
Op veel plaat sen in Nederland zowel als daarbuiten zijn groepen van ver

ontrusten, wetenschappers en gewone burgers , bij wie hot geweten sp~eekt, 

welke akties voeren om tegen de onverantwoorde groei van kernener giepro 

jekten te protesteren. Zij wijzen op de noodzaak tot afremming van de 

groei en op andere vormen van energieopwekking, welke nooit serieus gepro

beerd zijn. Uit het streven naar koorelinatie groeide het plan voor ee.n 

moratorium: een dringend verzoek aan de regeringen van alle staten om de 

uitvoering van kernenergie-werken voor tenminste vijf jaar op te schorten. 

De tekst Yan dit moratorium wordt vandaag., 6 mei 1973 wereldkundig gemaakt: 

met akties op vele plaatsen in Europa. Onze aanwezigheid hier, is daarvan 

een kl eine uiting. Het is het begin van een week, gewijd aan de gevaren 

van Borssele. Het is tevens het begin van een serie aktiviteiten in Neder

land, uit te voeren door alle groepen, die zich zorgen maken ov~r de toe

komst van deze wereld. 

Mensen van Borssele en omgeving, doe mee aan onze aktie,ondersteun ons 

moratoriun. l'rotesteer tegen de ontwikkeling waarvan u, maar vooral uw 

kinderen het slachtoffer kunnen zijn. U hebt een machtspositie, want uw 

stem zal gehoord worden. Het gaat hier niet om links of rechts, niet om 

kDnfessioneel of onkerke1ïjk. Het gaat om het geluk van de mensen die na 

ons komen. En dat is iets wat ons allemaal aangaat. 

Het Mora~orium Kooitee Ne~erlnnd . 

Prograoma infornatie -week Bórssele. 

6 oei zondag Paofl ettenaktie bij kerken in Borssele,' s Heerenhock,Nieuwdorp 

Middelburg, Vlissingen, Goes. 

9 mei woensdag Presentatie aan de pers van de inforuatiaoap L\r.R Borssele· 

in Cafe-Restaurant de Brasserie , Lange Delft 10 Middelburg 

on 20.00 uur. 

12 mei zaterdag Informatietocht Rampenzone Kerncentrale Borssele 

14 mei maandag Informatie en Diskussieavond in de Jeugdhoeve te 's Reerenhoek 

sprekerso . a . Dr. M.van Hulten, ~·e~de k~erlid PPR 

over kernenergiebeleid, 

en Drs. 'N. Turkenburg, lid werkgroep Kernenergie 

over stralingsgevaar voor de bevolking. 

aanvang 19. 30 uur. 

Deze week wordt georganiseerd door het Moratorium Komitee 

Conoissie Borsele Ad Hóc 

Akt~eoentrum PPR Borsele 



U hebt zojuist de kerk verlaten,uw christelijke plicht vervuld,zoals dat heet. 

U hebt u. eventjes verwonclerd over de schepping waar u. deel van bent; de gewel

clige wereld net zijn pla..."lten en dieren, waar u. als mens tu.ssen gezet bent net 

als taak die wereld te bewaken, met als opdracht om liefde 1li t te dragen. Nu 

bent u buiten; uw plicht is vervuld• Maar u weet ne.t· zo .goed al!'! wij, dat _dat 

laatste nie't het geval :ts. Er is u gevraagd om aan die liefde te werken. U 

wee:t ook dat het niet c1ie liefde op de wereld maar mager.·ge·steld· is, en dat \Vij 

er met elkaar maar zo ontzettend weinig aan kunnen doen. 

Toch hee.ft u ergens nog. een beetje macht. Het gaat niet·allee.n om de honge:t' 

in de derde wereld, de oorlog in het verre en nabije oosten. Het vieze zwem

water van de. Westerschelde, de ekonomisch zo benarde positie van de-boeren, 

welke het nooc1zakelijk .. maakt om onvervangbare, eeuwenoude gebieden als de Poel. 

kapot te maken; zij zijn gevolg van het zelfde als honger en oorlog: toename 

van de stroom van energie, v;ellce over ons wordt geriort,d.ie in diepste wezen 

bedoeld is om de o.ngelijkheid die onder de mensen best.aat te laten blijven be

staan. Toevoer van energie~ bederft. de natu:u:r,waa.rover wij het beheer hebben 

gekregen, ze:f; de mensen tegen elk.aar op Efn vernielt de wereld. Hoe is het 

mogelij~ dat we die toevoer in overeenstemming kunnen noemen met het Woord 

van God? 

Maar juist daardoor zijn wij niet helemaal machteloos. Aan deze waanzinrace 

kunt u i.ets doen. want juist op de plek waar u woont komt een gigantische 

centrale; niet in de eerste plaats voor u, maar voor de alluminium- industrie; 

een van cle opslokkers, die ond'er het mom vo.n werkgelegenheid de ongelijkhe:id 

bevordert, het land verpest en u allen in zijn greep houdt. 

Iret zcJ. een ke.rnenergiecentra.le zijn. Dezelfde kracht die atoombommen hQeft 

doen ontploffen, bevindt zich in uw midden. De gevaren daarvan ziet u zo niet: 

er is geen vuile lucht, geen smog, geen vergiftiging. ~aar het is veel erger. 

Ui zult ha·t ~o.ngs een omweg· merken b'v• in de stijging van het aantal kanker

gevallen, in nismaakte kinderen d.ie geboren kunnen worden. Karnenergie is de 

mee.st gevaarlijke vorm VDll energie die bestaat:. Een kal.ami tei t in Borssele 

kan tientallen kiloneters· in de ootrek het leven onmogelijk maken;een evnku

atieplan kan dit nietwegnemoli.Maar ook zonder zo'n ramp is het al erg genoeg: 

de straling.in de centrale., de lozing via schoorsteen en koelwater,het afval; 

het zijn eigenlijk dingen waar we heen raad mee wete.:ri. Er· "Zijn stoffen bij, 

die een miljoen jaar gevaarlijk blijven. Wij laten za na aan een generatie 

na ons. Niet erg eerlijk, vindt u wel? Ook niet erg liefdevol. Kernenergie. 

heeft gevare:p., wa.a.rvroor de wetenschap geen oplossing hee.ft. En de autori tei

ten verdoezelen dit. Ze moeten het verdoezelen, omelat erkenning zou. inhouden 

dat onz~ maatschappeli~ke orde, welke haar nodig heeft, ~et deugt. Daarom 

geven zij nisleidende boekjes uit, die vertellen moeten, dat alles wel mee• 

valt. 1'Ia.a.r wij vragen ons af: il Is dat naastenliefde,· is dat· leven in de gee.st 

vo.n Christus? 11 
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