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REDAKTIONEEL 

Door het uitbreken van brand in een 
nevenstaand pand was bijna de gehele 
administratie van Afval verwoest. 
Gelukkig kon dat verh i nderd wor -
den door doortastend optreden van de 
brandweer. 

Na een schijnbare luwte aan het ak
tiefront begint het nieuwe j aar met 
een groot aanbod van aktiemogel ijk
heden. In Velzen borrelt het van de 
plannen, zelfs Het gemeentebestuur 
doet mee! Je kunt het je niet idea
ler voorstellen. Toch zullen de ak
ties, die ongetwi j feld zullen komen, 
niet zonder kontakt met de lokale 
aktiekonmitees kunnen plaatsvinden. 
Zolang de regering weigert om de 
groots te bronnen van het nuc 1 eai re 
afval, de kerncentrales te sluiten 
blijft het nodig te protesteren en 
aktie te voeren tot die dingen dicht 
zijn. De kleinere afvalproducenten 
zullen we nauwlettend in het oog 
ten houden, want wat er in labora
toria en zi ekenhuizen gebeurt is 
lang niet alti.id noodzakelijk, wat 
betreft de produktie van radioak
tieve stoffen. 
De kerncentrale Dodewaard is ook 
weer in het nieuws, nu niet van bui
ten maar van binnenuit komt het. 
Waarvoor altijd al gewaarschuwd is 
ziet men nu vol trekken: door stra
ling desi ntegreert aiTes in de re
aktor. De kerncentrale vernielt 
zichzelf vanbinnen, je hoeft al
leen maar tot maximaal 15 jaar te 
wachten en het is gebeurd. 
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het transportbedrijf van Rumping.Nu 
wil het geval da t voor de aankoop van 
de grond de oude vijf bedrijven net 
wat geld tekort kwamen.Rwuplng wilde 
graag van het terrein of en dus kwam 
de Weers 10et veel geld(3,8 milHoen 
voor I hal op tafel.Om de andere deel
nemers van Orca a..f te trQêvn stelde 
de Weers dat anders de overheid zelf 
het hele terrein wel zouden kopen. 
Met deze "'kiezen-of-delen-truc .. is 
0111 ha lf vier 's avonds de kOOP rond ge
maakt,zonder dat de bedrijven ervan 
doordrongen waren dat het CIJil radio-

aktief afval zou gaan en dat noch de 
gemeente ot provincie hiervan op de 
hoogte waren 1. t.t. de beweringen van 
de Weers. 
Uiteraard leverde dit een storm van 
protesten op. O.a. van de burgemeester
maar deze was meer be.zorgd. over de e
conomische toestend dan det bij dacht 
aan de inwoners van Velsen-noord. De 
bevolki1>g in Velsen-noord heeft al.s 
grootste bezwaar dat er al zoveel ver
vuilenae industrie in hun wtjk is: 
De PEN,Hoogovens en de llekog . Terwijl 
ze rotzooi van de kernc~tra.le 1 a ook 
niet zo zien zitten.De bevolking vari 
Velsen- Zuid is vooral .bezorgd over 

waardeda linq van hun woningen. 
Wlnsemius heeft hiervoor een andere 
truc bedacht : a ls Velsen tegen is dan 
moet er toch gedUDipt worden en heeft 
"u.tt voorzorQ:" een d:u:a•pverqunninq 

llllllllllllllllllllllllllllllllll., aanqevraagd.Deze dumpvergunning (bij 
de NEA) i s helaas geheim,dus zeker we
ten of het alleen dreigen is, kunnen 
we niet. Een andere reden tegen deze 
rceuze is vóor rurg."...ester Molenelijk 
dat valsen welHebt tot eêl\ symbool 
voor de AJIB · zal uitgroeien zoals dat 
ook met de dumpingsakties is gebeurt · 
De nogal vreemde tejjenarg\lllentatie en 
de fouten van burgemeester Molendijk 
waren aanleiding om te kOCIMUl tot een 
Ymondiaal overlegewaarin Velsen-noord 
-oost,zuid,-dorp) om te kijken of de 
rol VAJ\ de burqemeester geen motie 
van wantrouwen waard waa.Echter dJ.t 
overleg was nogal traag en een VelGén
noorder betitelde het ale "elitair" . 
De gemeente zelf kondigde als tegen
aleties aan het doorgaan tot aan de 
Raad van State, ... az dit is gezien do 
Kernenergiewet vaarschijnlijk niet 
zo haalbaar .En het aankopen van gron
den om bet terrein heen zodat het 
niet kan uitbrelden ,Tevena is heslo
ten dat de COVAA niet het "recht van 
ovarstap• heeft op de rest van het 
nu ORCA-basa terrein . Dw~ geett verbin-

ding heef t 11111t het Noordzeel<4na&l êl\ 
is het besteJDIIlingsplan zo g""ijzigd 
dat er alleen van opslag in de loods 
sprake kan zijn en niet op het ter
rein zelf. OOk is de gBJDeiOnte gean 
zoekêl\ IUl41" alternatieven buiten Vel
sen,Er zijn nu 5 andere lokaties 
waarvan da meesten waarschijnlijk in 
Noord-Hollam1.00k is vaarschijnlijk 
dat deze in de buurt van de duinen 
liggen en dat het om geschikt te ma
kaan loodsen en/of bunkers gaat. 
Pe r I februari kcmt hier duidelijk
he id in. 
In de gemeente Velsen uitgedeelde 
folder verd ook een nieuw bedzijf 
aangekondigd : de COVRA(Centrale Or
ganisatie Voor Radioactief Afval). 
De meer dan 300 bedzijven die eên 
vergunning nebben om te werken met 
radioactieve stoffen,worden ver
plicht om het afval periodiek te la
ten opnalen door de COVRll,ze zullen 
er ook voor moeten gaan betalen.INu 
is alleen een projectleider voor de 
COVRA benoemd,deze vertrekt zodra 
de boel geregeld is. Voorlopig zal 
het ECN,zoals vanouds het ververken 
op zich nemen.Onduidelijk is of de 

COVRA een particulier bedrijt vordt 
df niet,wellicht een vennootschap. 
In ieder geval zullen er afvaardi
qingen name.rus de leveranciers inzit
ten: laboratoria ,ziekenhuizen, univer
siteiten,Philips? en zeker de SEP 

voor OOdewaard en Borselle. 
De belangrijkste vraag is echter ie 
deze centl'al4 opstag eigenlijk wel 
nodig? . Voor de helft van het afval 
geldt dat het ao afval uit OOdewaard 
en Borselle gaat. Borselle bouvt aan 
een opslagloods die in '83 klaar is. 
Daarnaast is er nog ruimte in 2 ande
no loodsen •. OOdewaard gaat binnen een 
paar jaar toch dicht(wellieht na 
maart 1983) dus <Se rotzooi kan daar 
beter blijven. Blijft over afval met 
een lage stralingsdosis.Het niet 
openbare ra-port van Twijnstra en 
Gudde heeft onderzocht of het niet 
zinnig is cm de kwantitatieve hoe
veelheld terug te brengen,Allereerst 
blijkt dat 80\ van het afval zg 
huishoudelijk afval is ,geheel onbe
smet of leger dan 0,002 micro-curie 
per gram. Ten tweedot kan het afval ze
ker nog eens tweemaal zo klein ga
perst worden en kan een d.eel ver
brand worden(dus kleine>: volume) ,Be
langrijk is ook de auggestie dat af
val dat .bestaat uit "kort-lopende 
isotopen• dwz snel zijn uitgewerkt,be
tar bij de producent zelve kan blij
ven uitwerken Clal het daarna ale huis
vuil te kunnen behendelen , OOk de tel
potjes(gezonc;lheidszorg, universl.tei ten 
laboratorial die zo'n 10' van het vo:o 
lume vormen,met zeer lage s traling of 
geen,kunnen op andere wijze schoonge
maakt worden.Verder geeft Twljnstra 
en Gudde di verse voorbeelden van ver
vangende stoften of vervanging van 
lang levende aotopen door kort leven
de isotopen.Kortom als dit alles ie 
bereikt blijft <Se vraag of een cm
tra~& opa Zag ttigenZijk ""'Z nodig u. 
Bet is duidelijk dat er gesjoemeld 
wordt. Eerst heette het dat er bij de 
centrale • a en de IICN onvoldoende op-
a lag voor een extra · jaar vas.NU heet 
het dat er onvoldoende ruimte is voor 
2 jaar(Winaemiua ) . Bet k011t er op neer 
dat de ECN zo snel mogelijk van het 
afval af vil,oada.t &e zo ' n sle chte 

na.am heeft gekrejjen hierdoor . Daaram 
aooet er een opart bedrijf (de COVRA) 
komen,die hetzelfde werk met EeN-appa
ratuur moet gaan doen. En daarom zeqt 
da ECN absoluut geen rvJ.mte te hebben 
alhoewel het "bijna• hard te maken ia 
dat dit onjuist is. Er zijn loodsen die 
officieel een andere best81111ling hebben 
Niet alleen de gekozen plek is verre 
van de beste,het is zelfs beter cm 
eerall te weten vaar of wat ex gebeurt 
met eindopslag van het afval en wat er 
qebeurt met het t .eruggezonden afval 
uit La llaque en Windoeale dat vanaf 
1990 ons land gaat: vervuileJ\,Het zou 
logisch zijn dat de lokatie dan in de 
buurt daarvan zou liggen,als er ~ 
toch nog iets tijdelijk opgeslagen moet 
worclen.Bet is ook een criterium dat un 
da huidige opslag dusdanige eisen qe
steld -ten worden dat hierdoor de wij 
ze van eindopslag niet gehindert >tardt . 
(EeN-rapport vorig jaar). 

llortoa er is veel ......., aanvechtbaar dan 
alleen de plek die gekozen ia.Helaa.s 
vinden bet Ll!X,VMD,Ver.Kil,Org.ltli>Ond 
en contact milieubescherming N-Bolland 
dit minder .Zij verklaren :tich wel te
gen tueeenopslag van kerncentrale af
val,maar vinden~tuaeenopa1ag van zie
kenhu.taafvoJ. wel AAO.V04Xdb4.or.D1.t beU
kend dan toch voor opalag ergens blj
voomeeld in Velsen. 
De boze bewonen van Velsen-noord hebl> 
ben al heel vat aktles gevoerd: aktie
l<ranten,een demo met 2000 deelnemers, 
boycot van hoorzittingen,leuzen,afti
chaa,T-shirts,kerstlcaarten,het tarug
diiiiiP"n van de folders,h6Mtakeningen, 
nieuwjaarsreceptie van Kolendijk,onder
zoek een advocaat in de haM nemen, ai
gen voorlichting over kernenenergie 
etc.Op het IDCIOent van drukken van deze 
APVAL vindt een prikaktie van enige om
vanq plaata en op: 

14,15,16 jahuar>i ll'i•ldt er- eom lo.ndeU.j-
1<4 dsmonstratis/(15-1 "" 13,00 lietrek 
t1m1 station 7JeveM.jk) sn manifestatU 
p'taats(llijk4rogsrpark.Met som (ll'OU 
t6nt,op~ns,sproeksrs,~bunaaZ,fak-
1<4Zoptocht ei'U$) Zs zocgpom ds geh61.4 AXB 
op om oeaamenli.jk ds pl.amum tegen t6 
houdsn.Hst aktiecBtttrwn is :Buul'thuis de 
Het vhe/koningsstNat teZ:0251o-1ooso. 

POLlTIE BESTRAAl.D 

Moeten we nou blij zijn met die MB ' us 
die aan die vrachtwagens met radioak'
tie! afval bangen en zo lekker be
straald vorden? Boe -er atraling die 
robotten oplopen hoe bet,.r? In leder 
geval zat minister de Ruitflr "r ook 
niet mee, want demokratisch kontroleer
bare atralingametars zijn er niet bij 
voor %ijn helpjes. De polltie &ag niet 
zelf Zien hoeveel straling aanwezig ia 
bij allerlei nukleaire objakten die ze 
110eten besche rmen en bewaken. De Ruiter 

·was bang dat hij 6Mera zelf die dWD
pingatransporten moet bewaken, want 
geen MB'er heeft er natuurlijk zin in 
om zijn z .. g. "werk" te doen met een 
snel tikkende geigerteller om zijn 
nek. 

