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Jn het ~uropese AtoomOllderzoekcen
trum ISP3A worden veiligheidsvoor
schriften onderèch9.t of ze zijn hè'"
lemaal niet aanwezig.
Twee werknemers werden pasgeleden
radioaktièf besmet.
Franco Oalleti werknemer in het a
toomonderzoekcentrum lepra aan het
Lago Haggiore' in Noord ltaliÉÓWerkt
met een supergift ~onder het zelf
te wèten. Acht'èlooll opende hij in
een loods :op liet terrein 'een reser
voir met plu,toniumoxidlO in'po'eder-'
vorm.
Een paar uur later deed de, stralings
technicus Bruno Gramer een routine
onder~oek bij Galleti enschr<:>k he
vig. [loor het contact lllet het plu
toniumpoeder was Galletie besmet,
maar ook hij door het korte kontakt
met Galleti. Gramer liep daardoor
eell besmetting bij zijn ogen op.
De beide Ispramannen moesten zoals
het in het vakjargon heet "ontsmet"
worden. Bij Galleti is het nog on
bekend of het plutonium, een van de
gevaarlijkste radioaktieve vergif
ten een langdurige a,chade achter zal
laten.
Bovendien denkt mend.. t de ventila
loren van de loodaniet goed gefunc
tioneert hebben. Hoogstwaarschijn"
li jk heeft het plutonium s·tof afge
z.ogen naar ,bui ten waar het door de
,dnd verspréld is over de omgeving.

Dit ongeluk is slechts bij een klein
aantal werkers van de 1700 wel'kers
bij lspra bekent.

W.. l bij .'lP. eommisie voor gezondheid
en veiligheid in I.uxemburg.
Een E.II. gezonhe'Ulsbeamb te verwonder
de zich: "Die heren bij het Lago Ma
ggiore g~~n met hun plutonium wel
erg gemakkelijk om.

Maar niet alleen met hun plutonium'
In lepra, het grootste:kernonder
zoekcentrum van de E.E.G. wordt vei
ligheid hoogs~ waarschijnlijk met
heel kleine 'ietters geschreven.
De beambte, die verantwoordelijk is
voorbe$cherming tegen straling
Ageo Benco beateed meer tij4 aän een
Italiaanse vakbond, waardo<>r hij re
latief' wlt'inig tijd heeft voorde ll!!
pra.
Ondanks de grote risico's die men
loopt lUs men met radioactief _'teri
áal omgaat. wordt er slordig mee om
gesprongen.

In december '77 moesten lspra werkers
een tank vullen met radioactief be
smet water; doordat de pomp niet goed
bevestigd was, lîêp de tank over en
moest in zeer snelle tijd de grond af
gegraven worden.
Een ander keer gooiden de werkers bij
een grote opruiming in een laboratori
um .neerdere metalen staven weg.
Puur door toeval kwam men er achter
dat het om een uraniumverbinding ging
Een aantal werkers had een staaf van
de a~valhoop gehaald en, in stukjes ver_
deeld, waarvan ze vuursteentjes voor
hun aanstekers maaktèn en zi.i verwort
derden zich erover dat hun ,aansteker
kapot ging.
De zwak-radioaktieve (overigens zeer
dure) staven hadden onder geen heding
op dé arvalhoop terecht mogen komen.

Ook bij de opruiming van ;lhsl hapert
.1et in het Italiaanse-Euratom Cent!'\lm
Zo werden meer als honderd vaten met
zwak stralende atoomafval uitgerekend
in een aardlaag opgeslagen waar water
d('forheen stroomde.
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NOTTOBE.....

"lI,en .,eet niet preciee wat en hoeveel
rarlioaetief materiaal dpor het roesten
de rese-rvoir naar l:>uitell,komt en zich
verspreidt" zegt een Ispraman.
De wateraders onder de afvalhoep mon
den uit in het Laggo Maggiore en daar
na in het meer van Tessin in het zwit
serRe kanton Tesain.

De pers greep <li t voorval aan en bracht
het in het nieuws. Een Isprabe8mbte
Guido Dominici tradt zeer sussend op
bij de zitting van de Italiaans-Zwit
$~rse veiligheidscommissie commissie
voor de grel1$llleren: n Er bestaat hele
maal geen gevaar" Maar gelijktijdig
vertelde hij dat het om een provi
sorisch depot gaàt.Een gQed afval
kerkhof voor het radiDaktieve afval
zal nog gebouwd moeten' worden.
Het provisorische aîvalkerkhof is on
derhand al 13 jaar oud.
Vele experts zijn er van ~vertuigd dat
het afvaldepot op een verkeerde plaats
gebouwd wordt. Een ongeluk kan niet
uitgesloten worden.

Op noodgevallen is het E.G. atoomcen
trum niet berekent.
Het personeel werd tatop heden niet
vertelt hoe te handelen bij een onge
val of een catastrot'e.
Bovendien zijn er geen speciaie bedrijfs
regels tegen, het, stralingsgevalSr.
Vele medewerkers weten niet waar hun
gasmaskers liggen~ Juist door het onge
val in mei kwamen er een aantal. ls-
pra medeweJ."}ters illverJl;llt",
Er wordt aan een meerjarenplan voor be
veiliging gewll.l'ktwaar,e,chter tot op
heden· nog weinig tijd aanb,e,lllte ...d is.
Een van de lspramannenvroegzich af
wat er nog allemaal moe.t gebeuren voor
dat dit soort"slordigheden",nietmeér
voorkomèn.

(vert~ling van een ~tikel ~it Der Spie
gel)
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Hetbe~ng v$nbetere internationale kontakt.n en, kommunikatie werd
door .el .ensen, ill de anti~kernenergie beweginfl; inge&ien. In de
zomer ,van 1977 werd hierover gediskusieerd door groepen die aanwezig
ware.nop. een kónt'ertmti,e over geweld:J:oollheid in 'G'Uerne.".ea(Mexico )
en over "ecQlogie en. Ellropese verkiellingeli" in BeI'gach..Gladbach.
Een pOltitiè,ve bijkomstigheid was het nieuws' dat lIiBS'CMen geld
beschikbaar zou kÓ.IIlen rloor de verkoop van het bekeJ'lie/lKer:nergie?
Nee BedaJlk:!; " enjbleem•. In ('ebrl;ari werd in AriII:lterdalllhe't World
infortll''t1on Servi'ce on Energie ..WtsE- opgericht. De. bêd~Üny, is
dat WISE doorspeel informatie doorspeelt en aJttiegroepe.n in
verschillende landen met elkaAX: illkontaktbrengt. Dit klSn e.chter
alee!" met .lIlktieve stelm vun de AKB. Eèn van de ',eerAtellkti.vi teiten
is' de uitp;ave van een WISE krant. Di t..1aar zulleJI 6r.ummers versclllj
nen, lItailr'het lip;t in de bedoelinp; er ,een tweewekelijltse periodiek
vah ,temake,n, die.in :' taien 7.al '<lorden gedrukt,; FranlS.,DllittJ en
Engels. Men k ..n, ,.j, eh nbonnere,. door llgulden (6nummers) over te
maken op eiro ~ . tnv. WISE, Pe Weterinr:plantsoen 9,'
Amsterdam. 111. dez~ orm.;l<3'flW<»1 hebben ,we enkele, berichten uit
de WISE krant overr;enomer. •.~

Op tiit Rlom t1·nt. i~ V~n I,.J}:;.; nu,": t~l"l"-'n ,'·.iroIHlm1"1f"or tl("~nn'l; ~l~ storten op

pO$tt;1 ".1) /J'IOI) -f,NliO-bnnlq ,hAf/kllr'. ~'l 7') ï" b(;') t.n.v. ",r""k van Z,mncr'
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Na de :C i" .·~crdemonstratie leek
het erop dat in de BRD de antie
kernenergiebeweging in een impas
se was geraakt. Grote demonstra
ties hebben nie~ meer plaatsge
vonden, enkele solidariteitsbe
tuigingen met de beklaagden in
de Grohnde-processen uitgezon
derd.
Er is sinds die demonstratie ech
ter heel wat gebeurd. In Hamburg
haalde de Bunte Liste/Wehrt Euch
lijst bij plaatselijke verkiezin
gen meer als 4% van de stemmen
In Hessen vinden op 8 Okt. Land
tagswahlen plaats. (De BRD is
ingedeeld in deelstaten. In iede
re deelstaat heeft de Landstag
zeer grote beslissingsbevoegdheid)
In de voorbereidingsfase van deze
verkiezingen zijn er een stel nieu
we lijsten gelanceerd waaronder de
Grune Liste Hessen (G.L.H.)
Deze Grune Liste Hessen is na veel
gekrakeel van de grond gekomen.
Oorspronkelijk was het de bedoeling
dat. de milieubeweging met twee af
zonderlijke lijsten de verkiezingen
in zou gaan, de GLU: Grune Liste
Umweltschutz en de GLW: Grune 1is
te Umweltschutz und Demokratie.
Beide groeperingen zijn tegen kern
energie.
De G1U was als de meest conservatie
ve te beschuowen. Zij stelde dat
er een zeer duidelijke afgrenzing
t.a.v. de K-groepen moest plaats
vinden. "Als er niet wordt verzekerd
dat de K-groepen niet meedeen kan
de lijst net zo goed opgeheven wor
den....
De GLU eisen waren:
De steeds verdergaande economische
groei is een doodlopende weg.
De partijen moeten dichter bij de
burgers staan.
Het belastingrecht moet vereen
voudigd worden.
Ook het werkeloosheidsprobleem
is zonder milieuvijandige energie
politiek op te lossen.

