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Op deze pagina staat wat er in de rest van het
blad te lezen valt en wie er mee hebben
gewerkt aan dit nummer (dank je gera,
zonder jou zou dit een nummer van 'man
nen tegen kernenergie' zijn geweest)

Pagina 3: Redaktioneel, waarin onder andere wordt
uitgelegd, waarom we wat later zijn uit
gekomen.

Pagina 6: Piersonvrijstraat, waarin uitsluitend
wordt uitgelegd, waarom we nog wat later
zijn uitgekomen.

Pagina 7: La plague.de la Hague. Ruud en gera of
ferden hun gezondheid op om voor Onder
stroom de waarheid boven tafel te krij
gen over wat er nu precies aan de hand
is met het monster van La Hague.

Pagina 15: Het jongerenjournaal heeft een tweede
produktie afgeleverd. Helemaal over kern
energie en alles wat daarbij komt kijken

Pagina 16: 'Boeren tegen kernenergie' presenteren
hun brochure. Een eerste bespreking.

·Pagina 17: Professor Fast schreef 'Energie uit a~

toomkernep'. Groot was zijn verbazing
toen hij de drukproeven in keek. De pas
sages waarin hij z'n ongerustheid liet
doorschemeren, waren verdwenen. Censuur!

Pagina 18: Mensen uit de Stroomgroep schreven sa
men met PSP-ers een energienota voor
Nijmegen. Een bespreking.

Pagina 19: Soms lijkt het nogal mee te vallen en
dan bedoelen we de hoeveelheid ongeluk
ken in en rond kerncentrales. Herman
zette alle in de officiêle pers gepubli
seerde ongelukken eens op een rijtje. En
zo werd Onderstroom zes (!) paginaas
dikker.

Pagina 25: Bladenrubriek
Pagina 27: Uranium in Ierland, schoolmeesters en

autonomen.
Pagina 31: Met alle opwinding rond Dodewaard en

Brokdorf lijkt Kalkar wat uit de aan
dacht verdwenen te zijn. Maar snode plan
nen worden gesmeed.

Pagina 33: Het VNO-offensief, de Brde Maatschap
pelijke Diskussie en heu ze de Zweuden
kernenergie d~r de str~t hebben ge
deuwd.

Pagina 39: Het onderkomen voor de redaktielo
kalen van onderstroom is vanaf nu op
de Pontanus~traat, kraakpand en steeds
belangrijker aktiviteitensentrum voor
politiek Nijmegen.
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op de voorpagina laat zien

dat Onderstroom zich heeft losgemaakt van de
Gelderse Stroomgroepen. We zijn een "onafhan
kelijk" blad geworden. Natuurlijk is dat niet
zomaar gebeurd. '.
Een aanleiding hiervoor is te vinden in het l. .
redaktioneel van het vorige nummer, nummer 32. En~lE
Daarin wordt duidelijk gemaakt dat ~e manier

9 waarop we de laatste tijd gewerkt hebben ons ~ j .,
(de redaktie) niet zo best beviel. Door On- ~ 1
derstroom open te stellen voor élke bijdrage, liOT ,. .!" , ....~
zoals in nummer 32 gebeurde met allerlei per- ' JI "1
soonlijke- en groepsevaluaties van de Dode- -':1

• waardaktie, maak je een blad dat de diskus- -R '
$ sies in (delen van) de AKB redelijk weer- AT '

geeft. Aktueel ben je dan dus zeker. Maar te- ~

gelijk maak je ook een goede kans die diskus
sies eenzijdig (zoals in nummer 31 met de ge
weldsdiskussie gebeurd is) en/of op een be
labberd nivo aan te pakken. Je bent niet min
der, maar zeker niet meer, dan een spiegel
van "de" AKB. En daar waren we niet helemaal.
tevreden mee. ~.
Vanuit deze vrij konkrete onvrede zijn we ~ "
gaan praten over hoe het dan wél moet. Dat l- •
was natuurlijk heel wat moeilijker, maar we
zijn er toch een eind verder in, gekomen.
Eerste punt waS dus dat we ons losmaken van
de Gelderse stroomgroepen. NU lijkt dat in
grijpender dan het is. Al jaren is het n.l.
zo dat Onderstroom wel het blad van de Nij
meegse- en later Gelderse stroomgroep(en)
was, maar in de praktijk volkomen los daar
vah werkte. Hoewel zowel vanuit Onderstroom
als vanuit de stroomgroep(en) herhaaldelijk
werd aangegeven dat deze situatie niet goed
was, is er toch nooit een vorm gevonden

, waarin een duidelijker koppeling tot stand
. i~. kwam. Het bleef bij een koppeling op boek-
t E houdkundig nivo, en in het feit dat strbom-

~: . groep (st) ers wel eens voor Onderstroom
l' .... schrijven. Waarom die koppeling zou moeten

blijven bestaan is dus niet duidelijk aan
j te geven.

Wel is er een aantal argumenten om die ver
binding te verbreken. Ten eerste kan het
nooit kwaad de illusie dat wij een blad ma
ken "namens" een bepaalde groep, weg te ne
men. Onderstroom kan daardoor naar buiten
~~ ,~
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land gestaan. zo leek het af~Jl toe ..el ~é=-_... • j Jl in. waarom gebeurt dat (niet)? at denk ~"'/. ,; \l' .. tikel

en

en "hA

e
laatste tij"!"~ "" __"'lN- ..' e er meetb' " ' \' 0,," -'U r Ui d"-

over te kome~ i ' .[Cl"· aktievo eereiken?, enz. Dat da t.a.v, ~"'" ~ ':"~'" '1.
1

' waarSChi;r uraniunn. t gaan zo":i

j n

ze

I
je aan rmen, maar het geeft hopel1j een beet- r . ~~.. . bo"an nlijk ee inning.in en. Bet ar.. . \.[I'\l1l1

r
del1jk :~~ w:abedoelen. Bet moet da ij dui- ...... I" "'.~: lees ~Haar de toe: JDillàer bek Ierland b:

r

;

)111
- ten"an Jl t we onderstroom in e zet- ,. - '.~ ~ ar. .. tanden da ellàe zaak : t

\

Uit onze politieke overtUi i g(en), ., _< _. , • ~, ar•••• Af aar

,

Irt De anti-kernenergiestrijd is voorgo in de !lIllî(.·",:;~,.;t ..,· ijn,

eerste plaats een politiek d iW:.",.""," ~-~

,

. een ti e strijd, .w.z.. ," I: ev '
. ", i an -kapital1stiese miljeustrij , Wat , ., .:"i-:1f'v'ri.'-::

"1IIl!"lIj~IIjt;:n: wil zeggen dat stukken die van t een f .... ·tltfI'·~
.. '1'. re stellingname ge ch i t .. '

_ '. ~ "!: ~ geplaatst kunn s reven zijn e iJ- '-~'" ._ . _,' ..... N."" en worden. Integend "als ze ·liI\ .. •
, -:';:;...._ ._ _ _ .._~.~!:-~ .:. . ""voldoende diepgaand zijn (of gehe:~ ieuwe .Ä~ ....

I
Daarnaast

. kunll'en we. door die loskoppeling meer l~ ""ideel!,? aandragen) kan dat pr1llia. We lijven ~'I!'", ;ti ~ ,;'___ ...... __ ......-n. 'lil '/' OOk <Uk_,.....,. 11' ~I}"·.
___ .. ,,..un op _ ..... ~___ " ,,,,'• ......, klli>kt __lij' n'" IU' - '''.-

!lil>_...- ""',.~ __ <ot _ ""n" pd.... - h~ _t__, ~" ... "" • .. ka_ ho_.............. ""'" _.~ .. hot ""'" - ..... do "'-- ~l;;. ,- .....
al als ja naar het gestaag groeiende versprei- die elke zichzelf respekterende ge2 -
d1ngsg

ebied

van onderstroom kijkt. (st)er af dient te steken. Wat dat
.In z'n algemeenheid willen we n.l. ondentroom. zal het duidelijk zijn dat j.e nu Dj

wll
en

met een aanzienlijk meer gevarieerde eerste geheel vernieuwde nUllllller 1IIX

inhoud dan tot nu toe het geval was. Bet is ~ ~ hebt liggen. Wij moeten zelf nog Cl}

idelijk dat er de laatste tijd meer gebeurt • {,....... of 2;1jn daar eigenli net meé begc

b.V. DOdeWaard. OOk elders in Nederland,
en daarbuiten, zijn interessante akties en
ontwikkelingen aan de gang. We willen er in
de toekQmSt naar streven zeker de Nederlandse .
ontwikkelingen bij te houden en weer te geven. '

ook die in m.n. onze buurlanden.
aast een geografies verder dan onze neus lang

is kijken, willeli' we ook op inhc:>udelijk gebied
een bredere opzet realiseren. We hebben daarom
een aantal aandachtsvelden, die ons inziens

langrijk zijn voor de A1CB, min of meer dui
elijk omsçhreven. In dé eerste plaats is dat

ontwikkeling van het kernenergie-prbqraama
en de gevolgen daarvan. Dat is een vrij grote

roep, want iets als repressie hoort daar ook
onder. TWeede poot wordt gevormd door de aktie
vormen en werkwijzen die binnen de A1CB gehan
teerd worden, met vragen als, "Met wie kan je
wel en met wie niet samenwerken?". Natuurlijk
DIOeten wij ons ook bezig hoUden met de alter
Il!ltieven voor deze maatschaPPij en deze ener
gievoorll'iening • (pöot3). Ilaarnaast willen,
uitgaande van de anti_kernenergiestrijd, ons
bezig houden met verwante bewégin~: poot 4 •.

~ '.
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La Plague de la Hague 
:1 

-

teistel'd door een sneewetarm trok medio januari een kleine stroomgroepdelegatie nchti 
IFloanJicl'"i.jk om aldaar" het pe~soonUjke met het politieke verenigd" een speurtocht te begin

n naar de gebeunenissen in en .rondom de opruerkingsfabriek in La Hagus (Nol'ffr.lndi.ll). 
En een speurtocht aou het ~reden ••••• Hier in NederZand verschenen enkele luttele bericht
·es in sormtige dagbladen over een ondergronds brandje dat 6 januari aou hebben pl.aatsge
vondsn" en dat de ooraaak t&)a8 voor het ontsnappen van een dosis Mdio-aktieve stcffen. OVe 
de aard en omvang van he-t ongeluk fl1erd door de media hier niet veel informatie VBJ!'Scha.ft 
ook de j'Itanse media schenen het gebeuren grotendset.e te nege:ren. Op eigen initiatief heb 

toen geprobeerd lA1at feitelijke gegevens over het ongeluk te achterhD.Zen om er hier in 
ederland lA1at bekendheid aan te geven. 

Cogema 
De gigantiese atoomfabriek van La Bague 
is n.amelijk van enorm belang voor het hele 
Europese atoomprogramma. Nederland (Bors
sele), Dui.tsland, Japan, ZWeden, Zwitser
land en Belgiê zijn goede klanten van La 
Bague. l(rachtig verzet, eisen tot stilleg
ging van de fabriek, druk uitoefenen om 
de ambitieuze franse atoomplannen te ver
hinderen betekent stopzetting van de di
verse kerncentrales in Europa. Ook Bors
sele zit in de greep van de franse atoom
maffia. En hoe? In 1974 werd er een eerste 
kontrakt gesloten met de Cogema voor op
werking van gebruikte splijtstofstaven. 
Dit kontrakt was geldig voor 4 jaar en be
vatte nog geen clausule over terugname van 
het afval. Echter •• de opwerkingsfabriek 
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kreeg steeds meer klanten en kampte met 
gebrek aan opsla.gruimte. Daarom zou het 
nieuwe kontrakt er een bepaling bijkrijgen 
wat inhield dat Borssele na 10 jaar (1990) 
alle afval zou moeten terugnemen. Boe 
smerig de regering met dit zaakje is omge
gaan is bekend: nl. buiten het parle.ent 
om met als argument geheimhouding die 
kontraktueel verplic.ht zou zijn. 
Op dit moment is het kontrakt nog niet he
lemaal rond. Wel betaalt de P.Z.E.M. mee 
aan de uitbreiding van La Bague (de op
we.rkingskapacit;eit moet aanzienlijk ver
groot worden, evenals de opsl.agkapaciteit). 
Kosten 5 miljoen gulden! (is al betaald) • 
Bovendien is er een boetebepaling die in
houdt dat als bv. Nederland zijn kontrak
tuale verplichtingen wat betreft het terug
nemen van bet afva.l niet nakCIIIIt, men een 
boete moet betalen van 50.000 gulden per 
dag. Dat men hier (gelukkig!) nog geen 



verantwoorde opslagmethode heeft gevonden,
betekent echter wel. dat Nederland. op die
manier gedwongen wordt 0Ill mee te werken
aan de uitbreiding van de meest gevaarlij
ke atoomfabriek in Europa. Een ernstige
ramp in La Baque betekent in het ergste
geval ook besmetting van Belgiê en Neder
land. Dus al heeft de franse regering ge
wiekst, bewust en niet voor niks deze
nucleaire fabriek in het puntje van het
franse schiereiland Normandiê geplaatst
en lijkt dat erg ver van ons bed, inter
nationaal verzet tegen deze misdadige
fabriek is verei8t~ Een goed opgezette
en georganiseerde internationale verzets
beweging zou hierbij van belang kunnen
zijn.

