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aktieblad va n en voor basisgroepen legen kernenergie

O.A.

BOUW OPSLAGLOODS ABSURD

INHfJIIIJ: DUMPEN YAN ATOOMAFVAL ·VANUIT ZWIT SE RLAND . BEtGIE EN ENG.ElA ND IN DE ATlAPHI SCH E OC EAAN

DE VUILE ZAA KJES VAN OE URANI UH VE RRIJ KINGSFAB RIEK ALMELO

RAOIOA KT IEYE STOFFE N IN DE GENEESKU NDE

HET ATOOHAFVAL'T IJOElI JK' IN ZIJPE

INTE RVIEW BASISGROEP DIEREN

PIN KSTER KAMP ' 83 IN AMELI SWEE RD

LANDELI J kE AKTIEDAG IN SEPTEMB ER?

MAN IF'ESTATIE Z8 e n 29 MEI .IN CH OOl

DEMONSTRAT IE TEGEN · KERNA FVAL 25 JUN I IN ALKMA AR

Op 25 apri l j .l'. werd Ank van Dij k af 
geslot~ van de atOOllstroom . -Gel ukki g"',
zou j e welhaast mogen veronderstef Ien,
en wel om twee re denen:
Ten eerste duidt het erop dat de aktie
niet door het P. E. N. geccepteerd wordt
en zo lIIllatschapp~1tjk aanvaard .~n daa .....
door 9~doelld te mislukken.
ren eeeeee kon het komi te e 'weiger a
toomstroom' .i.c . Ank. een kort gedf ng
aangespannen lllet het op de voorpag in a
vemelde re suhait .
Yoor hef. kort geding ' s peel t . IIOe t eerst
een dagvurding de deur utt. F'onneel
hoeft ~r t n de dagvaard ing niet meer
te s ta an dan tijd en plaats van de ont
IlOett ng voor het gere cht .
In over leg werd bes lo te n de dagvaardt ng
wa t uit~breid~r te aake n. De dagvaar
ding werd onderverdeel d t n 5 hoofdstuk·
b n.
tEen ai gellll!en praatje waarc. atOOll
s t J"OOll slecht tso Er wordt kort 'nge
gaan op de lIli Heu- en IIle n$geva~n.

2 De ges Chi edeni s -en de reden van de
aktt evaN. Er word t t~aan op de u 
nter waarop de provi nciale sta ten tot
een bes luit t nzake kerne l)f' rgi ~ is ge
kc.en . en welke beginse le n daaraan
te n grondslag liggen (\toom a-eHjk
ftnancifle ) .
3 Het wrloop van de akti e . te be-.
gtnnen bt j de eerste 111 wei geri l)CJ
tot de dagvaarding .
4 overz tch t van de akti es e lde rs
die ongevee r liet hetzelfde IIlOtt ef
gevoerd worden.
5 Het j ur tdi ese gedeelte . Hi eri n ke- t de
IIOnOpoliepos ttie van de P. E. H. aan de
orde _ t de vraag of voor die paar
cent en schuld het ni e t een zware
straf Is Ol de laak af te s l uiten.

(ui t de illfll r..ltiek r" llt voo r .. t OO!ll""
I t roo_hte rllrl. in de vo lgende
Afv.. l e.n ve rh ... l over hoe iemand
de d s l ul ting vu e leku idU:1t hee f t
. naTen)
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AT OOMSTROOMWEIGERA KTIES

AtOOIIS t rpQlll.

Hoewel de weiger -a too lDStroom-akties
in Amsterdam niet zo erg van de
grond kOllen. zijn er in andere
delen van het la nd wel veel mensen
aktief op dit gebied. Na ver$chtl
lende afsluitingen in Fr i es l and.
worden nu ook afsluitingen gemeld
uit Noord-Holland. Oe mensen in
Noord-Holland houden 11 I: i n op

• het proces IIOet kos te loos zi jn.
Maar 13 j uni j1. besloot de rec ht e r
dat geen van de dri e eisen ingewil
li gd hoefde t e worden. Daarop rea
geerden de akt ie-voerders , door
voor ta an op de laats te betaaldag
lIle t z'n all en bi j de PEN de 11 I
kontant te gaan betalen in klein
geld . Dat deden zi j direkt de 13e
jun i al . De rekenwonders bij de PErl
deden er 50 minuten ever 0lII het
achter$tal1 tge geld van de 8 wefger-

aars t e in nen.
Een klei ne groep gaat .. tsscht en
t och door met wei geren. met al s

, konsekwent i e dat zi j l ullen worden
afges lo ten.
bente el l ijn er zo ' n 80 mensen
aangesloten bi j de aktie en wel
licht worden dat er meer . Hope
li jk slaat het enthou shs,"" li lt
~olland over~ de rest van Ned·

.. _~~ ij I hI1U'-" -'"1
ti even kc::men.I c..~,~_ ti ' ,r,; {.,.W 'H)·I
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Eindelijk weer een AFVAL i n elkaar 
gestampt . Het nieuwe n111111er heeft 
nu wel uitzonderli.jk lang op zich 
laten wachten . Hiervoor onze excuses . 
Wij zitten nog steeds dringend ver
legen om plaatselijke korrespondenten 
die kunnen schrijven over akties en 
atoomtoestanden in de buurt. 
Oe atoomlobby zi t niet stil en het is 
duidelijk merkbaar clat er sprake Is 
van een offensief op publicitair ge
bied. Van Wijk van het KEMA beschul
digt de AKB van laster, Tieleman van 
het UCN zegt dat de akties tegen de 
verrijkingsfabriek niets meer voor
stellen en dat daarom in 1990 er wel 
een uitbreiding k0111t van het aantal 
kerncentrales In Nederland. Van Aar
denne en de Brauw zeggen dat de BMO 
'werkbare ' resultaten heeft opgele
verd. Oe stralings deskundigen van 
het THO zeggen dat het kleine beetje 
s tra 1i ng uit kerncent.rA 1 es 
niets voorstelt bij de stra-
ling ui t de kosmos. Het komt erop 
neer dat van alle kanten de firma 
Leugen & Bedrog ftan de bel trekt . 
Gelukkig zi jn er hOopvolle initia
tieven op het gebied van de atOOIO
stroomweigerlngen, een proces tegen 
de GKN en de inspraak over de grens . 

Het uitgeven van een vredesaktie
runt is een goed lnithtief nu er 
georelgd wordt de kruisraketten te 
plaatsen en het parlement voor de zo
veelste keer te omzeilen nu het over 
de 1110gelljke vernietiging van Neder
land gaat. 
JanJnergenoeg Is In het eerste n-r 
een stuk over de laatste Dodewaard
blokkade opgenomen dat de werkelijk
heid tamelijk onjuist weergeeft. 
Voor de mensen die aàn deze aktie 
hebben meegewerkt, gestreden en ge
leden is het artikel een regelrechte 
be lediging. Er wordt in het artikel 
gesuggereerd dat er een 'nederlaag' 
is geleden daar in Dodewaard, dat er 
i ets mis ging. Oe overheid wordt weer 
als een IIIOloch~l ets goddelijks ge
maakt 1n het artikel. Oe taal van de 
OVERHEID werd door de demonstranten ge
sproken, daarOOI is alles 11isgegaan. 
Och, och wat hebben we als AKS toch 
een verkeerde dingen gedaan! 
Als we het allemaal 11aar nH zo hadden 
georganiseerd als de eerste Dodewaard· 
blokkade in 1980, dan was er niets ge
beurd , of beter nog, dan hadden we 
onze waarde behouden. 
Na de eerste Dodewaard-blokkade was 
de vraag: hoe nu verder ~~et de AKB? 
Oe1110nstreren tot je een ons weegt 
of blokkeren tot je een ons weegt? 
Ket was teleurstellend te ontdekken 
dat ·~~eer dan de helft van de Neder
landse bevolking v66r sluiting van 
de ato011ceotra 1 e~ was terwij 1 het 
parle~~ent en de regering sjoemelde 
met de opwerklngskontrakten. Oe z. g. 
"overheid" moest nu maar eens met de. 
billen bloot: burgerlijk ongehoor
zaam heet dat. 
Het is hier ge lukkig nog lang niet zo 
ver als de toestana" in. Nicaragua tij
dens Somosl of El Salvador nil. 
Dan waren er ve 1 e duizenden gesneu
veld daar bij Dodewaard , dan hadden 
ze gewoon met raketten en machine
geweren op de massa ingeschoten. 
Dat gebeurt nil op dit moment In El
Salvador ~~et i.lensen die alleen maar 
vluchten . Er Is geen sprake van het 
spreken van de taa 1 van de overheid 
bij deze mensen. 
Misschien ts de taal van !>nze overheid 
wel:'blijf geo,elclloos, dan kunnen wij 
onze plannetjes gewoon doorzetten'. 
Wat er In Dodewaard is gebeurd 
kan alleen maar leerzaam voor de Vre
desbeweging zijn als de beweging zich 
terdege realiseert dat zij door allee~ 
maar te demonstreren zonder echt de 
tanden te laten zien een buitenge
wone langdurige krachtsinspanning 
zal moeten leveren 011 de sypathie 
van de publieke opinie te behouden. 
Missch i en kan de vredesbeweging 
toch nog wat leren van de Anti
Kernenergie-Beweging, dat verzet 
niet alleen in woorden gepleegd 
moet worden, maar dat verzet een 
heel scala van daden inhoudt waar-
bij woorden en daden êên geheel 
worden. Oat betekent dat je niet 

rad AKTIE 
ngen zegt die ·je niet doet en 

dat je geen dingen doet waar geen 
woorden voor zijn. E1110tioneel ver
zet is goed, maar het is beter de 
emotie te onderbouwen met kennis. 
Kennis is nodlg 001dat de overheid 
geen verantwoordelijkheid kan dra
gen voor de kernbewapening en ze
ker niet in staat is deze terug 
te dringen. Oeze onmacht is struk
turee 1 omdat er geen perfekte men
sen bestaan en er wel perfekte kern
wapens zijn: ~n van beiden moet 
verdwijnen. 
Wanneer je allerlei dossiers van de 
binnenlandse strijdkrachten bekijkt 
(PMC- Papers), dan zie je dat er in 
di e kringen een groot cynisme heerst. 
In krisissituaties wordt een groot 
deel van de vredesbeweging opgepakt. 
Oe realiteit van de Russische drei
ging zal veel mensen ervan weerhou
den om aktief te worden in de anti 
kernwapenbeweging. Het is daarom van 
belang dat deze beweging dui.delljke 
politieke keuzen gaat maken: van het 
Russische systeem hebben we niets te 
verwachten everwin als van het USA
systeell dat al.s enige graadmeter het 
kontrast tussen kOOIIIJnist en niet-kont
munist heeft. Dus de anti-atoombewe
gingen moeten dulde11jke etllanci
patoire bewegingen zijn met eigen 
kontakten vanuit west-Europa met 
de USA ~n met Rusland. Missch ien i s. 
het een goed idee om daartoe een 
internationaal sekretariaat in het 
leven te . dat zich uitslui -
t~nd ~~~et het 1 eooen van 

landelijk 
ovel'leg 10juli 50RIS 
Kort verslag van het landelijk overleg 1 1!!.:...~..l!..l.!c!!l _ _!!~;!!...~~c!!!~!::2 
op 10 jul i. t · 

Alhoewel het in eerste instantie 
de bedoeling was 001 een landelijke 
aktieda·g op te zetten waar een groot 
deel van de basisgroepen aan deel zou
den nemen, is deze hooggegrepen pre
tenti e niet .eer van kracht . Oe aan
~~ezlgen op dit overleg willen als 

~ groepen gezamenlijk een plan maken, 
5'. toegespitst op de tot nu too geble
~ ken bereidheid van groepen. 
l;; Als er groepen zijn die het plan ook 
~zien zitten kunnen deze uiteraard ook 
.. mee doen , maar de illusie (als die 
~al bestond) dat "de AKS" haar kracht 
~ in een landelijke aktfe laat zien is 
0 in de huidige situatie niet waar te 
~maken. 

Op 1g junt werd een dat11111 geprikt voor 
een aktiedag en wel op zaterdag I okto

:: ber. Ook vtel een plan van mensen uit 
c Amsterdam/Noord--Holland tn goede aarde . 
: Oit hield in 011 op verschillende pun
g ten langs snelwegen met grote groepen 
>met borden staan waar ieder een deel 
~ van een woord heeft, en zo meerdere 
N leuzen gevomd kunnen worden. 

Op die manier is het mogelijk om een 
aktie die toch burgerlijk"ongehoorzaam• 
is, maar ook "laagdrempelig" i's, ge
spreid over het land die een link 
kunnen leggen met verschillende objek
ten 1n de anti-kernenergiestrijd: Dit! 
soort akties zijn ·al eerdel' gevoerd 
o.a. bij Doel in Belgil!. 
ledereen vond wel dat dft onvoldoende 

Ij roepen mensen boven de 50 ja~r 
om zich aan te sluiten bij de groep 
s(t)ers tegen kerngeweld. 

