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.Eleküiciteit als
;een verpletterend monster
Elelttriciteitsvoorziening, aanvankelijk een nuttige instelling, is nu
een doordravend monster, dat mens en milieu bedreigt, Steeds meer
b!Jeken waarschuwen tegen de gevaren van conventionele en
~traIes.
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-el' is toch "..el eaergie nodig", wordt vaak gezegd.
• dan wordt ergewezea op bakkerijea, treinen, scholen
ziekenhuizen en de huishoudelijke stroombehoeften. Zeker we hebben energie nodig voor zulke nuttige zaken.
Maar het is onjuist om daarmee de enorme toename van het
energieverbruik te rechtvaardigen. Zelden hoor je dan
praten over de enorme verspilling waarmee geproduceerd wordt, over de productie van zoveel overbodige
zaken. In een zinnig geregelde samenleving is met minder
energie een zeèr behoorlijk welvaartspeil te bereiken,
gezonder en .beter. Waarschijnlijk met wat minder auto's
en straaljagers, dat wel••••

Kernenergie is de smerigste energie die we hebben.
(Dr.Weil,lanpaker van de eerste kernreactor)
Bet uit zijn boeien bevrijde geweld van het atoom
heeft alles veranderd, behalve onze dellkgewoonten
en we gaan een katastro:te teg_oet als er nog
(Albert Einstein )
DOoit een geweest is.
Bij radio-activiteit moet je niet praten over derjaar of honeleri jaar. Je mag gerust tientallen .
eeuwen n_en. Ik vraag me af of wij het recht hebben de toekCilll8tige, generaties op te knappen met on
.e ~ 1 die alleen is ontetaan ciBdat het econoII1soh rend4llilent het hoogste goed is dat wij kennelijk kennen. ( Dr. John W. Gofman)
Bet is niet te loochenen dat je radi_ctiviteit
die in een '""tor wordt opgewekt ztS groot is dat als
deze in de ~mng wordt uitgestro"oid, dit een allDlllerkelijk groter ongelUk zou zijn dan dat van een kernbom"
(Dr. P. voa Weiszloker)
Bet is volk_ zeker dat bei; radi_otief matriaal van
kernreactoren schade toebrengt aan hf/t mens.elijk ras en
een toen_end aantal geboorten zal veroorzaken van kinderen .ei; zwaar lichulelijk letsel. Evenzeer ben ik overtulp dat reede zeer kleine hoeveelheden radi_ctiviteit kanker kunnen bevorderen. (Dr.Linus Pauling )

BeD atoCDb. is een re..latief "..ilig apJtll1'aat vergeleken
met een kerncentrale. \Dr.Eihard Te1.ler}

-De "Arnhemse instellingen" s
KI!MA. - Keuring Electrische Matrialen Arnhem
SIP - S_ _erkende Electriciteits Productiebedrij"..n
GIN - Gellleensch&ppelijke Kernenergiecentrale Nederland
-Bet Reactor Centrum Nederland (RCN:). De voorzitter is tevens adviseur van de Shell en c-tssaris bij WF.
~eratoom NV. Ben opzet van RijnooSchelde/Verolme, WF (Ver

enipe Machine Fabriekeni Werkspoor en Stork), Philips.
De directie van Neratoom wordt gevoerd door het ingeniers
1nIreau Comprim0t waarin weer Shell, de SBV (Steenkolen Ban
aels Vereniging) en de Chemico zitten.
-Interfuel BV (splijtstofel_ _ten), een opzet van RijnSchelde/Verolme, ae. SIP, Comprimo, RCN ea Shell (sinds kort
S8llOll mei; Golf in de kernenergie)
-&ijn-Schelde opereert voorts

-w:r

opereert
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S8llOll

S8llOll

met Geaeral Blectric,

Mt Si..... en AEG.