•

Maar on8 werd duidelijk dat het verzet
tegen kernenergie in Frankrijk zelf nau
welijks of niet georgani8eer4 i8. De
meeste tegenstanders/sters zijn te vinden
in de zogenaamde 'partis 'cologistes' en
werken sterk reqionaal.
In Am1ena deden we onze eerste serieuze
poging nadat we verschillende franse kran
ten ~en vain~ nagekeken hadden. Alleen
Le canard encha1ná had een kort artikel
tje over de informatieverspreiding na het
ongeluk waarover later meer. Via een na
tuu:rmuseum kregen we de naam van een '4_
coloqiste' op de universiteit van Amlens,
di. echter niet meer informatie had en
ons niet duidelijk kon verwijzen naar een
groep in of rond Cherbourq (20 km van de
fabriek). wel vertelde hij dat juist het
voriq weekend een manifestatie in Cher
bourg had plaatsgevonden. Te laat voor
ons dus. We besloten(onze neus in de ra
dio-aktieve wind stekend) 0Ill zelf maar
eens voorzichtig een kijkje te gaan ne
men. Ben green-peace lifter meegenomen.
Geen nieuwe feiten, geen adressen. Al
onze hoop werd hierna gevestigd op Cher
bourq, de grootste stad in NormandU.
Daar zou toch wel een greintje aktivi
teit te bespeuren zijn. Alleen afgeruk-
te affiesjes over de afgelopen manifes
tatie. De volgende dag trokken we rich
ting fabriek. We volgden de aangegeven
Route touriat1que de La Baque die ons net
jes in een bocht om het gigantiese kom
pleks heenleidde. Toch maar even afwijken
dan. Een enorme fabriek met een terrein
van 6 km lang en 2 km breed. Grijs, grauw,
triest (het regende) met een dubbele rij
prikkeldraad achter de hekken waardoorheen
men een spanning van 220 volt kan jagen.
We hadden de hoop net opgegeven toen we
op de kaart een in aanbouw zijnde kerncen
trale ontdekte, ongeveer 20 km van de op
werkingsfabriek bij het dorpje Flamanville.
In dit plaatsje wordt de grootste atoom
centrale ter wereld gebouwd met een ver
mogen van 5200 Megawatt (4 reaktoreenheden
van elk 1300 Megawatt). Bovendien legt men
ter ere en ten bate van dit prestige-ob
jekt nog eens een aprte zeehaven aan.
we besloten otrI in dit dorp koffie te gaan
drinken. Terloops informeerde we bij de
café-eigenaresse naar namen van kernener
gie tegenstanders/sters en vernamen we
het standpunt van de bevolking over de
in aanbouw zijnde kerncentrale en de fa
briek. Tegen deze laatste hadden ze de
grootste bezwaren, maar ja, het was nu
toch te laat om daar iets tegen te doen.
De kerncentrale, dat was prima: betekende
werkgelegenheid en was goed voor de kom
mercie. De link tussen een opwerkingsfa
briek en een kerncentrale konden of wilden
ze niet leggen: in elk geval. men deed het
niet.
Haar de caféhoudster kon ons wel de namen
geven van enkele mensen die tegen waren.
En zo kwamen we via via terecht bij de
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woordvoerder van diverse aktiegroepen in
de buurt: Didler Anger. Bet toeval (op on
ze hand deze keer) wilde dat hij juist die
middag een interview had met mensen van de
Nieuwe Revue. En daar mochten wij wel bij
zijn. Er zou ook een arbeider gelntervlewd
worden die tijdens het 6 januari-ongeluk
licht besmet was geraakt. Dit was onze kans
om eindelijk wat meer informatie te bemach
tigen over de gebeurtenissen.
Ola 5 uur was de mooie jongen van de Nieuwe
llevue, kompleet met stoeipoes en fotografe
( die wel 20 plaatjes schoot) aanwezig en
kon het gesprek en de test voor onze frans
se taal kennis beqlnnen.
onderstaande gegevens en feiten (behalve
de geschJ.edenia van La &aqua) komen groten~

deels uit dit interview.

Geschiedenis & ongelukken
In bet begin van de zestiger jaren werd
besloten 0Ill. in het uiterste puntje van
Normandi' (cap de La Baque) een opwerkings
fabriek te bouwen. Waarom?
-Op de eerste plaata omdat de franae atoom
lobbie begonnen was met een zeer &JIlbitie\,lll
atoomprogr.... , dat erop gericht is in 1990
30' van de energievoorziening te halen uit
kernsplijting.
-op de tweede plaats omdat in deze streek

•

niet lang daarvoor een ljzererts=1jn was
gesloten waar het grootste deel van de niet
agruiese bevolking werkzaam was. Die mijn
moest dicht omdat de eksploitatiekosten te
hoog werden.
-op de derde plaata omdat de streek een ver
re uithoek is, zeer geschikt al. vuilstort
plaats van de franse nukleaire industrie:
sterke wind en sterke strOlD.1nq verdunnen de
vrijkomende stra11ngsprodukten en voeren
ze snel af.
-De Nor1DSncUese en Bretonae kust worden ge
schikt g...ût om een deel van de franse
"rorce de fraPPe" te herber~enI de atoolD
onderzeeArsl en het is qeD&kkelijk wanneer
je zowel brandstof voor de onderzeelr al.
materiaal voor de atoo-raketten vlak bij
de hand hebt.

In 1966 kon de fabriek in bedrijf gen<»en
worden. Bij wa. ge.chikt enD het relatief
lafe radio-sktieve afval van de franae gr&
f'ietgae reaktoren te venNrken. Toen _n
ook in Frapkrijk overstapte naar het Uepa
lichtwaterreaktoren zoals Bor.se1e en Dode"
waard, ontstonden de eerste probl...n. Dat
wa. rood 1970. Men heeft het bedrijf toen
aan D)Bun pa."n en uit ~ten breielea
oa:dat hoe lanver hoe Mer ...teri••l &anglI

voerd. werd. Da opelagkepaeiteit ...t uit
gebreid worden, en daarnaut werd "n l.I..
O.-(BautB ktivU' Ozyde)çel in lJ'Ibrulk



genomen. Dat heeft maar matig gewerkt; de
gewenste produktie is nooit bereikt, als
gevolg van allerlei technologiese proble
men maar ook door het alsmaar toenemend
aantal ongelukken in de fabriek.

ongel.ukken die .zich zoal kunnen voordoen
.zijn bv.:
-kettingreakties.
Op vele punten in het opwerkingsproces is
het mogelijk dat er plaatselijke ophopin
gen van uranium of plutonium ontstaan. Als
hierbij de kritiese dichtheid overschreden
wordt, treedt er een ongekontroleerde
kortstondige kettingreaktie op, verge
zeld door intense straling en een grote
warmte-ontwikkeling. Bij metaalvormig
zuiver p1Uto.nium bedraagt de kritiese
massa ongeveer 5 kg. In het opwerkings
proses is er echter sprake van. waterige
oplossingen waarbij een konsentratie van
8 gram per liter al voldoende is om een
kettingreaktie te veroorzaken.
- opslagtanks voor vloeibaar hoogracUo-

aktief afval
De wanden van deze tanks korroderen
ekstra snel door de intense straling,
die door het afval wordt veroo-rzaakt.
Regelmatig overtanken in een verse tank
is daardoor noodzakelijk. Daarnaast wor
den J.n de tanks aanwezige watermolekulen
(820) o.i.v. de straling gesplitst in
waterstof en zuurstof, een zeer eksplo
sief gasUlèngsel. Eltsplosies voorkO'mt Dlen
400r de lucht in de tanks voortdurend te
verversen en het gevormde waterstof-zuur
stofmengsel af te voeren. Bij een defekt
in dit luchtverversingssisteem is binnen
enkele uren een hoeveelheid waterstof
zuurstofmeDg_l gevormd, voldoende voor
een zware eksplosie. Bij een dergelijke
ekaplos1e zal de hoogradio-aktieve in
houd van hét vat over een groot gebied
(tot ..r dan 100 km ver) verspreid wor-

10

den •••
De opslagtanks moeten voortdurend ge
koeld worden. Binnen enkele dagen na het
uitvallen van de koeling is het vloeiba~

~

re afval drooggekookt en bereikt dan in
korte tijd temperaturen boven de 1000
graden. De gloeiende massa smelt zich daar
na een weg door de stalen en betonnen
omhullingen.
ZO zijn er nog wel meer mogelijke onge
vallen te noemen .. Boe groot de kans erop
i$, is nog onduidelijker dan bij kerncen
trales.
... reparaties en arbeidsomstandigheden
Nog veel duidelijker dan bij een kerncen
trale is het werk in een opwerkingsfabriek
wezenlijk: werken met radio-aktief mate
riaal. Een gedeelte van het werk kan ge
beuren met apparatuur met afstandsbedie
ning en beschermd door dikke betonnen wan
den en loodglas • Een gedeelte van het on
derhouds- en reParatiewerk is echter een
kwestie van een plastic Pak aan, een adem
halingsfilter op en zo vlug mogelijk (vaak
binnen één of enkele minuten) Je kar
weitje opknappen. om binnen de wettelij
ke normen te blijven, moet je daarna en
kIe maanden of een half jaar ander werk
gaan doen. Veelal laat men gevaarlijke
klusjes opknappen door uitzendkraéhten of
op een andere wijze tijdelijk ingehuurd
personeel, zodat men niet een dure kracht
zolang op non-aktief hoeft te stellen.
Bet ideaal van opwerkingsfabriekontwer
pers is een volledig geautomatiseerde
produktiegang. Bet is echter onvermijde
lijk, dat er toch weer een onverziene om
standigheid optreedt en er ergens een
reparatie moet worden uitgevoerd in een
zwaar radio-aktieve omgeving. De proble
men met opwerkingsfabrieken zullen in de
naaste toekomst bovendien nog vergroot



worden, doordat tot nu toe de meeste opge
werkte splijtstof een relatief lage ver
splijtingsgraad had en een omhulling,
die in het zelfde goedje is op te lossen
als de opgewerkte splijtstof. De uit re
aktortechnies oogpunt zeer geschikte
splijtstofomhullingen van zircaloy zul
len echter in stukken gezaagd moeten wor
den. Reparaties in de zwaar radio-aktieve
zaagruimte zulleB waarschijnlijk een be
drijfsstop van enkele weken met zich mee
brengen. De volgende stap, het oplossen
van gebruikte splijtstof, gaat gepaard met
moeilijkheden, veroorzaakt door de hoge
radioaktiviteit van de splijtstof. Het op
losmiddel (tributvlfosfaat) ontleedt, en
de ontledingsprodukten VOrmen samen met
bv. zirconium onoplosbare verbindingen.
OOk een aantal radio-aktieve splijtstof
produkten, die in de splijtst6f met een
hogere versplijtingsgraad meer voorkomen,
zijn. onoplosbaar in het gebruikte oplos
middel. Het hierdooronts1:ane slib hoopt
zich hier en daar op en veroorzaakt ver
stoppingen, .waardoor het proces stilge
legd moet worden.
In het verleden hebben zich in La Hague
al wat kleinere ongelukken voorgedaan .
waardoor arbeiders besmet werden, een aan
tal is aan leukemie overleden, maar een
direkt verband tussen de ziekte en de
werkomstandigheden kon nooit worden aan
getoond.
In 1978 vonden een aantal stakingen plaats
omdat de vakbonden vreesden dat met de over
name van het staatsbedrijf door het particu
liere bedrijf Cogéma, de veiligheidsmaatre
gelen ondergeschikt gemaakt zouden worden
aan winstbejag. Helaas heeft dat niet gehol
pen. Het zaakje is nu in handen van de Coqé
ma, en (het zal wel toevallig zijn) de on
gelukken zijn sindsdien. in aantallen en
ernst toegenomen. Alleen hoorje daar weinig
Van. Het is er de franse atoommaffia veel
aangelegen om ongelukken te verdoezelen,
zeker die in een opwerkingsfabriek als cen
trale spil in het franse k.e.-programma. En
dat gebeurt dan ook: de atoomondernemers
worden daarin van harte bijgestaan door de
franse radio en t.v., die in staatshanden
zijn en dus een prima middel 6m alles dood
te zwijgen. Didier Anger hierover: "Het ls
voor de franse overheid nu eenmaal gemakke
lijker om de aktiviteit van de radio te be
heersen, dan de radio-aktiviteit!"
Aardig gegeven is ook nog dat niemand min
der dan de fJ;'anse president Giscard persoon
lijke .belangen heeft in de atoomindustrie:
hij is getrouwd met de dochter van Sclmeider,·
een van de grote financierders van Framatome
Creusot-Loire dat het monopolie heeft bij
het bouwen van atoomcentrales in Frankrijk,
en zijn neefje Jaques is direkteur van ura
niummijnen in Nigeria en financieel direk
teur van de CEA, de franse staats-atoome
nergiekommissie die zich in 1978 in Frama
tome ingekocht heeft. Dat zijn dus nogal
stevige belangen. Met stilzwijgen, leugens
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en halve waarheden worden die belangen
veilig gesteld. Dat begon al bij de bouw
van dè fabriek: aan de door de sluiting van
de mijnen werkeloos geworden bevolking werd
medegedeeld dat in het kader van de werkge
legenheid in La Haque een fabriek voor e
lektriese apparaten werd gebouwd. (Trouwens
m.n.daar wordt het werkgelegenheidsarqument
op een smerige manier gebruikt: op·het ter
rein van de in aanbouw zijnde kerncentrale
van Flamanville is het arbeidsburo van het
dorp geInstalleerd, een psychologiese truc
om het te doen voorkomen alsof alle werk~e'"

legenheid uit de atoomind~strie komt).
Van vrijgekomen straling (sprodukten) wox:d~

steevast beweerd dat er geen enkel gevaar
voor de bevolking iS1 en dat, terwijl
de radio-aktiviteit in de omgeving
bij "normaal"funktloneren al permanent
te hoog is.Van de ongelukken die er tot
nu toe plaatsgevonden hebben, is met
name hetgeen in april, vorig jaar is
gebeurd van bizonder ernstige aard. Toen
begon het ergst denkbare ongeval te ont
staan, namelijk het wegvallen van de koe
ling van de radio-aktieve stoffen. Als
gevolg daarvan begint het zaakje te smel
ten en te eksploderen, waardoor grote hoe
veelheden radio-aktiviteit vrijkomen, die
in het ergste geval Noordfrankrijk, Belg1e
en Zuidnederland kunnen besmetten. Geluk
kig kon dat ongeval nog bijtijds verholpen
worden. Het was wel even spannend: de stroom
was uitgevallen als gevolg van een brand
in het transformatorhuis, binnen drie uur
moet er opnieuw, gekoeld worden. Binnen twee
uur slaagde men erin generatoren die elders
opgeduikeld waren, aan te sluiten. Een on
geluk dat veel voorkomt is het breken van
buizen waar radio-aktiefmateriaal doorheen
stroomt. ZO ontsnapte in januari jl 3000
liter vloeistof die per liter één iram
plutonium bevatte: met andere woorden er
ontsnapte drie kilogram plutonium. En zo
kunnen we van de ongelukken zo langzamerhand
een lange lijst maken. En op 6 januari
van het nieuwe jaar werd de lijst weer aan
gevuld.