Deze groep wil solidair ~~et jongeren, 
op geweldloze wijze protesteren tegen 
kernbewapentng en kernenergie. Het is 
voor ons 50 s( t)ers duidelijk: kern
geweld -t de wereld uit Onze groep 
is al landelijk georganiseerd en be
zig sinds de aktie bij Dodewaard in 
in 1981 en wij zijn nu gestart ~~~et 
een groep ger1 cht op Allsterdaa en ont
gevlng. 
In Dodewaard hebben wij gezien dat 
500 ouderen in stille demonstratie 
naar het kerncentrale-terrein liepen, 
onder algeliene toejuiching van de 
jongeren. Deze waardering en de po
sitiev~ reakties •aken ons duidelijk: 
wij so s(t)ers moeten sa~~en ~~et de 
jongeren verder. 
Indien u het hierover eens bent, dat 

van krul s·raketten en kern-
lwa.oen,aeh,ruik niet alleen de ~ongeren 

aangaat, ~~aar dat ook wij 50 $(t)ers 
hiertegen stelling moeten neMen, k111 
dan naar de bijeenkOilSten, iedere ur
• te voen.adag van de uand, van 1o-12 
uur. Het adres is Keizersgracht 262-
sousterraln op ca 200 meter afstand 
van de trllllljnhaltes Westennar,kt, 
NZ. Voorburgwa 1 en Dam. Oe vergader
ruimte is gellakkelijk toegankelijk 
voor gehandicapten 111et een rolstoel. 
Wij willen tijdens dfe bijeenkOlliSten 
ervaringen uitwisselen en onze ideê
en en beleidsplannen. voor kOllende ak
tivitelten uitwerken. 

Voor infonoatie (ook evt. voor de 
landelijke 50+ groepen? red.) 
kunt u bellen naar: 

Mourik 

• geen kruisraketten ~~aar Allerlkaanse 
vliegtulgen met atoOIItaken". 

per 12 nulliJers of steun
l ill>onnE!ment:/30,-

42g8242 tnv Stichting AFVAL 
Postbus 1053 1000 88 
AMS.TERDAM 

IO!~ze,ggo!n voor dece~~ber '83.anders 
• a'"'".,.''"cne verlenging. 
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DUMPING RADIOAKTIEF AFVAL 
E N G E L A N D. 

In juli is Engeland van plan 
om 4000 ton radioaktief afval 
in de oceaan te lossen. Dit 
ondanks internationale protes
ten en de staki~g van de vak
bonden die aangekondigd is. 

De Atlantic Fisher. die verbouwd is 
zodanig dat het afva 1 via de bodem 
van het schip gelost kan worden ligt 
nu in de Sharpness Docks in Gloucester
shire. Op 4 juli begint het volladen van 
het schip. Dit is een totale veronacht
zaming van de Londense Dumpingscon
ventie van februari j. 1. en de uit
spraak van het Europese parlement in 
septèmber 1982, dat de dumping van 
een lidstaat .van de EEG moet stoppen. 
De .aktie yan de 'trade union' is dit 
jaar vee 1 sterker dan voorheen ondanks 

·dat de rondom Sharpness grote werk
loosheid is. De havenwerkers vinden 
de akties tegen het dumpen veel belang
rijker dan de kans op het verlies 
van hun ·baan. 
De National Union of Seamen en the 
Transportand Genera-l Workers Union hebben 
beiden besloten dit jaar de dumping te 
bOycotten·-Op 21 juni is de eerste 
gezamenlijke daad verricht door· te wei
gerea om de artikelen te ondertekenen 
die betrekking hebben op het toestaan 
van het dumpen in de Atlantische Oceaan. 
Een cirkulaire is. naar alle leden ver
zonden waarin wordt gevraagd niet te 
varen op schepen die radioaktief afval 
dumpen. Zonder bemanning zou het schip 
onmogelijk kunnen uitvaren vanuit Barrew
in Furness waar het schip gewoonlijk in 
het dok 1 i gt. 
Een Union-official zei dat de argumenten 
van zowel Greenpeace als de kernlobby zijr 
aangehoord en dat volgens hem er een ri
siko aanwezig blijft. Het is daarom beter 
het dl!lDpen te voorkomen dan later spijt 
te krijgen, want dan is het te laat. 
In the Gardian van 23/6/83 staat dat het 
voor de nukleaire industrie mogelijk is 
om de rotzooi op het 1 and te bewaren ter
wijl er een veiligheidsonderzoek wordt 
gedaan. Het zou dan wel meer geld gaan 
kosten, èn er is meer risiko aan ver
bonden. Als de Union de uitvaart onmoge
lijk heeft gemaakt zal volgens de Union 
de regering wel het leger en de marine 
inschakelen om de troep alsnoch op de 
zeebodem te krijgen. Als dat gebeurt ver
wacht men protest-schepen die zich gaan 
koncentreren op de dumpingsplaats omdat 
direkte aktie tegen het dumpen onmogelijk 
is geworden door het 1 ossen beneden de wa
ter lijn. 

bron-GREENPEACE. 

BELGIË 
Het vervoer van het Belgische.atoom
afval naar de haven {Zeebrugge?) gaàt 
plaatsvinden via het spoor van 29 aug. 
tot 2 september. Er zal dan ook met
een Zwitsters atoomafval aangevoerd 
worden. Het wordt dan weer op de beken
de plaats in de Atlantische Oceaan ge
donderd met behulp van de Greenpeace
bestendige Engelse onderlosser. 
In het Belgische parlement is zelfs 
iemand die daartegen is. Dat is het 
Socialistische Partij lid Norbert de 
Batselier. Hij woont Hogeweg no. 7 
9330 Dendermonde. Zijn tel. no. 
is: 052-218856. Dit voor adhesie-ge
tuigenissen. Een zekere Marijke van 
Hemeldonck, Gachardstraat 20 in. 
Brusse 1 1040, te 1 02-6406802 zit 
voor de SP in het Europese parle
ment en heeft zi eh ook tegen de dum
ping uitgesproken. Stuur d'r eens 
een kaartje of bel haar op dat je 
zo blij bent •••.• 

Misschien wordt net als i~ Neder
land de dumping op een geheel an
dere datum uitgevoerd. Er wordt 
gepost bij MOL door het VAKS. Dus 
voor inlichtingen bel het VAKS. 

Alhoewel ook in Belgil! de dumpings
operaties al tijd goedgepraat werden 
met de verwijzing naar internationale 
konl!óles en de internationale over
êénkomst die men de konventie van Lon
den noemt, hebben een beperkt aan-
ta 1 1 anden • te kennen gegeven zi eh 
van het meerderheidsbesluit, genomen 
op de laatste bijeenkomst in Londen, 
niets aan te trekken. Het gaat hier
bij om Engeland, Japan, Zwitserlaml 
en BEL~tf; .. Staatssecretaris Aarts van 
Be I gH! 'l!f"'antwoord op een par lemen
taf re vraag van Ecolo te kennen ge
geven, dat de regering ook dit jaar 
de dumpingsoperatie wil uitvoeren. 
Indien dete dumpingsoperatie door
gaat, hebben de Belgische en Neder
·landse aktiegroepen de plicht zich 
zich hiertegen scherp te verzetten. 
In België wordt voorgesteld een anti
dumpingskommftee te vormen met een 
beperk aantal aktiegrpepen, dit om 
principiëler uit de verf te komen dan 
vroeger het geval is geweest. Een 
beperkt samenwerkingsverband kan verder 
het voordeel hebben van een grotere 
slagkracht. 
De .vergaderingen vinden p 1 aats in de 
lokalen van Elcker-ik, Hoogstraat 9 
in Gent. Voor data kan men het VAKS 
bellen of schrijven: Breughelstraat 31 
2000 Antwerpen. te 1 03/218 65 92. 

GAAN DOOR 

KEER 

• • 29 augustus tot 3 september 

Beta-gamma :1800 curie 
Het afval zal worden verladen van
uit MOL per trein naar Zeebrugge. 
Het wordt daar overgeladen naar de 

"Atlantic Fisher" van de rederij Fis
her and Sons. De Britse regering 
heeft aan de rederij de benodigde 
vergunnigen afgeleverd. De dumping 
zelf zal op Yrseptember plaatsvin
den in de Go van l!TSKaje. 

Radium-226 7.5 
Tritium : 600 curie 
Naar aanleiding van berichten van 
het VAKS zal het verladen veel min
der tijd. gaan kosten dan voorheen om
dat conalners worden gebruikt die per 
stuk meerdere vaten bevat. De kontal
ners zullen ook met de vaten worden 
gedumpt. 

Dit jaar wordt gedumpt: 3290 ton, 
gedeeltelijk verpakt in betonnen. 
containers en gedeeltelijk in sta
len vaten. De hoeveelheid aan ra
dioaktieve stffen bedraagt totaal 
aan st ra lingsequfva lent: 2522 ,5 Curie. 
Alfa-straling: 115 curie 

Voor vertrekUjden van de transpor
ten kan men bellen naar het BAKS, 
St. Amandstraat 13, 8000. Brugge 
tel. :050 -332014. 
De laatste coördinatievergadering 
vindt plaats op zaterdag 13 augustus 
om 14 uur te Gent : de lokalen van 
Elcker-ik, Hoogstraat 9 Gent (900o) ·- ·-- ·- ·- ·- ·-. 

= 

= 

= 
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PLÀTFORMTEKST VAN HET BELGIESE 6NTI-DUMPINGSKOMITEE 

Het dumpen van radioaktief afval wor·dt de laatste jaren op 
wetenschappelijk en politiek vlak steeds meer aangevochten. 
Op wetenschappelijk gebied verwijzen we naar de recente stu
dieS van P.rof. J. Davi.s die de dumpingen in een zeer negatief 
daglicht stellen en de verni•tigende konklusles die de be
faamde diepzee-onderzoe~er ~- Cousteau over het lozen van 
atoomafval maakt. 
Op politiek vlak verwijzen we naar: 
Het Europees Parlement (zie elders op deze pagina) 
De konventie van Londen( idem ) 
De Nederlandse 'regering •.•.•••... die beslist heeft om het 
afval,gedurende 10 jaa~ bovengronds op ~e slaan tot er 
een zg oplossing is gevonden 
De Zwitserse regering die in 1983 voor het laatst dumpt. 
Tenslotte de motie·vàn de BRUGSE GEMEENTERAAD en de po
litieve~ordening resp. sept 1981 en atig 1982 die het mo
gelijk maakt het transport en overs1ag van radi9aktieve 
stoffen te Verbieden. 
Da~rom eist het Belgiese anti dumpirigskommitee dat het 
dumpen van atoomafval onverwijld wordt stopgezet. 
Het anti dumpingskomitee zal dan ook alles in het werk stel
len om dit doel te bereiken. Hierbij kunnen geweldloze maar 
·eventueel ij!egale aktie·s genoodzaakt zijn. wat volgens ons 

. gerechtvaar 1gd-ri ääöiëZien .deze illigale aktiesin het 
niet val·ten bij de overtredingen van de natuurwetten door 
het dumpen van kernafval op de oceaanbodem. 
Tevens is· het Be1gisch anti-dumpingskommitee voor een onmid
dellijke kernstop. Het is duidelijk dat het atoom~fvalprobleem 
direkt verbonden is met het uitbate n van atoomcentrales. 
Daarom willen wij het probleem bij de·wortel aanpakken en 
de onmiddellijke sluiting van a·lle atoomtoestande-n bereiken. 

-ZWI.,SERLAIID 
ZWITSERLAND STOPT DUMPING 

·RADIOAKTIEF AFVAL VOLGEND JAAR!! 
laat op. Na die twee jaar wordt dan 
besloten om het dumpen definitief te 
staken. Het is natuurlijk zeer goed 

Zwitsterland is van plan om volgend jaar mogelijk ~at danbesloten wordt om het 
dedumping van radioaktief afval in zee dumpen gewoon weer ~e laten plaatsvin-
stop 1:e zetten. Hierdoor worden Belgie den. WetenschappeliJke onderzoekingen 
en Engeland de enige twee landen in de kan j~ draaien en keren zoveel je wilt I 
EEG die hun troep nog in de oceaan pleuren. dat net men ~an ~~t .onderzQek met de. 

zoutkoepels: Je WlJZlgt gewoon de voori 
De Zwitserse mi nister van Energie, 1\lphon! waarden en de normen waaraan het resul
Egli, heeft bekendgemaakt dat als gevolg taat moet voldoen en het blijkt geen 
van de toegenoemen nationale en interna- enkele schade op te leveren voor de 
tienale druk, vanaf 1984 geen radioaktief gezondheid. Of de kans op schade is zo 
afval in zee zal worden gestort. miniem dat je het kunt verwaarlozen. 
In februari '83 is besloten door het De wetenschap staat voornamelijk in 
Londense Dumpingskonvent om gedurende dienst van deelbelangen. Het is daarom 
twee jaar geen radioaktief afval in zee de vraag of Zwitserland en Nederland 
te storten en gedurende die twee jaar definitief zullen beslilitèn om niet 
onderzoek te doen naar de gevolgen van meer te dumpen! 
het dumpen voor mens en milieu. Daar 
reageert Zwitserland dan een beetje voor meer informatie hans guyt 

020- 23 18 43 
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Van &aterdaa 2• tot aaandaa 23 aei verd ia Aeeliaveerd 
een t entenkaap &•houden ••t ala onderwerp voor dis 
kua aie : planaina. inepraak. aaeht eo vercet. 
&xakt • plaata : ••t aioak a••cbondeo deel van het 
traeee van de gepl~nde rijkav•l· Aan de noordkant eeo 
acht •eter hoge en kiloaeteralanga zanddijk e n ten 
cuiden het volaalop•o baa1in dat de voorlope r van de 
bakkoaatrukt!e i a. qet ~aep vaa dua aeaitueerd op pre
eiea da~ deel vaarove r de oYerhed~n e lkaar nu noa ia de 
ha ren citten : de aeaaantan Utrecht en Bunnik villen -bier (•o•eoteel) een tunnel oodar d e Kro••• Rijn. terwijl 
Rijkawat•rotaat (RVS) .an viadukt cepland heeft. Oe 
rijkewe g terug in de evaede k aaer t Kat la ni•t zeker. 
Wal staa t vaa t dat bet werk Rll t aaa vordert. En &o boort 
het ook vindt aws : 6e vo ldoneen feiten van de veg ia 
••nle g . J e ziet a~ hi er aaft b e ide zijden. Ala ey•bcol 

RitS' oudste taak 1s het bouwfn 
van di jken, zodoende kan RIIS appe
leren un he t a·lget~HD belang. 
Maar ten onrechte. Net zoals het 
dijken bouwn vroe~r tl het werjt 
van enkele gestudeerdi hoge heren 

ia de plek v•n het ke•p goe 4 gekozpo. We kijken t e rug 
op het ka_ap. 

