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De Maas: (toekomstig) riool
van de atoomindustrie

Den Haag
.---"'"

NEDERLAND

De tijd dat de nederÛlnd8e rivieren al,
Zeen schoon~ he1,der ~ater bevatten 1,igt
al, ver achter ons.. Met de 'vool'Uitgang'
zijn steeds meer stoffen die er niet in
thuishoren in dat ~ter terecht gekomen.
Eerst vie 1, dat niet zo op~ maar gaande
~eg kreeg het ~ter een kZeurtje en op
sommige p1,aatsen stinkt het al, behoor
Ujk. Meer en meer speZen de rivieren
voor open riool,: g~oon rioo1,~ter~ al,
l,erhande chemicaUi3n~ Zozingen van keI"Yl.
centra1,es~ zout uit de franse kaUmijnen~

aUemaa1, ~ordt het er maar in gedonde'Pd.
Intussen ~ordt er ijvePig aan g~erkt

die vervuiUng tel'Ug te dringen. Lang
saam~ maar hier en daar is toch ~e1,

sukses geboekt. Niet op aZZe teI'I'einen
echter. De vervuiUng~ die~ordt veroor
zaakt door kerncentraZes aan de Maas zal,
bijvoorbeel,d aZZeen maar toenemen.

Frankrijk en België z1Jn koplopers als het
er om gaat kerncentrales te bouwen. De ene
is nog niet opgestart of er wordt al weer
een nieuwe aangekondigd. Zo ook langs de
Maas. Twee staah er al: bij Tihange (vlak
bij Luik) en bij Chooz (aan de belgies-fran
se grens), maar dat is nog maar het begin.
Bij Tihange komen er nog twee, waarvan de
eerste dit jaar is gaan draaien. Intussen
is daar al l)ijhet 'proefdraaien' een onge
luk gebeurd (zie bladzijde 9), dat echter
niet veel vertraging in de plannen lijkt te
veroorzaken. Net als de centrales bij Chooz,
waar vanaf 1990 nog eens vier reuzereaktoren
van 1300 MW elk gepland zijn, worden die bij
Tihange gekoeld met maaswater. Acht in
plaats van twee kerncentrales, of anders ge
zegd: ongeveer 8200 MW in plaa~s van 1150 MW
nu, gekoeld met maaswater.
Ook de duitse bondsrepubliek levert een be
scheiden bijdrage aan de radio-aktieve ver
vuiling van de Maas: het onderzoekscentrum
in Jülich koelt haar proefreaktor met water
uit de Roer, die bi j Roermond met de Maas
samenvloeit.

verwarming
Al die centrales worden gekoeld met water
uit de Maas (of de Roer), of gaan ermee ge
koeld worden. Die zelfde Maas dient als af
voer van het gebruikte koelwater. Daarbij
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wordt dat water warmer, wat voor de Maas als
geheel een verschil van een paar graden uit
zal gaan maken. De gevolgen daarvan kunnen
toch vrij groot zijn: voor sommige planten
en dieren, die nu (nog) in de Maas leven,
zal het water te warm worden en ze zullen
uit de Maas verdwijnen (uitsterven). Andere
planten en dieren, die wellicht helemaal
niet in de Maas thuishoren, verschijnen dan
misschien.
Het water wordt niet alleen warmer, het
wordt ook licht radio-aktief. Als gevolg van
de neutronenstraling in de kerncentrales,
worden in sommige watermolekulen de water-



tritium
Tritium ontstaat in elke kerncentrale.
Tritium is eigenlijk gewone waterstof,
alleen bevat elke tritiumkern niet al
leen een positron, zoals een waterstof
kern, maar ook twee neutronen. Voor de
chemiese eigenschappen ervan maakt dat
niets uit. Een tritiumatoom kan heel
makkelijk de plaats innemen van een
waterstofatoom, en zo bijvoorbeeld in
water terecht komen. Zo'n 'getritieerd'
watermolekuul is dan niet van 'echt'
water te onderscheiden of met chemiese
middelen ervan te scheiden.
In tegenstelling tot andere radio-aktie
ve stoffen is tritium dus prakties niet
weg te zuiveren uit water, dat later ons
drinkwater wordt.
Tritium kan op die manier makkelijk in
het menselijk lichaam (of elk ander
lichaam: groenten, fruit, vlees en zo)
terecht komen.
Tritium is ook radio-aktief: het zendt
beta-straling, neutronen dus, uit. Daar
mee is het ook kankerverwekkend. Het kan
echter ook op een andere, unieke manier
genetiese schade en/of kanker veroorza
ken: het kan zichzelf veranderen in een
helium-3-atoom. Zo'n atoom gaat geen en
kele verbinding met andere stoffen aan.
Zou zo'n verandering gebeuren met een
tritiumatoom dat in een DNA-keten (dra
gers van de erfelijke eigenschappen) is
ingebouwd, dan zou die keten breken.
Daar wordt je natuurlijk ook niet beter
op.
oe atoomindustrie ziet dit niet met lede
ogen aan. Er wordt wel degelijk gewerkt
aan het verminderen van het tritiumgehal
e van het koelwater. Dat heeft tot nog
toe vooral geleid tot de toepassing van
zircaloy (een metaal dat neutronen
'vangt') in splijtstofstaven.

stofatomen vervangen door tritiumatomen, een
radio-aktieve stof •••• Weliswaar niet zwaar
radio-aktief, maar rond het jaar 2000 kan
dat oplopen tot 16.000 Curie per jaar, dat
is vier keer zo veel tr~tium als nu geloosd
wordt. (voor meer informatie over tritium:
zie kader).
Naast tritium worden door een kerncentrale
nog andere radio-aktieve stoffen geloosd,
onder andere jodium, cesium en kobalt. Zo
lang er gaan ongelukken gebeuren zijn dat
echter relatief kleine hoeveelheden (ver
wacht wordt enkele tientallen Curie per
jaar). Tritium is dus de hoofdmoot van de
radio-aktieve vervuiling.
De Maas en haar bewoners slaan ook terug.
Je kan wel water uit de Maas halen en het
mishandelen, maar niet ongestraft: het koel
water tast de kerncentrales aan!
In de eerste plaats ontstaan er kalkafzet-
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tingen in het koelsysteem, die niet alleen
de doorstroming van het water hinderen,
maar ooK. de .warmteoverdracht bemoeilijken.
om dat tegen te gaan wordt aan het water
meestal ·zwavelzuur toegevoegd, dat via de
koelwateruitlaat natuurlijk ook in de Maas
terecht kcmt. Veranderd in sulfaat levert
dat dan een bijdrage aan de verdere verzil
ting van de Maas.
Een ander probleem is het aangroeien van
allerlei planten in het koelsysteem. om dat
te voorkomen gaat men meestal over tot de
stootsgewijze toevoeging van chloor aan het
koelwater ('stootchloring'). In de Maas ver
bindt dat chloor zich met allerlei stoffen
die door de chemiese industrie gedumpt wor
den, waardoor een heel skala van vergiften
ontstaat: (PCB'S onder andere).

ongezond
Wanneer die warmte, die radio-aktiviteit,
het zwavelzuur en het chloor aan het rivier
water zijn toegevoegd, gaat de kwaliteit er
natuurlijk niet op vooruit. Maar wat zijn
de gevolgen voor de gezondheid? Wat gebeurt
er wanneer een vis, een koe of een mens dat
water binnen krijgt?
Uit het rijtje is alleen sulfaat niet echt
gevaarlijk. Pas als de koncentratie erg
hoog is, wordt het dat, maar daar staat
tegenover dat het wel een bijdrage levert
aan het zoutgehalte (in chemiese zin) van
de rivier. Zoals bekend nogal nadelig voor
land- en tuinbouw. Chloor daarentegen is
van zich zelf al giftig, ell wanneer het
zich verbindt met bepaalde organiese stof
fen, waarvan er heel wat door allerlei
industriën geloosd worden, is het resul
taat een nog giftiger stof. Sommige van die
stoffen zijn ook kankerverwekkend.
Alle in de Maas gedumpte radio-aktieve
stoffen zijn stralingsbronnen. Ze zijn dus
allemaal in meerdere of mindere mate kanker
verwekkend, en kunnen daarnaast ook genetie
se ~chade aanrichten. Deze stoffen zijn op
het moment niet de grootste kankerverwekker
in het maaswater, dat zijn de al genoemde
chloorverbindingen en andere chemicaliën,
maar de belangrijkste stralingsbron, tri
tium, heeft een eigenschap die hem er uit
doet springen: in tegenstelling tot andere
radio-aktieve stoffen en de meeste chemica
liën is het niet chemies van het water te
scheiden (zie kader tritium).

drinkwater
De Maas is echter niet alleen een open riool
ze levert ook het drinkwater voor ongeveer
vijf miljoen mensen: Brussel, Antwerpen,
Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en een deel
van Noord-Brabant. De waterleidingbedrijven
moeten alle vervuilingen er dus weer uit
zien te krijgen, zo dat al mogelijk is.
Een aspekt dat dat nog eens extra moeilijk
maakt is het feit dat de Maas een zogenaamde



regenrivier is; een rivier die bijna alleen
regenwater afvoert. Regent het veel dan
stroomt er veel water door de Maas, maar wan
neer het een tijd niet regent valt de Maas
bijna droog. De waterafvoer kan dan ook va
riëren van 2000 m3 tot 10 m3 per sekonde.
Een faktor 200 verschil dus. Normaal is ech
ter een variatie met een faktor twintig. Dat
betekent dus dat dezelfde lozingen afhanke
lijk van de waterstand heel verschillende
koncentraties schadelijke stoffen op kunnen
leveren, waardoor de schadelijkheid van die
stoffen ook variëert. In dit verband is voor
al van belang dat in de toekomst bij lage
waterstand mogelijk het 'alarmpeil' voor
tritium wordt overschreden (zie kader efe
rentienorm).

RIWA
Dit alles was Voor de Rijncommissie Water
leidingbedrijevn (ltIWA), waarin de neder
landse waterleidingbedrijven samenwerken,
reden om samen met de BrUsselse Intercommu
nale Watermaatschappij (BIWM) voor de ver
wachte ontwikkelingen te waarschuwen en een
aantal eisen te stellen. Daarbij wordt al
leen het belang van een goede drinkwater
kwaliteit naar voren gebracht: "De RIWA en
de BIWM nemen in principe geen standpunt in
ten aanzien van de elektriciteitsopwekking
door kernenergie en beoordelen de voorgeno
men bouw van nieuwe kerncentrales uitslui
tend naar de gevolgen voor de Maaswaterkwa
liteit. Dit houdt in, dat hieraan de voor
waarde verbonden is, dat zodanige voorzienin
genworden getrOffen, dat de bestaande belan-

referentienorm
Tritium is een zwak radio-aktief materi
aal. Het belang ervan is echter de ver
spreiding door 'inbouw' in w.ater, wat er
toe leidt dat het door elke cel in het
hele menselijke, dierlijke of plantaardi
ge lichaam kan worden opgenomen. Elke
cel bevat immers water. Het hoopt zich
(waarschijnlijk) echter niet op in be
paalde 6rganen.
Een kommissie van de nederlandse over
heid heeft voor tritium alleen een zoge
naamde referentienorm vastgesteld, dat
wil zeggen een norm, die bij overschrij
ding tot gevolg moet hebben dat er ge'"
werkt wordt aan de vermindering van het
tritiumgehalte. onder andere om ekonomie-
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gen van de drinkwatervoorziening met Maaswa
ter te allen tijde gewaarborgd blijft." Daar
bij worden EG-richtlijnen naar voren gescho
ven, die vastleggen dat de kwaliteit van het
miljeu, en met name die van water dat tot
drinkwater wordt verwerkt, niet verder maq
worden aangetast (het 'stand-still-beginsel'
in ambtelijke termen). Dat wordt verder uit-

se.~edenen is het dus geen maximaal toe
laatbare hoeveelheid.
Die referentienorm is vastgesteld op
5000pCi per liter wat in het ongun
stigste geval (als alle voedingsmidde
len ook die koncentratie tritium bevat
ten) leidt tot een dosis straling van
0,5 mrem per jaar. Afgezet tegen de
volgens internationale ~ormen toegesta
ne 170 mrem als gevolg van kernenergie
is dat niet erg veel, maar het is toch
weer een schepje op het gemiddelde na
tuurlijke stralingsnivo van 90 mrem.
Ter vergelijking nog even: tegenwoordig
bevat het water in de Maas 600 tot 700
pCi tritium per liter, als alle centra
les gebouwd zijn zal dat oplopen tot
2500 á 3000 pCi, met uitschieters tot
boven de referentienorm, bij lage water
stand.



gewerkt voor de verschillende stoffen, waar
mee kerncentrales het miljeu bevuilen.

eisen.
Zo wordt voor de lozing van radio-aktiviteit
gesteld, dat dat alleen zou mogen wanneer
het onvermijdelijk is, en dan. nog alleen in
heel kleine hoeveelheden. Dergelijke lozin
gen zouden dan in evenredigheid met de hoe
veelheid water in de rivier moeten plaats
vinden: staat de rivier laag, bijna niets
lozen, staat ze hoger evenredig meer.
OOk met de verwarming van het water hebben
RIWA en BIWM problemen. Volgens de EG zou de

otemperatuur mogen stijgen tot 25 , maar de
waterleidingbedrijven vinden een stijging

omet 1,5 het maximum lwat IS zomers ook al
aardig in de buurt van de 250 komt). Omdat
de waterafvoer van de Maas zo schommelt zijn
daarvoor reservoirs (stuwmeren dus) nodig,
die ook een rol kunnen spelen bij de even
redigheid van de radio-aktieve lozingen.
Over de toepassing van zwavelzuur en chloor
zijn de waterzuiveraars kort: dat kàn niet,
met het oog op de waterkwaliteit. Daar moe
ten maar andere methoden voor worden ge
zocht, bijvoorbeeld mechaniese. Erg moei
lijk zal dat overigerts niet zijn, want
warmtewisselaars in konventionele centrales
worden al sinds tientallen jaren met een
soort veredelde pijpenragers schoongemaakt.
TeRslotte eisen RIWA en BIWM voorzieningen
om te voorkomen dat bij ongelukken radio
aktieve stoffen in de Maas terecht komen,
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en een goed meet- en waarschuwingssysteem
bij de kerncentrales.
Als we nu gaan kijken welke van deze proble
men specifiek door kerncentrales worden ver
oorzaakt, zijn dat bij normaal bedrijf voor
al de stijging van de watertemperatuur en
de lozing van tritium. Deze punten zijn ook
onlosmakelijk verbonden met het gebruik van
de Maas voor de koeling van dergelijke appa
raten: het bedoelde gevolg is iJmllers dat
het koelwater warmte van de centrale
afvoert en zo zelf warmer wordt, het onbe
doelde, maar onvermijdelijke gevolg is het
ontstaan van tritium. Alle twee problemen
die, in tegenstelling tot het gebruik van
zwavelzuur en chloor, niet met het (her) uit
vinden van een technies truukje op te los
sen zijn.
Eigenlijk kun je beide problemen, tritium
en verwarming, gelijkschakelen, zodat je
maar naar één van beide hoeft te kijken bij
het beoordelen van mogelijke oplossingen

stuwmeer
Eén daarvan is het afdammen van het rivier
tje de Houille bij Chooz, speciaal voor de
daar te bouwen kerncentrales. Er zou dan
namelijk een stuwmeer ontstaan met een in
houd van tegen de één miljard kubieke meter
water, dat kan worden gebruikt om het ver
warmde en besmette maaswater te verdunnen.
Een overschrijding van de norm voor tritium
is dan waarschijnlijk wel uit te sluiten,
wanneer er weinig water door de Maas stroomt
wordt als het ware de kraan van 'het stuwmeer
open gedraaid en de lozingen worden z6 ver
verdund, dat ze (ruim) binnen de norm blij
ven.
Daar staat natuurlijk tegenover dat de kon
centratie tritium bij hoog water groter zal
worden dan zonder stuw het geval zou zijn;

..........
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Ruud de Koter.

dat niet dat je een twintig keer zo groot
vermogen neer kunt zetten, zonder dat de
absoZute trtiumlozing groter wordt (zie kader
tritium) •
Voor België zal die truuk niet opgaan: de,
centrale die nu al in 'werking is, begon pas
te draaien in 1975. Die wordt de eerste twin
tig jaar zeker nog niet stilgelegd (afgezien
van ernstige ongelukken), ook al draait de
eerste van de twee nieuwe centrales bij
Tihange al.

