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Tot op het at••au vau de .,rllt. 0....
v.r••nk"'t (16 r.a.tora) totdat
b.t ~it o~at van .d.t••ha••k '0
aapaait.i. &eker ia dat •• b~.nd.tot

staven u1t aö r.actoren vaa de E.D.F
/i)N-••rkt kUJU\en "forden.
C) ODaidd'1'Jk' stop van O. 'nat.1~
lati. 'MA t.. HaS'U. ,ed\I;J".Ad. ongeve.r
-6 .....n, GIl ut de •••• t dringende
..epttrati•• t.kuftn.nb.gi....n4tn. di.
voor ••aoOk maat en1&zina jutste op
warkinl van ar'~i.t~ Gaa~ Brandatot
oodiS aiJn.
n) Aan pUdn, VSft d' t.briek van M..
coule aan 4. U.N.a.O. braadstot (~a.

tuurliJk.uranillll_srat1at~I"').at bO
gt otralinsaactiv.t.it. waarbij Oe ar~

v....i .... oppO"" 1A La lIap. ' .......kt
.oet worden.
E}a..~Y.r4.r. opwerkiac*contractea
voor r.actor'~ uit het buit.aland.
aanul.riAS van &11. 1"••4. at,..lo
hl1 cóntractell.
l'} U1. vool"hrli.4tnse. Voot" <la ~O\l;"
van '.11. Atn.,. o,..rk1npt.br1.k aH.
ten ...topt wor4eat totd.t d. buidi,.
11U1~allat1.. ftJt ut t1pe U.AIOO. bew...
~.n h••tt taChniach t. k~.A funeti_
on.reD. 0' iuutl"i••l nJ. V'AU.
G) Voor d. Jor... 19?8-1981,
• Opw.rklol V&O d. tot aou toe ia
La HaCU' oPl*al.,.n en AO' t. lev_
rea U.J.G.Q.~br.n4atot.

* lortdurend. experiaenten •• t de .t~

delinr ft.A.O. OM de ao,.lijkh.deB 'P
voorw~.n,,.&.. de pr04lllcti. op in.
4~.trl••1 at ••au te kvan.A ~.pal.n*

~ Bouw va. ... nieu-. halYoo~ d. he.
band&~in8 van vloeibaar al'.l tn "n
nieuwe at~bl:irJlI' Yoor ut \i1tbalan Van
plutonium uit brand.tot.
- Volledige r ••1sie van d. tabriek,
ala 4. o,warkiD' van 4. U.H.G.G.~
brandatot _laar 1••

Ale in 1981 d••nál"1ns: •• t •••fde
11ng U.A.O. ter b.echikki.,.taat t kan
de b••ll..1q ......ta, word•• ot .,.
noa ..... o,pwrktos-tab:r1ek*J\ ,.bouWd:
aoetea voI"4.a.4.u ot ut .tooaprocru~

... ",ortI,.••, .Oat wo.rcl.n..

Wij .iJ. het ab.olu,,' ei...... ut
de eoc-aa. die iu 4_ ~rk1nl VaB b••
.tra&l4.br tof 1 .-won.
zaak ai.t •• 4 Nt J'1.ico .0
••» illd:uawi. t d.1. 'Ioor arbto1dera 'ft
bavolkina op sieb al ..vaar11jk s-
no., 18, .0& v.rder opjaaet. Wij .i_
a.. cl....._ d'.t de opwerkt.nc van b ...
.t.raalde walMlatof 1nb••en. toat. ....
• ~n ov.~h.id.41.nat. Wij et.en 4at
4. rabrl".n .aA MaPCQUle eD La~
~U. oaaid4.1ijk wor4.n o,..noaeA ln
dè C.I.....
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D. S.M.p.e.A.1 C.r.p.T. bo~ft oeslo.
teA d~z. voora~.ll.n in bet open_
baar.- t. prea.nteren.

Het gaat oa de &~betd8omatandighé*

den .n cl_ werkgelegenbeid VAn de
opv.rkingu-arb.i4era.

.... <la noH. van O. SlIPA!CFl)'l' op d.
opv.r.....atabriell: ..... dot COI.UlIIA t. La
Ilagua (Br.t....).

Doo~ V.Tschl11ende publikati•• van
uw ..uUe .'Jn wlh St..00JllSl'''''P Stop
llorn.....si. lliJ....o (SSJt,.N'J") op d.
hoort. va.. d. .rb.'dGaaetan4'''.deo
,op " .. oplIt.l"ldnp.t.b~1.k..

D...... zijn wij veJ"ontwa.ardigd over
het arrosant n.,.ron. 4.0(tl" 48 4:i.rek_
tt. yu-de COGFJU. van uv _ia dat er
"'A Ai."" Qontracten Voor het be_
~.l.D yan bu1tenlanda ~a4io.ctiet

.at_..iaal t. La Hape voord.at 4_ fa
briek lreftO'g ..rni...."'" ia.
....t hot atalu!t-6n YIlA contracten. ...t
Japan en 40 BRD pl••tat de direktie
van d. COGEMA haar coamerciile be.
lansen bo.en de ei••n van &6$Qnd
b.id 'u v••li....o v.... ~b••o.r. 'u
"'Oa.• .a4tA.

ioawel w1~ UV .i.~11 c_rechtvaud.ip.
v'ad.u =i)O wij ~ ant'.k.ruen.rgi.
b.wegtn&' Vti~ .en.1111 dat de 400r u.w go
stelde ••iliCh.id~.iaen all_en .aar
kunnen inhou4en dat de fabriek goslo
te. vortil.. D-..rb1.1 .o.tQ.iL.~le ••rls::
........ .... 11. COOllll.l ..........Ild.work
..l ...uh.to .ult.n d. karaiftlluetr1.
pboden wo:rden.

lIi~ wnl." ......1 .....Ujlt uw atr'Jo
"er.t.untn.

DERGIBWEllItllND OP DB 1lAA3VLAKTE
(13,14 en 15 mel)

Oltlenga he.n «e Haag.. 3troom
groep etn demonlltrallief' weekenil
op de ~l1akte geo..ganilleerd.
Doel -..mde biJunlcolll8t _a:
one proteall te uiten ov.r de
daar geplande kerncentrale of'
aardgae"'1'lIÛnal voor 4e opa1tl8
van vloeibaar aardga..........
daarnaallt 0011: aan te tonen, dat
llIet alternati.v. (b.terg....gd
"e.ndeloBe")en.rgi. t. w.rken
valt.
De k.uze van v.rvo.lI'8YO.... vi.l
dan ook op fi.teen en bakfietsen.
Onde~g Bijn .r .t.ncils uit~
g.d.eld, ._rim, bali_ren tegen
gevaarlijke grootllchalige ener
Ii.~""'" vermeld "tonden.
t.v.nawerdert 4. alternatieven.
41a wij ala oplo.aine =i.n, b.....
nadT."\:\Irt •n. tweede.dag si~n ••n aantal
...naen fold.... gaan uitdelen in
Oó.tvoortte .1'1 op de nabijgelegen
elJlllPinas•
Op het terrain waar ons. tent.n
atonden, werdan and.... aJctivi
teiten ondernemen•. oa.door:
1. donatrlltie van windmolene (2)

en Windlllol.nmodellen,
2. demonstratie me-t een sonne

kollektor,
3. water d.nUeren mbv. Sonne

energie.

Op-..llend waa. dat d. rad",~
ni.uwsd'enst en de regionale
pers aandaoht aan dit weekend
1le"tMdh.bblin, _ar in d•
land.lijk. pers niet.. lIerug te
vinden is.
Tenslotte is een kantt.k.ning
toeh wel op haar plaat". Veel
lIlen...n (ook in de AKB.) rea
g.ren erg schamp.r .1'1 beetem
p.len j. ala wereldvre.md.
wann.er J....11 eindeloze ene,...
ll:î.e!lt'tnnentracht te w.rk.n. We

heb1>en in dit w.ekend
eont.r wel degelijk kunnen aan
tonen, dat werken ...t einde
1011. energi. ge.n lachertje is•

CORII!lI G{.AODI!lfANS
SSIl:-Den Haag

•



29 APRIL
AKTIE DAG

Peter Tolenaars
Oorien Glaudemans
Jan v.d. Sluis

We fietsten naar de Sohevening
seweg om hier voor no. 44 (het
kantoor van de UON) ons onge
noegen te uiten over de URENCO
plannen in Almelo und anderswo

"De UO" had twee vertegenwoor
digers gestuurd om ons te"ont
vangen" en te fotograferen !
In hun bijzijn is een verklari
ng voorgelezen, waarin de be
zwaren tegen het. hele atoom
programma geuit werden.
In een brief zijn onze eisen
toegelicht en aan de daar aan
wezige UC-medewerkers aangebo
den.