De Ruiter zei bovendien in de vas te 
KAIIIerl<oamissle dat van straling-
tere een psycnologiache werking uit
gaat. 
llfijn over enkele tientallen jaren 
moet maar eens onderzocht worden hoe 
het met· <!e mongooltjes van de politie 
staat. lli.sachien een krantenbericht: 
universitair onderzoek vijst uit : 

"kinderen van (ex-) politi-nsen heb-
ben vaker genetische afwijkingen: 



KALKAR de groloe zich degelijker voorbereiden,en hun 
1~ insziens lijkthet een goede keuze te 

mi• ~~~~en·i~~.lB AAN liET NArEBIAAL VAN Hf:r 
~ ~ U ·~REAKTORYAT VOOR KALXAR. 

De K&ll<Ar-proceacp:oep bestaat al 6 
ju.r. In de procesaan staat boer 
Maaa uit het dorpje 116nnepa.l cen
traal.BJ.j 11 het die a1nd.s 1972(toan 
de eerate ver9UN>1nq werd 9'>Vraa9dl 
op allerlei manieren vecht teqen de 
komat van de reaktor. Hi' begon het 
juridisch gevecht eerst samen met 
endare pachtera r later {in onderling 
overleq en vanwege de kosten) alleen 
Sinda 1976 ID8t financiUe,wetenachap
palijke,publiciteire en vooorlll IIIOre
le ateun v-an Du.1 tae en Nederla.nd!te 
aktie<]roepen.Bet LEK richte een 
Stichting l(albrproe..a op.Het ia een 
bundel.inq van Mllllen die lll jaren
lenq geld ver,.....,len en de juridi
sche en wtenaeha~lljke ontwl..kke-
11nqan bijhoud-... 
0. üdna !Jan de proces-groep besclrou
...." lult p:roc~eNin nut ale de enig~ 
smjdlXn'm.O. polituke r.J4{J en de 
wg van de diroekte aktifl ai.jn even be
langrijk.Het inlroutUUjk werk Vlll'bs
urt de <Zrgl411entati.e tegqn en de ken 
nis uan lult Xa'/Jcar.-project.DemoMtra
ti.es ,Xalkar-/cNntqn en boycotakti.u 
1-ow«Nn de eteun en h•t geld dàt lult 
p:rocee mogeU.jk nr:uzkt.Bij Jwt p:roce
deren 111011t je opbokeen tegen de ge
VBIIti.gde ol'de, maar als er op altezo
lai. U l'NI'Ïnen, politiek, in de !Mdi.a, 
giiMjfeld wol'dt aan de noodaaak en 
de .,.neeHjkhnd uan lult project, 
wol'dt lult eenvoudiger een S!"'ktaku
l.aiNI beetiui.ng te -.hoced8Nm 
d.nngt je tot een uer naut.~keurigs en 
gO<Jd onder~ steltingnam~~.llllt 
cb<aagt bij aan lult afbNken van het 
~eld dl2t de ant-i-kel'PIII?I9rgiebsw
gt.ng geen goede <U'gW7!ent1111 .aou heb
ben, IIIQQ1' aioh slechte baseert op 
angsten of ideoZogisclui moti.<wen. 

Heel konkreet hebben de inspanningen 
van het Kalker-proces het volgende 
opqelevetd; 
&r Ujn ••n a&nt.a,1 ont;evale- acena
rio'a opqeae.ld door cS.r a .. Webb(•.n 
-rikaana kernfyaikua die vanvege 
z•n kritieche hou4in9 &eDder ve.rk 
.kw&a te dtteto) . - •• -rl• vonot 
Un van de pijlere van do ar-ta
tie van de proc .. qroep,orod.at bet de 
willekeur van de oftieiele rapporten 
aangeeft wAar dia 9aan over 111090lijk 
su.nlopan ven omatendigheden 1n de 
reaktor en owr de kracht van de ex
plosie .liebb • • berekeningen k.-.. op 
effakten tot 1000 maai zo groot ..,t 
all qevolv niet a lleen bersten, maar 
hot ve.rkelijk uit elkaar spatten van 
de reaktor. 
Er kwamen een aantal ~volgen-scena
rio' a tot atend.l(alker ia door de 

l>uJ.t.aa overheid ala boiNJ>laat.a qeko
zon Ollldat er i .n de (Duitae)oooqevlng 
ainder -.naen wonen dan 1n de buurt 
van de oorepronlcalijk aeng....,zen 
plek (Aachen) .De talrijke Nederlan
dere die 1n de buurt ven l(alJtar wo
nen tellen daarbij niet ""'". 
oe &r9"JJD8nten van de advocaat van 
boor Ma .. ,dhr De llitt uit Freil>urg, 
hebben grote indruk gemaakt.Ze heb
ben ertoe bij gedragen dat do SPD 
en FDP minder qrenzenlooa vertrouwen 
in de techniek ,m.n. 1n de kweekreac:
tortecnoloqio kreqen.D&t leidde 1n 
1978 tot het buluit een onder>.oelul
koaDJ.nio een edviea uit te latan 
bren9en, alvorens te besluiten of 
de SNR 300 ... rkelljk ... 9 gaan wer
ken.Deze ZQ'. •!nquete-xc-J.ssion• 
kreeq twee opdrachten: !.Onderzoeken 
of loleekreactoren nodig zijn voor de 
-tiqa anerqievoorziening en 2. 
de bezwaren t~en Jtal.k.&r onder:toelten 

Er werden twee groepen vetenschap
pare ~vorad: lllln die positief stond 
tevenover l(alJcar en <!<!n kriUache 
groop.Nieta is nagelaten om de kri
tische groep het ""rken to moeilijk 
mogelijk te maken{gegevena werden 
niet ter beschikking gesteld,de 
toegang tot Kalkar werd geweigerd) . 
Door de processen en de diskunies 
zljn de •t•an aan de bouwers ver
schez:pt.D&t beeft vertraging,on:taker
heid en extra ko•ten ..,t :tich ..,e
gel>racht.De Duitse elektriciteita
bedrijven w1Uen wel bijsp~Clngen-, 
.,.ar za willen a.baolute zakerheid 
hebben <lat het projakt zd doorgaan. 
Bet conatitutionel.e Gerechtshof (Ver
fa88unqeger1cht) 1n l(arlsruhe heeft 
zich over het probleem van de pluto
n1WD-ekonocie 110eten buigen • 
Dit hot 1110et de daden van de l>uJ.tse 
overheid toetaan aan de grondwet. 
Een rechter in Kilnater, die 1n • 77 
de klacht ven boor 11aas moest behande
len, verdaaqde het proce.s en vroe9 
het hof 1n Karlaruhe of de toesterr>
ming voor de bouw van de SNR 300 

niet van &O • n essentieel belanq is 
det da 8ondada9 zelf weloverwogen 
da bull .. inq zou -ten n..,.n.Vol
qena 4ez:e rechter uit MOnster vu de 
k•.m•n•rqiewet t:.e onvolledig.K.a.lkar 
ia het begin van een zoqenaa.de plu
toniwMI<oncaie en .. n IIIOq"lijke aan
taating van f~tele rechten. 
Daarop veranderde de minister snel 
de kernenergiewet en het hof in 
Karlaruhe mout. eind 1978 ae konlelu
ale trekkan dat er geen onregelmaUg
heden zich hadden voorgedaan bij het 
wrlenen van de vergunning . To<:h vao 
hierdoor de diakuasie gestart. 
Nederland neemt evenals Belqit , deal 
aan het l(albrprojeet. Eigenlijk wil
de Nederland zijn ei9'>n leweekreactor 
IM4r later ...,rd dat slechts deeln
an later wrd door van Aqt toe9ege
ven dat. u in Nederland geen l<Yeekre 
actoren qe.bouwd zullen vorden.Anno 
nu ia de ani9e erqumentatie 0111 als
noq deel te blijven deeinemen,det we 
anders kontraktbreuk zouden plegen en 
dat het qoed voer onze industrie ia 
om bij te blijven. 
Kalkar is het begi.n çeweest van 'de 
Nederlandae AICD,du.rna ia gelco:r.en 
voor andere doelwitten, toch is Kai
ker ID8t aan vaste reqelaaat 1n het 
ni,euwa gebleven en blijvend een 
object voor akti ..... 
Het proc:u in Milnater moet noq gaan 
plaat.avindan.De rechter beeft geen 
haaatr hij ziet kennelijk op tegen 
het n ... n van een beslbsing op. 
Ook de procesgroep heeft geen haast. 
Bij .. n lancp:&M procedure kan zij 

Het l'llaktol'Vat voor de Xalkarcentrale 
ie al tmi.ge jaren kZaar.llet mag ech
ter nog niet ingebouJ.Id wl'den.LlclaMn 
ie voor dit vat een I)()Cl'Zopige op
.ZagpZaats op luit tlll'Nin van de cen
trale opgebow.ld. Herfst '81 wlll'den er 
/u;woecheurtjes in de wand van het 
vat gekonetateel'd. Toegegeven wel'd dl2t 
langs de 141111Cden scheurtjes aijn 
ontstaan dw gimti.àdsZd 1, 7 ""' en ma
~l 2,2 rmr diep zijn.HIIt vat 
wl'd gBheet afgefNssd om te onderaoe
ken of dit de ~ni.ge schade -is.O. dik
u van luit vat neemt h1.crdocl' uitezo
aard af; toch ber.>el'<m de bout.lera dl2t 
het vat 111' juist ster/cel' door wol'dt. 
O.ae scheuren aijn Wt11'Bch'Ïjnti.jk 
ontstaan doordat het ntauriaal tij
dene t:k op.Z.ag geiJOetig is giiiJOI'den 
11001' een bepaald soort kol'l'Oeeie ( .:n
terkrietaZZijne kol'l'Ossu,met name 
ontstaan doordat h>lt vat met tucht 
in tUUIJ'<Zking is gekomen die eni.gB 
awavet- e11/of chZool'Verbindingen be
vatte.Door verhitting(400-900 cO) 
verplaateen chroomkoo tsto fverbindin
gen in de II!BtaaZkriatallan naar de 
gNn.aen van ds kristatlan.Indien er 

een elektbtyt tlQT/1JIIri.g 1ëe, ontetaat 
•r een gatvanUche IHI'k-'~, m lult 
ntatlll'iaat tussm t:k krietatlen kol'l'O
t:kert.Dit kan door bijv. onaot'glllll
di.g Za.ssen. Ortdat het kootetofgehalu 
€n lult gebl't<ikte staal vool' het l'llak
tol'vat hoger 1ëe dan 11Xm8eUjk in ver
band met deu kol'l'Oeaievorm, en om
dl2t er ten!pCI'atur"" van boven 450 •c 
VOOl'korrHln als de reactor (rlbrrrraal) 
in bt~tb>ij f is, zu Z lan scheuren gaan 
optroden. Het aat onduideLijk ai.jn 
hol pZoteeUng luit vat gevolge hiezo
ll<ln kan bet;t.ri.jken sn/of kan lekken. 

