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: Oe jaren 170 zijn vo orbi j. Tijd om de balans op te maken? :
: Velen zien de afgelopen tien jaar als 'de eeuw van de mat- :
: heid· • ••Wij kijken er iets anders tegen aan. Juist in de :
: zeventiger jaren i s er op milieu- en energiegebeid ve e l :
: gebeurd. Er is veel werk verzet om de bevolking bewust te :
: maken van de gevolgen die de atoomenergie kunnen veroor- :
: zaken. Of het allemaal iets geholpen heeft is de vraag. :
: zeker als we bedenken dat de laatste maanden weer veel :
: beroering is over Borssele, Mol, enz . Blijkbaar zijn onze :
: bestuurders en onze enerqiemaatschappijen niet zo over- :
: tui9d van een radioaktiefloos tijdperk. Reden te meer :
: voor ons - en u - om door te gaan met waar we mee begon- :
: nen zijn . Het jaar 2000 is nog maar 240 maanden van ons :
: verwijderd •• • •• en plutonium gaat n6g langer mee :
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LSD

Op 31 oktober werd in Vlissingen een
studiedag gehouden over de gevolgen van
lage doses radioaktieve straling.
Hierbij werden lezingen gegeven door
verschillende amerikaanse, britse en
duitse onderzoekers.
Jan Bijlsma (~jksuniverstiteitGro
ningen) gaf eerst een korte inleiding.
Hierin gaf hij o.a. aan hoe radioak
tieve straling je kan bereiken: zowel
via de luchtwegen als via het spijs
verteringsstelsel krijg je radioaktieve
stoffen binnen. Dit kan zowel in lucht,
water als voedsel opgenomen zijn.
Voor een deel is dit straling die van
nature in de atmosfeer voorkomt of door
de bodem wordt uitgezonden. Voor een
ander deel krijg je straling binnen
door het werken met. radioaktieve stof
fen. Maar ook kan bv. een verhooqde
aanwezigheid van radioaktieve deeltjes
in de bodem rond een kerncentrale lei
den tot een verhoogde radioaktieve be
lasting bij de bevolking.
Hierop wees met name dr. Franke, die
inging op de gevolgen voor het milieu.
Via de keten "bodem-planten-dieren
mens" wordtuiteindeJ.ijk de koncentra
tie van radioaktieve deeltjes sterk
verhoogd. Bovendien blijft een inwen
dige stralingsbron (via bv. de spijs
vertering) langer doorwerken dan een
uitwendige stralinqsbelastinq.
Een derde bron van straling die je
ontvangt, komt voor bij medische be
handeling (röntgenfoto's). Prof. Mor
gan wees met name op de onderscha.tting
van de dosis straling' als gevolg van
medische behandelinqen. B1j. het ma
ken van röntgenfoto's bij t.b.c.-onder
zoek in de USA varieerde de dosis van
15 tot 2000 a 3000 millirem: En dit,
terwij 1 de normen voor radioaktieve
straling telkens bijgesteld worden 0m

dat de gevolgen van stra.ling onvoldoende
bekend zijn. In Nederland qeldt voor

ZlidnedIrIIIndI lcnIni

de bevolking een maximale belasting van
500 milirem per jaar, in Duitsland is
dit 30 millirem:~ Het vreemde is nu dat
de International Commission on Radioacti
vity Protection (ICRP) onlangs de normen
drastisch verhoogd heeft. Economische,
sociale en psychische voor- en nadelen
zouden tegen elkaar moeten worden afge
wogen. Gevolg van dit soort redeneringen
is bv. ook dat de toegestane maximum do
sis voor werkers in de radioaktieve in
dustrie 10 maal zo hoog ligt als voor de
bevolking. ArqUmenten hierVoor zijn dat het
slechts een kleine qroep betreft, dat er

geen vrO\1wen en kinderen met radioaktief
materiaal werken en dat nu eenmaal elk
beroep zijn risiko's heeft. Een arbeider
kan bovendien kiezen of hij met radio
aktief materiaal wil werken of niet~

Twee bekende gevolgen Vê;U) radioaktieve
straling zijn de verhoogde kans op kan
ker ên erfelijke afwijkingen. Daarnaast •
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de gevestigde wetenschap de gevaren van
lage doses straling ontkennen.
Voor wie dit alles wat ver van zijn bed
vindt liggen: ook in Nederland is onder
zoek gedaan, door Dr. Bos. Bij konsta
teerde in Vlissingen dat de grootste dood
oorzaak aldaar kanker is. Vlissingen ·ligt
in de buurt van kerncentrales te Borssele,
Doel (2 stuks) en heeft last van straling
als gevolg van de verwerking van fosfaten.
(Voor dit onderzoek wordt men verwezen naar:
Medisch Kontakt, juni/juli, 1979)
Wie wat dieper op deze materie wil ingaan,
kan terecht bij een brochure met informatie
over deze hearing: te bestellen bij

IMGO, Dam 47, Middelburg
01180-25347

.. StAAUNel IN 2EEL.ANb....
is er echter ook sprake van het vaker voor
komen van infektieziekten (de immuniteit
neemt af) en een optreden van een snellere
lichamelijke veroudering. Meting van dit
alles wordt echter bemoeilijkt doordat
de kanker pas soms 20 jaar na de stra
lingsontvangst kan optreden. De vraag is
of arbeiders deze gevolgen bij voorbaat
onderkennen. Verder is het zo dat door
de versnelde veroudering de kans bestaat
op andere afwijkingen zoals hartkwalen,
en dergelijke, waardoor het beeld nog
meer wordt vertroebeld. Men is zodoende
al gestorven voordat men kanker kan
krijgen. Genetische effekten komen al
helemaal pas laat aan het licht.
Dr. Bertell heeft onder meer onderzoek
gedaan naar deze versnelde veroudering
en heeft een duidelijk verband aange
toond tussen radioaktieve straling en
het optreden van leukemie. Dr. Stewart
en Dr. Kneale hebben de gevolgen onder
zocht van straling voor werkers in een
kerncentrale. Ondanks dit alles blijft



REGERING
NEEMTGAS ,TERU ~~~~
Hoewel de enerqiebeweqinq, milieu
orqanisaties en enkele politieke
partijen verleden jaar duidelijk
stellinq namen teqen de LNG-plannen
(em aardqas in vloeibare-bevroren
toestand vanuit Alqerije via (Shell?)
tankers naar Nederland te vervoeren)
was er qeen weq teruq vanweqe reeds
lanq afqeloten kontrakten tussen
Gasunie en Sonatrach.

Wat voriq jaar onmoqelijk leek, kan
in 1979 ineens weer wel.
Bet idiote LNG-plan (ook door deze
krant fel bekritiseerö, zie ZEI( 14
en 15) moest doorqaan, volqens heer
van Aardenne. Zijn voorqanqer, Lub
bers, had immers al in 1977 een qe
heim kontrakt qetekend, dat door de
Gasunie was qereqeld met de Alqerijnen.
Diverse alternatieven voor deze kost
bare en levensgevaarlijke operatie
werden weqqewoven. Aanvoer Per ita
liaanse pijplijn was technisch onmo
gelijk.

Problemen
In november '79 liqqen de kaarten

ineens anders, en de Alqerijnen qeven
te kennen af te zien van de pePerdure
vloeibaarmakingsinstallaties • Teqe
lijkertijd blijkt Italie reeds in 'Sl
aardqas per pijplijn uit Algerije te
betrekken, en volgens ENI (de itali
aanse staatsoliemaatschappij) is het
totaal qeen probleem om dit aardgas
naar Nederland te doen stromen - of
om nederlands aardqas te 'ruilen' voor
algerijns qas.
Naar aanleidinq van een Vara-visie
uitzending, waarin deze nieuwe ontwik
kelingen naar voren kwamen, liet van
Aardenne weten er niets voor te voelen
het kontrakt te herzien.
Toch schijnt de minister inmiddels de
telefoon qevonden te hebben, en lijkt
eind oktober een herziening wel deg....
lijk mogelijk. Er zijn twee oorzaken

aan te qeven voor deze "ommezwaai11:

• de Algerijnen vinden de zaak eeht
te duur, en de Italianen willen best
praten over ruilen

• Noorweqen meldde op 14 sept~er j .1.
een kolossale aardqasvondst (in .blok
31-2 ten noorden van Bergen in de At
lantische OCeaan).