De G.L.W. in Frankfurt heeft in
haar programma staan:
Tegen politieke, fysieke en psy
chische vergiftiging, tegen Be
rufsverbote en solidariteit met
randgroeperingen: vrouwengroepen
gastarbeiders jongeren enz.
De demokratie moet terug naar de
basis.
Zij stelde dat politieke groepe
ringen worden geweerd wat echter
niet wil zeggen dat individuen van
andere partijen niet afzonderlijk
aan de GLW-lijsten mogen deelnemen.
Bovenstaande groeperingen hadden
17 Juli besloten met een gezame
lijke lijst de verkiezingen in te
gaan als Grune Liste Hessen en
hadden volgens de prognose een goei
e kans de 5% drempel, die in de BRD
bestaat om vertegenwoordigd te
worden, te overschrijden.
Het blijft de vraag hoe de antie
kernenergieoeWeging, álè je ten
minste daarvan wilt spreken, de
ze initiatieven moet inschatten.
De BUU in de BRD wil niet
aan d~ verkiezingen deelnemen om
dat volgens haar de afstand tussen
partijtop en basis bij de Groen~

listen net zo groot is als bij
de gerenomeerde politieke partij~

en SPD, CDU-CSU en FDP.
Verder voeren ook meer twijfel
achtige vèrbanden zoals de ~Gru

ne Aktion Zukunft" ook in Hessen
het programmapunt stop kernener
gie hoog in het vaandel.
De lijstaanvoerder is een ex-CDU
er, die dan wel uit de CDU is ge
stapt maar nog steeds..in de Bun
deatag zit Herbert Gruhl.
Als meest progressieve stelling
name staat in hun programma dat
kernenergie overbodig is en dat
~e tegen de invoering van de neu- .
tronenbom zijn.
Verder: de levensvervulling van
ieder afzonderlijk individu is
te vinden in de geestelijke kul
turele en religieuze ervaringen
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Genscher: we moet.en het anders l~aan doen

sociale bindingen van de
de woon en werkgemeen
zijn or haar geboorte-

en in Cie
fanlilie.
schap in
land.
Wederzijds vertrouwen en hulp
moeten het egoistische eco-
nomische denken vervangen
Het .is zender meer toe te juichen
dat dit soort partijtjes een an
tiekernerergiestandpunt in hun
programma hebben opgenomen.Bij
de rest van hun stanpunten is
toch wel een bruine voedingsbo-
dem waar te nemen. .
Waarom wordt er in de Duitse me
dia zoveel aandacht besteed aan
Groene lijsten'l
De groene lijsten zouden wel eens
veel stemmen bij de FDP kunnen weg
halen.

Dit zou voor deze partij
hetekenen dat ze de 5% drempel
niet meer haalt en dat ze dus
niet meer vertegenwoordigd is
En daarmee zou de CSU··CDU een
2/~ meerderheid in de Bundestag
verkrijgen. Strauss-Dregger aan
de macht ende Bild-zeitung als
enig toegentane krant!!
Intussen zijn ook de voorstanders
vankernene;r'gie hUIl geschut in
stelling aan het brengen.
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De "Aktionskries Energie der Be
triebsrate" die zegt te spreken
namens de zwijgende meerderheid
inde bedrijven heeft van de po
lititi van alle partijen verlangd
dat ze zich ondubbelzinniger als
voorheen uitspreken voor een
groeieconomie ook d.m.v. kerne
nergie.
Deze Aktionskries energie der
Betriebsrate, die voornamelijk
gefinancierd wordt met gelden uit
het bedrijfsleven. was de organisator
van de massademonstratie v66r
kernenergie in Dordmund herfst
1971.
Naschrift:
De Grune Liste Hessen is inmid
dels weer ter ziele gegaan om
dat Danie1 Cohn-Bendit voor de
GLU onaan~aardbaar was als lijst
trekker.

GROHNDE: EEN TRIEST VERVOWVER
HAAI•.
De &ers't;e serie processen van.
deelnemers aan de demonstratie
aan dedemonfttratie bIj het
bouwterrein van de kernreaktor
in Grohndeop 19 maart 1977
is in Hannover geëindigd met
gevangeni ss traf.fen ~an 11. 12
en 13 maanden en een ~>oorwaar

delijk vonnis van 9 maanden.
Een tweede serie is begonnen.
De aut.oriteiten hebben hiermee
geprobeerd een voorbeeld te
stellen en toekomstigedemonstrall
ten af te schrikken. Een van de
beklaagden werel vrijgesproken
op grond van het .feit dat het
bewijsmateriaal duirlelijke tegen
str,ijdigheden verto.onde. Een
politie-getui.ge gaf toe eenan
dere beklaagde na zijn arrestatie
in elkaar geslagen te hebben.
Op JO .iuni hielden 5.000 kernener
gieiegenstanders een protest
demnnstratje tegen de protessên.
Bij die gelegenheid bleven zij kalm
tegenover heftige provokatie van
de pol j tie met gnmrnl.- en chemische
knuppels.

l' 1 t: "WI :~j,:"

K~ninktnrJl'cn:. A~1U.-Atom7entrum.

KpT'tI:;tr'a.'nc ''i, t!pnllOVêJ', B'~.!).



A, OOM AFVAL O.l. MOL
In ] 97':) begon het bi j de heren

politicie en de atoomlobby door te
dringen, dat bet afval van de atoom
centrales een probleem ging op leve
ren. Er outstond een ",terke opeenho
ping van het afval bij de kernceutra
lea, zoveel zelfs dat de depots on
derhand haast vol zijn.
(kederland heeft wat het afval be
treft niet zoveel problemen: onder
het motto "laat het buitenland Illaar
zien wat ze met de rotzooi doen" is
het afval uit de Dpdewaard centrale
in de jare~ '66-'70 in Mol gedropt
om bet dQ~ te ~at.n opwerken.
De :.5ton afval die de centrale in
Borsele jaarlijks produceerd, zou
naar de opwerkingsfabriek in La
Hague gaan. Echter deze heeft Ook te
kampen met k4paoiteitstekorten om~at

het totaal aantal kerncentrales in
Europa fors ie toegenomen.
Er bestaa» dan ook plannen om in ~or

sele een tijdelijke opslagplaats voor
het afval te bouwen),
Om het afvalprobleem op te lossen is
il~erhaast de bouw van een zeer gro-
te opwerkingsfabriek geplend die echter
niet voor 1990-1993 in bedrijf kan
worden gesteld,
In deze afvalopwerkingefabriek zal het
plutonium uit af'Val worden geschei-
den. (Met dit plutonium zal bv. de
snelle kweekreactor in Kalkar ter zij
ner tijd in werking worden gesteld.
Ook het gekweekte plutonium moet er
in een opwerkingsfabriek uit gehaalt
worden.

Ile hele plutoniumeconomie dl'eigt nou
in elkaar te storten als er niet suel
etou tijdelijke opslagplaats kOll'.t voor
de hoog radioactieve ~)·"'.llstofelemen

teu.
Het plaatsje Ahaua. vlak bij de Gel
derse grens de twijfelachtige eer te
beurt gevallen zo'n "tijdelijke"op
slagplaats (Zwischenlager) te herber
gen.
net belang van ~o'n tijdelijke cp
slagplaats blijkt uit de uitspraak
var. een rechtbank, dat Brokdorf zijn
vergunningen pas krijgt als zo'n op
slagdepot gebouwd is.

In 1101 in België staat al zo'n 01'
werkiugefabriek ecbteç experimen
teel met een zeer kI~ne kapaciteit.
omda~ die fabriek _et zijn kleine
capactteit nooit in staat zou zijn
cOlllmeV'O:l:e.fOil te gaan werken, on('bl'and
de er in '74 een discussie of dat die
sluiting .~u door moest gaan ofdat de
·fabriek uitgebreid moest worden.
Hierbij ~~am ook het probleem van
afvalverwerking en \feiligheid LeL'
sprake waarover meel' in volgendto
Onàerlitroolll.
Er waren drte mogelijke oplossingen:
- sluiting en afbraak der fabriek
door Eurochemic (.~enwerkingsverband

va. 15 ver$ehil1~de landen waaron
der Nèa. Belgiëen de BRv)
- overdracht van de installaties aan
de staat België, die dan de sluiting
en afbraak voor ijn rekening zou ne
men.