~n1satie. 
ïiiken ervoor IOIS op een open 

vergadering .van de Vrienden van 
Alle 11 sweerd bes loten het tenten
klliP të Or'1!anise~ . Met als doel 
een d1skuss 1 e over de Ncht van de 
staat, ~~et als voorbeeld Allells
weerd. Een behoorlijke pretentie 
dus' voor zo'n korte tijdsduur. 
Hét draalboek van het AKS-kamp 
van een jaar ervoor kon' dan ook 
nuet voo'rlcoaen' dat de organisatie 
In een heksenketel veranderde , 
waar van:alles op het l'aatste 110-
laent ·geregld ooest worden, Zoals 
het akkoord gaan v6n de boer die 
het stuk land -teel .wg pacht, 
3. dagen voor het klii!P. 
Zonöer de hulp , van de ko:ffl~keet, 
de _B_aas , de aktlelcookploeg en de 
stichting MaatschappiJ-hervon~ing 
was het zowlezo niet gelukt. 
Behalve, ~~et de tijd, worstelde 
do! 'organisat1e:-ploeg ook aet het 
weer . Tijdeos het o~n van de 
grote tent, vrijéla·g, goot het. 
Bij het opzetten van het podlu., 
vrl jdagsnachts. goot het nog 
steeds ; het water strocaSe onder
langs de tent In . Op het podl111 
sla~ was de eni ge aanter .. 
droog te bliJven. Net· als liulp
alddel tegen lll!t water balen stro 
(die voor 3 tot 5 Mal de nor'llele 
waarde bij de boe~ gekoi:ht waren) 
a. het klii!P ook toegankelijk te 
111ken voor de wande laars aan de 
overzijde van de lt- Rijn, 
was er In het éerste scenario· Mn 
zelf te .. ken. bl'l/99&tJe gepland. 
Hter aan vast • .., een wateiWilen
tJe k0111tn. Uiteindelijk blH!t 'dit 
niet haalbaar. Wel werd In de stad 
een pbtte schuit gehuurd die In 
3 uur tegen de Sti'OCJI In opgetrolt
ken werd tot het kiiiP. Dl t werd 

was, vindt rullltelijke ordening-ook 
van Houcke, verslaggever en Stefan nu nog In een gecentraHseerd bol-
Triest, die ~~et andere<~ In Arnhe~t werlt van Ingenieurs pluts en Is 
bezig 1s een alternatlef her'1!e- het bepaald· 9"'1 dellokratische be-
bruiklngssystee. VOC!r afval op te zlgheld. 
zetten. Voorzitter : Cees Grfllber'1!- De trispraak-proe~res zi,j n voor 
en, ün nn de ~chrljvers van het RIIS wel last19 , Mar een werkelijke 
boek, · bedrelging lijken zij niet te vo...-
Het doel van het forun was, dufde- en. T~ Spoel z.egt In een ~
lfjk te - krijgen .wu er nu voor les- spreklng eerlijk : "ltlj hebben 1)8· 
sen gittrokken kunnen worden uft tuutlijk ook ta~tfsclle fouten ge-
.A.llsweerd. Allells-rd als voor- au)tt. Achteraf hadden we ons nooit 
beeld lildat ~~emsen dfe deel uft- -ten laten· verlelden tot ·een lange 
uken van een verzetsbeloeglng wel- studie n11r de verdiepte ligging 
licht wat kunnen O!)Steken van deze van de weg. Het Is natuurlijk niet 
tien jaar durende st;l'ljd In een in ons belang dit die weg er nu nog 
'geut!IIOkratlseerde' s-nlevlng. niet ligt. • 

Er zijn veel paralleilen te trekken 
tussen de s'trljd voor Mlllsweerd 
en die van andere .verzetsgroepen. 
In de diskussie-brochure van het 
k..., staat een lnten,ssante ~er'11e-
1ijk'lng noet de ·plaatsing van de 
raketten tn cte Peel. Oot een verge
lijking tussen de s trijd tegen .de 
riJksweg, en dte tegen kemener'1!1e · 
ligt voor de hand. Daar knokken 
III!I!Sen ook , voor hun l H flrilleu en 
Is de O'lerlleld de dfrekte tegen
stander . Dit laatsta aaakt het ver
ut ._llljker. Oe tegenstaricler . de 
staat, heet '1-rs een ~ratit 
en wiJ allen vorwn haar. 'Niet al
leen de gedachte van elke politi e-. 
agent uar ook van ZHr vHl !lede
burgers. Mensen uit vérzetsgroepen 
verwachten vap ' tegens tander de staat 
een ander gedrag dan van bv. een 
spekulant. Uit het 'ntm1• van 
V111 Vugt Mt Anton Constand$e : 
"de btnd1119 ven de llilnsen 11n de 
staat 1s na de oorlog ontzaglijk 
sterk toegenoilen . van de staat wordt 
alles ven~acht .. Aan èle ene kant 
'~Qrdt de staat wel gevreesd en 
hertend als en oor1(19Votren ele
liJnt, aan • andere kallt·wordt 

Gezien het feit dat waterileheerslng 
In Nederland steeds belanrfjl\er gaat 
worden (kustbeschen~lng , watertoe
voer', dr1nkwatarvoorzien1ng In een 
vervuild allleu etc.) z.al de cen
trale posttie die RliS .heeft er al 
leen uar starter op worden. 

.._ ' 
.~ .... --

Bovendfen ts· RIIS een investering 
voor het riJk ; Ol)k dit versterkt 
haar pos' i Ue reusachtig. Oe ervaring 
dfe ·deze tnstallfng heeft Mt rul• 
talljke .Of'den1ng·is gr®t en strekt 
zich ov~r een a-vangr1jk gebled ult. 
De rijksdienst IJselMerpolders 
(RIJP), een onderdeel · van RIIS,heeft 
niet alleen polders d~legd, 
.. ar ook volledig fllgerlc:llt. Zij 
bepaalden de waterbeheersing , 
de wg.., de regtonalt plaM1ng van 
stedin, de gr:ootten van bOerderij
en. Zo zijn er -r voorbHlden. 
Nu 1s deze kenn1s zo'n beêtje 'klaar 
.. getxporteerd te · worden. In 1980 
was het plan' van het Nederlandse' 
bedrijfsleven en de landinrlcht1ngs
d1enst .. ·-~ een gebled In Irak 
volledig un te leggen, kOIIPleet 
~~et 1nfra-Hruktuur, la~. 
we9&!1, lrrlgad«, dorpen, agro-
11\dutrle (wat verbo- en hoe ver
werken) In een-vergevorderd stadfu.·. , 
benteel heeft de grensoorlog' •t 
.Iran dit projekt , dat 15' jaar zou 
gaan duren, doorlt~lst, ·aaar het 
!lUkt toch duldt lijk ltoe de zaken 

ven:olg op blz ·9 , vitrele kol .. 

.. .,. 

de _toegang tot het terrein. 
Zaterd&tldd~: l:'ru1Sbesttrlv1'!S· 
Voor u raa ddäg waren aensen 
uitgenodigd van de AK8,AIIe11swerd, 
beweging welgering defens1ebelast
lng, Onkrult, Yr<KMen voor Vrede, 
6r011 . A 1 tem~ t1 ve lis te ( Hulburg) 

hij zeer. getdlalnter'4 .• Dur 
profiteert die staat I n hoge 'liltê 
van. Oe verzor'1!1ngsstaat Is kapi
talistisch : de produkt1e-111ddel-
en ziJn In handltf van de bezit
tende klassen of stanc~en ; • (In : 

SCHEMA PARAllELlEN STRIJD AMELISIURD - STRIJD PI.AATSIIIG KIIIJISRAKETTtM IN~· 

eri Oeverlanden. 
Doe'l : een trul'sbestluvtng , o.ftewel 
ervar i ngen ultwbselen en alelus 
van alkaars lnfo..-tle le~. 
Hiertoe waretl VOOrJf Inhoudelijke 
vragen als 'waar ll!lgen de grenzen 
van Je verzet ' etc. gesteld. Door 
de k1elne opkCIISt -van slethts 
5 groepen waren aensen ~n-
en de utige voorilerefding tw. 
he~ niet heleuil uit 'de verf. 
Maar het had een goed gevolg : 
de dinsdag• erop een radlopro
'gr.-i van heit Hlllánlstles ver
bond waarin Mn Alllll-rd -
Vriend, Hn léaand van Vrouwen 
voor Vrede en Hn journalist die 
~rkt had aan het boek 'de 
weg van· de aeeste werstand ' een 
goe4 gesprek hadden over wat je 
leren kan van Mllls-rd. 

Fona. 
lliïfielarigrljkd~ onderdeel van 
het klllp IOIS het forua zondag
lriddag. Daar waren ook. de ~te 
11111sen bij all*tzfg: de tent zat 
vol. Het fonn werd gevorlld door 
Jos Kloppenburg, .. n van de Vrien
den; Marten B1e..-n, planoloog en 
al sinds de jaren '60 aktief In 
de 111lfeu-~1ng i Ht..-n ICem
lcallp, 066er en I n 'het verleden 
tegenstandtr van de weg; Stan 