De minister heeft al kontakt met de No
ren opqenomen, en kwam onlangs teruq van
een reisje naar Oslo, waar gesproken is
over aankoop door Nederland van noors
aardgas, dat via pijplijnen naar Noord...
.DuU:sland qetransporteerd zal worden.

ALLES OP EEN RIJTJE•••••••••••
wnt .u eJt nu zo moUUjk

Shell én Bsso hebben intussen protest
aanqetekend teqen een eventuele her- I
zien1ng van het algerijnse kontrakt.
Zij blijven hoog.. stwaarschijnlijk in.
hun maag zitten met een kemplete I,NG-

tankervloot. • el
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Beste mensen, lieve kinderen,
We leven in een moderne tUd.

Vroeger knutselden mUn pieterbazen en ik zelf alle kadootjes in elkaar.
Maanden van te voren. Ze waren niet duur. En bUna niet kapot te krUgen.
Maar dat is nu gelukkig veranderd. Hoe duurder, hoe beter. En lang mee
gaan - dat hoeft ook niet meer.

Voor gezelschapsspelen vragen we nu een modern hoog bedrag. Een beetje
plastic, met een grote doos er omheen. Veel lucht gratis er nog bij I

De kleine knuffelbeeris een peperdure kamer-oUfantgeworden.

Verder is alles zoveel mogelUk elektrisch. Je hoeft alleen maar op een
knopje te drukken, en alles gaat vanzelf. Hoef je meteen niet meer je
fantasie te gebruiken. Besparing dus, eigenlUk. Elektrische autootjes,
elektrische huilbabies, elektrische fornuisjes, elektrische naaimachientjes,
koffiezetapparaatjes, mixertjes, stofzuigertjes, strUkboutjes en ga maar door.
"Doe net als moeder", zeggen we emU. Leuk hè? Een energie-krisis krijg
je er later, als je groot bent, voor niks bij I

Galgje spelen doen we nu voor f 37,50. Vooruitgang, niewaar? Geen
gehannes meer met papier en potlood I

De zelfgemaakte zeilboot is nu een elektrische plezier-boot van nog geen
f 500,-.

"Zeeslagje" is nu veel echter, met computer I f 139,50. Oorlogje spelen
wordt helemaal steeds moderner. De tinnen soldaatjes zUn nu raketten
geworden. Goed bruikbaar tegen roden, gelen en ouderwetsen.

Zelf poppekleertjes maken hoeft ook niet meer. Hele aankleed-sets krijg je
(nou ja, krijg je . . . ?) bij de 'Barbies, Skipper en hoe ze allemaal heten.
Bespaart ook weer tUd en kreativiteit. Kunnen vader en moeder fijn teevee
kilken.

En als iets kapot is, kun je 't meestal niet meer repareren. Dan moet je
't nieuw kopen. Dat houdt de speelgoedfabrieken aan de gang. en dat is
toch de bedoeling in onze ekonomie.

Als je niet weet wat je wilt hebben, kUk dan maar naar de televisie-reklame
en in de kleurige speelgoed-gidsen die je gratis in de bus kriJgt.

Een moderne sinterklaasavond toegewenst I

Sinterklaas

P.S. Zou ik dit nou allemaal echt menen, wat denk je?

Pla Aktie Strohalm. Oudegracht 42. Utracht, tel. 030- 314.314, Giro 355925
(Voor f 10,- ontvangt U een atapeltje van deze tekeningen. vermelden:
"Staakt gekoop").

zuidnederIandse energie krant



Statenfractie pvdA·PPR:

"Mol mag niet
starten zonder

Er zijn reec:II voorbereidingen getroffen om meer voorlichting te geven,. e.a, ten
behoeve van de commissie, over de próblematiekvan kemenergkt. Bij de uitwer
king z~lIen wij trachten ook een bezoekvande commissie aan een kerncentrale en
een oDwerkingsfabriek te arrangeren.

Oe kommissie van voorbe
reiding voor milieuhygi
ene, waterschappen en
energievoorziening van
de provincie Brabant
heeft om een
ekskursie naar
Mol gevraagd••
en toegezeqd
gekregen••••
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AMEUNCKXN.\I.
eenbouwbedrijfdat ~ijnverbintenissen nakomt!

a Ge.hooJtd .in feMel,' op 22 ok:tobeJl j .i. :U.jden6 een
: -Ó, ~.. veILgadeJLi.ng van het StlLeekoJtgaan Kempenland•
w:~ :.....-.... VI!. HwI. S.Ame.Unc.kx. ~eu/l-gl!.1lellJ:Utt van hu~-
• /~ ce.ntlwm voon: KeJLneneJtg-<.e *SCK* te Mol vflJLki..aaJtde -<.n een

~
A.•.~ / notedop de ha.ndelJAU.jze van de ' tegen6ta.ndeJt.6 van keJLneneILg.ie!

t. ~i :~11. "VI!. ml!.n<\l!.1l d.i.1!. Udt VelLZeftl!.1l .tegen keJLneneJtg.ie, z.ijn geen
.. ,. .~\ ~tommet.ingen. Ze z.ijn te goedeJlVr..oUJAJ. Ai../:, we onze ~amen-<. ::~'< .,).: lev.ing w.iUen on:tJ,c]JUchten, kun Je dat op de eeJL6te plaat4

. ~":..~"(../ be.we/l.k..6te.tU.gen doolt. de eneILg.ievoolt.Zlen.ing .in gevaalt. te
;.~:.::U' blt.engen. Sommigen hebben daalt. bedoeli.ngen mee••• om het

.,.f",.:.' Wuten .in ehaa« te VeJLa.ndeJlen ••• " (zodat de Rode V.ikta..tu.uIL
gevu:U.gd kan waJtden??)



•••••••

BREDE MAATSCHAPPELIJKE DISKUSSIE
De brede maatschappelijke diskussie wordt steeds smaller: In de Opzetnota (aug.79)
heet de BMD "maatschappelijke diskussie ,over de toepassing van kernenergie voor
elektriciteitsopwekking", en naar alle waarschijnlijkheid zal de zaak draaien om
de keuze tussen uranium en kolen. In dit verband is het opmerkelijk dat er steeds
indringender artikelen verschijnen over de kwalijke aspekten van kolenstook •••••
En tegelijkertijd treden figuren als meneer (sinds kort: professor) Mostert op de
voorgrond, die het radioaktief afvalprobleem bagatelliseren ("het kan bij mij in
de tuin opgeborgen worden"). Laten we dergelijke kruisvaarders in de gaten houden:

klaar...1--------------------
In de Kamer worden langzamerhand de gunstigste startposities ingenomen.
Vol verwachting wachten allen op het startschot van de minister. Ongeduldig
trappelen Cédéja, Veeveedee, Dézeszes en Peeveedeejaa aan de meet. Voor alle
duidelijkheid worden er nog enkele instrukties aan de jury gevraagd. Ieder
gebruikt daarvoor zijn meest geeigende stokpaardje. Met tracht z'n kleuren
zo goed mogelijk naar voren te brengen, want in de wedloop tussen Kolen en
Uraan staat de aandacht van het volk bij alle partijen hoog in het vaandel.
om de inzetten voor de race wat op te trekken, worden de stemmetjes van RVD
en TELEAC ingehuurd. Maar nog blijkt de belangstelling op de publieke tribune
niet groot. Voorzichtig wordt er geopperd dat een neutrale jury, die deskundig
is, voor wat meer ambiance zou kunnen zorgen. om de hierna invallende stilte
wat op te vullen wordt Tja, :tk __ .. ooi;

