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De ~te ko~n in & belgiese pers 
(op 5 juni.) weerspiegelen de erorne 
indruk- die det.e manifestatie heeft 
gewekt in 'Belgîe. Vooipagina-nieuws, 
waamij in een enkel geval het be
:lDek van & paus in Polen naar pagina 
2 was verdrongen. 
~ :regionale pers in zeeland en Vèst
Brabant besteedde evereens veel aan
dacht aan lbel (zowel voor als na de 
nan.ifestatie), teOO..jl de landelij~ 
~rs het aksent op Gasselte heeft· ga
legd. 

~re internationale anti-atoom-aktie 
heeft in het al~ veel aandacht 
~regen, en Q.ls we alle manifestaties 
bij elkaar optellen, koilen we op ruim 
200. ooo CE~ronstxanten (waarvan bijná 
de helft uit Spanje (50.060) éh Uit 
Belgie,/Ne<Èrland · (50~000) 

Het "recht op denonstratie" lijkt 
veilig gesteld, zeker nu er geen 
1Wéll'X)rdelijkheden of iets dergelijks' 
hebben plaatsgeronàm. voor de bel
giese overheid een hele opluchting, 
vooral oorlat nen op niet neer dan 
5000 mensen had gerekend.! 

De IDRA'roRit.J.l-EIS dient nu serieus 
gerx:men worden à:x>r de regeringen. 
Overigens is er tot nu toe I'OJ :niet 
openlijk~~ à:x>r & bel
gi-ese ~gering. lobgelijk dat in sep
t:entler - tijdens het parlenentair &
bat- ~duidelijkheid komt. (zie 
elders in &ze ZEK-krant} • 

--BEDANKT !---------4 
De Koordinatiekatmisáie (bestaande uit nensen van de VAI<S en het <EK ZN) wil van
af &ze plaats iedereen bedanken die op een of andere nanier heeft neegewerkt ~ 
het slagen van deze manifestatie: de plaatselljke groepen (~ energiegroepen 
als andere organisaties), de per:s, de sprekers# de IIQzikanten, de nijVêl:e werlcers 

. op het terrein zelf, enzovoort$. Er is veel fout gegaan q> 2 juni, maar dankzij 
de inventiviteit, Jueá,tiviteit, het geduld van de dencnstranam is dè hele zaak 
tot een $akses geworden~ 'lbt een volgende .keer? 
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De smalle marges vande Brede
Maatschappelijke Diskussie

~ BK:> komt eraan•••
Beste nensen, begin maar alvast m:!t
avonden vrij te houden in de l~
wintenmanden. Stop kaartspel, ganze
bord en haltna. naar voor twee jaar
in de lirmenkast.
We gaan nens-erger-je-nieten en scha
ken, waarbij de regering net wit
speelt en de helft van de zwarte
stukken heeft weggepikt.

~ BMD,zoals de regering zich die
wenst, komt erop neer dat de konklu
sie al vaststaat: kolen of uranium
als energiedragers, en daarnaast de
vraag hoeveel centrales er neeten
konen.
Waarom kunnen we deze konklusie nu
al trekken? ~ :tegeripg heeft in de
afgelopen maanden te Veel uitspraken
gedaan die erop wijzen dat "kern
energie neet". Van Agt komt terug uit
Straatsburg net de nededeling dat we
"het niet zullen rooien zonder kern
energie", Van Aardenne vindt de zout
koepels al geschikt voordat ie ze ge
zien heeft, een kontrakttussen.FZEM
en opwerkingsfinna Cogétra worot .:stie
kum geregeld. Voorwaar, zaken die een
diepere betekenis hebben••
raarnaast zitten deelektriciteits
maatschappijen de diskussie bij voor
baat al te beinvloeden, iets wat ze
ui. teraard al tientallen jaren <.Den.
\OOr hen hoeft de :BMDniet: wat weet
de bevolking nu van energievoorzie
ning, laat hen de zaken naar regelen.

zUdnederlandse energie krant

In een dergelijk kliJraat is deze
diskussie bij voorbaat al mislukt.
~ narges zijn te snal: alleen over
kolen en uranium praten, tendjl de
alternatieve bronnen geen kans krij
gen. SChaken zonder stukken•••••

Naar verwachting zullen er in septem
ber 3 nota's verschijnen, die tesanen
net regeringsstandpunt weergeven: Ko
lemota, VOOrtgangsnota energiebeleid
en Elektriciteitsnota (sarren + 10 cm.
dik) •

Uit betrotnbare bron is tevsn vemonen
dat de BMI) de vorm gaat krijgen van
een veredelde PKB (planologische kern
beslissing). Als dat waar nocht; zijn,
dan is het zeker dat de diskussie al
leert maar gaat over de "plaatsen voor
kerncentrales".
Die diskussie is 2 jaar geleden al ge
voerd, totdat de procedure werd ge
staatkt om3at bijna nienand over de
plaatsen wilde praten.... en nu nog
steeds niet~