Hierna werd een model van de ue
fabriek ontmanteld en omgebouwd
tot windmolen.

De UC-vertegenwoordigerg gingen
toen met een aantal demonstran
ten een diskussie aan over
werkgelegenheid •
Door ons werd op werkgelegen
heid in alternatieven gewezen.

Hierna werd de groep ontbon
den.

I,

••

OENHAAG
Landelijke almelodag Den Haag.
Vervelende en niet ter zake
doende argumentatie van de kant
van de politie hebben aanvan
kelijk de voorbereiding in de
weg gestaan. Pas vrijdag 28.a
pril kregen we onze vergunnlng
voor een demonstratieve fiets
tocht door Den Haag.

Zaterdagmorgen 29 apri~ is er
aan de Engelse ambassane een
petitie aallgeboden namens de
SSK, waarin solidariteit werd
uitgesproken met de demonstra
tie in Londen tegen de opwer
kingsfabriek in Windscale.
Tevens werd stopzetting van
alle Engelse atoomplannen ge
eist.

De gehele dag is er door een
aantal mensen in de binnen~

stad gefolderd.

s'Middags half 2 vertrok een
groep van ongeveer 30'-40 fiet
sers en -sters vanaf Plein
1E13~

Door in de binnenstad bijtijds
linksaf te slaan, konden we het
Binnenhof gelukkig rechts laten
liggen-
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WINlEISWIJl

De akt1. van het Energie Kositee
Oost .. Gelde.rland C!:.,K.O.G.)ep 29.
april" Wi.Ater.wijk geschieli4e in
het kade.r van de landelijke anti
atoOll-dag 1n Jfederland en werd uit
geroepen d09r de organisatoren van
de Alaelo-deaonstratie op 4 aaart.
In de week voorafgaande aan 29 april
heeft het I:.I.O.G. bevolking en ge
meenteraad uitvoerig informatie gege
ven over Duitslands meest riskante
atoOllprojekten die uitgerekend langs
de Oost-Gelderse grens komen of al
gedeeltelijk staan. Vooral op de pro
blemen vaD de opslag van het radio
aktieve afval i.A .&haus op 23 kilo
meter van de Nederlandse grens "rd
uitvoerig ingegaan in een r~port

dat door het E.K.O.G. werd samen
gesteld.
2500 burgers uit Winterswijk teken
den een pakket aet eisen gericht aan
B. en W. en de gemeenteraad. Inter
eGsant is dat ruim ~ van de burgers
die verzocht werden om een handteken
ing onder bet eisenpakket te zehen
dit spontaan deed Kennelijk is de
verontruatins over de atoOllprojekten
veel groter dan door sommige onder
zoeksinstanties gesuggereerd .ardt.
De burgers van Winterswijk eisen dat
alles in het werk wordt geEteld om
o.a. de bouw van da opslagplaats in
Ahaus tegel1 te houden zoals het
E.K.O.G. de raad en B.enW. zal voor
stell.n in devolgende punten:
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:&:leen gesteld aan B. en W. en de
raadsleden van de gemeente Winterswijk.
1. Op korte termijn diel1t de gemeen
telijke overheid baar ~standpunt te
bepalen en daar naar te handelen. Dit
in die zin dat de burgers van Winters
wijk van hun overheid eisen al het
mogelijke te doen om eik atoOlllpro
jekt in ~n rond Oost-Gelderland en
Twente 'begen te gaan en tegen te hou
den. Om te beginnen met !haus.
2. Een openbare gemeentelijke atoom
kolllllliesie doi.ent ingesteld te wq;rden
met vertegenwoordigers uit alle ~ frak
ties. De burgers kun118n er niet :àee
akkoord gaan, dat de gemeentelijke
overheid zich onttrekt aan haär ei
gen veràntwoordelijkheid ten op
zichte van de burge~bevolking.door

de meningsvormi~g over problemen
rond kernenergie over te laten aan
hogere bestnursinstanties en zelf
niet handelend op te treden, zoals
nu gebruikelijk :la- met name in
Oost-Gelderland.
3. Via een regelmatig verschijnend
gemeentelijk informatieblad dient
de O"'terheid yan Winterswijk haar
burgers permanent op de hoogte te
houden van genoemde ontwikkelingen
en de aktivi~eiten van de gemeen
telijke overheid van Winterswijk.
4. Een diskussie, over rampenplannen
alarmeringsregelingen enz. wordt
door de burgerij alleen al gezien
de onuitvoerbaar~eid, volledig van
de hand gewezen.
5. De gemeentelijke overheid dient
de eisen van de burgers regelmatig
oVer te brengen aan de andere Ooet
Gelderse gemeenten, Provinciale Sta
ten, Duitse o~erheden enz., en hen
te overtuigen van de juistheid van
de eisen der burgers (m.n. punt 1.)
6. In samenwerking met andere Gelder
se gemeenten een milieuburo op te
richten met een vaste kracht binnen
het kader van de Gelderse Milieufe
deratie, dat zich bezig houdt met
projekten zoals genoemd onder 1 en
met dergelijke projekten in de pro
Vincie Gelderland.

Gezien de gunstige ervaringen in
Winterswijk is het niet uitgesloten
dat het ~.K.O.G. ook in andere ge
meenten in Nederland de burgers
gaat steunen in samenwerking met
andere milieuorganisaties.



"...
NYMEGEN

Inde week van de 15e mei konden we
in de krant lezen dat de grondwerk
zaamheden voor de uitbreiding van
de ue be-gonnen waren. De bedoeling
was, zo vertelde men van de kant van
de ue. om de grond nog voor de win
ter bouwrijp te maken. De antikern
energie kan dit eohter niet anders
opvatten als het feitelijke begin
van de uitbreiding van de ue. En
dat terwijl er op 4maart 45.006
in Almelo demonstreerden tegen de
UeL
Het zal duidelijk zijn dat zowel
de Direktie van de ue als de Neder
landse overheid de demonstratie niet
serieus hebben genomen. Verdere akties.
die eventueel harder zijn zullen
ondernomen moeten worden om duidelijk
te maken dat wij nu niet en nooit niet
en nergens niet kernenergie zullen
acoepteren.
Daarbij komt nog, dat de kans groter is
geworden dat van Agt en oonsorten
hun veiligheidsgaranties krijgen, waar
door de laatste parlementaire barriere
genomen lijkt (de motie van Houwe
lingen). Niets schijnt dan u1tbreid~

ing in de weg te staan. Niets dan
alleen de Ant1kernenergiebeweging
lIlet steuli van andere groepen althans I I

In het kader van akties tegen de ue
werd er natuurlijk ook in nijmegen
iets op 29 april georganiseerd door
het SKK. En wel een manifestatie op
de Grote Markt en een fietstocht
Dodewaarts (naar Dodewaard dus).
Dit laatste om de relatie van de
ue met de kerncentrale daar duide
lijk te maken.
Gelukkig aws het die dag goed weer,
zodat alles niet in het water viel;
Nadat de stands en het podium al
voor een deel opgebouwd waren ver
trekken er zo'n 150 fietsers. Het
geheel was opgesierd met ballonnen,
vlaggen etc. Onder veel bekijks (
oa het NOS-journaal) werd er naar
Dodewaard gereden. Onderweg werd de
stoet opgevrolijkt en aan gemoedigd
door bepaalde individuen in een ge
luidswagen. Naar verluid betrof het
hier geen spontane aktie. maar waren
het mensen van de SSK. "Zet hem op
jongens" weerklonk het alsof er geen
feminisme meerzou bestaan.
Ondanks het straffe te. 0 (voor aij
althans) zal ik weinig
Eenmaal in Dodewaard gekomen .
een informatiec~.". ,ebou en onder
de plaatselijke bevolking. wat inhield
dat er huis aan huis pamfletten wer
den rondgedeeld. Toen bleek dat er
pamfletten te weinig waren.zodat een
groepje van 10 mensen slechts 25 pa
piertjes had rond te delen.
Ernstiger was dat er geen exemplaren
van da~ wonderschone blad Onder-Stroom
aanwezig waren, zodat ook deze keer
de bevolking van Dodewaard verstoken
bleef van goede informatie. Volgende
keer beter zullen we maar zeggen.
Toen allen weer bij de fietsen ver
zameld waren bleek, dat de campagne
in ieder geval bij de jeugd goed aan
geslagen was: bijna alle ballonnen
waren van de fiets verdwenen.
De stcet vertrek weer richting kern
centrale. ''Veel suoces mensen" hoorde
ik een Dodewaarder roepen. Toch leuk.

-..........~....._j Ook bij de oentrale zelf hadden we
veel bekijks. Een BVD-er was zeer
ijverig bezig.
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,e
Die hebbe~ je:, ' "
waarschijnlijk instink~
tie! gemeden, ouwe!

Ach, vrouwen,
vrouwen kunnen:
niet denken.