•

..--. -:
o

• • ..........,.----~..~~:
• • : '. ol. • • •
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- overname door België met het oog
op verdere uitbreiding.
De raad van beheer van Re heeft zich
in principe akkord verkla~d met over
dracht aan België.
In België tarr de officiele bel'lliasing
pas genolllell 'lI'o!!'den nadat het parlement
ZJ.ch in een openbaar debat heeft uit
gesproken over kernenergie, een debat
dat binnenkort moet plaats vinden.
De Belgische atoombaronnen zijn zeer
gebrandt om de installatie in ~ol in
te palmen en wel om de volgende rede
nen:

- de posJ.tJ.e va" België inzake de splijt
stofcyclus hlijft behouden en België
blijft een vooraanstaande rol spelen
inzake opwerking als bezitter van een
proe fin.tallatie.
- de opWe~king && de tot nou toe enige
weg Olll toegang te verkrijgen tot het
plutoniUIa. De afhankelijkheid van het
buitenland wordt verminderd en de be
voorrechte positie van de maatschappij
die plutoniumhoudende splijtstoffen ver
vaardigd te Mol blijft behouden.

Jan Theunissen.
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afval in glas
E.~ belangrijk probleem bij d. pro
duktie van kern.nersi. ia d. opslaS
van het radioacti..... .rval dat hier
bij ontstaat. Dit probla•• is actue.l
geworde~ oBdat d. keraiaduetri. van
plan ia dit &tval in dekleilat;en
rond Kol (Ocst Belai.), in zoutlag.n
in Groning.n .n in het zand in h.t
gebied t.n ooaten van de A~hterho.k

(in Ah&ua) op te alaan.

HET VERGLAZEN

Hoe gaat deze opalas van &tv.l in zijn
werk en 18 die opslag wel ....111& .,
Dat zi~n de eerate vrasen die bij ona,
buitenstaand.rs, opkomen.

Hoe wordt dit .,ul opg.borg.n ?
Je zou zessen I Stop het ..ar in ro.at
vrij ata.l en diep onder d. grond,
liefat in rots.n. Dat ia niet zo ....ilig
ala het op het e.rat. gezicht wel lijkt.
Uit pro.....n is geblek.n, d.t ook roest
vrij staal kan worden aanget.st. Ook
worden er wel vraagtekena gezet bij de
bodemlagtD waar het .lle~l in moet.
In dit eerste artikel o....r de opslag
van radio.cti.f afv.l willen we 0_
beperken tot de ....rp.kking van h.t· &t
v.l.

Dat roeatvrij ataal kon worden aang.
ti(lst, _s .en teg.nslag ..ar de k.rn
industrie vond een andere mogelijk
heid I h.t V.rglaz.n. H.t _a bek.ü
dat .glas niet .ang.tast w.rd door w.
t.r, zuur .n loog. Als je nu het &t
val ingiet in kle1lle ballen glaB dan
was je van het roest.n van het ataal
en het daardoor vrijkomen van het ge
vaarlij ke apul &t. ZO gedacht, zo ge
daan.

PROBLEMEN

In de opwerkingsfabriek in La Hague,
Zie de vorige Onderstroom, werd dit
ingieten uitgeprobe.rd. 'ro.t hun schrik
ontdekten de arbeidera daar dat het
glas na het ingieten ....n het &tval
zacht bleef. Het glas werd voortdurend
opg.war" door a. .nergie die radio
activiteit "fOortdurend oplevert. Het
..ter1aal howlt naael1jk ni.t ..teen
op radioactief te zijn zodra het uit
de kernreactor komt.

Bit pro bIe•• werd opgevang.n door .in
der afval in een blok t. gi.t.n .n
door d. glazen ballen de eerste tijd
te kt.len.
Dit ko.len kán natuurlijk niet eeuwis
duren en het kon eek een he laboel
en.rgie. Wat er pbeurte ~ 4e kM-
ling plotseU.lIC u n "'-bell we in
1958 in cl. SO.j a-.a 8iaa.
To.n i8 een ondersroüse e,slacJlaata
van af....l van de atooabo_n..iA4uatrie
letUrlijk ds luoht in gevlogen. In een
en01'lllt fontein spoot h.t &t....l en d.
rotsen van het Oeral-geberete omhoog.
a.t is ni.t b.k.nd hoeveel doden .n
g.wonden bij deze ra.p zijn gevall.n.
Een g.bi.d van onge.....r twee-duizeü
vi.rkant. kilo..ter i. tot verboden
terrein verklaad en alle planten en
dieren in dit gebied zijn rni.t1&d.
De stralingsdeskundige Z dvedev die
om .en onderzoek vroeg is jarenlang in
gevangenissen, concentratiekampen en
psychiatrische inriohtingen opgesloten
en uiteindelijk het land uitgetr.pt.
In de loop 'van 1976 en 1977 heeft hij
wat hij wist bekend gemaakt in opzien
barende artikelen in New Scientist.

Hierover raiasch1en .er in een "fOlcend
n_r van Onderstroom.

LEKKEND GLAS

Onder invlee4 van de radioactiTiteit,
die in het glas zit, bleek het glas
langzaam te veranderen. Die verandering
werd in twee laboratoria onderzocht en
het resultaat van dat onderzoek werd
op 18 mei 1978 in het engelse weten
sch.ppelijke weekblad N.ture bekentge
..kt.

In Harwell (proTinoie Oxford) werd in
het laboratorium van de At_om ~ergie

Onderzoeks Instelling een glasbui. met
afval 11 jaar lang in een gekoelde ka
lier opssslagen. Daarna werd het glas
7 sagen in een bad met zuiver water van
90 Cgtzet. Ala controle werd ee. glas
blok zonder radioacAie! afval ook in
zuiver water van 90 C gezet. Na zeven
dagen bleken de glasblokken niet meet
baar te verschill.n. Dit leverde de ge
rusttellende conclusie op dat het radi
o.ctie.... glas na 11 jaar niet noe..ns
nardig w•• aangetast en d.t h.t opslaan
Vàn afval in deze glasblokken ....111& W"IJ.
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VREDESWEEK
23 t/m 30SEPo

Op iniatief van het Inter~\erkelijk

Vredesberaad en de nijmeegse werk
groep stop de Neutronenbom is er
vredesweekcomité opgericht. De
Raad van Kerken en de SSK-Nijmegen
hebben zic hierbij aangesloten.
De bedoeling is om in de week van
24 sept. tot 1 okt. in de verschil
lende wijken en op velemanieren de
kernbewapenine tot onderwerp van ge
sprek te maken.
Op 30 sept. is er een stedelijke
manifestatie met stands en sprekers
van de organiserende groepen.
Plaats: bij het ffaaggebouw.
's Avonds sprekers over de ver
schillende aspekten: eties (de Graaf
politiek (ffeèke), natuurwetenschap
pelijk (Boskma). Bovendien komt er
een forum ondeT leiding van Dartels
Plaats: Lindenberg of Carmelkerk.
Verder veel muziek, optredens e.d.
Er komt een mobiele tentoonstelling
met als onderwerpen:
1. geschiedenis van de atoombom.
2. mediese gevolgen van fall-out.
3. stralingseffekt op s~ad als Nijl
4. Kalkar, UCN, Brazilie.
5. houding van kerken tov kernwape

Het zal duidel~k z\m qat de Stroom
groep er vooral in geInteresseerd
is om de link te leggen tuas.en
vreedzame en militaire toepassing
van kernenergie. De leverine; van
verrijkt uranium aan Brazilie maakt
het noodzakel~k en urgent om deze
Hnk te leggen en uit te diepen.

....Poot.

In het volgende nummer van Onderstroom
zullen we nader ingaan op de nieuwe
.. Synrock"-aethode van de australier
A.E.Ringwood en de problemen die door
geologen zijn aangedragen.

De conclusie wordt nel minder gerust
stellend als we de zwakke punten van dit
onderzoek bekijken.
Ten eerste werd per glasblok maar een
vijfde van de geplande hoeveelhei. afval
intjesmoUen. Ten tweede werd water van
90 C gebruikt en niet _ter van de tem
peratuur van de opslagplaats. Zoals we
bonn al zagen kan die temperatuur aar
dig oplopen.
Het is weinig wetenschappelijk en wei
nig eerlijk om te zeg~n dat als er in
een personenauto twee menssn zitten er
ook best tien in kunnen. Op dezelfde
sanier is de conclusie uit de proef
met het glasblok dan ook weinig waard.

In de Verenigde staten in de universi
teit van Pennsylvania werd ook glas
voor het opslaan van radioactief af
val geteet. Alleen volgden zij niet de
officiele riohtlijnen van het atoom
bureau in Wenen (I.A.E.A.), maar test
ten zij het glas onder meer realistische
omstandigheden. Het atoombureau schrijft
voor dat de 6adioactiviteit die je met
water van 25 C uit het glas spoelt als
maat geldt. Uit ervaringen met proef
opslag weten we dat de temperatuur van
het water onder de grond kan oplopen
tot 200 en zelfs 400 graden. Het maakt
natuurlijk wel wat uit of je je vingers
brandt aan koud leidingwater of aan
kokend water. Al lilt al vond men lat
in de Verenigde Staten voldoende reden
om dat verschil eens uit te proberen.