PN. .
EM-directeur

telCUrgesteld
OVer uitblie
besluit e ~ven
k lDzake

. ernenergie



p.n.e.m.
In het jaarverslag 1978 kant "kernener
gie" niet meer voor. Althans niet in de
beschrijvende verhalen, want in de post
'reserveringen' prijkt nog steeds een
bedrag van f 27. 000. 000 voor "kemener
gie-aktiviteiten. Enigszins geprikkeld
merkt de direkteur op dat er nog steeds
geen politieke keuze is gemaakt (in Den
Haag). Hij gaat da.annee volledig voorbij
aan het feit dat er een Brede Maatschap
pelijke Diskussie op kanst is (hoe smal
dan ook), die voorafgaat aan een keuze.

Overigens heeft dezelfde direkteur er
nooit een geheim van gemaakt dat hij een
groot voorstander is van kernenergie,
waarbij Brabant helaas niet in de prijzen
valt cm3at er onvoldoende koelwater is.
Bij de presentatie van het jaarverslag
kregen de (niet net naam genoemie) stroan
groepen en energiekaniteseen veeg uit
de pan, cm3at zij herhaaldelijk de
grootschaligheid van de PNEM hekelen.
"Tegen beter weten in", aldus heer de
Rooy," want grootschaligheid levert
ekonaniese voordelen en bedrijfszeker
heid op". Energiebesparing is een be-
grip dat hier niet inpast.

-_.-- - _...-=========

Stadsverwanning wordt een "his
toriese gebeurtenis" genoemi ,
nu PNEM leverancier wordt van
warnwater aan Breda en Tilburg.
Onderhandelingen zijn gaande
net Helnnnd, terwij1 ook Oos
terhout en Bergen cp Zocm as
piraties hebben. De 'ringlei
ding' begint vorm te krijgen,
teneer daar PNEM onderhandelt
net land- en tuinbouworganisa
ties voor levering wanrwater
aan kassen.

STADSVERWARMINGS
KANDIDAAT nummer 3helmond

In tegenstelling tot de plannen in Breda
en Tilburg, zal HelnDnd een stadsverwar
mingssysteem gaan aanleggen waaxbij de
warmte wordt geleverd door een eigen
WARfi'E-KRAQlT CENrRALE (4 diesels).
Helnnnd ligt i.Imers te ver weg van de
Amer-centrales, zodat pijpleidingen (40
kilareter) niet meer ter sprake karen.
On ook de w. k centrale in eigen beheer
te kr.ijgen (er wordt :innrners warnwater
èn stroan opgewekt) is de PNEM bezig an
het Helnnnds Gemeentelijk Energie Be
drijf over te nenen::
Hopelijk laat de helnnndse geneenteraad
zich (in oktober) niet verleiden door
een "aantrekkelijk bod", maar zal ze
beseffen dat gedecentraliseerde ener
gievoorziening 66k betekent dat het
beheer over de energieoorziening in
handen dient te karen (blijven) van
de bevolking en de gEm:!eIlte.

zuidnederlandse energie ~rant

Het rapport, waarop Helnnnd zich
baseert, is uiteraard weer door
de NV I<EMA uitgevoerd. Blijkbaar
hebben ze daar de smaak te pakken,
atrlat bij vergelijking van KEMA
rapporten van Breda, Tilburg en
He1m:>nd erg veel alinea' s en para
grafen op elkaar lijken, ja letter
lijk zijn 'overgeschreven'.
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POUTIEK ASIEL VOOR
ICARLIc ESO!

Kar1 Winter en Esa (Helrnuth) Olden
fest narren op 19 maart 1977 deel aan
de grote d.erronstratie tegen de bouw
van kerncentrale Grohnde. 20.000
Duitsers kwarren oog in oog te staan
net een politiemacht, uitgerust net
wapenstokken, knuppels, schilden,
helnen, honden.••
De duitse politie was voorbereid op
een karplete veldslag na de erva
ringen in t-lhyl en Brokdorf.
De verwachte (of: uitgelokte) veld
slag bleef niet uit: 800 gewonden
en als klap op de vuurpijl 26 ar
restaties, waaronder Karl en Eso.
''Wij hebben een aantal arrestaties
verricht. Ik hoop dat onze wetten
het toelaten dat deze misdadigers
ook de hun gerechtvaardigde straf
wordt bezorgd", aldus rninister
president Albrecht (van Neder
sachsen)