De nederlandse overheid heeft nog niet zo
lang geleden Frankrijk en België zo ver ge
kregen dat er over de nieuwe kerncentrales
en hun invloed op het maaswater wo~dt Qnder
handelde Veel zal het waarschijnlijk niet
ui tmaken. De slepende zaak van de lozingen
van de franse kalimijnen in de Rijn heeft al
lang duidelijk gemaakt hoe dat gaat als een
industrie belangrijk heet te zijn. En belang
rijk is kernenergie in België en Frankrijk:

onderhandelingen

afruilen

dan moet er immers water achtergehouden wor
den- om het stuwmeer mee op peil te houden.
Alleen de uitschiet.ers in de koncentraties
kunnen zo verdwijnen, de totale en de gemid
delde vervuiling groeit toch met het bouwen
van meer kerncentrales. Zelfs de mooiste
stuwdam kan immers alleen maar water opvan
gen en later weer laten lopen, water máken
echter niet.
Hetzelfde geldt voor opvangbekkens bij de
kerncentrales: daarmee kunrlen lozingen enige
tijd worden opgehouden en de radio-aktieve
stoffen beetje bij beetje geloosd worden.
Ze kunnen echter niet het feit verbloemen
dat de hoeveelheid geloosd tritium toeneemt.

Een andere mogelijkheid is natuu~lij~ dat er
kerncentrales gesloten worden wanneer er
nieuwe in gebruik genomen worden, zoals RIWA
en BIWM ook min of meer eisen op grond van
het 'stand-still-beginsel'.
Frankrijk zou wat dat betreft mooi haar
image kunnen opvijzelen. De al bestaande
centrale in Chooz is immers bepaald niet
nieuw, in 1966 is ze al opgestart. Als je
uitgaat van een levensduur van dertig jaar
(wat gewoonlijk wordt aangenomen), dan zou
ze in 1996 gesloten moeten worden. Een mooi
ruilobjekt dus, wanneer de vier nieuwe reak-
toren vanaf 1990 in gebruik worden genomen.
Die paar jaar Zijn geen al te hoge prijs
voor een redelijk image, vooral als je be-
denkt dat het om een 'kleine' centrale van ()~o
266 HW gaat. De franse regering zou er dan a~a~o a~a
ook op kunnen wijzen dat de voor'uitgang van aqaqo ()qa~a
de techniek de lozing van tritium :r>el.atief a~ORa a a ~aa
heeft verminderd. Helaas: hoewel de tritium- ()qci~a.~~8.
lozingen per KW verminderd zijn, betekent ()~a~aqaqa~aqaqa~a~o

ha~aqo~gQqoRO~aqa~ao
a K>g.~R8q8.~I oH:Poo808

··~aa,...~a a '~aqaq._
a .~qgo~a.' . D2tt~.-.-.

a .~a\J.~IIO~QO .11_go -••.. -• II·W~·-~·~aqa~a~8~8~8~8
....~._., -lIllIi~oOa.. ..- 00.00

I a -.- 0C;a.· .. OÜ ...

.....•...... ~)iJ..~.~, qooo..,e.
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Ongeluk in garantieperiode
Iets heeft er in de krant gestaan over het
ongeluk dat op 5 november gebeurde in de
gloednieuwe kerncentrale bij 'I'ihange, vlak
over de belgiese grens, maar veel niet.
'I'och is het weer een staaltje nukleaire
waanzin dat de moeite van het onthouden
waard is.
Wat is er gebeurd? In de vroege DX)rgen
scheurden de pakkingen van een pomp in het
primaire koelsysteem. Door de grote druk
in dat systeem spoot het radio-aktief ver
vuilde koelwater met kracht naar buiten:
10.000 liter liep gelijk in de Maas, nog
eens 50.000 liter werd opgevangen, maar
zal later ook (langzaam) worden geloosd.
Ook een kleine hoeveelheid radio-aktief
gas is (geheel onver-
wacht) vrijgekomen.
Een geluk bij een onge
luk was dat de centrale
nog maar pas was opge-
start, twee dagen voor
het ongeluk. Was de fa
brieksfout die het onge
luk veroorzaakte drie
maanden later aan het
licht gekomen, dan had
het een 'melt-down' (het
ergste reaktorongeluk)
of een ongeluk van de
zelfde soort als dat in
Harrisburg kunnen worden
met alle gevolgen van
dien.
De elektriciteitsmaat
schappij komt nu goed
weg: het ongeluk liep
niet helemaal uit de
hand en de kosten blij
ven beperkt, want. er z·at
nog garantie op de pomp.
Men laat zich door de
gebeurtenissen dan ook
niet afschrikken: de pak
kingen worden gerepa
reerd en alsof er niets
mis is met kernenergie
wordt de centrale vro
lijk weer opgestar~.

Met nogal wat moeite
heeft een aantal aktivis
tens ~eze gegevens boven
tafel weten te krijgen.
Elektriciteitsmaatschap
pij en overheid vonden
het blijkbaar niet alar
merend genoeg om er meer
dan een geruststellend
verhaaltje over te ver
tellen. Er zou niets in
de Maas terecht zijn

9

gekomen; er was ook maar een minieme hoe
veelheid gas ontsnapt. Terwijl de zelfde
overheid opmerkt dat het toch wel tijd
wordt om een goed meetnet op te zetten!
Ook de pers hield zich nogal op de vlakte.
Reden voor een aantal mensen uit Nijmegen
om op 29 november het belgiese konsulaat
in die stad te bezetten. Ook met het oog
op de slechte vooruitzichten voor de maas
waterkwaliteit, eisten dat er konsekwen
ties uit dit ongeluk getrokken worden:
TIHANGE MOET DICHT
LOZING VAN RADIO-AKTIEF BESMET WATER IN DE
MAAS MOET OPHOUDEN
HET KERNENERGIE-PROGRAM MOET STOPPEN.
Dat er meer akties mogen volgen:



lessen CNer energie,

milieu

en derde \N8reld.

De energieproblematiek is een thema dat steeds va
ker in scholen aan de orde komt. Docenten staan
daardoor nogal eens voor vragen, bijvoorbeeld over
de hoeveelheid en de keuze van de informatie.
De lessenreeks "ENERGIE, WAAR KOMT ZIJ VANDAAN? Ir

kan op deze vragen een antwoord zi.jn. Ze biedt
docenten en leeclingen een komplete methode. Deze
behandelt de problemen van energie en miljeu in de
industrielanden en de landen van de derde wereld
in onderlinge samenhang.
De lessen zijn gericht op de bovenbouw van HAVO en
VWO, maar ook voor MBO en vormingswerk geschikt.
Bij het zoeken naar oplossingen wordt de ekologie
benadrukt. Immers: joe moet een energiebeleid er
uit zien, rekening houdend met zaken zoals de
draagkracht van de natuur; hoe kan het energiege
bruik gericht worden op energiestromen in plaats
van energievoorraden? In de lessenreeks woordt ook
sterk benadrukt dat de energieproblematiek mondi-

aal van karakter is. Het lesmateriaal kan dus
ook goed gebruikt worden door energie- en

miljeugroepen. die zich op het
onderwijs willen richten.

Mee!''Ïnformatie:
St. MiZieu-edukatie

Oude Graaht 42
Ut!'8aht
030-33335'1
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Velser affaire

Madeleen.

ordeel
p afge

et niet
de verkeer

direkte ak
n de bunkers op

ddelijk gezeur aan
zou doen als je moe

Jk kan je daar geen goed
'Oden. In feite hebben we de

s ag al verloren als er een bunker gebouwd
wordt waar ook radio-aktief afval uit Dode
waard komt. We moeten er voor zorgen, en
een veelheid Van aktiemiddelen is daarvoor
te gebruiken, dat er wel een bunker wordt
gebouwd (want we willen ook niet dat het
zootje van ziekenhuizen weer in zee wordt
gedumpt) maar zonder dat daar afval uit
Dodewaard in komt.

en welke niet. We moeten ons daar niet over
dreven mee bezig houden. Zo wezenlijk be~

langrijk is dat niet; waar het in feite om
gaat is het afval uit de kerncentrales, of
liever: de kerncentrale, want we moeten
niet vergeten dat Borssele binnenkort haar
eigen afvalbunker in gebruik gaat nemen

stroom 6). Een misser van de AKB
r zo weinig mee bezig hebben

ge is niet anders. De bouw
afvàl van afva twee gevolgen hebben

lijkse hoeveel- voor de strij nenergie: of de
zou bagatelliseren sluiting van Dode·~~r~~nen we door een

ele weken geleden zei. goed verzet bespoedi' wanneer we
ichter van het toenmalige verliezen, heeft de atoo het afvalpro-

olksgezondheid en milieu- bleem ,weer voor een tijdj ost en kan
t "dumpingen niet maatsohappe- de centrale de geplande leve uitzin-

d 2ijn~ daarom zoeken we naaJ:' gen.
ng op land. Maap het padio-ak- Het lijkt me dan ook goed om he v
op zioh is wel maatsahappeZijk tegen de bunkers heel sterk op Do

ePd: wat' zou u doen ats uw moedep richten: het probleem van de afval
ng kankep bZeek t(f hebben.. ~ ••• ". een afgeleide van het werkelijke"pr

t Winsemius in het NoS-journaal het kernenergie. Als de bevolking van Ve
van kerncentrales zelfs weigert te zich verzet tegen een stel bunkers in
is toch al te boud, èn niet zo slim, gËimeente, moeten we' proberen ze te m6

oe grover ze' het spelen, des te makke- seren voor de oorzaak van het probleem
r 'krijgen ze lik op stuk. rest van het land moet duidelijk gema~

aast is het voor 'de AKB niet ongunstig worden dat wat Velsen oV,erkomt, iedere'
eIsen als opslagplaats gekozen is. De kan overkomen. Als Winsemius bij vertra

lking is al jaren door de dumpingen die verzet dàadwerkelijk gáat chanteren met
it IJmuiden plaats vonden ,betrokken ge- nieuwe dumpingen, kan hij de verwij ten

bij het afvalprobleem. D 'k~m nu op e. rang terug verwachten. Er zijn
egaan worden. ~~~,~ bij de betrokken instanties m

al heeft afval voor twee jaar 0

ntatie chanteren, kunnen
ado antonen dat hi'
t van 6

a
n
ve
To
bun
als
zee.
onaan"i7a
vandaan
de reden
aan het gro
Bij de opslag
van het afval
verzet zullen nu n
worden. Ik neem aan
niet zo veel bezwaren
op het land van afval uit zi
kunt wel stellen dat het gebruik
isotopen tot een minimum beperkt
den.
Wat betreft het afval uit laboratoria ligt
het iets moeilijker. Je kunt je voorstel
len dat je je verzet tegen het afval van
laboratoria die zich bezig houden met
onderzoek ten bate van kernenergie of ander
gevaarlijk gebruik van radiO-aktief materi
aal. Alleen zal het moeilijker zijn erach
ter te komen welke laboratoria dat wel doen

Een duidelijker bekendmaking van de plaats
waar de opslagbunkers voor radio-aktief
afval komen, hadden we ons niet kunnen wen
sen. Minister Winsemius had het op het NOS
journaal van 6 december alleen over het af
val van ziekenhuizen en laboratoria. Met de
onomwonden chantage naar gemeente en andere
betrokken groeperingen (wij
leidt tot nieuwe dumpinge
weten we precies waar
Dat het ministerie
uit kerncentrale
heid radio-akt'
was te verwa
de heer B
ministeri
hygiëne
"lijk
een
tief
gea
plo
Ma'
a
n
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Hoger Beroep AKB

-- _ _--'_ _-----_--::-.-_-----------------:-
Het Hoger- Beroep tegen tien mensen die tijdens de Dode1JXlar'd Gaat Diaht-aktierpeek gea:t'I'es
teer-d zijn is achter- de rug. Dinsdag 23 noveniber- ver-oor-deeZde het ger>eahtshof in Amhem ne
gen van hen tot str-affen die vaner>en van 250 guZden boete tot 2 maanden gevangenisstr-af;
daartbovenop komt in aUe negen gevaZum een pr'oeftijd van 2 jaar.
De aankZaahten U1ar>en" evenaZs voPig jaar- bij het eerste pr-oaes" vewat in kraahtter'l1len zoaZs
'poging tot onder-{}r-aving van de openbare 1JJeg'" 'poging tot opruiing'" 'poging tot doods Zag' •
Tijdens de eer-ste pr-oaessen hebben de artr-estanten en hun advokaten zoveel. mogeZijk gepro
heem het poZitiekekamkter- van de proaessen te benadt>ukken. Hun ar-gumentatie U1aS niet ge
Piaht op de ontkrtaahting van individueZe aankZaahten" maar op de steZZing dat niet zij maar
de ver-antU1oor-deZijken voor- kemener-gie en het poZitiebeZeid ter>eaht moeten staan. De r-eahter
Ziet hen toen a.a.r>dig uitpmten" maar- bZeek heZemaaZ niet onder- de indt>uk van de betogen: hij
ver-oor-deeZde tien van de tU1aatfar>restanten.
Tijdens het Hoger- Ber-oep hebben de artr>estanten en hun advokaten ziah meer- gePicht op de indi
vidueZe aankZaahten. AZ met al. Zever-de dat natuurZijkeen minder- boeiend gebeur>en op" temeer
daa.r> het ge:reahtshof dit maal. heZemaaZ niet zo genegen U1aS om de vemediging tot haar- r-eaht
te Zaten komen. Hieronder- kijken lUe ter-ug op dat Hoger- Ber-oep" daarobij gebruik makend van
een anaZyse van (de dooZsteUingen van) het poZitie- en justitieoptr-eden die U1e eer-der- af(Je
drukt hebben.