Deze akties riohten zioh ook tegen
de kernenergieprogramma's in andere
landen, bv. tegen de ultracehtr~fuge

in Capenhurst, de snelle kweekreaktor
in Kalkar en de eVèntueel te bouwen
ultraoentrifuge in Gronau en ook de

honderden atoominstallaties die onze
oosterburen willen bouwen.

De gevaren en argumenten tegen kern
energie houden niet bij een grenspaal op.

Ue plannen voor de uitbreiding van kern
energie zijn groots. W~ moeten deze
ontwikkeling stoppen en terugdraaien.
Met veel inzet en vele kernenergietegen
standers zal dit lukken.
Op 4 maart demonstreerden zo'n 40.000

mensen voor stopzetting van de ultra
centrifuge in Almelo.

Tijdens de voorbereiding van deze demon
stratie werden in talrijke plaatsen
energiekommitees en aktiegroepen opge
richt en deze ontwikkeling gaat nog
steeds door.
Zoals bv. in Twente waar voor de demon
stratie het twents energiekommitee werd
opgericht dat nu nog steeds groter wordt.

Ook zijn in vele plaatsen en dorpen
groepjes van kernenergietegenstanders
opgerioht die zich regionaal aansluiten.
(zoals bv. Beek-Elat-Huizen~iel-Gennáp)

Ik ben In heel mijn
+eYen nog geen YrQ~w,

tegengekOlllell, die
kOR dellken.

VlUldaag, 29 april, worden er in
minstens 16 plaatsen in Nederland
akties gehouden tegen kernenergie.

INLEIDING en SLO'1' van de
ImDE van PiEKE GERRI'J'SE op 29 april.

Bij de cutrale zelf werd een éYII
bolische aktie gehouden. Een maquet
te Vlin decentrale wl:rd verbrand.
Aanvankeli3k lukte. dit niet zo goed.
"Zouden kerncentrales dan toch veilig
zijn" dacht ik even. Echter daar
ging het geval in vla*men op. Het
vuur werd nog aangewakkerd door' er
allerlei rot~ooi op te gooie~. Tijdens
de verbranding gingen wat meneen een
kijkje nemen bij de centr~le, die
er goed beschermd bijlag: 3 lagen
nato-draad. Er aws geen "BUlIe" te
zien maar natuurlijk waren ze er wel.
Daarna terug naar Nijmegen,waar in..
middels de informatiemarkt in volle
gang was. Het was goed druk, de kraam
pjes zagen er leuk uit en ook de
manifestatie mocht er wezwen. Eerst
Fistel met oa een parodie op Kiste
maker,daarna een gitarist en tenslotte
de rede van lneke over het waarOlIl
van deze dag.
S'avonds werd er in besloten SIK
kring feest gevierd.
Kortom ik mag wel zeggen een zeer
geslaagde liagl

Dick van ,Sas

Beste vriendinnen en vrienden,

De bedoeling,hiervan is te laten
zien dat de antikernenergiebeweging
niet inslaapt na de grote Almelo
demonstra'he op 4 maart, maar integen
desl groeit en sterker wordt.
Dat wij met verenigde kracht onze be
zwaren tegen het kernenergieprogramma
aan de orde stellen d.m.v. aktiea en
manifestaties.

En dit gebeurt vandaag niet alleen
in Nederland, maar ook in het bel
giese Mol, waar het knooppunt van de
~elgie8e kernindustrie gevestigd ia
(met o.a. een opwerkingsfabriek)en
ook in het angelse Windsoale waar a
toominstallaties staan.
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Deze aktiedaa is enerzijds opgezet als
een verlengstuk van de demonstatie
tegen de ultraoentrituge inAlmelo, maar
daarmee ook als een aktiedag tegen h$t
hele kernenergi.pro~amma.

De verrijking van uranium in een ultra
centrifuge is een belangrijke stap in de
kernenergiesiklus.
Verrijkt uranium is nodig als brandstof
voor kerncentrales.
De uraniumvoorraden zijn beperkt en zul
len bij de huidige geplande ontwikkeling
van kernenergie rond I990 op zijn.
De stoomindustrie moet dus zeer zuinig
omspringen met uranium.

Daarom haalt men in opwer~ingstabrieken

uit gebruikte brandstofstaven het nog
niet gebruikte uranium en ook plutonium,
dat door de kernsplijting in de kerncen

trale ontstaan is,
Plutonium kan gebruikt worden als brand
stof voor kweekreaktoren zoals in Kalkar.
En ook voor het maken van atoombommenl
Plutonium is een van de giftiete en ge
vaarlijkete stoffen op aarde.

Kortom, de verschillende stappen in het
atoomprogr~ zijnnleto Vaxl elkaar los te
zien.

Dus ook niet een ultracentrifuge van een
kerncentrale zoals in Doo4ewaard.
Daarom zijn we vandaag naar Doodewaard
gefieted en daarom de simboliese a~tle

bij de kerncentrale daar.

Wat betreft de uitbreiding van de ültra
oentrifuge in Almelo moet door de rege
ring de definitieve beslissing nog ge
nomen worden.

De nedelandse regering wil èn haar ge
zicht niet verliezen, zowel de industrie
,West-Duitsland en de Braziliaanse Ge
neraals tevreden etell~n èn het verzet
van de bevolking sussen.

(onze argumenten tegea kernenergie zijn
weggelatenomdat deze al herhaaldelijk
aan de orde zijn aaweest in Onderstroom)

INEK E OP l.~A.f'IUl.

,~ Of, ""'''1
SLal' I

Dat onze strijd effekt beeft is al
duidelijk •

Een voorbeeld hiervan ie dat de rege
ring in Düsseldorf overweegt of het
vanuit de geZichtspunten teebnologie,
energiebeleid en m111eubteeherming

nog wel zinvol en verantwoordelijk is
verder te gaan met de bouw van de
snelle ~eekreaktor. in Kalkar.

Een oplossing waarmee iedereen tevre
den is, is onmogelijk,
en wiens belangen zullen bij het nemen
van de beslissing het meest gediend zijn?

Daarom moeten wij alert zijn.
Wij moeten vechten voor de belangen van
het volk.
Daardoor wordt globaal ons verzet gedragen
t6gen kernenergie en tégen een sisteem,
waarin de belangen, veiligheid en welzijn
van het volk afhankelijk gemaakt worden van
Winstbelangen.

We moeten steeds weer duidelijk maken
dat er verzet is en dat dit verzet
uitsebreid en harder wordt.

Daarom ook deze landelijke aktiedag.
Waarmee we laten zien dat we een

eventuele uitbreiding van de ultra
oentriguge niet pikken, dat we hele
maal geen ultraoentrifuge willen en
stopzetting eisen ven hèt hele kern
energieprogralllma,

Hier en waar dan ook!
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DE RAADSELACHTIGE

t3LIMLACH VAN .JIMMV

lubt 19'11 uni V
ter t d. pl.. g.o.en pu.m.t van Ot
U.. S.A., hl' n.llti ....JtN.actt......pI"O..
Jeet te CliA•• Rl..r blJ oak Al,,-,
1ennesae. wilde .toppea. 01' if..td.
••n Blora yan prot.at nn d.S:J,fU
va,n de a..rlkU.rl.. k.nlndu:tri. ot.
Maa J1_ Cartu Y&ll plan d. ontoU
••11ug nA 4e kel"n«t"'u t. ftr1:rAf;.A,
o! ••11;og.M,l t ••tQp~n 1 word P'
S.vraagd. Ilo b .....l,A\I "" ••n p..
rltn1anc Yorkondit;è .....".r.t.
.11 ""'" ••0~1OOb _1-':- ....
alo _Ue .........0jIt_ gobouwcl
...rd.n.• l!ortolli""" .. __all1! Car
ter vU ,1M40 bo~n "*" cl. _rl
l<oànot :Lo4uoh'U·~ ti! .U..... aan olJn
""n-prol1tentu-pol1U,k 1 ~k 111 ...
4orloncl dOeht."o_tt;on <tat 4 -
kernen.rg"...1~• .n1.ur nn ...,' .
ofB8ez.ae.14. Intua..n. heb.D .. av,rui.
••"J Cori.ra Qrnouorcl.t-p.èlU-
ti.1< /1._ ." ft kwlAo" "u .....
ba,1a.ntf D.

,;N.!$~ lIIllIllKRBlct9R8

Na d le: deaon8trat1e -ot.P" Ou
sndtOo k......t .... lA lIa~ .,
24 ~lI1itr 1911 1a'o•• Mt 1d.""'J.
-dat 'd:e preli1i1ent ·~an de U.S..A. t."el'l

·d:ète appuaten zou liJn _1 -ma."'ord.. _'0 ....... to_ .i......it
dekonkluat. dat Carter ••.0 bOn4ge
noot kon zljn ln a. .trlid te,.n doz.
·b$.•kreactor. In. olt. t.gan elite orn....
ealr~îe. I. au OIi...hun voorbar1& ?