3 ONGEVALSM!:CJI.IIInSME'S DOOR OR IIEIIB 

Ie Ongwat-chanisme 

De -n van het koehysteem(even
Ala de reaervesystamen) vallen uit 
en de kernreaktie gaat door. De wan~
te wotdt niet meer weqggevoerd en 
het koelmiddel kookt weg.De kom(• 
brend.otofat.aven) gaan smelten .Doordat 
het koelmiddel is wegqevdlen kan de 
kern in de lege ruimte ineenzakken. 
Dit ia een vorm van samenpers ing en 
do reaktiviteit kan gaaA stijgen. 
Reakti.viteit: tNedtop ale •r meer 
neutl'OMn vrijkomen,Wj een stap in 
het splitsingspl'OCes,die op lwn 
beurt weer splitsingen verooraak•m, 
dan r.tzamH~II het ~~pZijtproces aanving 
P•aktivimt heeft ook te maken met 
ma.88a, d.!a door Jwt inaaklcsn wol'dt 
t:k ma.oea Vlll'g1'00t. 
Er bliJken ook "langaame" MUtl"''nen 
te bltaan,die maken dl2t eo een kl•i-

ne speZing op het moment dàt het kri
tisch giiiJOl'den is. (:::pl'Ompt-kritisoh) 
Als de reakt1vite1t boven pro~~~;>t-kri
tiach uitkomt. kan er een explosie 
ontataan.Dit de eerste exploaio1<1e 
mantel ven de centrale is nerk ge
noeg om dit te kunnen opvangen.Maar 
door die explosie kan een Uein deel 
ven de brandstof worden weggeechoten 
en in aanraking koooen roe~ do bulten 
de kern aanwedge natritlliiVloeiatof. 
Door het qrote teroperatuursverachil 
kookt het DAtri\1111 explosief en het 
ded van de brandstof achiet weu te
rug 1n de kern (zollls het opatten van 
heet vet waar water bijkoa~t)Dit. ver
oorzaakt een qrote reaktiviteitatoe
nam& en daardoor een qrote explosie . 
Dit gaat zodanig snel dat de kern 
niet meer kan afremman door uitzet
ting of door het optredende Doppler
effekt. (Door t-uuursti1ging 
nent de real<tiviteit Afi.De optra
dende •çlosie kan niet door het re
eJttorvat worden tegenqehouden.De ex
ploaiakraeht bedraagt 38.000 ~MV•
Joulo .Dit 1n tegen ate.lling U>t de 
l?O ltoJ "'aa.rop he~ rea~rvat oere
kend u . 
Ze 0ng111Ja T.trmecJranisme 
In dit qeval wordt de reaktivitei u
toenamesnelheid veroorzaakt door 
brandstof die verdampt ie en raze nd
snel uitzet. (een dampbelexploaie)oe
ze uitzettende dallipbel drukt de 
brandstof die ze voor zich heeft aa
men,met als gevolg raakt.iviteit .Dit 
qeeft aanleid.i ng tot een kernexplo
sie met een explosie-enerqie van 
11.000 MJ dit 1n tegenstelling tot 
de 90 MJ waar do bouwers vanuit gaan 
Belengrijk is hierbij dat de offiei
ole becijferingen uitgaan van een 
• aymetrisdhe" dampbelexplooia.Dr 
Wel>b ging uit van de 11109elijkheid 
van een •a.syme:trlsche• explosie. 
Er 1o geen sprake van <!én bepaalde 
kerntoestand bij édr: reaktivit.e1ta
toen4lDOsnelheid.Oiteindelijk blijkt 
44t de explosie een wa.rmte-ener91e 
van 25.000 KJ en een mechanische 
energie van 11.000 MJ t e weeg bren9t.. 

Je ongevaZemechanisme 

Dit ka_n als de neutronenst,room s nel 
verandert. Stel dat de kern droog 

3 

komt te staan CwcqkoJ~en van het na
trium). De weerstand die het natriÛm 
voor een deel van de neutronen vom.: -~t 
de,vermindert ,en er ont.anappen meer 
neutronen uit het reaktorvat.Als 
plotsding de weerstand voor de neu- :t 
tronen(bijv. door diohtdrukken van de ~ 
leeggekookte koelkanalen o f door het " 
wee.r aanst.romen van vloeibaar natri- :;, 
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BRITSE BLUB 
'Het 15 kilometer lanJ!e hek werd dichtgewoven met versiersels, You oan' t 
kill t~e spiritl she's like a mounta1nl old and strong~ she goes on and on 
and on • 

Sinds september 1981 woont een groep vrouwen bij de hoofdin8Jill>g VBll de ame
rikaanse basis Greenham Co!ll!lon1 eet~ uur reizen van L"'nden. ffet is het eer
ste vredeskamp i1l Eneeland. later ontstonden er nog acht, 118ar .Ia,, van man
nen en vrom<en gemengi. 
Op 12 december ..as het oirie jaar geleden dat de NATO het besluit nam om 
over te gaan tot het plaatsen van 572 atoomraketten i1l :.1-&n-ora. Voor de 
vrouwen van Greenham was dit een aanleiding om voor dit weekend een grote 
actie bij de basis voor te bereiden (hoewel dit van ofCiciele zijde ont
kent wol"' t zijn volg•:ms de vrouwen de ')'5 voor Greenhna bestemie raketten 
al binnen). 
Op zondag werd cle baeis door zo'r• 40000 vrouwen omsillgeld, op maardag wer-
den alle toe8JUli!:BW"8"" geblokkeerd. Tegelijkertijd vonden ook i1l andere 
landen acties plMta. 

Lonclen, zaterdaf!JD<>rgen vroeg. 
Na lang zoeken vlndon we een kroeg. We zitten bi.j ell<aar met onze basis
groep van tien nederlandse vrouwen. Nog ..at dillgsn doorspreken! wat wil
len we alle1181\l nog weten, wat gaan we doen als we oiaar a.anl<omen? We heb
ben gehoord dat het 1olo.n i8 Olll Jl!l.s ma.ndajplliddag te beginnen met de blok
kade. Maar dan zlt ie<tereen al binnen de hekken. We willen vooratellen 
' o morgens vroeg al to beginnen. Maar hoe zou dat S""n, een voorstel in
dienen en bca·preken met met 20000 ·~NUwen? 
O:ln ... t de trcill na:•r Nowb•J.rY, Alle bal!11ge meegeven aan een taxi en wij 
s>an lopend Hf• weg. Samen 111<>t w, c. -brillen worden we bij de hoofdl.neang 
afgeleverd. 
Een t\artelljke ontvani!:Bt• . We krijgen ·plan tic en tentzeil om tenten van te 
me.ken. Vorder moeten we zelf .mar kijken wat we llillen doen, !fout verza
melen is al tijd haru.li~r,. 

Even wennen 4an de ~Le hoeveelheid modder, alles staat in de regen te 
verpieteren. 
Als we 'savonds met eon groep van zo'n :>5 nederlandae vrouwen bij ell<aar 
zitten komt Sktt..,., een ·.ran de bewoonsters, vragen of we nog dingen willen 
weten. Ze verteld wat over de geAchiedenis en het waaromvan de actiet 'Elft
bras ing' ls géén onn..."lng lh de zin van 1 iefkozen1 je kunt het zien als het 
in3lu.iten van l<wad~ krachten. liet zo stevi g vasthouden dat door jou poel
tleve ktaebt het negatieve er u tt stroomt, geen lcann meer heeft. 
We nnken soep op . het Vllltr en hebben om negen 11ur al het idee dat het mid
dernllcht Ls, Slapen. De tent ls wit van de ijzel en '• nachts stroomt de 
regen do tent binnen -voti<eord oP«QZot <àns- 1Di!.är mij valt bet slapen ee
noeg mee .. 
[n nederland htldden we al afgesproken om zondag om j uur met alle vrouwen 
uit nederllllld btj de oonstruct1onsf91te bij el.la\ar te komen. Een onafgebro
ken stroom buseen rijd l over de weg en wordt vanaf het hoofdhek doorge
stum:d na:-J.r de andere hekken. 
We kiezon een nog lege plek ll:ln het hele uit middenin het Doe. Wat meegege
·•en la door vrouwen .die zelf niet konden lconoens spandoeken, foto's, allee 
wordt in het hek gehanfl"n, 
Een vrouw begint een npillneweb te weven en verknW:<el t zich al bij het idee 
dat zometeen zo'n f!X'Ote ll8ll met een heel kleill sohaartje al die draadjee 
11108t los knippen. Ontnuchterend a>e:rict een ander op dat ze ook hier daar wel 
bnitenllllldse arbeidera voor zullen hebben, 
Om tweo uur ia illderdaad. het hele hek omeinl!"ld- zo wordt later nog beves
tl!lll door de luchtfoto <>P het jotunaal. 

Een verder anekdotisch verslag zal ik jttllie besparen , 

Achteraf 
Voor mij was het nieuw om '1l8t zo'n grote groep een toch min of cneer :Hrel<te 
actie te voeren en niet ru:hteraf vooral bezig te hoeven zijn met het verwer
ken van fruatl'<\ties van dien. 
Je hield het gevoel allemaal aan hetzelfde bezig te zijn boewel ieder op een 
eig~>n mnier. 
Onze energleeD slorpten elkaar niet op in discussies over geweld en geweld
loosheid. De actie was maanden vantsvorèn al aangel<ondi!lll als geweldlOOS! 
met da::trl>ij steeds aangegeven wat- dit voor de mensen van de voorbereidillg 
in hield en het waarom hiervant niet op .iezelfde ma.nier als je (mannelijke) 
tegenato.nders te werk goan en e .' n vorm vinden om je eigen kracht te gebrui
ken, Die krocht zat in de IIB!\ier van samenwerken, Ontdekken dat je ook bij 

zo'n ... aaale ru:tie het gevoel kan houden dat bet jouw actie is, dat je zelf 
i1l de hand houdt wat je !!.oet , je niet la .. t bepalen door overheideoptreden. 
Bet vooraf duidelijk stellen van het geweldloze ~ ~e mogelijkbeid om bin
nen cl.at kader elkaar h""l vri~ to laten en ook werkelijk """ de kraeht van 
goowtildloze actie toe te komen. 

de aotievom 

In de combinatie van een 11BBsale omeingelillg en een een l<leillere blokkade 
zit bet gevaar dat de- blokkadegroep gelcriminaliaeerd gaat worden. Dit is 
voor zover il< weet niet gebeurd. 
Dat kan te maleen hebben met dat de lrewoonstere in al die 'ttaanden een b~t
-paalde duidelijkbeid hebben opge~wd. z6ver zullen we ~ en wel daal'
om. De bewoonsters deden mee aan beide acties en je kon dus moeilijk de ao
ties tegen elkaar uit gaan spelen. 
Als je wilde \con je kiezen, belangrijkste bleef steeds waar jij achter 
staat en ,.aar jij je goed bij voelt. 
Zo'n 3000 vrouwen bleven voor de blokkade. 
liet was goed te merken vat een voldoenin8 ook een niet zo direl<te actie kan 
geven en boe erg je 8'9Wend bent te denken over wat effectief is en wat niet, 
Het nu veer •netjes' lllllken van het bek kost ze vs. veel meer (ook gevoelsma
tig veel meer) dan als "r ·een paar 191ten i1l gelenipt waren, 500 draadjes los
knippen is veel 1118er dan één grote ijzeren ketting. Maar het bij verras
sing dichtlijmen verkte O<>.k prima .• 

voorbereidillg, communicatie, overleg 

De hele actie wae voorbereid door de bewoonsters. Naar allerlei landen en 
na tuurlijk vooral binnen Groot Brit tanié war:en stencils rond I!" a tuurd om 
vrouwen op te roepen. 
Twee weleen voor de actie was er i1l Amsterdam een voorbereidiRI!:Bdag voor ie
dereen die vanuit Nederlana misschien ;nee wilde doen. Op die dag is er voo:l'
al gediskuseieerd over de motieven van iedereent doe je bet vanuit je moe
der gevoel of echt tegen bet patriarchaat (ban~ j e een babytruitje in het 
hek oaxle.t je nu zover bent dat je trots kan zijn op je moedereehap of vind 
je dat nu uit het toppunt van bevestiging van vrouwenonderdr.lkk~) en over 
bet effect van d.e axctie. 
Een aantal vrouwen vonden de actie niet effectief genoeg en een bevestiging 
van hst idee vrouwen ia soft. · Zij besloten niet mee te doen. 
Voor degenen die dat zagen zitten was er daarna nog een trainillgsdag. waar 
>~ie je tegen op, hoe kun je initiatieven nemen , hoe bezorg je lr.u> de meeste 
en je~elf de minste last bij wei!:Blepen. 
Tijdens de actie bleek dat veel menoen in groepen waren 8'9komen en zich ook 
irt grooepen voorbereid hadden. 
Iedereen lcreeg bij e.an.lcomst een handboekje met daarin de preciese plannen, 
juridische illforma.tie, een platteçon.i, liedjes etc. Zo'n honderd VTO\Iwen 
hadden zich er?p toegele~ alle nieuwkomstera zoveel mogelijk te tnrol'lll&"
ren en b;'vendien te zorgen ..iat men zich een beetje gelijkmatig over het hek 
verdeelde. 
Op eitn gegeven t10ment bleek dat er zondagavond bij alle toegangspoorten 
een overleg was over de acties op maar.dag. Hier bleek dat eigenlijk ieder
een vroeg wilde beginnen. Mensen die zich daarvoor nog niet zeker genoeg 
voelden konden dan later ·mee gaan doen en eerst nog • a ll!l)rgeno voorbe
reidingsworkShOP8 volgen. 
Voor zover ~ veet zijn dit de enige 1 grote overleggen' geweest. 