In de onderstroom-speciaal "Alle arrestan
ten vrij:" staat een bijdrage van Gerard
Legebeke over de achtergronden van het po
litieoptreden tijdens de Dodewaard Gaat
Dicht-aktieweek. Daarin stelt hij, dat
politie en justitie dat beleid bewust ge
pland hebben met als doel het marginali
seren van de hele AKB. Konkrete maatrege
len van de politie tijdens de aktieweek
zijQ niet zo zeer genomen op grond van een
inschatting van de situatie van toen,
maar stonden in grote lijnen al lang van
tevoren vast.
Deze marginaliseringsstrategie valt grof
weg gesteld uiteen in drie delen: het
klaarmaken van de publieke opinie, het
optreden tijdens de akties zelf, en het
'nawerk' (publisiteit, berechting).
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Zo'n marginaliseringsstrategie is met na
me geschikt om te gebruiken tegen socia
le bewegingen die (potentieel) een grote
aantrekkingskracht óp de bevolking hebben
en die die bevolking willen mobiliseren
tegen (delen van) het overheidsbeleid,.
De voorbereiding van de publieke opinie
komt er op neer, dat mensen met autori
teit binnen de AKB een scheiding gaan
aanleggen tussen de 'goeden' en de 'kwa
den'. Kolonel Feijlbrief, hoofd van de
rijkspolitie in het distrikt Nijmegen,
en kommisaris van de koningin in Gelder
land Geertsema hebben elk op hun eigen
manier in interviews gesteld dat de meer
derheid van de AKB uit rechtgeaarde men
sen bestaat, maar dat er toch altijd
een paar 'kriminele elementen' tussen



zitten. Plaatsvervangend burgemeester
Bergh van Dodewaard deed hetzelfde in
wat krachtiger taal, en de toenmalige mi
nister van binnenlandse zaken, van Thijn,
rondde de zaak af. Ook hij maakte ver
schil tussen de goeden en de kwaaen,
maar vergrootte de laatste groep aanzien
lijk. Iedereen mag demonstreren, maar
blokkeren mag niet; normaal gesproken
luisteren alleen de kwaden niet naar de
politie, maar als ook de goeden dat niet
doen (en dus blijven blokkeren) dan moet
Be politie weL hard ingrijpen.

Zoals bekend heeft de politie al direkt bij
het begin van de aktie keihard ingegrepen.
Zij belandde in deel twee van de operatie;
wij verstrikt in prikkeldraad, gevangen in
een greppel, in een arrestatiebus en in ieder
geval in een verstikkende traangas wolk.
Tijdens het Hoger Beroep bevestigde de poli
tiekommandant-te-velde dat inderdaad al lang
van te voren besloten was zo in te grijpen.
Zodra er iets van een blokkade zou ontstaan
zoude ME oprukken, onder dekking van hele
scheepsladingen CS-gas. Volgens de man was
daartoe besloten omdat het de 'beste oplos
sing' was om de weg zO snel mogelijk vrij te
maken zondel: dat er veel gewonden zouden
vallen ••••

Onzin natuurlijk, het is juist eén methode
om veel gewonden te krijgen: vanwege het gas
en de harde klappen, maar ook vanwege de pa
niek die ontstond (iedereen wilde weg, maar
daar was geen ruimte voor).
De mensen die in de direkte omgeving van het
gebeuren woonden ondervonden natuurlijk ook
veel last. Er moesten mensen door hun tuinen
vluchten, hetgeen schade opleverde; het CS,
gas veroorzaakte ook voor hen veel overlast.

Ondertussen vertrokken als gevolg van het po
litieoptreden grote groepen mensen, waardoor
politie en justitie vol kon houden dat er
goeden en kwaden zijn. De goeden zijn gegaan,
de slechte zijn gebleven. Tegen die slechten
moet natuurlijk hard opgetreden worden; wil
lekeurige arrestaties door arrestatieteams
met knuppels, spuitbusjes tot en met een ge
trokken pistool. om die arrestaties te ver
gemakkelijken werden de 'slechten' als een
kudde door een laagvliegende helikopter ge
filmd en geregistreerd.
De plaatselijke bevolking ging het allemaal
steeds meer ergeren; een klein aantal van
hen, aangevuld met wat jongeren uit de buurt,
wilde tot aktie overgaan. Een aantal gezags
dragers (waaronder Bergh en wethouder Groen)
steunden hen daarbij nog eens flink door
hen op te roepen en hen aan te sporen.

In de derde fase is de berechting van een
aantal arrestanten natuurlijk belangrijk;
zonder veroordelingen is nou eenmaal moei
lijk vol te houden dat er echt héle slechte
lieden in de AKB rondlopen.
Tijdens het Hoger Beroep bleek, dat er in
totaal zo'n 60 mensen opgepakt zijn. Daarvan
moesten er aanvankelijk 15 voorkomen (3 voor

13

de kinderrechter Lv.m. hun minderjarigheid,
12 gewoon voor de rechtbank). Deze getallen
geven al aan dat er vrij willekeurig gear
resteerd is.
Daarbij komt dan nog eens dat 2 van de 12
arrestanten tijdens hun eerste proces we
gens gebrek aan bewijs vrijgesproken moesten
worden.

Tijdens het Hoger Beroep, waar de verdedi
ging zich vooral richtte op de individuele
aanklachten tegen de arrestanten, heeft het
gerechtshof er nogal wat aangedaan om het
de verdediging moeilijk te maken. Getuige
nissen van de zijde van de verdediging wer
den uiterst krities en cynies bekeken,.ter
wijl de openbare aanklager het een stuk
makkelijker had.
Zo vertrokken politiegetuigen regelmatig
naar de gang, om daar van kollega's en su~

perieuren te horen wat ze moesten antwoorden.
Dit is nou niet bepaald een manier die veel
vertrouwen in hun uitspraken doet wekken.
Desondanks gebeurde het dat zij met tegen
strijdige verklaringen aan kwam. De spuit
busjes ~et gas, die de arrestatieteams ge
bruikten, waren volgens de ene stille deel
van de standaarduitrusting, volgens een an
dere waren ze pas uitgedeeld en weer een an
der vertelde ze nooit te hebben gezien. Een
superieur tenslotte bracht uitkomst, en ver
t~lde dat ze vlak voor de aktie uitgedeeld
waren en na de ophef erover in de pers met
een weer ingenomen. Een typies geval van
meineed dus, maar het gerechtshof zag het
door de vingers •••

Een ander frappant voorbeeld vormden de po
litieverklaringen omtrent de arrestie bij
de omgeworpen politiekontainer voor het ten
tenkamp. Het slachtoffer van die arrestatie
had verschillende verwondingen, een dokters
verklaring bevestigde dat. Desondanks be
weerde geen van de betrokken stillen hem ge
slagen of getrapt te hebben (filmbeelden
van dat gebeuren wenste het gerechtshof op
dat moment niet te zien). Sterker nog,
geen van de betrokken stillen herrinnerde
zich bijzonderheden omtrent hun eigen optre
den; vrijwel alles wisten ze te vertellen
over het optreden van de arrestant.
Alle betrokken stillen ontkenden plaatsge
nomen te hebben in de wagen waarmee de arres
tant afgevoerd was; als dat zo was, dan zou
die wagen met arrestant er nu nog staan •••
Maar het gerechtshof aksepteerde deze gang
van zaken.

De enige juridiese weg die de arrestanten
nog openstaat is het in kassatie gaan bij de
Hoge Raad. Het gaat daarbij om een schrifte
lijke prosedure, waarbij alleen bekeken wordt
of er procedurefouten gemaakt zijn en of het
nederlands recht wel korrekt toegepast is.
Volgens onze informatie gaan in ieder geval
twee mensen in kassatie, waaronder het
slachtoffer van de arrestatie bij de politie
kontainer.



1\ltematief' volk mijdt
alternatieve
energievierdaagse
De energiebeweging in Nijmegen heeft nu ook haar eigen vierdaagse. Eind oktober, begin no
vember vond een grote manifestatie plaats. Over energiebesparing, alternatieven, het ener
gievraagstuk en een klein beetje kernenergie en kolen. Alles bij elkaar was het een behoor
lijk succes. Er zijn drie tot vier duizend mensen geweest en we hebben veel publiciteit ge
had. De deelnemende groepen hebben vruchtbare kontakten gelegd en met de organisatie zien
we genoeg mogelijkheden om verder te gaan. De vierdaagse roept ook vragen op: Hoe kun je in
je voorlichting over energiebesparing en alternatieven op een goede manier je politieke i
deeên aan de orde laten komen? Zijn we met onze aanpak op de goede weg? Het alternatieve
publiek heeft het behoorlijk laten afweten. Wat is daar van de oorzaak? In de organisatie
deden bijna geen vrouwen mee, iets wat bij de meeste initiatieven in deze sfeer het geval
ls. Hoe is dat te verklaren?
Een ander belangrijk punt is de samenwerking met de Openbare Nutsbedrijven en het bedrijfs
leven. Wat zijn de motieven hier voor geweest, welke vragen hebben hierbij een rol gespeeld?
In dit artikel wil ik vooral ingaan op deze inhoudelijke punten. Wie meer ~il weten over de
voorbereiding, de organisatoren, de publiciteit, de aanwezige groepen en tentoonstellingen,
verwijs ik door naar het verslag dat over enige tijd bij de Energiewinkel Nijmegen (080
237544) verkrijgbaar is. Dit stuk wil vooral een aantal diskussies openen.

om te beginnen iets over de achtergronden.
Het initiatief kwam begin 1981 uit de infor
matiegroep van de Stroomgroep Nijmegen. De
idee~n over voorlichting waren in de loop
der jaren langzaam veranderd. Lag in het be

.gin ('77-'78) de nadruk. op de gevaren van
kernenergie, in de loop der jàren versctloof

de aandacht naar een konkretere uitwerking
van de eigen perspektieven: enerzijds een
andere energievoorziening als hart van een
ander produktiesysteem, anderzijds, in direk
te samenhang daarmee, greep krijgen op je ei
gen bestaan als alternatief voor de 'big
brother'-verzorgingsstaat en de ontwikkeling
dat het systeem ook steeds meer greep op de
vrije tijd van mensen krijgt (massamedia,
massakonsuptie, massatourisme , massakultuur) •
Bewust maken van de gev~ren van kernenergie,
dat is een kwestie van informeren. Als het
over perspektieven gaat, over greep krijgen
op ie eigen bestaan, dan is voorlichting te
beperkt. Dan zul je een organisatie en akti
viteiten moeten opzetten, die mensen aankno
pingspunten bieden om aan de slag te gaan.
Basisgroepen zijn daarbij een prima oplos
sing gebleken voor mensen die op dezelfde ma
nier willen aktievoeren als wij. Dat zijn ze
niet voor mensen in de wijk, huisvrouwen
waar we voorlichting aan geven, vakbondsgroe
pen, scholieren en bejaarden.

reformisme
Een ander punt kwam daar nog bij. En dat is
het inzicht, dat je reformisties bezig bent,
als je allleen nadenkt over onderwerpen als
parlementaire demokratie, repressie en vor
men van verzet en de nieuwe ontwikkelingen
op energiegebied aan technokraten overlaat.
Misschien kunnen we het kernenergieprogram
ma stoppen, maar de grootscheepse herinvoe
ring van kolen is al volop aan de gang, zon-
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der dat er echt veel tegen gebeurt. Aan de
ande>;e kant zie je dat als je op een puur
techniese manier met energiebesparing en al
ternatieven bezig bent. dat je dan ook niets
wezenlijks verandert. Energiebesparing en
windmolens worden probleemloos ingepast in
een verspillingseconomie. En sterker nog,
energiebesparing is een centraal punt gewor
den in de overheidsideologie ten aanzien van
het energievraagstuk: als jullie maar jè
best doen met energiebesparen, zoeken wij
wel uit of we misschien geen kernenergie of
kolen nodig hebben. Gespreide verantwoorde
lijkheid noemt het CDA dat.
Moeilijk dus. Als'voorbereidingsgroep hebben
we langs twee lijnen geprobeerd uit deze
problematiek te komen. Ten eerste zijn we in
gegaan op de vraag energiebesparing waarvoor,
op het probleem dat je aan de ene kant o
verspoeld wordt met energiebesparingsappara
ten en dat er aan de andere kant steeds meer
verspillende produkten komen. Tegenover de
besparingsideologie van de overheid hebben
wij in de discussies in de voorbereidings
groep energiebesparing, akties tegen ver
spilling, tegen kernenergie en kolen en
tegen de hoge energieprijzen naar voren ge
schoven. Zo hebben we bijvoorbeeld op de
zaterdagavond een kort geding gehouden over
de stelling: hoe meer ik bespaar, hoe duur
der het gas wordt, dus het is zinloos om op
energie te besparen.
Op de tentoonstelling was ook informatie te
zien over wegwerpverpakking, energie en voed-

sel, energie en verkeer en dat soort dingen.
We hadden ook nog materiaal over energie en
bewapening en energieaspekten van de regio
ontwikkeling (slaapsteden, snelwegen) willen
hebben, maar dat lukte helaas niet meer.
De tweede lijn is dat we nadrukkelijk gepro
beerd hebben om mensen bij onze aktiviteiten
te betrekken. Naast voorlichting was de pre
sentatie ert de versterking van de deelnemen
de groepen de belangrijkste doelstelling.
Het ging er niet alleen om om mensen te in
formeren, maar ook om ze bij onze zaak te
betrekken.

voorbereiding
De voorbereiding heeft een kleine anderhalf
jaar geduurd. De organisatie was in handen
van mensen uit de energiewinkel, de Organi
satie voor Duurzame Energie, Milieudefensie,
de PSP-basisgroep en de Stichting Nijmeegs
Adviesbureau Kleinschaligheid. Precies de
klubs die met alternatieve energie aan de
gang zijn en die vanuit de energie- en mi
lieubeweging betrokken zijn bij het Aktie
plan Werkgelegenheid Nijmegen.
Dankzij een aantal subsidies konden we het
gebeuren in de Vereeniging plaats laten vin
den. De Vereeniging is het bij iedereen in
Nijmegen bekende kongresgebouw. Een gebouw
met een lage drempel. Er is veel publiciteit
geweest. Dat kwam vooral doordat de ver
schillende deelnemende groepen hun eigen
publiciteit koppelden aan de energievier-
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daagse. Bij nieuws over de schillenboer, de
energiewinkel, de plannen voor waterkracht
centrales en de windenergiebrochure verwè
zen we steeds naar de vierdaagse, zodat de
ze steeds vanuit een andere invalshoek in
beeld kwam.

gezellig druk
Eigenlijk vanaf het eerste moment heerste er
een prima sfeer in de Vereeniging. Met zondag
als eerste hoogtepunt. Héle families, kinde
ren met balonnen, een hoop drukte, veel men
sen die grondig de tentoonstellingen bekeken,
voortdurend groepen van tien, twintig, dertig
mensen bij diaseries over besparingen, alter
natieven, kernenergie en passieve zonneener
gie. Uitvoerige diskussie tussen krakers die
vanwege de problemen met de elektriek in
kraakpanden, zelf een windmolen aan het bou
wen zijn en allerlei technici. Brochures,
waarvan je er op een zaterdagmiddag in de
stand maar een paar verkoopt, vlogen over de
tafel. Bij de Openbare Nutsbedrijven en het
isolatiebedrijf veel belangstelling voor iso
latie en soms heftige discussies over de
energieprijzen.
Tweede hoogt.epunt was de maandagavond. Een
kleine 250 mensen waren afgekomen op lezin
gen van Chris Westra over windenergie -een
prima verhaal- en van Lindeman over passieve
zonneenergie-een veel te technies verhaal.
Allerlei kontakten werden gelegd. Zo 'n 30
mensen blijken in Nijmegen met windenergie
aan de gang te zijn of te willen. Iemand van
de organisatie liep mensen van de techniese
dienst op zijn werk tegen het lijf, die ge
interesserd bleken te zijn in windmolens.
Van die dingen krijg je goede zin.
Natuurlijk gingen er ook een aantal aktivi
teiten minder goed. Op de maandag- en dins
dagmiddag hadden we te veel scholieren uit
genodigd waardoor het een puinhoop werd.