3Aell. kw••kreaotoH,ha:bben drie na4.....
1e.lh !.n ur.'••.."t.t...t er na -..r100p
VIul tijd oon ....lj g:t'Ot. hoO.....1ho14
'l'U: het utttret giftlca en -/Oor bo...n
ce••h1'-. plutonl"', 're" t ...a. _t
.1' ..ar ho.1I' lanI_ nuun .pUJt
.tof ·ce~· t".l"du~bOltApt1Ja

VOD d••p~'.tof 10 .ng r dort1&
J.ar). '1'... Urd. U 4 110 kWê.1<-
r.a.t:.to2" alleea d.u .OOAoa1.aótt M~
r1jk, ~., biJ........ ,... JI_n ,0»
....l<iJop!..brJ.ok ""rdt cebrul".
n. b01aqrljl<ltt. Ilo....... t.p" d.
_llA1 __.ot.r __a Cart.r lat
"n••t .... V&A plutc>..1lIlo ." 4uo ·cl. __
<tot ••n ""U1AI ..t ........11. h •• I<
:reactor- '&0. puw aan __ti.ria.l -.n
k..... Rlj IIu..lI1j dOt 1.. 4.
"\lII-ftad.r c••• 4...... #••t1DghoUIIII
Blootri.....toll<ko14 tll'o) ",,1< pl..t<l
nlW1 ont.t••t.
lI.t plutont....olt a. FWlI.....act".. 1.
~..neliJkor 'lP t ...rko. ol. 4..t
uU U_Ilo ....._otor ." oordt
op h.t _"bli1< lA ........h11loo4. lan
don ook toollO,..t. Op _relalo
••haJll ,.Iloort 41t iA P.....1<rljk. B....
S.lon4 •• I"dio, iA de -J.' Unla
• t ....t 00. fabrt.k .l.1••""""pUjl<
aatuiaal kan nrwrken. Wat.rlaal
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uit enellt.kweekreactors kan nog
.nergens ....." worden en uperl
...riten ~'~kri~lcll.,.n tot 0\1

toe ~"", aisluk1:iJtg uit.

SOa ' a.tor iA In41a. SOle...rd
M,t; ' tnate_iAgvan .en aIileriban-
.• re~.t"1nc. 1e_rd.. b1nn.D een pll.4t"

".kon v.1d""..4o _ter1Aal op 0lII
... QlI.1n. at"OlIIl>oll te ........ ( d ..
.. Nr'tchten OTerÓ8 lnd1aa.-atooa
_.,.. Va.n...... öu'bom he6tt CU1,er
:\J\ januar1 197B gowo1&.rd om lndto
~rtJkt unnlW11 "AO" 4. PWIl-..ea.
tOl" t. leyenn•

K.t boa-ors_nt t.gan 4. _Ilo
ko••kroaotor lijkt "'1A1& hout t.
OA1j40ll. tamoro dO 1ll ...rlkoon....
11C.l1t1.- g8bouwde. PO-reactors
llobllan dit nadoel DOt zo go.cl.
~..t .1j" d. ..rkolij ko ba,.""""

.-..n llllrtar tegO" dO """11o-kO••I<
:reactor?

Zonder dat er nle\lft l'eao'torbran4
.tot -Ç»kWe.ek'· wordt 1. kernen.f'si.
d.t haalbaar:f want alle schat tinpn
o1J..n .rop dot Mt .pUjt...... ur.
n1W!1 ongo,YeU 1990 btJ h.t hludtg.
.'1"tJrulk op zal z1~J1• .1:;1' _.et d\UI
.en ..thod. vu "itwe-un"* ontw1kklld.
word.en. ana.ra .as hJlM'nergi., niet
at.er dan Hn droo...

ue ".lor. Ovtr bet ~rbod Ot d••n.l·
1." kweemaotoren .n. nog niet g.~

luWttc;t .~ ••raatJeep. .'.n artikel 1n
Natur. ft do•••Ilo" t977) ondor d.
tit.l "Beu -andere nUGleam uVAtt.

Ou keu....u ••n n..k:reactor. 41_
111 plAata voo plutoo1wo ..U uranlwo
Jt.l1.'turantua u1t tno!:'iUII ;.;ing ..
.-.a." .011:, iclti•• ha" kweUD ..t 'bo·
rtu .lII bu1_1:er1aa.l. wu niet
A1.... .0* .rY&rlageD _'dit prln
c1p.e • .,...n tot .u. toe erg aleobt t

(.1. b.t _k ...... K.Strobl.. 8oll.Do1lA1"'ar llnd OIUcl.raufllo UWlll.....1a-
S.... lIuburg 1977) t 0" nU dan
cl. redan a..t 41t pr1ncl~ .10 lat
oon4o...1cld.1 1'001' d....a4lAs ..... do
korenorclo oer4 ops._ra ?

"'eldie voord_be weren: er 1& S••U
o_r1<lAs ood1&. bJIt .....kon gaat .. t
.1.t al t. "oge hUto g.paard (klAlt
Der. ontplo~f1ng.kan.). er oatataat
weinig pluto.n1u en dt: %'fUlC.to~.'t.ven

worden ....1 l'..cl1oacttever (terroria
t&... ku..""'ll1en er .niet ..er ..' naren).
Maar het ,root.te v-oOl"4k.l waa dat er
"90,. .lat 4. oAhoAcltt;o 'IOge... ty-
p•• reactoren pbrulkt r4en. Ilaar
d. lA canaaa o"to1kk.1cl. C4IU>U. D.
CUaclO.. lla\ltort_ UraAi_ a.tor
O"fdt lA canaaa to.gopoot allo
patent....1ja iA COAaclO.. 0" AaO..l-
......... b_ Ilo· roactc>r 1.....lJ ho-
t .......-.:- tlkoop te CO_th....1-
1••a lat 4001' <la o-..claol Ilot.r
lep.ll4.. '111 (oan lI..ti a 1tlIU)
uU do ....kt ••a",,".
Ju _t :t••tlAsbo.... """ de t
.... CjIDU_ekraaotor .u t taa1
-...kt dot ..110... SO...II1" 1. """.. 4..lee. na. 1. dot ..lot org t 111& ?
e.t o.o:t_lk:u1an 9tL4 '.A ,o,l cto;!'-
t,p. 4uurt geoooD11jk jare" a" RU
kcat .r oe"tj••• ,.lak IlO !let _110
beell:t'eutor-nrbod· 'f'&A Cart..... 4at
1e toch ers tloev.U1C. AJ.et....,. ?
C'uote" had: _t :d.1n lrfteknact:OJ"-ni'
""d nlat d. ko....lo4uatrio <IlI voo.
"ar. 8;e:ut. Itaar allHllUa ... 4...
:Lo4uotr1.... • do K'U Il1t 4. BRD. .0..
bak geut. Het 1a nu· nog u.r lt. ft"&8.S
o! 4. K\fU 00 _1 z..l bUJv", opruklooa
ala tot nu tho ("'.:llu t Pakl.tu).

fot 'en 'Vu cl. _NteAlrt.n ftA cut.r
hoort hot iA.t.11o. ".... .... ll1IlilIt.no
ftIl enlrgS'. d.at ond.Ji andere l" ..:r"'"
_11160111ad.lAIn yoor ..trolo aard-
gaa aoet ..oetatl. In • top dM_1l twe.
beken4en op : J .....aohh811lg*'" ••
a1ni_teJ' van der••u e.'oDt••rper ft,ft

'.A .~oQmboa-.tra~.lta-.4Dal. P~"'.~•.
Ol< direkt..... bij d. Nl31 .n nu direkte....
YaD a••11.~tul&"cllvl.1. ~OA Roo....11



l.uternatloul (oatnl":p*r .yu 4. in ••a
••oo.~ rpel") en '."A8 hoOfd. vàtl
d. ura1.Dcl tH.. 'Ou II"".....U U.tOll.\d
bUr...Uonal) ..a tlelatl. Ol' Ilot p~
bi.d IJ'; ...,.o.1a.ll...rd lA ......11..
KR.tere.et._. (troM SCi.AU! 16,,9-'77.
' .." .... 1166 ).
hn ..ranraardll clûClJ· oa een· Yoóral
........4.....,n.tirSl....'o11ti.k, ., ~1'"

jl~ kerMMrat••n ....1 ft U."na.:U••
vetl t. Qt..rpen. Zee .:l-~ ..iA! 'Uw
vriend•• d.JA en. 1.k ze& U '1'1. &oW
bent, .t_t 1n 4••1jbol. n. U
J1U7 C.rt... ,