-voor een pintje- de plaatslijke met IlIeCO. h 1973
" ,..a8 11c nog 1llAIiI'P

dorpsgek in zijn roes gestoord. 3'" te~ knn8%3G"-

" ••• Doe voortaan een pitje min- «ie, en 1'D 197'T;",,""~~

der, dan ben je géen verslinder, , "J"" üt al 48';'. ',:~'"
1 en 1111 in '79 Dell ",' "

hé Marie, hé Marie •••• ie" klinkt . ik 801'5'4':4 tet'G2 .• '..r:
het. Alsof we bij een ander eve- E11~liJlt gek, NI ri'" .
nement ziJ' n aangeland. De par- tr 't:me :to 'Vl'aa~. ..;jj"i,#,r·

1(ae.... G: d:e.uk tn ' ," ,
tijen worden ongeduldig. Kreten heel gtmtliQ11ceerd. ,...

van ploegleiders en doffe klan- Wf!17 ••"Vl!m alle
1l\D1Sel1jke ene1'-

ken vanaf de vrijwel lege tri- g1eb1"0JmAm lc".t
bunes. Er ontstaat enige konster- atoQllleJ\U'lie bit

llIil op ele Lt.t.~natie. Wat is precies het par- plaate. Koed:ie
koers? Welke hindernissen staan "~i ie ~.

er opgesteld? Mag men ook via 'n l:'oaen. YJ'aAIlit Tl?
.1I'iet <lcol' <llkt iee

alternatieve route bij de finish en 41e cLmonstr.t-
komen? En mag het buitenland ook ti... llaar d'oe

ik J:ll.-t áan llIee,
meedoen? MC!'Icl 1k eJOYel
Kleine pijltjes die de kern niet aç'bt'er eta ...
raken. De tijd begint te dringen W...t ~e:n. !k ~oe"

,..plete:n., zeg!
en het wordt al schemerig. Toch
'Reet de wedstrijdleiding de (Y1'i3e verta1in(

TA eG opinie-
start uit te stellen met een oDllersoeJc, in
aanvullend reglement. Zou het &ll.."iere "eek~

ltlac1, 26 Olcb.)
opzet zijn?
In de kou gezet, trekt het pu- ?
bliek weg. Naar een konkurrent ft,

met een beter programma? ~ '.
"Toe, blijf toch even kijken" ~ fJi ~,,~., : :ol'~ ;/.'
roepen de deelnemers. •. '~ ,.""r.... • ~

"NEE BEDANn''' klinkt 't in koor. ;.;J l.!'':..' '.f ill(
Dan wordt de wedstrijd maar af-..vIlNl:PJIRBLEN.WDlDMOLEHS.
gelast. BBIDI_OFTOCH

WEER KOLBH.
zuidnederlandse energie krant
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AFVAL
als
ENERGIEBRON ?

_-----l1iIIIIilIlIi--_
mede at6 gevolg van de bevolfUng.6toe.na.-
me, hu veJtandeJr.de kOn.6wnp.6iepa.tlr.oon, de
indUJd:Juele ek..6 pan.6ie en de 9utegen wel..
vaaJLt Ls de .6tJtoom a6vat6to66en na.aJL
aand en .omvang .6teJr.R venandend;

Inamelijk vtUl en veel.
a6va.l.6to66e.n kunnen at6 volgt ingedeeld
wOILden :gemeenteUjk, indu.6We, agJta.-
Jviu, .6Ub, bo~6val en :JltoVJr4kken et.6•
.in 1976 weJr.d peJr. inwon~ van nedeJr.la.nd
316 kilo ingezameld.

de meut 6undamentele bijdlt.a.ge aan de
I uUUnde.Ujke oplo.6.6ing van hu a6val-
. .6to66enplLObleem wo!Ld:t uUeJtaaJtd gevoJtmd

doOIL hu bepeJr.ken van het ont:.6ta.a.n van
a6val.

eventuele moge.Ujkheden :
-mintiLeJr. wegweJr.paJLUkW
-veJr.lenging !even.6d~ van goedeJr.en
- heJtgeblLUik van goede/[,en
-meeJr. handel in tweedehand6 .6puUen.

hoe kunnen we de a6val die toc.h nog ovea
bilj6t "benutten"?

t storten
ge/wntMleeJt4 zom hu heetJ ze veJr.wt
natUUllUjk genoeg lLUimte. vl!.JLdeJr. dient
ILekening te wa1Lden gehouden me-t oa :
hu land6c.hap, glLOncOOa.:teJr.- en bodemge
.6te.Uheid, .6ta.nkontw-Lkket.i.ng, en olLga.ni6
men.

komposteaen
bekend .u de Vad A6voeJr. ~c.ha.ppij.
in M.LeJr.lo wo!Ld:t hu a6val van üental
len gemeentu in hu zuiden gutolLt.
een gedeelte hieJr.van wo!Ld:t .gekompo.6teeJtd;
hu a.6val bUj6t 8 ei 10 maanden in de o
pen lu.c.ht Uggen. a6entoe wo!Ld:t hu ëe
voc.h:tigd en omgekeeJr.d. na. ontijzeJr.ing en

. uitzeving i.6 hu een uU:.eJc4t guc.hikte
mu.t6to6, die de bodem .6paaJLt en kun.6t
mut veJr.vangt.

verbranden
hu .6tedeU..jk a6val van nuim 4 miljoen
nedeJr.la.ndeM wo!Ld:t VeJuAJelLkt in totaal 11
vtUlveJr.bJtancWr.g.6in.6ta.Uét6iu. hu a6val
beweegt zic.h hieJl. langzaam oveJ[ ILOO.6tVL6
voonx, waaJtbij een glLOte hoeveelheid
luc.ht, welke van onde»: de ILOO.6teM na.aJL
boven iAJo!Ld:t geblazen, hu VUUIL ondeJr.
houdt. eIL wo!Ld:t gez.olLgd VOOIt een tempe
Jta.tUU1L boven de 800 git C vw .6ta.nk en be
neden 1000 gIL C aangezien andeM de .6lak
gaat viaece»: de lLOokgM.6en W01Lden geJr.u
nigd mu elek.tJto6UteM. in de meute in
.6ta.la..6iu wo!Ld:t ijzeJr. teJtu.ggewonnen. de
vt1LbJtanding.6.6lakken kunnen bijvooltbee.U
in de wegenbouw geblLUikt wo1Lden en de
vUega..6 bij de .6teen6abJtikage.
de waJttnte, c:Ue 0 nt.6ta.a.t kan en moU at6
hu k.a.n natUUILUjk gebll.U:ikt wa1Lde.n VOOIr.
de 0 piAJekk.ing van ele#U:JU.6UtUt.
6 p1LO.6ent van hu ele~UUt.6veIL

blLUik ..(.n .6ta.d a.m.6teILdam WOltdt geleveJr.d
dOM. de in.6ta..tfA..6ie aidaa»:

bij de nv a6valveJuAJelLfUng Jvijnmond wo!Ld:t
hu volgende uit een v~zak van 7
.k.Uo 9eha.(Lf.d :
-20 UUJr. .6tJtoom VOOIt een 100watt-lamp
- 80 WeIL geduüUeeJr.d wateJr.
-2,5 kilo .6lakken, .6c.h1Loot en vUega..6;
cUt i.6 8 pJr.o.6ent van hu oOMp1LOnke.Uj
ke volume.

men zegt dat een nadeel van deze me
tode van vadVeJuAJelLk.ing i.6, da:t ze dUUIL
zou zijn, te. duun, vooJtai at6 eIt nog elek
W-6UtUt opgewekt mou woJUlen•••••••••••
wU een nadeel i.6 dat de veJuAJelLfUng ge
voeLig Is VOOIt va/Li..0..6iu in de .6amen.6tel
!ing van hu a.a.ngebodena6val.
vesde»: i.6 hu moUUjk te beao1Ldelen 06
deze vuilveILbJta.nc:Ungn.iet eJtg .6fl.ntJta.al
geJr.egeld moe-t wa1Lden.

helqebruik
mu andeJr.C! woolLden :Wngloop,
goedelLen wa1Lden meeJtrna.len gebJLuikt.
hu zal duide.Ujkzijn, dat guc.hUden in
zameling hieJr. eJtg veel toe hijdJLaagt.
hu i.6 ook al heel tAnt at6 veJr.Pa.kJUngen
we.eJr. .6.t46iegeld Wjgen: kltatten, tu.6ten,
vaten, 6lu.6en (ipv gwba.k.ken).
een pleidooi VOOIt de h~vo~ van de
vu.t.ti.6bak. wat kan eIL zoal 9ekJtingtoopt
waJtden:
gw pap.ieJL IuuLton ijzeJL tex:Ue,l. hout••• • -e

zuidnederlandse ener ie krant
---------------------~



INDIANENVERHAlEN
WeM woJtde.n de Indianen be.dlr.e,igd. WeJt.den
ze .in de vo4i.ge eeuw (.in de VelLen.igde
st4te:n) IA1e.9gejaagd en uitgemooJtd vanwege
de 'goudkoo.1l.t6e.n' en 'bunndjac.kten',
.in deze eeuw i6 URANIUM het 4le.utelJAJooJtd.