rentabiliteit
OOk de zondagavond viel in het water.
Op deze avond presenteeerden zich de ver
schillende initiatieven op het gebied van
energiebesparing: de schilleboer, die binnen
kort in Nijmegen van start gaat, werknemers
van Smit- transformatoren, die met ontslag
bedreigd worden en nu energiebesparingsappa
ratuur willen gaan maken, de ENFB met een
fietsenstallingsplan, de windwerkgroep Nijme
gen met een nieuwe brosjure, de waterkracht
groep met plannen voor waterkrachtcentrales
hier in de regio, de gemeentelijke energie
ambtenaar, de energiewinkel en iemand van
de MTS die werkt aan de ontwikkeling van een
warmwaterproducerende rem voor windmolens.
Iedereen vertelde zijn -het was een pure
mannenzaak- verhaal en waar het initiatief
in meer of mindere mate vastliep. Ieder zit
voor zich te knokken om iets van de grond te
krijgen. Soms lukt iets, dat is inspirerend,
maar als je al die initiatieven naast el-
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kaar ziet ploeteren met een gebrek aan des
kundigheid en geld, dan val je even stil.
"Waar zijn we mee bezig?", vroeg iemand
zich op het eind van de avond af, "wij zit
ten te praten over rentabiliteit en dat soort
dingen, heeft iemand die vraag bij Kalkar wel
eens gehoord, waar hebben we het over!" De
spijker op z'n kop, maar hoe kun je konkreet
verder vanuit zo'n konstatering? Als dat de
inzet van de diskussie was geweest, was er
misschien meer uitgekomen.

vrouwen
Bij de voorbereiding zijn maar enkele vrou
wen tegenover twintig tot dertig mannen be
trokken geweest. Een situatie, die vergelijk
baar is met die van de energiewinkel en de
'energie en miljeu' temagroep van het aktie
plan werkgelegenheid. Nog steeds zijn de
groepen, die zich met energie en miljeu be
zig houden bijna uitsluitend mannengroepen.
Waarschijnlijk heeft dit veel te maken met
de techniese en vaak ook organisatoriese
sfeer die over dit soort aktiviteiten hangt.
Een andere reden kan zijn dat veel vrouwen
zich georganiseerd hebben in aparte vrouwen
basisgroepen , waardoor het via vi.a ergens
inrollen veel minder vaak voorkomt. Ik weet
het niet. Het lijkt me een goede zaak als
vrouwen zich hierover uitspreken.

basisgroepen
Eén van de meest in het oogspringende pun
ten tijdens de vierdaagse was dat het 'al
ternatieve publiek', de mensen in basisgroe
pen en de mensen die mee gaan naar akties,
het voor een groot deel hebben laten afweten.
Dit geldt zowel voor de tentoonstelling als
voor de avondprogramma's. Zoiets geeft te
denken. Het versterkt de gedachte dat de be
langstelling voor de energieproblemqtiek bin
nen de basisgroepenbeweging vrijwel nihil is,
dat mensen alleen maar met diskussies over
aktievormen en repressie bezig zijn, dat er
nog steeds een taboe is op, of misschien
zelfs een angst voor het konkreet nadenken
over om:e perspektieven, over wat wij mensen
te bieden hebben.
Voor een deel is het ook een soort angst voor
techniek, of minstens een enorme onderschat
ting van technologiese ontwikkelingen voor
de maatschappelijke (machts) verhoudingen. Wat
mij betreft is het laatste woord hier over
nog niet gezegd.

nutsbedrijven
Oe Openbare Nutsbedrijven stonden ook met
een stand op de vierdaagse. Dat heeft bij
nogal wat mensen bevreemding gewekt en wij
hebben er ook niet zomaar toe besloten. De
Nuts geeft niet alleen voorlichting over
energiebesparing, ze levert ook elektriciteit
uit kerncentrales zonder daar een probleem
van te maken. ze treedt ook op tegen atoom-



stroomweigeraars en mensen die hun energie
rekening niet kunnen betalen. Ze accepteert 
klakkeloos de energieprijsverhogingen en ze 
stimuleert nauwelijks alternatieve energie. 
Waarom d.;m toch? In de voorberiedingsgroep 
zaten we met het probleem dat we mensen 
zochten die goede praktische informatie 
over energiebesparing wilden geven. We wil
den niet alleen een isolatiebedrijf, omdat 
die zich niet de vraag stelt wat mensen het 
beste kunnen doen , maar welk produkt van hem 
de mense.n het .beste kunnen kopen. 
Vanuit die invalshoek hebben we de Kleine 
Aarde, Woonenergie, Energie Anders en de 
Nuts benadert. Alleen de Nuts kon. In het 
gesprek bleek bovendien dat de besparinga
voorlichters van de Nuts wat energiebespa
ring in huishoudens betreft op een voor ons 
acceptabele manier voorlichting geven, voor 
zover wij dat tenminste kunnen overzien. 
Het bleken bovendien a~dige mensen te zijn. 
Ze hebbe.n via de gemeente gratis folders 
laten drukken, meegewerkt aan de versprei
ding van affiches en voor het een en ander 
aan dia- en filmapparatuur gezorgd. 
Natuurlijk wilde.n we als voorbereidinga
groep de bezoeksters/ers ook met de andere 
gezichten van de Nuts konfronteren. we hoop
ten te bereiken, via de energiewinkel (Giro
blauwaktie), de ODE (alternatieve energie) 
en het woonlasten komm.itee. Achteraf gezien 
is dit niet duidelijk genoeg gebeurt. De 
energiewinkel en ODE hebben zich niet echt 
politiek geprofileerd, terwijl het woonlas
tenkommitee om allerlei redenen -energiebe
sparing is rechts- niet mee wilden werken . 
Dat was jaamer, maar geen ramp, omdat veel 
mensen zelf wel naar de Nuts toegingen om 
over hun beleid te praten. De Nuts werd aan
spreekhaar door op de manifestatie te staan 
en dat is -achteraf gezien- al voldoende 
reden geweest om ze te laten komen. 

Bedrijven 

Dan het bedrijfsleven. Voor het eerst hebben 
we met een aantal bedrijven samengewerkt. 
Naast een aantal kleinschalige bedrijven op 
het gebied van besparingsapparatuur en zon
nekollektoren, heeft er een isolatiebedrijf 
gestaan. Als het aan ons gelegen had, waren 
er ook nog een centraleverwarmingsöedrijf en 
ee.n windmolenbedrijf en een doe-het-zelfzaak 
gekomen. En jammer genoeg kon de stand over 
warmtepompen van de Zweedse -firma,waar de 
werknemers van Smit-Trafo mee samen. werken, 
ook niet kanen. 
Wat zijn onze argumenten om met bedrijven 
samen te werken? 
Op de eerste plaats vinden we dat er geen 
alternatief is voor de industriële samenle
ving, alleen binnen de industriële samen
leving. Memobedrijven zijn een aanvulling 
en voor een deel ook een ktitiek op een in
dustrieel produktiesysteem, maar geen alter
natief ervoor. 
Wij bekritiseren niet de industrie, .maar ont-
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wikkelingen binnen de industrie, die natuur
lijk alles te maken hebben met de kapi talis
tischa produktieverhoudingen. Op dit moment 
vindt via de economische crisis een enorme 
reorganisatie plaats van de industriele pro
duktie: aan de ene kant een afbraak en ver
plaatsing vanzinvolle industriele produktie, 
aan de andere kant worden de kiemen gelegd 
voor wat je een super industrie kunt noemen. 
Als je naar Nijmegen kijkt, zie je dat de 
melkfabriek verdwijnt en dat in zekere zin 
in plaats daarvan een ll)elkpoederfabriek voor 
de export komt, of dat er door bepaalde groe
pen naar gestreefd wordtomvan de Rijksweg 
73 een snelweg te maken, om alvast een goede 
verbinding te hebben naar het nieuwe Rutirge
bied dat achter de Achterhoek en rond Kalkar 
gepland is. Een ander punt is hoe de elektri
citeitsbedrijven via hun regionale stadsvér
warmingskoppelnet de huisverwa.rming in hun 
greep willen krijgen. 

Kortom het wordt hoog tijd om de industrie 
niet langer als een uitbuitende moloch te 
zien en het daarbij te laten. We moeten bij
voorbeeld nodig eens de ontwikkelingen bin
nen de windmolenproduktie gaan bekijken. 
Chris Westra vertelde dat Holec bezig is om 
zijn niet zo goede windmolen onder de prijs 
te verkopen om zo alle konkurrentie kapot te 
maken. Wie weet dat? Wie volgt zulke ontwik
kelingen? De AKB in ieder geval niet. En dat 
is een slechte zaak. Daarom is ons standpunt 
dat we wel met bedrijven in zee moeten gaan 
en dat we al doende goed moeten bekijken hoe 
precies. Want het is natuurlijk nog steeds 
zo, dat ieder bedrijf mee moet in de kon
kurrentieslag, dat winst belangrijker is dan 
werknemersbelangen en noem al die dingen 
maar op. 

Slot 

We hebben een hoop geleerd en het zit er dik 
in dat er in de toekomst nog wel eens zo'n 
vierdaagse zal komen. Op een aantal van de 
hierboven gestelde vragen komt hopelijk de -
komende tijd meer duidelijkheid, zodat we 
daar in de toekomst ook iets mee kunnen doen. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal de energie
winkel wel de plaats worden van waaruit toe
komstige initiatieven komen. Het enthousias
me is er in ieder geval. 

Sible Schön~ 



plutonium. kwijt
in Windscale

Enge tand: Meer dan tien kilo plutonium is
het afgelopen jaar zoek geraakt in de opwer'
kingsfabriek van Windscale in Engeland. In
de opwerkingsfabriek worden onder andere de
splijtstofstaven van Dodewaard opgewerkt.
De verdwijning van het plutonium werd bekend
gemaakt in een rapport 'Ma,terials unaeeoun
ted fo1.' 1982'. DeUnited Kingdom Atomie Ene1.'
gy Authority en British Nuclear Fuel Ltd, de
eigenaren van Windscale verklaarden dat de
methodes voor de registratie van nucleair
materiaal erg ingewikkeld zijn, maar toch
goed ontwikkeld. Het blijft echter problema
ties om exacte metingen te doen vanwege de
natuurkundige en chemiese vorm van plutonium
en uranium.
Tekort aan plutonium. in de metingen hoeft
niet te betekenen dat het materiaal ook
daadwerkelijk verloren of gestolen is. In de
periode tussen 1970 en 1980 werd in vier
jaar 119 kilo plutonium vermist en in zes
jaar 72 kilo gevonden.
De onnauwkeurigheid van de metingen toont
aan dat het mogelijk is genoeg plutonium om
enkelu atoombommen te maken te verduisteren
zonder dat het ontdekt of aangetoond kan
worden. (WISE)

WISE-neus

Chinees uranium
voor Argentinië

A1.'gentini~: Argentinië gaat 12 kilo verrijkt
uranium van China kopen. De 20% verrijkte
uranium zal de brandstof worden voor een
Argentijnse onderzoeksreaktor. Eerst was Ar
gentinië van plan dit uranium van de VS aan
te kopen. Amerika weigerde de verkoop omdat
de Argentijnen de vereiste veiligheidsvoor
schriften niet wilden accepteren. (WISE)

Engelse
ontwikkelingshulp
Engeland:Tussen Engeland en India is een
overeenkomst gesloten ter waarde van 460
miljoen gulden voor de ontwikkeling van een
nieuwe kerncentrale bij Rihand in midden In
dia. De schenking komt van het huidige hulp
programma aan India en het meeste geld zal
verdeeld over drie jaar geschonken worden.
(WISE)
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drijvend uranium
in Harrisburg

Ve1.'enigdkt Staten: stukjes uranium, afkom"
stig van de besëhadigde splijtstofstaven,
drijven rond in het reaktorvat van de Three'
Mile Island kerncentrale waar in 1979 bijna
een melt-down plaatsvond. Een woordvoerder
v<,Ul Bechtel National Inc, het bedrijf dat
de beschadigde reaktor zal schoonmaken,
maakte dit bekend.
Ç>p dit moinent vormen de uraniumtab1,.et'tl!n
geen direkte bedreiging, maar bij de schoon"
maak zou teveel uranium in een filter kunnen"
samenkomen waarbij een zogenaa~e kritisché
massa ontstaat. Er vindt dan een spontane !
kernexplosie plaats. I
De schoonmaakoperatie zou in 1984 moeten be-j
ginnen. De kosten zijn echter gestegen tot
760 miljoen dollar en de vraag is of de re
gering en noodfondsen bereid zijn dat geld
op tafel te leggen. (No Nuclear Ne~s)



verzet tegen
"Schacht Konrad"
West-Duits Zand: 8.000 Westduitsers demon
streerden op 30 oktober tegen de geplande
opslag van laag en middel radioaktief afval
in de verlaten mijn, de 'Sahaaht Konrad' in
Salzgitter, dichtbij de grens met OOstduits
land.
De 'Schacht Konrad " die in 1976 gesloten
werd, heeft een capaciteit voor 500.000 m3
laag en middel actief afval. De "Schacht Kon-

1
rad zal de gro.o.tste opslagplaats voor radio
aktief afval in Westeuropa wórden. De mijn
is van wezenlijk belang voor de verdere ont
wikkeling van het. atoomprogranma in de BRD.
Nieuwe kernreaktoren kunnen alleen opgestart
worden wanneer er een plaats is voor de op
slag van het afval (nu zo'n 13.000 m3 per
jaar). Zo is de vergunning voor het opstar
ten van de kernreaktor in Grafenrheinfeld
afgegeven op basis van van het 'Schacht Kon
rad projekt'

Een dag na de demonstratie in Salzgitter, op
1 november werd bekend gemaakt dat Draghan,
30 km van Gorleben, de nieuwe plaats wordt
voor een opwerkingsfabriek.
De bekendmaking kwam als een komplete verras
sing. Minister- president Albrecht van Neder
Saksen had nog in juli gezegd dat in het ge
bied geen opwerkingsfabriek zal komen. De

.. atoomlobby heeft altijd het plan gehad om

ëeen opwerkingsfabriek dicht bij de definitie
ve opslaq van het hoog-radioaktieve afval
(Gorleben) te bouwen, zodat de transportkos

,. ten zo laag mogelijk zouden blijven. Door
het heftige verzet werden 'deze plannen ~n

.. 1979 verlaten, maar zijn nu kennelijk weer
• uit de la gehaald.
• In het gebied rond Gorleben werd de bekend-
• making verrassend sne1 opgevolgd door ver
'. zetsakties. 272 door boeren bestuurde trak
.. tors demonstreerden op 13 november. Verdere
• akties zijn aanqekondiqd. (WISE)

o ..... .$oS;