de Yolhkrant 11 juni 1983). 
Oe dfrekte belangentegenste~llng' 
dfe.het konflikt veroorzaakt, Is 
~~~tf11jk te zien. · Oe stut ver
troebelt die; Maar op de borden 
langs de snelweg staat oncler'R1Jks
watentaat·• een n.. als B'allast 
Neclall. En elke -k In de .krant 
een advertentie van RAl en 80'/ag 
over de ffles fn lledtl"'lánd. 
llannftr het er op aankoat, zijn 
er geen verschillen tussen staat 
eo spekulant. De bollenbe.zetten 
wisten dtt al, en T .. lov; de 
Jurldtese belangenbehartlgér van 
de Yrtenden.-, kwala .er vrijdag 25 
sept.ber ~tthter : tijdens de 
reefitnaft waar 'Vrienden en O'lerheld 
tegeriO'Ier tlkur stonden, vttgde 
de M.t . gelijk een . knokpl~, 
op. last van een hOge polltle-
che; het bos schoon en zette RitS 
het tappen In. Als het nftt lilden 
kan lapt de staat de redlterlljlte 
•cht aan z'n laan. 
Naast de eerste -111jklleld van 
striJd te -ten voeret1 tgen de 
overllt fd, een tweede : tegenover 
RitS staan. llant dit Is Mn van de 
•ch.tlgste Instellingen van ons 
land. Dit heeft te •ken Mt de 
-de strijd tegen het water, 
die de valse schijn O'ler zlc:ll heeft 
dat Nederlanders dlarln Hn zi jn. 
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-ar'1!-t : ve111ghe~d en leeflll111eu. 
-noodzaak betwist. · 
"niet kappen tot uitspraak In kroon
beroep, tot dit -t wel ' voo~ 

ber.tl clende wedtzallllheclen. ' 
-diskussie In perl-t pas ria 

kroonberoep. · 
-CDA In gewetensnood ; • erger dan 
abortusdebat". 

IIO[IISilRE CIIT 
PLAATSHlS IUWISIWETltll 111 11-f!EC" 
-•til-t ! vrede en ve111ghefd. 
-nooduak betwist. 
-niet plaatuo tot onderlllncle11ngs-
resultaat, Gentve, tot. det -t 
wel voorberfidende ·werltullltleclen. 

-diskussie In parl-t pas na 
Genhe • . 

·-CM fn gewetensnood ; !lre1gffl9 kabfnets
krlsls. 



LANDELIJKE AKTIEDAG

Alho...e.l Iedereen er voor blijkt te
zijn hebben slechts mensen uit Amster
da", hiervoor kónkreteplannen opgez.et.
De v••ag rijst of in dH sfeertje sep
tember niet te vroeg zal zijn.

. Noord Holland heen plannen bed.cht
waarbij het open met borden l.ngs
autowegen iedereen het meest ..nsp....kt,
Dit ·dien als ondersteuning v.n aedere
akti~$.

Daarop werd ondersteuning gevraagd
voor All1lélo en Borsse1e~ er kwa..
m'ar weinig resPónsop.
HE!t bezoe.k aan de regio's' is niet tot
.1 te grote effektéll gekomen,
Toch is er besloten een datum te kieten
voor de L.ndeHjke .kt.ledag en wel:

1 .ÖKTOBER:
Tevoren op:JlJsëijteiiiiër wordt ter op
w~rmtng met bprden langs, de wegen ge
demonstreerd. Jos en Anke zunen pro
beren de borden te laten overeen-
st.....n ",et het eisenpakket.

~ekret.riáat: A4 heeft met Nijmegen
epraa., aar ·wil me'n niets ,meer doen

ze menen d.t DODWAARD-G.at-Dicht niet
meer bestaat -en dus Q()kgeen. sekretari ..,
aat. Hoogui t wi Hen ze 4e adressen afge
ven. Utrecht heeft te weinig mensen- om

p dat sekretariaat te gaan opzetten
HeiloQwil bet nog steeds gr••g
dóen: besluit: Heiloo wordt het
nieuwe .ekretaria.t met het post
busnummer van Ad:14nO in A'dam.

Financië-n: Hei·loo heeft riu f325.-
etaa1d voor het versturen van de
otulen en zou dat graag teriJg wi llen.
iro 39 SS 024 tnv Freerk Boekelo Hei

loo. b,eh willen ze meer geld om het
ekretariaat te laten runnen.
r wordt subsidie uit de landelijke
ot gevraagd vi •. Lot uit Nijmegen,

k wordt kontakt opgenomen met
t LEK, x-v steunfonds. Voor dit
el wordt een girónumiJlJltOr -geopend:

3 33 774 tnv Antoi"e Berlle" uit
f ychen. Om ook verder de notulen

kunnen ve.rsturen wordt besloten
t de notulen via een abonnement

, erkrijgb.ar zijn t:': 120.- per j.ar}

f
aal" dit is n. iet def.in,.'ti.ef besloten.
olgende verga.dering: 10 juli
3.00 uur labrehuis Utrec:ht

PlompetorenQracht 8

Eindelijk gerechtigheid: de ver
-gunningverlenende instantie in
Duitsland ·w.b. atoolJltoe·standen
heei"i op de hoorzitting ,in Ahaus
over d'e opslagplaats die ,daar zou
~o~ten komen voor .a~gewerkte

brands 1:01$ taven u'i t -: atoomcentra
les ve'rklaard dat ,Nederlanders in
de g~en~s·treek evenveè} recht op
inspraak krijgena18 Duitsers.

SUCCES VOOR BURGERINSPRAAK OVER
I>E (I>UITSE) ·URENS.

a·haus

19 juni: verslag 1.0.
Aanwezig:Heiloo,Zwolle. Apel
doorn. Dieren, Utrecht, Alkmaar,
50+. Amersfoort. Zevenaar., Tiel,
Arnhem. Wageningen. Amsterdam~

Wycben.
Weigilakiles.~_ Er worçlt gevraagd
om a er er atoomstroomakties steeds
te ",elden bij Strohalm in Utrecht
zodat zij daar~rzich-t kunnen
hOlJden van alle akties in het land.

v.n het PGEM,
is bezig ...t l.ndelijke

iedag-. hebben al een pl~n~ tijn
verder ook. betY"qkken. bij de ~ranspor

ten van. 'nuk'leair' afval door het 1-an~~

den een prima aktie voor, Alblasser
dam SOt bereikte aaname van een motie
in de gemeenteraad: Alblasserdam kern
wapen en kernafvalvrij:
Qtrecht: OP laatste stedelijk overleg.
waar over land, aktiedag gèsproken
zóu worden kwam slechts één groep.
E.. tijnnog maar weinig basiSgroepen.
Weinig animo meer voor h.t basisgroe
pén i,dee. (Mi$schi'en mOe na AtQe'lisweerd?)
~ wil plaatselijk bezig zijn.
RegiOnaal met groepen uit Liemers, Dui
ven. West.rvóort •••• Dof< hi.r zijn
vanllege de ontbrekende notulen plan-
nen v.n de l.nd. aktiedag niet be
sproken. Bezig met pla.tselijke mani.
festatie:s t _ waarin laIld. gebeuren wordt
ingepast. Oók bezig met regionale .an
pak girobl.uw akties.
l1i1: kontakten- gezocht met regio zui d
Nederl.nd, Er komen mógelijk een .antal
vredeskampen daar.
Er is eei) NIJMEEGS plaVo"" tegen kruis
raketten gestart waarin o.m. fNV en de
PVdA deelllemen. Men streeft ernaar om

'IOP 29 oktober een half miljoen mensen
Mar Den Haag te krijgen.
Betr. de land. aktiedag een weinig flit
send resultaa·t: Oe notulen \'lOrden nu
beter verstuUrd met hopenlijk óp een
volge"d overieg een beter resu,ltaat.

L.ndelijk .sekretariaat
Voor 11 junl zullen een aantal men
sen lJit nijmegen. Amsterdam l Utrecht
en Hei loó bi je1kaar komen om over de
toekomst van het l.ndelijk sekret.ri
.at te pr.tenCvoorstel in Afv.l IS)
Het is de bedoeling dat dit voorstel
ook in plaatselijke groepen besproken
gaat worden.

t voorstel is d.t binnen êên ma.nd
(na 24 april I een uitspr••k v.n de 0
e~ige regio s gevraagd zal worden
ver het voorstel van een landelijke
kti'edag, en of ve volgens enkele men
en uit 'die regio's op de volgende

landelijke verg.dering ••nwezig wil
len zijn. Via het sekretariaat in. Nij-

gen zal het eisenpakket zo snel mo
el ijk naar alle regio's verstourd
orden.

VERSLAGLANDELlJKE VERGADE
RINGEN IN UTRECHT VAN 24 A
PRIL EN 29 MELEN 19 JUNI

Het voor.tel voor het opzet
ten Y~n ee-n 1andel i jk sekre
t.riaat stónd in Afv.l 15,

Op 24 4prill s er gesproken over het
diskussiestuk over de landelijke ak
tiedag. {Zie Afval 15), In het kort
komt het voorstel neer dat op êên EKRETARIAAT
d.g in het jaar (voorkeur:september) n v. stond OOk nog het voó!'-
v.nultde AKB een landelijke .ktie- . telOl1l eên landelijk sekretari.at in
dag g.eorg.niseerd wordt op verschil- te stellen.s_n met regionale sekre
lende pla.tsen in het land, die van- tarla~n. Vóor alle ·duidelljkheid: er
tevoren worden bekendgema.kt i·n de est.at officieel een l.ndelijk sekre-
pers. Er kunnen d.n ook prik.kties t.rla.t in NIJMEGEN. Elke dinsdag zi t-
w.orden gèorganiseerd. ten daar mensen, a-lleen funkt10neert

het ,ni et. Het voorstel ui t .deze v~r-

DECENTRALE AKTIE~ gadering is om Nijmegen ..Is landelijk-
Het organisèren van decentrale akt- sekretariaat voorlopig aan te houden,
ies Is al~en ?Ud voorstel.ma.r het om volgende keer te horen of het ",0
voorstelvlel 10 he-t niet bij het 01"'- elijk is om. daar weer -een funktio
g~nis~ren van éên grote centra le aktt el sek.retartaat 'Van te maken.
El' was gewQon minder animo VOOi". Nu
bleek ied.reen wel te voelen voor EIS E N '83
die .kties m'.r wel tegen de grote doe-· .:
l~n zoals Dod.....rd. Bors~eh!, Zijpe. ISENPAKKET:
~ melo en over de gren~: Kalkar. Doel PIUP KtKNtNERGIE,STOP KERNWAPENS
01. Ah.us. IlÓÓti AFSCHAFFING VAN KERNENERGIE'

PRIKAKTIES sluiting van de kerncentr.les in
Pl"lKaktles opeen landelijke aktie- odewaard en Borssele. en alle in-
d.g zijn publicitair gezien ook wen- tellingen die geric~t zijn op het
selijk, ma.r sOllllligen vonden het nrin- fI05ruik en voo~tzett'ng van Kernener-
der verstandig omdat zij verwachten ie en kernfusle. . .
dat d.t de objekten d.n beter bew••kt geen dumping van rad,o.kt,ef .f
zullen zijn. Die mening had nièt ie- al in zee; opslag van het tot nu ge
«!ereen zodat dit nog in beraad wordt r-odeuceerde afval in de kerncentrale
gehouden an OÓde....rd en Borssele.

• scbeid in g van radioaktief afv.l
Doelstellingen .ar de bron v.n herkaost L.ndelijke .ktied.g
over de dOelStellingen van de 1 a geen (medewerking aan) kei"nenergie- Verv(d~ns hiiliben we'gehersenhoosd'
werd he.l wat afgepraat. Een aa~t~l r~gper~::~~e~~e:a~ehgtreenzen i bel'd over lII0gelijk:e aktieplannen en ...doe-
mensen voed de fOl"lllulering in het dis~. e nerge e, len. Alle genoemde ",ógelijkheden zijn
kussiestuk te vaag. terwijl anderen F" zeggenschap voor de bevC?lk.ing genoteerd en zullen nog be~proken gaan
ze juist weer goed vonden. r- a1een on~erzoek naar ~lelnschal~ge,. worden •. Oe openbare aktie die werd ge-,
..Doelstellingen zijn op zich Iconkre t ~ns- en ml1ieuvriende11jke energle- noemd is het Srteunen van gemeenten die
-OÓelstellingen moeten die v.n de h:l 29 . ke......apen- en kernafvalvrij g.an wor-
bewelng zijn. me I den en om gemeenten zover te krijgen.

?g mei 19B3 versl.g 1.0. "isenpakket Zie notulen .pril
EISENPAKKET ~n"'figi 25 mensen uit Utrecht,Plnster- bedoeling is d.t die eisen worden
Er werd het langst gepraat over het m, le. Zevenaar, Wychen. Dieren, Al oegelicht in een landelijke energie
totale eisenpakket, er kwamen nogal blasserdam, Heilo. Wageningen en Zwolle rant.
wat aanvull~~genop,zov7el zelfs d~t rendal re.ndje basisqroepen! land'.aktie Tijds~lánni'ng
h.t onmogel'Jk was om d,e zeHde m,d- ag •. and. sekret.r,.at. elSenpakket. opvolgend landelijk overleg wordt
dag nog een konstruktief geheel te lljdD·Jpl·LANnning. besloten óf de .1andelijke .ktied.g
f.briceren. Een drietal mens.n z.l ~_ GS DE GROEPEN
i h da b I h h d ~: vnl. met reg,on.1e akties be- doorgaat e~ w.nneer. .

z c annee ez c ou en. ziCI.W' Bericht· Wl Tl en de genen dle een
Die aanvuningen g~ngen over: dJ' illen wel met land. aktiedag mee- 8l!Il=äVo~d berocht hebben een ver-
..de link ~ernenergle/kernwape"s iIÀ~. '. slamak.en en naar Ntdy~ Ousart-
-demokratlSerfng van het energiebeleid~: nog "let zO. bez19 met de La., wil- straat 65 i A'dam sturen. ZiJ wil
-propage~en van andere energievormen len wel meedoen. Zljn wel voor decentra"'~ daarvan een artikel schrijve,n.