De walkietalkies speelden een grote rol in de communicatie (door de moa
der, riviertjes en boa kostte het zeker een uur om van de ene poort ~ 
de ande:re te lopen). Het· was voor het -eerst dat ik me daar niet aan ge&:l'
gerd heb. Ze wérkten, maaleten geen ophHeende herrie en de mensen die ze 



bedieroen varen echt alleen doorgeefluik en schoven a.Ue na.ar hun toe 
geschoven beslisalngen '(eer netjes terug. 
Bovendien moest iedereen praten vis een bssis walkietalkie WB3.l'door niet 
alle berichten door elkaar liepen. 
Doordat bet gehee-l niet al tijd even duidelijk vas verd je metêen in bet 
diepe gegooid maar de sfeer en een aantal voorvaarden waren zo dat ieder
een heel g~~.uv leerde zvei!IDen. 

vrouven - mannen 

De vrouven vilden ... t vrollwen een actie voeren, maar als mannen l'nm onier
steuning vilden laten blijken m:>est dat 1110gelijk zij:1. Zo verd de' orange
gate' vo<n: cnannen. Zij zorgden voor de crèche, reden rond met thee en hout 
voor de vuren, zorgden da t er altijd koffie soep en brood klaar stond. 
Grappig vas het verschil tussen de organisatie daar en die bij de bevoon
stere. De bevoonsters hebben al maanden in de blubber en kou ll"Zeten en 
letten daar dus niet meer zo op. Bij de mannen was het schoon en stonden 
hetelucht k$nnonnen enz. 
SolDilliga aar.nen konden het niet later• zich in de &.<:tie te mengen. Dan 
leidde hun aanvezigheid af want l'lOes t et· veer gevrssgd worden of u -.~eh 

bij bun eigen hek vilden houden. 

de reactie 

Tijdens de actie "as er een overveldigende belangatelling van de pers. Op
vapend vas dat veel persmensen (!'leest mann.en-'give your job te a -.omn') 
d.e moeite namen om verder te kijken dan alleen dd hoo.:'dheklcen. De bericht
gaving was niet negatief maar vaak weinig zeggend. 
Hoe de omvonenden op h&t geheel reageren valt moeilijk te zeggen. We verden 
ovs:cstelpt met taarten en minder ungezonde bappj!n, maar aan c1e andere kant 
riep t.v. een "choolklas van 7-jarige jongene mij toe•' you're gocna be a:r
restedl you ssk for it, they must put you in jail'. 
Zeker de ~~~assale !lotie V&l1 zondag heeft J.ndrnk g<>maakt. Aanvijshare dingen 
hiervoor zijn bv. net feit dat dat tir een spoelidebat over de kernvapens ia 
gehouden in het Britse parlement en dat in ' bijna alle kranten pagina groot 
op de vo,,rpagin& stond. 
Do politie ~rad maandag voor wat we. in Nederland 'gewend z i jn• beduidend 
iainder hardhandig op. Bleef dat zij onR weesleepten en als het nie\ 1113kke
lljk ging, dan tooh maar me t gemene trucjes. 
Al met al is touh het belangrijkste 'hoe wij uit <1.e actie kvamen. AJa je je 
al. dan niet tt~vreden zijn over een actie afhankelijk ~telt van het effect 
naar buiten toe knap je snel af. 

weer terug 

Vrouwenacttee meL betrekking tot het mi.litarisme zijn in llede.-land nog vrij 
lclei.n of blijven wat stil. Wat dat bet .. rft kan. Greenbam Common een nieuwe 
impuls gf!Van. 

LEVEN IN OE A.K.BROUWERIJ wel degelijk gezwoegd 1110et worden om 
samen te kunnen werken en te ontdekken 
wat je preefes wilt ondernemen, vast 
te houden aan je ideel!n ook na bv. een 

Alle krisis en ~~alafse waar ook de hard politieoptreden, en je goe<l te 
Anti kernen,gfe Beweging 111ee te kam- blijven voelen fn de groep. 
pen schijnt te hebben ten spijt: op Vanuit de bezoekers worclt gevraagd of 
een openbare informatieavond ~~et als al die v.erschillende groepen geen ver-
doel het vol'llen van nieuwe basisgroe- zuiling en over-specialisatie in de 
pen In r.roningen kwamen ~~aar liefst hand werkt, of zo'n groep niet erg ge-
70 ~~ensen. Er vol'!llden zich vijf sloten is en ook buitensluitend werltt. 
nieuwe groepen (officieus zijn er in Ook: hoe bewaar je Je eigenheid als 
Groningen zo'n 50 groepen). je toch ook samen aktie wilt voeren. 
Oe avond, ge1!ouden op 6 dece~r in Tenslotte: hoe begin je zo'n groep? 
het Grand Theatre, wos qeorganlseerd Voor degenen die op de avond waren 
door één van de Groningse basisgroe- was dit nfet zo'n probleem : mensen 
pen (Aspro) onder de naam "Teken bij" met een uitgesproken ~~ening over de 
Een trekpleister was de fll111 over Oo- groep die ze zouden willen schreven 
dewaard 1980: weel! gevoelens. Oe film dit op een stuk papier en anderen 
geeft een positief beeld van de anti - keken of er iets van hun gading bij 
kernenergie- of ~~~eer de Dodewaard Gaat was. Zo ontstond er o.a. een vrou
Oicht beweging: de basisdemokratie als wengroep en een groep die zich voor
alternatief voor de hler~rchische ak- al ~~et 111.1ziek en theater wilde bezi!J· 
tleorganisatle; onderling wel eens houden. 
MOeilijkheden hebben, maar er toch Oe mensen van Aspro hebben aan-
uitkomen en het gezellig hebben, ~~aar geboden om eventueel bljst.and te ver-
ook: krachtig en goed doordacht en lenen aan de nieuwe groepen. 
voorbereid. Ik denk dat het zo was, Behalve de film werden als mogelijke 
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11111ar dat het voor velen nu heel an- redenen voor de grote belangstelling 
ders Is. Op de vraag uit de zaal naar genoelnd: de centrale ligging en bekend· 
de oorzaken hiervan werd genoelnd: de held van het gebouw, de grote publicj-
diskussie over aktievol"llltn en geweld teit vla affiches en de al bestaande 
(loosheid) is in '81 niet helemaal basisgroepen en het feit dat Gronln-
tot konklusles gevoerd. Oe aktievoer- gen zich niet zoveel van de landeHj-
ders zijn gefrustreerd Olldat ze zo ke tendenzen aantrekt. aovendfen zijn 
weinig bereikt schijnen te hebben. er veel dingen 0111 tegen in verweer 
Wat Ik miste in de fil• Is dat het bij te komen (hoewel niet all-al op 
onszelf ook nog wel behoorlljk-•is kan het gebied van kernenergfel: de lili
gaan en dat (dan) wedero111 de kopstuk· !litietrelnen, bovengrondse opslag 
ken in beeld komen (niet toevallig, (nu niet meer zo), het Lauwers~~~eer. 
Clenk Ik, wordt in de hele film ~~~aar vermeldenswaard Is nog wel dat dit 
één vrouw geTnterviewd ) . alles gesubsfdi~rd werd door de 
Het praatje van Hark die vertelt over Stuurgroep van de Bit) en dat in le-
de basisgroep waar hij In zit, geeft der geval de voorbereidingsgroep nog 
een eerl ijk beeld over wat zo•n groep nooft van AFVAL gehoord had. 
kan zijn. Geen verkooppraat om de toch voor ~~eer infonaatie kan je terecht 
al zo negatieve publiciteit te c~n- bij sa11 050-777174 

Kirjam de Rijk, 21 december •"::. 
seren. Het was ook geen verhaal vol Hirjall de Rijk 
met frustraties of gekat op anderen. 
Het werd bovendien dulde lijk dat er 
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1UD IRDVIR.? NDDlil Ale Rijkewaterstaat verwacht had, dat na het kappen van het 

tree49edee~te 1n Ame~1aweero he~ verze~ t~gun ft~~7 wel zou 
inzakken, dan is ze bedrogen uitgekomen. De akties gaan gewoon 
door. En Rijkswaterstaat heeft het gemerkt. 

oe afgelopen weken is het werk aan Rijksweg 27 diverse malen 
onderbroken geweest door blokkades. Zandauto's werden tegengehouden. 
zoals al in het vorige nummer v&n Afval stond is Rijkswaterstaat 
bezig om een zeven meter hoge dijk aan te leggen. oeze dijk is nodig 
voor de bouw van een viadukt over de Kromme Rijn. De gemeente 
Bunnik heeft echter in haar bestemmingsplan voor het Kromme Rijn
gebied een tunnel opgenomen. Deze zou voor aanzienlijk minder 
geluidshinder dan het viadukt zorgen. 
Rijkswaterstaat wil een v~adukt en zal dus in beroep moeten gaan. 
In afwachting daarvan leggen ze wel alvast de benodigde dijk aal'!· 
Dit om de ~sluitvorming te vergemakkelijken. Een zoveelste voorbe~ld 
van de voldonge.nfeiten-politiek van de rijksdienst. 

om dit aan de kaak te stellen blokkeren· we deze zandtransporten. 
Tijdens de eerste drie blokkades greeg de politie niet in. Het werk 
lag stil. oe laatste keer, afgelopen l december, blokkeerden weer 
zo'n 50 mensen de werkbrug op het tracé. Na een blokkade van 2 uur 
werden we met soms harde band door de politie weggesleept. Toen we 
na een uur terugkwamen en nog een keer blokkeerden, greeg de. politie 
harder in . Volstrekt willekeurig werden twee mensen gearresteerd, 
in het daarop volgende tumult deelden de agenten harde xlappen uit. 
Blijkbaar proberen ze ons te intimideren. 

In het voorjaar is ook vijf keer het wek aan de weg onderbroken. 
Naar aanleiding van die blokkades diende het betrokken transport
bedrijf een schadeclaim van 50.000 gulden in, voor verloren gegane 
werkuren. We zijn benieuwd hoeveel het deze keer wordt . 

Massaal was de opkomst op de boomplantdag die het LAK op de bekende 
datum 21 november organiseerde. Op een koude zondagmiddag planten 
zo'n vijfhonderd mensen evenveel bomen. De kaalgeslagen vlakte in 
het boom iag er opeens veel vrolijker uit. Eén boompje was zelfs 
al voorzien van een miniatuur-boomhut. De reden voor deze aktie 
was niet dat wij vinden dat herplant een taak voor ons zou zijn 
(dat moet Rijkswaterstaat maar doen), het planten was bedoeld 
als symbolisch protest tegen de dreigende aan~asting van het bos. 
Straatmuziek en een miljeumarkt zorgden verder voor de nodige sfeer. 

Wat staan er verder te gebeuren? oe juridische procedures lopen 
nog gewoon door, daarnaast beraden we ons over nieuwe akties. 
27 december ligt het bestemmingsplan voor de gemeente Bunnik voor 
het Kromme Rijn-gebied ter revisie. Mensen uit Bunnik zullen, net 
als bij de eerste versie, bezwaar aantekenen tegen de weg. 
Rijkswaterstaat zal in beroep gaan tegen kUnstwerk 18 (zoals de 
tunnel heet, die de gemeente Bunnik wil), om deze vervangen te 
krijgen door het viadukt. Dit wordt spannend. 
Het nodige vuurwerk is ook in januari te verwachten bij de behandeling 
in de Tweede kamer van de begroting van verkeer en Waterstaat. 
R-27 zal zeker ter sprake komen. Misschien dat Nelie Smit-K.roes 
nog een familielid heeft voor een baantJe bij de aanleg van R- 27 • • ••• 

Zoals duidelijk zal zijn: we gaan door. Wil je meehelpen: 
elke zaterdag staan we met een kraam op de oude Gracht in Utrecht. 
We vergaderen elke maandagavond om 20.00u op de 'Kargadoor•, ook 
in Utrecht. 