EngeZand: 23 vrouwen van het vrouwenvredes
kamp bij de Amerikaanse vliegbasis in Green- .
ham Common zijn onlangs veroordeeld tot 14
dagen gevangenisstraf. Het misdrijf waarvoor
ze veroordeeld werden was een geweldloze
aktie, waarbij de vrouwen liggend de machi
nes voor de aanleg van een rioolleiding naar I
de vliegbasis blokkeerden.
Het vrouwenkamp bestaat al sinds september
1981 als verzet tegen de 96 kruisraketten,
die daar als eerste in Europa geplaatst zul
len worden.
Een paar weken geleden is ook bij Capenhurst
een vrouwenkamp opgezet. In Capenhurst staat
een uraniumverrijkingsfabriek. De vrouwen
zijn van plan daar drie maanden te blijven.

afzinken
atoomonderzeers
Verenigde Staten: De Amerikaanse marine over
weegt een plan 0111 de komende 30 jaar 100 ont
mantelde atoombnderzee~r$ op te bergen door
ze gewoon te laten zinken in de Atlantische
en Stille Oceaan. Volgens een rapport van
de 'Oceanic Society' zal, wanneer het af
zinkplan van de marine wordt uitgevoerd een
ongekende hoeveelheid radioaktiviteit in de
Oceanen terecht komen.
"Het afzinken van één onderzeelfr staat ge
Zijk met de totaZe hoeveeZheid radioaktivi
teit die sinds 1946 in Amerikaanse wateren
gedumpt is"~ volgens het rapport.
Amerika heeft vanaf 1970 een moratorium over
het dumpen van radioaktief'afval.Volgens de
Oceanic Society zou Amerika overwegen het
dumpen van afval weer te hervatten. (WISE)

gevangenisstraf
voor vredesvrouwen

-'
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Hete sneeuw in de Pacific
De Paaifia~ dat stukje btauüJ tinks van Amer-ika en r-eahts van AustmtiiJ en AziiJ. Niet
atteen in onze a.aX'drijkskundeboek;jes maar- ook in de 'lJJeX'etdpotitiek fû(lS eX' niet zoveel,
betangstetting voor- dit gebied. Wat had dit eno1'me gebied met duizenden bewoonde en on
bewoonde eitanden onze gutzige~ effiaiiJnte getndustr-iatiseer-de samenteving immer-s te
bieden? Niet veel, meer- dan puimte. Maar- juist de puimtevan de Paaifia en de kLJetsbar-e
isotatie van de eitanden l.c1aPen een betangpijke vO()X'fûaaPde om het gebied een unieke be
steT/'l7TÏ,ng te geven. Na de t7ûeede 'Wer-etdoor-tog ~egen de Paaifiaeitanden te maken met een
nieUhJ sooX't uitbuiting van de supePmaahten~ het nukteai~ kotoniatisme.
De Vs~ Engetand en FX'ankPijk vonden het gebied bij uitstek gesahikt voor- het testen van
hun vemietigendste bJapen~ de atoorribom. Jaoan en de VS oVeP'Wegen om het ongewenste r-adio
aktieve afval, van kemaentmtes in de Paaifia te dumpen en ver-sahittende eitanden zijn
in gebpuik ats mititai~ bases.
In ditar-t,iket woX'den rret name de nukteai~ misdaden van Amer-ika en Fr-ankr-ijk besah~ven

en het omveJ.ngr'ijke ver-zet daaX'tegen van de Paaifiabewoner-s.

Na de tweede wereldoorlog kregen de VS de
Marshall-eilanden onder protektoraat van de
Verenigde Naties. In de afspraak stond dat
Amerika het land, de grondstoffen en de ge
zondheid van de bevolking in bescherming
moest nemen. Amerika interpreteerde deze af
spraak op geheel eigen wijze. Nog geen jaar
later, in 1946 kwam het Amerikaanse leger
naar Bikini. De bevolking van het eiland
moest uit liefde voor het nieuwe vaderland
de geb9ortegrond verlaten. Hun eiland was
bestemd voor atoomproeven die 'een dienst
aan de rrensheid bewezen en aan atte 'lJJer-etd
oOX'togen een eind zouden maken'.
De mensen van Bikini werden geëvakueerd
naar een eiland dat niet voor niets tot die
tijd onbewoond was geweest. Ze konden niet
in hun eigen voedselbehoefte voorzien en
al snel kregen ze te maken met ondervoedings
problemen. Ondertussen werd hun thuis ver
giftigd door kernproeven. Van 1946 tot 1958
heeft Amerika 66 kernproeven in de atmosfeer
boven Bikini en Enewetak uitgevoerd.

"Bravo"
De ~este kernproeven kregen we1n1g aandacht
in de rest van de wereld. Onopgemerkt werd
een enorm gebied vergiftigd. Dat veranderde
op .1 maart 1954.Het Amerikaanse leger teste
op die dag de waterstofbom "Bravo". De bom
bleek een onverwachte kracht te ontwikkelen
van 15 megaton, 1000 keer de kracht van de
bom op Hiroshima. Door deze kracht verander
de de windrichting en enkele bewoonde eilan
de werden door de fall-out getroffen.
De bewoners van Rongelap, dat op 120 mijl
van Bikini ligt, wisten van niets. Op 1
maart zagen ze voor het eerst van hun leven
sneeuw, hete sneeuw. De mensen werden mis
selijk, moesten braken, kregen diarree, hun
huid jeukte en hun haar viel uit. Pas na
twee dagen werden ze geëvakueerd. Sinds en
kel,e jaren zijn de gevolgen van het "Bravo"
ongeluk te zien:schildklierkanker, leukemie,
groeiproblemen , misvormingen en zwakzinnige
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kinderen. 69% van de mensen van Rongelap
die tijdens hetongeluk jonger dan tien jaar
waren lijden nu aan schildklierziektes.
De bewoners van Bikini werd in het begin
van de jaren '70 verteld dat ze weer terug
konden naar hun eiland en enkele families
gingen terug. De radioaktiviteit zou verdwe
nen zijn.- Na enkele jaren ontdekten de Ame
rikaanse geleerden .dat èie maximum toelaat
bare stralingsdosis in de lichamen van de
mensen overschreden was en ze werden op
nieuw weggehaald.
Kwajalein, een van de Marshallatollen, werd
tijdens het protektoraat ingericht als mi
litaire basis. Bij de afloop van het pro
tektoraat in 1980 heeft Amerika de bewoners
kontrakten opgedrongen om zo het gebied
voor een luttel bedrag te kunnen blijven
gebruiken. Het Kwajalein-atol wordt onder
andere gebruikt om lange afstandsraketten
te testen. De bewoners hebben de kontrak
ten getekend maar komen er nu achter dat
voor westers geld alleen onderdrukking ge
kocht kan worden. Ze proberen de kontrakten
door bezettingen van hun oude gebied onge
daan te maken.
De bewoners van Bikini hebben bij de VS
schadeclaims ingediend. Waarschijnlijk krij
gen ze slechts een gedeelte vergoed.

Moruroa
"F'1'ankPijk zat nimmer- keX'npr-oeven in het
Sti tte Oaeaangebied doen ptaatsvinden ". Deze
uitspraak kwam in 1961 uit de mond van Louis
Jacquinot, toenmalig Frans minister voor
overzeese gebiedsdelen. Twee jaar later be
zetten duizenden militairen en burger-tech
nici enkele eilanden van de kolonie Frans
Polynesië in de Pacific.
Si~ds de invasie is de situatie in Frans
Polynes~ë dramaties veranderd. Duizenden
Polynesiërs werden van hun eilanden gehaald
om mee te werken aan de bouw van de atoomba
sis op Moruroa. Toen de bouw klaar was wer
dén ze niet, zoals beloofd, terugebracht
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Het daadwerkelijke verzet ontstond naar
aanleiding van de Frans.e atocmp:t'oeven.
Aan de kust van Peru werd in het begin van
de jaren •70 radioaktieve vis gevangen en
Peru dreiqde de diplomatieke bètnkkingen
met Frankrj.·jk af te breken. Leidende weten
schappers, waaronder Albert SChweitzer, die
schre.efdat 'degenen die stenen dat 1cB:rn
pl'oe."en onqtWQ/lU'U,jk zijn. 7;eugenaal'S zijn'
deden een oproep de kemproeven te stoppen.
Vanuit Nieuw Zeeland vertrokken vanaf 1972
verschillende protestschepen naar de geva
renzone rond Moruroa om zo de proe-oen tegen
te houden. A1l.emaal werden ze geinterd door
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De bewoners van de zestien landen in de
Pacj.fic, waaronder Australië $n Nieuw Zee
land, hebben zich altijd verz$t tegen welke
nukleai.n aktiviteit dan oek in hun gebied.

pinqen uitgesteld. Vanaf augustus 1980 reist
een team Japanse wetenschappers bijna alle
Pacific-staten langs om de autoriteiten te
overtuigen dat de dumpingen veilig zijn.
Jammer voor Japán, maar de mensen van de
Pacific hebben net iets te vaak dit soort
wetensc;happers op bezoek gehad.

het verzet
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het plan om in de Pacific duizenden tonnen
radioaktief afval van kerncentrales te dum
pen. Volgens Japan zou e.erst twee jaar
'geë)Cperimenteerd' moeten worden met deze
dumpingen. In die twee jaar zouden 5.000
tot 10.000 200-liter vaten gedumpt worden
ten zuidwesten van Japan op een diepte van
6.000 meter. Na de experimentele fase (be
geleidt door verschillende wetenschappelijke
onderzoeken) zouden jaarlijks 100.000 vaten
gedumpt gaan worÇlen.
Japan was van plan d$ eerste fase in april
1980 te laten beginnen. Door het qrote ver
zet in Japan en de Pacific werden de dum-

naar hun eilanden, maar afgezet op Tahiti,
het hoofdeiland van Polynesii!. Daar ontston~

~n toen de eerste krottenwijken bij Papeete
de hoofdstad van Tahiti.
Op 2 juli 1966 bracht het Franse leger de
eerste atoembom tot ontploffing in de atmo
sfeer boven Moruroa.• Drie jaar nadat de VS,
de Sovjet-Unie en Engeland een verdrag over
een waren gekomen, waarin ze afspraken geen
proeven in de atmosfeer uitte voeren vanwe
ge de gevaren voer het milieu. Bet 'onafhan
kelijke' Frankrijk h~ .met deze afspraak
niet veel te maken. De Fransen beweerden dat
hUn proeven volkomen ongevaarlijk waren.
Er zouden nog veertig kernproeven in de at~

mosfeer boven Moruroa volgen. Onder interna
tionale druk moest de Franse arroqantie uit
eindelijk toch zwichten. Vanaf 1975 zijn
ruim vijftig atoombommen in de onderqrond
van Moruroa tot ontploffing gebracht. De
laatste jaren test Frankrijk daar ook de
neutronenbom.

De Japanse regering overweeqt nog steeds

De Frans Polynesiese samenleving is inmid
dels totaal ontredderd. Door de Franse be
zetting, gemiddeld zijn zo'n 5 tot 8.000
militairen aanwezig, is de economiese
struktuur vernietigd. Doer de vergiftiging
van de visgronden en de overbevolking van
Tahiti, kunnen de Polynesiërs niet langer
in hun levensbehoefte voerzien. 90% van de
financiële middelen komt uit Frankrijk. In
de krottenwijken heerst ondervoeding, een
slechte hygiene en de jonge slecht geschool
de Polynesiërs ontbreekt het aan ieder toe
kcmstperspektief. Politiek gezien zijn de
Tahitiaanse volksvertegenwoordigers volko
men machteloos.
Niet alleen op Tahiti is de toestand ten
gevolge van de kernproeven hopeloos. Bet
Moruroa-atol ziet er doer de proeven uit
als een zwitserse kaas. Een gedeelte is al
in zee gezonken waarbij veel radioaktivi
teit vrij kwam.
In 1979 zette en bom zich vast in de schach~.

De bom werd toch tot ontploffing gebracht
waarbij .een kilometerlange scheur in het
atol ontstond. Een qrote hoeveelheid radio
aktiviteit kwam vrij. Door de schQk van
deze ontploffing ontstond een vloedqolf die
het atol overspoelde. in die tijd bevánd
zich op het atol een 30.000kwadraat meter
grote opslaqplaats met hoog radioaktief
afval en plutonium, dat nog een overblijf
selwas van de proeven in de atmosfeer.
Ook daarna is het atol enkele keren over
spoeld geweest na een storm. De Franse
minister van Defensie, Bernus heeft in de
cember 1981 een van deze ongelukk~ toege.ge
ven. Dit voorjaar meldde hij dat de opslag
plaats verdwenen was. Bij vertelde niet wat
er met het plutonium gebeurt is. De Oceaan
is groet en het ergste valt te vrezen •••

ontredderd
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de Franse marine. De Algemene Vergadering
van de VN veroordeelde de pZ'Oeven. Het In
ternationale Gerechtshof in Den Haag eiste
de stopzetting, maar Frankrijk weigerde
het gerechtshof te erkennen.
Toch ging Frankrijk in 1975 'ondergronds'
een marginale verbetering.
Uit het verzet tegen de Franse kernproeven
komt de Nuclear Free Pacific Forum voort.
In 1975 werd op Fiji de eerste konferentie
van dit platform gehouden. Op deze konferen
tie werd een resolutie opgesteld die opriep
tot een denuklearisatie van de hele Pacific,
het beëindigen van de -kernproeven,een verbod
op alle aktiviteiten die iets met kernener
gie of kernwapens te maken hebben en een te
rugtrekking van alle kernmachten uit het
gebied.

grondwet
Op basis van deze resolutie hebben de be
woners van de Pacific allerlei kampagnes
op touw gezet om de hele Pacific te mobili
seren tegen het nukleaire kolonialisme, om
in de hele wereld aandacht en steun te vra
gen en on de vergiftiging van de Pacific
daadwerkelijk te stoppen.
De bevolking van Belau (het vroegere Palau)
heeft in 1979 via een referendum een grond
wet aangenomen die van Belau een atoom-vrije
zone maakt. De grondwet eist een drie-kwart
meerderheid steun van de bevolking voordat
enige opslag, proefneming, gebruik of ont
ploffing van nucleaire of andere schadelijke
stoffen toegestaan wordt.
Deze grondwet betekende het definitieve
einde voor het Amerikaanse plan een basis
voor atoomonderzeeërs op Belau te bouwen.
Op Kwajalein woedt het verzet tegen de
Amerikaanse basis waarvoor de Kwajaleinse
landeigenaren hun land moesten verkopen.
De landeigenaren zijn met honderden terug
gekeerd in de 'Action Homecoming' en maken
het zo de Amerikanen onmogelijk om het atol
te gebruiken voor proeven met intercontinen
~le raketten die in Californië afgevuurd
worden.
''Wij.. eigenaren van dB eilandBn !Vaal' dez.,e
~n8 woPden ontwikkeU.. kunnen niet nege
:ren dat dBze ke:rnkoppen bedoeld zijn te ex
plode:ren in landBn die tegen Ame:rika zijn.