Zij gingen glas Behandelen met water
van ongeveer )00 C en een druk van
)00 atmosfeer. Na twee weken vond men
al slijtplekken en zelfs breuken in
het glas. Natuurlijk is dit nog geen
bewijs dat het glas altijd kapot zal
gaan en er dus radioactiviteit zal weg
lekken, maar het is een duidelijk te
ken aan de wand.

sa.envattend kunnen we zeggen dat tot
nu toe nog niet sluitend bewezen is
dat de VIIrg1&zings-methode voor de op
slag van hoog actief afval veilig Is.
Ook al heeft de kernindustrie het pro
bleem van de opslag van haar afval
nog niet opgelost, dan gaan de heren
ondernemers nog vrolijk door dit af
val te maken. Dit is heel zacht gezegd
wel wat onnrantwoordelijk.
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AANVULLING:
DE ROSE TOEKOMST VAN URENCO

na t Ureneo nIet op één p!vl.rd wed t,
blijkt uit dnkontakten, die de
(Engelse) verkoopa.?dellng van het
konsol'tium heeft met Mexico,
Australië, Japan en Ame!"kR.anse
elektriciteitsbedrijven,
Verkoopdirekteul' Ayzee:'" Het
uitstel van nukleaire programma's
teeft stagnatie veroorzaakt lJij
het afsluiten van kor.trakten voor
de leveri11g vaIl splijts·tof"
Toch zi t hij daar ll:iei; ~.o mee ir.
7.ijn maag:"Er is alle reden om in
de toekomst toch allerwegen een
opleving te vf11'Wachte-n in de he
sluitvormingsprocessen. Dat komt
vooral doordat; 1e á"hankelijkheid
van ol ie gl'O lelijks wordt onde'r
sc loa t ~ .....
Kistemal<er hoeft zicb dus ~een

zorgen te maken, wij missehifHl we).

K410IE RI,EDEN

Volgens de heren parle..ntar1ed
die. de vrqen stelden naar aaJl·
leiding van het VARA-bericht, ia
daar 'inderdaad nietaop tegen.
Jan van Houweli.agen CDA ,Ue 0'

. 29 april nog trots verklaarde "e
"eerete paal" te willen slaan (
Elseviera Jlagaz1J1e) voor "A1Mlo"
en zijn collega Ter Beek PftA vroe
gen alleen o. een nota ..t de be
lofte het uraniUII "niet te .ia
bruill:en". lou ja, papier is gedul.
dig. De 40.000 in 1.1...10 ook 1?

Voor de heren heb ik een eenvou
dige en etteletie.. vei1igheid..a.
rantie, die ook de _nHn in le
derland afdoende bellcheru. Wat
dachten de heren -.aD het olllllid.de
lijk sluiten en slopen -.aD de UC
fabriek 1 Dat slopen levert nog
aardig wat .erkgelenheid op. Alleen
de heren parlement~ierBworden zo
.el overbodig, want zonder verrijkt
uranium hebben we geen dure nota'.
enmoties ..er nodig. Dan bep~len

.e onze energiepolitiek zelf .el,
UC NEE, AFBREKEN DIE-llAP I I

_.Poot •• ,
DutlS-1UtD- AFRIKAANS

RIKETVERDBAI
De laatste tijd lekt er steètis
meet uttvan h~t Duits-Zuid
A"rlk~ansp. atoomverdrag.
On eengebteO zo grOQt als
f1ö,·tugal, dat de Dl~itse raket
LennnntlOTRAG V"-ln Za1're ge
huurd heeft I' worrlt de laatste
hand geleg(l a~. een m:i~:i tair
'11 iegvnld.Aan het pro.iekt
neemt ook /I.uidAf':f'i kadee J •
Uit vUeg~'e)d $"o~, aldus een
woord'lop.rder vn,n de Na t. i ona' e
Kongolese Be veging [,0 eJlHHini hn. ,
hes.-t".lIlllizi;i n 01'1 in de toekomst
aanveJiS"llur:ht·e.n lilt te voer'en

op omliggehde landen., zoals
Zhllha'llwe, Arlgola, en Kongo.
Ren dergelijk druJmliddel zou
1e regering \fór'Ster ~eer wel
k-omzijn om straks alteQp
dcJngerige QevriJdingsbewegin
gen op afstal'ld te hoeden.
Da t dit 'VI j~g"e ld .onderdeel
vOT"nt VS.ll hel atOO!t\vel'drag is
nie,t %O!1 onwaarschi jiJl <.ilfege>
d,aèJrte : omatoorrtmacht te kun
flen wo'Merl- ,heeft ~1, ld d -A fri ka
natlu1.:rli.ik eengunst:ig gelE".
gen, 11lodern ll;tgeruste basis
nodig. D:it alles is nat.uLlr-
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voorhande op het gebied van 11
OTRAG. JJf.

Nog verontrustender wat be
treft OTRAG zijn hun raket
aktiviteiten: Voortbordurend
op hêt raketprogra.mma, dat in
de 2 wereldoorlog leidde tot
de be't"Uchte V(ergeltung)2,
wordt nu gewerkt aan een raket
die het kleine en arme landep
mogelijk moet maken een sat~

liet in de ruimte te brengen
De betrokken specialisten,
zijn voor een deel dezelfde,
die in de oorlog de V2 pro
duceerden ( anderen uit
die klup hebben nade oorlog in
respektievelijk in Amerika,
Rusland en Frankrijk soort
gelijke programma's mee tot
stand gebracht)
De direktie van OTRAG bena
drukt dat het in dit geval
uitsluitend om vreedzame doel
einden gaat. Dit is weinig
geruststellend om dat het tech
nies totaal geen verschil maakt:
Zo' n re,ket kan het niet schelen
of ze een weersateliet of
atoomkoppen op hem vastschroe
ven.

•
l
'-..,.

12

Is Duitsland, hoe dan ook weer
helemaal terug van weggeweest,
ondanks allerlei afspraken die
na de oorlog gema~kt zijn?
Dat ze op nukleair gebied Ame
rika uit de markt aan het prij
zen zijn laat hun aktiviteiten
in Zuid Amerika zien.
Met OTRAG'wordt een come-back
op raket gebied gemaakt.
Het is beslist geen bijdrage aan
de veiligheid in de wereld, om
elke willekeurige generaal aan
atoombommen en goedkope raketten
te helpen, onder he,t mom dat dit
l.n het belang is van ontwikkelin
lingslanden. Als je ziet hoe er
wordt gemarchande~rdmet de be
langen van de bevolking in het
gebied dat OTRAG nu huurt, wordt
alles iets duidelijker: deporta
tie van hele dorpen konsentratie
kampen, moord en doodslag.
Zwijgen we nog van Zuid Afrika
Brazilie en al die ander kom
pagnons, die Duitsland gebruikt
in zijn belangenstrijd.

Dat OTRAG niet zomaar een pa.rti
kulier firmaatje is, blijkt uit
gemak waarmee zij, hoewel zelf
offisieel niet gesubsidieerd,
gebruik kunnen maken van de be
vindingen van zwaar gesubsidi
eerde onderzoeksprojekten op
het gebied van de ruimtevaart.
Het blijkt 6ók uit de nauwe
samenwerking die er ia tussen
OTRAG en de West Duitse"ont
wikkelingshulp": Al vóór OTRAG
in Zaire aan de gang ging,
werden met ontwikkelingsgelden
uit Duitsland twee bruggen ge
bouwd, zodanig gelegen dat de
Zairese bevolking er niks aan
had, maar nu wel in het straatje
van OTRAG blijken te passen.
Wat West Duitsland rond de e
venaar allemaal aan het klaar
stomen is wordt steeds duidelij
ker (Dergelijke raketprojekten
moeten om techniese redenen daar
gelegen zijn):
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hUSSEL lAP} _~~ llih Irt"....~ '"z~
''1111'" ..~... ·"'1~~,~~eJl.lWit
Znld1l'rflr...... .."....... ilftlteM • ......,..À~. .!!Il'b
""halIpIj Ub..,. _ " ,... ~Ie bew<!erM .....
len ,....... Iloww "a.=. (llaa""'U)ke """"!km, iIlo !tet ~IJ

!idI'ees 1lI\...... ~ doM' oTWAO wal ~l!lIt d_::r. Ia ..veet s'IlItfll\Cl'li1l!pen "'.. . apotleèlld
ab 4at _n.... dil! zl" telfen deze

__ " • .-._ 4<oportatle hadden verzel wt!1'den verCl'....r:'t::........~!IfItlo. nioord of opllMloUn in eoncentrabe-
. • kempen.10.......,,-. "all lilt !'fair 001: ..I Ma-Ie dat, vo\-"" de In,m IhwtJ\tll 1M"'~ " a-

iI':.~l .. .. ~,~"'...~ld. ~~:..~_~~ft dMIm~!"td .I1'1"'!"II:'kt·~~ne
,~ la ....... vtrfu'elaà .." ».......... a "" ae" = _n .~iw._wllare 1Irob ..~ 1JlHIlII, de rllkellelllirtna gebruIkt ..",.wn

et ..k kun..... worde!> II'llOr hel UI"'''''' von
","," ".... vaalWIt .ntra ..- nucleaire ",.pens. Mayele zei dat e.,n
lal•• Itea. vIle Id Frans ge.lo,",oll onderzoeksteam
~=~"tt::.=r lrOOO u~a"illm bad aan,etrolfen in bel ge
~Ierf.n\e kil_OW- ""te gebled dat bIed dal. n.. door otRAG w'!rdl "'
OTRAG van d. zaltese ",,,,rl,,, buurd. Maar. '0 vervolgde hl). ~...e
"..,n ..,,,,,hl In de al"'l"pen Iwee vrèelI ""rwl nlel .o<eer voorl UIt de
.. " h d 1- h .anwel1gherd van uranlum. maar
}i':ar •• er Morm ar ,.1t!'WerAt~.•t meer uit het vrijwt>l onbeperkte ~p~
v!",gvf'ld nad.rt nu %ljn vol_.n,. brulk dal do! hrma over het ~ebled
a.du. May"le. .. heelt.