Hans . 





ontbreken. Je begint met een ad
vokaat te betalen. 

raaioaktieve water) door het Daar heb ik nog nooi t van geboord-
springen van een meetleiding bil- maar Lingen is natuurJ\!k een 
na geheel ie leeggelopen. schoolvoorbeeld van een kompleet 

Maar je kunt dat toch net als hier Tot vlermaal toe ie er ernstige misgêlopen centrale met al z'n 
beetje bij beetje organieeren1 schade opgetreden aan de brand- ongevallen, hoe je dat allemaal 

Er te toch wel wat voor nodig, 
want j e hebt ie~and· nodig met een 
zekere vasthoudendheid, je kunt 
niet na 2 maanden stoppen, je 
moet vrij beho'orlijk gesetteld zijn 
want je moet niet iemand hebben 
die na een jaar gaat verh~ottzen 
vanwege z'n studie en je zit ook 
nog met het feit dat je een be
hoorlijke klub meneen achter je 
moet hebben die stad en land af
reizen om het geld boven water te 
krijgen. WiJ ~ nog lang niet aan 
die 10 000 mark, we hebben een 
paar mooie bijdragen, dat is alles. 

Wat is je persoonliJke motivatie om 
tegen die kerncentrale te proce
deren? 

etofataven, wat in Harrisburg onder tafel kunt kr~gen. lk heb 
ook plaatsvond. En dit hl er zelfs ook. wel een s van een zeker niet 
tot viermaal toe! De laatste ramp t'e verdenken wetenschapper van de 
resulteerde in het dicht metselen T.H. gehoord dat wat er met Lingen 
van de reaktor omdat schoonmaken in z'n totaliteit ia gebeurd niet 
te riskant werd.De brandstofeta- onderdoet met wat er in Barrisburg 
ven zitten er dus nog in. plaatsvond. Maar alleen in Lingen 
Een psychologische zet is het af- heeft metn veel knapper kansge
breken van het noodaggregaat, die zien dit in de doofpot te stoppen. 
is niet meer nodi~ om dA nnmn4" Zoals het verhaal dat deze reak-
aan te drijven als de stroom is tor een proefreaktor zou zijn. 
uitgevallen, juist nu tijdene de De boeren hier weten er ook niks 
afgifte van de bouwvergunning voorvan hoor. Ik heb gehoord van een 
de nieu'<e kerncentrale. Bovendien vrouw uit Denekamp die getrouwd is 
is in Lingen een brandstofstaven- met een Duitse ~an dat in dP. zo
fabriek van Exo-Nuclear dis twee mermaanden van 1976 toP.n veel men-
maanden geleden een vergunning sen in de .Ems zwomme.n, er is daar 
kreeg om de produktie uit te een mooi strandje biJ Lingen, die 
breiden van 25 ton naar 180 ton zijn op een gegeven middag met po
per jaar, wat natuurll.!k voor de litieauto 's en -boten met loeien-
omgeving sen extra etralingabe- de sirenee het water uitgegooid. 

Ik wlJs alle technologie dis me_t laating betekent. Dat waa een van de middagen dat 
atomaire energieopwekking te ma- er wat aan de hand ia geweest met 
ken heeft a!.Dit omdat de omgeving Hebben jullie ook wel eens gAhoordde centrale. Maar zij heeft daar 
van zo'n energieopwekkar cbro- van het Bremer onderzoek .naar nooit wat over in de kranten ge-
niach door straling wordt belast. leukemiegevallen rondom de kern- lezen. Er deed alleen een gerucht 
Al ie die straling minimaal, het centrale te Lingen? de ronde op dat moment dat het 
zal in principe altijd tot schade- iets met de kerncentrale van doen 
l~e gevolgen leiden. Dan verwijs Daar boor ik een aantal heel te- had. Die meneen zwommen op stroom-
ik ook altijd naar de problemen die genstrijdige berichten over. Ik afwaarde t.o.v. de centrale. 
gerezen zijn bij de dioxinefabrikage heb er tormeel niks van gehoord 
DDT, HOH-produkten. ik wist miJ allsen heel goed te Waar '<ordt de centrale door ge-
In de tweede plaats wens ik net herinneren enige tijd geleden een koeld? 
zo hoog · ' -- .. , als Nederlander artikel in de regionalA krant o-
worden aangeslagen als iedere ver een onderzoek dat had plaats- Dit gebeurt door de Ema . .Er is 
-Duit eer, zeker als ze zo'n ding gevonden vooral door toedoen van berekend dat biJ droge zomers de 
vlak bij me neer zetten. een plattelandsarts uit het gebiednieuwe geplande centrale niet ge-
In de derde plaats vanwege mun ten noordoosten van Lingen daar koeld kan worden door de Ema. 
bezorgdheid voor het nageslacht vooral na 1976 (na bet grote onge- Daarom wordt een eindje stroomop-
omdat we ons bezig houden met val red.} biJ kinderen tot 8 jaar waarde een spaarbekken gebouwd 
technologiel!n waarbij wè een dus- een' sterk verhoogd voorkomen van dl.e het tekort aan water moet op
danige hoeveelheid en aard van af- leukemie kcnetateerde . . Ik dacht vangen, niet te denken ale een 
val produceren die we tot on leng- 6 keer bet gemiddelde van de Bondspaar droge winters gevolgd wor
te van t iJden zelf niet kunnen op- republiek. Hij heeft deze gegevensden door hete zomers ••• 
lossen. ~aarom komt de volle pro- met wat kollega's verzameld en ~p Het radio3ktieve water biJ onge-
blematiek ten laste van hen die een gegeven moment aanbMgl.g ge- vallen komt dan natuurlijk in de 
na ons komen, zonder dat je er maakt biJ het ministerie van Volks-Waddenzee terecht. 
voor in kunt staan dat zij die op- gezondheid die het onderzoek ale 
dracht voort kunnen zetten. niet-wetenschappelijk van tafel Waar is die 1300 mw voor nodig? 
Die eerste kernreaktor van Lingen veegde. Dit is ook altijd bet ent-
dat ~as geen proefreaktor maar een woordt van pro- kernenergie-des- Die stroom is niet voor Nisder
echte kommerciäle van 250 mw, 5x kUndigen die zesg~n: .wat die dok- Secheen maar voor Nordrhe1n1and
zo groot als Dodewaard. Het ding t heeft gedaan is zeer onweten- Westfalwn. In Nr.-Westfalen had
heeft voluit energie geleverd van- 8~~ppelUk en etatistisch onvor- den ze zo'n zelfde kernreaktor 
ar het beg~. tot dat het aantal antwoord. gepland,. maar die kwam niet door 
storingen en m.lskleunen zo groot de veiligheidekontrole, en in 
werd dat ze hem wel moeeten elui- In 1980 of daaromtrent te biJ AVRO'Nieder-Sach~en zijn ze niet zo 
ten. De reaktor was niet meer be- televieier een programma geweest streng •• Het is een CDU- staat met 
drijfezeker en produceerde geen van een kameraploeg die de begraafAlorecht aan bet roer. Nieders~ch-
elektriciteit maar alleen etorin- plaatsen rondom de kerncentrale sen is ook de staat waar Gorleben 
gen. Er moest geld bO. Bij een bezocht en daar bij kindergrafjee moet komen. 
proefreaktor zou dat geen probleem navraag deed biJ de ouders waaraan 
zljn. De inwendige beschadigingen deze kinderen waren ovèrleden. 
waren zodanig dat op 5 jan. 1977 Het aantal kinderen die gestorven 
de centrale gesloten werd. De koe- waren aan leUkemie was frappant. 
11ng m.oet nog 30 jaar lang door- Dit was natuurlijk weer niet sta-
gaan. ti etisch verantwoord. De laatste grote ramp wae dat het 
primaire koelcircuit (het messt 

Hans de Jonge. 
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DE EEN GIDS OVER NUKLEAIIiE AKTIVI
TEITEN IN DE DERDE WERELD 

WAT NIET WEET WAT NIET DEE~ Te beatellen b~ de boekbandel ( een voettocht door de "B~ede 
of bij WISE Czaar Peterstraat I Maatsohappel""e Diskussie" of-

NUCLEARFIX 
EEN GIDS OVER NUKLEADlE AKTIVITEITEN IN 

DE DERDE WERELD 

Alleen al vanwege het voorwoord 
en nog een voorwoord en een intro
duktie van reep. Amory & L. Hunter 
Lovins, Frank Barnaby en de Schrij
vers ie het boek de moeite van het 
aanschaffen waard. 
Do.or de malaise in het westen 
w.b. de bouw van atoomcentrales 
worden ze met subsidies aan de 
arme landen geleverd die er waar
schijnlijk meer ellende van zullen 
ondervinden dan voordeel, Heime
lijk zullen veel regeringen erop
uit zijn atoombommen te ontwikke
len. 
Het boek geeft een prima overzicht 

alle ontwikkelingalanden waar 
atoomtijdperk is ingetreden. 

gegevens zijn met gevaar yoor 
eigen leven door korrespondenten 
in de betrokken landen over de 
grens' gesmokkeld. 
Voor zowel mensen die aktief ~ 
in het 'tweederde werel dwerk' ale 
voor lokale aktivisten ie het boek 
van groot belang vanwege de vele 

'----- tei ten en de uitgebreide bibliogra· 
D NlEL !ie. 

DOOR11UJSDELACOURT,DEBORAHPICI'-A A Citaat:"Dit boek laat dutdelijlt 
NORDQUIST zien dat de nukleaire 

OORWOORDEN DOORAMOR\' AHUNTERLOVINSic industrie niet bestaat 
V · om energie voor de ar-

FRANJtBARNABY men te produceren, maar 
WISE winsten voor de rijken". 

1018 NW Amsterdam YA 
GIRO ~088285 Pr~s: 121 00 tewel de BMD op z'n smalat) 

Verzendkosten:! 5 00 WISE (World Information Se~ice 
AMRObank (schande: red. ) no: on Energy) vraagt volledig gedo-
414355229 kumenteerd en beargumenteerd sub-

sidie aan biJ de llMD voor de plaat
WAT NIET sing van een ml.crofiche-naslagwerk 

WEET op alle openbare bibliotheken. 

WAT NIET Door middel van een t re!'<oordenre
gister kan dan diverse dokumenta

DEERT tiemateriaal op het gebied van e
nergie opgezocht '<orden. Mensen 
die informatie willen w.b. ener

ENERGIE giszaken kunnl!l dan voortaan biJ de 
DISKUSSIE bibliotheek terecht ipv bij divar
en MACHT se overheidsinstellingen of b~ 

Milieudefensie in Amsterdam. 
Door WISE is een brochure. samenge
steld over de frustraties opgelo
pen biJ deze subsidieaanvrags · d~e 
om zeer onduidelijke redenen werd 
afgewezen. 

~AT NIET WEET WAT NIET DEERT ts 
te bestellen biJ WISE tel. 020-
234160 Oz. Peterstraat 1 A'dam. 

Een interview met ~edewerkere 
van WISE komt iJ: AFVAL no 14 } 
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LEZING VAN ROGER MOODY OP HET
KONGRES 'KERNENERGIE ONTMANTELD'
9 OKTOBER 1982.