Het ongeluk van 6ianuari
Over wat er nu precies is misgegaan lopen
de meningen uiteen. In een opslagplaats van
licht radioaktief afval is op een onver
klaarbare wijze brand uitgebroken.
Heeft de direktie het over grafiet, mensen
van de anti-kemenergie beweging spreken
over een ongeluk met magnesium.
Vast staat echter dat maandagavond 5 januari
er al iets begon te smeulen in de opslag
plaats, wat men echter niet bemerkt had. Dit
Gebeurde pas dinsdagmorgen 6 januari tegen
een uur of vijf. Had de wind zeewaarts
gewaaid dan had ontdekking hiervan n09
langer op zich laten wachten (er staan geen
detektoren zeewaarts). Maar de wind waaide
landinwaarts waardoor de bewakingsdienst op



de detektoren kon aflezen dat er sprake was 
van een verhoging van de radioaktiviteit. 
Men wist echter n~et waar die radioakti
viteit van daan kwam en daarom werd de 
ochtendploeg maar niet inqelicht. Deze gingen 
dus in normale werkkled.ing onbeschermd aan 
het werk. 
Bchter om half twaalf dinsdagmorgen werd al 
zesentwintig keer de toegestaae hoeveelheid 
beta-straling en zes keer de toegestane 
hoeveelheid alfa-straling gemeten. Een 
aantal werknemers liepen op die morgen hun 
maximale jaardosis straling op. Nog steeds 
wist men niet waar de radioaktiviteit van
daan kwam. Omstreeks deze ti.jd werd een 
kleine rookpluim boven de opslagplaats 
ontdekt. 
De brandweerlieden werden er op afgestuurd 
om te blussen (met water) zonder te weten 
wat er precies lag opgeslagen, dus zonde.r te 
veten wat het effekt van blussen zou kunnen 
zijn. ( Magnesiumresten hadden namelijk een 
felle chemiese reaktie kunnen geven). Dit 
gebeurde niet maar wel vond er een grote 
atoomontwikkeling plaats, die de radio
aktiviteit nog verder verspreidde. Negentien 
be ... tte brandweerlieden moesten onmiddelijk 
~en afgevoerd. 
De di%ektie had nog steeds niks van zich 
laten horen terwijl de werknemers onder
tussen toch vel ongerust begonnen te worden. 
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De vakbond had ondertussen borden laten 
plaatsen die de werknemers maanden, voorzich 
tigbeid in acht te nemen. De onderdirekteur 
(de direkteur zat in Parijs) hoopte dat de 
radioaktieve wolk zich zou verspreiden waar
door hij niet over hoefde te gaan tot de 
noodzakelijke milieukontroles. 
Maar om ongeveer vier uur begon het te 
regenen, wat tot gevolg had dat de radio
aktieve deeltjes neersloegen op het terrein, 
waarbij wellicht vierhonderd mensen en drie
honderd auto's licht besmet werden. Nog geen 
alarm. En om vijf uur trokken de werknemers 
naar huis zonder gewaarschuwd te zijn. Ze 
gingen boodschappen doen i.n Cherbourg (waar 
later een hele parkeerplaats ontsmet werd) af 
naar huisJ eten en slapen. 
Hierna begon men op het terrein van de 
fabriek de radioaktiviteit te meten. Bij het 
hek vond men tien keer de maximaal toegestane 
koncentratie Cesium 137. De prefect werd in
gelicht en gerustgesteld. De radioaktiviteit 
was n.iet buiten de hekken van de fabriek ge
komen. 's Avonds keerde de dire.kteur terug 
uit Parijs en werd ingelicht. Er werden via 
een robot-kamera video-opnamen gemaakt bin
nen de opslagplaats en pas daarna kon men 
echt beslissingen nemen over een goede blus
techniek. Ook werden er: melkmonsters ge.nomen 
tot op vijftig kilometer in de omgeving. 



Konklusie van de direktie : de gevonden 
stralingsdoses overschreden de toegestane 
hoeveelheden niet. 
De protestgroep rondom La Hague nam eigen 
metingen. De monsters van vlakbij gaven 
een radioaktiviteit te zien van 10.000 
tot 15.000 picco- CUrie per liter. 
Normaa.l worden waarden van 20 tot 50 pC/lt 
in cherbourg gemeten en bij Parijs 3 tot 
5 pC/lt. 
Toen de werknemers de volgende dag op hun 
werk verschenen vonden ze plaatsen waar ze 
de vorige dag gewerkt hadden gesloten we
gens stralingsgevaar. Hun werd aangeraden 
zichzelf op straling te kontroleren. de bij 
het interview aanwezige arbeider vertelde 
dat zijn handen licht radioaktief waren. Hij 
had de vorige dag geholpen met hèt aanduwen 
van een auto van een collega. Bovendien was 
zijn z·akdoek waarmee hij zijn neus had gesno 
ten besmet. Dat wil zeggen dat hij radio
aktieve deeltjes binnen heeft gekregen. 
De ongerustheid onder de arbeide~s nam toe. 
Auto's werden ontsmet. Sommige arbeiders 
eisten dat hun woning ontsmet werd. Ze hadden 
met hun kinderen gespeeld of maakten zich 
zorgen om hun zwangere vrouw. De ongerust-
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beid uitte zich donderdagmorgen acht januari 
in een wilde staking. Daarna volgde een pro
testdemonstratie van meer dan duizend arbei
ders op het terrein van de fabriek. de 
bedrijfswoordvoerde.r houdt vol dat er geen 
radioakti vi te i t bui te.n de hekken kwam. Een 
vakbond, de C. F.D.T., deed eigen metingen en 
kwam tot andere konklusles. Er is zeker 
tussen de tien en de honderd CUrie straling 
vrijgekomen en er zijn zelfs sporen van 
Strontium en Plutonium ontdekt. 
Dat de bevolking zo langzamerhand bang en 
ongerust begint te worden blijkt uit de 
protestdemonstratie, waaraan drieduizend men 
sen, die het daarop volgend weekend plaats 
vond in Cherbourg. 
De C.F. D.T. , een vakbond, waarin veel arbei
ders van de fabriek georganiseerd zijn, plei t 
al jaren voor betere veiligheidsvoorzieningen 
onder andere een alartll$ysteem waardoor onge
lukken zoals die van zes januari meteen ont
dekt kunnen worden. Deze vakbond is echter 
niet voor sluiting van de fabriek. Het laat
ste nieuws wat ons ter ore kwam was dat de 
C.F.D.T. nu geêist heeft alleen nog maar 
splijtstofstaven van de franse kerncentrales 
op te werken. Een eis die ook de SOcialis
tiese Partij onderschrijft. 



Dat de angst onder de bevolking sterker
wordt blijkt wel uit het feit dat de prefekt
van het departement het uittesten van het
rampenplan maar even voor onbepaalde tijd
heeft uitgesteld. Officieel zou dat in janu
ari hebben moeten gebeuren, maar op dit mo
ment zou dat teveel paniek zaaien. De bevol
king zou niet willen geloven dat het om een
proefneming ging (na zes januari zijner nog
twee kleine ongelukjes gebeurd).
Of de angst ook omgezet wordt in verzet is
voor ons nog een vraag. Zeker is dat er op
dit moment nog geen sprake is van een mili
tante anti-kernenergie beweging. Er zijn
kleine groepjes aktief, dat wil zeggen orga
niseren demonstraties en manifestaties, in
formeren de bevolking met eigen gegevens en
stellen die tegenover de informatie van de
direktie can de opwerkingsfabriek. De bevol
king is te bang om werkelijk in verzet te
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komen. Aan kinderen wordt bijvoorbeeld ver
boden om met elkaar over het ongeluk te
praten. De mensen zijn bang voor direkte ge
volgen voor hun eigen levensomstandigheden
zoals werkeloosheid en verhuizing.
In veel landen van Europa staan kerncentra~es

waarvan het afval naar La Hague gaat. Slui
ting van La Hague houdt in dat er een groot
aantal kerncentrales gesloten moeten worden.
Daarom is het noodzakelijk in onze strijd
steeds een perspektief te leggen naar de
meest smerige fabriek die in Europa draait
in een streek die, gezien kwa schoonheid
iets anders verdient.
Of wij onze Tour de la Hague zonder nadelige
gevolgen hebben be4!indigd, was ons op het
moment van de terugreis niet zo duidelijk.
Onze klachten maagkrampen, misselijkheid en
diaree leken verdacht veel op die van de
besmette arbeider uit het interview (of was
het toch de vissoep ?).



jonserenjournaal nr.1



Stralende toekomst
in de landbouw!

Toen van Aerdenne ongeveer een half jaar geleden bekend maakte dat Urk en Emst, twee
plaatsen in de Noord-Oost Polder (NOP) de regering wel geschikt plaatsen leken voor de
bouw van fraaie 1000 Megawatt kernsentrales, werd dat niet in dank afgenomen door de plaat
selijke bevolking en hun autoriteiten. Deze regergingsplannen waren voor de werkgroep
" Boeren tegen Kernenergie " een extra stimulans om door te gaan met hun studie naar de
gevaren van kernenergie, met name voor landbouw en visserij. Vijf jonge boeren zijn daar
mee een jaar geleden begonnen omdat ze vonden dat kernenergie mens en miljeuvijandig is en
bovendien dat de agrariese wereld zich ten onrechte buiten de (kern)energiediskussie
gehouden heeft. Na een jaarlang studie en speuren ( over de relatie kernenergie - landbouw
is erg weinig geschreven, en wat er geschreven is, is erg verspreid ) zijn de resultaten
vervat in de nota .. STRALENDE TOEKOMST IN DE LANDBOUW ? ". De nota geeft een kort en
bondig overzicht vdn wat kernenergie is en wat de gevaren en prblemen daarvan zijn. Maar
het gaat de schrijvers niet alleen om atoomenergie; de eerste regels van de nota luiden:
" Hoewel we moeten erkennen dat de lan - bouwpraktijksteeds verder van de natuur
af is komen te staan, betekent dit fj og niet dat de boeren zich niet
meer bekommeren over de grenze ie de natuur stelt aan een
leefbare omgeving. " Daarom r') k wordt, naast de speciale
aandacht voor de relatie ~) kernenergie - landbouw en
het verzet van boeren en boerinnen tegen kern-
energie, ruime àándacht oor items als de elek-
trciteitsbedrijven en hun rol, de zogenaamde
noodzaak vankernener ie, energiebesparing
en alternatieve ener- giebronnen. Dat alles
op bondige en goed leesbare manier.
Hun konklusie is duidelijk genoeg:
" Wij boeren willen geen kernsentrales;
meer heil zien we in de verder ont-
wikkeling van de exploitatie van
gangbare en alter- natieve enerqie-
bronnen. alsmede in het terugdringen
van het energie- erbruik. In de
landbouw is er ten aanzien van het ge-
bruik van alternatiev energie en ten aan-
zien van besparingen nog heel wat te be-
reiken. We zullen alle- maal ernst moeten ma-
ken met onze eigen verant woordelijkheid op ener-
giegebieii. Maar kiezen voor kernenergie? Nee,
bedankt."
De nota is geschikt, niet alleen voor mensen uit de
agrariese wereld, als informatie- .~. en (eerste) sCholingsmateriaal
oor sbholen, vormingscentra en allerle1. .. örganisaties. Vooral voor landbouw-

organisaties, waar de nota in eerste in- stantie voor bedoeld is. De bedoeling
is de diskussie over de (kern)energie-problematiek in de agrariese wereld op te starten.
Daarom ook is de nota op 19 februari jongstleden in Emmeloord aangeboden aan de bestutlX's
leden van allerlei organisaties uit de agrariese wereld. om het geheel nog overtuigender
te maken heeft de werkgroep, Jane Lee, een boerin uit de buurt van Harrisl:>urg (op eigen
kosten van de werkgroep) uit de Verenigde Staten laten overkomen. Zij heeft niet alleen in
Emmeloord, maar .ook in een zestal andere plaatsen voordrachten gehouden over haar eigen
ervaringen en die van haar kollega·j voor en na de ramp met de kernsentrale daar.

" St1'alends Toekomst in de landboUhJ ? "
32 pagina's A4-fo~t ~ prijs 12~50 (po~to 12~10)
Te VBl.'kttijgeu bij: Boeren tegen Kezonene~gie~ giro 4315188 Emmeloo~d

Dok (flfl;9n VOQl.' ds ds1<1cing van ds onkosten van de vliegr>eis van Jane Lee zijn fJJelkom.
Vel.'dsl.' zijn buttons~stik1ce~s en ande~ info~tiemateriaal ve~krijbaar- bij ds fJJe~kg~oep.