De reden waarom de ZUl~ar~lka8n- Een van de clallsuJe~ in befterdtag
"" LltchtvaartmaaUlchapPlj IR het hield vol,ens Mayel,' in ·dat OTRAG
C'°jer L~r;:~~~af;7::~n:e(}~e~~~ niet v.rantwOurdt'liJk. I~stclrl kat~

. aye et . . k" . worden voor sehadf. {iIV aan hpt rr'H
nng hierdoor ,bes.cWkkmg rijgt o.ver I' wordt toe~brachtdoor de bou\v
eeR lue:htbal)s tn CeutraalwAfrlktl, lel.1 . ti
vin waaruit aanvallen z(Jude-n kub.. of hel tl:ansport van rakette

In Zaïre verschijnt een raket
bRsis.
In Brazilië wordt geëxperimen
tee:r'd met atoombommen, m.b.v.
West Duitse technologie.
Voor de verwezelij idng van een
waarlijk mondiaal progrwrona
blijft INDONES!ë nog over (ook
gelegen op dezelfde breedte en
in het bezit van generaals).
Dus opgelet in de toekomst!'!

1'.8 ..

Ik vergeet nog de "toevallige aan
aanwezigheid van uranium in de
bodem van het OTRAG-gebiedl

gerard van poppel.

Vliegvef(J Op·Z~ pbied

ÛTRAG: basis
.. ..?voor Vorster.

KAI.KAR STOPT NIET

Pogingen om de bouw van de Snelle
Kweker onmiddellijk stop te zet
ten, zijn mislukt. De eis tot ge
rechtelijke stappen tegen het
project, gedeponeerd door boer
Maas met steun van Duitse en Ne
derlandse actiegroepen, werd door
de rechtbank niet ontvankelijk
verklaard. Deze beslissing kwam
als een complete verrassing (en
wat voor een:) voor dê activis
ten die hun zaken terdege hadden
voorbereid.
De gerechtelijke uitspraak was
gefundeerd op formele argumenten
m.b.t. de jurisdictie over de
Snelle Kweker (d.w.z. wie heeft
er zuiver juridisch iets over de
Snelle Kweker te vertellen) Een
hoorzitting over de vraag of de
Snelle Kweker is toegestaan in
verband met de Duitse wetten over
het gebruik van Atoomenergie, is
gepland voor september.

Uit :"WlSE", Wor1d Information
Service on Energy, juli 1978.
Kontaktadres:
BUrgerInitiative "stop Kalkar",
419 Kleve, Haus am Damm
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RADIOACTI EF AFVAL
IN ZOUTKOEPELS?

De plannen om het kernafval in zout
koepels op te slaan, zijn beraamd on
der de vorige regering.
Tegen die plannen kwam verzet van vrlJ
wel alle politieke groeperingen in
Groningen en Drente, met als gevolg
dat de zaak een tijdlang stil heeft
gelegen. Van uitstel kwam hier he-
laas geen afstel.
In een brief, gedateerd 18 juli 1978
kondigt de minister van economische
zaken, mede namens drie van zijn amtt
genoten "een maatschappelijke discus
sie over de toepassing van kernener
gie voor de elektriciteitopwekking"
aan. rn hun brief schrijft de miniE
ter dat tegen het eind van de tac~,

tiger jaren de huidige elektriciteits
centrales vervangen moeten worden:
Vanwege de lange bouwtijd van een kern
centrale moet de besluitvorming ~n

1982 afgerond zijn, wil tenminste in
1990 een nieuwe kerncentrale gereed
zijn. Volgens de regeringsverklaring
van november vorig jaar dient echter
eerst een aanvaardtare oplossing ge
vonden te ...orden voor de opslag van
radioactief afval, voordat de kerncen_
trales gebouwd mogen worden. Ok in
de maatschappelijke discussie is dit
een van de centrale punten.

De Interdepartementale Commissie voor
de Kernenergie (leK) heeft evenwel in
haar eerste interimrapport laten we
ten dat ze 4 tot 6 jaar nodig heeft
voor het onderzoek van de zoutkoepels
die ze heeft uitgezocht als mogelij
ke opslagplaats voor kernafysl.
i~en zou ,lus denken dat op z'n vroegst
tussen 198;; en 198:, een beslui tover
de bouw van kerncentrales genomen wordt
rekening houdend met een jaar tij voor
discussie over de resultaten van het
onderzoek.
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Maar omdat de minister de besluitvor
ming in 1982 af wil ronden, zijn ze
van mening dat "het onderzoek ver
sneld zal moeten worden uitgevoerd"
De regering heeft de betrokken orga
nisaties derhalve verzocht tot deze
versnelde iotvoering over te gaan en
verder heeft de regering "een beroep
gedaan op de besturen van de betrok
ken provincies en gemeenten om mede
werking te verlenen om het onderzoek
mogelijk te mll!t<3n".

De Alarmgroep Atoomplannen mall!tt be
zwaar tegen deze gang van zll!tert.
liet verzet tegen de proefboringen
en het onderzoek is met namen gericht
tegen de vooronderstellingen, methode
en opzet van het onderzoek.
!let onderzoek is nml. zo opgez.et dat
de ,ti tslag van te voren al vast staat.
Een van de taken die verricht moet
""ot"den is "(1eschikl.hei dsstuflie en
algemene risiko-analyse met het doel
de aanvaarding door hei. publiek ePI
het bestuur te verkrijgen"



Met andere woorden: de proefbaringen
hebben als doel het geheel een schijn
van ob.1ectivi tei t te geven. opdat
de bevolking - overclondeL'd door cij
fers waar ze niets van begrijpt
aanneemt dat er niets aan de hand is.
Een ander punt waar we veel proble
men mee hebben is dat de belangrijke
rapporten geheim zijn; ook de kwali
teit van de voorlichting die de over
heid geeft laat zeer te wensen over.
Nog erger is dat de argumenten van de
kant van de overheid niet kloppen:
bv. het argument dat de meeste radio
actieve afval afkomstig is van zie
kenhuizen en laboratoria.
Een bezwaar tegen de opzet van het
onderzoek: men denkt met twee bo
ringen in het zout te kunnen vol
staan, terwijl dit volgens verschil
lende geologen absoluut onvoldoen
de is.

De overheid is nooit bereid geweest
naar deze en vele andere bezwaren te
luisteren. Ook bij de .aatschappelijke
discussie over kernenergie mogen we
niet over deze zaken discussieren.
We mogen enkel praten over de resul
taten van het onderzoek.
Kortom verzet tegen de proefbaringen
blijft noodzakelijk.

lh Groningen en Drente wordt al ja
ren 1ruk geboord. Ook de laatste tijd
worden weer overal en met name in
de buurt van zoutkoepels allerlei
wagens van TNO. Rijksgeologis~he Diemst
NAM waargenOlllen. bezig met bode'IJon
derzoek. Voor de plaatselijke bevol
king. aktiegroepen e.d. is het vol
ledig onduijelijk wat die ondernemin
gen aan het deen zijn.
Navraag bij de direktie levert geen
of tegenstrijdige informatie co.
Al snel leg je het verband met de
proefboringen. :!oo gok is dat ook niet
De uitgekozen zoutkoepels mogen nml.
niet gebruikt worden voor het onder
zoek naar gas, olie en Illagnesium
zouten. Als er in de buurt van de
zoutkoepels dan toch onderzoek plaats
vindt d«n is de kans groot dat het
te maken heeft met het onderzoek
naar de opslag van het kernafval.

Een paar weken geleden steeg de
verontrusting wederom, toen be
kenr werd dat het bedrijf Schlum
berger in Af;lsen een vergunning heeft
gevraagd voor de opslag van radio
aktieve isotopen als Americum-24l
Met name door de psp en de PPR te
Assen zijn er bezwaarschriften in
gediend. Americum-24l is een verval
product van plutonium. Het is een
uiterst giftige en langlevende stof.
Zonder kernenergie zou er geen Ame
ricum zijn. Vreemde kombinatie: voor
het onderzoek naar kernafval kan een
stof gebruikt worden die zelf feite
lijk kernafval is.