•,!:
De zaak was erg dUidelijk: au toe
kanstige derronstraties te voorko
rnen, noesten er duidelijke voor
beelden gesteld worden door de
nonstranten te arresteren en ze
vervolgens zwaar te 'krirninaliseren'.
De duitse pers hapte gretig toe
door hen te betitelen als "krirni
nelen, kamumisten, chaoten en
terroristen" •
Oeze ontwikkeling sluit precies aan
op de politie-staat toestanden, waar
reeds velen voor waarschuwen. Het
recht op de1ronstratie dreigt ook al
ten slachtoffer te vallen aan de
verdere uitbouw van de atcx::m:mergie.
Het is niet verwonderlijk dat de
nederlandse antikernenergiebeweging
een duidelijk standpunt inneemt ten
aanzien van deze repressie-vonren.
Het "Doelmanifest" bevat een on
dubbelzinnige \Ûtspraak:

zuidnederlandse energie krant

TEGEN ·aKE REPRESSE EN VOOR
UITBOUW DEMOKRATISCHE RECHTEN

o geen beknotting op het recht van de
monstratie en vrijlating van anti
kernenergiedemonstranten, waar dan ook;

o bescherming en uitbreiding van de de
mokratische rechten voor werknemers
in de kernindustrie. Geen maatschap
pelijke selektie van werknemers;

o vrijheid van onderzoek en publikatie,
geen spreekverbod voor verontruste
wetenschappers.

De Grohnde-processen vormen het tweede
hoofdstuk in dit drama, waarin de
"voorbeeld-funktie" een duidelijke rol
speelt au bij andere anti-atOCl'l'lOOIlsen
de schrik er in te jagen. Het proces
tegen de gearresteerden werd een kan
plete aanfluiting: getuigende agenten
vergisten zich regelmatig in hun be
weringen, bezoekers (sympathisanten)
werden geintimideerd, en de beklaagden
werden on~den terroristen genOE!trl
door de rechter •

De vonnisen (l2 maanden voor Esa, 13 voor
Karl) èn de gebeurtenis in Harrisburg
werd voor hen aanleiding au zich niet te
melden bij de gevangenis, maar au daaren
tegen de St.Petrikerk in Hamburg te be
zetten net vele sympathisanten.
Tijdens deze bezetting, op 7 april van
dit jaar, zijn K&E naar Nederland ge
vlucht net als doel politiek asiel te
vragen in dit tolerante land, aangezien
hun leven in de Bondsrepubliek vrijwel
onmogelijk werd gemaakt. Ter illustratie:
de 11 (uiteindelijk veroordeelden) werden
tevens aangesproken voor 230.000 I:M scha
de, die veroorzaakt was door het inzetten
van extra-politie en legeDnanschappen
ten tijde van de Grolmde-d.erronstratie : :

Karl en EsO in Nederland, ondergedoken
bij vrienden in Ansterdam, noeten zich
elke week nelden bij de vreem1elingen
politie. Op 7 juni kwam een verzoek.
tot uitlevering van Eso, vanwege het



Geldelijke steun (voor affiches,
papier, enz.) is onontbeerlijk
en zeer welkan bij:

11 ~'T&.U~KO~ ITE
Al00HTEG'eNS11INtlER5 ,.