AdJoe8~ BoeJ"en tegen Kezonenef>gie~ Postbus 1099~ Emmeloor-d.
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Een ui gave van Natuur en Techniek, een semi
wetenschappelijk maandblad heeft nog al wat
stof doen opwaaien. Het gaat om het dubbel
nummer in boekvorm "Energie uit atoomkernen",
geschreven door Fast, hoogleraar in de Fysica.
Na goedkeuring van het manuscript werden de
proefdrukken aan Fast toegezonden. Ook enkele
deskundigen op het gebied van kernfysica kre
gen proefdrukken toegezonden ter beoordeling.
Deze deskundigen leverden nogal negatieve re
akties op de proefdrukken. De gevaren zouden
te veel benadrukt zijn en de opstelling van
Fast zou niet objektief genoeg zijn.
Dit was voor de redaktie aanleiding enkele
passages te schrappen, foto-onderschriften
te laten vervallen en de uitwijding over
alternatieve energie weg te laten.
Aanvankelijk accepteerde Fast deze "kor
rekties", tot na zijn idee de veranderingen
in het manuscript te groot werden. Vrij
laat heeft hij toen een kort geding aange
spannen en geëist dat het boek alsnog in
de oorspronkelijke vorm uitgegeven zou wor
den. Een inlegvel met veranderingen was
echter de enige toewijzing van de rechtbank.
Martens, hoofdredakteur van het blad, heeft
zich in een ten geleide gedistantiëerd van
de inhoud van het boek. Het werk van Fast
wordt afgedaan als zijnde "geschilderd met
een stevige penseel en een palet met felle
kleuren", waardoor het "persoonlijke stand
punt van de auteur" sterk naar voren komt.
Door Fast een gave als popularisator van de
wetenschap toe te schrijven, wordt de kwali
tiet van het boek in een vals daglicht ge
steld.

Het boek geeft veel feitelijke informatie
waardoor een gedetailleerd en zeer uitvoerig
overzicht over kernenergie

Het boek geeft veel feitelijke informatie,
waardoor het een gedetailleerd en uitvoerig
overzicht over kernenergie is.
Na een korte inleiding wordt enige basis-

kennis weer naar boven gehaald, enkele be
grippen als de bouw van atomen en het foton~

karakter van licht komen hierbij ter sprake.
om het hele boek te kunnen begrijpen is enige
kennis van deze termen toch wel hard nodig.
Al heeft Fast geprobeerd ook moeilijke begrip
pen als radio-aktief verval en straling in
zichtelijk te maken.
Leuker en wellicht zinniger om te lezen, dan
de eerste hoofdstukken, zijn hoofdstuk 4 en 5.
Hierin wordt zeer leesbare informatie gegeven
over de toepassingen en de gevaren van kern
energie. Via de bom op Hiroshima komen we op
de kernsplijting voor vreedzame doeleinden.
Aan de hand van de verschillende reaktor
typen wordt het principe van kernenergie
duidelijk gemaakt. OOk het opwerkingsproces
wordt even aangestipt.
De gevaren van kèrnsplijting worden erg fei
telijk behandeld, waarbij niet alleen een
natuurwetenschappelijke benadering is gevolgd.
Jammer is dat het stuk "een toekomst zonder
kernenergie" zo klein moest blijven.

Kernfusie wordt ook uitvoerig behandeld,waarbij
er op gewezen wordt dat ondanks de technolo
giese mogelijkheid hier ook het probleem van
radio-aktiviteit en radio-aktièf afval speelt.
De gevaren van kernfusie zijrr dus zeker niet
af te doen met:KWie tègen kernfusie is, stèl
ik voor te gaan protesteren tegen de zon"
(intermediair, 30-1-1981,A.v.d.Tweel)
De resterende zes hoofdstukken gaan over de
oorsprong van radio-aktiviteit en de toepas
sing ervan in wetenschap, geneeskunde en
techniek.Het boek bied veel informatie voor
degene die geinteresseerd zijn in meer achter
grond informatie over kernenergie. Heb je een
middelbare schoolopleiding minstens enkele
jaren volgehouden, dan is dit boek goed lees
baar. De verschillende moeilijke onderwerpen
worden zeer inzichtelijk met veel voorbeelden
behandeld.
Jammer van de noodzakelijke vooropleiding en
de prijs (f40,-\
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Nota Ene~ ie Nijmegen
el' de titel. " Enel'gie in Nijmegen" is een nota uitgegeven. ovel' de huidige enel'gie-

ituatie in Nijmegen. Met veel. pl'aktiese pl'obZeemsteZZingen geeft deze nota een goed in
zicht in de mogeZijkheden en pl'Ob Zemen op enel'gie-gebied~ een inzicht dat vel'del' l'ijkt

de Nijmeegse situatie. VOOl'aZ ook omdat veel. van de aangeboden aZtel'natieven eZdel's
toepasbaal' zijn. De nota geeft de mogeZijkheid om de pZaatseZijke situatie op te nemen en

Ol' te Zichten aan de hand van deze nota.
et ontbl'eken van Zitezoatuurve!'lJJijzingen maakt het moeiZijk om de divel'se gegevens te ach

tel'haZen~ onovel'komeZijk is het echtel' niet.

" Wij willen een manier van energie-opwekken
die demokratieser is, waarbij we niet afhan
kelijk zijn van grote ondernemingen (en hun
portemonnee) en die niet gebaseerd is op uit
buiting en vernietiging van de natuur.
Als we er niet in slagen een geloofwaardig
toekomstperspektief te ontwikkelen tegenover
de groei-ekonomie van het kapitaal is de in
voering van kernenergie een kwestie van tijd.
Misschien kunnen we kernenergie tegenhouden
maar als we ons daartoe beperken kunnen we
over een paar jaar opnieuw beginnen met kolen
en nog later met kernfusie.
Aan de andere kant als wij met techniese
alternatieven komen worden deze gewoon over
genomen en ingepast in onze groei-ekonomie.
We zijn dan enkel marktverkenner, het is net
zo'n schijnoplossing als het stimuleren van
een besparings-industrie.
Met deze tegenstrijdige gedachten in ons
achterhoo~d zijn we ruim een jaar geleden
begonnen te werken aan een nota voor een an
der energiebeleid in Nijmegen. Wij, dat zijn
een paar mensen van de Stroomgroep Stop Kern
energie Nijmegen en een aantal mensen van de
P.S.P.-Nijmegen.
Wij vinden vinden niet dat uit bovenstaande
gedachten de konklusie moet worden getrokken
dat het geen zin heeft om je perspektieven
op energie-gebied konkreer uit te werken en
dat je al je aandacht moet richten op bij
voorbeeld een nieuwe Dodewaard-aktie omdat je
daar konkreet werkt aan een politiek perpek
tief.
Wij vinden de strijd voor bijvoorbeeld zonne
energie ook belangrijk, al gaat het er wel
om deze strijd in te passen in een sociale
strijd voor een beter energiebeleid. Dat is
geen gemakkelijke opgave, maar we denken dat
we de strijd voor zonne-energie net zo goed
kunnen politiseren als de strijd tegen kern
energie.

Deze nota ~ tachtig pagina's~ is te
besteZZen bij P.S.P.-NiJmegen.
adl'es: N.NonnendaaZseweg 26~ Ni.imegen
giro: 12527.38
kosten: f5~-
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In hoofdstuk §en schetsen we het huidige
energiebeleid, we geven aan waar de proble
men liggen en in welke richting, als onder..;
deel van een ekonomische strijd voor een an
dere produktle- en konsumptiesrtuktur, wij
de oplossing zoeken.
In hoofdstuk twee komt de gas- en elektrici
teitsvoorziening aan de orde. Hoe zitten de
energiebedrijven in elkaar wat is hun beleid?
Hoe groot is het energieverbruik?
Natuurlijk ook aandacht voor de enorme stij
ging van de tarieven. Het hoofdstuk eindigt
met een korte samenvatting van de gemeente
lijke besparingsnota.
In hoofdstuk drie gaan we in op de produktie
en konsumptiestruktuur. Hoe zit het met de
konsumptievrijheid? Hoe kun je bijvoorbeeld
energie-intensieve, voedselproduktie aanpak
ken? Wat gebeurd er op alternatief gebied en
wat is de zin ervan? Veel aandacht ook voor"
de afvalverwerking, aan de ene kant omdat
hier erg veel energie verspild wordt, aan de
'andere kant omdat hier op gemeentelijk nivo
aktie-mogelijkheden liggen.
Hoofdstuk vier spreekt voor zich: energie
besparing in woningen, isolatie, subsidies,
stadsverwarming en alternatieven.
De nota eindigt met een hOofdstuk over ver
keer en openbare straatverlichting.

Met deze nota hopen we zoals gezegd een
startpunt te hebben voor allerlei energie
akties. Samen met de mensen van de F.N.V.
politieke partijen en aktiegroepen doen we
mee aan de themagroep " Energie en milieu"
van het " Aktieplan werkgelegenheid Nijmegen"
een initiatief van de F.N.V•• We hopen met
deze groep te komen tot initiatieven, zoals
het zelf opzetten van milieu-vriendelijke
bedrijven, het stimuleren van alternatieve
produktie voor in moeilijkheden verkerende
Nijmeegse bedrijven, een eisenpakket aan de
Nijmeegse gemeente (een belanrijke afnemer)
en akties zoals de energiebesparingsaktie
die de Vereniging-MilieuDefensie in Dode
waard gehouden heeft.
Andere ide~n zijn natuurlijk ook welkom.
De uiteindelijke samenstellers,

Ronald Janssen en Sible Schöne



Radio-activiteit
ontsnapt uit
kerncentrale

JlARRISBVRG (AP.UPI) _ Vit
een kerncentrale die de Amerikaan- I

se stad Harrisburg in Pennsylvania
van elektriciteit voorziet, is gister
morgen radio·actieve stoom ont
snapt. Volgens de autoriteiten is het
gehalte aan radio·activiteit van de in
de buitenlucht gekomen stoom niet
gevaarlijk voor de gezondheid.

De oorzaak van het lek was het
onklaar raken van een ventiel van
een waterpomp die diende om de
reactor te koelen. De storing in het
mechanisme van de kernreactor
had automatisch tot gevolg dat de
centrale buiten werking werd ge.
steld en van de buitenwereld werd
afgesloten. Mogelijk zijn enkele
van de SOO arbeiders die bij de een.
trale werken besmet geraakt.

Het bedrijf dat de kerncentrale
beheert nam pas drie uur na het
ongeluk contact op met de autoritei.
ten van Pennsylvania. Er wordt een
onder.zoek ingesteld naar de oor.
zaak van de vertraging. Het com·
plex blijft verzegeld tot een onder·
zoek naar de oorzaken van het on·
geluis is voltooiid••••

Dungeness,Kent (Z-O-Eng.); 1965/410 megawatt
"II",,~ scheurtjes vanwege lasdefekten; stopgezet

Livermore,Californië (U.S.A.)
als gevolg van een aardbeving radioaktief wa
ter via een lek uit een tank van het opslag
reservoir (inhoud: 140.000 liter) ontsnapt.

Br adwe 11, IlO km .. N-O van Londen (Eng.)
defekten in het koelsysteem. stopgezet

Harrisburg,Pennsylvania (U.S.A.)
vanwege defekte pomp liep radioaktief water
weg, "40 liter per minuut", "2 uur lang".

Crystal River ,Florida (U.S.A.);1977/825 Mwatt
als gevolg van storing in kontrole-apparatuur:
170.000 liter radioaktief koelwater wegge
stroomd "in een gebouw dat van de rest van
centrale is geisoleerd. stopgezet.

Santa Maria de Gerona,Burgos (Spanje),
1971/440 Mwatt, haarscheurtjes in de leiding
van het koelsysteem. stopgezet.

Mi 11 st one, Haterford,Connecticut(U. S.A.)
defekt in een verwarmingselement van de stoo~

generator. "overigens is het de vijfde keer,
in vijf weken, dat de centrale is stopgezet."

North-Carolina (U.S.A.)
. als gevolg van een mechanisch defekt: lts traling

vrijgekomen binnen het toegestane peil"."de
afgelopen weken al enige malen buiten werking".

Isar, Beieren (B.R.D.)
ontsnapping radioaktieve stroom. stopgezet.

Dodewaard (ned.)
in strijd met de vergunning 90 splijtstof
staven boven de kapiciteit (240) in het koel-
bassing opgeslagen. ~~~~~•••••

8- 5-'80: Huiswaard, bij Alkmaar (Ned.)
23 loden bussen met radioaktief materiaal
dium en chromium) gevonden. "vermoedelijk
komstig van het Reactor Centrum Petten.

Russelville,Arkansas (U.S.A.)
defekt aan de afsluiter van één van de vier
koelwaterpompen: 160.000 liter radioaktief water
het reactorgebouw ingelopen. "bij 190.000 liter
zou de druk in de reactor een kritiek punt heb
ben bereikt", aldus een woordvoerder.

Indische Buurt,Amsterdam (Ne~.)

in het I.K.O. (Inst. voor kernfysisch onder
zoek) radioaktieve besmetting in één van de
koelbassins vanwege 't roesten van stalen 0

hulsels, waarin kobaltnaalden zaten.
Cap la Hague (Frankr.)

als gevolg van te hoge druk op de leidingen:
storing in 't elektrisch systeem: tussen 300
500 liter water met vloeibaar plutonimum (1-20
gram) via fabrieksafvoer in de bodem. "naar
schatting een paar honderd gram tot tien kilo
plutonium in bodem verdwenen.

Cap la Hague (Frankr.) •••••••
"een maand eerder was door brand de transfor
mator voor de stroomvoorziening volledig ver
nield."
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TEGEN
AKllES
KOST
MilJOENEN

91 TECHNICI VAN DE KERNCENTRALE BIJ HARRISBURG NEMEN ONT
SLAG OMDAT ZIJ HET 'VOLSTREKT ONEENS ZIJN MET DE ~IAATREGE

LEN IN DE KERNCENTRALE TER BEVEILIGING VAN DE GEZONDHEID'.