Wat er zoal aan akteis gebeurt:
In alle plaatsen waar een zoutkoe
pel ligt is een aktiegroep gevormd
in 1976.
De tweede aktielijn is enigzins we
tenschappelijk van aard: er is een
stuk geschreven waar de argumenten
tegen proefboringen op een rijtje
staan en ehkele valse argumenten van
de overheid worden doorgeprikt.
Di t is opgestuurd naar de be trokken
gemeenten en provincies om hun te
voorzien van de beschikbare informa
tie voordat de ministes in Septem

ober lIaar het noorden 'komen om te pra.
ten met de bestuurderen.
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Een grote vraag bij Lle verdere gahg
van zaken zal zijn hoe je de proef
boringen kunt tegenhouden. IJel "iet
er naar uit dat de regering, geheel
in overeenstemming met de lijll die
de regering Den Uyl ook al volede
zal zegg~n: ja het vorige kabinet
heeft d~ beslissingen al genomen en
dus kunnen we niet anders.
GelUkkig dachteb de PvdA en het ·mA
in het Noorden daar anders over.
Er zal geprobeert worden hun aan hun
eerder ingenomen standpunten te hou
den om op die manier zo breed moge
lijk verzet te kunnen bieden.
Omdat een aanvaardbare (wat is dat
overigens precies en wie bepaalt
dat? ) oplossing voor het kernaf
val een voorwaarde is voor de bouw
van keTncentrales, ligt hier een
prima aktiepunt om de invoering van
kernenergie tegen te houden.
Het probleem van het kernafval wordt
in het Westen van het land beschouwd
als een regionaal probleem, waar m&
niet veel aandacht aan hoeft te be
steden. Het tegendeel is waar: het
gaat hier om een van de neteligste
problemen van de kernenergie.
Landelijke aandaèht is daarom hoogst
noodzakelijk

-
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Verdere informatie is te verkrijgen
bij: Algemeen sekretariaat Alarm
groep Atoomplannen: Stad Groningen:
Allard ten Dam, Fivelstraat 29a,
Groningen.
Literatuur: Hadioaktief afval in
zoutkoepels, april 1977 te bestellen
bij·llerman Damvetd, KloolJterstraat
45 Groningen door f 3,25 te storten op
giro 1709079

l'iJN I RBAK TORS

De plaatselijke.autoriteij;en van
het gebied Essonnen, in deouurt
van Parijs, hebben toegestemd in
de bouw van een prototype "TheI'
mos" mini-reaktor, te gebruiken
voor stadsverwarmillg in steden
van 30.000 inwoners. Er werd niet
gepraat over zulke problemeriais
::;traling van laag niveau, gevaar
bij het ~ndsto{transport. de
mogelijke export/proliferatie
van zulke minl-reaktors.

Uit:"WISEli, World In.formatiol'l
ServioeM.E.nergy, Juli 1978
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Uit: ItWISE", World Information
Service on Energy, juli 1978.
Informatie: Stroomgroep IJmond
Kermemerland, Uranusstraat 16
IJmuiden. Tel. 02550 30840.

te houden. Men probeert toch nog

N"
EUWS iets te doen: het mirJisterie van

volkBgezondheid wordt beschuldigd
internationale ..fspraken bt:treffende
:~ee-vervui~ing te hebben geschon-

~
den. ue nederlandse poli tie .as met

~ __ " man en macht aanwezig bij deze gele-
-ntJU~eeM genheid. Veel politie in burger,

met het ]dstool duidelijk zicht-
rA J!.rp-1# ~ ... .1~..-~ baar, hadden zich opgesteld tussen
./~ 4TU"r u-c. de demonstranten. Toen de poli tie,n er niet in slaagde 50 demom:trantell

T die de sluisdeuren bezet hield.en,
• te verdrijven, werden deze geopend,

met gevaar voor menllenleilens .

In juni kwamen nederlandse aktie
groepen in actie tegen het laden
van een schip met radio-actief af
val, dat in de Oceaan zou gedumpt
worden. Ze hadden er lucht van ge
kregen dat er een scheepslading ra
dio-actief afval uit verschillende
delen van )~uropa zou worden geladen
in de haven van IJmuiden. Achter
grondinformatie over het hieraan
verbonden gevaar werd verzameld en
verspreid. ' , ,
Het laden zou plaats hebben op 5 en
6 juni op het MS Makiri ~mitsin de
eigen haven van de Hoogovens. (Hoog
ovens is een staatsbedrijf) Op 4
juni was er een protestmars, met
doodsklokkengelui (op de band). ~r
waren 400 à 500 mensen. Viji' vaten
met "radio-actief", erop geschilderd
werden in het water geple~rd en
weer opgevist. 'rerwijl het schip
werd geladen, onder bescherming van
leger en politie, hield een rij van
postende demonstranten de aandacht
van het publiek ge'Yestigd op wat er
gebeurde. Deze aktie verhinderde
de "cover-uplt-lading van 100 vaten
zwitsers afval, die geächt werden
de waterdruk op 4500 meter diepte
te kunnen doorsta~, maar reeds
begonnen waren te lekken op minder VOORSTEL TOT AKTIE
dan nul meter diepte, nl. onderweg
in de trein naar Amsterdam. Het Ne- Omdat het afval voor deze jaar
derlandse afval bleek een straling lijkse scheepsladingen uit Bel-
aan de oppervlakte te hebben, v~f gi~. Zwitserland, Nederland en
maal het officiële maximum van ,200 andere landen (waarschijnlijk
millirem per uur. Bij onderzoek Engeland), stellen de nederland-
kwam aan het licht dat de nederland- se aktiegroepen voor van alle
se wet alleen formele eisen stelt instanties die aktief of passief
voor het verkrijgen van een dump- meewerken bij het transport of
vergunning, en dat geen mogelijk- de verwijdering van het afval.
heid is voor beroep. Er werd een Wie geïnteresseerd is om hier-
manier gevonden om te protesteren aan mee te werken moet kontakt
- te laat om het schip nog tegen opnemen met Ton Brans, Laurier:

straat 36, Dordrecht, Nederland
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brunsbiittel:
s Zomers gaan de meeste mensen op va
kantie, maar voor kerncentrales is er
geen vakanti., ze draai.n gewoon door.
Nou ja, het is maar wat je gewoon
noemt.
Zondagavond 19 juni was een rustige
zomeravond. Ook in de 110 Megawatt
Kernoentrale in .Brunsblitt.l bij Ham
burg in d. deelstaat Sohleswig-Holstein
was alles normaal. Totdat om half acht
de automatisohe besturing alarm geeft
en de kerncentrale begint uit te scha
kelen. Dit was wel e.rder g.beurd, 011
preoills t. zi~n al vier keer sinds d.
centrale in februari 1917 op volle
kracht giJlg draaien. Toch schrikt ie
der.een van aUe rinkelende bell.n .n
knipp.r.nd. Uchten. T.nalo U. is e.n
storing waarbij de c.ntrale automatisch
wordt uitgeschakeld g.en kleinigheid,
ti.ntallen meters .n controle-lallpen
moeten nu voortdurend nagegaan werden.

Maar binn.n vijf .inuten komen alle
alarmsyste..n weer tot rust en d. oen
trale draait we.r g.woon door. Ieder
e.n haalt opgeluobt ad••, we zijn .1'
zond.r sohade afgekomen. Maar was alles
werkelijk weer normaal? De volgende drie
uren worden e.n paar bepaald niet ge
rusttel18nde ontd.kking.n gedaan.

ONTl'IDPFING

Drie uur na het a1.arla ontd.kt i.mand
van het bedi.niJlgspersonael dat in d.
maohinekaaer waar de, radioacti..... ,
stoom uit de kernr.actor d. turbines
aandr~ft, atoom hangt. Bij nad.r onder
zoek b~kt die stoo. uit e.n hog.druk
leiding te U_tl, waarvan een ....nti.l
is 10ag.scbeur4. Ook de d.ur die ont
ploffingen lIOet opvansen is g.barlt••
.n ontvricht • Zoals .1' nU ....rmo.d wordt
, ni.ls ia met z.kerheid b.kend, is .1'
ong.v••r drie uur lang radioaoti.ve
stoom uit d. leiding ontsnapt .n via
ventilatoren uit de maoh.1nekamer weg
gezogen. Door d. automatisoh bewaakt.
sohoorste.n is bijna geen stoom g.gaan,
De , niet bev.iligde,lucbtverv.rsings
installatie zoog bijna alle stoom at.
Op deze manier is 165. 000 kubi.k. me
ter stoo. ontsnapt.

To.val: ••n mens.lijke fout 'I .1' 18
ondertussen iets me.r "Uitgel.kt".
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MENSELIJK FALBN ?