Centnm Bank Amsterdam
no. 876.788.835 t.n.v.
Ineke Jansen.

~~~
, feit (aldus Duitsland) dat deze "boef" r-----------------.
; nog 12 maanden heeft op te knappen in INLIafI'INGEN VOOR DE
een westduitse cel. HANI1I'EKEN;[NGAK'l'IE

020 - 940103
020 - 935279: De behandeling van de asielaanvrage

!werd prarpt uitgesteld cm:1at staats
, sekretaris Haars (ja, alweer dien
: eerst het uitleveri.ngsverzoek wil be-
· 'kijken via een rechtszaak.

Een nederlandse rechter gaat nu beoor
delen of .Bso (en later ook Karl) aan

; de Bondsrepubliek uitgeleverd noet
I worden. Voor deze rechter speelt het
blijkbaar geen rol dat ze in Duitsland

· an politieke redenen in een oneerlijk
proces veroordeeld zijn.

· Medio septerrber zal het uitIeverings
proces plaats vinden in Amsterdam. Tal

: rijke duitsers zullen kanen getuigen
an de onrechtmatigheid van de duitse
procesgang aan te tonen.•••

· Inmiddels zijn er handtekeningenakties
, gestart an solidariteit voor K&E ên on
e de nederlandse rechter te bewegen niet
I tot uitlevering te beslissen. Eind au
: gustus zullen er diverse aktiviteiten
: elders in het land volgen, arçeven door
i een grootscheepse publiciteitskarrpanje.
: Na het proces zal in Amsterdam een
~ grote manifestatie het voorlopig eind
; punt zijn..•. afhankelijk van wat de
i rechter beslist.

SIESPALTEN
I'EINE

;SIE SPALTEN
I DIEGEGNEI
,181EI GE
ISPALTENEN

I'EINE
p.p. zahJ
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aandeel keJr.neneJlg.ie .in de
elelWUcUeU pelt land

1975 1985 (veJlWachtl

4% 40%
6- 55
1 30
3 25

17 50

gevaar
Het "gevaarIl van Euratan schuilt in het
feit dat deze gemeenschappelijke club een;
aantal richtlijnen opstelt, en alle lid- !
staten kan dwingen zich te houden aan I
de Euratcm-regels, die hoofdzakelijk I
worden bepaald door de zware lidstaten
Frankrijk en West Duitsland.
Bovendien is men er niet vies van an de
kleinere landen letterlijk onder druk te
zetten, zoals dit voorjaar nog eens dui
delijk naar voren kwam toen van Agt met
wilde verhalen thuiskwam van de Em-top:
"Als we niet snel haast maken net kern
energie, kanen we over een paar jaar
zonder stroan te zitten, en we hoeven dan.
niet bij SclJni.dt aan te klq:pen, aOOëlt het
onze eigen schuld is" •••••••
De lidstaten Luxenhlrg i Ierland, Denemar- I
kenen Nederland vonnen een doom in het
oog van de colerische staatsman SChmidt,
cm:1at de oorspronkelijke Euratan-plannen
nooit gehaald worden als er landen dwars-
liggen.
***********************************.***.*

van OERATOOM naar EURATOM?

Na de eerste, enige echte europese
verkiezingen wordt ft tijd de balans
van ruim 20 jaar Europa op te maken,
aangezien toch wel verwacht mag
worden dat EUropa (de EEG, dus) het
energieprobleem steeds KERNENERGIEKER
te lijf zal gaan.

EGKS & EURATOM
De huidige EEG is ontstaan vanuit twee
europese instellingen, de EGKS en EURA
'!'CM (opgericht in '58). De Europese C-e
rneenschap voor Kolen en Staal werd in
gesteld an de kolenwinning af te bouwen
en de staalindustrie te saneren; Euratan
werd hét propaganda en researchapparaat
voor de vreedzam: toepassing van kern
energie in de 6 Ero-landen.
De ene instelling noest, zorgen voor een
energietekort (door de kolen op te doe
ken), terwijl de andere de kernenerqte
naar voren schoof als Itenige" altema
tief. De plannen waren er op gericht an
in 1985 ruim 35% van de EEG-stroem op
te wekken net het oeratoan•••••
Ook de afhankelijkheid van de olielanden
speelde Euratan in de kaart: de suez-
krisis (' 56) i de oliekrisis (' 73) en (/Jut Vu..U6land
de huidige energiekrisis (' 79) vonnen F"UlntvUjk
duidelijke mijlpalen in de europese lt4Ue
kernenerqie, • NedeJr1.a.nd
welke krachten achter Eurat(:tn zitten (en Belg-c..e
zaten) is niet moeilijk te raden. In de LuxembuJtg
afgelopen 20 jaar is er een eigen euro- Engeland
pese kernindustrie tot stand gebracht, leJri4nd
met nam: in Engeland, Frankrijk en Ouits- VenemaJl.ken 15
land. De Verenigde Staten en canada *••*••* *
stonden als peetvaders aan de wieg van 'Oe beoogde 35~ (hele EEG .iJ'/. 'i5) zal.
Euratan. Europa betekende een enonne n..<..e.t beJtufU wolLden, hoewe.l een gemi.d-