We zijn niet natel.. lVe weten dat de eigena
ren.. ongevèe:r 60.000 in getal.. niet kunnen
voo:rkorrran dat een supe:rmacht ke:rnlVapens kan
ontwikkelen.. maa:r lVe kunnen e:r in iedB:r ge
va l voo:r zo:rgen dat onze eiZandBn niet voo:r
dat doel geb:ruikt !Vorden. Dat is niet alleen
ons ü1ette lijk recht.. maa:r ook onze more le
plicht". Dit zei lmada Kabua, een van de
drie senatoren van Kwajalein.
Het schaamrood komt wel op je wangen als je
iemand uit een door 'onze' supermachten
onderdrukt gebied hoort praten over een mo
rele pltcht om zich te verzetten.

regeringen
Niet alleen de bevolking, ook alle gevestig
de instanties in de Pacific verzetten zich
tegen het: nukleaire kolonialisme.
De regeringen hebben zich verenigd in de Pa
cific Conference. Dit voorjaar werd een de
legatie met drie staatshoofden, die de lan
den van de Pacific Conference vertegenwoor
digde naar Parijs gezonden om de stopzet
ting van de Franse kernproeven te eisen.
De delegatie ging, ondanks de druk die Pa
rijs op de 16 Pacificlanden zette. Frankrijk
chanteerde met een economiese boykot als de
Pacificlanden al te krasse uitspraken zouden
doen. Ondanks de zware bezetting van de de
lagatie werd in de Franse pers geen woord
over het bezoek geschreven. Mitterand be
loofde enkel de proeven zo snel mogelijk te
stoppen. Een week nadat de delegatie weer
thuisgekomen was begon Frankrijk met een
nieuwe serie atoomproeven.
De kerken van de Pacific hebben zich vere
nigd in de Pacific Counsil of Churches. Ze
hebben 1982 uitgeroepen tot anti-nukleair
jaar. Hun leus is 'Als het dan zo veilig is..
test het in Pa:rijs.. dump het in Tokio en
plaats het in Washington.. maa:r hou de paci
fic atoomv:rij!' De kerken hebben onder an
dere een anti-nukleair handboek uitgegeven
voor de bewoners van de Pacific. Iets wat
in onze westerse verhoudingen moeilijk voor
te stellen is.
De derde belangrijke macht in de Pa-
cific i$ de vakbonden. Zij hebben zich
verenigd in de Pacific Union Congress. Ook
zij .steunen het verzet tegen het nukleaire
kolonialisme. Dit voorjaar dreigden de vak-

--._-------------.-_-----------------
-----~----
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bonden met een Franse boykot. De direkte
aanleiding waS de inbeslagname van het pro
testschip 'Pacific Peacemaker' door de
Franse marine. Door de dreigementen van de
vakbonden werd het schip na enkele dagen
weer vrij gelaten. De Fransen hebben al eer
der, in 1973 moegen proeven van een boykot.
Toen bleven alle Franse schepen in de havens
van Australië en Nieuw Zeeland ongelost, de
transportdiensten weigerden Franse goederen
te vervoeren en zelfs brieven met Franse
postzegels werden gestopt.
Nu zijn de vakbonden nog beter georganiseerd
dan in 1973 en een nieuwe totale boykot is
in voorbereiding.
Het vez::zet in de Pacific is sterk groeiende
De voor onze westerse verhoudingen ongekende
samenwerking tussen regeringen, kerken, vak-

bonden en bewoners tekent de drang om ver
lost te worden van de nukleaire kolonisati~

De omvang van het eensluidende verzet is
geografies gezien enorm groot, maar toch
beperkt.
"Zo"lang de Weste1'se Zanden stUzlJJijgend toe
kijken kunnen lJJij niets uitl'iahten tegen de
supe1'maahten."aldus John Doom, kerkelijk
leider van Frans Polynesië.
De Pacific is economies afhankelijk gemaakt
van de Westerse machten. Een belangrijk
machtsmiddel, de economiese boykot kunnen
ze niet effektief toepassen. Dat kunnen Wes
terse landen wel. Het probleem moet terug
gebracht worden naar daar waar het thuis
hoort: Frankrijk, de VS, Japan, de westerse
wereld.

Made leen
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Nuclear Fix
Het eerste boek van WISE (World Informa
tion Service on Energy) hande'lt over kern
energie in de derde wereld. De opzet is
gelijk groots: het verschijnt in vier ta
len. De nederlandse versie is dan ook dui
delijk, en af en toe storend, een verta
ling uit het engels, zoals al uit de titel
blijkt. Ik weet echt niet wat het betekent.
Maar goed: het gaat er om wat er in staat.
Dat is heel wat. om te beginnen een algeme
ne inleiding, waarbij vooral wordt ingegaan
op proliferatie-problemen: de geschiedenis
van de kernenergie begon immers boven Hiro
sjima. De ekonomiese kanten van de zaak
komen minder uit de verf, hoewel duidelijk
wordt gemaakt dat de 'gewone' bevolking in
de derde wereld er in ieder geval niet
beter op wordt.
"En tVaar gaan die hoogspanningsteidingèn
in derode veroetdtanden dan naaI'toe? We kun
nen ze votgen tot de distI'ibutieptaatsen
en van d.aaX' tot de ktanten. Dit zou op
groote schaal. in derde lVeroe tdtanden gedaan
moeten lVoroden. De konktusies zouden zeer
interoessant zijn. Bijvoorobeetd in de Fiti
pijnen gaan de hoogspanningsteidingen ~f

naaI' de vI'ije handetszone ~f naaI' een van
de miLitaire bases van de vs. Dit kan in
zeero veel. tanden aangetroffen lVoroden."
Voor de verschillende derde-wereld-landen
wordt dan aangegeven wat daar op het gebied
van kernenergie gebeurt. Ook hier weer de
nadruk op de produktie van kernwapens. De
grootste hoofdstukken zijn telkens gewijd
aan landen die ervan verdacht worden druk

bezig te z1Jn met de ontwikkeling van een
eigen atoombom, of er al één hebben. Dat
laatste slaat dan op India, dat het enige
derde-wereld-land is dat een atoombom heeft
laten ontploffen.

Ook andere landen komen echter ruim aan
bod, met hier en daar een zijsprong naar
de relatie met westerse landen, de leve
ranciers van allerlei n~leaire troep.
Een vervelende zaak is overigens het ont
breken van een index: wil je als wester
ling weten waar een maatschappij zoal ak
tief is (en dat is voor ons, bewoners van
de landen waar die industriën hun hoofdves
tigingen hebben, de meest direkte ingang),
dan moet je het hele boek doorlezen!
Het blijft echter een schatkamer van gege
vens voor wie van alles over kernenergie
in de derde wereld wil weten, van ële speur
tocht naar uranium in Zambia tot de eigen
atoomindustrie in India:

'De nuctear fk' is te besteUen door over
making van 126#- op giroonummer 2576166 ten
name van WISE Derde Weroe td# Amsterdam ondero
vermetding van Fk (f 26#- is 121#- boek
pI'ijs ptus 15#- verozend- en administratie
kosten). Ook te bestetten bij de boekhan
del..
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"huurschuld..

-----_ ... _- ...... -
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We schreven het al in de vorige Stopkontrakt: de atoanstroanaktie krijgt
vaart! Duizenden Nederlanders doen mee. Sinds het Pinksterkan1;> van de
oOOewaard-çaat-dicht groepen is het aantal plaatsen waar de aktie georga
niseerd wordt weer flink toegenaten. De aktie verspreidt zich als een
lopend vuurtje O'ler het land.

- --

----_ .......-. ..

NIEr I.EUK
De mensen zijn ontzettend vin
dingrijk en bedenken steeds
nieuwe manieren all hW'l stroc::m
rekening te betalen. Niet atdat
ze dat zo leuk vi.nden, want het
is best ingewikkeld. Je l'lDet het
allemaal zelf maar bijhouden,
hoeveel je 'MUU'leeI' betaald hebt,
of de aanmaning die je kreeg wel
of niet terecht was enzovoorts.
Maar ze hebben het er graag voor
O'ler: ze willen imners geen
atoanstroem! DUr willen we niet
~ llEebetalen en dat zullen we
. elektriciteitsmaatschappijen
idelijk maken ook:

In Den Bosch weigert een aantal men
sen voor atoanstroem te betalen.
Daaran houden ze 1 gulden van hW'l
elektriciteitsrekening in, onder het
rotto:Geen Piek voor Atoanelektriek.
Deze mensen betalen ook hW'l huur via
het G.E.B. Toevalligexwijs kwamen
zij erachter dat het G.E.B. deze
gulden aftrok van hW'l betaling aan
de woningbouwvereniging. Na I:oze
brieven is dit recht gezet. Het ge
meentébestuur heeft hiervoor ver
ontschuldigingen aangeboden met
daarbij het verzoek de geweigerde
gulden alsnog te voldoen aan het
G.E.B. In Den Bosch loopt de aktie
gOed. De atoanst.rex::llW!igeraars
hebben een eerste aanmaning van het
G.E.B. gekregen en daar is het tot
nu toe bij gebleven. Gewacht wordt
nog op de jaarafrekening van het
G.t.B.

betalen. El:: zijn mensen die wach
ten op een eerste of !:'Neede aanma
ning en dan pas betalen. COk slinl
is: een beetJe teveel betalen, en
bij de volgende rekening dat bedrag
weer er af trekken. En ga zo !Mar
door. In Amsterdam is een groep men
sen op de fiets naar het kantoor van
het elektriciteitsbedrijf gegaan on
daar kontant de rekening te betalen.
Meteen wel even de direkteur te
spreken gevraagd, on hem te zeggen
dat we echt geen atoanstroan wi.llen.
De nieuwste "truuk" is: weigeren nog
langer voor atoanstroem tè betalen.
Steeds meer mensen gaan dat doen. Ze
trekken een syrri:Iolisc:h bedrag van
hW'l rekening af. Bijvoorbeeld éên
gulden. Vandaar het nieuwe rotto van
de aktie:
Geen Piek voor AtoomeZektriek.
Wilt u ook atoanst.roe:llweigeraar wor
den? Laat het uw plaatselijk ener
giekanitee weten!

Als u nog geen Plaatseli~J~IJ.~fl!!
groep heeft kunt u in Utrecn...
terecht voor informatie. An
ders kunt u het beste kon~t
opnemen met uw plaatsgenoten.
Het adres is:

Deze Stopkontrakt is gemaaKt
door de landelijke koördinatie
groep van de atoanstroc:rnaktie.
Het landelijk infonnatieadres
is: Aktie Strdlalm,
Q.ldegracht 42, Utrecht.
Tel: 030-314314 of 333347.

!! aktie groeit !! geen piek
voor atoomelektriek

Enkele van de meer dan honderd
plaatsen waar het heel goed loopt
zijn bv. Nijnegen, Tilburg, Den
Bosch, Amsterdam, Utrecht en kleine
re plaatsen als OJdewater, Zaltbc:::m
rrel, 'BaaI:n en Heern. In Q1dewater
heeft de energiegroep een manifesta
tie gehouden waar erg veel belang
stelling voor de atoc:mstrocrnaktie
was. Veél mensen hebben er getekend
tegen kernenergie.

In de krant leéS je niet veel O'ler

de atoanstrocrnakties. En de elektri
citei.tsmaatschappijen doen vaak net
of het allemaal niet zO'leel voor
stelt. IDgisch, want zij hebben er
geen enkel belang bij te laten mer
ken dat ze last van de aktie hebben.
Maar als je met de mensen zelf
praat, merk je pas hoe veel er aan
de aktie meedoen. Vaak dokteren ze
op hW'l eigen houtje allerlei slimne
truuks uit on hW'l stroanrekening
ingewikkeld -dus onder protest- te
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De energi~ in Itx>m verspreidt in mei van dit jaar giroblauwfolders in wijken in Hoorn.
Enkele dagen later worden ze opgebeld door iem:md, die zegt een anbtenaar van de POf (provinci
aal Elektriciteitsbedrijf van Noord Hollam) te zijn. Een lid van de groep vertelt hoe dat
'gespnk' verloopt.

"H1j was woed.em en zei dat 'We as0-
ciaal bezig waren. De mensen zouden
afgesloten worden als zij de door
ons voorgestelde bet:alinc;swijze zou
den volgen. Op m:i.jn antwoord dat er
helemaal niemand WO%dt afqeslots,
CIlàat degene iIIIllers de reJcen.i.ng be
taalt, zei hij: "dat er met de ~
altijd 'Nel een betalingsregeling
was te treffen." Hij blijkt dus zeer
weinig van onze aktie begrepen te
hebben. cm te weten te kalen of dit
onbegrip ook bij andere PEN-antJtena
ren aanwezig is, ben ik naar het
distr1b1ti.ekantoor van de PEN in
Hoorn gegaan. Aan de balie vraag ik
of zij infonnatie hebben over kern
energie. Nee, dat hebben ze niet.
Boverxiien, vtle9t de man er aan toe,
hebben ze daar in Noord-Holland
niets mee te maken. Er staan hier
iIIIllers geen kerncentrales: Ik zei
hierop dat de ~ mede aandee~
is van Dodewaard. Aan zijn verbaasde
blikken te zien heeft hij daar l'lO9'
nooit van gehoord." Al met al mag je
vrezen dat bij atnbtenaren van elek
triciteitsbedrijven veel albeqrip en
alWetendheid is over kernenergie.

__O_a '1'UE11t
Keer op keer blijkt in de provincie Utrecht weer dat atoem
st:xeanteqenstanders het de PUEM adminisaratie behoorlijk
llCeilijk kunnen maken. Zo'n administratie van een elektri
citeitsbedrijf berust op de bereidwillige medewerking van

de klanten, en kant in de problemen als ze kreatief 000er druk ge
zet woJ:dt. Twee VClOrvallen :

gulden teveel. De kennis ver
meldde wel VClOr wie hij betaald
had en over welke periode.
De PUEM betaalt vervolgens de
gulden terug aan de kennis.

Iemand betaalt uit protest
tegen de pro-Dodewaard opstel.
llnq van het: elektriciteitsbe
een eerste gedeelte pas na een
aanIllIIning' en de rest l'lO9' veel
later. Dan opeen dag vraagt
deze familie een autanatiese
afschrijving aan. De cm;ekeer
de "'8reld wor een atccrnst:roan
tegenstander zou je zec;pJen.
Maar let eens op wat er toen
gebemde: Een paar~ nadat
de machtiging tot autanatiese
afschrijving verleend was,
woJ:dt er door de familie een
rekeni.nq betaald van een paar
maanden t:eruq. De PUEM heeft
hen echter .inmiddels ingeboekt
als autanatiese betalers. Hun
CXIIp1ter stuurt dus autanatie
het: kado op dat je krijgt als
je aotanaties gaat betalen.