Ol'\f~al\Ell

Iladàt ln 4à hertot v 1977 <I.....lle
k"eckreact,orut: t OBt«t'U.•• was
1n het; voorJaar van 1978 dl 0'....
kina. van reaet:orlD"andetot aan d.
\I.~t. Opwet'Xen i. ab~l ut AQ""....
1uo11~t o...at d Q t.r '0.1
k••t te ,"" t nlo> .,ll~'bO&r
.tval. Opwefkina 1. echtu .el- ..11
onfris fr.anret. zoaU .:w..ra ia dit;
nu.ar word.t &AI1&etoond.. KoJ:'toa"••a
dileMmA YOOJ" 4. karn1nd.~ttl••
&iAart 1978 kondigtlen twe. _..__r-

ko..d. ,,,€.lllo (UI:RlI4l o. _""_
(lll'1l1) 0_..1.. op ••" oo"r....nU.
een nuuw .,d••• u.n (11••atu::r. ..
9-)~·76. '.S".... 117-118}.Dlt rttouwo
CI',&I ayat••• 1•••'1"t , ..n- sldyar U.
:tu1u. or pluton.i~ oP. maa.r ti. ~
actor-brl\.ndatof, di. tI' •• e-Makt
wor4t la ••1'm1l..4er .ft1o.1en1l: du d.
brandstof 'Yolpn.a lid oud• .,. .
James R..Sc:hle.1.ncer: ,(st•••fter) .
_teen enthousiast. aeteyat... lial
voorlopig: a.rat uitg•••rlrt 8O.t.n
word.en en dan zal er ••n bt'cOI'lbl-
....rd .......tlloOo."bI'lU po"at 0' ....
men. De eeriAluz. crmcaft"ttat ,_
"'1'1_.... k."ninll""t..lo, J'Ioa.ldtrl~t
on d. IlIlD. ho bIJen <I.. "1n1t!; 11IO...
a.an hun PURlO:. saatee... ..ket" AD'
W1U'l.Q:eu" d. &Mrita..Mc br:L,tu ba.
]d.aáJ>ap(tlen oa tuUl Q 400r •.t
lIIPce .rkOnll t. krll11.n d ••"te.
pl'Olu:....U.~... lua• •t-"••' Hot
Illi'ce 1. op aIIIl4r1ngoa ..... CVt...
()p~.r1cbt 0tI aU. kernsy.'••• *.
onderzoeken.

Lang. tl~a b.bbln d......lkDal> .
gerlnc,en v.ru' te,en bltt 'ftrd. .
4at de PU (DlOU.) •• <I. URl!lIco (
nrU••t~.4.1"1aAd•• wits) at .te re"
S.r",,- ..... _UlO o1oto". Do 11111I
.loot ••a kon'8" 'foor tAh1e n
àotO... (.PWll-t1Po, 10 _,*,1UoI>.. H
e.nttol, ••" op;ro,,1<1.oa.t.urtol< (PURllX
Iyat•••) ell ••n Ufta1_.....n1J:kln&.,·
r8bl'1.t ( ..lt_"t"U:1lIl.~~PO).If/III.
CO l.vort Ilot VOO'*' <llt .lle. b1noal,
d. 1U'&Ill_.
V•• l "AHa lap'. cUt Al.t co :dttitJ\"
~. ~unt.............Ul. _t ". ,,".l1~k
h.U na "U Q l'#ll-.....t ....... de OP
....U ...ar.bI'l.t _ a._ t .• bO"
.'Q waa '.ftat'nbr1i1:WekQnà ee4aob'"t.. 1Ir_111. 1OO" '" <11.....101' 4.
t ....". n....le._· _b.14 op bot
lat~j.._,,1lroa U ..... _00,
..nt "" ~ t /lUUnlo Ollde"......,.1'1 J .Y14.la bo.tt al ""
.ku• • 'n bO. , ken- v1& .en do-or
....r:U.. Cf:1enr4. ractor. .IIaaI' va}....
"en. Carter ec lirezne_ (z1~ het VU
gehet_ d1ploaatlA} --.nP, Û ..1.
l1gb.U_'ftll.lell t.p" oorlOg.-

"a1.~~1k· in ~a,111. van bet
...ntue.l noe t. Ontata.tte plutonl.
vold.oet«l4. Dat w.. het prob1e-s:. nut.
Do llrasllt...... ftC.rtn& 1lo.1t dob
4. laa••te 9&&l" jaNn .tBsd:a o,ewJ...
MAbliJ"'.!' opg.ateld t.g• .Qove~ ,..t
...ad:er U...1.'. (de ~aat..:reep van de
juata .&8 vanuit: ~aah1nston gesteund).
De ...r1kaan80 1nvesterln«e4 in ar.
s11i.. liepen "'S.lmat18 tel"'L\g en op
~ . ohenb11k zijn jul.ti d. 1an4tm 'Vu
<I. SSll .....1110'. part..... Zo .lDot
C"",">~lo_ (4. t ....... YUP) onlang.
••n~.trakt: voor de UY8t"1a& van ft
tv\tu.. van fVOota'. waterltracht;-
ulltralo te 14 (in .....bO... 1n de
&rt,nU"lybr ut Par-auay). Ook ne_a
de U ...at."1n&OA ....n lIodt " .......al
.,,"rland.. 1n4".td.OIl no laU.f
to.' (bY. ::ttevln-Groe,. OG:U, Pbillp.,
lIlV):, Dit ..U •• slot can....n de
_rlkauM ind.~tri. _t ,le4e o~~eD..
II.-.r ..,puw 'Verl1••~ Cuter A1.'t- 4.
M ....

Het Middel .an Outer 0.\1 toel nog a"a
etok'. te ateken .oor alwe.r zo-n
.vont koAtrak1i 10 ilr..,ul.o (UREIlCO
• .0 Xiu) wa. knap gevonden ... Op tien
aut 1978 oll4ertekelld. Cut.rHll
wet. dle 40 lanrt.,& V&Q Ul"&niua ver-
tll.d.l &aD die landen die tlt..llSit1 ...
"achnoleps:1.tI aan ûrden.. flat bet nt
41:t1' .....rlka ie de poot.tt lenl"aacler
Yu Uru1u. 4oord...t ti. SOw~.t. U.oa
II&U' ..in1$: uralij.ue w11 leYeiND -en iJl
"'''l:ftl1. de ba"'Aarbei4er. d•••pon
••rh1n4trtö. ~ett «_ U.3.4. ~tjna

••a IIOfiopo11•• De .tuden van. de .EEG
'~.....110<11& .r_Ujk van 40 _
1'1taa.nM he;.riD4 op dit ,. ..u4 .. -s...a
w1.tÛ•• tecUmolocie" zijn al 4" appa
raten, _ehi.,.. en .teade 4ie ••n Z'W
..er1q. 1n.~..t .'u·llt1n t. d.oea. _t
Cftll.1W1 wat dJA. regering w11" ot dat:
AU 001"10.. oZ Yftd.84oe181nd8n ziJn.

In de ~r&nkfu~ter Alla...1ne Ze1~uoa

van )1-)-1978 worcleA d(l g.volge" vu
deaa wet he$Cbi'8vtn. ~1~b11j" a.l
l ••n iftvloe4 te hebMA Of clt atoOJ»
"""del van de lllW. 1lllg.1&n4, ""ank~
rijk, U.4erla44. en JQ&n l ~n toe
vallig de grootste concurrente» van
IiIIlerlta in d. "J".1d. Door, de.....t
kan i~..rl_ 4e .uno clwlnpn bt.t~
kont~.a\.o t. ontbinden. .ij S..ft
....rlka 40 keil. slJ". .t.rka ,..ltlo
lip lI.........1... t. &Obrodhn on Jlu.t
d. :;aD. net14ud dAt de ....t.. 'ftI'''
pUcbtlnaoo b1.tt .p bet goblatl v..
No-n"':Prol:ltel'atu. wordt t.A O",ich
t. van l:n/l.- .n ......kl'ljt J!;.alo
crj.Jl1neeM. !'o't ZO,",r de .rAZ.

~n.u krau't vu 4e SiW-s."nUeàfln
1....110 h:...l p~cle. pz18!1l waal' d.ze
niet..... goed. voo,- 18. WfAPt .niet J"r&.n.Il...
rijk at lij.n vele bOaprNvtn en
zijn nog: ••~ kern1Adu.t"t.-, gro
teAtl.ela in. hullen van ia, aMr1kn.a.a'"
S8 COdcern ~••t1nsnoU8e. maar de ~
zelf nog zoeter atoo.boa. maar mot
d. belangl'1jut;e CQAC~ndt.r.na.

kern1ad.uatrle-. WOl'tUtMJ })arttat ge ...
pekt.