URANIUM nemen: alle informa,tie over ura,..,. van de handel in uranium wordt
. nium wordt geklaeei!ioeerd ale ge- gekontroleerdt door veiligheids

helm, uranium-transakties worden regels van de internationale in~
uitgevoerd door een staatsorgaan stellingen, wordt geen enkele ura-
NUJCO, en we w~ten njet hoeveel niummljn aan een veiligheidskontro
van de p~oduktle van de grootste Ie onderworpen. Daarom was het mo-

brandstoffen. En terwul het niet uranlumm~n~ de wereld wordt ge- gel~k dat twee jaar geleden twee
onuttputteljJk val') ziohzelf is,· br~ikt voor de produktie van de ton van de z.g. 'yellow cake' werd
wordt wel gezegd dat uranium de ZUl.dafrikaap.ae bom. Deze mijn. is vermist bjj eèn uraniummJjn ion Cen-
unieke mogeljjkheid heeft om te in Namibt~, bezet door Z-Afrlka. traal Queensland in Australiti,

Roger M:oody heeft een stud.ie ge- llbroeoen". Inderdaat is er een Wat we wel wet~n is dat deze mijn zeer waarschijnlijk gestolen. 'Voer
maakt over de gevolg~n van uraniumnuoleaire reaktor in de Centraal de helft van van de Britse uraniumlde maatschapplj die de urani..__H~
m~nbouw op milieu en mensen. Afr.ikaanse Republiek die eens is import dekt. Wat we niet weten is . ~

gebruikt door de Pygmee~n en die hoeveel er opgeslagen is en waar
al honderden jaren spljJtbaar ura- het is opgeslagen. We weten niet MIJNBOUW

Wist je dat URANIUM~ één van de nium kweekt. hoeveel er in de verrljkingsfabria- •
zwaarste natuurlUke elementen, Yana~ het einde van de dertiger ken van het leger terechtkomt noch
wordt gevonden in de kiel van de Jaren wordt uranium beschouwd .al.s weten we hoeveel er terechtkomt in
meest lUXU€llZP. jachten val') CbIb een uni.ek veranderbaaP elemant datUCN-Almelo of in Capenhurst in .
Méditerr.ané? Of dat het zit in meer energie kan leveren dan be- Engeland. We weten niet hoeveel
het radioaktieve glazuur van som- nQdi.gd is voor het de),ven en ver- er verrjjkt wordt in de Sovjet Unie. ..
mig eardewp-rk? Wi.st je dat het rijken, zelfs meer energie dan de In theorie is het meer dan waar- VERRIJKING YiLLOW
Jettarlijk overa] jn zit9 natuur nodig had om het te vormen.schijulijk, gegeven de gesloten CAKE
Er ~ijn plannen om uranium t~ ont- V~wege de buitengewone arrogantie struktuur van de uraniumhandel op
trekken uit ~eewater en uit bruin-d~e afkomstjg is van de zelfde we-dit moment dat 'yellow oake' uit
kool. Het is een bijprodllkt van ko~tenschappers die onmiddellijke op- b.v. de Namibisohe ~nen van Z-A
perm~nen, fosfaatID~nen en goudm~. volgers ~~n van Einstein met zijn !rika verrijkt wordt in Rusland
nen. Ontdekt als spl~tbaar materi-wet tot behoud van massa (maasa= er worden brandstostaven van g~_
aal in 1938 is het al gedurende energie) is het ongelofelijk dat maakt in Engeland, waarna het in
niet minder dan 200 jaar bekend deze mythe, nog steeds opgeld een V.S. of in een Duitse Kern-
in de vorm van pe~blend,:,. En in- ~oet .. Je kán tl:ewoonwe~ niet meer centrale, waarna het als plutoni
d~r.daad vanwege z~n rad~oaktieve ~nergle erg~ns Uit kr~gen dan er- um in een bom eindigt die op de
elgenschappen doodde de stof vele ~n gestopt 2S.
mUnwerkers in Duitsland. Pekblen
de is een zwart zwavelhoudend
teerprodukt waar radium, ura.l'lium
en polonium ui tonttrokken klumen
worden. Madam Curie verkreeg ~a

d~um uit pekblende.
j-:et meest verbazingwAkkende van
alles is echt~r dat u~anium let
terlijk niet van deze wereld ia.
TerWijl de zon explodeerde (als
die dat deed), ; IDiljard jaar ge
leden, was uranium al 1 miljard
jaar oud als element~

Als je naar de Navajo'R gaat, nf
meer precies 3000 jaar geleden
naar liet Dinay-volk van Nieuw
Mexico, zij wist~n dát de ~ra~ium

o~der hun jachtgronden en hun be
graafplaatsen ~en unieke kracht
ultstraalde. Als je naar de Abori-
ginals in het noorden van Austra~

lië .gaat vertellen z1j je van de
Gaval Jung, enorme mieren, d1.e on-'
der de grond leve~ .en uranium bij Door een dambreuk van de UNC-uraniumijn in Church Rock ( Nieuw-Mexico)
zich dragen. J\ls Je hen met rust stroomde 450 milioen liter radioaktief besmet afval in de Rio Puerco rivier.
laat gaat alles goed, maar als je
hen verstoort dan breken ze loe De vraag ls hoe dezA schijnbaar mensen van Moskou ~ordtgegooid.
en vernietigen de wereld. onbl"llangrijke konstatering ls weg- Maar dit zjJn marginale doch inte-
Het z.ou ho:el erg gemakkeJ:jjk z:ljn gemofleld. Ik denk dat het erg ressante gegevens over de verbin- exploiteert is het leen administra-
om dl t metaal t€ romantiseren en moeil1jk in te schatten is hoe dit ding tussen· de militaire en civie- tieve onduidelijkheid'.
te typeren als een onuitputtel~ke de toekomstige kernfysica zal be~ Ie inzet van uranium. Grote nadruk is in de laatste paar
energiebron. invl~eden. Als, zoals ons wordt verteld door jaar gelegd door drie westerse
Ik hen het eens met No~don Moss Wat gebeurde tijdens de laatste de lndustie, de helft van de ura- machten Auetraliä, Canada en de V.S
in ~~n bo~k 'The polities of ura- wereldoorlog?(Speciaal met de Ame- niumproduktie wordt gebruikt d1- op de kontrole van de eindproduk
nillm' als hi,i zegt: KERNENERGIE = rikaanse, Engelse en Canadese we- rekt voor wapena en kernbrandstof ten die gemaakt '+lorde.n van de ura-
URANIUMENERGIE. Die energie is tenschappers die de eerste atoom- voor onderzeeärs, wordt in het nium die uit eigen bodem komt. Maar
niet geproduceerd door een 'kernre_bommen ontwikkelden. Bommen die lioht van de hernieuwde koude oor_bl.ijkens allerlei gegevens zijn zjj
aktor maar erjn. ---- een eindelo7.e energiebron sohenen log duidalljk dat de helft van de nauwelUks gelneresseerd in kontro-
Maar laten we de~ondanks bewust te garanderen). 500 000 ton wereldproduktie direktIe. Zij zijn in tegendeel uitsIui~
zijn van dát gommige geofysici. Twee van de eerste drie bommen wordt gebruikt voor oorlogsdoel- tand geInteresseerd in het feit
uranium Bupergeofysische eige:n- waren.:pluton~umbommen.Maar de einden. De helft van het opgesla- dat de mijnen zoveel mogeljjk produ-
schappen willen toedragen. Want bom dJ.€ op Hl.rishim.a was gegooid gen uranium wordt dus ook voor oeren en verhandelen en geven de
tegeljjkertijd met aJ. de nucleaire was een URANIUM-bom. De belang- oorlogsdoeleinden gebruikt. Rosa- mijnen alle faciliteiten om de ex-

-propaganda wordt het idee ver- r~kste !e:wachtingen van de oor- lie B~rthel veronderstelt dat 90% ploitat1e te bevorderen.
spreid dat urarÜUill zeer versch~.l- Ic:gsexp2r~mentenwa.rem op het ge- van de V.B.-uranium. wordt gebruik Vanwege~ redenen heb ik de ver
lend ls met al de andere fossiele b2ed van uranium en ~iet op het voor de produktie van de bom.· M.i. binding .tussen militair en civiel

gebied van plutonium. wat betreft is dit enigszins overdreven, maar gebruik van uranium aan het begin
het gehru.ik van urani,um 9.1s een we weten zeker dat dat 40% van de van nDjn verhaal vermeld:
explosief.' wereld-urani1xm-produktie is op- -Ten eerste omdat in de verbinding
We zouden kunnen vergeten, en ik gekocht door de V.S. elektrici- tussen kernreaktoren en het gebruik
den dat het gemakkelijk ia voor teitsm.aatsohappijen. Het grootste en de produktie van ke.rnwapens wjJ
sommige nucleaire propagandisten, deel van de overbl~vende 60~ zeer onwetend z~n over de rol van
de~e verge~tachtigheid te ver- kan verkocht en ingekooht worden uranium in dit verband.
ste1'ken~ dat de wapenfabrikage óp de .plek van produktie, de z.g. -Ten tweede omdat de uraniwnmijn-
v€rloopt via de uraniUm-sektor 'vrlje-markt-uranium'. Het wordt bouw~ praat over bommen,. zjJ
en n!E!·via de plutonium-sektor, meest opgeslagen. Hoeveel van de zouden er de voorkeur aan geven
althans voor meer dan de helft. z.g vr~e markt "uranium en hoeveel als wij over uranium zouden spre-
Natnurl~k was men bang dat dit van delgebruika-uranium'wordt toe- ken als 'slechts een ander metaal'
aan het licht zou komen en uit gepast in de militaire sektor? We al is het dan een heel merkwaardig
angRt voor potte~kers die de des_weten het gewoonweg niet. Het doet metaal.
truktieve kracht van 1tranium zou- er trouwens niet toe of het 90% o~ -~en derde: stel.dat er een nUkle
den aantonen hield men de zaak 9%, overeind blljft het beslissende aire ontwapening gerealiseerd werd
wel 15 jaar stil voor, lllen erachter feit dat de handel in handen is zoals iedereen in deze zaal onge,
kwam dat het geb~tuik van uranium van zowel parti~liere mjjnbouwon- twijfeld hoopt en wel op zeer gr?
verkocht kon worden aan een gro.. dernemingen als van overheidsbu·· te schaal, dan is het denkbaar en
ter publiek door zijn konstruktie- reaus, speciaal Euratom oftewel. uitvoerbaar dat het uranium dat nu
ve aepekten ~an te tonen. Hieruit .de London Suppliere Group en het gebruikt wordt in militaire opslag-
ontsproot het ' atoms for peace'- internationale atoombureau. plaatsen, in kernkoppen en in on-
wrogr~a, of meer akkuraat de British Nuclear Fuels, Nufcore in derzeeb?ten vrijkomt. Dit vrijkomen
'operatie brinta" omdat president Z-Afr.ika, 'het departement van :E6n.er.de uran~um .zal dan radikaal de be
Eisenhower direkt na zUn .ontbijt gie in de V.S zijn sleohts 3 zeer sch~kbaarheid van uranium voor z.g.
met 'wheaties' voor de radio het machtige instellingen die uranium "vreedzamen doeleinden veranderen.
'atoms for peace I programma pre,- lçopen voor h~ eigen kernr!aktoren Met andere· woorden: de markt zal
senteerde. Echter wat op hetzelt- ·en uiteindelijk VOOr milita~r ge- dan overstroomd worden met de enor~
de neerkomt en vanwege dezelfàe bruik. Echter aan de andere kant me uraniumproduktie die nu voor .
politieke redenen was de produk- ver~delt een partikuliere onder- militaire doeleinden wordt gsbru~kt
tie van uranium voor wapens en nem1ng Newexco in Californi§ niet
voor reaktors nooit gescheiden minder dan een ~-1 van het in de rest van deze lezing wordt
van elkaar. het westen gebru te uranium. atged~t in AFVAL 14
Laten we Zuid-Afrika als voorbeeld Hoewel de overgrote meerderheid vertall.ng: Hans de Jonge
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1.50 DM pZus verzendkosten
Horet BZume~ Sahl.eusenweg 10, 47
Hamm~ Fl?G.

um) zou toenemen,dan 20U de lekkage
van neutronen snel minderen, en de re
aktiviteit in de kern weer snel stij
gen. Indien het plotseling gebeurt
heft het tegenwerkende effekten ruim
sehoots op. Uiteindelijk kan dit
38.000 MJ thermische{=warmte) en
22.000 MJ mechanische energie beteke
nen.