HET PERSONEEL VAN DE KERNCENTRALE IN DOEL. BIJ ANTIIERPEN.
VOERT MOMENTEEL FELLE AKTIES. lmT ALS INZET DE VEILIGHEID
IN VOLLEDIG GEAUTOMATISEERDE BEDRIJVEN. KERNCENTRALES ZIJN
ZOVER GEAUTOMATISEERD.DAT DE DIRECTEUR MET EEN DOOS VOL
KNOPJES OP ZIJN BURO IN PRINCIPE DE CENTRALE MAANDENLANG
DRAAIENDE KAN HOUDEN.

RUnt 200 LEDEN VAN DE AKTIEGROEP B.A.N. HEBBEN ZATERDAG DE
HEKKEN VAN DE KERNCENTRALE BIJ BORSSELE HERMETISCH AFGESLO
TEN. DE MOBIELE EENHEID HEEFT 's MORGENS VROEG DE DEMON
STRANTEN MET GE\oIELD VAN DE HEKKEN VERUIJDERD.

HET AFGELOPEN WEEKEINDE ZIJN IN 40 AMERIKAANSE STEDEN DE
MONSTRATIES GEHOUDEN TEGEN DE GEVAREN VAN KERNENERGIE. AAN
LEIDING WAS HET FEIT. DAT EEN JAAR GELEDEN DE KERNCENTRALE
VAN HARRISBURG OP HOL SLOEG.

IN HET EERSTE HALF JAAR NA HET ONGELUK BIJ HARRISBURG STEEG
DE ZUIGELINGENSTERFTE IN DE OMGEVING VAN DE CENTRALE AAN
ZIENLIJK. EVENALS HET AANTAL GEVALLEN VAN SCHILDKLIERAF
WIJKINGEN. EX-MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID IN PENNSYLVANIA
DACHT NIET DAT DE ZUIGELINGENSTERFTE WAS TOEGENOlmN DOOR
DIRECTE INVLOED VAN RADIOACTIEVE STRALING, MAAR NOEMDE ~IEL

ALS MOGELIJKE OORZAAK DE SPANNING EN ANGST ONDER ZWANGERE
VROUWEN.

IN ONGEVEER TIEN LANDEN IN EN BUITEN EUROPA ZULLEN DIT WEEK
EINDE AKTIES EN DEMONSTRATIES PLAATSVINDEN. IN NEDERLAND
VINDEN DEZE IN IJMUIDEN EN DODEN~MARD PLAATS. TIJDENS EEN
TENTENKAMP IN DODEUAARD ZAL BE SLOTEN WORDEN. OF TOT EEN
BEZETTING VAN DE KERNCENTRALE OVERGEGAAN ZAL WORDEN.

EEN ENORME POLITIEMACHT VAN RUIM 3000 MAN IS WOENSDAGOCHTEND
BEGONNEN OM HET TENTENKAMP IN GORLEBEN (NEDERSAKSEN) TE ONT
RUIMEN. IN HET REEDS VIER WEKEN BESTAANDE DORP BEVONDEN ZICH
OP DAT MOMENT 5000 DEMONSTRANTEN DIE ZICH GEWELDLOOS VERZET
TEN TEGEN HET POLITIEOPTREDEN.

DUIZENDEN MENSEN HEBBEN DIT WEEKEINDE HUN KINDEREN IN HUN
AUTO' S GELADEN EN ZIJN VERTROKKEN. NOG GEEN VIER MINUTEN NA
HET BEGIN VAN HET LATEN ONTSNAPPEN VAN HET RADIo-AKTIEVE
KRYPTON-GAS BIJ DE CENTRALE TE HARRISBURG. ONTSTOND STRALINGS
ALARM.
ONDANKS HET SLECHTE WEER HEBBEN DIT WEEKEINDE VELE DUIZENDEN
MENSEN DEELGENOMEN AAN EEN INTERNATIONALE ANTI-KERNENERGIE
DEMONSTRATIE BIJ LA HAGUE IN NORMANDIË.

DE KERNENERGIEGROEPEN NOORD-OOSPOLDER.EMMELOORD.BREDERWEIDE.
KAMPEN EN FLEVOLAND ZULLEN ZICH 'TOT HET UITERSTE' VERZETTEN
ALS DE REGERING ZOU BESLUITEN TOT DE BOUW VAN TWEE NIEUWE
KERNCENTRALES. DE REGERING DRUKT OP ACHTERBAKSE WIJZE EEN BE
SLISSING DOOR EN LAPT DE BREDE MAATSCHAPPELIJKE DISKUSSIE
AAN HAAR LAARS. ALDUS DE AKTIEGROEPEN. 'HET VERZET VAN DE
BOEREN ZAL FEL ZIJN.'

HET GE~mENTEBESTUUR VAN HET DRENTSE ANLOO WIL PROEFBORINGEN
IN DE PLAATSELIJKE ZOUTKOEPEL, ALSOOK EVENTUELE DUMPING VAN
RADIOACTIEF AFVAL. GAAN VERBIEDEN VIA DE POLITIEVERORDENING.

DE REPARATIE VAN DE OP 28 MAART 1979 ONKLAAR GERAAKTE KERN
CENTRALE GAAT 21 JAAR LANGER DUREN DAN EERST WAS VOORZIEN.
DE TOTALE KOSTEN VAN HET ONGELUK MET DE KERNCENTRALES KUNNEN
OPLOPEN TOT 2.8 MILJARD DOLLAR.

DE KERNCENTRALE IN DODEWAARD WORDT EEN VESTING. DE CENTRALE
KRIJGT OP HET OGENBLIK NIEUWE HEKKEN. EN IN DE DIJK WAAROVER
AL HET VERKEER NAAR DE CENTRALE MOET. WORDEN GLEUVEN AANGE
BRACHT.
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»ENIGE RISICO VAN
KERNCENTRALES:
DEMONSTRANTEN
EN RELSCHOPPERS»

Een jaar lang ongelukken bij
die de krant gehaald hebben:
Onze nieuwsjagers vinden het bestaansrecht
van kerncentrales helemaal niet interessant.
Dat is ook geen nièuws. Rampen en ongelukken
el. Maar niet meer dan als mededeling.
ok nemen onze journalisten geen enkele moeite
m de problemen als gevolg van kernenergie in

'hun' krant mee te delen.

e 24 rampen die in het afgelopen jaar wel ge
eld zijn. ziin waarschijnlijk volstrekt wil
ekeuriv. Het zullen er wel veel meer geweest
ijn.
aar deze 24 heb ik het afgelopen jaar uit
wee kranten geknipt, de Volkskrant en De

raarheidak weg 4 van de gemelde rampen zijn door bei-
e kranten gesignaleerd; 13 van de 24 rampen
lleen door De Waarheid, en de 7 andere rampen
lleen door de Volkskrant.

Dat zeer veel rampen niet vermeld worden, blijk
wanneer er bij de 8 centireter kolom-beschrij
ving van één ramp ineens gemeld wordt:

"dat in de afgelopen weken de cen
trale al vijf keer is stopgezet";

"dat de centrale de afgelopen weken
al enige malen buiten werking was ge
steld";

"dat deze een maand eerder door br

"dat deze een maand eerder door br

"dat deze een maand eerder door
brand al was stopgezet";

"dat deze maand de centrale al eens
voor 3 maanden was stopgezet".

Zeer veel van die 24 rampen zijn via de persbu
roos (Reuter,AFP,UPI.AP) in de krant gekomen.
Alles bij elkaar heeft er dus al heel wat se
lektie plaatsgevonden. Wat komt er wel en wat
niet op de telex, wat komt er wel en wat niet
in de krant. En door dat groezelige filter
moet je dan als lezer maar heen zien te kijken,
wil je tenminste geïnformeerd worden.

22

r ~<,
Dat zal met trouwens een fijne diskussie worden,
die brede maatschappelijke diskussie •....••• ik
hoor ze nu al zeggen: "wat weet u er nou van",
"u praat zo ongenuanceerd", "u kent de feiten
niet", "uw angst is ongegrond", "geen verbant!
met kernenergie". Reutel, reuter, reutel.

Bij beide kranten wordt overigens niet veel
over die rampen gemeld, en heel veel wordt
niet gemeld.
Alle artikels over deze rampen beslaan nooit
meer dan gemiddeld 8 centimeter, gepropt in
één van de zeven kolommen van een pagina van
een krant.
Elk ongeluk heeft tot gevolg dat er radio
aktiviteit ( in wat voor vorm - stroom, gas.
water - dan ook) vrijkomt.
Dat valt nog te lezen.
Maar de werkelijke omvang van het ongeluk
wordt meestal helemaal niet gemeld.
Als deze omvang wél gemeld wordt, ook dan valt
er geen touw aan vast te knopen: "een paar
onderd gram tot tien kilo plutonium is in de
odem verdwenen."

Kijk (, willem de bruin van de waarheid,):
het verschil tussen 200 en 10.000 ken ik nog
wel. Met 200 klapstoeltjes kun je een aardige
uurtvergadering houden, met 10.000 een rede

lijk geslaagd Waarheidfestival. 't V-aakt dus
ogal wat uit.

Omdat de werkelijke omvang van dat plutonium
en het ~evolg daarvan voor het publiek geheim
en onkontrole~rbaarblijft, hoeven we er niet
op te rekenen via de krant de ernst en omvang
van zo'n ongeluk te weten te komen.

Toch maar mee blijven lopen aan de hand van
de woordvoerders, die elke keer ons gerust
weten te stellen???
Je schrikt in ieder geval van de haast,waar
in bij de meeste rampen geleerden of andere
woordvoerders ons op ons gemak willen stel
len: ' dat het ongeluk geheel ongevaarlijk
en zonder gevolgen voor de bevolking, per
soneel en milieu is.



berichtgeving al niet an ers an a s a e
rampen van dit jaar gemeld zijn. Kijk maa~

naar het kranteartikeltje vAn 29 maart '79,
op de eerste bladzijde van dit artikel •••••••

Kortom: mededeling ramp. oorzaak. automatie
se beveiliging. stopgezet. on«evaarlijk voor
gezondheid. onderzoek.
Ongelooflijk, in 12 centimeter wordt ons be
wustzijn gekneed: Er is niets aan de hand,
alles gaat goed•••••••

Zelfs wanneer er een tijd later een duidelij
ke toename van zuigelingensterfte en schild
klierafwijkingen te konstateren valt, waagt
het een professor om als afsluitend kommen
taar te stellen: 'dat deze toegenomen zui
gelingensterfte hoogstens "erkl&ard kan wor
den uit spanning en angst onder zwangere
vrouwen. '
En de krant slikt dat.

Buiten Harrisburg, dat wereldnieuws is geweest,
lees je van geen enkel ongeluk en stopzetting
van een kerncentrale later nog. of, h6é en
wannéér het defekt verholpen is. Misschien ge
beurt dat ook wel helemaal nooit •••••• Je
leest er gewoon niets meer over. Al vraag je
je nog zo vaak af "en toen?", "en toen?".
Het wordt je gewoon afgeleerd om je wat af te
vragen, want je krijgt toch niets te weten.
Omdat alle berichties ook nog eens precies
hetzelfde zijn, weet je bijna wel zeker dat de
kranten de berichten klakkeloos van het telex
Iint afscheuren en in de eigen kolommen plak
ken. Het interesseert ze toch helemaal niets.
Ja natuurlijk, s6ms hebben de Volkskrant en
De Waarheid best nog wel eens een weekendar
tikel "over kernenergie" en zijn daarin vaak
ook nog eens in min of meerdere mate ertegen.
Uaar juist het ontbreken van de berichtgeving
over die dagelijks terugkerende rampen, helpt
er alleen maar aan mee dat het alleen maar
een 'onderwerp van gesprek' is. Een vraagstuk
blijft, leuk om een 'standpunt over te hebben'
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En Dodewaard dan?
Daar hehben ze zich in die maand toch te
over geschreven??
Daar kon het ook echt foute boel worden met die
kerncentrale, want die kernenergietegenstanders
bleven zo halsstarrig vasthouden aan een bev.et
ting. Dat zou Das echt een ramp worden.
Daarom heeft de pers hard ingegrepen.
De militaire voorbereidingen van de overheid
werden vanzelfsprekend gemaakt. Want de veld
slag die zou komen, was het enige wat de pers
interesseerde. Geen enkle vertwijfeling over
wat deze 'tegenstanders' toch bezielde.
Welnee, ook deze tegenstanders zitten ( net
als krakers en anti-militaristen ) juist v66r
of juist 6p de rand van terrorisme.
En vanuit deze genuanceerdheid zullen de de
monstranten, aktievoerders, kijklustiven,
duidelijke raddraaiers en terroristen ook be
naderd worden:
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Natuuren
Milieu

Drie nummers deze keer, de uitgaven van
december en januari zijn van belang voor
diegenen die de diskussie op alternatief
energiegebied willen volgen, in de
februari uitgave een artikel over
chemisch afval in onze bodem •