markt voor de anerikaanse reaktorbouwers delde van 25% een aaJr.d,i,g JtuuUaa:t ge-
(o,a, westinghouse), en Eurq>awas een noemd mag woJtden. Belg.ie Ugt momenteel
geliefd proefveld 'voor ocmnerciele kern- he.t but op koeJL6 (.in 1979: 25%), teJt-
centrales. wijl FJr,anWjk oveJt 6 jaM. koplopeJt

zal z.i.jn.
2:uidnedertandse ellèrgie krant



Kan op, Europa•••hoort gij niet wat
tienduizenden hebben geroepen tijdens
de manifestaties op 2 en 3 jm.i?
Verdikkeme nog aan toe•••
(vrij naar A.A.M.. van Agt)

Het is geen wonder dat er nu druk
wordt uitgeoefend op alle lidstaten an
voort te maken met de atoanenergie.
De indianenverhalen van onze leider
(na weer een EEG-top) cm als de
''wiedeweerga'' kemoentrales te bouwen
krijgen een diepere betekenis als de
belangen van de kernlobby erbij WOIden
betrokken•
Er gaan al I boze verhalen' rcni die
zeggen dat de huidige 'benzinekrisis'
bewust is opgeroepen an de bevolking
aan de lijve te doen cndervinden dat
er echte energieproblemen zijn, en
dat de kernenergie als een duvel-uit
het-doosje tevoorschijn wordt gehaald
als 'redder van onze sanenleving'.
TèrWij I autaoobilisten zich druk maken
cm hun benzine, bouwen de europese (en
amerikaanse) keri1lobbies geruisloos
verder aan hun plannen..

- - _.,_. -_. ----

niet verdelen
PARUS - FraDkrlJk wH ee...

.....1. wJJzlllq va. het Eura..

.....verdrac dat het laad alle ....
Dlum cUe het viadt. lelt IQI hou
d...

Frankrijk wil
•uranium

Een nog groter probleem <-althans voor de
industrie) betreft de europese réaktor
bouwers (Framatane, Kraftwerk Union) die
bij het stagneren van de europese markt
(als gevolg van de akties ?) bun vleugels
uitsloegen naar verre landen. Brazilie,
Pakistan, Iran, Zuid Afrika, China
werden de nieuwe afzetmarkten•••
Maar ook daar zijn dingen gebeurd, die
het tij deden keren: Iran annuleert 4
duitse centrales, China zegt 6 franse
reaktorsaf•• en dergelijke 'klappen'
kunnen de dOOdsteek betekenen voor
finna's die - als ze rendabel willen
draaien - minstens 5 centrales per jaar
in aanbouw roeten hebben.
Ook Harrisburg zal ongetwijfeld roet
(of radioaktiviteit)cp de dikbelegde
boterharmen strooien••

Oe olie-afhankelijkheid is ooit het lOO

tief geweest voor een pro-atc::x::.erbeleid.
De uraniun-Ieveringen zouden geen pro
blenen opleveren gezien de politieke
betrouwbaarheid van de leveranciers
.(Ver. Staten, Canada, Zuid Afrika, SoV
jet Unie) en de "eigen" uraniunnijnen
in Zaire, Tsjaad, Gabon•••••enzovoort •
Volgens het Euratanverdrag rooet alle
uraniun bimen de EEX; verdeeld worden
ooderde lidstaten•••en daar begint
Frankrijk ontzettend moeilijk over te
doen. Frankrijk heeft een zeer ambitieus
atoanprogranma, waar ze de "eigen" voor-
raden uranium goed voor kan gebruiken. "-
Frankrijkbetrèkthaar uraniun via franse
mijnen in (vroegere) kolonies, als Alge
rije, Rep. Centraal Afrika, Gabon, Niger,
Tsjaad •• en de franse bodem zelf. In t0
taal gaat 'tan ruim 2000 ton uraan per
jaar.
Maar de solidariteit is ver te zoeken in
een ekooanische gemeenschap.

'Eu ,. drapa In 811.1188•••••••

tuidnederfandse energie krant



Precies één week na Harrisburg
l:xx>g een lagere school in G:>irle
zich over het kerrerergie
probleem.
Zij vertaalden de anerikaanse
si tuatie naar eigen streek,
naar de gevaren van M:>1 in
Belgie (op 30 kiloneter afstand) •
Ziehier drie voorbeelden
van hun visie.
Ook hier : èbelbeN'USt stoppen

I
---- ----. --_. __ ._- ..

:30 rm , KRIJGen VIJ He.t op ~s---~-a· '"
~R~R UI K.



"Er ligt een ban onder de voordeur van
de Kenp3n", aldus typeerde een lid van
het Streekorgaan Kempenlandop 2,5 juni
de relatie tussen "M::>l" en de Kenpen••
TijdenS dezelfde vergadering nam het
Streekorgaan een notie aan (met twee
tegenstermen) :

I De Raad van het Streekorgaan
Kempenland ( .•• ) spreekt als
zijn standpunt uit dat elke
nucleaire aktiviteit of plan
nen in die richting moeten
worden afgewezen zolang geen
waterdichte garanties gegeven
kunnen worden ten aanzien van
de veiligheid van de bevolking
en het milieu I

Het Streekorgaan heeft in de afgelopen
maanden divers nateriaal verzaneld (o.a,
bij de Rensen in M::>l, bij VAKS en PEK)
cm zich een duidelijk beeld te vemen