Op 27 .prill" d. 1:.4ar1an4.. kor"~

in4uatr1e het .erat. doe l_1.t vu cl.
n16u...et. Drie leveringe.3 woN.n
t.S.Jll\Obou40o """..go <I. c1:r111t!;1ng ......
liuiU....aoluka. ".rrtl,ll". ne vierd. be''''
atelline.uit Italtt,wordt .. t ••n
go.q.bu:r4. Hoev.el .1DIt.r be41't'i ...
pnd 11.14 4. -R04. "1&&4.. n.... ln ..1'....
go llJU... .., 4. Zul<1-1101.._... 7

.ooór 4. äeaoaatraU.. op ..........t in.

.41.-10 en het opnieuw ond.erhu4e1tn
0".1'" 'Yoorw.al'Öen YOOI' de 1eftlJ"1Jl&.
1. <I. blIvoatletn& v.. de levo..1.oa
"."'raasll S.......... Op IS .,..U 10 ..
WO 1n;IRC~ij_.I"lrW """ Ul'nt ~

1;3_ dokt 4_ i2 ·~".t Un1. u.a ül1cle cru
een pa~tij- uiänlüä-Sêift &ACeeboden
onder 4e oud. voorwaarden ...ar te.en.0" 1a&.... pri~. """ <Ilo UlUJlCO ....0.'.
lt1.ert.a;.n kWs..... 'J:1utCa.rtar. d.
vrecl••4u.1t .n û ••chien urACA61151.-
teganatanckr,. c••n enUl pro, ' • .&1
die ..n.... a1. o1tlsnll~k ..U t.p..
dl> ""'_ld""- ..... UIlDCO~Alao1" _
l'en" maar zich 41.' ' ...nde UC I.lt
wilden YeJ"zeU.n, kwmen .all sun welke
....t.r••i, 41an4eA.

Ia

Voor 4. J,.K8 ul bat ..4n&1 .... Cuter.
pwoon Qudt1"'Witta _tbe:ac1wr-.n. van
4e Lelang.n 11Ul d••1pn :LA4u..tl"ie. en
hot gadr...! ..... 4lopn... <11. "" "llS
de Jo.jet Un.ie 14 de kaart. ap.,lden,
dutd. Ujk sat... aot <I. atrlj<l tee.n a.
kernener&1e verder .ut dan.. 4e bouw•
plae.ts van 'êll -r••ctOJ". EeD .lKB tU.
n.iet alle bl1.&npll ach'" .. br.l.i~.neJ"

st.....~...rt. 41...t u1t.lnll.ll~k .l~

lINn vr.iElfIde doe~n .~ wrl1eat co de
.trl~a t.ea.. 40 Ulll'....rcto.
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OVER DE
In een artike1 in Onderstroo. nr. ~l

geven M.T.Brakel en J. Hontel.ez hun
visie op de A1me1o-Voorbereidinge-Ver
gadering (AVV). Omdat een van de bei-
de auteu.re geen enkele keer op de AVV
aanwezig W/lS en de andere een van de be
l.angrijkste vergaderingen mistte en
beide auteurs bun visie wil.1en bewijzen
met waarnemingen uit dezelfde AVV, wil
ikzelf als ooggetuige van de AVV een
paar kanttekeningen bij de we.rgave
van de AVV door deze auteurs plaatsen.

de ©.jp)11il loyaliteit
·H.t is de mening van de auteurs (pa
gina 32, kolom 2 van Onderstroom 11)
••• dat de CPN in het AVV zich over het
algemeen loyaal he.ft opgestel.d bin
nen de grenzen die zij nou eenmaal
st.lt ••••• D.ze zin is in zich tegeft
strijdig, :loyaliteit en greuen ver
dragen .lkaar gewoonlijk slecht. maar
wanne.r we aannemen dat de auteurs be
doelen dat de CPN zich lQJaal. heeft
opgest.U dlll1 lIloet.n daar toch wel eui
g. feiten verm.ld worden.

Hoe loyaal. is het dat het LIK, een door
de CPN-leiding beheerst komitee, voor
dat de AVV voor het eerst bijeen kw..
probeerde haar ide6en aan de, initiatief
nemers en schrijvers van het A:lmeloma
uifeat op te dringen door het suenwer
kingaverband te ver1aten en dan later
weer met hangende pootjes teru~eren?

Dit werd niet vermeld door de beide
auteu.rs, waarom't?

"Illustratief" voor de' lGyaliteit van
de CPN noemen de auteurs ••• de snel.
le aksepta'ie van de demo~tratie

plaats en de route •••• Op de vergade
ring vall 15 december 1977 t. Utrecht
stond de CPN met de van haar afhanke
1ijke organisaties volledig geiso~.erd

in haar arguaentatie dat de lllultinati
nale URENCO overeenkomsten uitsluitend
een nationaal -nederlandse zaak waren
en de daaruit voortvloeiende noodzaak
van een demonstratie in Den Haag. Na
een discussie die ruim een half uur
duurde en een voortdurende herhaling
van dezelfde argumenten was. stemde de
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CPN-vertegenwoordiger in principe in
met een demo~tratie iu'Almelo. De
vraag of d. route l.angs d. UC zou moe
ten leid.n bleef nog open, tegen h.t
"provocerende karaktez:" Yan een derge..
route bH tie CPN-leidil1l wel bezwaar

de (P)\Yl~(Q] en de rlfJ\Yl\Yl

~ leidingen /
ne auteurS van het artikel in Onder
nr. 11 auggereren in hun atuk dat
de leidingen van de Pv/dA en N.V.V.
eigenlijk tegen kernenergie zijn,
maar daar om taktische redenen niet
voor uit kunnen komen.
ne voortvarende vlotheid waarmee de
~/4A ministers voor vergunningen ed.
voor- de UC zorgden in de periodlt Deli
Uyl ia- algemeen bakend, maar w.rd
door de auteu..s niet genoemd. De
rechtvaardiging voor deze pro-kern
energiepol.itiek vindel!- we in de "Roos
in de Vuist", van .28-11-1977, waar
de kop "Socialistiache Kernc.ntrales"
.en artikel over de pro-kernenergie
politiek van lll.e internationale 01'
ganililatie van de"eocialisten" dekt.
n. 'huoding van de regering Den Uyl
wordt zorgvuldig verdoez.l.d ale het
g_t om de bouw e~ de yoorbe>reiding
van de ue. De titel van dit stuk ia
overige~ "ueN 1II'8g geen doorgang vin
den"; n-iet heJemaal in ove:reenstemllling
Illet de houding van d. tw••d....amer
fraktie van deze partij en de houding
van de vertegenwoordigster in de AVV,
lijkt het. Hoe eerlijk is een kernenr
gietegenstander met zoveel boter op
het hoofd? Oordeelt U zelf maar.



De leiding van de industriebond N.~.V.

doet ellige lippêndienst aan de AVV,
maar stuurt nooit een van h~ar goed
betaalde doctorandussen naar Utrecht
Achter de rug van de .lVV om.. voert zij
ondertussen een pro-UO-pOlitiek. Zij
slui t zonder tegell:àtribbelen een CAO
af voor nog niet äangenomen arbeiders
voor een eventueel uit te breiden ue
zonder daarbij nog rekening te houden
met mogelijke veiligheida of gezond
heidsaspekten in deze fabriek. Welke
belangen behartigt deze vakbondslei
ding eigenlijk?
Beide auteurs vermelden deze feiten
niet en blijken ook niet op de hoog
te van de interne verhoudingen in
en de standpunten van veeJ leden van de
Industriebond N.V.V. Wie is er nu be
langrijker. de leiding of de leden?

~ij de weergave van deze feiten wil
Ik het laten, het js niet mo~lijk

en niet zinvol om andere weglatingen
en verdraaiingen van de gang van zaken
in en ron4 de AVV weer te geven. Ik
wil nog opmersen dat het lÛet bepas.ld
zorgvuldig is 018 infol'lll8.tie van een
of meerdere informanten. de auteurs waren
van veel geen ooggetuige. klakkeloos
en ~onder kont~ole of relativering weer
te geven.

Tot slot hoop ik dat deze
korrek~ies zullen bijdragen tot ee& ra
tionele en op feiten gebaseerde discus
sie oVe~ de strategle van de antie
kerenergie-beweging.

zonda~ 7 mei'78 • martin poot

samen stryden
samen feelten

Achteraf aag de 1aei-...iering van
het Ge zeer geslaagd genoemd worden.
Veel bezoekers en een goed ewing
feest.s'Middags werd er in. de Kolping
een info~atieaarkt gehouden. Toen
al waren er veel mensen. Er waren
oa stanas van deSSK. PSP/IKB,MZ,SP.
vrouwengroepen etc. Tevens was er
een optreden van "cabaret W" en
werden UlIM gedraaid.
s'A'I'onds was het nog veel drultlter.
Ik hoorde getallen van zo'n 700 aen
sen. Hier past toch .el een woordje
van kritiek op de verder uitstekende
organisatie. Waarom werd het geheel
niet in een grotere zaal gehouden.
En dan liefst in een zaal waaar de
organisatie zelf voor de drankver
koop kan zorgen. Hèt is natuurlijk
onnodig om de kas vaD de Kolping
nog eens extra te spekken. terwijl
er ook nog eens veel mensen buiten
moesten blijven staan.