Gekombin6erde effekten

Het láatst genoemde on<,tevalsmechanis
me treed zowel bij de le als de 2e
mechanismen op.Kortom de Mega-Joules
vliegen de pan tlit{74.000 MJ ther
misch en -49.000 KJ mechanischl .
Volgens het ontwerp zal I<alkar
ongeveer 850 kilo plutonium bê
vatten. Als ·ongeveer 10 kilo plu
tinitun voldoende samengedrukt
wordt , kan een kettingreaktie ont
staan waarbij een grote -hoeveelheid
energie vrijkomt:een kernexploslea
De bom op Hi.rosjima was een. pluto
niumbom -van ongeveer 10 kilo plu
tonium.Kalkar 1s dus een giganti
sche bom.De gevolgen zijn in een
ongunstig geval 15 •.000 doden en
zullen· er 3aO.000 mensen ten prooi
vallen aan kanker. Zelfs na 20 jaar
zal een gebied van. honderden vier
kante kilometers onbewoonbaar zijn.

Tot SLot

:- akties vooral per regio.
- onderzoek naar energiebeleid
.. Ilkernvrije llgemeentes
- informa~ievel"s1:rekking nao.r buiten.

Alleen al in Duitsland,Belgi~ en ~e

derland werken er al ruim 10.000 men
sen in de snelle kweekreactorbranche
Intern bereiden zij zich voor op een
zogenaamde demonstratiecentrale (0.8
SNR 2) Deze vormt de tussenstap naar
de "kommerciêle} kweekreactor. ZOnder

Izo I n vervolg zou de bouw van de SNR
300 nutteloos zijn.
Vol9~S specialisten van de Schnel:'"
ler Brüter Kernkraftgesellsehaft
(SBK) zal SNR 300 niet voor 1990
klaar zijn.Ze geloven dat hetUzelfs
beduidend later zal zijn".Dit stond
in een rappOrt van 1980, maar pas in

van. de gemeent 1982 kwam dit in de openbaarheid,dus
na het verkrijgen van de meeste ver
gunningen.
Het Duitse ministerie voor onderzoek

OVERASSELT : .. wat is onze houding t.a.v. de BMD ? en technologie heeft in 181 de fir-
UJMEGEN.. BETON:- teveel gepraat en te veel verwarring ma's Motor Columbus en A.E. Kearny

- landelijke akties vinden zij wel belang de opdracht gegeven uit te zoeken
rijka walU'om bij dit project de kosten zo

... ide~n uitwisselen is belangrijk. kan doot zijn gesteçen en wat verantwoorde-
gO.ed funktionerend sekretariaat. lijk is voor de vertragingen bij ,de

-zij willen kleine akties met andre basiS" bouw. Dit rapport zou al in apr11jl
groepen doen.Doen zelf wel mee aan de 'IC-klaar moeten zijn,maar tot. op heden
ties van anderen. nog geen rapport.

Onafhank.eUjk van de poUueke,fi-
"-DE VLIEGER:- zien kamp zitten- nanciel.e en veiUgheidetechni8che

... verdee1d over onderwerp: 1an.ge ter mogeUJkheden om ingebruik:name van
mijn...strateg~e + structuur of Ká"lJ<arl te vool"komen~ oorot ook nog
konkre~e ~ktle~~ ,. studs een juridisch geveriht gele';'

- geen ultw1Ssehng van ervar111gén: vel'd
dit kan beter in de wandelgangen. DaaPtoe spel.en nu. t1Jee processen. Een

II - struc~uur ophang~n aan aktie~. in MfJnater tegen de a1.geheLe boUlJVer-
-STROOMGROEP:- de UItnodiging 's te v.~g.H'~rdoo gwrni7I(J, e" ee" W lJ!l8.eZderf tegen

komen een s~el '!'&nsen dle ZlJ .er de versahillende detai'lvergunningen
erg graag b,j w,llen hebben n'e~. die verl.ee"" .ij".

eerst reg10naal çverleggen en dan 1n Het maken van k.M.tt.SCM rapporten
groter verband praten... , vordert gestaag. De resu"ttaten komen
-structuur en strategled1 skusSle ga voozanamel.ijk voort uit wetensahappe._
sa'!":n.. . . Ujk wrk dat in on.e opdraaht (1,0-

- krlJgen baslsQroepen lnbreng ln he taal.dJool'd:t uitgetJoel"d.Er is ook een
prograrrma voor .het weekend. -wetensl]nappeUjk medewel'ksll in

"- MARJON:- goed voorst~l.Zij hebben er helaas in de dienst genomen.He7.aaa is er winig
vrouwen-bas1Sgrop nog niet over gepra steun van k:Pitioohe IJetenaahappers

- structuur afhankel i~k v~~ "hoe verder. zodat de prooGsgroep toch in tijd-~
- v~or het ':,leekend Wl~ ZlJ graag op p~ en geldnood komtJdaaramroé.pen zij

pler : ~ktle~erspektl:f en het belang op om het Kalkal"proc96 te steunen.
van akt,es b'j verschIllende objekten

- samen afweging maken waar perspektief KALKAlI-PROCESGROEP-LEK
inzit voor massale aktiea 2e Wetel'ingplantsoen f)

- welke aktiemiddelen kunnen wij toepas 1017 ZIJ Amsterdam (080-881366)
sen , de reaktie van de overheid ken- PC8tg~Z'O 77992 tnv pen.m.KaZkarp1'oces
nende. ,Amsterdam

"-WILLEM:- diskussiebijeenkomst:- goed idee. IVoor bovenstaand izr-tikeZ is uitg.-
- ht probleem Joost van Steenis moet voor breid gebruik gemaakt van een reaente

~et week~~d de wereld uit.. broohure van de P"Ooe.groep, wi. de
- ,nhoude11Jk p~aten over de ontw,kkeling raijfer. op een rij wU hebben.kan

van kernener~:e. 'deze bestetten a f 3 -+(J2~- pono)
- wat kunnen W1J daartegen doen, wat voor . J

hun dreigend is. Der PLEITE-reaktor: is een boekje
- structuur wordt uitdrukking van hoe we van 27 pagina's in het Duits over

samen verder willen met de strijd tegen de Thorium Hoge temperatuurreak-
de energiepolitiek en de belangen van d tor die in aanbouw is in Hanm-
atoomlobby. Uentrop In West-Duitsland. Het

boekje bevat gedetailleerde infor-
TELEFONISCHE REAKTIES : HAARLEM, ZEVENAAR, ALKMAAR. matie over de THTR technologie en

gevaren, plus suggesties voor
legale. en andere niet gewelddadi
ge protesten en bovendien een lijst
met kontakten en literatuur.

DISKUSSIE
WEEkEND

vrijwel iedereen was van mening dat het weekend uitge
steld moest worden. Hierdoor kunnen basisgroepen zich
beter voorbereiden kunnen en komen we niet in problemen
met het vrouwenweekend en kunnen de basisgroepen eventu
eel inbreng in het weekend hebben.
We willen ook proberen informatie te verstrekken en dis
kussie aan te zwengelen via Onderstroom en Afval.

KORT SAMENGEVATTE REAKTIES OP HET DISKUSSIEWEEKEND-VODRSTEL

UTRECHT:- goed idee,
(spit & - 3 diskussiestukken toegevoegd:
1it) a)"structuurloosheid bestáat niet"

idee: bij structuurloosheid opereren de lei
ders verborgen en dus onkontroleerbaar.
oplossing: directe democratie met terugfluit
bare afgevaardigden?

b)1I ilutonomie en samenwerking"
vragen- wat is autonomie?

- kunnen we een 1e idende grondgedachte
voor een aktie ontwikkelen?(zoa1s ge
weldloosheid bij Dodewaard 1)

voorstellen: -vergaderingen met afgevaardi gden
-komen tot één lijn.
-aktievonnen: hoe leggen we het
uit aan symphatisanten!

c)Una Ame1isweerd en Petten"
strategische tips en overpeinzingen voor grote
akties.

Dm de diskussie met elkaar op gaang te houden is het belang
rijk, dat we tijdens het weekend tot een bepaalde structuur
k_n.Hèt is belangrijk dat we elkaar op de hoogte houden
waarmee we bezig zijn. wat we van elkaars ide~n en akties
vinden, wat we met elkaar willen en wat niet.Er wordt niet
gedacht aan een herleving van het landelijk overleg zoals
dat de afgelopen tijd hefft gefunktioneert,Deze was alleen
voor grote plaatsen geschikt, kleinere haddden er niets aan.
De mensen die re zaten vertegenwoordigden vaak niets en
drukten er bes1 hsingen door die door niemand gedralj"n werden
M.n. over de tegenstell ing "lange-termijn-strategie' versus
konkrete akties en het ter diskussie stellen van massale ak
ties lagen de meilingen in het begin uiteen.De groep heeft
%ich uiteindel ijk gevonden in hetgeen hierboven staat. Verder
beseffen ze dat door te kiezen voor deze opzet er een span
ning ontstaat door het feit, dat mensen al konkrete plannen
hebbben(bv opslag op land) en daarover willen praten.------------..--------_..-------------------------------------
Op zondag 19 december kwam de voorbereidingsgroep weer bijeen
daar bleek dat de opgekomenen nagenoeg uit Amsterd.....rs/
sters en Nijmegénaren/ressen? bestond. Blijkbaar had de rond
gezonden brief geen overweldigende aktieve respons opgeleverd
Daarom werd er vnl besloten om eerst een telefonade door het
land te houden met de vraag of de groepen het wel zien zitten
en of ze w111en deelnemen aan de voorbereidingen van het wee
kend.De datum van het weekend werd verschoven naar 5 en 6
maart.De plaats is Arnhem en wel in Willem 1.
OP g JANUARI IS DE VOLGENOE BIJEENKOMST OM 12.00 IN AMSTERDAM
BROUWERSGRACHT 274, komt allen.

u U-Bluf!:- zij houden in november interviews over Ilhoe
verder met de AKS?"
- vragfl bij interviews: structuur: wat zijn d

De diskussie over de strategie valt wat deze voorbereidihgs· verschi llen?, hoe staan verschl11ende mensen
groep betreft in een aantal moei 1ijk te scheiden onder· t.o. v. elkaar? ,hoe verhouden de verschillend
delen uiteen: akties zich tot elkaar?, wat wil je met
-In welk groter verband zie je de anti-kernenergiestrijd? elkaar!, moet de AKB één gezicht hebben!
Gaat het alleen om kernenergie of om een andere enerQie- en :strategie : massale akties!
miljeubeleid of om een heel andere maatschappij!Wat voor ROTTERDAM :- voor ~et weekend moet op papier komen: versla
konsekwenties heeft dat voor je strijdlWat zijn de perspektie·
ven van de-anti-kernener.giestrijd in de huidige maatschappe- gen van Petten,Amelisweerd en Kalkar.
lijke kontekst? - zij zien geen reden om af te stappen van massale, bedr
-Wat is het doel van de strijd tegen kernenergie?Wi1len we gende akties.
uiteindelijk toch druk,uitoefenen op het parlement of willen -zij willen meehelpen aan de voorbereidingen van het wee
we de belangen van de atoomlobby schaden,of willen we het re· end.
~ressieve karakter van de staat en het niet funktioneren van HOOGEZAND
de parlementaire demokratie aan de kaak stellen?
-Wat zijn onze uitgangspunten?Willen we massaal aktievoeren?
Aan welke voorwaarden moeten we voldoen om een massale aktie
te kunnen voeren?Houdl!n we vast aan onze ui tgangspun~n :
openbaarheid. verbreding,basisdemokratie en recht op verzet?
-Welke a-tiemiddelen komen overeen met je uitgangspunten en
leiden tot het gestelde doel?