over de feitelijke situatie èn çm oog
te krijgen voor de IOOgelijke ontwik
kelihgen. Op basis van dit verzaneld
nateriaal werden de afzonderlijke raads
leden geinformaerd.
Het Streekorgaan is bovendien niet van
plan zich neer te leggen bij gerust
stellende uitspraken van ministers ("Ik
zal I t eens bekijken.... ). De notie is
verzonden naar de europese oomnissie,
het europees parlenent, en naar alle
belgiese en nederlandse overheden.
M:m hoopt ook de belgiese buurgE!leèntes
wakker te krijgen, om semen deze "ban"
onschadelijk te kunnen maken.

belgiese groepen· in de argeving van
Mol & Turnhout.

ln6oJuna:Ue b-ij:
Aad Sweep, Ve KltattMen 37, WaalJte
tel. 04904 - 4609

WERKGROEP STOP AT<nJD?IJ\NNEN KEMPENLAND

In augustus 178 werd in Waalre (bij
Eindhoven) het initiatief genaren tot
de opzet van een werkgroep die ervoor
noet zorgen dat "wij niet het slacht
offer worden van de kernenergie-akti
viteiten in M:>l, of dat onze kinderen
deze kans lopen •• "
De werkgroep, die inmiddels in 14 ge
neenten kontaktpersonen kent, tracht
dit doel te bereiken door
a) alle nensen in de Kenpen bewust te
maken van de nogelijke gevaren door
een duidelijke en eerlijke voorlich
ting
b) volksvertegenwoordigers in alle he
stuurslagen tot principiële uitspraken
tegen deze plannen proberen te brengen
c) door het aandringen op het nemen
van fomele stappen, teneinde de Bel
gische regering vanvoornoenrle plannen
af te laten zien.

De WSAK onderhO'lrlt kontakten met
S~oep Stop Kernenergie Eind
hoven, het PEK en het VAKS (in Ant
werpen>. In de nabije toekarst zal
ook kontakt gelegd worden net de

stop
ATOOMPLANNEN

KEMPEN
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"Et.JR:)CHEM[C" IN BEU.rrES PARLEMENT ?

Tel:Wijl nederlandse en belgiese
aktiegroepen , nederlandse overheden
en verontruste burgers zich steeds
drukker maken over KL, maakt het
belgies parlerrent zich op voor een
"PARLEMENTAIR DEBAT" over (kern}ener
gie, dat naar verwachting in septem
ber zal plaats vinden in Brussel.
De toekanst van Eurochemic zal het
voornaamste punt worden, orrdat de
q;Merking de sleutel vonnt van de
atocm:mergie, en dus ook van de toe
komst van de belgiese kernindustrie.

Uit betrouwbare bron hebben 'Ne verno
men dat "l-t)l" een zeer heet hangijzer
gaat worden, politiek gesproken: de
meningen binnen het belgies kabinet
lijken sterk verdeeld, hetgeen op
zich al een overwänntnq is te noemen
voor de belgiese anti-kernenergie
beweging. Ook mede door het sukses
van de manifestatie Doelbewust Stop
pen, lijken een aantal politieke par
tijen (en vakbonden) te neigen naar
de 'noratoriun-eis'.
Als er geen kabinetskrisis optreedt
in ons buurland, zal september een
belangrijke maand worden••••••••••••

VERGADERING
Nieuwlandatraat 39 Tilburg

013-435039

het najaar nog een staartje krijgen,
aangezien bijna alle politieke Par
tijen zich gepasseerd voelen.
Waar gaat 't cm: Nederland verplicht
zich een deel van de bouwkosten van I

nieuwe OJ;XErkingsfabriek te betalen,
Nederland verplicht zich de aangeboden I
splijtstofstaven terug te nemen als I
er iets fout gaat in Frankrijk,
Nederland krijgt alle afval terug (in
klusief een deel van de ontmantelde
fabriek, als na een aantal jaren de
zaak te radioaktief wordt).
Al met al: een enonre financiele ver
plichting (meer dan f 200 miljoen)
en een radioaktieve verplichting.
Dit kontrakt mag niet doorgaan, de
daaruit voortvloeiende konsekwentie
is dat Borssele en Dodewaard gesloten
noeten worden.

Bij toeval ontdekt: kontrakt tussen
kerncentrale Borssele en op;rerkings
fabriek Cogema (La Hague, Frankrijk).
In het duitse tijdschrift "Atarwirt
schaft" 'Werd melding gemaakt van de
onderhandelingen tussen Borssele en
Cogema. Minister van Aardenne wist
al ruim een jaar hiervan, en gaf z'n
toestenming. Texwijl dergelijke zaken
in het parlerrent besproken dienen te
worden, was de zaak achter gesloten
deuren al lang geregeld.
Overigens zal dit kontrakt (en de
wijze waarop het tot stand kwam) in

~r-.'J:'~~~.........~-------...~---1



re maand "oktober" is uitgeroepen tot tenergiebesparingsmaand', een
vondst van het Internationaal Emrgie Agentschap te Parijs, wat zich