'11

De meeste uraniummijnen in de Ver. Sta
ten (90%) liggen op indiaans grondgebied,
en de indianen hebben nu eenmaal "andere
ideeên" over aarde, grond en bodemschat
ten. Ideeên die niet stroken met de 'mo
derne' opvattingen van privé-onderneming
en die brood zien in de uranium-winning.
OVerigens is deze situatie geen speci
fiek noordamerikaansetoestand: in Z\lid
Amerika (Braziliê) moeten de indianen
wijken voor de bulldozers en uraanmijnen,
in Australie worden de 'aboriginals' be
dreigd en weggejaagd en in Groenland
moeten de eskimo's het veld ruimen voor
de uraniumkoorts.

Geologen en antropologen kunnen nog heel
wat onderzoek verrichten naar de relatie
t'indianen-uranium", want het kan bijna
geen toeval zijn dat juist onder de
indiaanse bodems uranium verborgen zit •••

Voordat de moderne industriestaten op
grote schaal gekonfronteerd werden met
radioaktief afval (uit kerncentrales en
opwerkingsfabrieken) waren er al honder
aen indianen aan kanker overleden. De
oorzaak: het radioaktief besmette afval
van uraanmijnen en ontsnappend radio
aktief radongas.
Bovendien werken er veel indianen in de
ze Dd.jnen, omdat dat de enige vorm van

. werkgelegenheid is in en bij de reserva
ten.
De Indianen proberen al geruime tijd de
graafmachines tegen te houden. In de
ogen van de mijnbouwondernemingen "zijn
ze lastig, en moeten ze maar ergens
anders gaan wonen•••of uitsterven".

_tt

Vijfentwintig multinationals wachten nu
begerig op het startschot voor de ont
ginning van het Blaak Hills-gebied, de
heilige bergen van de Sioux in Zuid
Dakota. cm de Indianen alvast een beetje
te helPen met hun "verhuizing" worden
indianenvrouwen, die in ziekenhuis of
kliniek terechtkomen voor eenvoudige
mediesche behandelingen, en passant
even gesteriliseerd, aldus twee ver
tegenwoordigers van de Indianen tijdens
hun bezoek aan Nederland in oktober.

"Oe blanke. behandelt zijn moedM, de
AaJuJ.e, at4 koop«Wt rUe hij kan u.i;t
bu.i:ten en weeJt. veJtlwpen at6 goedkope
bonte. kJr.a.ten. Zijn hongM zal de AaJuJ.e
kaalvJr.eten en" 4le.C.h:t6 een wouUjn
ac.kteJr.ta.ten•• " sprak ehief Seattle in

1855 tot de ~erikaanse president.

Ruim honderd jaar later waarschuwen
de Irokezen:
"Het veuc.hijnen van plutonium Op deze
planeet ,u, het duideU.jk6te .6.ignaal
dat. onze 400Jtt .in gevaaJL.,u,. Het ,u,
een 4.ignaal dat. de. meute wutelL6e men
4en veJi.k.i.uen te negeJt.en••" •



W-ie meeJt oveJt BAN w.U. we.ten" k.a.n
.6c.hIUjven naaJL BAN,

PO.6.tbU6 850,
VeventeJt

Deze vorm van aktievoeren kost veel
geld. Denk maar aan de kettingen en
sloten, die elke keer weer gekocht
moeten worden (omdat elke aktie ein
digt. het het doorknippen van de ket
tingen door de politie).

Het gironummer van BAN:
4187892 t.n.v. B.Turin,
Amsterdam

.
+ BREEK ATOOMKETEN NEDERLAND +

• ,~t.lQ)Vê~~Al.EN

De Indianen zijn de éérste slachtof
fers van de kernindustrie, en volgens
deskundigen zullen diverse indiaanse
nat~es het onderspit delven. Een
volkerenmoord op termijn, waar de
tndianen (én andere organisaties)
terecht de aandacht op vestigen.

In de zomer van 1980 wordt in Zuid
Dakota een grote manifestatie gehou
den: INTERNATIONAL SURVIVAL FAIR
van de BLACK HILLS AALIANCE, waar
milieu, grondstoffen, soft technology
en rol van multinationals centraal
zullen staan.

"'Oe fUndeJten van de Zon",zoals de Indi
anen zich zelf noemen, worden opgeof
ferd aan de god pluto.
Terwijl het hoog tijd wordt dat ook
wij kinderen van de Zon worden ••••

Meer indianen-verhalen:
o WISE, 2e Weteringspla.ntsoen 9,

Amsterdam (020-221366)
o SANAI (Belgies Aktiekomite Noord

Amerikaanse Indianen), St.Denijslaan
383, 9000 Gent. Belgiê

o "Ben lied voor een paard" , Bert van
Velzen, BrabantpeJ;s 1976.

BAN is een aktiegroep, die zich daad
werkelijk tegen atoomenergie verzet,
naast de demonstráties en informatie
kampanjes.
BAN wil mensen bewust maken van het feit
dat atoomenergie een bedreiging voor
onze samenleving is. En dat terwijl er
nog weinig of geen geld is gestoken in
andere vormen van energie.

BAN voert g~eldloze aktie met ket
tingen, waarmee mensen zich vastketen
en aan hekkan, om zo daadwerkelijk ver
zet te bieden.
BAN kent weinig organisatoriese romp
slomp. BAN richt zich op de akties zelf
oefent veel en praat onderling over
doel, vorm en uitwerking van de akties.

BAN heeft zich al vele malen gemani
festeerd: in Almelo bij de UC-fabriek,
in Petten en Ijmuden, waar vrachtwa
gens met radioaktief afval uren werden
vertraagd, en laatst weer in Almelo,
waar meer dan 24 uur het bouwterrein
erd fIt



krant

een a.nU-keJLneneJLg.iedemon6~.ie .in Lu.ik.
de keJln6 enouüe» In de bei.g.ie!>e Ma.a..6 - vat
tu vOJLmen een bedJLug.ing:
b.ij de heeMende zu.id-we!>~eY/W.ind zuUen
Jt.a.cUoaWeve wotken tot veJL .in UmbuJLg
JLuken. b.ij een heMpen.ing van Mot getdt
huzet6de VOOJL bJt.a.ba~. dooJL hu tozen
van koetwa.teJL WOJLdt de maM ontoeiiuu»
ba.a.Jt. opge«nJt.md. de kO.6ten van keJln6e~

te!> waJLden sxeed« hogeJL;da.a.Jt.om wen wij:
-n.iu op.6mfL.ten van T.ihange 2 en Voet 3.
-geen bouwveJLgunn.ing T.ihange 3 en Voet 4•
-geen heJLopen.ing EuJLochem.ic .in Mot.
-teJlUg~ekk.ing betg.ie!>e dewame .in Kal.-
kM en MatvUte.

-VÓOJL een veM~ncUg eneJLg.ieveJt.bJt.u.ik.
-veMnetde ont.w.<.kkeUng van a.UeJt.n~e-

ve eneJLg.iebJLOnnen.
-geen keJln6e~e!> .in hu algemeen.