.In het decembernummer een gedegen artikel
over de mogelijkheden van windenergie,
waarbij met name het overheidsbeleid
volgens de schrijver, Chris Westra,achter
blijft. Lucas Rijnders geeft een eerste
aanzet tot diskussie, wat de milieu
organisaties aanmoeten met de energie
voorziening; de maatschappelijke gevolgen
zullen niet gering zijn als we het zachte
energiepad kiezen.
Het redaktioneel van het januarinummer
gaat onder andere in op de V.N.O.-nota

een financiële achterstand voor de
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energiebeweging(?} die goed gemaakt zou
kunnen worden door de betere argumenten
van deze beweging. Twee artikelen over
zonne-energie; een inventarisatie en een
kritiek op de laksheid van de overheid.
Konklusie: "Het is zaak om zelf te begin
nen en te kijken wat er bijvoorbeeld in
de eigen woonsituatie kan worden gedaan
aan verregaande besparing en eigen ~nergie

opwekking."
Over het chemische afval in onze grond
valt weinig meer te vertellen dan dat er
veel aandacht voor het probleem is, volgens
het artikel in het februarinummer.
Veel gedegen artikelen van hoog niveau
vindt je in dit blad. Een ondersteuning
in de vorm van direkte aktie zou wel-
licht nog meer invloed hebben.

uitgave: Stichting Natuur en MiUeu
abon. 135,- per> jaar>
gir>o 51880 tnv. N&M 's Groveland
losse nummer>s 14,50



Wl5E·lnIlletin
Dit bulletin is een uitgave van WISg (WOrd Information Service on Energie). Het doel van WISE
is de internationale kommunikatie tussen antie-atoom en energiegroepen te bevorderen.
Een van hun middelen om dit doel waar te maken is het bulletin. Hierin vindt men een groot
aantal korte berichten over kernenergie, het verzet ertegen, alternatieven e.d.
Tema van het decembernummer is Japan. Heel globaal en erg kernachtig wordt de Japanse kern
energielobby en de beweging ertegen behandeld.
Het WISE-Bulletin is een erg nuttige informatiebron. In het verleden en ook in de toekomst
zal Onderstroom er regelmatig gebruik van maken. Maar wie het zelf wil lezen •••

WISE-BULLETIN-Uitgave van WISE, 2e Weteringsptantsoen 9 Amsterdam, tetefoon 020-255064
Prijs tos nwrrner 12,50, Abonnementen 1 25, - per jaar (4 nwrrners) Groepsabonnementen 1 17,50
oer jaar bij minimate afname van 5 abonnementen.
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IERLAND: 
een groene oase? 
ierZand in wervende vakantiefolders nog steeds de groene oase van Europa genoemd, 
wordt steeds meer een oase van 1"U8t voor opgedzoeven chemie se mutti--nationals . 
Beaz.ijven die de Verenigde Staten ontvluchten voor de relatief strenge miljeu-t..Jetge'IJing, 
vinden een warm onthaaZ in het nog na'Ul.IJeZijks indust;itieeZ ontgonnen Ierland. En nog niet 
zo Zang geleden streek de EEG grootmoedig over het o zo sociaaZ voelende hart, door het 
ekonomies zwakken Ierland aan haar boezem te drukken. VriendeZijk gebaar of toch een adder
tje onder het gras? 
De ierse Anti-Kernenergiebeweging is duide Zijk in haar oordeel: ze wil Zen het uranium en 
anders niets . 

"Sinds 1976 zijn alleen al in Donegal twee
entwintig vergunningen verstrekt aan acht 
bedrijven om naar uranium te zoeken. Dat 
komt voornamelijk door de EEG , die maar 
drie procent van haar eigen behoeften in 
de rest van Europa produceert . De toevoer 
uit de rest van de wereld kan, door het 
grote verzet tegen uranium-delving gevaar 
lopen, waardoor het voor de EEG landen be
langrijk wordt het uranium binnen de eigen 
grenzen te eksploiteren. En dus heeft de 
EEG een vijf jaren plan opgesteld voor de 
eksplo~tatie van uranium in Ierland en sub
sidies verstrekt van vijftig procent. Er 
wordt nu geboord om te kijken of er eko
nomies rendabele hoeveelheden in het ge
bied aanwezig zijn. Dat er uranium is, is 
zeker." 
Aan het woord iemand van het DUC, het Do
neg al Uranium Camnitee, dat er vanuit gaat 
dat als de mensen, en ook de overheden maar 
goed geinformeerd worden, ze de juiste be
slissingen wel zullen nemen. 

sterke oppositie 
"Ons doel is het alle feiten onder de aan
dacht van de mensen in Donegal te brengen, 
zodat ze zelf een standpunt in kunnen nemen. 
Als er een sterke oppositie is onder de be
volking , zal dit gevolgen hebben voor de 
opstelling van de plaatselijke autoritei
ten. En als de plaatselijke autoriteiten 
tegen de delving zijn, zal het erg moei
lijk zijn om noq vergunningen te krijgen. 
Er is al een sterk verbreide ongerust
heid en een sterke oppositie tegen de u
ranium-delving. Jammer genoeg hebben we 
noq niet het stadium bereikt, dat de 
plaatselijke autoriteiten een standpunt 
hebben inqenom.en. Maar we hebben bereikt 
dat er studie gedaan zal worden naar ura
nium-winning en de gevolgen ervan voor 
Donegal. En we zijn ervan overtuigd, dat 
als de resultaten van die studie bekend 
zullen zijn, dat dan de plaatseli.jlte au-

u.onegaL uraniUtll Colum\tt~e 

StoPALGt An HtAnAdótreAcht 
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maken. Wij zijn een informatiegroeptiver
het onderwerp. Wij moedigen sabotage van
materiaal niet aan."

Is het waar dat de bevolking boorinstala
ties heeft vernietigd?
"Ik heb dat niet gezegd. Maar het is wel
gebeurd. Maar dat heeft niets met ons te

Informatie en demonstraties?
"Ja. Er is een demonstratie geweest waar
2000 mensen aanwezig waren. Als je weet
dat Donegal een zeer dun bevolkt gebied is,
waar de mensen op grote afstand van el
kaar wonen, kun je dit getal beter op
z'n waarde schatten. Er zijn oók konfronta
ties geweest met bedrijven. Plaatsen waar
gezocht ging worden, werden bezet en van
de bedrijven geeist dat dca machines wegge
haald zouden worden. Waar dit gebeurd is,
is verder niet meer gezocht. De eerste kon
frontatie vond plaats doordat een maatschap
pij precies naast de waterput van de bevol
king wilde boren. Ze vormden een picket
line en een man dreigde onder de boor te
gaan liggen. Het bedrijf heeft zich terug

ling, omdat het werkgelegenheidsapekt een
sterk argument is in een streek die afhan
kelijk is van traditionele industrieên als
landbouw en visserij, en waar weven vaak
nog noodzakelijke huisnijverheid is.
"Daarom moet uranium delving ook gestopt
worden voordat er voldoende reden is om
tot eksploitatie over te gaan. Daar waar
al gezocht wordt is al wat werkgelegenheid
ontstaan. En als er ekonomiese rendabele
hoevef!lheden worden gevonden zal er een gi
gantiese druk,op de plaatselijke autoritei
ten en regering worden uitgeoefend om
daadwerkelijk tot winning over te kunnen
gaan."

Verzet

toriteiten in het kamp van de tegenstanders
zullen geraken."
We proberen zijn óptimisme wat te relati
veren door te verwijzen naar de ervaringen
van de akb in de rest van Europa. Niet
kennis, maar belangen die alleen maar uit
te drukken zijn in getallen van minimaal
negen cijfers zijn de belangrijkste krach
ten achter de doorvoering van kernenergie.
En dat ondanks alle beschikbare kennis,
de overheden de belangrijkste trekpaarden
vorm en voor de atoomlobby• Maar de ierse
koppigheid is niet voor niets spreekwoor
delijk.

Hoe groot iS het verzet in Donegal?
"Overal waar gezocht wordt naar uranium,
ontstaan plaatselijke aktiegroepen. Deze
Deze groepen zorgen ervoor dat aan·plaatse
lijke landeigenaren informatie wordt ver
schaft. In het begin stonden landeigenaren
het nog wel eens toe dat er gezocht werd
naar uranium. NU niet meer. Dat heeft nogal

~;::~:..:.: .....Jwat vertraging veroorzaakt en ook zijn de
bedrijven daardoor gebonden aan bepaalde
gebieden, waardoor een juiste inscatting
wordt bemoeilijkt over wat er nu voor
handen is in Donegal. Daarnaast is het zo I
dat grote delen van de bevolking in Donegal
water zo uit de putten gebruikt. Die water
bronnen zouden natuurlijk ernstig gevaar I
lopen en dat heeft het verzet van de bevol
king verscherpt."
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En dat is voor de vele tegenstanders van
uranium-delving een verheugende ontwikke-
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getrokken."

Dus toch een pleidooi voor direkte aktie?
Billy knikt enthousiast ja. Hij is een
kleurige 'representant van het autonome
deel van de ierse akb, dat onder andere
al weer een aantal jaren achtereen een
internationaal anti-kernenergiefestival
organiseert op de plaats waar een kernre
aktor is gepland.
"De meeste mensen in de akb denken dat di
rekte aktie de enige manier is om uranium
delving tegen te houden. De ierse regering
zal geen weerstand bieden tegen EEG-wensen."

Bourgeois·
werken jullie samen met het DUC?

"De samenwerking is slecht, bijna onmogelijk.
Het DUC vindt, dat zij moet bepalen wat er
gebeurt, de AKB mag uitvoeren. Je werkt niet
met ze, maar voor ze. De meeste mensen die
aktief zijn in het DUC zijn bourgeois: lera
ren en dokters. Er zijn niet veel boeren en
vissers bij betrokken. Ze zijn wat konserva
tiever dan de normale mensen. Veel van de
normale mensen steunen direkte akties en
voerden ze ook zelf uit. Zo werden boorin
stallaties vernietigd en schuurtjes van be
drijven in brand gestoken. Maar het DUC
wil respektabel zijn. Wil met de plaatse
lijke autoriteiten samenwerken. Ze wil ge
respekteerd worden door het establishment".

Maar wat doen jullie?
Zelf kom ik uit noord-Dublin, en ben daar
aktief in de AKB. We doen veel aan straat
theater en geven vier maal per jaar een
krant uit. Mensen schijnen het leuk te vin
den. OOk maken we tentoonstellingen~

Carnsore
WIn 1976 begon het zoeken naar uranium. Zijn
jullie toen gelijk met akties begonnen?

"Nee, we hadden het in het begin helemaal
niet in de gaten. De mensen waren bezorgder
over de reaktor in Carnsore. Eigenlijk is
het vorig jaar pas begonnen, toen mensen
uit Donegal vertelden wat er aan de hand
was. Toen zijn anarchistiese vrienden naar
Donegal getrokken om daar te praten met
mensen. Ze organiseerden meetings en ver
spreidden gratis brochures over uranium~
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mensen in Ierland nog geen standpunt hebben
gevormd. Wel in de gebieden waar daadwerke
lijk gezocht wordt. Daar zijn de meesten
ook wel tegen. Maar de in die gebieden ak
tieve qroepen, hebben er een plaatselijk
probleem van gemaakt. Veel mensen buiten
deze gebieden weten niet precies wat er
gebeurt. Het lijkt ook minder dringend dan
een reaktor. Carnsore is nog steeds het cen
trum van de anti-kernenergiestrijd.
Daar komt bij, dat in Ierland het belanq
rijkste politieke probleem wordt gevormd
door de grens met de zes counties (bedoeld
wordt noord-Ierland -schr.) en de verhou
ding tot Engeland. Dat is ook de reden dat
de regering het republikeinisme zo onder
steunt. Het houdt de mensen af van andere
politieke problemen~

H-blocks
"In Nederland zijn veel mensen die aktief
zijn in de AKB ook aktief in de anti-mili
tairistiese strijd of kraakbeweging en
andersom. Geldt dat ook voor Ierland?
Dat geldt ook voor Ierland. Speciaal de
beweging rond de ondersteuning van de ge
vangenen in de H-blocks moet genoemd worden.
Dat heeft konsekwenties voor het karakter
van de AKB. Vooral degenen die aktief zijn
rond de H-blocks zijn erg militant. Dat wil
niet zeggen dat de hele beweging een zelf
de soort strijdbaarheid opbrengt. Het zijn
voor het grootste deel mensen die zich be
zorgd maken~

~Hoe staat het met jullie verhouding tot
Revolutionary Struggle (een voorhoede orga
nisatie die de AKB als zeer geschikt voer
tuig beschouwt voor haar politieke ideeën
-schr.) Zij stellèn, dat de geschiedenis
van het Ierse volk een geschiedenis is van
geweld en dat daarom de diskussie over de
toepassing van geweld een minder belangrijk
punt is voor de AKB. 'Het volk' zou het wel
begrijpen:

, Inderdaad, de geschiedenis van Ierland is er
een geweest van geweld. Maar geweld dat ze
opgelegd is door buiten. De meeste Ieren zijn
moe van geweld en als we praten over akties
tegen kernenergied, dan denk ik dat het be
langrijk is geweldloze direkte akties te
organiseren. Maar we moeten ons denken open
houden voor de toepassing van geweld als dat
noOd;akelijk mocht zijn. Maar te denken dat
je eerste aktie altijd gewelddadig moet zijn,
is waanzin. De RS wordt binnen de AKB gehaat~



Nog steeds KALKAR

In Kalkar, 30 km. over de grens bij Nijme
gen, wordt weer gebouwd aan de snelle
kweekreaktor • Een nieuw type kernsentrale,
dat niet alleen elektrisiteit opwekt maar
tevens nieuwe brandstof voor kernsentrales
moet kweken, het levensgevaarlijke pluto
nium. Een stof die in de natuur niet voor
komt, maar alleen in kernreaktoren gemaakt
wordt. Plutonium wordt gebruikt in atoom
bommen, en in snelle kweekreaktoren. Daar
door komt er bij een ongeluk in zo'n re
aktor niet alleen radio-aktiviteit vrij,
maar is er ook een kans dat er een atoàm
explosie ontstaat. De gevolgen zijn dan
niet te overzien.
Tegen de bouw van deze sentrale wordt al
jarenlang gevochten. Voorlopig is daar
mee slechts mee bereikt dat de veel lan
ger duurt dan qepland, doordat er extra
veiligheidssiestemen ingebouwd moesten
worden. De bouwkosten zijn daardoor ook
sterk gestegen, om het voorzichtig uit te
drukken. In 1973, toen men aan de bouw be
gon zou deze SNR 300 zo'n 800 miljoen mark
gaan kosten. ondertussen is er al ongeveer
2,4 miljard mark uitgegeven, en voor de
sentrale in 1984 in bedrijf zal worden ge
steld zijn de kosten opgelopen tot 4,4
miljard.
Dit geld moet voor een deel opgebracht wor
den door de Nederlandse en Belgiese rege
ring, die ieder 14% moeten betalen. De
rest, zo'n 72% van de kosten, moet door de
Duitse overheid opgebracht worden. België
heeft onlangs besloten geen extra geld meer
in dit projekt te steken, en in Nederland
ligt er 'een motie in de Kamer waarin er
voor gepleit wordt het zelfde te doen. De
Duitse regering wil intussen dat de elektri
siteitsmaatschappijen een groot deel van
de financiering overnemen.
Zou dit het failliet van Kalkar betekenen?
Of krijgen we de 3%heffing op onze elektri
siteitsrekening terug, om zo deze sentrale
verder te financieren? We weten het nog
niet maar het is wel opletten geblazen.