steeds neer zorgen naakt over de EQiTE mERGIEKRISIS, die in de ogen
van het IEA 'Wél is op te lossen net kerrenergie.

De mderlandse overheid doet gretig nee net deze aktie, te neer orrrlat de op
roepen van de regring tot "vrijwillige erergi~spa.ring" niet veel sukses hebben.
Te:r::wi.jl er juist 5% bespaard noest \\Orden, nam het verbruik in de afgelopen
maanden net enkele procenten toe .•••Natuurlijk heeft de burger daar <È schuld
van gekregen, waarbij w::>rdt verzwegen dat de industrie weer aan het aantrekken
is zodat er net grotere capaciteit w::>rdt geproduceerd. Dat de noderne produk
tieprocessen steeds neer energie vergen, is nog niet bij de regering d::x:>rge
drongen.
In haar kartpanje om toch zoveel nogelijk huishoudelijke energie te besparen
zullen ongetwijfeld <È mafste toestardjes uitgehaa1d wor<Èn. Het zal daarom
ruenand verbazen als in oktober reklanevliegtuigjes boven de steden en dorpen
konen rondcirkelen, net een "spaar erergietl-sleep•••• waardoor het beoogde
èbel (erergiebesparing) weer volledig teniet w::>rdt gedaan d:x:>r het inzetten
van reklanevliegtuigjes. IMeilen net de kraan open.
~. overheid zou trouwens zelf flink. wat kunnen besparen door eens een week niet
net straaljagers te spelen••••

Aktie Strohalm heeft 3 eigen stikkers genaakt, waarvan hieronder een voorbeeld.
~ teksten van de 2 andere stikke:ts luidt: "HALVEER DE OVERHEIOOVERLIClfI'ING" en
"NEEM MENSEN, <EEN ~".
Drie stikkers voor f 1,-. Te bestellen bij Strohalm, Oude Gracht 46, utrecht.

030-314314

SOek extra verstandig met energie
moet toch haalbaar zijn: ~~

,*'~~..~.. '.11.._~=-
\ ~~

\ ~-.tf/

speel niet met straaljagers aktie strohal::utrechl

zuidnederlandse energie krant



• Verzet bij Hoogovens
• reakties van Ministerie ("Ginjaar

staat de zaak bewust te belazeren")

"GEEN ATOOMAFVAL 'OE ZEE IN ! STOP KERNENERGI,f"

Dunping-brochure naar aanleiding van de
jaarlijkse afvaldunpingen in de oceaan,
en de daarbij nocxizakelijke akties van
de anti-kernenergiebeweging•
Korte inhoud:
• Gevolgen voor de zee
• Durtpm in europees verband
• Foutjes in het verleden

Stnoomg~oep H~em/ljmond,

WeneMtna.a;t 45, HaaJLlem
(12 pagina·~) juni '79

opwerking, maar dan wel een van een
bedenkelijke soort, pal tegen de
nederlandse grens geplaatst.
In deze brochure wordt samenstel
ling èn risiko' s van het Zwischen
lager uit de doeken gedaan, bene
vens de historie en ootwikkeling
van het duitse AtocJu...onder.
Het verwaarloosde risiko "Ahaus" ,
waar inspraak weer stuk loopt,
waar gêén grensoverleg Den Haag /
Bonn mogelijk lijkt (net als bij
M:>l), waar geen open infonnatie
vandaan kant.

Jan van d~ Staak., Twen-U Ene~gie KomUe,
Oe W~tna.a;t 49, Hengelo (05400-25533J

(43 pagina'~) mu' 79Ahaus, gelegen op enkele kilo
meters afstand van Enschede,
dreigt TUSSENSCHAKEL te worden in
de totale splijtstofcyclus: Brenn
elementen Zwischenlager (tijde
lijke opslagplaats voor brand
stofelementen uit kerncentrales).
Dergelijke installaties worden
'broodnodig' an de splijtstof
staven te bewaren, aangezien de
opslagplaatsen bij kerncentrales
overvol raken, en c;nrlat er nauwe
lijks ergens opwerkingscapiciteit
bestaat (in afwachting van Gorleben
en heropening Eurochemic) •
Een soort "wachtlokaal" v66r de

"AHAUS, VAN VEZE KANT BEKEKEN"

'Oe Klune Aaltde b~ochMe 11,
6. 6,- (ink.!. pó~) op g~o
nwrm~ 52730 van 'Oe Klune
AMde, BoX-tel.
mu 1979.

onder andere: zamekollektorvan golf
k.artoo! Als het niet lukt, kan nen
altijd nog bellen net firma's die kant
en-klare installaties leveren.
Het voo.t:\«X)rd beslist niet overslaan,
vanwege een waarschUlfling: recentelijk
is gebleken dat huizen net zogenaantle
zonneboilers een stijging vertonen in
het gas- en waterverbruik. Dit zou te
wijten zijn aan oovoldoende voorlichting.

i OCXXlOOCXXlOOCX:X:X:OOCXXlOOOOOOOOOCX:XX:X:X:X:X>OOOClOOOCXlOOOOOOOOCXX:XX:XJOOOCXXX;XXXX:X:XX:>OOCXlOOCX)(X)!
i

I

I
, "Of ZON IN HUIS, ALLE MOGELIJKHE'OEN EN BEPERKINGEN'·

VAN ZONNEENERGIE MET PRAKTISCHE TOEPASSINGEN"

'I .
Een selektie van (eerder verschenen)

! artikelen in tijdschrijft De Kleine

I
, Aarde en het boek De Aarde Je leven.

Een greep uit de inhol:d:
• zonneboiler zelf bouwen gaat best