.in bel.g.ie .i.6 .to~ op heden, behoudens .in

.6pe!>.iai.e om.6~cUgheden geen ecMe eneJL
g.iepotU.iek doon. de JLegeJL.ing gevoeJLd. be
.6t-L6.6.ingen op cUt geb.ied weJLden genomen
doen: hu bedJt..ij6.6teven. h.ieJL.in .6ch.ij~
veJt.a.ndeJL.ing ze komen, nu eJt. een pa.Jt.temen
~ delxu: komt. de te veJWJa.cMen eneJLg.ie
potU.iek van oa m.in-L6~eJL Cla.e!> van EZ vea
.6ch.iU ecMeJt. .in n.iw van de hu.icUge.
hu woJLdt Ujd, ~ we zet6 kiezen en n.iu
(veJLkeeJLd) VOOIt. On6 laten kiezen.
tot zovea een pam6lu aU nedeJt.ta.nd, wa.~

hu ,u wet opvattend d~ .in lu.ik atteen
6Jt.a.n6 ge!>pJLoken en ge!>chJLeven weJt.d.
i:U:t Ls .toch wet e.igena.aJtc:Üg, daan: eJL vla.
mingen en vJt..ij veet nedeJli.andeM wa.Jt.en.
de .6óeeJt. wa..6 vJt..ij onûpannen; veet gezang
en .6po~n veJLzonnen klLuen.
de hete (auto) b.innen6~d lag plat voon:
pakweg andeJLha.t6 uuJt.. pJLÛna dU.6.
ondank.6 de vete poUüea.ge~enwa..6 de
.6peeJt. .tU.6.6en hun en de demon6.tJt.a.nten
vJt..iend6chappeUjk.
nu ma.a.Jt. hopen ~ hu deb~ .iw opleve!L.t;
andeM z.ijn we .indeJLda.a.d gedwongen zet6
keuze!> te bepa.ten.

NUCLEAIRE? NON MERCI.

Ve ZEK-knant wil he~ votgend j~
cUepeJL .ingaan op hu :tJtan6pofL.t van
nuki.etUJr. m~eJt.ia.a.t, mu name dOOJL
de zu.ideUjke pJLov.inue!>.
Hu :tJtan6pofL.t ,u een betangJt..ijke
.6chaket .in de ~o~al.e .6pUjû~o6

cyctu.6, «na.Jt.van we on.6 re vaak
atteen bepeJLken ~o~ cen:tJtate!> en
opweJLUng.66abJt..ieken.
Hu ~an.6pofL.t kan bovencUen een
aUeM~ zwakke .6chaket z.ijn, om
da.:t oveJt.hei,.d vaak geen we'u hee6~

van de a.a.Jt.d en de omvang van bv.
vJt.a.ch:áoo.gen6 mu Jta.cÜoa.ktie6 ma
~eJt.ia.a.t •
OveJL.igen6 z.ijn deJLgeUjke vJLac~

«ngen6 (06 ~e.in«ngOn6) moUUjk
~e ondeMchuden van hu noJLmal.e
veJLkeeJL: de a.a.ndu.icUng ,nadio
auvUy' mu hu bekende .6~g.6
~eken o~bJLee~ 66 ,u aUeMt
rn.in.iem aanwez.ig.
ledeJLeen cUe .in60Jt.m~e hee6~ 06
On6 veJLdeJL kan hetpen, woJLdt veJL
zocM een pJt..ieftje ~e .6chJUjven na.a.Jt.
de JLeda.We.
Mu name gJLen60veJLgangen en ge
va.a.Jt.Ujke .6~066enJt.O~e!> z.ijn
,a.a.Jt.CÜge' p.f.a.at.6 en lttta.Jt. nogal. uni
te z.ien va.U:. _
Beda.nkt. .,



·i

--'-
T

I

T

~",l .. ',,' ~., J9 ~ )~""':'\f'" --' .. ~. ~ ~,~ /..;,

•
'lEf HERcl!)'

. $ C· •
FNV-BRABANT TEGEN KERNENERGIE

Op 20 oktober j.l. waren er zo'n 300
vakbondsleden uit heet Brabant bij
een in de stadsschouwburg van Tilburg.
Daar werd het visie-programma voor
Noord-Brabant vastgesteld. Op de
stelling "wij zijn tegen de aanleg
van kerncentrales in Noord-Brabant"
werden 9 amendementen ingediend
tot wijziging. Het bestuur kwam tot
haar advies om onderstaand amende
ment vàn het distrikt Breda over
te nemen:
"f/Jij ujn tegen de. aanleg van keJtn
c.e.fWtalu 06 vu-Ugbtg van 0P.6l.ag
pl.aa.Ue.n VOOlt keJlnGt6val., ook .in
NooJtd-Bltabant.. Ve. nog onopgelo.6te
pJtObl.e.men e.n de. ge.vaILe.n, venbon
den aan de. opwe.kk.ing van ke.Jtne.neJl.
gie. en de. op6f.ag vankeJl.nGt6val. zijn
zo gJtOot dat we. dU ge.e.n oplO.6.6.ing
vinden voos: het eneJl.gie.pJtOble.em.
wij vinden het te.ve.n.6 onveJt.aJttwoolU:l
om geneJta.Ü.u na ons op te. zadelen
met nog .6te.e.d6 ItGtcUoak:Ue.ve. ovea
b.U.i6.6elen van ke.Jtnc.e.nt!La..tu en
keJl.nGt6val. (de. ve.JtvtUU.ng van bijv.
de. mi.Ueu.-onvltie.ndeU..jke kolenge.
.6toofáe. c.efWtalu houdtda.aJr..e.nte.gen
op te. butaan met het .6til.ze.tte.n
van zo'n c.entJr.a.le.). VU houdt e.c.hteJl.
ge.en ple..idoo-L .in VOOlt kol.eng.u:toofáe.
c.e.ntJtalu. wet die.nt de. aanle.g van
e.e.n c:e.ntJtale. ge.p.f.a4t6t te. waltden .in
e.en totaal. e.neJl.gÁ.ebele..id. (,Jij v.inden
dat dU eneJl.g-Le.bele..id geJûc.ht moet
ujn op een zo zl.LÛÛg mogeLijk ge.
bJta.i.k \1Gtn de. eneJl.g-Le.bJtonne.n, onden:
o:ndeJl.e doolt de .inuo.eJLing van nu al.
be.kende. e.nVlg-Le.bupaILende. maa.tJte
geten e.n e.e.n ondeJl.zoek naaJt ve.JtdeJl.e.
bupaJLing.6mogeUjkhe.de.n en het xae
pa.6.6en van zo vûUg mogeU..jke eneJl.
gie.bJtOnne.n. 'Oe. noodzaak omzui.n.ig te
ujn met enVlgie. he.e.6t g.e.le..id tot de.
U4 .in het vu-Ug.i.ng.6.6tatuut van een
ac.c.epta.bele e.neJl.g-Leba.lan.6. 'Oe. vuü
g.ing van e.neJl.g-LeveJr4l..inde.nde. bedJLij
ven .in NQoltd-BIu1bant zou op gJtOnd
hÁJeJl.van moeten waltde.n a6gewezen.He.t

ztJic:Irn:!der'landse energie krant

vooltbe.el.d van de. ~md.:te.Jt-Lj
.in het Sl.oe.ge.bie.d., ~vooJt de. ke.Jtn
c.-e.n.tIu:tl.e van BoJt.6.6ete. nodig tAn6, -L.6
Ui.u...6tJr.4ti.e.6 kieJl.voolt".
Gezien de strekking van de overige
amendementen, was hier verder geen
probleem over. Hiermee sluit FNV
Brabant zich aan bij het standpunt
tegen het gebruik van kernenergie
van het FNV-Zeeland. Bovendien loopt
de brabantse bond daarmee vooruit op
het standpunt van de landelijke fe-
deratie. Deze had aangekondigd
- in het kader van de BMD - met
haar leden ook een diskussie te
gaan voeren.
Naast deze belangrijke afwijzing
van kernenergie op voorhand, is
de aanvulling over de ontwikkeling
en toepassing van alternatieve
energiesystemen een belangrijke
stellingname. Het past uitstekend
in een verantwoord energiebeleid.