IN DIENS'l' VAN BET MBBST UlKRA'l'IBVE HANDElS
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1. Ontwerpers, fabrikanten, le"..ranciers en beawen
kunnen nooit aansprakelijk gesteld ... rde nor
ongelukken. Wel is de exploitaut aansprakelijk.
2. De exploitant hoeft zich maar voor max. 301111joen te verzekeren. Soms nog lager. Voor hogere
schade draait de staat op. Dus U, de belastingbetaler.
3. Een eis tot schade vergoeding moet binnen 10
jaar worden ingediend. (het normale recht stelt
een termijn van 30 jaarS)
Bepaalde Itevolgen van schade door straling openbaren zich na langer dan 10 jaar. Zoals kaaker,
vervroeltde veroudering en misvormd nageslacht•
De exploitant, het energiebedrijf, is redelijk gedekt.
De bevolking is het slachtoffer. De bevolking betaalt ~lles. Het onderzoek, de bouw, de kosten (o.a.
de verzekeringspremie.)
En zo betalen we zelf onze ondergang.

De regering laat zich adviseren door enkele raden voor de
kernenergie: De Indnstriele
RvdK, De Centrale RvdK en de
wtenschappelijke RvdK. Wie
zijn daarvan de leden en advis8lU's ?
JhroMr. Sickinge (WF)
Ir. Van Beenen (Rijn-8chelde)
Dr.Ir. Hoog (RCN,Shell,VIIF)
Ir. Bakker (SEl')
Drs. Ree (RCN)
Prof. Goedkoop (RCN)
Prof. VaD Boeren (u-ailips)
Dr. J1areadregt (CCDprimo)
Dr. Ir. Rinia (ez-llld.li,.)

Met andere woordea to_ ae re
gering Biesbeuvel besl.ot het
Nederlandse aandeel in het Kal
kar project te gaDDen aan ae
NV Neratoom (wr,Rijn-8chel-a.,
Comprimo), was dat op basis
van advies van o.a. VIIF, RijnSchelde en Comprimo.
Wat men no_t objectieve adviseurs.
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Vreedzame toepassing van
de kernenergie is een uitbouw VaD de oorlog. In de
oorlog is het kweekproc'd' ontwikkeld. De oorlog
heeft het materiaal opg....
leverd dat nu de reactoren
draaiende houdt. De oorlog
heeft Amerika opgezadeld
met al die grote overschotten die van dag tot dag
streg bewaakt moeten blijven, tot in lengte van j_
ren. De kernproeven, op allerlei plaatsen genomen,l_
ten zien, dat militaire
macht en kernenergie nauwe
betrekkingen onderhouden.
De dollarwaarde van plutonium zal voor een belangrijk deel door zijn strategische betekenis bepaald
zi~n: wie maar over plutoniiim beschikt kan atoombommen maken. Het betekent,
dat plutonium Daast een
middel voor economische expansie ook en vooral een
machj;smiddel is. Een "slag
om het plutonium" hoort tot
de _aelijkheden, zeker
binnen de 500.000 jaar, dat
het opge.lagen moet blijT8D. Wat voor een slag zal
zi ?

zal er
ia het jaar 2000 nodig ai,jla?
De schattingea daarover 1_
pen anel terug. In 1970 werd
nog ,esproken van al. achtmaal zo ftel als in 1970, "..
rig jaar ging het nog CD z .
maal zoveel als in 1970, ea
nu worden er voorspellingea
gedaan van 'War" vijfmaal.
Van deze hoeveelheia aal z.'a
kWa1't deel door kernenerpe
moeten worden opgebracht. Ze
zou je kunnen zeggen dat, als
de groei van het energiOT8rbruik nog wat wordt terugdrongen, de kernenerpe hele
maal niet nodig is. Zelfs
zonder altematiOTe ëiieiiibronnen.

De reactor te Kalkar wordt
een prototype, daarna k....
er een zog~e a
tl'a
tiereactor die twee tot
driemaal zo groot wordt,
maar zelfs die is nog niet
rendabel te maken. (Bet 'ft!'
lies wordt natuurlijk weer
op de "..rbruikers "..rhaala)
Rond 1990 hoopt . . dan .....
te kClllllln aan de c_erci'il.
reactoren van zo'n
De kosten daarvan wordea . .
rasmd op 2 miljoen galaen
per megawatt, als er minstens 12 tegelijk ,ebouft
kunnen worden.