Op woensdag 21 juni, drie dagen na
het ongeluk, verschijnen d. eerste
berichten in de krant.n. De ver
antwoordelijke minist.r voor so
cial. zaken en milieuhygi.ne, Karl
Eduard Clausen, verklaard. bet vol
gende (ik citeer de Frankfurter
Rundschau van 21 juni 1978).
"Als gevolg van bet lekken van
stoom in het gebied van de turbi
nes is de kernreactor automatisch
uitgeschakeld. De uitstoot van ra
dioactieve stoff.n is voor korte
tijd verboogd geweest. Er is alleen
geringe materi.18 schade aangericht.
Het personeel en de OIlg.viJlg van de
reactor zijn echter op geen .nkel
ogenblik in gevaar g.weest."

Tot zover de verklaring van de au
toriteiten. Ondanks deze geruststel·
lende woord.n vond de minister

een onderzoek met een "onaf
hankelijk deskundige" nodig. ZO on
.chuldig was dit incide.lft dan toch
weer nietl

Op 23 juni kreeg d. hele zaak een
staartje. Toen "lekte" uit, dat het
automatisch a1.arla àlet de hand _s
uitgesohakeld om te voorkamen dat do
reactor automatisch word stilgelegd.
Dat er radioaotieve stoom ontsnapte.
w.rd door"àlens.Ujk faIen" over het
hoofd gezien. Maar wat is dat eigen
ljik "menselijk falen" ? Waarom wordt
de reactor zonder volledig ond.rzoek
naar de oorzaak van b.t alarm weer
in werking gesteld ? Waarom is de
storing onvolledig in het logboek
weergeg.ven ? Waarom waa dit de twee
de storing binnen .en etmaal ? Hoe
kan het ontsnappen van radioactivi
teit eenvoudig over het hoofd gezien
worden: Waarom soheurt een ventiel
dat amper een jaar in gebruik 18 ei
genli3k, terwijl er op dat ogenblik
alleen maar een derde van de geplan
de druk op stond ? Waarom ging de vej ~
l1gbeidsdeur bij de eerste de b.lte
ontploffing kapot en beschermde zij
niets en niemand ?



stoom afblazen
Deze en ande~e vragen komen onmidde
lijk op en zij wijzen helemaal niet
op menselijk falen. Zij wijzen op
systematische fouten in het ontwerp,
d. bouw en de planning en leiding
van de reactor. Het zijn niet de
fouten van het pe~soneel maar van de
planners en autoriteiten achter de
reactor. die de werkelijke oorzaak
van dit"incident" zijnl

GEEN ItfCIDElfT

Men vraagt zich nu af of dit hele ge
val het gevolg van een ongelul<kige sa
menloop van omstandigheden is.
Dit soort storingen staan in ieder ge
val niet op zichzelf. Zoals de Gesell
schaft fUr Reaktorsicherheit in Keulen
bekendmaakte vonden er tussen januari
1971 en novellber 1976 in de tien kern
reaotors in de BRD 35 van dergelijke
storingen plaats. ne meeste storingen
werden veroorzaakt door slechte lasna
den en onduegdelijke ventielen.

Reaotors van hetzelfde type als in
BrunsbUttel staan ook in Philipsb~g.

WUrgassen, Isar en KrUmmel. Minister
Clausen lBOest toegeven dat ook in deze
reactors d.zelfd. technische mankemen
ten al. in BrunsbUttel kunnen optreden.

Waarom we~d e~ doo~geuaaid ?

Niet alleen blijkt als gevolg van het
ongeluk iA .B:runabUttel het mate~iaal

en de constructie van ke~nreactors sys
temat.1sch niet in orde te zijn, ook d.
leiding faalt.

Wat gebe~de er eigenlijk? ne auto....
tis~. beveiliging ·ontdekt" een sto
~ing, geeft a1arlll enschakelt de reactor
uit, Binnen vijf minuten geeft het hoofd
van de dienstdoende ploeg aan .eerde~

mensen de opuacht 011 de automatische
beveiliging uit te schakelen. liet het
risiko dat e~ een ernstige storing was,
waar niets gedaan werd, moest de centrale
dooruaaien. Naderhand paa zou alles on
derzooht worden. Maar waarom werd de ~e

actor niet uitgesohakeld en grondig ge
controleerd ?

Het offioielemotief 011 de ~aotor Riet
uit te sohakelen is dat daardoor de uit
stoot van radioactief Jodium wordt ver-

hoogd. Dit klinkt nogal onw~achtig.

Immers als een lek niet verholpen wo~dt.

kan e~ nog veel meer uitgestoten worden.

De werkelijke redenen is ook een heel
andere. Een noodstop kost de eigen~s

van de ke~nreaotor. in dit geval de
H_b~gi8che Elektrizitäts Werke. een
halve tot een hele miljoen DI. Ook slijt
de ractor sneller doordat er tijdens
het uitschakelen allerlei spanningen en
trillingen gaan opt~den. Het is een oud
verhaal, in de huidige organi8atie van de
economie gaat de winst in ieder geval bo
van de veiligheid' en de gezondheid van
arbeiders en ollWoneneden.

Willen we on~e veiligheid en gezond
heid veilig stellen dan zullen alle
kernreaoto~s gesloten .oeten worden.
Ongelukken zoals in BrunsbUttel zijn
niet het toevallige gevolg van een
beetje slecht materiaal. Deze on,;e
lukken komen systematisch voor en
zij moeten dus systematisch voorko
men worden.
llaar liet de sluiting van alle kern
reactors zijn .e er nog niet. Er 8Oe
ten ook geen nieuwe kernreactors ..er
gebouwd worden. En tenslotte zijn
de gewone oentrales wel minder l1li&1"

niet on-gevaarlijk. Er zal waarschijn
lijk nooit een vorm van energie.in
nin,; gevonden worden die hele...l
zonder gevaren is. ne vraaa 18 dan
ook hoe voorkomen we dat de.. gevs
~n een beueiging worden vo.r onze
gezondheid? We hebben een heel an
de~e energie-politiek nod1&. W. sullen
diegenen die in de elektrie1te1ts
maatsohappijen de veiligheid. opofte
ren aan de winst,moeten ontslaan .n
zelf onze energiepolitiek g bepa-
len. Brunsbiittel heeft voo~ zo-
veelate keer aangetoond dat niet al
leen de materialen voor, het ~latnd.

ventiel en de de~. het ontwerp van de
~aotOl'. geen beveiliging van de af
ziuginstallatie, maar ook dat de lei
din« van de elektriciteitamaatsc~p

pijen niet deugtl

met dank aan de Frankf~ter Rundschau
en Arbeiterkampf.

_.Poot

zie ook de aanvulling op pagina 20
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BRAZILtE AIOOMSTAAI!
Op 2 augustus kwam de VARA-corres
pondent in Latijns Amerika met het
bericht dat er in Bra~ilie een a
toombom werd gebouwd. Dit baarde in
Nederland. vooral in parlementaire
kringen. nogal wat op~ien. lamers
voor de levering van verrijkt uraniWII
uit de URE.CO-fabriek in Alme 10 wa.
in het parle_nt om veiligheidsgaran
ties gevraagd. Parle_ntsleden van de
PvdA en het CDA stelden vraeen en de
minister zou het navragen bij de am
bassadeur in Brazili. • Die aIIIbassa
deur ging weer navrag.n bij de rage
ring van Brazili•• Die kwam liet een
ontkenning en cle hele zaak leek een
storm in een glas water. »aar wae er
werkelijk niets aan de hand en welke
rol speelde IJREliCOi

OUD NIEUWS

De dreigIng van stoo_apens boven
Latijns AMrika is bepaald niet van
gistereA. We hsrinnneren ons allelll&&l
nog de raadselachtige Cu9a-erisis.

A<lIlvulling bij het artikel van
Martin Poot over BrunsbUttel:

De za~ is aan het licht gekomen
door een anoniem telefoongesprek.
De autoriteiten probeerden eerst
alles te ontkennen. en beweerden
dat er alleen gewone stoom ont
snapt was. maar moesten later toe
geven dat het radio-aktieve stoom
was. Men wilde het hele geval ge
heim houden: meetapparatuur in de
schoorsteen werd afgezet terwijl
de stoom ontsnapte! Kernenergie
tegenstanders hebben een ontsnap
ping van 4000 curie aan radio-ak
tie~ gas geregistreerd (tegen een
~aarlijkS toegestaan peil van

500 curie).

redaktie
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In 1976 .Wden verschillende kranten.
waaronder de doorgaans goed geinfor
meerde Financial TilllSs. dat Brazilie
bezig wae _t een atoomboll. Deze helse
_chine zou in 1979 of in 1980 klaar
zijn en dienen 011 de dreigi~ _t
dezelfde bOlDlllen door Argentinie en
Mexico at t. weren. De splijtstof
voor .eze en verdere bo_n zou ge
maakt zijn in kernre~ctors die Bra
ziUe voor "wetenschappelijk gebruik"
in de vijftiger jaren uit de Verenigde
Staten kreec. nat was in da tijd toen
Brazilie nog het land van belofte was
voor amerik:4ans. concerns. Op het ogen
blik gaat het niet ..er zo goed met de
amerikaanee investeringen (zie ook On
derstroom 12 over J~ Carter).