In 1974 kocht "Motorpaleis Piet van Dijk"
een leegstaande textielfabriek in de En
schedese Lombokstraat. Er kwam glas in
de _gevel. Zichtbaar werden de Honda Gold
wing, de BMW 1000. De 40, 50 meter voor
kant werd verlicht. TL-spaghetti. Dunne
buisjes felle gloed.

Ik woonde tegenover de motorhandelaar.
In een klein wit huisje dat, als een
rots in de afbraakbranding die kaal om
zich heen sloeg in deze indische buurt,
was blijven staan. Als ik het licht
uitdeed, merkte ik nauwelijks verschil.
Er bleef een kwalijk schijnsel. Geen
gordijn hield dat tegen. Vandaar da
gelijks de gang naar de overkant om
met een bezem deze neonspaghetti uit
te trekken. Er zit een schakelaar bui
ten tegen de gevel van elk Pand dat
met neon wordt verlicht. Niet binnen
handbereik, maar hoger, op 3, 4 meter.
Vandaar die bezem.

Onlangs heb ik deze 'gewoonte' terug
opgenomen. Waarom? Is dat interessaQt?
om te laten weten dat ik het energie
verspilling vind en visuele vervui
ling? Uit verveling? Is het een
drang me te doen gelden?
Ik doe het. Als ik wil weten waarom,
laat ik het wel eens uitzoeken door
deskundigen.

VJLie. t:.oc.htjU .in T,ubull.g •••••••••••

Op 31 oktober: De stad in met een
bezemsteel, voorzien van een uit
stekende spijker. Begin bij de PNEM.
Grote witte neonletters floepen uit.
Op het NS-plein blijkt de Kock kleding
buiten bereik. De schakelaar van
Broodje Jantje zit pal boven de in
gang. Te link om nu te doen. Ik moet
er mee wachten tot maandag, tot de
zaak dicht is. Een deel van de Amro
bank, hoek SPOOr1aan gaat uit. Lati-

zukfnederl'andse energie krant
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nia en Cambrinusbar verduisteren.
De Heuvelstraat is één grote scha
kelaar. Laat hier dan ook eeen
spoor van duisternis na. Hoeben,
Beele'n, Van Maaren, Van Riel, Van
Beurden, Foto Agfa, Schlappy, Carl
Upman. Op de Schouwburgring valt
weinig Om te zetten. De cirkel is
rond als de Pellikaanhal heel even
nagloeit••••
Maandag 5 november. Opnieuw een
rondgang. Op de Gasthuisring wordt
alles donker. In de Noordstraat
Cafe Boulevard uit, en de dakrekla
me van Boink Meyer. De Nieuwland
straat is schaars verlicht. De
Heuvelstraat levert veel op. Grote
bakken van onder andere Bema en C&A.
De schakelaar van V&D mist het essen
tiele onderdeel. Bij Voskens is Stella
Artois niet aan. Broodje Jantje is
vandaag dicht. Doe het l.icht voor
hem uit. De PNEtf is nog niet aan
geweest. De Pellikaanhal gloeit even
na.
Woensdag 7 november. Klein rondje
over het Besterdplein, de Besterd-
en Veldhoveqring, het WilhelminaPark.
Achtereenvolgens verdwijnen uit de
lucht: Cravat, Gonzalez-Byass, Leo
Naaijkens, Van Iersel, Van Kerkho
ven Schoenen, Van de Kerkhof Naai
centrum, Peters HiFi, van Iersel
Brood,banket, toast, Van Iersel Brood
specialist, Van Belkom, Happel en
tot slot Van Laarhoven.
De Pellikaanhal is niet aan.

Jan Moekotte



OIcr'OBER = ENERGIEBESPARINGSMAAND
Zo werd eind augustus de maand oktober verheven tot spe
ciale energiebesparingsmaand••• Het IEA (Internationaal
Energie Agentschap van de OESO-landen) had uitgerekend
dat we v6ór de winter even wat zuiniger moeten zijn om
de barre maanden (denk aan de afgelopen winter) door te
komen, èn om de gevolgen van de omwentelingen in Iran

te boven te komen. Onze minister van Ekonomische Zaken heeft deze gedachte met
veel appalus begroet en trachten te vertalen naar de nederlandse situatie. Er moet
5% energie bespaard worden. Wat heeft de minister zelf gadaan? Niets.!! Of eigen
lijk: niet veel, want er zijn inderdaad advertenties in de dagbladen verschenen
(een vertrouwd beeld sedert de oliekrisis van 1974). Maar daarmee was de energie
kous af. Geheel in de lijn van de "Energienota 1979", waarin op elke bladzijde de
vertwijfelde uitroep gedaan wordt dat "we kalmer aan moeten doen met onze energie".
Vrijblijvendheid troef. Dat wisten we allang. Maar wat we nu 6ók weten is, dat er
van de kant van de (landelijke) overheid nauwelijks enige konstruktieve inbreng
is te verwachten.
Bovendien wordt met "energiebesparing" bedoeld: oliebesparing, zoals van Aardenne
begin november aan de Kamer meedeelde. Had dat dan eerder gezegd, man.
Als we alle olie willen uitbannen (nu 40% van ons totaal energieverbruik), dan
ontstaat er logies een gat van 40%, waarvoor een vervanging moet komen. Die ver
vanging kan voor 30% worden gevonden in besparingsmaatregelen (aldus de Energie
nota}, ••• en voor de resterende 10% weet de Teldersstichting (de politieke vrienden
van deze mninister) het antwoord: gewoon "enkele kerncentrales bouwen" Naast dit
regelrechte en overduidelijke pleidooi voor atoomenergie, staat Het rapport van deze
Stichting afwijzend ten op zichte van de brede maatschappelijke diskussie (maar dan
om andere redenen dan de energie- en milieubeweging} •••
De maand oktober heeft tevens duidelijk gemaakt, dat het huishoudelijk energiever
bruik is gestabiliseerd, soms zelfs gedaald ••• terwijl het totale verbruik toch is
gestegen. De industrie draagt zijn steentje bij aan de besparingsgedachte.
Dwangmatige maatregelen (als autoloze zondag, verbod op energievretende apparatuur)
ziet de minister niet zitten, zo liberaal is ie wel. En opinieonderzoeken geven
onverholen aan dat de bevolking met ruim 60% v66r dergelijke maatregelen is. Jammer
dat 'de industrie' nooit in opinieonderzoeken voorkomt ••
Enfin. Misschien moeten we tot oktober 1980 wachten op een echte energiebesparings
maand, met leuke wedstrijden en gezellige puzzelspelletjes (om de aandacht af te
leiden) •

11
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woensdag 7 november kregen we het
grootste staaltje van onfatsoen
te horen. Minister van Aardenne
heeft plannen voor de bouw van
een gigantische kolencentrale
op het industrieterrein Moerdijk.
Hiervoor vindt hij bij de direktie
van de NV PNEM een gewillig oor.
Het zou gaan om een kolencentrale
van 1200 MegaWatt, die gekoeld
gaat wordem met behulp van kolos
sale koeltorens.
Bovendien schijnt er haast bij te
zijn, want in 1985 zou de schoor
steen al moeten roken•••,•••••••••
Daar gaat de inspraak! Nergens
werd de lokatie Moerdijk ooit ge
noemd in inspraakprocedures (als
SEV en ASEV). En nu ineens: boem!

Bij monde van de Brabantse Milieu
Federatie heeft het PEK al fel ge
protesteerd tegen deze plannen.

De handelwijze van de PNEM komt
wederom duidelijk naar buiten.
Voorbeelden uit het verleden geven
een mooi beeld van dit nutsbedrijf.