2000_.

DE KLQI[ TERUG ??
Millieuactivisten wordt
vaak verweten de klok t _
rug te willen zetten naar
de tijd ven de trekschuit
en plaggehut. Bij het g_
bruik van kernenergie ont
staan stoffen die op deze
aarde voorkwamen ·toen ze
nog een hete gaswolk was,
toen leven nog niet mog_
lijkwas.
Wie zet er nu eigenlijk de
klok het meeste terug ????
DE GEVAREN

Fstsle zlsktes

A.Bij de centrale:radioactieve stoffen ontsnappen
in de lUCh110
koelwater raakt besmet.
werknemers en reparateurs
worden aan straling blootges'!;!tld.
Defecten kunnen optreden
in de koelinstallatie en
in de bedieningscomputer.
Bet koelwater verwarmt de
OIIIgeving met gevolgen voor
i het. biologisch evenwicht.
: De gehele centrale wordt
steeds radioactiever en zal
dan ook na 20 á 30 jaar gesloten moeten worden en
daarna bewaakt gedurende
lange tijd.
B. Bii· het transport: Ook
bij het transport kunnen
ongelukken plaatsvinden met
meer of minder ernstige gevolgen.
e.Bi ~. de ~'0J!!!rkiDRj" van
het afval, waarbij bruikbare stoffen voor hergebruik
worden teruggeWoiinen~··Hier
bestaan dezelfde risico's
als in de centrale.
D.Bij de opslag van afval.
Bet gevaarlijke afval moet
500 tot zo'n .500.000 jaar
benard worden in permaDeDt gekoelde tanks. Dumpen in zee of in oude mijnen is nog veel gevaarlijker.

BlDENEN,WAAR(I( DEZE GEVAREN
NIET OP TE LOSSEN ZIJN.
A. Technieit, die zo lang
werkelijk onfeilbaar is,bestaat niet, heeft nooit bestaan.
B. Als het al wel zou kunnen, dan moeten wij rekening houden met het menselijk falen, een feit, dat
niet te overwinnen is
e. Ook moedwil bestaat: sabotage, diefstal, aanvallen
van terroristen en guerula's, bedreigingen door
vliegtuigkapers, ed.
D. De vergrote produktie en
Terspreiding van basisstof
voor atoomwapens is al een
feit.
In 1966 was er misdaad in het spel
toen nucleair materiaal verdween uit
het BradweIl reactorcentrum bij Londen.
Een emp.loyé stal twinti, splijtstofeie.
menten uil een opsla,plaats en wierp ze
over het hek dat het reactorcentrum
ornpf. Een andere man zou de zware
reactontaven. die per stuk een waarde
v!'n 2200 dollar vertepnwoordi,en. opptkken en ze voor 50 Pond per stuk aan
een schroothandelaar verkopen. Gelukki, waren de autoriteiten in staat het
plan bijtijds te verijdelen en konden de
splijtstofcellen in veili,heid worden p.
bracht.
Van het be,in af aan zijn vermissin·
..n van explosief nucleair materiaal bij.
20ftder oiinliik

uw"

vnnr ma 4rnHÎ.

Ook het plan om door onderarondse
atoomexplosies winning van aard,as mogelijk te maken kwam in een vreemd dag.
lichtte staan toen bleek dat op die manier
radio-actief gas in de Amerikaanse keu.
kens zou worden gebracht. Geen enkele
van deze plannen die de publieke opinie
moesten overtuigen van het feit dat de
bommen een bijdrage vormden voor de
vooruitgan,. de welvaart en de vrede. een
ware zege voor de mensheid dus, kon het
feit verdoezelen dat door het voortgaan
van de atmosferische kernproeven de
radio-activitelt in de aardse dampkring ge·
stadig aan het toenemen was met bijna on·
afzienbaar gevaar voor kanker, leukemie
en andere fatale ziektes, om maar niet te
spreken van de onvoorspelbare gevaren
voor genetische beschadigingen, waarvoor
toekomstige generaties de rekening zouden moeten betalen.