-kernfus,e Ie akUes., Namens h.ar alv.st bed.nkt:
"de l,nk tussen kosten van kernenergie lll2l1!.: nieuwe baslSgroep opgericht. nog
en woonlasten. niet over 1", gesproken. willen wel ",ee- 19 juni
Over het h.nteren v.n van het eisen- doen, Nieuw regionaal overleg: Zwolle. A~

pakket bestonden er meningsverschil- pel doorn , Deventer, Kampen, Meppel. I
len. Heiloo: plan besproken. doen mee.
Poging tot rekonstruktie vld dlskus- Invulling o.a. vla Noordh.overleg.
sie: ~: Antoine' was 'Voor niks naar
..een greep mensen was van mening dat h.et sek,retqriaatsoyerlèg in Nijmegen
het eisenpakket in z'n geheel gepre- geg••n, Hij was de enige,
senteerd moet worden bij .kties : Wagenings overleg is op-
- een .n~re groep vond d.t per .~tie geheven wegens gebrek .•an bel.ng-
of per reg'o een ••nknopingspunt Ult stelling. Er zijn nog een S-tal
het gehele p.kket geh••ld moet wprden. basisgroepen. Wisselen ideën/aktivi-
al ~an niet onder een vaste leus. telte.. uit via pl.atselijk AKB bulle-
Uiteidelijk is besloten d.t onder ilén tin. Aktieplan land••kt~edag na_-
vaste leus een eisenpakket wordt v.st- lijks be~prok.n. Een b.slSgroep von~ Groepenrondje:
gesteld, afhankelijk per regio.(Noórd- in het elSenpakket de kwesties als 10-. Zevena.r doet 'geen, piek voor .toom-
Holland het afv.lprobleem. Zeel.nd de voer van Belgische atoomstroom en een ~'
sluiting van kerncentrales etc.). om !evt. nation.le energ,ema.tschappiJ ont- Wilgetlk~en: er hes taan geen onderlinge
v.n daaruit het hele eisenpakket onder breken. I~ee om na'het verschijnen van kon a en tussen de groepen
de ••nd.cht te brengen. Het eisenpakket het BMD e,ndrapport de BMO synlbollsch is bezig met nieuwe opbolM van
plus de leus k.n op .ffiches gedrukt ~~ gr.ve te dr.gen.
worden en in het hele land verspreid ïtif.tig+:aanwezig .waren 50+ ,mens~. uit
worden, Voor persberichten is het no- ATlllTs'Serda", en A d.... Hadde~ kr.,t,ek
dig om aanvullende infonnatie te geven vernomen op 50+: ze zouden nlets meer

• van zich laten horen. Zitten bepaald
niet stil: hebben een onderlloud ge
had met 8 ME-kommandanten in Apel
doorn ovar hun dóelstellingen en soli-
dari tett ....t verzet v.n jongeren- en
p.ssant werden ze vergeleken ...t kra-
kers, Verder zijn ze bezig met een uit et
kursus brgerlijke ongehoorzaamheid en terugtrekk.en. Hebben steun van een
geweldloze weerba.rIleid. Bezw••rschrift
ingediend (betr. interimopslag) en toe
gelicht op het provo huis in Haarlem.
AI .dam heeft- een eigen SC+- reg" 0 met
12 "",nsen. Aantal groeit. Zeer aktief.

. Dee:.lname 1"" 29 oktober komi tee, berei-

AKTIE
1:iiidät ~r ma.r een beperkt aant.l regio'
aanweZl g w.ren hebben we bes loten d.t
zo snel mogelijk de niet"'aanwezige
regio's henaderd zullen worden om
zi eh. ook uH te spreken over het VOOr
stel yan éên of meer landelijke aktie
d.gen. Negen mensen wilden d.t doen.
Voor gebieden waar niet of n.uwelijks
,en regio..overleg bestaat zal gepro..
be,rd worden er ~n van de gromt te
krijgen; een fikse klus dus.

5



OPSLAGCAPACITEIT 
OPLAGCAPACIT I IT YA" KADIO-AC TIIIP AFVAL 

O..r cte opala.cc-apa.e1te1t • u l aac ea aiclclel-radloaoue t atnl, aoala cUe au 
YOOr kucMa t .a , bMrlt ... po te oD<tutdelilklleld . 
De a•ce•••• bierover JLo.e.D el.cllta d.ruppelace.tJI • ..,. buttea; -...r ooll .oor 
diiiDID cUI d l bealhaln. .. D ~~GeliD D ... Jl bUjftD ...U &1 te Yaak fM dei.&I'ID 
barwattach a alloten .Zo werde.a ar dlt jaar tljda:ae de debUten 1D de l.-..41 
h .. r, oYer de 1Dter1•-opelaa ••• radioactle t •terlaal , wat er aoal wercl 
pdu.pt , lD ,...lke wra en waar bat radloactt.ef af•al werd OPCealacea . 

&Ure keer bleek opnieuw d.at dl doOl' bet lti..Dlat·ll'il .,.ratralltl PIIYeAI &Cb
terbaald ID onjutat wareo.Oen doolt plot••U·•• ... extra-opel-..-cap.tc.U.elt 
'Op, dan ... r aooatt.D t&!'poJ'tiD dil b opdracbt yaa tllt Mi.aleterle ce-.kt 
wrea , ti'Orcten oftrce.._akt e a blellaa " o·rc·taele "ra tea daarft.D CltOll woor de 
la.MilHeo oa.toe1a.apllJII \)w9r de op•l.a~aplciteU: bl"f ... ..u vu ae-· 
beiaaia:ai1Uid baqea . 

fl'aaroe ia het 4aD toe.b aoa na Mlua o• da feitelljlla ppftlla bOfttt watet 

:: ~~!~::~? 1982 k:waa Gr eenpeace .. t ... a1C1ia oackraoell:(l) o. aaa te to.Ma 
dat ar nat.ate cenoer; ••• voor e ntlala janD o" bat radioacttaH af.-al ta k:Wl
nen opalaan b 1j de kerau:entraleoa Y&.D DoCS.waar4 aa •loraeelao eo op bet &Of
terrein iD. Petten .Greenpeace wilde bier.. aa.ntoaaa dat. ••il duptpa vu bat 
in dat jaar aeproducearde af•al (1902) oaoo41C Waa .. 1100Jto-aa koa worMa . 
f.o .OU dOOr bet baauttaa Y&.D f!eH &Xtra ruJ.at& 1 t ljd ee"Mb& .. D ltUD.Dd WOJ"d&A 
tn atwa®t1De •a.o oe baalutt.-orelaa o·ve.r het 'fOOrtbaataan vu de bulcUp 
kancaatnla'a aa ba t a dYiae vaa da C~aaie •u 8varea<2 >(eo-Jaaia •r
o•a rweatac var.·tj~Mrlal Radioacttaf Af•a1) over ••• daflattia,. ftrwijcteriq: 
• bea t -...ta a Y&D bat r ad_loacUaH af Y&l. 

ta 1812 koa eelll duptaa ec.bter atat woriiSft voo..-oM.a , M&r ooll: J• dat jaa_r 
a tja claae pp .. aa opateuw pbnatltl (o. a . door de PSP-fraktta i a cle 
S. I&Mr) oa aa:o te toaan da t aea iatert.-opalac-tactl ttatt .aoa.la ceP).u.d. 
lD aer~tta toatutte 1JII Val.aa ... noorcl, later la %lJ,.o alat DOd.te U . 
~r w r cl cla.a ook ceplett •oor "M raaltaar1Ac • • • aan iatarta-op.elq-factlt
tatt, serlcbt op <a. baataa a.da tntraatrukt.uu..r" .Meer konkr"t ~teltaacM cUt, 
da t bat afval aaprOducaard door 4e traraceat.rala •a tar plaatae aou .,.tea 
worclaa oneahcea o terwijl liet at·•al na 4e owar Jta procku: .. tea b1J liet ICII 
sou .oatan worden ODckraebncbt . 
Bat autoan. Yan exîra-opalacrut.te la eea ecbte •ood•,J"''eC : 
IAD de eae ltaat word "i•,... caprob .. rd , het atorteo •u radioactlet •t-•
ria al ia aee te •oorkoeea totct..t .. 4 "6ett.aUhH orloa&lal" woor Cl.lt p.ro
bla.o ia 1•-.oDdee.U. da ucMra ka:Dt ... , je 44 a too.tactuatrl.e lll!i&IWM 
Juiat Oe arwv-t-ee l a ~daa .,. aoc ja.raa doo.r ta kuD.an 4.raaJeo : llat af ..al-

aall'tjllaa .. cM totale aktl'W1te1t n.a 
b e t jou 1881, dall bllJILt 'fOlpaa M 
otfic lla ctjtara dat tll YU de atn-
lilll n.a bat :radiactlew af'•al alk~ 
ett.a t a ftA l)rrocSeft.a_rcl - aoraaal a . .. t 
repport .,. .. T'rijaatre • O.adM(•M-r-

=0~0:-:~~ ·:-..!:~:-; (tt::l-
l.JI op<lracllt • ao .,. O..rlaotd l o _.. 
ll:•t uit op Mt., De o'Mrll& ft ... ct. 
tota le n.dtoäkit•tt.tt l a aftoaatta 
yu de aadeN t.oe-pe.aas.aa.,.atte4aa 
(ual•araltattea • a-rota O"f'enatd.a • 
•-1-o•aBalda laborato.rJ.a • de aktl
vt.taltft op Mt ~t:errela .) 

ll.r 1a l.a M altrol- 10 jaar apnü 
.,... ... ac>J"M c.roet. 1a de t.oaYMlM1d 
ndtoûtS.f ahal :<4> 
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t.e70 :liD 

1874• 400 ( • kal"'lc•trala SoraMl• 
.or<St IJl pilnaiJl p-) 

18'711 740 
produl<tte r&dto 

lMl 1105 
ûtlef at•ll 

Oea• 11"0&1 ia a.n..:..-tta •u de e"tel'ke 
,__. ... ._ •• iqee la .,. .. --
'•lda:ao.rc .. M re.a..rc• . Vol .... Ut 
r apport na '!'wtje.atra • o.dde wordt de 
t~ ... llat racli~tl•ttettD1YO 
a taK bale~load "door ft.roodel"iaJ .-u 
Jl:arare.ctorae waa.naa pletdel ijk, ..... 
oodarboWS•a.tnl varwactat .., word•. 

RADIO-AKTIEF AFVAL 
~~rlL OVERTOLLIG OPSLASTERREIN 

pi'Obt ... (•de .-..kat• Kb.û.el '") 1..1" .o.tet atj,..d ... r, ao lijkt: llat . l.r laoett 
atet ... r te wor-. p~t(-.atlcbppeltjk a.au•aardba.ar) ea er u rut.a t ,e 
ee•oec c:. aoc ... I' au.olealr afval ta produceree - OJ> te ba,..... 

Dt utra opal...,.eUjkbadaa ba•1D.4ea al.ch woor&l btj de balde Jlenootral aa 
Da O..rbatd o.t1ta1tde 1D ••rata iutaatta dat a r daar qrû:a waa vaa aao extra 
opah,captc.tt•tt. , ..,.,. Maat dt.t later toob toaaefta .Zlj la e-r eobtar utt•rat 
bvt .. rlc •oor •• blljtt •••t bou.dao au •• caat.ral• 1D.._..ltoe: . caat.rala ftr• 
.. ntq h c .. trala opalal •aa .. rwoirltt atvt.l .a.&raljda uit ow,... .. ata~t&G •u 
a·t-nltaca b.7allat.Kla ,ub•1Antla.iadle .. u.aaactlla aarct, ao seat a tj, .. u 
uMratjcla a1JD ae baaa dat Ha. ceacb•tcMa af••l .. noarktaa aa opal.ac<Jc•naeoar
l iaatnl biJ û c aotrale ' a ao llat oftrip afnl • ·•· a-tu...,.u.t.aatnl op b.at 
laf,·t.e.rreia.) 1a .... 61 a t &!) op "I aaa.r a1•al.cka141 .. a&a.l' de broa •u ke r 
koeat(- AD-eU) -.ou. kl*aaea tt•tM ... atardoor aoodaa t ..... t.uclera Ut k•n
••rct .. a.tnl ~ra a,pert ter d.iMllaate tnaun •tallw. 
De cs.û.::Matel •u taet aiall:aûutaa.f'-nl (D6'r M.l J• at e t &aAk~ t) "-"'&1. t d&a 
O.MUcle "aleke.ûutaaf .. l•ar.,....tea• apaln Dl.l ook .,..r bij c1e Halutt.o ... ta~t 
obt{UjdeUjke) opeloc l.a ZSJpe.llaar ahacblea la aelfa bet ""- •otr otet 
defiDttia·t vu cla bua, aoala eee brtat yu tliatat•r W1Daa•1ua au 4e 2e K&Mr 
doet: "r.oadee: "lk • ettrouw erop dat • ·loh b1j bat raalt .. ND ... de totarla· 
opalac op bat butdtse 1Cif-tane1D , ... ai'IL&Uaa vartra1t.ac•• sultea YOOrcSoee o 

...erdoor al8DOI 0 .. ~ aal rrtaD WO!'O&D Olt bat YOOrjaar. Y&.D 1ta4 en dua
pty.aperati& uit te 'f'O&I"ft'". ( 

lteclea ...,0&1 dua o. ... ta kljk .. •t • la.\ddts- ~ltdlaplcttelt au pnotaa 
Ub ... dt : 

.,. 

1171 tl34 Cl " .. ... . 
''" ... o ., ... 
,. uaa ...... 
••• • .. Cf 

~ .. · 
tM2 , .. ,c ,,.. •. 

... -.. ... 

.... ---... .... .... .... .... -

........jllltOdulk .... -'"' -.... . .. -... -.... -
~PYALPRODUITIII 11~ . 

OPSL.lo •O OIIL l lliiiiDIIB 

BIJ .IIT IC• 

De ûthi<olt ...... , anll an-tiJI 
.,... de k•,.••J"''iec::•tnle' • Het.ut 
voor _.,..,.._,. .ot. o.lt Coba lt-tO . .. t 
atwal .,... aadare ... rtla.at k•ta.at 
YOOr nla 4e Mltt u.U tritl ... De I'Nt 
yartooat ...... r arote. Ja&rliJJI:•• ..... 
rSatl• •• rad.ioeaclldeo-a .... • t•llt.aa. 
la t.eTI boa ..,... dU .. atut nt3 .. 1 p 
~"1 uU CObalt-eG, terot'l l.a 1N2 
~•t •oo-ltjk -tllt,...147 • 
lddt--t.ell betrof(&) , 

De prodi&Jltla .,... .. ~nt luc • at.d
.. 1 attt•t a1..a1 beataat YOOnaaoUjk 
~u 100-llt,er ftt• • 1G00-11Wr c•
tat.aere 

. o...w.. ............ _.._._.~ ....... 
_,.., ......... r#wttj .............. ............. - ........... -........ ......................... .. .......... --.. ..._..... ..... , ...... ............ ...... .., ....... .. ........ .., .......... .. -- .... --...... _, ·- -• &!11111n .................... .. ..,.. ........... "' ..... ~ 
•'-~ efkofNdt Wft .. .............. .-..--.... "............,_' 

' ' • II .. ICHilvMeA,I~t ......,_ tl"'_.. 
• J-tl .... ",.,.",, 400 .... ...., . .......,., ... ....., .... ~....,...,.. 

··-·- -200 ... 
,........,. ...... 

--
- -1• IJl • tlol>ot<•> w al.oa Y&1t Sa 

M .. lta Hl-• "4e ottt.ct .. la otjfara 
.- -~-,..,swu nt• ... 1-
.. YOOr bet. al~,..,...._...,. l.a 
... jaar • 
De 1-li .. nat• .. - l.a ~u,.. 
..... , ... uJboe al.,...•<...,...._> .,.... 