Opletten moeten we ook voor de manier waar
op deze gevaarlijkste onder de kernsentra
les ons opgedrongen wordt. Via uitgebreide
kamPanjes wordt er op gewezen dat de snel
le kweekreaktor absoluut noodzakelijk is.
In 1974 werd door de SEP een folder over de
snelle kweekreaktor verspreid in een oplage
van 4,5 miljoen. En op de bouwplaats bij
Kalkar staat een informatiesentrum dat pak
weg 2 miljoen mark heeft gekost.
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Toch laten we dit niet allemaal zo maar
over ons heen gaan. In het verleden is al
door informatie-verspreiding en grote de
monstraties duidelijk gemaakt dat we geen
kernenerqie en zeker geen snelle kweekre
aktoren willen.
In 1977 heeft er in een oude melkstal te
genover de sentrale enkele maanden een
alternatief informatiesentrum gedraaid.
Vlak voor de grote Kalkar-demonstratie is
dit echter door de Duitse overheid geslo
ten. De reden van de sluiting was dat het
gebouw een andere bestemming had gekregen,
en dat hiervoor geen verqunning was aan
gevraaqd.
Boer Maas, de eigenaar van de melkstal,
heeft toen alsnog een verzoek ingediend,
dat echter werd afgewezen. Naast enkele
techniese redenen, als het het ontbreken
van een w.c. en brand(on)veiligheid, wa
ren interPetaties van planologiese wet
ten de oorzaak. Toestemming kan nl. wor
den verleend als het gebouw of het ge
bruik ervan niet indruist tegen het al
gemeen belang. Het Vriendschapshuis zou
een bedreiging vormen voor de openbare
orde en veiligheid, en leidt tot aantas
ting van het landelijk karakter. Alsof de
snelle kweekreaktor wel in het landschap
past:
In de loop van 1980 hebben anti-kernener-



giegroepen uit Kalkar en omgeving beslo
ten het Vriendschapshuis weer in gebrui te
nemen als trefpunt voor kernenergietegen
standaers en als alternatief informatie
sentrum. Op het ogenblik wordt er hard
gewerkt aan het opknappen er van. Zo is
het dak met glaswol geIsoleerd en zijn er
enkele ramen in gezet.
om te voorkomen dat het vriendschapshuis
weer gesloten wordt heef~ de BI stop Kalkar
een stuk grond van 1000m gepacht. Deze
grond is van boer Maas, die het voor de sim
boliese prijs van van enkele guldens per
jaar heeft afgestaan. om het voor de over
heid juridies te maken wordt deze grond per
vierkante meter door-verpacht aan kernener
gietegenstanders. Voor tien gulden per
jaar kun je één meter pachten, waarmee je
gelijk lid bent van de interesse-gemeen
schap van kleinpachters.
Deze gemeenschap zet zich in tegen de bouw
en in bedrijfname van kernsentrales en in
het biezonder tegen de snelle kweekreak
tor bij Kalkar •
Het pachtverdrag geeft geen recht op indi
vidueel gebruik van de grond. Wat er op de
grond gebeurt wordt besproken en beslist
op de vergadering van kleinpachters die één
keer per jaar in het Vriendschapshuis plaats
vindt. Voor deze vergadering krijgen alle
pachters een uitnodiging.
Het vriendschapshuis wordt op 1 mei as. ge-

opende Het is de bedoeling dat er dan van 1
tot en met 3 mei een tentenkamp komt, waar
gesproken wordt over mogelijke nieuwe akties
tegen de snelle kweekreaktor. We hopen op die
manier de strijd tegen deze sentrale weer
nieuw leven in te blazen.
Op het ogenblik wordt er in Kalkar een in
formatiemap samengesteld, die ook in het
Nederlands vertaald zal worden, en als basis
zal dienen voor de diskussies op 1, 2 en 3
mei. Eind maart hopen we deze informatie-
map klaar te hebben. 2
Ieder die deze strijd wil steunen kan 1 m
grond pachten door fl 10,- over te maken op
giro 2529941 t.n.v. H. Glaudemans, St Antho
niusplaats 14 te Nijmegen, onder vermelding
van "grond Kalkar".

STOP KALKAR GROEP NIJMEGEN.

Kontaktadres: St Antboniusplaats 14
6511 TR Nijmegen
tel: 080-230252

zich ook wel. Hij zag niet in dat lukra
tieve karriérres in het bedrijfsleven, een
vijftal kommisariaten ("drie doe ik gratis
en voor de andere twee krijg ik fl 8000,
per stuk, als u dat ook nog weten wil") en
talloze kontakten met (mensen uit) het be
drijfsleven zijn onpartijdigheid aan zouden
kunnen tasten. Tenslotte was hij toch de
eerste die de VNo-plannen met afschuw af
keurde •••••• (rnaar er verder niets aan zal
doen).
Oe Brauw was overigens tijdens z'n Kamer
periode één van de ferventste prO-kern
energie figuren: direkt invoeren die kern
sentrales en geen drie maar vijf. van hem
is trouwens de bekende uitspraak dat alle
landen kernenergie invoerden en dat dit
kikkerlandje niet moest denken dat 't het
weer beter weet dan die landen.
OVerigens beklaagde De Brauw zich nogal
over de zware kritiek die op z'n salaris
gekomen is: tenslotte had hij afstand ge
daan van z'n pensioenrechten, recht op
WW en dergelijke na zijn ambtsperiode.
Hij wist nog niet zo zeker of hij daarna
wel zo makkelijk een baantje zou krijgen.
Waarop de zaal, en hopelijk ook t.v.-kij
kend Nederland, in lachen uitbarstte.

r~~)flDe Brei/f!lJ ., .
Geheel in overeenstemming met het bezuini
gingsdenken heeft de regering de direkteur
van de stuurgroep MD een jaarsalaris van
zo'n slordige fl. 205.000,- toebedacht. Als
gast in de "Alles is anders-show" toonde
De Brauw dat-ie dat geld (voor de atoom
lobby) echt wel waard is. Alleen brengt hij
het wat stuntelig. Toen er werd beweerd dat
die MD eigenlijk overbodig was omdat het
allang duidelijk was dat de meningen zich
gevormd hadden, dat een ruime meerderheid
van de bevolking allang tegen kernenergie
is, antwoordde De Brauw abrupt en to tbe
point. De meningen zijn al gevormd, maar
op een. verkeerde manier. Er bestaat een
polarisatie tussen de kampen, en die is
niet goed voor een 'verstandige' keuze.
De MD moet beweging in de meningen bren
gen, de polarisatie doorbreken. Niet ge
zegd, maar ongetwijfeld. bedoeld, is uiter
aard. een beweging in de richting van ak
septatie van kernenergie.
Ronduit beamend reageerde De Brauw op de
stelling dat de MD er op neer komt dat we
twee jaar mogen lullen over van alles en
nog wat: het gaat immers niet om meebeslis
sen, maar om een inspraak- (lees: voor de
kat d'r kont wegpraat-) prosedure.
Vrij onPartijdig vond de heer Oe Brauw
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•bedrijfsleven zelf aangerekend moe
ten worden.
- Gekonstateerd wordt dat kernener
gie binnen gehaald is "als een nieu
we methode om water te koken". Te
weinig aandacht is geschonken aan
alles wat naast een kernsentrale
nodig is voor de toepassing van
atoomenergie. Met name het afval
probleem wordt hierbij genoemd;
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- De problemen rond kernenergie
zijn te lang uitsluitend "binnen
de eigen kring besproken waardoor
een sfeer van geheimhouding is ont
staan dat het wantrouwen van de
bevolking heeft gevoed." Volgens
het VNO is dit "monopoliseren van
de informatie", zoals zij het ein
delijk ook zelf noemen, min of meer
per ongeluk ontstaan.Ach ja, proble
men en ongelukken zijn nu eenmaal
onlosmakelijk met kernenergie Ver
bonden ••••• ;
- "De negatieve associaties met
kernenergie zijn legio en worden
door de tegenstanders met veel gemak
gehanteerd.";
- De wetenschapsmensen zijn het niet
eens over de (on)mogelijkheden en
gevaren van kernenergie, hetgeen
voor het VNO het vervelende gevolg
heeft dat elk pro-kernenergie ar
gument makkelijk van een wetenschap
pelijke weerlegging voorzien kan
!WOrden,
- "Hoewel de olieprijs sinds 1972
verachtvoudisd is en het inmiddels
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15 jaar geieê!en is dat voor het
eerst werd aangetoond dat kernenergie
goedkoper is dan middels steenkolen
opgewekte elektriciteit is het nog
steeds mogelijk te stellen dat kern
energie duurder is dan steenkolen
door de assumpties zo te stellen
als voor het standpunt het beste
uitkomt ." Toe maar:
- Tenslotte zijn de aardgasvondsten
ons naar de kop gestegen, zodat de
serieusheid van de energieproblema
tiek sterk onderschat is. Hierdoor
werd, met andere woorden, de nood
zaak van kernenergie niet ingezien.
En van wie moesten we dan al die
energieverslindende produkten kopen?
Deze aversie is volgens het VNO
door de AKB sterk gemobiliseerd.
Wat voor 'n beeld het VNO van die
AKB heeft, moge voldoende blijken
uit het volgende sitaat: "Deze bewe
ging bestaat in hoofdzaak uit idea
listisch ingestelde jonge mensen in
leeftijd variërend van 25-35 jaar;
zij zijn merendeels afkomstig uit de
hogere sociaal-economische kringen,
hebben veelal gestudeerd of zijn
daar nog mee bezig en hebben veelal
funkties bij de overheid. Hun intro
verte karakter blijft voor de buiten
wereld verborgen doordat zij zich
laten domineren door extraverte links
radikalen die hoewel een minderheid
vormend het beeld naar buiten toe
domineren. Tot misnoegen van de idea
listen maar tot genoegen van de ra
dikalen worden activiteiten door
'rellenmakers' benut tot uiting van
hun frustraties."
Zo, dat hebben de extra vette, uit de
hogere sosjaal-ekonomiese kringen af
komstige (en er wederom in verkerende)
akademies gevormde VNO-boys mooi ge
zegd:



Dat de heren niet in a11e opzIchten
een plank voor het hoofd hebben moge
uit het volgende sitaat blijken, waar
in de doelgroep voor de VNO-kampanje:
"Doordat de anti-kernenergiebeweging
zo dicht bij de media staat, of mis
schien wel de media is, kan belnvloe
ding van de publieke opinie niet an
ders plaatsvinden dan door de confron
tatie aan te gaan, waarbij het nauwe
lijks zin heeft deze mensen van in
zicht te doen veranderen maar wel de
toehoorders of kijkers te belnvloeden."

De strategie
Nou komt zo'n rapport natuurlijk niet
uit de lucht vallen. Met de benoeming
van De Brauw als opperhoofd van de
Maatschappelijke Diskussie is het
duidelijk geworden dat die 'diskussie'
er toch aan zit te komen. De uiteinde
lijke reden voor het verschijnen van
het rapport is dan ook dat men (werk
gevers)organisaties en vooral geld
wil bundelen om zo sterk mogelijk en
en bloc naar voren te tredea als het
startschot door die De Brauw geqeven
is. Er moet een 'Vereniging voor ver
antwoord Energiebeleid' opgericht
worden, die zo'n slordige twaalf
miljoen aan stafkosten (in dit geval
is de hoogte van de loonkosten geen
probleem) en propaganda moet opmaken.
Die vereniging moet ervoor zorgen dat
het bedrijfsleven uit de onderdog
positie gehaald wordt. Er wordt een
beeld geschetst waarin de AKB een
ware informatiemonopolist is: de
extraverte idealisten hoeven maar te
kikken of ze zijn te bewonderen op
radio en t.v. of staan in de krant.

bruik van de 'emotionele' angsten voor
kernenergie.
Het sukses van die AKB beschrijft het
VNO met een aantal NIPO-sijfers uit
'79. Daaruit blijkt dat een meerder
heid van de nederlandse bevolking
tegen de toepassing van kernenergie
is. Een zeer groot gedeelte (95%) is
daartegen als de sentrale in de om
geving van de eigen woonplaats zou
worden neergeplant.
Maar er is nog niets verloren, melden
de nederlandse bazen en bazinnen.
Meer dan de helft van de ondervraag
den vindt dat ze onvoldoende infor
matie over kernenergie heeft. (Wie
durft er nou ook van zichzelf te
zeggen dat hij of zij er alles van
af weet!) Kortom, die mensen weten
niet waarover ze het hebben. Er is
dus werk genoeg aan de winkel.
De gang van zaken vorig jaar in
Zweden is voor de nederlandse onder
nemers een waren bron van inspiratie •

.~ :.~~r

"Doordat de anti-kernenergie beweging
zo dicht bij de media •••• "
De voorstanders van kernenergie hebben
dit aan zichzelf te danken, is de be
grijpelijke reaktie van de werkgevers.
Het zou immers te gek zijn als de A1ÇB
'hun sukses' te danken zou hebben aan
inhoudelijke argumenten! Nee, mensen
die tegen kernenergie zijn maken mis-

-- DE JONGE EX'l'RAVERTE IDEALISTEN aOEFEN MAAR TE KI~ --

Zoals bekend heeft een referendum
daar een voorlopig positieve uitslag
voor de toepassing van kernenergie
gebracht. Die uitslag is voor een
groot deel te wijten aan een groot
scheeps opgezette kampanje van de
voorstanders. Een klup die bestond
uit werkgevers en vakbonden(:) heeft
in een klein jaar tijd 30 miljoen in
een 'voorlichtinqssentrum' gepompt.
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•Ook daar was aanvankelijk sprake
van een stevige aversie tegen kern
energie, maar met uitgebreide opinie
onderzoeken en daarop afgestemde ope
raties wist men de publieke opinie
toch nog om te buigen. Daarbij ook
nog eens flink geholpen door de late
introduktie van een derde keuzemoge
lijkheid (Lijn 3).