''Men claimt dat er meer studie is gepleegd naar reactorveiligheid dan naar enige
andere veiligheidtechnologie.
Dit is waar, maar niet relevant. Als een probleem te
moeilijk is om op te lossen,
kan men niet beweren dat het
is opgelost door te wijzen
op het vele werk wat men
heeft verzet om een oplossi
te bereiken.
Deze reactor technologen
beweren dat, indien alles
volgens hun blauwdrukken verloopt, de kernsplitsing een
veilige en aantrekkelijke oplossing van het energieprobleem zal zijn. Dat is misschien waar. Vandaar dat zij
alle kritiek afdoen als het
resultaat van "onwetendheid"
"boosaardigheid" of "hysterie".
Dit is onzin.
Het werkelijke probleem is of
hun blauwdrukken in de realiteit zullen voldoen en niet
alleen functioneren in een
technologisch paradijs.
De konsekwenties van nucleaire catastrofen zijn zo
verschrikkelijk, dat datgeae
wat gewoonlijk als normaal
(bij veiligheid) wordt gezien
hier onaanvaardbaar bij is."
(dit zei de Zweedse Nobelprijswinnaar fysica 1910J.

*-

In Zwitserland bieden artsen
petities aan tegen kernenergie.
In Amerika zetten zij waarschuwende advertenties in de
pers. Zweedse artsen hebben hun
stem laten horen, terwijl ook
de oostenrijkse medici een verklaring hebben doen verschijnen.
Van nederlandse artsen is tot
op vandaag nog niets vernCllllen.

.-oe.

Tegen het einde van de _
zuI1en
kerncentrales
raclfoactieYe aC.
val produceren om het leven. op urde
effectief te eUmIDereD, IIChrijft dr. Gereld Wiek lil het laatllte n _ van
,.N- Sclentiat'.' Ben 0.-.. lil ...- - '

Er zijn veel vormen van enerltie om ons heen: zonlicht,
kachelwarmte, electriciteit, draaiende motoren, enzovoon.
Energie ontstaat niet zomaar. Je haalt haar altijd uit andere energie; dat is een natuurwet. Zo leveren olie en
gas ,de warmte, die nodig is om gelileratoren te laten draaien, waarmee stroom wordt opgeweKt. Die" energie zat dus
oorspronkelijk in de olie, waar de zon het in geologische·
tijden heeft ingebracht. Maar de olievoorraden zijn niet
oneindig. ~rcm wordt naar andere bronnen gezocht. •
.
daa~ is kernenergie. Kernenergie ligt opgesloten in de·
kle1nste deeltjes, de "kernen", die van een stof bestaan.
Dat betekent dat je, als je die energie eruithaalt, de
stof verandert. Ze gaat "stralen"; er komt iets mee naar
buiten, wat je niet ziet, niet ruikt, niet voelt. Maar
het is er en het is gevaarlijk voor al het leven. Het verwoest de fijnere structuren, wat aanleiding geeft tot
kanker, erfelijKe afwijkingen, geboorte van mismaakte
kinderen, enzovoort. Een stof die straalt noemen we radio..actief. Als wij energie uit de kernen van de stof willen halen, dan betekent dat automatisch, dat we met radioactieve stoffen worden opgezadeld. SOIIIDi.ge stoffen
blijven enkele dagen stralen, andere jarenlang, su.mige
honderdduizenden jaren. Als we kernenergie accepteren,
raken we n66it van het radioactieve afval af. Daar ligt
het probleem.

Amerika onthult plutonium-rege
op halve wereld
PWTONIUM, DE DUIVElSE STOF
~Plutonium