De PNEM probeert al j aren de boven
toon te voeren in de landelijke elek
tricitéitsproduktie. Al in '59 opperde
de direktie het plan om de eerste
nederlandse kommersjele kerncentrale
te bouwen aan de Biesbosch. vanwege
koelwatertekorten ên de funktie van
Biesbosch als drinkwaterleverancier
ging dat niet door.
Momenteel heeft de PNEM het grootste
stroom-bedrijf (1740 HW) in Geertrui
denberg.
Eind '75 lekten de plannen voor een
fusie van de 3 zuidelijke elektrici
WtSnaatschappijen uit. Voor de PNEM
betekende dit een versteviging van
haar (leidende?) positie, met name in
de administratieve sektor.
In haar reaktie op het SEV (Struk
tuurschema ElektriciteitsVoorziening>
pleit de PNEM voor uitbreiding van
haar prodttktievermogen (in 1977).
Hiervoor moet eerst het terrein aan
de Amer-rivièr worden volgebouwd:
Amer-8 wordt (zonder vergunningen
af te wachten) alvast gebouwd en zal
begin '80 aan het net gaan leveren.
Daarna zou een nieuw terrein tussen
Maas .. Waal in gebruik worden ge
nomen. Hiertegen rees snel groot
verzet van met name het provinciale
bestuur van Gelderland. Gaat dus
niet door.