polq• 1.a .,. k1 .. al11011t op bot -
wrre1a. Yotiee• .,. .-.,.,.._ 11 ... .,. 
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1000 11ter containers

200 llter vaten

100 11ter vaten

er is aan opsla!l1llQgelijkheid voor lOOO·liter
containers 200 x'~.2.L.Q.9.L.bmB

RIT HIIUWE IHTIRIM-OPSLAGGBBOVW

Ik l1aop dat dit onderzoek nieuw licht op de 1Dteri.-opBlac van rad10
aktief afvalllal werpen.Bieraee 18 dab ook definitief een antwoord ge
S.VeD op de vra.. of " Dieuwe opslagruillte waar zoveel oa te doen ie
1ewe8.t,dat zoveel ..er.tanden beeft opgeroepen en zoveel "neen in
benCinl heeft Illzet. , eisenUjk wel nodi. i ••
Los daarvan kan binnenkort een 8II01'J18 reduktie van de produktie .. VOo

luae vu bet radioakUet af.al WONen verwacht-.
Dit door tOepas.1l;l1 van een betere .selektie.De•• kan.volgens bet rap
port van 'hijaatra 8IlI Gudde be.taan uit een .<::he1dln. in l

..kort levende 8D tancl...nde radio-isotopen.
-verbrandb.ar 811 onverbrandbaar afVal.
-ü a18 sUbCateaorie vaD onverbran.dbaar afval: ...ateri. en niet ••t ....-
ter aengb.ar orgubcbe oplosa1d<lelen,

..vaat en v10elbaar afval.
~n..r racl10torlteit8kl......
-respectievelijke caabinatles 'Vu boveqenoeade

De nieuwe loods in de Zijpe voegt daar nog eens 3 • 0 4 5 • 0 0 0
liter aan toe (g J AA R opslag in totaat;

--=======-.

* Het nieuwe opslaggebouw kOllt eind dit jaar gereed:
Dit levert capaciteit voor: 6400 • ZOO·litervaten en

2400 .1000·1 i tercontainers
~•••U.L.2.U_••b!m

* Vast afval

RESUME

OpslagCApaciteit in Dode~ard

• Vloeibaar afval : 12 tanks
-buffercapaciteit: niet operationeel 6 tanks met inhoud van 16 .r
en een vullingsgraad van 30% (= 30 m'l

-wel operationeel: 6 tanks met een inhoud van 30 ma en een vullings-
graad van 70% • 120 m' • !.~.2•••2.2.2•••b!IgB

De gemiddelde jaarprodllktie van radio·aktief afval is :
g 0 5 • 0 0 0 liter (1981 als basisjaar)
Op basis van bovenstaande berekeningen konkludeer ik fit er binnen
kort een opslagcapaciteit voor al het radioactieve afval van bijna
6 J A A R zal ontstaan.

Op dit IlOlIMmt is er dus sprake van een opslagcapaciteit van :

I • 7 7 I • 8 0 0 L1TElt

Opslagcapaciteit op het Eoe.N.-terrein

• In 1981 stonden er 3059 x ZOO-liter vaten op het terrein in
afwachting van d_ing in zee = LZ.L••Q.2_Q__.b!IgB

• Daal'llllast bleek nog plaats voor 60D • 1000-1 itervaten
U.Q•••9.2_L.mg~

(genoeg voor bijna 2 jaar opslag).
Maar aan het eind yan 1983 zal deze capaciteit bedragen:

QRslagcapaciteit in Borssele

* Op dit IIKNIIent is er een opslagmogelijkheid voor 400 x 200-litervaten:
Q.Q•••Q.2.2•••b!m

Hierdoor zal. volgens se.hatting van enkele deekundigen(4)"tot een Ol-

seer qanc1ealijke 't'UlllllereduJttie van het aan het B.C.lt. aa.nceboden en :.
vente'rltte radloaktief afval lnmnea leiden in orde van grootte van cir- I..

ca SOS voor verpakkinl van h~t voor venerkinl aanpboden afval". ~

Ik konkludee.r dat lt.et volstreIlt OIlDodic 18 geweest en dat het boven- '5:
dien volkoun abnrd ia Ga eea nieu.. OJNIlalrut.te te bouwen als '"
blijkbaar ct- produktie ftIl radio-aktief afval •zonder deze Op'lal
ruillte, noc .O'n 6 jaar ODle.toor4 doorsani Ir... 9tnden.
Het bewijat QPDieuw h.t twijfelachtige karakter van de phele I'" van
zaken die het ~erneeer*i.belétdeilen ia.

::·:::e~:::O::~:::::a~·~a:- 1
kencentrale in de çslasn.t.te 'Vu
de cantrale zeu(13).b OOk de direk
tie VaD de ë8lltral. in Dodewaard lat
"' k8lUleD dat .... G.ise jaren vooralt
kan ..t de au beSChikbare capaciteit.
Voorts 18 aen lb staat Ga al het .e
produceerde afVal ..11 te verwerk.n,
volsen. de ~deUDC vu de diNe.
ti•• (l0)

.

De arau-nteD die de .bister hier
gebrutkt zijD .tuk 't'oor .tuk te weer
tegeen: F 111 voldoende aapac:liteit
op dit ItOIl&Dt 011 de periode tot de
totatandkoaing van de afvatbunker in
Bor.sele te overbrugcen .n ook de
Ir.eneentrale te Dod....rd betrebikt
over cilpac1teit 011 het eigen afval
voor lan,e tijd op té .la...AUeen de
politieke wl1 DDtbreekt, lIoal. ook i.
op te uken uit de vol,ende pas•••• :
tlRe.U.••rilll van het alternatief .ou
alleo1'1 kUllBe1'1 alB de betrdfende p
.ent.asturen en de directie. VU de
beide kemee1'1trales bereid aijn daar
aan ... te "erlr.ü••Gezien de .aarge
.chleden1s bij de tot.tandkOll1.Dl van
de opslq:rulaten bij- de ke1'1'leentr&1••,
de fUllktte daarvan ea plet op eerde
n reakU•• vaD tie leuentebe.turea
van Dode~artl en Bornele leek het d.
lliniBter _iet zinvol, zeker n:18t ..
zien de .terke tijd.druk die Doopt
tot ,bNluitvorainc op korte t8l'llijD_
de ......ntebe8'turell en dinc'ti.•• we
derft bierover te benaderen"(13)
De kel'lleJlersie..tvsl'gwmlnl.a van de
beide centraI.. zouden aoetea 'worden
......p••t willen ze ook ander afval
opslau' dU het eileu afval.Da.rvoor
i. duB de aedewerkinC van de cueeDt8
besturen 8IlI de directie. van de kera...
eeetrales Dadi&:.
n. bUl'Beraeester van Dode rd he.tt
echter verklaard dat .r bezwaar

.v I ft G U ft NI N G_~_.~--!....!....!.. T B.
M: I 11 G S P LA N A S P~LK T E H

DO D B W A A R D (G.K.lf.l

vervolgiDodewaard
IDterdeparteJlentale Co_t88ie va. Kern- ~en geheel ander ''l'oblee. i8 .natuur- In de adviesaota van het IC" voor de
eaerl!. (9) aou "celet op de kwaliteit l1jk de veiUgbeid.Watbet.kend het rea118er1ng ".n .en lIltel'1l1Opalq op
....n deze lOOD-liter containers opsl.. aU de minister zeet dat tn" 12 op.las- land, wordt ultpasaa dat het gebouw
ia de OpeD lucht zeU. voor lanpre tank. beschikbaar aijD, waarvan er • zoab dat mi :La de Zijpe DOet wor-
tijd kunnen pJ.aatav1ndento

• dus 6 in ..n situatie van caluttei- den lebouwd, over een capao1telt
Wat de aOO-l1ter vateil betreft: YOlpnll ten(vo!en. de vercunainc) ,"ruikt 1lO81: beschikken voldoende voor het ra- Hiervoor zoU een totaal bebouwd vloer..
oUid"l_ cijfer.(6) kUlmu NX,1IIaal aoetn kUDDen WOrden, aaar t.g.l1jk..... dloakUeve ahal dat in 3 ja.r oot- vlak n041g zijn vu. te.lAste 1150 ""
3000 van deze vaten 11\ de op.l&lloo48 tijd beweerd dat ze niet operationeel ataat. (14) Wat ·er echt.r na des. 3 jaar aoet ge-
op het BCN-terno1ll terecbt, ".1' in zijn. In litO .eval ..t eeD ongelult _t Deze cap.clteit voor 3 jaar a_fvalpro- beui'eD is ...ooralsnoc Dlet duidelijk,
1982 werde 3859 200-liter vaten iD cte de kerneentrale Dodewaa2"d op dit 110- duktle wordt geraalHl op: want toeh 8O.t volgen. dit rapport
Atlantbche Ckleaan gedUJapt.En extra -.nt. :aaethet vlodbaa:r afval worden het gebouw C8scblkt ZijD "het 11.1'".1
hoeveelheid radtoaktlef afval afk~tlg iuseVUleD.D:i.t betekead dat 1Jl dat Se- I- ....gedurende 10 jaar op ta slaan'"

....n de KEIIA-atgraviq 4t8 1D de perio- :"'-1 de tallks allereerst niet voldoen
de april tOt en ..t Juli 1982 pla.t.- Nn de vereiste verguDllinlen "a dat
vond. in end van een noodsituatie het
Deze vaten hebben ook. op bet ICN- doeibare atval niet kan ~.ordeD. me..
terre1Jl gestaan ta afwachting van "nEen en du. ereens anders zal aoe-
de dumping.Kortoa dit is 859 vaten ~rden lelooad!
aeer, daD door het Mtaiateria au
de ..xl..le opslagcapaciteit (soed !Wat bat overi.e afval betreft; er is
voor t 14 aanclen op81a.) wordt bij de kerneentrale Dodewaard een op-
toe.ekeacl. slapapadte.tt voorhanden VOOt' de op-

slag VaD 900 8tuk8 200 UtenateD(lZ)
OP 9 LAG. 0 0 B LIJ K H E D 1$ H !Het vloeibare afval wordt; n.l. ver-
--" ' . .engd aet ceaent in JOU..Uter va.ten
BIJ D E B B R" NeE N TRA L B ..rpalct.ZOnodig wordt een extra .tra

eftbeaehe~1D1 verkreeen doot' de 200
B 0 R S ft B L B ite'" vaten te verpakken in 1000 11"

Bij 4e kerncentrale in sor••el. be- Iter containers.VoleeDs otUciile cij"
lt.;,. is er rui.t. voor 200 van de

~hill:t aen over 3 opalanebouwen• 1000 liter coutainers(6).
len ervan h in ..brutk. als verzaae:l-
plaats en verwerktnssruiate van bet
persbare ahal. De Z8 rui.te i. in ge
bruik 't'OQr de tijdelijke opslal VaD
b.t voor verzending aaar het BCR ge-
reedge..akte afvat.De 3e dlut al8 "De .1ui&ter onderkende dat MUlcht
tijdelijke opslacrutate van bet (liet .en deel vu de bezwa".. teeen de re-
pol,et,leen gefiXeerde) vloeibare aU.erinl van een iDteria-opela. zou.
afval iJl 2OO-litervaten.Zij .tiUU1 kUDJlen wordeJL _"GOMnal. daarin
hier JlUlSlljk iJII afwachting van de niet het afval van de Iteraaentrales
verwerkiq tot 100G-11t.r container. zou worden opp.lacen.Beu belangrijk
Alleen de tweede rui.te wordt nu. g8"' deel van de ..erstand telen een 1nte-
bftlikt voor het door de BC1f verw8rk- rlllOPüa. vloeit eeM:.r niet voort
ta (eu eventueel t.rug~braehte) af- aU b.na;ren tecen toepa.s1DS van
val.Dit betekeat een capaciteit VaD kenenersl. -.ar richt .lch t ••en ra..
400 vaten aeper.t en gebetonneerd dioaktlv1tei1: al8 1lI0daniC.1ilI dat ou-
af'Val van 200 liter.Hust lIOgeeD' beha..e. wordt .let wegg4tnOlNlIl doOr
so'. 400 vaten vu 200 liter voor de ulttiluitelld afval at niet anOlUltil
OP': al vu het ut poly.thflen ge- ia 'Van keroceDtra.le' 1. d. intert...
fixeerde vloeibare afval. (7) op8ilag op te bergen. BIlt belaG,rijk.te
ID de otUciil. eljfers UI) wordt bezwaar t.,eu de nag••tl. een aehe1-
dt:lie capacheit ,eaak.halve verswe.. dlDg te uken tus..ft het afval Vlm de
een. kern.ceat"ral•• "enijd., dat 1n op-
lil de loop 't'IUl dit j_r kaat bij de .1agl"UiateD bij de kementral.s IMIU
k.rDClentrale Borssele een afval~- aoeten blijveD en bet overia:e afval
bouw aereed dat eeD uitbreidiq aadersijda ia eeh~r dat dit al terna-
geeft aan de be.taande c.paciteit. ttef niet. en llIek.r niet. tijdi•• rea-
Bet IIteuwe gebouw heeft een lengt. 11.ee:rbaar la.De minister wees er
van 60 ..ter. eea breedte vaD 21 daarbij op dat het afvalgebouw in
..ter en heeft een hooste VUl "'r Bor...le lIllet tiJdig gereed i. oa
Ueflt 13 ..ter.De totale OJ)lllagea- chuIPeII dit jaa2" te voorkoaen en dat
paclteU van dit nieuwe I8bouw be- dit gebouw ook nUct bedoeld i8 voor
dJ'aaat!!!2 tOIl (pcODdition••r4) lanadurlle op81ag van het afval en dat
afval, OItderverdeeld 1D bijv. 6400 ook de kerncentrale in Dodewaard niet
.t\1k8 200 l1tervaten en 2400 st-uk. over voldoende capaciteit bescbikt
1000 lltervaten(8) • (Deze vaten ... voor l ....durige opnaJ van bet eilen
COllt'ain.1'II aocen 't'Ulens de verSWlDinl'-I' afval" •
aanvraae zeU••en exposie tellpO .an Dit wa. een 'Ver.lal van de vaste Xa
1000 d,- ODpveer 1 "',hezttten. ~)·aercoa.1••1. voor Milieubeheer over
Ult-aede VaD .... jaarl1jlr.H afV81- de iDteriaop.,lal, gehoUden op 27 ja..
produktie V1UI 640 toa levert dit Ie- nuari 1983(13).
bouw du. een ops1accapacitelt op,
ruia voldoende voor de eigen afval..
produktie vanUit jaar.

De Ir..neetral. in Doden.al'd. beechlllt
over la OP'lattaDka die het vloeibare
a1val ui t de cfttra.1e II08tU verz.._