komt in de natuur niet voor. Het wordt door
de mens uit uranium gemaakt. Dit gebeurt in dure all'paraten, de zg. "kweekreactoren". Het proces houdt zichzelf
op gang, grijpt om zich heen, zodat uit heel weinig
steeds meer ontstaat.
"Plutonium is 30.000 maal zo giftig als blauwzuur. Bet
v~roorzaakt al in zeer kleine concentraties dodelijke
211ekten.
*Plutonium slaat op in het beenmerg. Heel kleine hoeveelheden in ons drinkwater bijvoorbeeld leiden tot grotere
hoeveelheden in ons lichaam.
ikPlutouium is radioactief. Het levert onzichtbare, 00v?elbare maar daarmee niet minder aanwezige straling
d1e het menselijk lichaam aanvreet.
'
~lutonium is op het moment in tamelijk kleine hoeveelh_
den op de wereld I'anwezig. De centrale van Dodewaard bi,jvoo:beeld produceert zo'n 10 kg. per jaar. Bij in geb1'U1kname van beekreactoren zal de toename erg 'groot
worden. We moeten voor 2000 op duizenden kilogrumen rekenen.
lIf:Plutonium is de grondstof voor atoombOJl8Den. In een ~
van het Hiroshima-type gaan 5 kg.plutonium.
~lutonium blijft zeker 250.000 jaar gevaarlijk' zal al
die tijd verborgen moeten worden gehouden. Als'de Nean~ertalers kerncentrales hadden gehad, dan zouden wij nog
1n hun afval hebben gezeten, dat we angstvallig hadden
moeten bewaren en bewaken.
~Plutonium wordt door kerndeskundigen de "diabolic substance", duivelse stof genoemd. Pluto is de god van de
onderwereld.
~Plutoni1im is de meest kostbare stof op aarde: een kilogram kost meer dan één miljoen dollar
Is het nodig om nog wat te zeggen over een wereld, waarin men voor de meest duivelse stof de hoogste prijs
biedt?
GEVOlGEN VAN STRALINGI
Dit kan veel gevolgen hebben; van een plotselinge dood tet
een lange lijdensweg, van tijdelijke of blijvende onvrachtbaarh~id tot kanker, leukemie, acute bloedarmoede, staar,
haaru1 tval, groeistoornissen, blindheid, epilepsie, her.....
beschadiging of een verkorte levensduur.
De gevolgen voor het nageslacht kunnen bestaan uit ......eboren afWijkingenl bloederziekte en allergieü of .neties zoals cretiniame, misvormde ledematen, uzeUp,
Si"..e tweeliacell, bliDdheid e.d.

DE TEKST VAN EEN INTERNATIONAAL MORATORIuM VOOR DE
KERNENERGIE, VERSPREID DOOR HET MORATORIUMK(I{ITEE
NEDERLAND.

STOP

Wij eisen:

de kerncentrale van

IllIIR
Kindersterfte
door atoomstraling?

I ~en tijdelijke stopzetting van de bouwen het funktioneren van elke kernenergiecentrale, en een definitieve ston
zetting van alle proeven met kernwapens en alle kernexplosi· ~
2 Een onderzoek· dat kan leiden tot bevredigende oplossingen van de bekende problemen, zoals de effecten van straling op lange termijn, gevaren voor het millieu, opslag
van radioactief afval, veiligheid van kerncentrales.
3 Het gebruiken 'VUl het hierdoor vrijkomende geld en personeel voor een diepgaand onderzoek naar andere energiebronnen,zoalssolaire, geothermische en eolische energie.
4 Een volledige informatie, met alle argumenten v66r en tegen, aan de gehele bevolking met gebruilanaking van alle
informatiemedia.
5 Dat het eventuele opheffen van het moratorium zal afhangen van 'een op democratische wijze verkregen uitspraak
van de gehele bevolking over een duidelijke vraagstelling
6 Dat ook late;r de bouw en inwerkingstelling van een kernenergiecentrale niet zal plaatsvinden zonder voorafgaande informatie en democratische inspraak van de betrokken
locale bevolking.

Van enee eorrespondent
WASmSGTOS. vrijdac
Honderden babies in 13
Amerikaanse. stat en hebben
'I'l'aarschljnli,jk het leven .e..la.
ten als cevolc van atoomstra·
line uit de plaats waar onder..rolldlie proev..n met atoom·
bommen werden ....houden. aldus de radlolooe dr. Emest
Sterndass.