Resultaten zaefezaendum Zweden

Lijn 1: volledige realisering van
het atoomprogramma (bouwen in be
drijfstelling van 12 kernreaktoren,
die na 25 jaar ontmanteld kunnen .
worden. Gesteund door de konserva
tieve partij en het bedrijfsleven.

Lijn 2: wil hetzelfde als Lijn 1,
maar wil dat (voor de veiligheid)
alle grote elektristteitsprodusenten
genationaliseerd worden. Daarnaast
meer aandacht voor alternatieven.
Gesteund door sociaal-demokraten,
liberalen en vakbonden. Laat ge
introduseert.

Lijn 3: stillegging en afbouw van de
bestaande kernsentrales binnen 10
jaar, stopzetten van in aanbouw
zijnde en geplande sentrales. Ge
steund door de AKB, kommunisten
en atoomtegenstanders/sters van
de sentrumpartij.

Lijn 1 en 2 kregen een meerderheid
samen, maar de derde ~ijn behaalde
40% van de stemmen.
Parlementsbesluit: het kernenergie
programma wordt afgebouwd; in 2010
moet de laatste kernsentralè stop
gezet zijn. Er komen geen kweekreak
toren in Zweden. Dit alles tot nadere
besluitvorming uiteraard.

Nou is een referendum natuurlijk
in bepaalde opzichten nauwelijks te
vergelijken met een 'diskussie' zoals
die in Nederland gevoerd gaat worden.
Het mag evenwel duidelijk zijn dat
de zweedse kollega's van onze indus
triëlen een aardige blauwdruk hebben
verschaft. Het VNO schrijft dan ook
dat "Naar analogie van de zweedse
aanpak zou deze vereniging •••• ".
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Het Zweedse voorbeeld
Die zweden hebben zich gekonsentreerd
op datgene dat "het bedrijfsleven kan
en moet doen om de publieke opinie te
beïnvloeden zodat begrip voor de nood
zaak van kernenergie zal ontstaan,
evenals vertrouwen in het feit dat
alle mogelijke veiligheidsmaatregelen
getroffen kunnen worden (••• )".
Dat betekent niet dat het bedrijf
leven alleen in termen van atoomener
gie moet praten, of, belangrijker nog,
atoomenergie tegen al haar kritieken
moet verdedigen. Men heeft zich niet
defenSief opgesteld, maar juist (voor
zichtig) offensief. De strategie was
ook positief van karakter:
- de noodzaak van kernenergie werd ge
koppeld àan allerlei positieve ideeën
en assosjaties, zoals werkgelegenheid,
veiligheid, zekerheid en andere posi
tieve w~arden;

- de aandacht werd gevestigd op de
'aantastende en destruktieve aspekten'
van datgene dat het bedrijfsleven als
het alternatief voor kernenergie ziet,
namelijk de toenemende afhankelijkheid
van de olie-exporterende landen;
- er werd een positieve kijk op al
ternatieve energiebronnen geventileerd
een kijk die echter steeds vergezeld
werd met de 'realistiese' mededeling
dat die pas in de loop van de negen
tiger jaren wat opleveren.
Een andere erg belangrijke grondge
dachte van de zweedse strategie was
dat het bedrijfsleven niet op alle
deelgebieden van de energieproblema
tiek aktief moet zijn. De aktivitei
ten strekten zich voornamelijk uit op
die terreinen, waar haar inbreng als
volstrekt geloofwaardig ervaren wordt.
Daarbij moeten we denken aan zaken
als banen, zekerheid en de verzorging
van 'de dingen die we willen hebben'.
"Het bedrijfsleven moet natuurlijk
ook aktief zijn op terreinen



ook aktief Z1Jn op'die deelgebieden
waar de vorming van de publieke opi
nie gebaseerd is op niet-ekonomiese
termen, en waar de aard van het de
bat meer gebaseerd is op gevoelsma
tige en psychologiese reakties.Opdeze
gebieden ( ••• ) zouden we moeten hel
pen met advies en informatie, maar
laat anderen (politieke organisaties,
jongerenorganisaties en misschien
vrouwengroepen) de media zijn."
Uitvoerige studies zijn verricht naar
de mogelijkheden om de publieke opi
nie te belnvloeden en naar hoe het
daarmee ten aanzien van kernenergie
in Zweden staat. De redenen van men
sen die v66r zijn, zijn technies,
rationeel en ekonomies, de mensen die
tégen zijn hebben vooral argumenten
van psychologiese en emotionele aard.
Belangrijkste reden voor de tegen
standers/sters is het algemene ge
voel van onzekerheid en angst dat zij
aan de toepassing van atoomenergie
menen te moeten ontlenAn.
Deze grondgedachten van de pro-kern
energiestrategie hebben in Zweden
de volgende praktijk opgeleverd.
In het begin werd geprobeerd de be
langstelling voor de energieproble
matiek als geheel bij de bevolking
te vergroten en te belnvloeden. Kern
energie werd niet op een bijzondere
manier gepromoot ten opzichte van
andere traditionele energiedragers.
Onder het motto "Durf te vragen"
werden paginagrote advertenties in
dagbladen geplubliseerd, die bedoeld
waren als warmmaker voor de finale.
Enkele van de belangrijkste teksten
daarbij waren: "We hebben meer elek
trisiteit nodig. Wind- en zonne-ener
gie kunnen ons in de tachtiger ja
ren niet helpen. Kernenergie wel."
"Een vierde van alle elektrisiteit
in Zweden komt vandaag de dag van
onze kernsentrales." Het idee erach
ter is dat de zweden niet moeten
vergeten dat hun welvaart voor een
kwart met kernenergie in stand wordt
gehouden. Waarbij de sijfers uiter
aard zo geselekteerd werden als voor
de uitkomst het meest gunstig is!
"De helft van onze elektrisiteit
wordt gebruikt waar we werken." De
linken met werkgelegenheid, zekerheid
en dergelijke zijn overduidelijk te
herkennen.
Alleen al het gladde en familiaire
karakter van de teksten ('we' en
'onze') suggereert al een grote mate
van gelijkheid en belangen overeen
komst. Behalve dagbladen, werden ook
bussen, muren en dergelijke gesierd
met affiesjes met zulke slogans. T.V.
en radio werden overigens ook niet
ontzien.
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Hadden in de media de pro-kernenergie
standpunten altijd al een overwicht,
gedurende de periode voorafgaand aan
de volksstemming zijn de aktiviteiten
over de hele linie sterk gelntensi
veerd. Zelfs is het gekomen tot direk
te sensuur: de film 'Paul Jacobs en de
atoommaffia' mocht niet door de t.v.
uitgezonden worden omdat deze te een
zijdig en radikaal zou zijn.
Wat je met geld, macht en twee pro
kernenergie opties tegen één anti al
lemaal niet kunt bereiken ••••

-- TWEE JONGE DYNAMIESE MENSEN --

In de reklameboodschappen , maar ook
in de meer direkte promotiepraktijken
werd ook veelvuldig gebruik gemaakt
van het konsept 'iedere bevolkings
groep op haar eigen manier en met ei
gen mensen benaderen'. Vooral de in
zet van jonge 'dynamiese' mensen was
erg belangrijk. De bedoeling hiervan
was de AKB in de ogen van de zweden
uit de onderdog-positie te halen.
Bijvoorbeeld voorlichting op scholen,
informatieavonden en dergelijke wer
den verzorgd door vlotte mensen in
plaats van door de gebruikelijke stij
ve harken á la Wasser, die op z'n
minst gezegd wat stuntelig uit hun
woorden komen en daarbovenop nog geen
greintje gevoel voor humor hebben ook.
Dat de atoo~lobby ook offensief, zo
niet agressief kan optreden blijkt
niet alleen uit het voorbeeld van de
sensuur. om vlak voor het referendum
de geloofwaardigheid van de AKB aan
te tasten verschenen overal affiesjes
met de tekst "Waarom liegen jullie,
Lijn 3?" Hier vond men het nodig het
'natuurlijke gebied van geloofwaardig
heid' van het bedrijfsleven wat rui
mer op te vatten.



Wal ledoen?
Als je het VNO-rapport en het verslag
van de zweedse ervaringen leest zul
je al snel met rooie oortjes zitten:
zo is het in bepaalde opzichten wel
'grappig' om te lezen hoe er over de

AKB gedacht wordt. Maar daarmee ben
je d'r natuurlijk niet: de belangrijk
ste vraag is hoe die plannen ingeschat
moeten worden en wat we er tegenover
moeten zetten.
Je kunt er je schouders voor ophalen
en ze in hun vet laten gaar koken:
wie het breed heeft laat het nou een
maal breed hangen en zo wordt die
maatschappelijke diskussie toch nog
breed! Je kunt ook uit je vel spring
en van woede dat ze met 6ns geld (die
twaalf miljoen moet tenslotte toch
door de konsumentens betaald worden)
hun gelijk willen kopen.
In Hervormd Nederland werd een poos
geleden gesuggereerd dat het min of
meer om een achterhoedegevecht zou
gaan, een soort wanhoopspoging van
het bedrijfsleven, dat eigenlijk
al bij voorbaat in een kansloze posi
tie zou verkeren. Zeker als het héle
bedrijfsleven haar macht doet gelden,
valt het tegendeel te vrezen.
De maatschappelijke diskussie van
overheidswege komt eraan, vroeger of
later. De VNO-kampanje ook.Links en
rechts worden de stellingen betrok
ken. Zo hebben een aantal topmensen
van ECN, Neratoom, Comprimo (een in
genieursburo van VMF en RSV), Urenco
en het noord-brabants elektrisiteits
bedrijf al een "Stichting Energie
Informatie" opgericht, analoog aan
die uit de VNO-plannen.
Het is nog maar zeer de vraag of van
Veen zich laat vergelijken met de op
stuntelige wijze tegen windmolens te
keer gaande Don Quichotte.
Natuurlijk is de atoomindustrie in
Zweden sterker dan die in Nederland.
Maar dat mag niet zonder meer leiden
tot de konklusie dat het allemaal
wel los zal lopen. De bedrijven die
direkt bij de produktie van de kern
ener9ie-installatiesbetrokken zijn
willen best (legaal of illegaal) or
ders krijgen en krijgen die ook wel.

En de rest van het bedrijfsleven, dat
erbij betrokken is dat het elektrisi
teit gebruikt, of direkte belangen
heeft bij het gebruik van kolen zal
ook door het VNO gemobiliseerd worden.
Hoewel de nederlandse vakbonden nog
geen duidelijk standpunt inzake de
(kern)energieproblematiek heeft, bete
kent ook nog niet automaties dat zij
zich tegen de enerçieplannen van het
VNO zal keren.
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Weliswaar heeft de vakbondstop het
voorstel van het VNO afgewezen om de
kampanje, evenals in Zweden, samen te
voeren, maar zij denkt erover om een
eigen kampanje op te zetten. En als je
weet dat werkgevers- en werknemers
organisaties samen plannen voor de
werkgelegenheid gaan smeden (en dat
is een van de hoofdargumenten in de
pro-kernenergiestrategie), dan kan
één en ander nog wel eens tegenvallen.
Ook de spannende verhalen met betrek
king tot het overwicht van de zweedse
pro-kernenergielobby, dat zelfs tot
sensuur kan leiden, doen misschien
overdreven aan. Maar in hoeverre
komt er een vervolg in die richting
op De Brauw's uitspraak dat de stuur
groep geen leden van een al te ex
treem pluimage mag en zal herbergen?
Bekend verondersteld mag worden dat
(bepaalde delen van) de AKB al bij
voorbaat extreem heten, en dus bui-
ten de boot vallen. Nou is het ont
breken van mensen uit de AKB mis
schien wel de beste strategie om die
wandiskussie te saboteren. Maar een
dergelijke uitspraak kan z'n werking
hebben naar allerlei aktiviteiten toe,
binnen en buiten de offisjele maat
schappelijke diskussie.
Het bovenstaande is niet geschreven
om iedereen de stuipen op het lijf
te jagen, maar om aan te geven dat
het om belangrijke problemen gaat.
Vooral de vraag hoe we ons (met name
buiten) de offisjele maatschappelijke
diskussie moeten opstellen dringt
zich op de voorgrond.
De diskussie hierover wordt belang
rijk en Onderstroom zal hiervoor in
de komende tijd dan ook ruimte vrij
maken.

Gerald Janssen
Rob Stomphorst
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