Bovendien woJ:dt de betaling
autanaties teruggestort 000er
de vemelding: U heeft geen
tekort bij de roEM. Nu, een
paar maanden later wordt de
machtiging weer ingetrokken.
Dat kost uiteraaJ:d weer een
hoop werk VClOr de PUEM. Voor
de atoanstroan-teqenstanders
zit er bcNendi.en als aaJ:diq
heid aan dat ze er een kado
ên een g<I'!1tis periode st:roan
aan over houden.
Een andere tegenstander' van
de:.f{D steun wor ketnenerqie
heéft ook ElII!lRó,inqewi.kkelde
manier ontwikkeld' au de ad
ministratie omcqeluk te.
maken••
In eerste instantie liet hij
door een kennis zijn st:roan
rekening betalen plus een
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De volgende periode betaalt onze
atoanstroanteqenstander een gul
den te weinig. Een maand later
ontvangt hij een brief van de
PUEM. "Er staat l'lO9' een gulden
open op uw rekening" Eronder
keurig bijgetypt zinnetje dat
men de gulden teveel van de
vorige periode reeds retour ge
stort hadden. Na een paar weken
belt de klant de PUEM op, au te
vragen of ze l'lO9' steeds afslui
·tine.t overwegen. Na veel gezoek
on.:Jekt men in de administratie
dat- de gulden niet aan de klant
maar aan de kennis is terogbe.
taalde Men Jean zich indenken
wat een ~liceet:de situatie.
er nu is ontstaan...... De m0
gelijkheden au deze aktie VClOrt
te zetten zijn legio.



De KEMA en het radio-aktieve afval in haar achtertuin •........

De NV tot I<eur1nq van Elektrotee:hn.ische Materialen Arnhem, kortwq de
KD1A, is het onderzoeksinstituut van de Nederlandse elektriciteitsbedrij
ven. De aandelen van de KD1A zijn in handen van de elektrici1:ei.tsprc:ducen
ten en een aantal distributiebedrijven. De elektriciteitsproducenten wer
ken ook sann in de SEP (5amenwerlcende Elektriciteits PIoducenten), die
'Neer eiqenaar is van de GI<N (GElleensChapPelijke Kernenerçiecentrale Neder
land). De KmA, SEP, GI<N en noc; twee andere Sc'.llleI'IWI!rk:i.nqsverbande van de
elektriciteitsbedrijven, zijn in Arnhem qevestigd. Arnhem 1s dUs letter
lijk en figuurlijk het Ialoopp.lnt van de Nederlandse elektriciteitsvoor
ziening. Men spreekt 'Nel van de Arnhemse Instellingen. Tesanen vornen ze
een belangrijk deel van de atoanlobby in Nederland.

Vroeger was de mil. vooral bekend De elektriciteitsbedrijven waartegen
door het zgn. KD1A keuxtnerk. Tegen- wij aktie voeren, alèat ze allen
woordig meer door haar r~aktieve aandelen hebben in de kerncentrale
afval en de duistere praktijken DodeWaard, zijn Oök allen aandee1-
daua!tleen. Dit radio-aktieve afval houders van de KD1A.
is voor het grootste deel afkanstig Zij zijn dUs ook veran~rdelijk

van het projekt met de suspense- voor het radio-aktieve afval wat
testreaktor van de miI.. Dit projekt ~ nu is opgeslagen en vervolgens
-dat volkanen m%slukte- is voor het in zee w:::Irdt ged\.lIrpt, onder groot
grootste deel gefinancierd door de ~··!st van de anti-kernenergie he-
SEP. De KD1A en haar radio-aktieve W8t

J
l.n9, Wij rroeten dUs druk op hen

afval zijn aan het eind van de. jaren uit blijven oefenen en ook stappen
aan het licht gekanen. Velen zullen ondernemen naar de miI., voordat
zich noc; het sterfgeval herinneren haar stralende achtertuin in de
van een jongen die w:::IOnde (en speel- doofpot verdwijnt.
de) op het miI.-terrein en overlE[!ed ~

aan leukemie. De mil. heeft hardnek-~
kiq het verband ontkent tussen dit .
sterfgeval en het radio-aktieve af-
val dat onnauwkeurig lag begraven' ')
op haar terrein.

Zij heeft altijd VQlqehouden dat ht AFGEKEURD
afval volstrekt ongevaarlijk is.
Negen kilo natuurlijk uranium, acht
tien kilo natuurlijk thorium en 210
gram verrijkt uranium is opgegraven.
En nOg blijft ze volhouden dat het
allemaal 'Nel maevalt. Verrijkt ura
nium kwam niet voor in de splijt
stof1:loekhoudi.ng van de miI., terwijl
het de brandstof is waarop kernreak
toren TNerken en öök de grondstof
vonnt voor het maken van kernwapens.

Ih de Volkskrant van 3 juni 1982
verscheen een kritisch artikel over
het opgegraven afval van de KD1A.
'!Wee pagina I s verderop in dezelfde
krant stond dit onopvallende be
richtje:

KEMA-medewerker
wil kernafval snel
in bodem opslaan

BUNNIK (ANP) - Er moet _
spoedig mogelijk een begin .....
gemaakt met de ondel'lJ'ODClM op-

, slag van kernalYal om te laten Den
dat deze opto.inl van het lIfnIpro.
bleem van kerncentrales moaelijk
l~ Dit zei dr C. ADdrieae van de I
KEMA. het ondenoeldnstituut vaD
de Nederlandse elektriciteitsbedrij.
ven. woensdag op een enerciaJ.....
posium ia A.amnik.

Volgens Andriesse is onderIrond
se opslag van kernal'YaI Tei.ligheid!t
technisch zo goed als helemaal road.
De maatschappelijke weerstand te
gen deze oplossing dient DU DOS te
worden weggenomen. Dat kan het
beste gebeuren door ergens ter we
reld een eerste opslagplaats te becin
Den. zo redeneetde de KEMA·1IMld.
werker.

Andrlesse spn.It op het symposi
um •.Energle als broD YaD werk en
welzijn" van de Stichci.Qa EDer8ie
lnformatie.
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Geheimhouden onge ~!J<l<en

In Japan is er een groot schandaal
geweest over het achterhouden van
cmgeluklcen in kerncentrales. Nadat
de. Japan Atatt1c Power Co hierop was
betrapt qaf ze 18 'V'OOl:Va1len I toe.
Dit blijken bijvoorbeeld overstro
m1ngen van tanks te zijn geweest en
overse:hrijdinç van de maximale t0e
laatbare stralingsdosis.

Verbrossing

De ~Medse Nucleaire Inspektie heeft
de regering aanbevole."l au de vergun
n1nq voor een onderzoeksreaktor in
te trekken. Het all.ml1ni.tml vat van de
reaktor is verbrosd door de neutro
nenstraJ.,ing en daardoor zouden er
scheuren op kunnen treden.

Gesmorten Uranium

Bij een ongeluk in de Franse kern
centrale Sint Laurens in maart '80
is een aantal brandstofstaven ge
deeltelijk geSl'lOlten. Het meren
deel van het geSl'lOlt:en Uranitml
heeft men van de bodem van de re
aktorkern gehaald. De gesnclten
brandstof is rret een speciaal ont
wikkelde robot I die werkt als een

stofzuiger, verw1jdetd. De kosten
worden door de liltaat, de eigenaar,
qehejJn gehouden. Men vexnced dat
die in de miljarden lopen.

Jodium-rozing

~ 1981 is er een grote hoeveel
heid jodium-131 vrijgekanen in de
lucht bij de opwerkingsfabriek te
Windlilcale. De oorzaak is 'onbekend'.
Er wordt gezegd dat enkele brand
stofelementen te vroeg uit het op
slagbassin zijn gehaald ter o-pwer
king, zodat de jodillll 131 niet de
gelegenheid had au te vervallen.
De regering heeft maar snel de rrelk

van de koeien uit de an:Jeving laten
kontroleren en rret resultaat: De in
spektie van deze nucleaire installa
tie werd er pas over geÏnfox:rreerd
toen de fabriek al weer draaide.

!)ure franse atocmstroom

Het franse elektriciteits
bedrijf staat bekend allil een
groot 'voorstander van kern
energie. In OM lÇUld wordt
zelflil vaak beweerd dat door
het uitgebxe1de park van
kerncentrales de franse stroan
goedkoper is dan onze elektri
cite1t.. Het is goed au te
weten dat het franse elektri
citeitsbedrijf de grootste
financiële problemen sindlil
30 jaar kent. Het tekort wordt
op neer dan 2 miljard gulden
geraarrd. Het ilil maar een weet.

De kans op onge rukken met kern,..
aentrates btijkt groot.

In Amerika zijn alle oogelukken
net kerncentrales sindlil kort eens
op een rijtje gezet. wat blijkt?
De kans op een ernstig ongeluk
is twintig keer zo groot als
altijd is beweerd. FAn op de
50 kerncentrales zal zelfs
een groot ongeluk gaan ver
oorzaken:

LAATSTE NIEUWS UIT FRIESLAND

De tijd gaat snel. In de vorige
Stopkontrakt stond~ dat zo'n dui
zend Friezen weigerden te betalen
voor atocrnstroom. Hun gerechtvaar
digd protest werd zwaar gestraft:
neer dan twintig weigeraars van het
eerste uur werden eind mei zonder
paJ:don van stroan afgesloten. Maar
ni~t voor lang! Onder grote druk van
de aktievoerders hebben de Friese
Provinciale Sta~en een notie aange
nemen. Daarin staat, dat alle atocm-

strcx::>nweigeraars dezelfde rechten
als de familie Kuiper (de allereer
ste weigeraars) behoren te hebben,
dus ook op een speciale rekening
hun 2,7% voor atoomstrocm negen
storten. Dat kan tot aan het rro
ment dat het proefproces val) de
familie Kuiper heeft plaatsgevon
den. Het kan nog zeker tot 1983
duren voor dit proces plaatsvindt.
In de tussentijd kunnen talloze
Friezen veilig meedoen aan de aktie
"Geen Atocrnstroan". Eén prima sukses
dus voor de Friezen en de hele
atoomstroc:maktie:

Bij deze krant krijgt u een gratis vel net rijksdaalder-stickers.
Op elke sticker weer een andere tekst over de at:oanstroanaktie.
ZUlke stickers IoOrden pas een beetje bekénd als ze door het hele
land op de rijksdaalders zitten.

11
••

Vandaar dat we alle lezers van
St:.opkontrakt VJ::ager1: plak een
sticker op elke rijksdaalder die
U uitgeeft: Wij hebben er noq
een hele voorraad van. Vraag er

--- naar bij uw energiegroep, of beo-
- stel ~e bij Aktie Strohalm.

Voor 20 stickers betaalt u f2,'"
(incl. porto). Even ovexmaken op
qiro 35 59 25 t.n.v. Aktie S~
halm, Utrecht, o.v.v. "Stop D0de
waard stickers".

EENOP ELKE
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Heb je deze Onderstroom toevallig in handen gekregen, en vindt
je het wel wat? Dan zou je bijvoorbeeld een abonnement kunnen
nemen. Voor 25 piek krijg je dan ongeveer tien nummers per jaar.
Vul de onderstaande bon maar even in, knip lm uit, doe lm in
een envelop en op de post. Een postzegel plakken hoeft niet; daar
krijg je zoln vieze smaak van in je mond •••••

,_ - - - - _", - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - ... - - _' - - - - - - - - - - wil

DBBSTROOM
c21fi~~~fi~1])nIDc21 ~ ~m '\Y@®rP dl~ I

~Oû~fi......~&tpm~Oû~rPf!fi~fu~w~l!.fimfS

naam ••••••••••••••••• ft ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

adres •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

postkode •••••• ••• ~oonp1aats •••••••••••••••••••••••••••
f ... ....... __ ... "l" _ ...... .. _ .. ... .....

Ons adres is: Onderstroom, Antwoordnummer 2185, 6500 WC Nijmegen
Maak dan ook even die 25 piek over, dan zijn we helemaal klaar.
P.S. Maak maar geen geld over; wij sturen je wel een aksept
girokaart.

----------------------------------- enquete l-a Hieronder staan een aantaZ uit

.' prae.p. enquete'_rkOo
P

' Kun je aangeven waar je.he.t we

50. De art~kelen van Onderstroom 2

~
,:;rh'rQ,'U'r.r- D1et te

2. Sinds w~· "1.~: lees je onderst)1 !J. Sinds Wa n.... •_-_- ..-.:.•~ .:-_~_~ _

-sinds ..., _------ . ---------- oeilijk t
3. In een .~'7-:::n.- .ol _ _ _- --- - - --_. -- -.,- - - I \:ierstelle

schijne; ....J.)flI>LL~7·- f ---- Jfc D~~ ott tt,e.e.. ~- lttig bh

=~:=:~~_t>.it_\b_~-O~~e.p_\JaJ'ft_ób~~~- ~~-. ~"LAo__~__ i/)\,wok \In On<1ers

-1 tot~' 'tlJ JL """,-.Al'1.. etI~ #.-.-.U. - . -"-;~r'- T:-' \eel teks

:j ~~~~-~- -- _JV''1~t=-- ~_nAt• .:1.- rl-_ML_~-~ -~- --, te onre

- 10 ._~_t\P~_V1l:l_0~ '1 J'U)Jll"""X1~' ~ ~ ,Lng van

.. -':J'S ~ r-o'- -)-,
4. ~o~e~e~_/~-k-_5"-~o.-6bo~nu.wJon.~--'- __------.---.__

maakt?:.•. r:.:_:Ii __~:_-4--W--'-l.:..-r.~-. .1. dLilAoo...u.,l.ZadaZs
_ 1 h ~ _Wl'M'- I 1.1 I~ WL 1_.~~.C'1l""--OW~- ..~,-- en Zeze

. -:a:tee~J)L-~__~o5._c;K)onNAh- d· -( . -- '_11-~-~--~---~--- _,:~:e:::
H1eronder st,. L ~ ~Jb_.J,.,.Jt-~- a~. 0, • 0 I . -L ~
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Kernwapens en kernenergie zijn éen siamese tweeling. Geen nieuwtje; dat gevaar is al snel,
ook door allerlei officials erkend. Het onde~nemen van stappen die deze proliferatie moes
ten keren is echter een stuk minder vlot gegaan. Als enige 'wapenfeit' op dit gebied valt
het Non-Proliferatie-verdrag (NPV) van 1970 te noemen. Dat hinkt echter op twee gedachten:
aan de ene kant een verbod op de produktie van atoombommen (behalve voor landen die ze al
hebben), aan de andere kant stimulering van 'vreedzame' kernenergie, zij het streng gekon
troleerd. Die strenge kontrole is echter door het dwarsliggen van een aantal landen, waar
onder West-Duitsland, nooit van de grond gekomen. Te weinig inspekteurs moeten een nog
steeds groeiend aantal nukleaire installaties in de gaten houden. Bewakingsapparaten (kame
ra's) houden de zaak in de gaten als die inspekteurs er niet zijn (meestal dus), maar die
zijn vrij gemakkelijk te misleiden.
Nog een ernstiger gebrek kleeft aan dit verdrag: lang niet alle landen willen zich aan die
kontrole onderwerpen. Vele tekenen het NPV dan ook gewoon niet. In die landen bestaat dus
geen enkele kontrole, net zo min als in landen die plotseling uit het verdrag-zouden stap
pen.
Eén van de meest gevoelige technologiën op dit gebied is de verrijking van uranium. Het vol
gen van die weg voor de produktie van een eigen bom is ook weinig opvallend omdat een ver
rijkingsfabriek ook voor een 'vreedzaam' atoomprogramma onmisbaar is, hoewel die natuurlijk
niet pertinent in eigen land hoeft te staan. Het (nederlandse) ultra-centrifuge-systeem
neemt op het gebied van v.errijking een aparte plaats in: investeringen en energieverbruik
zijn relatief laag en het vereist ook veel minder bewerkingen dan andere bekende systemen.
Je zou dan ook verwachten dat in Nederland, waar het geweten van allerlei figuren een grote
rol lijkt te spelen in de haagse politiek, van alles aan gedaan wordt om de verspreiding
van die technologie tegen te gaan. Wat daar van klopt bekeken Joop Boer en Dave van Ooyen
in een artikel voor een studiedag onder het motto "geen nukleaire kollaboratie met Zuid
Afrika" (28 november 1981). Hieronder een bewerking van dat artikel. De konklusie lijkt
wel duidelijk••••