teil. Vu deze 19 tanka zijn er 6 "ope..
rationeel" ea ti fuDprea e.. al. tlbuf_
fercapaciteit" •Deze buffercapaciteit
t. echter niet op....Ucme.l(10) .Boe.,.
wel deze bUffercapaciteit a.l. zoda
nig dieast llOet doen bij eventuele
tlcal..tielt..... waarbij grote hoevelt1:
heden .. radio.kU"lteU IIOUdeD IIOBten
worden behandeld. kUllllell deze taDJc.
niet ,worden lebrulkt en ia tlv60r bet
operatloo.el aaku vu de bp81agtaDks
voor vloeibaar OIlbewerkt afval e. z....
kere tijd !lOdtg"OO).
Boenl de .taister v1Ddt. dat "t....du
:r;ile opsla.... grote boeveelheden
aab...rkt Vloeibaar afval duidêl1jk
aiDder ....11jk i. ... bovendien in
.trijd ut af.praken die .tjn voor_
pngera op 41t P\UlIt heb])... g-ukt"
i. voleens eeo lezing aehOUdeD op
Z2 Nove.er 1878 : "Op.la. (van .loei
baar afval) nor lange 'tijd (l0 tot

:: '=:~h::~~ti~) zonder aanipulaüe.

'olg.... de Yel'PJUltnguanvraee voor
de bouw van de taalt. ia be:zoet.nd dat
lrOOr d. produktJ.e van vloeibaer afval

::~r+ttjUr,6~.~~~



'ft IOIDAKT IE f I1 HET ZIEKEIHUIS

De nucleaire gene1i!'skunde is (Ie tak van
de medische wetenschap. die zich bezig
houdt met de diagnostiek, therapie en de
bes.tuder,ing van ziekten door middel van
radioaktiev.e verbindingenl
Da speciale terrein van, de medische
wetenschap kon pas tot ontwikkeling
komen nadat de fysiCi erin geslaagd

'waren kunstmatig allerlei radioaktie
ve stoffen (isotopen) te maken.
Bovendien was het pas mogelijk deze
stoffen te gebruiken toen het met al~

lerlei gevoelige apparatuur de radio"
aktiviteit in het lichaam te volgen
Oçk was de biochem;sche kennis zo<l.
nf~ro.ntwikkeld dat men wist welke iso
topen specifiek waren voor bepaalde
organen.
Deze ontwikkelingen waren pas zover
ná de .tweede wereldoorlog.

Het gebruik van radioaktieve
stoffen in de geneeskûnde.

Ellfn van de eisen van de AKB is bet
beperken van de hoeveelheid stralende
stoffen in de geneeskunde en de schei
ding van deze stoffen bij de bron.
Wal: zijn dat voor stoffen. di.e in de
geneeskWlde worden gebruikt?
Irt dit 'Bt'tikel en enkele artikelen
hiet"na proberen we dat Elnignins uit:
te leggen.

GESCHIEDENIS

De onblikkeling van de kernfysica
begint ongeveer in het ja.r 1660.
Daarv6ór was door de Griekse wijs
geer ~mocritus 'Van Abderil (461-370
vObr onze j.artelling) de hypothese
geopperd dat alle materie opgebouwd
zou zijn uit z.g.latoma l . Deze deel
tjes zijn volgens de ulachende filo
soof ll ondeelbaar en onveranderbaar.
(Volgens Hippocrates, de beroemde .rts
van het eiland Kos. lachte Oemocritus
om de dw••sheid v.n de mensen).
Democritus meende dat alleverschljn
selen te herleiden 'zijn tot de eigen
schappen van die atoma. Hij lleende
zelf.s dat het he·le wereldgebeuren
door die atlJlla bepaald zou worden.
(nu blijkt dat die ·ouwe DemocrHus
nog gelijk krij~t ook)
Pas in 1660 def. nHlerde Boyle het
chemische begrip El ....nt. Dit begrip
kennen wg nu nog. Lavoisier lukte het
in de 18 eeuw Qm'ondersclieid te mken
tussen een chemische verbinding en
een chemisch element.
Een zeke_re Dalton kreeg een koninklijk

. medaille voor de óntwikkeling
van zijn theorie van de ,ondeel
b.re dëeltjes. In 1808 publicee....
de hij een boekje: 'Het nieuwe sys
teem van chemische fi losofie I.

Materi e was volgens Dalton samen
gesteld ·uit kleine deeltjesdie niet
verder. gesplitst .kOrfden Worden.
Democr1 tus- was daar meer dan 2000
jur_ eerder ook al a"hter gekomen.
Maar Dalton g.f ook .an d.t .lle
atomen van één elenmt. gelijk aan
elkaar zijn en dat die atomen ver-

6.6
•

bij het ontw.kkelen van deeltjesve....
snellers en cyclotrons waa...... ele
menten beschoten konden worden ..t
gel.den df1eltjes wurdoor deze ele
menten r.dl oakUef worden.

Nuklea1 re "geneeskunde-.

Voor de ontwikkeling van r.dlo.ktie-
ve stoffen die hi de geneeskunde brulk
ba.r zouden komnen ziJn h.d _ z.g.
'kortlevende' fsotopan nodig.
Voor .llerlel ~nderzOékingen had lIIeiI
alreeds r'clio.Uieve sWffen in ,"""sen
gespo~n. zelfs het zeer giftige r.di...
had 110II toegepast m de bo.tten te Iwnnen
fotograferen In een levend mens. Deze
,"""sen stierven a.n.llerlei soorten

J bot- en bi Oédk.nkers.
SDechihlle~ v.n die van .ndere el_nten. Thomson kon de lading en de massa van Daarom w.s het noodz'keliJN dat isotopen

c emlSche verbindingen waren volgen di k 1 t Jd ltJ I w r.d t t di k te tijdOolton versmeltingen van kleine, ge- wa~a:~~ r.. ee es d e positief e· en oegepas e maar een or
hlele

d
aanltallen atmen van de verschil- de X-str.l~n I:n1r.51~~~d:~tetdekR6tentBgee~ r.dio.ktiefblIJven.

en e e ementen. . Een bel.ngrlJke stap w.s de ontwik-
Avog.dro kon door nauwkeuri t' qu~rel het besta.n van radio.kt..i- kellng v.n r.dloaktleve generatoren,
v'n molekulen en t i ge me .ngen te.t op grond v.n een hypothese dat die het mogelijk ....kten om kortle-
atoomgewichten be:ar::;~ n g.ssen de fluores~rende stoffen rllntgenstralen vende isotopen zelfs op grote .fstan-
Meyer en Mendelejeff stelden in IB70 zouden u.tzenden. den van het isotopenproduktlecentl'Ul1l
een periodiek systeem van de eleEnte" "Iet echtpaar Curie wijdde zich levens toe te paS$en. Hoe deze 'genera·toren'
same~ op grond v'n hun .tOOlll!Jowicht en .ng ••n dit verschiJnsel. rken kent in een volgend artikel In
de e.genschappen. IJ waren het ook die de el......ten Afv.1 .an de orde.
.Het lukte hun om de eigenschappen te .di ... en poloni... ontdekten. ZiJ Zonder verfijnde meetlIlethoden zou het
voorspellen van toen nog onbekende ele- ingen ten onder un str.lin9O- toepassen van isotopen in de genees-
menten. Zij konden ook de pl.ats a.nge- iekt"' De bèta-str.lfng v.n r.di... kunde zinloos zijn. De oude Geige...
ven wa.r deze el....nten zouden moeten rd al snel herkend .ls elektronen- teller is veel te ongevoelig voor
t i h t 1f i 1899 rd d Ruthe it werk. Er moesten dus verbeterdes aan n et periodiek syste.... r. ng en n we oor .... meetlllethoden kèllen. DH werd dan de

Faraday kwam op grond van elektrol.l'- ord de alf.-straling in de vo.... van 'scintill.tl..detektor' een .pp.ra.t
tiscl1e proeven tot de overtuiging d.t .1fllllll<ernen ontdekt.
VOOr het vrijmaken van een bep••lde hoe verstrooilngsproeven v.n Geiger en wa....... destr.lfng op een elektronI-
veelheid van een element steeds dezelf- rsiden ·brachten meer kennis over de sche manier wordt versterkt en wee...
de hoeveelheid elektricittit n d· v.n het atoom. In 1919 werd ein- gegeven. (foto-elektriscl1). De kern
was. Hieruit trok Helmholtz i~ 'rB88 <lelijk het ideael van de "chOllisten ven dit afP.ra.t besta.t uit een kris-
de konklusie d.t elektriciteit net als rkellJkheld omdat Rutherford <Ie eers-tal dat 1 chtflltsen pro<luceert els
materie atomai r v.n opb. t ij te kunstlllatige transfonnatie v.n ele- Ihet door g_straling wordt getrot-
Hierdoor ontstonden de=s~~~:' nten liet plutsvlnden. Door beschie ffen. Deze. lichtflitsen worden dan
speculatie" Magnetiseurs en elektri- ting van atoomkernen .met geladen deel-loptisCh versterkt. Gekoppeld ••n-
seormachlnes waren niet van de lucht. es gelukte het. H.hn en Strassmann in een k....uter kan vrij snel genoeten
Alles was elektricitei~. 1938 voor het eerst een· kernsplijting worden welke hoevee. lheid zich op
Aan het eind van de. 19 eeuw werden tot stand te brengen. welke pl.ats in het lich.... bevindt.
allerlei soorten straling ontdekt, oorlog '39-'45 bracht de verscl1rik- (isotopen dus) Er moet ook snel ge-
Crooks. ontdekte in 1879 de k~thode- kingen v.n vernietiging op grote sCha~lmeten worden 011 de str.ling,belas-
.stralen die bleken te beslaan uit tot en met de ._pan, op Hlroshima tlng zo l••g IIOgeliJk te houden.
kleine neg.tief geladen deeltjes. n N.gasak;' In de VS en Engel.nd is ...t isotopen die zo kort mogelijk
Hierdoor konkilldeerde men d.t de door eno_ investeringen in ...nskr.ch leven. Die str.lingsbelasting is
elektrisch neutr.le materie ook po- n geld grote ·vorderinggema.kt op een hoof<\stuk ap.rt OIllIat kortle-
sitieve deeltjes moest bezitten... het gebied v~n kernsplijting geduren- vende isotopen in korte tijd grote
di. materie ongeladen ·te houden. <lede oorl~. In Duitsl.nd zocht nan energetische- .ktlvitelt (-straling)
Goldstein bevestigde dat in 1886 door in de 'foute ricl1ting. bezitten.
zijn'k.na.lstralen'. Na de oorlog werd de kannis toegepast (wordt vervolgd)

HET ·EINDE VAN P-R-O-L-O-O-G.

Proloog is per 1 septelllber 1983 door
het ministerie van lIVe opgeheven.
Hêt treurige regeringsbeleid resul
teert hienaee i n het opheffen v.n
een kritisch the.ter en toneel 0m
dat de politieke opstelling de mi
nister onwelgevillig is. De grof
stoffeliJke houding v.n deze re
gering uit zich op alle fronten In
kille fantasieloosheid. Het ophef
fen van ~ROLOOG staat in direkt
verband met het bezoek v.n de bui
télllanlhinister aan El S.lv.dor.
het handjesschudden met de moo....
denaars v.n Romero en de 4 IKON
versl.ggevers en de. 50 000 naam
lozen. Recl1tse regeringen zoals
de huidige Nederlandse machth.....
bers zijn schuldig .an de IlOOrde
na.rsregimes in Midden-Amerik.
en ••n het ontbreken van perspec
tief bij veel Jongeren io het ei
gen l.nd. Als PROLOoG dit n-iet
meer van de d.ken kan .schreeuwen
zullen anderen dit lIlóeten doen.
Op zaterdlg 27 .ugustus •• s. wordt
op en rond het _ST. Tru<\oplein in

indhoven een slotmanifestatie ge
houden.
Voor het la.tst z.l het tot.le, .ktuele
repertoire v.n PROLOOG te zien zijn,
tevens fra~ten ui t vroeger repe....
toire.
Verder Infonnatie-stands/sprelcer(sters)/
opt..dens kolleg.-groepen/l1Iuzieltlenz.
Een krkhe is aanwezig. en er is eten
en dri nken verkrijgbaar. Geen toegangs
priJzen, koop steunk••rten.
Steunfonds. giro. 2836195 proloog Eindh.
IEDEREEN WAARVOOR PROLOOG 12 Jaar
lang gespeeld heeft (dus ook de AKB)
wordt uitgenodigd om die dag naar
Ei ndhoven te k_n.
27 aug 27 .ug 27 aug 27 .ug 27 aug.

ERlGENS: ER WORDT TDT 1 SEPTEMBER

ORGESPEELD, HET IS NOG MOGELIJK. (lol

. EN VOORSTELLING TE BEZOEKEN OF 011 PRO

OOG UIT TE NooiGEN:

ROLOOG POSTBUS B02.5 EINDI/OVEN
TEL. 04D-S2331S

IEIK -

lUI8
MUZIEKGRDEP WERKTUIG

PAMFLET VDDR HET LEVEN

S••en een .vondvullend pro-
gr•••a specl •• l voor de vredes
beweging en .ndere bewegingen.
INFORMATIE EN BDEKINGEN:
Peer Muskens
Stokroosstraat 3B
~644 BB Eindhoven
tel. 040-1111311

432706



" NIET ALLEEN KERNCENTRALES. WE DOEN VAN ALLES".
INTERVIEW MET NIEK EN BE
van basisgroep 'STROBREED I

BASISGROEPEN BASISGROEPEN BASISGROEPEN

DIEREI :

Hans de Jonge

een tekort aan mensen 011 je 'te kunnen
specialiseren. Het enigste wat wij in
Dieren kunnen doen Is telkens de pro
b1e1l1en van kernwapens, kernenergie en
mllieuprol>lematiek onder de aand.cht
te brengen van de mensen in Dieren.