• MACHTELOOSHEID •

Bij alle machteloosheid
die wij voelen moe1ien wij
ons heel goed bedenken,
dat er Iln bevolkingsgroep
is, die een absolute machteloosheid heeft- die niet
eens in staat is door weigering te laten blijken
het niet eens te zijn met
wat er gebeurt. Dat is de
groep 'VUl de ongeborenen,
de mensen na ons. Ze kunnen niet eens meesteDlllell
voor de tweede kamer die
voor hen besluiten moet.ze
kunnen helemaal niets. Als
we het over machteloosheid
of over democratie hebben
is hé't goed, ons dat even
te realiseren.
PlutonilDD heeft een halfwaardetijd 'VUl 24.000 jaar,
is dus ongeveer een half
miljoen jaar een bron 'VUl
kanker, leukemie, misgeboorten en veel meer. We worden
met tonnen van dat spul opgescheept. E'n maal een ongeluk van een beetje omvang
en ons nageslacht is naar
!Ie bliksem. Volgens democratische beslissing, met kleine meerderheid. Maar wie het
aanging heeft niet meegestemd.
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WAT KUNNEN WE DOEN?
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In Uw eentje de
weigeren is niet voor iederem
haalbaar. Uw stroom wordt dan afgesloten.
We kunnen wel lastig zijn•
Zeg Uw automatische giro op. U krijgt dan een acceptgirokaart van Uw electriciteitsbedrijf. Gebruik die
.!!.!:!:. Betaal via een eigen girokaart of per postwissel.
Krijgt U de
heffing te betalen, trek die dan af van
de rekening en betaal de 3% in eerste instantie niet.
ij krijgt dan aanmaningen
en dreigementen. Betaal de
dan op het nippertje. Weer op een aparte girokaart
m'èt de vermelding "onder protest-stop kalkarn.
Heeft U problemen met de rekenarij, zoek dan kontakt met
een van de aktiegroepen.
Stuur ook een foto-kopie van Uw rekening (waarop de
vermeld staat) naar de Stroomgroep in Afdam, met de
vraag Uw belangen in deze te behartigen.
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ALLEEN EEN MASSALE WEIGERING HEEFl' ZIN1
Vorm aktiegroepen of sluit ij aan4
Schrijf protestbrieven naar het Minis'terie van Volksgezondheid~ Uw gemeenteraad, de vaknonden en plaatselijke
artsen. (Artsen en tandartsen b ,v, kunnen niet afgesloten worden).
Stuur ingezonden brieven naar de krlln'\.en. Praat erover
met iedereen die ij tegenkomt.

AFVAL KERNENERGIECENTRAlES PROBleeM

Stralend vuil wil nog
wel eens ontsnappen
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Echte boykotters zullen zich erop
moeten voorbereiden dat hun stro~
wordt afgesneden. Zolang de boykot
niet massaal is .is dat nu eenmaal
een eenvoudige en effectieve tegenmaatregel. Voor de door2ettera willen we ZG mogelijk rechtsknndige
hulp organiseren. Er zijn niet Teel
mogelijkheden maar wie weet ligt op
zolder nop; een oude wet. waar wat
mee te doen valt. Wij hebben verder
kontakt met een ''Windmolengroep'' die
een molen ontwikkelt heeft. met een
vermogen van 200 Watt. Voor een redelijke prijs (f. 500,= , 600,=) is deze
zelf te maken. Inliçhtingen (tegen
portovergoeding) bij a. Chris Westra,
SpaarndaJzerd1jk !569A, Amste.rdam.
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Laat U vooral niet wijsmaken dat deze materie voor een
leek niet te begrijpen is. Degenen die dat beweren willen niet dat U het begrijpt. Dank zij' die weteaachappers die zich ongerust maken is er zeer goed begrijpbare literatuur te krijgen.
Nadere informatie.
Stroomgroep -Stop Kalkar n

BerengracU 109 • tüa
tel. 020-226242 / 4~74
kamer 8
Stop Kalkar Utrecht
Oude Gracht ~ U'tre~~
tel. 030-314314
Stop Kalkar Z -Nederland - Agathadonlt 8, Roosendaa1(NB)
•
tel. 01650-36636'
tussen 17.00-19.00 u.
S'top Kalkar Iriesland
MedhuizeJi' 4 Oosterwolc1e
tel. 06160-3369