Die avond stond de werkeloosheid en
haar bestrijding in het aiddelpunt
van de belangstelJ1ag • Eerst een
rede van Nol Verhaaff. dieoa vertelde
over de bezetting van Honig. Daarna
wae er een stuk over jeugdwerkeloos
heid van GL-twee. Na de pauze was er
een spreker namens het GO en een op
treden van het pedagogenkoor. Na dit
optreden .as er een spontane aktie
door enkele stroomgroepers en sya
patisanten. die luidkeels en vals
Wert ench begonnen te zingen. Tot
slot swingen maarl Kortoa erg
leuk ,maar geen arbeider gezien.
T'och j aJIIIIl8r I

Dick vaa Sas
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EEN HEEL .JAAR

ONDERSTROOM
Di t nummer van Onderstroom iS het
twaalfde nommer dat wordt uitge
geven, wat wil zeggen dat we de
eerste jaargang rond hebben ge
maakt. Het lijkt ons daarom wel
nuttig eens te bekijken welke ar
tikelen er tot nu toe in Onder
stroom hebben gestaan.
Bij elk vernoemd artikel staat in
een paar regeltjes uitgelegd waar
over het gaat en ook in welk num
mer van het blad je het kunt te
rugvinden.
Ook oudere nummera van Onder
stroom zijn nog steeds verkrijg
baar.

De artihl&n worden. genoellld on4ér
de volgenderu~lek~n:

- AI<Ueni-..
- Informatie en dil'lC"ss}E! m..tb...

trekkin. op de anti-kernenergie
be...eg1ng zeH.

- Achtergrondinformatie ó~ de
atoomteclmologie en andex:.e tech
niese zaken.

- Informatie over meer politiek
ekonoale~ aangelegenheden.

AKTIENIEUWS:

· W~hl Brokdgr.f, Kalkar.
Berlcht over ·de- gang van zaken in
Wyhl en BrokdOr.f, waar al eerder
werd gedemonstreerd tegen de bouw
van kerncentrales. Dit als voor
bereiding voor de Kalkar-demon
stratie, waar de vQlgende aktiea
naar toe ginsen w&~n~

(Onderstrol)lll2.)
• Demonetreér ~! 19 K~lkar.
K<>rt hietorI... o'le1'",Io t van de
ontwikkeling van de AKB tot K81
kar toe en oproep om naar de de
monstratie tegen de Sohnelle BrU
ter te gaan.
(Onderstroom 3 • Ialkar Kr~lt)
• Kalkarproces •
De gang van .äken bij !let proces
tegen de bouw van de kweekreak
tor, dat in eerste instantie door
boer Maas werd aangespannen.
(onderstroom 4)
~ Kalkar, een groot -POl,! t1eks,ukses
Het verioop van de demonstratie
en de rol van de Duitse politie
tijdens de gebeurtenissen. Ook
enige opmerkingen t~a5v.de stra
tegiese houding van diverse ak
tiegroepen.
(Onderstroom,)
v Malville een 00
D(: ge eur en asen
monstratie tegen de "Super Fenix",
zoals ervaren door iemand die
ter plaatse aanwezig wan.
tOIld€rs troom 5)
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• Antwerpen, lokt. Op de ea;ote • Reorganisatie SsK.
markt. De opsplItsIng van de Stroomgro"p

Verslag van mensen diehebb'cn deel in de huidige subgroepen om zo
genomen aan een demonetratie tegen een werkbaarder geheel te maken.
kernenergie in Antwerpen. . (Onderstroom 5)
(Onderstroom 5) • SSK en de politiek.
• Neutronenbom. De plaats van de stroomgroep t.o.v.
Áandacht voor de zich ontwikkelen ... poli tiek-epartjJen en de samenwer-
de aktie tegen do N·bo~. Wat is kingermee. De S~~oomgroep moet
dit wapen nu eigenlijk en waar- autonoom zijnen desamenwerkJng
om wil de NAVO het ont~ikkelen. blijft plaatsvinden in het vóór
(Onderstroom 6) de Kalkardemonstratie gevormde
.Almelo. de voorbereidins. Stop Kalkar Komitee (SIK).
Mededelingen omtrent de aller- (Onderstroom 5)
eerste voorbereidingen voor de De Almelodemonstratie. wat er aOl~

demonstratie tegen de (uitbrei- lemaal aan vooraf ging.
ding van de) OeN. p., persoonlijke visie van een p""r
(Onderstroom 7) SSK-leden op de vOO'"ocU'''iàilllJ"n en
• Al.melo. de voorbereiding. de daa:ruil te trekken ~nl!l:ilk"'''n-
De verdereopiwlkkel!ngen in de tieS.
demonstratie-voorbereidingen. (Ond~rs~oom 9)
(Onderstroom a) Reakti!! AlePlq.
• Oproep Almelo-demonstratie. Versiq v~ del$eblouZ't"ni"_ in
De oproep die wera·ge6ruIlit voor Almd'O. Hierbij kritiek door de
de mobilisatie m.b.t. de anti-UC- schrijvers op een bepaalde gang
demonstratie. van zaken o.a. in de yoorberei-
(onderetroom 8) 1ingsyergade1'in~en.
• l.andelijke aktieáag. (Ollde;fstrooJll 10)
Aankondlglng van de aktiedag op Al.çt&t Stip voorwasrta.
29 april, met voor Nijmegen een Nog een analYse van d~ Almelu.
fî.et'Stocht naar Dodewaard en een voorbertidingen. Di t stuk is wede
manifestatie op de Grote Mavkt~ een reaktie op een etuk in Onder.
(Onderstroom 11) . . "t.room 9.

(Onderstroom 11)
ll'U'ORMATI.E EN DISKUSSIE OVER DE
lNTl-KERNENERGIE-Bt'i/EöîNG: TECf,NIEsE ACHTERGRONDINJ'OHMATH.

• ~i.e ~Üjn wi,i en waarom ItOndel"- T,p~l~a~Hgttt~~egntv:o:o~r-:k~e~rn~c:.:<>~n~t~I'''~-~J~e~$~ir~Islt"oom • gUitslana.
Presentatie van de SSK J d ..m.v.1aukaart waarop staat aangegeven
het kosteloze nummer 1 van Onde'r... waar en hoeveel centrales cr in
stroom. Wat gaat de Stroomgroep- de B.R.D. zullen 'Worden .gebouwd~
doen en waarom geeft Ze [~ar ei- als de planning wordt uitgevoerd.
gen blaadje uit. (Onderstroom 2)
(Onderstroom I uiteraard) Heddine door d" snelle kweller?
• Waarom we tegen kernenergie ~ijn Informatlü over Je ontwlkkeline
De gevaren van· kernenergie. On2ót.' van de kweekreaktor, de gevaren
a~gwnentèn gesplitst lntwee ka... ervan, ll.et splljtingsproces
tegorie~n,nl. de t€chniese en de zelf f.::Tt de gevolgen vall een on-
politiek~&konomie~eproblemen. geval, met e~nkaartJe dat onge-
Waar blijft onZe demokratie, wordt veer aangt!eft waar :.slachtoffers
die ook vermalen tU$sen de poging- zouden kurillen vallen.
en om een voorlopige oplossing vo.or (Ouderntroom -:$ =: Kalkar Kl-ant)
technlese pt"oblemen te vinden.. • KürnC12ntr3Jf!~ in Nederland.
(Ond.erstroom 2) Er staan al ? we-rtel')de CtmtralèC
• Protest var} eko.108ûn. in ons land, nu zijn ernog-.tien
Een· intel'nationale vergadering van plaatnen uitgekozen om misschien
ekologen heeft een verklaring aan- een van de drie verder geplande
genomen, over de strijd tegen kern~ centrales te bouwen~

energie. De Deense "lachende zont! (Onderstroom ~ = Kalkar Krant)
ie uitgeroepen tot Europees anti... ~ Uranium-vcrl'i .iking.
kernenergie-symbool. Wat ge6eur·t er nu eigenlIjk in
(Onderstroom 4) de UCN te Almelo. De mtlitaire
• Toekomstplannen. aspekten worden ook b61icht even-
Wat moet er na de Kalkar-demonstra al~ de voorgeschiedenis van de
tic gaan. gebeu,ren. Een paar moge:- ue et! haar huidige betekenis.
lijke punten om ons verder Ol' te (Onderstroom 6)
richten.
(&ndeI'st.room 4)