URENCO begint in 1981 verrij kt ureni UJlJ

te leveren. Rat duurt tot 1984 of 1985
totdat hieruit bo...teriaal gemaakt
kan worden. Tegen die tijd heeft Bra
zilie genoeg bo~n om heel Latijns
A_rika te vernietigen. kar er is
een maar.

HET PLA1'E10LCO VERDR;\G

In alle beschouwingen over de le
vering van het uraniUDI van de UC
Almelo wordt gezegd dat hrazilie
het Non-Proliferatie-Verdrag niet
heeft geteken'. Dat klopt. maar
voor Latijns A_riks geldt een
ander verdrag. Dit verdrag. opge
steld in 1967. heet het Tlatslol
oe-verdrag. Brazilie heeft dit
begin 1978 getekenl.. direkt nadat
4e SOwjet Unie hetzelfde deed.
Dit verdr&l; verbied de bouwen het
gebruik van kernwapens in Lattps
Amerika en het Caribisch gebied.

Dit klinkt allemaal heel gerust
stellen4.. Daar komt nog bij dat de
regeringen van de Verenigde Staten
en de Sowjet Unie gezegd hebben
"at de veiligheidsgaranties voor
"misbruik" van uranium in Brazilie
erg goed zijn. Kortoll waar maken
we ons eigenlijk druk ••• Die Bra
ziliaanse generaals willen alleen
maar een stukje van die overheer
lijke kernenergie-koek. Dá6r 18
toch niets op tegeni



WAT IS STRALING 7
•

En wat IS de Invloed van stra 1I0g op uw gezood.heIJt?

,. 1",*101'0

D1~ ,1••• ••r»~• • tl.v.rin,
ia " ••rte .choline.artikelen,

VOOI"'M ....,.fMIl.-.n lijn radi.o......i."'••\ott-m .... ph.lli1a1tmi&
,o04J.. De e1r.llAt,di. de••
nott. '.t,.v_,kun je. bie' .iq
ból'lllft ot Atten. J. kun'" h..
p.. voel.. bij h••l,DQ.. in.te,...
li1:.1'" en cl. la bat al t.
1..~ ••• ~ •••.•••••
10 41.\ ,,"'bl ..1 ,.prob••ri
tIOri.,.,d•• ,.be,""",ülhud (se-
d••h.l1'Jk) 1.e 'n..en .. har-
toe .....11 aen ...,,"'.1 o1.uur-
k\lDclip baai..pr1.DOljHt8 v ,là.n
4a "., van. eR ~..l vak,...
t Ila,t probHeA t. 1..-a en
.....,. d,a't. 1U...h.jk 1_.4••• verai"j
a....

VQO~t. worden .nk.le ~e~~

veaa wnllelclV-Nl enkela "..o10_~_

tl'~ '.tofren. 'kort ~.l worden
1....... op 4e nOrMen,di. otfl~

oill. lnatNrU61i hebben va.tp.
.t.ld~oord. bo.v••lhl.4 .tra
1,1.....41••en ..na --.xitn••l 11\$8
oplopen. U. t&*k vara onc. 1.z~r~

cal .iJP Ó_zé kenni. te v.r~pro~

d$D. Voo~ ••n de.ooràtische can«
y.a &"enrond het al gf n1&i op
«rot. achaal tQ~pa»8.n V$n kern
energie ~anet immerB van be l_flg ,
ut ..:,Q veel Mogtth Jll IllllnMtlll zich
••n oor4.fi~ kUPhen vormen OVar
4••• b81ancr~.tk.e k....Qtie.
2. RlDlOoAÇTIVITglT

Alle levende "eZ&It:H tin i.ven_
10•• 4in.~ z~Jnop••bou.Q ~!t

...rklein. 4.el\J•• ,ato.on ~

.oM.d.

HOE .lEIR IS EER ATOOM?

Op ziJn b.urt .a een .tOO$
0P86boutll4 \.\1'\ ••r'! -..nl • .l Fotonen
(ied....~ ••n .1.1ne poa~tlev.

elaotrleob. lad~~.}tn.utron8n(on_

«elad4a) en .1.ct~Qn.n(n."\1.r

•• ,,'.4..,. h proton_. en n8utt"o
n.A &1tl.n n.~l dicht biJ elkaar
eJl' .o.-n 4. &.c.. k.rn vu ~e'n

.to~~ n..leotronen L.~i»den

.io~ op rel.tl.! •••r grote .~

.~a.nd",...... cU. kern ..

ot: AFSTAHot:R IR EEN ATOOM.

Als de punt hierboven met een ~1ddell1jn
Vin á.6 .. de kern vin eenwa".rUof...
atoom voorstalt(..n enkel proten dusl.
dan zou htt bijbehorende electron Ol' e.n
efstand van 30 Ol getekend lOet..
worden.

Protonen ••
neutronen ZlJn on,eveer even
.vaar en elk onaev••r tijoo maal
zozw-.r &1••en electron. Het
&rootate aedeel~,_van d......
v~ ••n atoom z~t dua in de k.~n.

E.A Qn8elad~ of neutr.sl atoom
heeft evenv•• l(n...t1ave)eleetro
nen rond de kern .l~ (poaitie~;

protonen in do ku:rn,.ll••r Hn
of m.~r electrónen (Hltb....ken ot
te ve~l SlJh spr6ekt ~en van ~.fi

ge!onl9;tHll'd atoM of- een ion.
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NO'l'EN :
+ Een el ekt-ron noem ik licht (kJ eine massa), een deelt je

'Jestaande uit enkele protorien of neutronen noem ik middel
matig, een deelt,ie bestaande uit vele tientallen ~Qtonen

of neutronen noem ik swaar.
++) Een mol ecuul is een verbinding- van 2 of meer atomen.

Voorbeelden: zuurstof komt in de lucht voor in de vorm vnn
02-moleculen, ieder bestaand uit twee zuurstof-atomen.
Water bestaat uit moleculen, o-pgebouwd uit é.fn I/luurstof
atoom en twee waterstof-atomen. Fossiele brandstoffen
bestaan uit moleculen opgebouwd lli,t koolstof- en water"ltof
atomen.

+++) Ook veel medici zijn ervan overtuigd, dat het risico van
het nemen van r6ntgenfoto's goed moet worden afgewogen
tegen de eventuele voordelen en dat de andere onderzoeks
technieken ontwikkel i en overwogen moeten worden.

TpN BRANS en FERDI SPIT:

Kerntransport ? Neen, dank·U !!.
Australische dokwerkers: "Die strontboot
is ons ontsnapt '"
De havenarbeiders van Sydney zijn humeu
r'ig. De 'Act 7' van een makelaar in Hamburg
Menzele - is hun ontsnapt. Op het schip be
vinden zich 14 containers met uraniumerts,
de zogenaamde "Yel1ow Cake" met een ura
nium -'gehalte van liefst 70 %.

Reeds in juli 1977 besloten de Australische
dokwerkers geen uraniumschepen meer te
laden. Het was hun antwoord op de brutale
politie-optredens waarmee het werk aan ura
niumschepen moest afgedwongen worden en
aan het grote gevaar verbonden aan uranium
transporten.

Aan dit besluit waren verscheidene grote
demonstraties voorafgegaan. De onveilig
heid voor de bevolking en de schadelijke
wjnsthonger van de uraniummaatschappijen
waren de belangrijkste redenen voor deze
protesten.

Zo werden 800 ton uranium zonder voorzor- ,
gen begraven, kinderspeelplaatsen ontpopten
zich als stortplaats voor uraniumafval.
Slechts enkele meters werd deze onder het
aardoppervlak begraven zodat het radioak
tief zand en grint met de wind werd verspreid
en door de regen in de

bodem of in de waterlopen terecht kwam met
o. a. de besmetting van het grondwater tot
gevolg.

De aktie van de Australische dokwerkers is
tevens gericht tegen de alsmaar opgedreven
atoombewapening die door de uraniumexport
mogelijk wordt. Een nieuwe wereldoorlog
met kernwapens wordt hierdoor in de hand
gewerkt.

Reeds in ons vorig nummer 4eden wij een
oproep de radioaktieve containers van de
'Act 7' niet te behandelen indien het schip
In Antwerpen moest aanleggen. Zo kunnen
we meehelpen aan het internationaal gevecht
tegen nukleaire ladingen.
Maar niet enkel de lading van de •Act7' is
gevaarlijk en radioaktief .

Zo heeft onlangs het sekretariaat voor het
Brugs leefmilieu nog met klem geprotesteerd
tegen de aankomst van 49 spoorwegwagons
uit het kerncentrum van Mol met een lading
van 2 000 ton radioaktief afval. Dit uiterst
gevaarlijk goedje werd geladente Zeebrugge
aan boord van een cargoschip en zal gedropt
worden in de Atlantische Oceaan.