• zon als alternatief voor kolen,

gas en uranium
• c,v; raUator als zonneboiler

• warmteparp
• overzicht van alternatieve ener-

gie-aktiviteiten in Nederl + Belgie.
• ëdressen van fiJ:ma' s/leveranciers

van zamekollektoren e.d.
• literaturlijst
Veel praktiese beschrijvingen voor de
doe-het-zelvers (of pJ:d)eer-het-zelvers)

z&..:dnederlandse energie krant



"'OAAROM GEEN KERNENERGIE , VRAGEN .EN ANTWOORDEN"

Geaktualiseerde Uitgave van de brosjure
"50 vragen. en antwoorden", verzorgd door
de Nijneegse Strocrcgroep Stop Kernenergie.
Deze bewérkingis een katpleet tf1.\NDB(EK
geworden, dat globaal uiteenvalt in:
• geVaJ:e11 van kemenergie
• ekonanische achtergronden
• de anti-kernener9iebeweging (met 24 fo-

to's van akties)
• de alternatieve energiebramen.
Deze rijk geillus.treerde uitgave bevat
verder twee bijlagen (radioaktieve stra-

landelijke ~oomg~ep

Stóp KeltneneJLg-ie, mei. '19.
(110 pag. pJUj~ 6. 5,-)
te buteUen bij:
F. SchUekehnan, PItO 6.
HuybeM~tIt. 45, N-ijmegen.

ling en splijtstofcyclus) , een handige
boekenlijst en een rits (nederlamse)
adressen van alle aktiegroepen.
Qunisbaar voor parate kennis, een uit
kanst voor mddelbare scholieren als
hulp,ron bij het maken van skripsies!

organen en lichaamsdelen hebben,
zoals "besnettin'] op de erfelijk
heid" • "wat je zelf kunt doen" be
schrijft de verschillende elektriese
apparaten m.b.c, hun energiever
bruik. In dit stukje worden ook
enkele praktiese suggesties gegeven
ter bevordering van energie- en
milieubewust leven.
Eindelijk een boekje over atoan
energie voor vrouwen.

uL'tgave van EneJt9-ie KomUe BJteda.,
Veem~tJraa.t 40,
BJteda. 016-140919
(14 pa.g-ina'~) mei '19

"VROUWEN EN KERNENERGIE"

Deze brochure is in twee hoofd
stukken ingedeeld: een globale
uitleg van het fenaneen kern
energie en de dee:taspekten ge
zondheid en 'wat kun je zelf doen.' •
Het eerste gedeelte beschrijft de
splijtstofcyclus in heldere en
eenvoOOige bewoordingen :uraniurn
lllijnen, verrijkingsfabrieken,
atoc:JOOeIltrales en opwerking.
Ook het atoanafval blijft niet
onbeschreven.
In het gedeelte "Kernenergie en
gezondheid" wordt verteld wat de
verschillende radioaktieve stof-
fen voor uitwerldng op verschillende

"KERNENERGIE: 'OE PLUTONIUM EKONOMIE EN AFVAL'OUMPUJG"

Het 4e numner van tijdschrift "Ek0
logie" gaat volledig over kernenergie:
HarriSburg en de nederlandse elektri
citeitsbedrijven, de plutoniumekono
mie (splijtstofcyêlus, plutoniun,
risiko 's) i het nederlandse kernafval
(herkanst en toekanst) met een be
sctx>u"ing over de ondeugdèlijke 0p
lossing van de zoutkoepels.

Ekolog-ie nJt. 4 U-itgave~

Ekolog-iue U-itgeveJtij
~te!Ldam. [usü: 1919

Op blz. 190 e ..v • staat het "dagboek
van de familie Lagendijk" afgedrukt;
waarin de lotgevallen beschreven
worden van zoontje Matthias die met
Sinterklaas een atoan-speelgoedtrein
heeft gekregen en daardeer de hele
familie (inklusief parkiet) in de
narigheid brengt.

M.iUeugJtoep PSP N-ijmegen,
6 2,50 (-inl. poltto) op
g.i.Jr.o 3552901 >t.n.v.
W. Ronken, Gltoenewoud6eweg 126, Nijmegen.
(27 pag.) mei '19

Talloze voorschriften verhinderen
't dat er links en rechts wat
fout gaat••••maat' meestal zijn
deze voorschriften onbekend bij
de bevolking.

"LPG•• 'OE STA'O UIT 1"

LPG-stations rijzen als
paddestoelen de grond uit,
en het liefst in woon
wijken. De 'oliekrisis' zal
deze ontwikkeling nog versnellen.
In deze brcx::hure veel aandacht
voor de gevaren en risiko's,

zuidnederlandse energie krant



ZEELAND: Energie Kanite Zeeland,

LIMBURG: Limburgs Energie Kanite,
Milieucentrum Maastricht,

BRABANI': Brabantse Milieu Federatie,
Strocrrgroep Oss,
Str<:x:m;JrOep Den Bosch,
Strocrrgroep Eindhoven,
St:rcx:m:Jroep Zumert,
Energie Kanite Breda,
Energie Kanite Rooserdaal,
werkgroep Kalkar Till:m'g,
Mathieu v.d, Aarsen,
PPR Brabant, .Rob Diemel,
PSP Bràbant, I.Du Niesten,
lierkgroep Stop Atoarplarmen Kertt?en,

BELGIE: ~, COnscienoestraat 46, 2000 Antwerpen 09/3231393868

LANDELL1.K: landelijk Energie Kanite, 2e weteringplantsoen 9 , J\msterdam
LSSK, OUde Grach~ 42, Utrecht 030-314314

zuidnederlandse
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