• Zq!AA'r een Wlllkje.
Onte.tapplng van een radioaktieve
gaswolk In rrankri~k. Een voor
beeld van de slechte beveiliging
Van atoe_installaties tegen on
I,lclukken.
lOnderstrooll 6)
• Atoomenerfio in Nederland.
Oe ontwlkke~ing ln Nederland van
kûrnen~rgie. De laftg van zaken
bij de bouw van de 2 Nederlandse
reaktoru in Dod.waard en Borsele,
met een kritieS8 opmerking aan
het adres van de regering/overheid
(Onderstroom 7)
• Windenersie ..
opmerltingen over een paar publi
katies oYer wIndenergie.
(Onderstroom 7)
• Radio-aktief afval.
Wat gebeurt er liet het gevaar
lijke radio-aktieve afval. Wat zijn
de oplossingen voor het prolbleem,
maar is het probleem op de lange
duur ..el oplo$baár?
(Ooderstrooll 8)
· Luchtvervuilin$ en CO~.
Ook de êonventlonele energieopwek
king heeft zi~n problemen. Een be
langrijke milieuaantastende stof
is kooldiodde. Wat kunnen de ge
volgen zijn van een grote hoeveel
heid in oe lucht.
(Onderstroom a)
~ Kosmos t54 niet de ~er3te!!!
Een Ba tt,.'1 let met &toomreaktor aan
boord stortte neer. Het is niet
de enige die 'Oris boven het hoofd
hal1gt4 Al!" de: 60-er jaren werd
nogalW4t radio-aktief materiaal
de """,JIte bg"fOboten.
(OnderstroOII 9J
• Alsbloemey konden apreken.
InJipan wor en studIes gemaakt
van de invlo..4 van kernreaktoren
o~ levende weeens door een plant
(de tra4••cantia) te onderzoeken.
Het blijkt dat kleine hoeveelhe
den straling al mutaties kunnen
be..erkstelligen.
(Onderstrooll 11)

POLITIEKE EN EKONOMIESB ACIITER
GRoRDINJOfiMlTli:
.CenauuX".
De manIer van voorlichten aan de
mensen die vlak bij een kernre
aktor wonen, in dit geval de be
wonersvan Dodewaard. De door de
gemeente uitgereikte informatIe
wordt atihteraf door de ko...isarla
van de Koningin als paniekzaaierig
betiteld.
(Onderstroom 1)
· Kernenergie, wie Moet men gelo.

Vin, wIe Drofiteert ervan?
Uit eg over\de rol van overheid bij
het nemen van beslissingen. Wie
kan werkeli~k een besliseing door
drukken en strijkt de winst opi
Wie zijn de voor-en de tegenstan
ders van het kernenergieprogramma?
(Onderatraoe 3 ~ !alker Krant)
• "Freundschartshau3 verboten.
De Dûltse overheId îîîääkt de anti
kernenergie het leven zuur, o.a.
donr een informatiestand in de
schuur van boer Maas te verbieden ..
( Onders troom 4)

• Maîvil1e, Ion a-mour;
Hoes het gesteld met de "demo
kratiese vrijheden" in Frankri~k.

'Aantekeningen bi j de gang van za
ken rond de demonstratie tegen de
Super Fenix in Malvilie.
(Onderstroom 5)
• BekbttiDf van demonstratierecht

1n Dûlts ana.

• De groene l1i.ten in Frankrijk
en DUItsland.

Besclîï'i3vlîig van de pogingen in
twee landen van IIlilieu-groepering
en om met onafhankelijke verkie
zingsli jsten te koeen. Een analyse
van de ;resultatllll.
(Onders~room 10)
• f~er breeFe
DeBrëons.. o1iîramp is geen op
eieh staand geval. Milieu-aantas
ting moet in een breder verband
,.eien -worden.
(OoderatroOll 10)
• Ho*rhet in Keulen donderde.
Be8~3vlng van de gebeurtenissen
bij een demonstratie tegen het be
zoek van de Bra~iliaan8e presi
dent Geisel, die daar het nicuwe
atoomleverantieverdrag kwam vieren.
(Onderstroom 10)
• He:!; oorlogsverleder. van de U.C.
De gSBchleaênIs van de Oe gaat te
ÇQg tot de t..eede wereldoorlog.
MenBen die zich er toen mee be
aoeiden hebben nog steeds vingers
in de pap. Een verdachte zaak.
(Onderstrooll 11)
• \!I'roer tot ftNiUon Leben".
DuItsenausir~~in~et beiangen
ià atoom-en wapenpToduktIe hebben
de "AktIon Eni:rgie" .gestart,
Als antwoord daarop hebben een
aantal vakbondsleden e~'" "Aktion
Leben" iIl het leven geroepen, die
do toepassing van gevaarlijke
energievormen afWijst.
(Onderstroom 11)
• nus"ell-tribun~ 11.
Het trIbunaal In 1tsland is be
gonnen. De reakties _"boven"
zijn vèrantwaanl1fl~"""bll'ledl
ging van ons land ens.
(Onderstroom H)
•. Welke energiekrisia?
De grote bedrIjven gebruiken steeds
meer energie en ont$~aan mensen.
Sehattingen omtrent de voorraden
bî"ands'toffen lopen nogal uiteen J

maar toch moet er in Nederland ook
kernenerg1 e komen,.. Vat is hlei"van
de werkelijke reden en wat voor
toekoiBst kunnen we verwachten als
het zo door gaat? Misschien nog
duizenden werkelozen ~cer; uls
de industrie het voor het zeggen
blijft hebben is die mogelijkheid
rui 111 aanwezig ..
(Onderstrooe H)
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10 jun~: Dinxperlo ; Aktie gericht tegen atoom-
. . projekten in Oost_Gelderland en langs

de grens in d~ B.R.D. 15.00 uur.
9,10 en 11 juni: Hannover; Protest-week.end met

demonstratie ( 10 juni, 11.00 uur) tegen
dé Gronnde-prooessen.

Op eon nog te bepalen tijdstip, afhankelijk van
de ui:t~raak van het parlement inzake de
U.C.·akties in Den Haag en misschien ook
in AJ,melo.

6 aug Internationale Hiroshima-dag.
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We krijgen voor ons werk geen liIub$~<l.j,e.• :Het~1.dwa:ar,:

over we beachikken.isafKomstig van giften Van mensen

die ons werk steunen.'

Om onze' aktiviteiten, zoals de uitgave van dit bll;ld te·

kunnen voortzetten, hebben we$'è.ld nodig.

Je steunt ons door een abonnement op "Onderstroom" te

nemen~

Als je.!7,50 (en liefst meer) overmaakt: op gironllllllller

376760ö t.n.v. penningmeester S.s..K.,Vondelstraat 6 in

Nijmegsll., dan steun je niet alleen ons werk, maar- .je

k.rijgt ook een jaar lang (ong. eens per maand) infor

matie overkérnenerg:l.e en de strijd daartegen.

Mensen buiten Nijmegenwordën verzocht om f15,- over te

maken i.v.m. portokosten.

NEEM EEN ABONNEMENT EN WORDT AKTIEF.
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INHOUD
Rie daktionee J:.

Oproep demonstratieve manifestatie:1n Dinxperlo.

Aktieplan.

Afbreken of niet?

A.K~B.waarhe.n?

Grobnde oproep, vervolg.

Plutonium en longkanker.

Werker. in de atoOlllinduatrie.

Samenvatting persconferentie van de S~ÈA van de CF.DT.

Energieweekend op de Maasvlakte.

29 april aktie-dag Den Haag.

29· apriLakt:l:e-dag 1'iinterswi.jk.

29 ap~il aktie-dag Nijmegen.

Komu:entaar.

Riedevoering Ineke.

ne raadselachtige glimlach van Jimm1.

Over de A.V.V.
Samen strijden,samen teesten.

Een heel jalilr Onderstroom.

Agenda.
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Holioges
t'\Q. ers- lt'

e....'"~ hij de llatuurlijke
achlergrondotraUng. """olgene
het mwi..h *HiChlën. de ,ests
van kamwaQfitnS en van .,. ovef~

bUjvende etraUngslll""nen ~II"

kernenergie. t!'l'dutiitrieel gebruik'
van rOnlg.",'r.I." en Ilctrtgeven.
de. "otlogtl$ ongeveer gelijk. POl$
""'Ing... worden 0-"-' OP
lQ.QQO _em (Il8 otr41l~

!leid) per 1_ In Engeland en ......
gans Si, Joon 2"" dl! ~W1l lil>
-'<lngJIOllrktk in WlndlI<:ale
:l!lOOO ml1ll'~ otr.Ii~ng
~ren.

~I
m rmmOOIJ~1f~Om t~

'~aar het heeft niks met de fabriek te
maken, Dokl Bet gebeurde. tOen ik .±jn
horloge Yoor de dag haalde I ti