VerrijkingstechIlologie:
is die wel ècht gelleinl~)

Dat slechts Engeland en Nederland een UC
installatie op hun grondgebied hebben staan
heeft z'n reden. Na de tweede wereldoorlog
werd in het verdrag van de West-Europese
Unie (WEU) namelijk vastgelegd dat Duitsland
op geen enkele wijze over atoomwapens zou
mogen beschikken of over de technieken wel
ke het mogelijk maken atoomwapens te produ
ceren. Dus opwerkings- en verrijkingsfabrie
ken, of deze nu voor militair dan wel
civiel gebruik zouden zijn. Het maximale
verrijkingspercentage dat op duitse bodem
bij wijze van uitzondering werd toegelaten
werd op 2,1% vastgesteld, terwijl het mini
male percentage voor gebruik in lichtwater
reaktoren 3% is.

intrepetatie
Nu zijn er na de tweede wereldoorlog al zo
veel inbreuken op dit WEU-verdrag gemaakt
dat we eigenlijk kunnen stellen dat dit ver
drag krachteloos en nietszeggend is gewor
den. Duitsland heeft hiermee de ruimte-ge
kregen om zonder volkenrechtelijke proble
men verrijkings- en opwerkingsfabrieken in
eigen land te bouwen.
Nederland doet hieraan mee door sinds 1976
het WEU-verdrag zo uit te leggen dat de be-

32

perking van 2,1% verrijkingspercentage niet
geldt voor wetenschappelijke of burgerlijke
döeleinden. Interessant in dit geval is dat
er in het Almelo-verdrag, dat de samenwer
king op verrijkingsgebied regelt, ook geen
enkele beperking is opgenomen met betrekking
tot het maximale verrijkingspercentage dat
is toegestaan.
De problemen met het WEU-verdrag zijn ook
precies de reden dat voor 1976 Duitsland
met Nederland een gezamenlijke proef- en
demonstratiefabriek van 600 ton in Almelo
liet bouwen en niet op duitse bodem.
Artikel 3 van het verdrag van Almelo maakt
het de partnerlanden, dus ook Duitsland,
daarnaast mogelijk ook een ultra-centrifuge
fabriek op eigen grondgebied te vestigen.
En dat is wat er nu gebeurt. Urenco-Duits
land is druk doende een verrijkingsfabriek
van 1000 ton in het duitse Gronau te bou
wen, even over de grens bij Enschede. Nadat
alle vergunningen zijn afgegeven, zijn ze
dit jaar gaan bouwen en hopen ze in 1985
het eerste verrijkte uranium af te leveren.
Een andere ontwikkeling is dat het aandeel
dat elk van de drie landen in de fabrieken
van de andere twee landen heeft van 12J,% is
teruggebracht naar 2%. Alleen voor Urenco
Nederland ligt dat anders. Daarin zijn UCN-
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Nederland en het duitse Uranit elk voor 49%
en BNFL (Brits) voor 2% vertegenwoordigd.
Na 1983 hoopt men het duitse aandeel lang
zaam te verminderen tot de verrijkingsfa
briek in Gronau klaar is. Tegen die tijd
(1985) heeft dus elk land een volledige
nationale verrijkingsindustrie met een in
ternationaal opererende verkooporganisatie
(Urenco Ltd.).
In Urenco Ltd. werken de drie landen samen
wat betreft de verkoop van verrijkt uranium
(eigenlijk de werving van verrijkingsop
drachten) • Voor Engeland is dat BNFL, een
staatsbedrijf. Voor Nederland is dat UCN
Nederland dat sinds kort voor 98,5% in han
den is van de nederlandse staat. Toch
blijkt de dagelijkse bedrijfsvoering onder
leiding van de Raad van Commissarissen te
worden gevoerd, waar zeven van de elf com
missarissen afkomstig zijn van ECN, Philips
RSV, VMF, Shell Atomic Energy en DSM. De
duitse tak is nog geheel in handen van het
partikeliere bedrijfsleven onder leiding
van Uranit, een konsortium van Hoechst
(20%), Nukem (40%) en Gelzenberg (40%).
Met het verdrag van Almelo werd naast Uren
co, dat zich alleen met de verrijking van
uranium bezig houdt, ook CENTEC opgericht,
wat staat voor Centrifuge Techniek.
Evenals bij Urenco Ltd. zijn de drie landen
ieder voor een derde deel aandeelhouder.
Voor Duitsland is dat hier echter niet Ura
nit, maar de GNV. Dit bedrijf is een samen
werkingsverband van Interatom (dochter van
Siemens/KWU) en MAN. Beide hebben een aan
deel van 50%.

Onder leiding van CENTEC worden op dit mo
ment zowel in Engeland, Duitsland als in Ne
derland centrifuges gemaakt.

export
OOk buiten Europa worden in de toekomst
mogelijkheden tot het bouwen van ultra
centrifuges verwacht. Zo heeft Urenco al
verschillende malen gesprekken hierover
gehad met Australië en Japen, wat er intus
sen toe heeft geleid dat studies worden uit
gevoerd naar de mogelijkheden in Australië.
Deze mogelijkheid is ontstaan door de op
richting van de Association for Centrifuge
Enrichment (ACE) in 1973 door Urenco Ltd.
In de ACE zijn achttien nationale en/of
partikuliere organisaties lid: Australië,
België, Brazilië, Canada, Frankrijk, Ita
lië, Japen, Spanje en vier banken waaronder
Mees en Hope (ABN). Opvallend in dit rij
tje is het aantal landen dat het NPV niet
heeft ondertekend: Frankrijk, Brazilië en
Spanje. De leden van deze Association heb
ben immers de mogelijkheid eerdaags part
ners van Urenco te worden en zelf ultra
centrifuges en/of verrijkingsfabrieken te
gaan bouwen.
En hier worden de ekonomiese belangen van
nederlandse bedrijven duidelijk. Als Kiste
makers uitvinding werden de eerste ultra
centrifuges in Nederland gebouwd, getest
en ontwikkeld. Het waren de metaalbedrij
ven RSV en VMF, het Fysisch Dynamisch Onder
zoekslaboratorium (FDO) en de 'engineering
company' Comprimo (RSV/VMF) welke de centri-
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fuges en de verrijkingsfabrieken in Almelo
en Capenhurst bouwden. Ook bij nieuwe ver
rijkingsfabrieken in het buitenland zullen,
zo is de verwachting, deze bedrijven worden
betrokken.

veto
Maar wat zijn nu de konsequenties van de
Urenco-troika?
'l'$n eerste dat alle drie de landen een even
grote verantwoordelijkheid hebben voor het
beleid dat Urenco Ltd. voert. Is één van de
landen het niet met het beleid van de ande
re twee eens, dan heeft het juridies de
mogelijkheid om door middel van een veto in
het Joint Committe (het hoogste bestuursor
gaan dat uit drie vertegenwoordigers van de
regeringen bestaat) een ontwikkeling te
blokkeren. Deze mogelijkheid heeft Neder
land bijvoorbeeld waar het de produktie-
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Figuur 9. ,. Magnetisch bovenlaag: 2. Olie voor boven
demping: 3. Aftap verrijkte fractie: 4. Niet slepende af
dichting: 5. Tegenstroom wervel: 6. UFI-voeding: 7. Aftap
verarmde fractie: 8. Stator: 9. Demping en lagering.
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ruil tussen Almelo en Capenhurst betreft
voor de 3900-tons levering van verrijkt
uranium aan Brazilië tussen 1981 en 1990.
Deze ruil werd begin vorig jaar bekend ge
maakt om problemen met het nederlandse
parlement te voorkomen. Dat had namelijk
tijdens de bekende Almelo-debatten in 1978
als voorwaarde voor levering aan Brazilië
gesteld dat Brazilië, dat het NPV niet wil
ondertekenen als zijnde diskriminerend,
voor de eerste levering alsnog aan een
aantal strenge veiligheidsvoorwaarden zou
voldoen.

beleid?
De onderhandelingen die sinds die tijd van
start gingen en tot doel hadden speciale
opslagregimes voor verrijkt uranium en plu
tonium onder direkte kontrole van de IAEA
op te zetten, hebben tot nu toe niet tot
bevredigende oplossingen geleid. Levering
zou ·zodoende niet door mogen gaan. Ondanks
dat de nederlandse staat voor 100% financi
eel verantwoordelijk is voor de uitbreiding
van Almelo ten bate van Brazilië, werd door
deze wisseltruuk de direkte kontrole van
het nederlandse parlement omzeild. Tegelijk
werd hiermee ook het argument dat in de
zelfde debatten sterk naar voren werd ge
bracht om het parlement 'om' te krijgen en
in te laten stemmen met de uitbreiding van
de verrijkingsfabriek in Almelo, namelijk
dat de kapaciteit in Engeland te klein zou
zijn, in Duitsland geen eenheid hoefde te
worden gebouwd en Nederland door middel van
uitbreiding tot 1000 ton greep zou houden
op het non-proliferatie-beleid, in de prul
lebak geworpen.
Het is trouwens nog de vraag hoe de ruil
van het Brazilië-kontrakt tussen Almelo en
Capenhurst te rijmen valt met de in het
verdrag van Almelo opgenomen regeling 'dat
elk land gehouden is om een derdè van elk
Urenco-kontrakt te leveren!

doorgeefluik
Als we Trouw van 14 november '81 mogen ge
loven zijn van deze politiek nu al de gevol
gen merkbaar. Daarin wordt melding gemaakt
van de aflevering van verrijkt uranium in
Frankrijk ten bate van de produktie van
spl!jtstofstaven voor zuid-afrikaanse kern
centrales. Daar Zuid-Afrika nog niet zelf
de beschikking heeft over een op grote
schaal toepasbare verrijkingstechniek moet
zij dit van het een of andere land gekocht
hebben. Eén van de reële vermoedens is dan
ook dat Brazilië, dat begin vorig jaar de
eerste levering verrijkt uranium uit Enge
land heeft gekregen, dit heeft doorverkocht
of uitgeleend aan Zuid-Afrika. Deze moge
lijkheid is ontstaan doordat Brazilië het
verrijkt uranium toch niet kan gebrUiken
vanwege de grote vertraging die het brazili
aanse nukleaire programma heeft opgelopen.



Zo zullen vanwege problemen tijdens de bouw
de eerste twee kerncentrales pas over enke
le jaren klaar zijn, terwijl de andere zes
geplande centrales naar de jaren '90 zijn
verschoven. Dat is te zeggen: als er über
haupt nog geld voor kerncentrales is.

Zuid-Afrika
OVer de samenwerking tussen Zuid-Afrika en
Urenco-bedrijven bestaan weinig harde gege
vens. Door alle partners is het in ieder
geval altijd ontkend. Wel bestaan er indi
rekte relaties. Zo zijn de in Uranit en in
de GNV deelnemende bedrijven hecht verbon
den met het duitse nukleair-industrieel
komplex, en werken ze samen met duitse be
drijven die aan Zuid-Afrika onderdelen
leveren en/of aandelen bezitten in de Rös
singmijn in het illegaal door Zuid-Afrika
bezette Namibië, zoals Urangesellschaft,
Steag, Veba, Degussa, Ruhrkohle en de Ge
sellschaft für Kernforschung in Karlsruhe.
Ook bestaan er kontakten tussen engelse nu
kleaire bedrijven en Zuid-Afrika.
Kontakten tussen nederlandse bedrijven en
Zuid-Afrika bestonden tijdens de levering
van meet- en regelapparatuur voor de proef
reaktor Safari 1. Philips-Nederland was
hier direkt bij betrokken. Niet bekend is
of dit bedrijf ook onderdelen voor Safari
2 heeft geleverd. De enige transaktie die
sinds die tijd bekend geworden is, is de
levering van elektroniese apparatuur door
de franse dochteronderneming Sodern van
Philips ten bate van twee door het franse
Framatome te bouwen kerncentrales.
Framatome kon deze centrales bouwen nadat
een nederlands/zwitsers/amerikaans kosorti
um uit elkaar was gevallen door de weige
ring van de tweede kamer om een exportver
gunning voor de levering van reaktorvaten
aan Zuid-Afrika af te geven.
Voor wat onze informatie betreft zijn er
verder nooit meer onderdelen vanuit Neder
land aan Zuid-Afrika geleverd, hoewel dat
natuurlijk nooit met zekerheid te zeggen
valt.
Natuurlijk is er wel de verrijking van il
legaal uit Namibië onttrokken uranium (il
legaal omdat dat door de Verenigde Naties
is verboden). De nederlandse betrokkenheid
loopt zowel via Euratom als Urenco. Via het
nederlandse lidmaatschap van Euratom, omdat
Euratom formaal eigenaar is van al het ura
nium dat de EG binnenkomt of er in wordt ge
produceerd. Via Urenco omdat dat van diver
se elektriciteitsmaatschappijen uranium ter
verrijking krijgt aangeboden dat uit Nami
bië afkomstig is.

adviezen
Met betrekking tot de levering van kennis
wordt het wat anders. Adviezen zijn makke
lijk te geven, zoals mag blijken uit het
adviseurschap van oud-direkteur Barendrecht
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van Comprimo bij Nuclenbras in Brazilië.
Zo zou ook het vermoeden wel eens niet ge
heel onjuist kunnen zijn dat prof. Kiste
maker zijn bezoeken aan zuid-afrikaanse nu
kleaire projekten, en beleefdheidsbezoeken
van Zuid-Afrikanen aan Nederland, gebruikt
heeft om 'kennis, informatie en ervaringen'
uit te wisselen. Het was dan ook niet ge
heel verwonderlijk dat Zuid-Afrika zelf be
kend maakte een geheel nieuwe verrijkings
techniek te hebben ontwikkeld, die zo'n
beetje een kruising bleek te zijn van het
ultra-centrifuge-systeem en het duitse
straalpijpprocédé.

Kahn
De affaire met de pakistaanse atoomgeleerde
en meesterspion Abdul Quader Kahn geeft aan
dat alles mogelijk is. (Pakistan heeft, net
als Zuid-Afrika, het NPV niet ondertekend,
en komt er zelfs openlijk voor uit het be
zit van atoomwapens na te streven. Het buur
land India heeft ze al, vandaar.) Niet al
leen bleek het mogelijk dat buitenlandse
geleerden in Nederland konden studeren en
werken aan centrifuge-onderdelen en de
verrijkingstechnologie, ook bleek het mo
gelijk dat het bedrijf Van Doorne's Trans
missie in Tilburg 6500 stalen buizen aan
Pakistan kon leveren zonder daarvoor een
exportvergunning aangevraagd te hebben.
Een bedrijf dat nooit daarvoor in verband
was gebracht met de nukleaire industrie
of met Pakistan.
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