nige tijd geleden zijn een aantal mensen bij elkaar gaan
1tten om een weekend te organiseren voor de basisgroepen
weging en mensen die zich kunnen vinden in de strijd zoals

ie tot nu toe is gevoerd. Vervolgens hebben deze mensen .alle
sisgroepen aangeschreven om te weten te komen of het ldee

voor een weekend leeft' en zo ja. waarover gepraat moet worden
Een samenvatting van de reakties volgt hieronder.
Het werd al gauw duidelijk dat half december te vroeg zou MEPPEL:- .weekend zinnig
zijn. In eerste instantie werd het opgeschort tot ~a~f febru- -belangrijk dat er een landelijk goed georganiseer
arLEr werd gedacht aan een broch~re ter voorbere'd,"~ op punt bl ijft.
het weekend;. in ieder geval aan d's~uss'~stukken.Het IS ~e -plaatslijke akties vinden zij belangrijker en
bedoeling dat deze ruimschoots op t,jd z'jn vooor de bas,s- -vinden massale akties link (verwijzing naar ME).
groepen om het te kunnen bespreken. In die brochure zullen ver . .. .
slagen worden opgenomen van de massale akties die na Amelis- BREDA:- ""n stru~tuur IS voor hen ver weg.Z1J w,llen wel
,.,.erd gevoerd zijn(Petten,Ka1kar en Amelisweerd). lnformat,e: . '" ..
Globaal kwamen er uit de reakties 2 punten voor diskussie -massale akt,es z~en z~J z'tt~n(In Breda z'Jn geen
naar voren: objekten voor pr'kakt,es) BIJvoorbeeld het bouwen
l) lange termijn-$trategie van ~en atoomdorp. . ..
2) konkrete akties - akt,es over de grens ziJn be1angr'Jk.Voor Breda

• geldt DOEL.
Er is voor gekozen om met de diskussie over strategie te 00- - we moeten ons op alternatieve energie richten.
ginnen.A1s er konkrete akties uit het week€nd komen dan is AMSTERDAM: -stedelijk is enthousiast
dat meegenomen. -bezig met de diskussie over hoe verder.
De argumenten voor deze -keuze ware~:. • -vragen: massaal of niet massaal.
-Als we ooit nog iets met elkaar w,l1en ,s het belangr,jk link kernenergieen kernwapens.
eerst de verschillen boven tafel te krijgen. Dit lukt niet -ze willen meehelpen met de organisatie van
als we over konkrete akties gaan praten. het weekend
-praten over doel en perspektief van je kernenergiestrijd u U-grachtengordel: - niet in het algemeen over akties
levert idee"en voor akties.Maar als je je doel niet duide- van rechts praten maar aan de hand van de akti
lijk hebt kan dit tijdens akties tot flinke ruzies en frusta- die je wilt voeren.
·ties leiden.B.v. waarvoor zit je bij Dodewaard? Dm dat ding _ evaluatie van de akties bij Petten en Kalkar
effektief te blokkeren of om indirekt toch druk uit te oe- _ hoe houd je kontakt met elkaar? hoe funktio-
fenen op het parlement.' neren de landelijke overleggen rond Petten en
-In Amelisweerd hebben we op de valreep tot enkele konkre- Kal kar?
te akties bes1oten.Maar na die akties valt alles weer uit
elkaar.Er waren geen voorwaarden geschapen voor continui·
teit.



DODEWAARD & TIHANGE 
DODEWAARD WACH!l' INGRI.TPtNDE Rl.7'ARATIE 

(plagiaat van Utr.Hieuwsb) 

Overleeft de kerncentrale Dodewaard 
van de NV GKN de grote reparatie, 

persbe.rioht van ni.J",.•gsrz basi.sgrcepen tegen ~rnllns'l'gie ERNST KERNONGELIJK VERZIIEGEN EN ONTKEND I ( omst<znd6:rspam-
fl.etJ 

Mensen uit de Nijmeegse anti-kemenergi"'"''"""1r•n 
gedurende enige tijd het Be:l~g~le·s~~~~!~!~iï~ .... Op dit moment heeft de Nijmeegse antl-kernenergie-bewe-
bezet. ging het belgles consulut hier in Nijmegen bezet. 
Zij hebben dit gedaan om Waarotll ? 
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die voor de eerste drie maanden van 
1983 is gephnd? Of kan het ding ei
genlijk niet meer worden gemaakt en 
moet - ie dan maar worden .dichtgemet

uiten over het ongeluk op S november er een ongeluk gebeurd is in de kern-
is in de tweede in Tihange aan de Maas, vlakbij Luik en Maas-

se 1 d? Wie die vragen ste 1 t aan aan 
de GKN-direkteur ir. R. van Erpers 
Royaards krijgt natuur! ijk het gerust
stellende antWoord, dat het weliswaar 
een moeilijke operatie is, maar dat 
die zeker za 1 slagen. Zou hij een an
der antwoord kunnen geven 7 

Wie zijn oor elders te luisteren legt 
hoort grote twijfel. Ziet zich verwe
zen naar de Duitse kernreaktor Gund
remingen, die na 10 jaar redelijk 
gunstige bedrijfsresultaten wegens 
een .onherste 1 baar defektmoest worden 
stilgelegd. Oodewaard is bijna 14 jaar 
oud en heeft meer dan 100 000 uur ge
draaid. 
Oe kernreaktor Oodewaard is van een an 
der type dan die van Borssele: het is 
een kleine (58 megawatt) ' kokend wa
terreaktor'. Dat wil zeggen, dat in 
het reaktorvat, vaar i n 316 splijt
stofelementen staan opgesteld water 
aan de kook wordt gebracht: met de 
stoom daarv6n wordt rechtstreeks een 
turbine aangedreven. Het water dat in 
het reaktorvat stro011t is zo'n 150•c 
kouder dan het water dat in het reak
torvat staat. 
Al meteen, in maart 1970 moest de re
aktor stilgelegd worden wegens pro
blemen met de aansluitingen op het 
reaktorvat: de meest kwetsbare pun
ten in dit soort centrales. Oe lek
kages bleven voortduren en de repa
raties werden steeds moeilijker door 
de oplopende straling en de moeilij
ke bereikbaarheid van de aansluitin
gen op het vat. Zelfs in het GKN
jaarverslag ' 71 werd toegegeven dat 
bij de bouw van reaktorvaten onvol
doende rekening Is gehouden ooet in-
spektie! 

Het gaat bij de nu noodzakelijke 
reparatie weer om een aansluiting 
op net vat , waarin haarscheurtjes 
zijn gekonstateerd. DitmaaI "is het de 
voedingwaterinlaat, waaraan al eerder 
is gerepareerd, maar die niet kan wor
den dichtgelast zoals vroeger met een 
pijp is gedaan. Oeze pijp moet echter 
in zijn geheel worden vervangen. (hoe 
moeten de In de bodem van het reaktor· 
vat zittende pijpen worden vervangen?) 
Oeze bovenste pijp vervangen is een 
uiterst moeilijke operatie onder zeer 
1110eilijke omstandigheden omdat maar 
een deel van de splijtstastaven uit 
het reaktavat gehaald kan worden om
dat er geen opslag In het bas in voor 
is. Het is dus niet alleen moeilij k 
maar ook geva.arl ijk vanwege de enorme 
straling en het risiko dat de koeling 
uitvalt . 
Er is dus ook een kort geding vanwege 
de grote bezorgdheid bdj de landeli j ke 
Anti-li:ernenergie Beweging tegen de 
GKN omdat volgens de AKB mensen aan 

vlakbij Luik. 
erop dat en de nederlandse overheid hebben de ernst 
centra 1 e i verzwegen. Oe feiten z ljn: 
en daarmee ter radio-aktief besmet water Is in de Maas 
zal 
baar.Al ter radio-aktief besmet water wordt nog in de 
zorgdhe 
zijn d dat er ook nog: 
ze eisen ang een radio-aktieve gifwolk uit de centra-
dicht gaat. 

~~~ensen hebben om 14.00 uur op 29 novem-
ber, ing uitge voerd.Een gedeelte van hen ging 
naar binnen en anderen deelden buiten pamfletten uit. 
Tijdens de duur varr de bezetting zijn de verantwoordelij
ke persomm en i nstantles gebeld.Opnieuw bleek dat de 
Belgiese autoriteiten de ernst van dit ongeval en de 
l"isiko's voor het drinkwater bagatallseren.Oe Nederland
se overheid vas niet te bereiken. 
Na ruim een uur werd de bezetting opgeheven.De aktievoer
sters/ders zullen doorgaan met aktie tegen Tihange 2, te
gen het Belgles kernenergie-prograJIIM en tegen kernener
gie in het algemeen en eisen dat de emst van de situa
tie erkend en openbaar gellli!akt wordt en dat daar konse 
kwent les uit getrokken worden : Tihange 2 moet dicht e n 
de gevaarlijke ontwikkeling van kernenrgie moet stopge
zet worden. 
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een gescheurde pakking, drie ma.an-
de central e op volle toeren 

geworden net zoals in Harris-

~~ .. ~~·~·~1!~1! heeft de overheid niets gedaan 
~ te maken wat er nou precies aan 
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te hoge doses straling zull en worden 
blootgesteld. De GICH zal zich ook nie 
kunnen houden aan de li:ernenergiewet. 
Ir. Van Erpers Royaards geeft toe dat 
er vervelende dingen kunnen gebeuren. 
maar zegt ook dat "mislukk ing is uit - L-----------------------------~~--~--:---:---:-:---~:--:-.-" 
gesloten•. tie over haarscheurtjes te hebben ver- Het maakt de zaak er niet eenvoudiger oplsag in vel sen die erop wijzen dat 

Er zal op een bij de KEMA in Arnhem strekt, denkt dat het niet alleen om op, maar het is niet o111110gelijk" . de opslag ook voor hoog-radioaktief mate-
opgesteld model worden geoefend om de deze voedingswaterinlaat gaat en niet De hele operatie kost volgens de di- riaal geschikt gaat worden gemaakt . 
operatie op een zo snel mogelijke ma- rekteur tussen de 3 en 5 milioen gul-
nier en met de minste risiko's uit te alleen om te~eratuurschollllltl ingen, den. volgens de milieubeweging is dat OP 16 JANUARI IS ER EEN LANDELIJK OVER-

maar ook om verbrossing van het staal f d HT "" 12 00 voeren. Het laswerk zal zo veel moge- door de radioaktieve straling. Volgens net voldoende voor de aanscha van e LEG IN DE RASA IN UTREC "" • • 
~i,ik met op afstand bedienbare lasappa- onderdelen. Het stilleggen van de cen-
ï'ifüur worden uitgevoerd. Zo veel mo- heen is ook de inzetreaktor van de voe- trale is er niet bijgerekend. Op dit overleg komen aktieideeen aan de 
gel ijk dus er zullen ook mensen in een dingswaterinlaat I rondlopende lei- orde.Bijv. een demonstratie houden bi j 
nauwe ruimte van 40 cm moeten lassen. ding ~~~et gaten waardoor het voedings- De GICH en de KEMA weten al twee jaar Oodewaard of bij de KEMA era/of pril<akties? 
Van Er~ers Royaards wijt het probleem water naar de bodem van het vat wordt van deze haarscheurtjes.Al een half ~aar 

d h tj t t gestuwd aan vervanging toe. Dat zou d it 
van e aarsc eur es aan empera uurs- betekenen dat er ook werk in het vat zi jn ze bezig te oefenen voor eze u zon-
schOIII'IIel ingen. Oe inlaat bestaat uit 1 h t t derlijke reperatie.Saillant detail is 
twee verschillende staalsoorten-de ene zou moeten gebeuren terwij e groo - echter dat weliswaar de reperatie dmv 

ste deel van de staven noo aanwezig 
zet sneller uit dan de andere-hierdoor zou zijn 1 Een nog veel moeilijker ope- volledig gemec-aniseerde apparatuur toiordt 
zouden de haarscheurtjes ontstaan. ratie. Ir. Van Erpers Royaards met de uitgevoerd ; er toch nog mensen nodig zijn 
Oe nieuwe inlaat bestaat slechts uit vraag gekonfronteerd sluit ook de mo- 001 deze apparatuur te installeren.Met is 
Un enkele staalsoort. gel ijkheld niet uit dat ook deze lei- bovendien de vraag waar het afval van deze 
Theo van Waas , de veilighe.idsfunktio- ding in het vat zal moeten worden ver- repaeratie heengaat.Waarschijnlijk naar 
naris die i n het begin van de jaren vangen. "Ik denk het niet, maar we heb- Velsen.Haar het gaat hier om hoog-radio-
zeventig door GKN werd ontslagen onder ben a 1 een nieuwe klaar I iggen, want we a kt le f materia a 1 dit verklaart waarschijn-
verdenking van de Volkskrant infonna- hebben er jaren geleden a 1 op gerekend. 1 ijk ook de geruchten rond de interim-