BORSSELE STOP MOERDIJK
PNEM- KOLENCENTRALE

~~~

zUdnederlandse energie krant

Het aanbod van de minister voor
een nieuwe centrale bij Moerdijk
komt de PNEM erg goed uit.
Zeker, omdat de provincie Zeeland
zich verzet tegen een centrale op
Tholen (pal tegen West-Brabant aan).
Vanwege milieuhygiënische en visuele
bezwaren gaat Tholen niet door.
Dat deze bezwaren ook voor Brabant
gelden, heeft de PNEM blijkbaar nog
niet begrepen. Bovendien is het S02
gehalte in Brabant sterk verhoogd
als gevolg van de kolenstook bij
de Amercentrales. Een verdubbeling
in twee jaar tijd, en daarmee zit
deze provincie ver en ver boven de
landelijke normen.
Een extra mammoet-centrale erbij zal
de leefbaarheid niet vergroten!

MOTIEVEN?
Hoe komt men op het idee om op het
Moerdijkterrein een kolencentrale
te plaatsen? Hij zal er niet mis
staan in het gezelschap van Shell
Chemie, er is een ideale losplaats
voor de steenkool, en er is allO
jaar ruimte voor grote industrieën.
Zou dit laatste het motief zijn?
Zit er weer een energieintensief
bedrijf op het vinkentouw, zoals
in '68 Shell?
De vergelijking met de zeeuwse
ontwikkeling doemt op: in Borssele
werd een kerncentrale neergepoot
omdat de aluminiumfabriek Pêchiney
graag veel en goedkope stroom wilde
hebben voor de smelterijen. Dat werd
allemaal peikfijn geregeld: Pêchi
ney is de grootste afnemer, tegen
de laagste prijs (3 cent per kWh!>
In '77 diende zich een nieuwe stroom
vreter aan, chemiebedrij f Montêdison
uit Italie, die bijn op z'n wenken
werd bediend met een 2e kerncentra
le in Borssele. Toen dat laatste niet
doorging, vertrok Montedison.
Zou Montêdison aspiraties hebben voor
vestiging op Moerdijk? Wij hebben geen
keiharde bewijzen, enkel vermoedens.
De PNEM hoeft in ieder geval geen cen
tral te bouwen om Brabant van stroom te
te voorzien. Er staat al meer dan ge
noeg.
Zou het verband houden met de gebeur
tenissen rond Borssele? Zou Borssele
gesloten worden (vanwege bv. het niet
doorgaan van het COGEMA-kontrakt, van
weg de recente mankementen} •••••
En als Borssele dicht gaat, zit meneer
Pêchiney weer zonder stroom en met
1300 werkloze arbeidsplaatsen••
Straks gaat de fusie tussen PNEM,
PLEK en PZEM toch nog door. Niet om
een kerncentrale, maar om een kolencentrale••



STICHTING
EUROPAHUIS
IN
NEDERLAND

energie seminar 21-25 januari
van 21 tot en met 25 januari 1980 orga
niseert het E~opahuis (volkshoqeschool)
eenstudiebijeenkomst overenergiepoli
tiek in europa. doel van het seminar is
een diskussie over de vraag, wel of geen
kernenergie, op welke wijze eèn andere
energiepolitiek gerealiseerd zou kunnen
worden en wat de mogelijke konsekwen
sies daarvan zijn. deelnemers voor de
ze diskussie zullen uit nederland, bel,..
g1ê en west-duitsland geworven worden.

voorwaarde is dat iedere deelnemer enig
ermate op de hooqte is van de voor- en
nadelen van konvensionele en alternatie
ve energiebronnen.

doel van het seminar :
-inzicht vergroten in de maatschappelij

ke en politièk-ekonomiese faktoren en
strukturen welke een politieke besluit
vorming t.a.v. een rationeler energie-

verbruik belnvloeden.
-de vraag naar de konsekwensies van een

(rationeel) energieverbruik beantwoor
den.

-uitwisseling van kennis en ervaring.
-een bijdrage leveren aan de Brede 14aat-
schappelijke Diskussie over (kern)energie

het proqramma :
-inle1dingen met diskussie.
inleiders van o.a. Strohalm en FNV.

-bezoek aan een kernsentrale.

de kosten voor deelname bedragen f 150,
voor de hele week, inklusief maaltijden
en logies.

voor me'er informasie
europahuis in nederland
st.-anton~usbank 42
6267 nb bemelen/cadier en keer
tel.: 04407-1546.

zuidnederlandse energie krant

•nieuwe expo.Energie Anders'

tekoop of te huur!
ENERGIE ANVERS,
Ga66~Vtaa.t 1136
RottelLdam
01()-361725

om aan de stijgende
vraag naar informa
tie over het energie
probleem en de moqe
lijke oplossingen
daarvoor te kunnen
voldoen, biedt EA
haar nieuwste expo
sitie in diverse
uitvoeringen te koop
en te huur aan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Deze expo behandelt
op 28 borden bijna
alle onderwerpen die
met het energievraag
stuk te maken hebben.
De nadruk ligt op
"veelzijdeige en
kritische informatie
verschaffing"

energieprobleem/kern
energie/steenkoolver
gassing/zon/wind/aard
warmte/isolatie/stads
verwarming/vervoer/
hUishouden/industrie~
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Het belang van energiebesparing op ge
meentelijk nivo werd benadrukt op de
E-DAG van 19 oktober j.l. te Rotterdam.
De gemeenten zijn - naast landelijke
organisaties als S.E.P. - belangrijke
energieleveranciers. In Nederland tel
len we bv. een dikke 200 Gemeentelijke
Energiebedrijven en enkele tientallen
gemeentelijke gas- en elektriciteits
bedrijven. Daarom dienen gemeenten zelf
het initiatief te nemen tot het voeren
van energiebeleid en niet nationale
maatregelen af te wachten.
Gemeentelijke energiebesparing biedt
teven$ een betere mogelijkheid tot di
rekte betrokkenheid van bewoners, dan
bij energieakties op landelijk nivo.
Dit zou dan via inspraakprocedures,
overlegorganen of een gemeentelijke
energieraad gerealiseerd kunnen wor
den. De motivatie tot energiebesparing
komt dan ook niet van bovenaf, maar
wordt door de burger geeist, verlangd
van de gemeente. Dus niet minister van
Aardenne, die zegt dat er dit jaar maar
eens minder auto gereden moet worden
door Jan Modaal en vervolgens in de
Concorde naar New York stapt, maar
Jan Modaal die van de gemeente eist
dat zijn woning geïsoleerd wordt.
Decentralisatie van energiebesparing
betekent dan ook decentralisatie van
de beslissingsmacht over energiepro
duktie en -distributie.
Voor de tilburgse en bredase $tadsver
warmingsplannen zou dit als eerste
stap een eigen 'warmte/kracht centrale'
betekenen, in plaats van warmteleve
ring vanaf de Amercentrales van PNEM.
Ook het anti-kernenergi~tiefis van
belang voor gemeenten (oa. Gasselte,
Enschede, Groningen) om energie te
besparen. Energiebesparing betekent
immers "langzamere uitputting" van de
huidige energiebronnen (olie, kolen,
gas) en méér tijd om alternatieve
bronnen op grote schaal te gebruiken.
Zo is de dreigende opslag van radio
aktief afval voor de gemeente Gassel-

ZlidnedIrIandse Icrri

te aanleiding geweest om energie te
besparen.
De aanwezigheid van de opwerkingsfa
briek in Mol zou voor de gemeentes
Tilburg en Eindhoven al voldoende
aanleiding dienen te zijn om een
grootscheeps energiebesparingsplan
op te zetten.
Een in de toekomst verder stijgende
energieprijs heeft gevolgen voor de
inkomensverdeling. Lagere inkomens
trekkers krijgen geen of onvoldoende
kompensatie voor gestegen energie
prijzen en gaan in koopkracht harder
achteruit dan hoge inkomens.
Zij zijn niet in staat om hun energie
verbruik te verkleinen via isolatie
maatregelen. Kortom: zij gaan een
groter deel dan voorheen uitgeven aan
energie. Dit zou een reden kunnen zijn
voor gemeenten om energiebesparing
via isolatie te bevorderen. Dit kan
gebeuren door 'isolatiesubsidies',
uitgebreidere voorlichting en isola
tievoorschriften in de gemeentelijke
bouwveronrdening. De gemeente zou
bij huurwoningen kunnen bemiddelen
tussen huurder en verhuurder OV~I te
treffen isolatiemaatregelen en een
verhoging van de huurprijs.
Andere vormen van energiebesparing
binnen de geemnte kunnen zijn:
o andere (hogere) tarieven voor

reklameverlichting
o minder stroomverbruikende open

bare verlichting (met toepassing
van natriumlampen)

o stimulering openbaar vervoer en
fiets, ten koste van autoverkeer

o gebruik van kringlooppapier of
tweezijdig papiergebruik

o toepassing stadsverwarming.

Van deze E-DAG wordt een uitgebreid
verslag gemaakt door de mensen van
het Centrum voor Energiebesparing•••
inlichtingen: CVE,

•••• Schiedamsevest 42e,
Rotterdam ~



Velte.ni.g-ing MiLieu.deóe.n6.ie, PO.6.tbuJ. 2'0050,
Am.6.teJuJ.am020-227366

Thw Potma., u.U:g. Meulenhoóó, pJLij.6 ó. 75,-

potma schreef in 1977 een boexje
(uitgegeven door Vereniging Milieu
Defensie) met de duidelijke titel
"Energiebeleid met minder risiko,If. rinqen èn alternatieve energie.
Dat was een reaktie op de twee Dit scenario is nu verder uitqe-
scenario' s van de Landel:iJke stuur- werkt -in dit nieuwe boek- waarin
groep voor Ener9ie onderzoek (LSEO) de ekonomische aspekten sterk aan
waarin een toekomstbeeld (het jaar de orde komen. In 2000 kunnen we
2000) werd geschetst met een ge- ons huidig welvaartsnivo behouden
stabiliseerd energieverbruik èn met met 40% minder energie.
E!en Boorgroeiend verbruik. In beide Potma's boek is een duidelijke
scenar~ols was opvallend veel atoom- waarschuwing aan het adres van de
energie gestopt... POtma kwaD',1 met minister van EZ, die bij de be-
een eigen scenario ("het vergeten qogde brede maatschappelijke dis-
scenario") waarin hijaanqaf dat kU6sie feitelijk alleen uitgaat van
het lII09'elijk 'is nu al af te remmen de keuze tussen kolen en uranium.
om in 2000 onze energiesituatie Volgens het 'vergeten scenario'
betel; en veiliger te beheersen, zijn die twee bronnen nu net niet
zonder kernenergie en met bespa- nodig~
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j "ZOMNfKRANT VOOR SCHOLIEREN"
If Als reaktie op enkele 'onder-
..1 wij sprojekten' voor het lager dr t bij t .
. onderwijs (waar elektriciteits- aag ot een beter milieu"

en gasbedrijven hun tijd, geld en "tegenstanders van kernenergie
en energie in gestoken hebben) moeten extra zuinig zijn met
heeft Milieudefensie - a.ls al- energie". Welnu, deze tegen-
ternatief- een "Zonnekrant voor standers kunnen de VMD Zonnekrant
scholieren" samengesteld. Te goed gebruiken voor scholieren-
gebruiken naast of (liever) in projekten•••ook al aDdat er veel
p~aats van de Energiekrant "'1'ljd qeimproviseerd en zelf-gedacht
voor energie" en het projekt moet worden. Méér dan bij een
"Energie in en om ons hui.s"... kant-en~kJaar-onderwijsp%:'ojekt
In dit laatste projekt staan van de overheid.
diverse twijfelachtige opmer- Bestellingen en reakties worden
kingen als "gebruik van stroom gaarne vernomen bij VMD.
oooooooooooooooooooooooo()()()()()()OQOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooooo()()()()()()()(

"ARSEIV EN MILIEU" SUc.ht.ing Mbeid en lUUeu, Vam 41, Middel.bu.Jrg
Lo.6 nwmIeIt ót. 5, - JaaIU1bonneme.nt &t. 11,50 (4 nIt6.)

"Tijdschrift ten dienste van de arbei
dersbeweginq en milieubeweging" luidt
de ondertitel van het eerste n~er

van Arbeid&Milieu, en de redaktie zet
uiteE»1 waarom arbeiders en milieu
voorvechters de rijen moeten sluiten
in een gezamenlijke diskussie en ver
zet tegen destru,kt.urele afbraak van

. het JDilieu. Onderwerpen als "chemie",

zuidnederlandse energie krant

"technologie", "energie" en "kernenergie"
vormen de hoofdmoot, voorafgegaan door
ee,n aktueel diskussie-onderwerp (in no.1
de "prijskompensa'tie", toegespitst op de
energiekosten) en besloten met een dos
siergedeelte waarin bepaalde tijdschriftE!n,
artikelen, brochures én belangrijke
bijeenkomsten worden besproken•
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Ilen
ZEELAND: Energie Kanite Zeelarrl,

LIMWRG: Limburgs Energie Kanite,
Milieucentrum Maastricht,
Wim Haannann, Navolaan 6,
Nivon Roenoond, Jan Peeze-Binkhorst,

SSK Venlo, Bert Stoot,
W:>ut Scheper,
SSK Roernond i.o., Denis Jansen,

BRABANI': Brabantse Milieufederatie,
St:r<:x:trgroep OSs,
Stroangroep Den Bosch,
Strc:x:mgroep Zundert,
Stroargroep Eindhoven,
Energie Kanite Breda,
Energie Kanite Roosendaal,
Werkqroep Kalkar Tilburg,
Energie Komite Sergen op Zoom,
PPR Brabant, Rob Diemel,
PSP Brabant, rou Niesten,
Werkgroep Stop Atocmplannen Kenpenland,

•••

BEC.GIE: VAKS <Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop), Consciencestraat 46,
2000 Antwerpen, 09/3231393868

IAL''i)ELIJK: Ia.ndelijk Energie Kanite, 2e weteringsplantsoen 9, Amsterdam
Vereniging Milieu Defensie, idan 020-221366
LSSK, OUde Qracht 42, Utrecht 030-314314
Aktie Strohalm, Oude Gracht 42, Utrecht 030-314314

eeeeeeeeeee

lAATSlE k'MlS!
********************************
Dit is de l~atste kans voor
'abonnees' die in 1979 ver
zuimd hebben te betalen.
Half j anuari gaat de bezem
door het adressenbestand.
Grijp deze laatste strohalm,
door zowel voor 1979 als
voor 1980 te betalen (sa-
men f 10,-).

********************************
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