Bijna .11es Is gericht op publiciteit.

-Hoe zien jullie de toek_t van de
Antikernbeweging?

We vinden niet dat we bij Dodew••rd
moeten stil blijven st.an. Het ts
bel.ngrijk dat er weer dat. worden
vastgesteld voor bepa.ldé .kties. d.n
kunnèn we weer daar naar toe werken.
En l.ndelijk moet er een werkend
secretari ••t zijn wa.r we Informatie
vandaan krijgen. Hoe die infonnatie
eruitziet kan ons niet zoveel schelen,
of dat een stencil is of Afval is min..
der bel.ngrljk.
Voor dRSle1f zien we het vooral in de
infomotieverspreiding .n het verbe
teren van de. konta..ten tussen de baf1s
groepen onderling. We v~lnden het
janwr dat geen enkel blad a11e b.sl$
groepen bereikt. We h.dden ged.cht d.t
AFVAL dat wel zou kunnen zijn. Het
hangt er n.tuurlijk wal v.n.f en wel
in hoge mate w.t de b.sisgroepen bij
dragen aan dat blad.

gen je en dan zegt 901: dat kan niet,
te",ijl je het zelf best ziet zitten.
Ma.r .1 die diskussles die in het l.n
delijk overleg werden gevoerd die heb
ben we hier ook gehad, maar daar waren
we in !ên avond ui t.

-Hoe ging dat d.n?

-Nagmals over kernwapens: wat doen
jullie nog meer daartegen?

We hebben p.s een fietstocht georgani
seerd door de gemeente tegen kernwa
PeJIS. wat een paar maanden later gere
sulteerd heeft in een voorstel in de
g8lllenteraad door de burgemeester en
wethouders 011 de gemeente kernwapen
vrij te verkl.ren.Dit 15 nO<j niet ge
beurd OlIdat de meerderheid in de r.ad
VVD en CDA is.

...Zijn daar nog reakties op geweest?

De groep is in december 1980 opgericht. Eerst was het een soort
praatgroep in een klubhuis. Later is daar een aktiegroep uit voort
gekomen. In het begin ging men voorn.melijk n•• r lezingen enz. Wij
vonden dat je ve.rder moest, dat j,e ook daadwerkeliJk iets mo!st
daen. Wij zijn dan ook begonnen met een stand op te zetten tIjdens
depl ••tselljke rOllmelll.rkt .nnex feestll.rkt en braderie. D.t doen
we nog steeds en in een zomer verdienen we ongeveer duizend gulden
aan de verkoop van stickers. buttons en boeken. Zo kunnen we onze
akties en stencil werk ftnancieren. Nou ja daar praat je over maar dan over

In het eerste jaar waren we een soort Da.rna in Dieren hebb!n we heel goed na- de specifiek situatie In Dieren. B.V.
kindje v•• het klubhuis. We kregen ook gepr••t met video's Ult Amsterdam en Nij- het sexis.... d.t komt iedere keer ter
geld uit de klubhuIspot 011 materi••l mogen. Gedurende de blokk.de en .ktfeweek sprake er werd vroeger v••k in termen'
te kopen. We .i1den geen verantwoorde- hebben wij een stu~ g.~chreven in het Di8"gesproken van: er deden zoveel man aan
Tfjkheid .fleggen w.t we deden en toen rens weekbl.d d.t ln z n gehee~ Is ge- de .ktie ..... Dan zeggen we direkt: er
hebben we ons losgemaakt van het klub- plaatst. H.t ging over de ...rgln.lise- .......n ook vrouwen bij hoor:
huis w.t de org.nis.tie betreft. We ringsstr.tegie!!n v.n de overh.id. We
hebben nog wel de ruimte in het klub- hebben duidelijk gtIIil.kt dat het geweld -Het sexisme Is natuurlijk niet .11een
huis aangehouden om ons materiaal op te ni!!t van onze kant kwam. We waren ver- een taalkundig probleem.
sl••n. We hoeven da.r niet voor te be- baud d.t .11es gepl••tst werd. Ze h.dden
talen. Sinds dat we ons losg~.kt er wel een s~ort 'tegenstuk' bij ge- Nou.ja••••• het kOilt zo vaak ter spr.ke
hebben v.n de klubhulsstichtlng k....n pl••tst v.n .em.nd u,t Dodewa.rd. dat je er steeds mee gékonfronteerd
we iedere maandagavond bij elkaar. wordt.

E KENNEN DE HELE BEVOLKING
VAN. DIEREN .VAN GEZICHT....ftoeveel IIeI1sen komen er dan?

GeIIIiddeld zo'n B A 10 mensen. de .f
gelopen 2 weken kw_n er 4 nio....
mensen bij, Hier In Utrecht en in
,... terdam hoor je we1 eens d.t te de
basisgroep slutten, er Eg dan nie
mand meer erbij komen. Bij ons is dat
OIIIIOgelljk. dat sn.ppen wij niet.

-Hoe ging dat?

-V••k gebeurt het d.t er d.n een nieuwe
basisgroep wordt opgericht, want som
mige mensen vinden eén groep van 18
of 20 ....sen teveel. is dat bij jullie
dan niet zo?

Dat was die keer lilt die ...nltietreinen.
Een paar mensen wi 1den toen een pOp op
de ral1s zetten...ar als dat bekend
wordt in Dieren ~n JiateR we ons totaal
onmogelijk. Ten opzichte v.n het l.nde
lijk overleg zijn we hel_al niet zo
radikaal maar in Di.ren ben je juist ui
tent radikaal. dus een beetje neg.tie
ve publtctteit is direkt erg sch.de
lijk YOOt" ons. Een aantal van ons is
best .net zo r.dlk.al als het l.ndelijk
....r het probI.... is d.t je bij ons e1
ke .kt;. 1IIOOt afwegen w.t de mensen e....
van zullen denken. ClIIdat je konstant
yer.ntwoording _t .fleggen. Dat heb
je ntet .ls j. tn een grote st.d .ktie
Yoert. Jt leeft hl.r tussen mensen die
elkaar .11.....1 kennen en je g••t hier
ook. naar je werk. en nalr school. Is er
wat gebeurd. d.n krijg je stevast te
horen: d.t Is d.t klubje v.n jullie ze
ker weer geweest:

Nee. en da.J'<lIII .ls we iedereen bij el
kor roepen dan zijn er zoln 30 men
sen. Die menSen k.n je altijd opbellen
als er iets te doen :is.
Wat je natuurlijk wel hebt is d.t er
veel mensen n.ar andere plaatsen gaan
cm er te studeren, dat is nou eerDaal
het probleem lilt klehlere plaatsen zo
als Di.eren. Niet dat onze groep yoor
het grootste deel uit studenten bestaat
d.t niet.

-Zijn jull10 yoorn....l1jk met kernene....
gie bezig?

Niet zozeer op het kranteartikel. maar
we1 dat je je gedurende die peri ode
moest yerdedlgen tegen de kritiek op het
feit dat daar toen d·i e réllen zijn ge
weest en dat jij daar de schuld van
bent.
Maar we hebben ook wel andere dingen
me.g....kt. Op die .vond dat die ene
jongen. met die slijpschijf werd gepakt voor meer infonnade _
-ik stond daar met .ijn neus bovenop- -Hebben jullie ook kontaktén met andere Basisgroep STROBREED
toen die st111en hun pistolen trokken. groepen in de regio? Postbus 126 Dieren

Ik had toen een snipperdag genomen en tii!i;ë#.!~,.e~'~0~83~]?0;i'~5~'t!M!p;rTmoest ·de volgende morgen' weer werken.. Er zij" er niet veel in de ~ving,. wel
's Avonds was ik in Dieren in de kroeg. in Amhm, die zijn na de laatSte Dode- tlrvoor S IB . e
toen kreeg ik gelijk al van een stel waard blokkade heeT aktief geweest zij je dan nog 'demokratisch. spel-
knapen daar op IDln kop: heu jullie hebben toen nog een boeltje .gesch~en regels·. Kun ~e n~ga.an hoe bi~ een
en dit gedoe in Dodewaard. Ik zei over hoogspanningsleidingen, maar nu. hoc.. Ic:onflikt elders. ln een land ln ont-
toen lIaar niks want anders slaan ze je je er niet zo veel meer over. Er zitten wi~ke1ing., de kansen van de Vrienden
z6 ineltaar. Maar toen Ranl die vrouw wel een hoop AKB-mensen in Arnhlll, lIaar d.Ur ltg~n wanneer RVS even zijn
die achter de bar stond het voor me op: als ik nu hoor dat Arnh.. 8 basisgroepen stempel k.omt zetten.
jullie hebben .ltijd wel krHiek maar fteeft gehad en dat er nu nO<j maar 1 .k-
zelf doen jullie er niets ••n. tlef Is. dit bagrijp ik niet. en hel.....1 Terug n••r het tamp. Op het forum.
Er zijn toch .ltljd mensen die je kant niet van NijlllO!len w.ar 180 basisgroepen zondagmldd.g. kw_n lang niet .11e
kiezen ClIIdat ze zien dat wij er tenmin- aktief zijn geweest en nu nog maar een bovenstaande v.erbanden aan de orde.
ste wat aan dben aan die kernenergie, paar. DIt i-s voor ons 1n eieren onbegrfi De mensen van het forwa verschilden
te",ljl .nderen .lTeen maar kritiek heb- pelijk. nog.l veeT. Het resulta.t w.s een
ben en op die akUes. Ik heb het idee diskussie die nogal hek1<etakkerlg

Nee••llesbeh.l.... we zijn nou eenma.l dat je in etll grote stad de kans loopt -Dat moet all_.1 weer een beetje gepro verliep en w••r we niet zoveel In-
de enige aktiegroep in Dieren. En daar- dat je je gaat afzonderen in een groep- beerd worden op te bouwen. Er is dus ge teressants van konden brouwen•
... zijn we met veel ....r z.ken bozig. je gelijkgezinden. lIij kennen de hele spr.kevan d.t er In dl omgeving in klei-
We hebben kont.htèn met de pl ••tse- beyolking v.n Dieren y.n gezicht zo'n ne pl ••tsen b.sisgroepen zijn? Achter.f.
Tfjke IKV. v.kbooden. de~ wereld- beetje. Dok DIIId.t je regelll.tig met een lWitei'iT kan je v.ststellen dat het
winkel en .ntl-f.scis... kOlllllltee. stand st.at. d.n krijg je altijd ge- In Rheeden komt er misschien een groep. een goed kamp w.s ondanks .11e
Gemeentelijk zitten we met zin allen sprekken. verder weten we het niet. Er kOillt in ie- dingen die tegenzaten. De sfeer was
In anti-l<ernwaptllgroep. Verder zijn di. der geval geen specifieke AKB-groep;ln goed••iet in de l.atste plaats
IIOnsen die vroeger .lleen wilden praten -N. de laatste Dodew••rd-.ktie Is een kleine pl••tsen Is het _stal een alge- door de .anwezlge kultuur. Onder
over kernenergie er nog steeds. Je kunt stom van diskussies losgebroken, zijn mene basisgroep die van alles aanpakt andere: cirkus Jopiet het. Noord-
In Dt.ren gewoon geen .kties houden zo- jullie dlarbij betrOkken g_st .ls v.n.f de m1lieuproblematiek tot kern- Holl.nds str••torkest en Bertus
als tn de stad... he~ben het weleens ge- basisgroep? wapens en tweederdewereldz.ken. en de Posters. een groe~ opgericht
P1Obeer4. We hebben wAl een regionaal overleg waar.. vanu~t de havenstaking ln Rotter-

Over d.t sexisme binnen de beweging en .an deelgenomen wordt door Geoderingen. dam ln 1979. N.tuurlijk heeft het
het gekrakeel over of je wet of n1lt Dieren, Dodewaard, Arnheal, Overasselt, geringe aantal deelnemers te maken
materialen mag gébrulken d••r hebben Tiel en Wychen. met het weer. Dit bleek 'sma.nd.gs

éen str.lende dag en gelijk veel
we op het laatst niet meer aan -Jullie doen dus alles tegelijk? In gro- mensen die nog even kwamen kijken.
:ed~:~r.:; :'.:i ~~n=r~I~~s:~:~::: ~~ te steden heb je va.k aUem••l .p.rte Verder heeft h.t vel1lOOdelijk ook
we er niet meer heengingen en alleen groepen. te maleen met het gebrek aan per-
maar regionaal bezig gingen. We zijn er spektief ,voor het TOOlIeIIt.
dus een poos (Ai tgewees t want da t oever- Pas geleden f s er i n Dieren weer een De boot di e 'gedurende 3 dagen als
loze gelul w.ren we z.t. Het speelde bij groep .ktief die een wereldwinkel gaat toeg.ng tot het hmp h.d gediend
ons dus helemaal niet we waren bezig opzetten. Die groep gaat erg goed. Er is werd volgeladen met alle spullen.
liet de stand. de munitietreinen. kern- ook een kringloopwinkel. 'het p.khuls'. .Iedereen erop en na het losmaken
wàpens en andere zaken. We steken overi- verder de stichting link die met de ge- van de schoten lieten de kampeer..
gens IIlinstens evenveel tijd in kern- mee~te aUerlei kringloopdingen regelt. ders zich met de st..- mee terug
wapens .ls In kernenergie. Er lS b.v•.weer een schillenboer in Die- voeren naar de stad.

ren en er 1S ook een vrouwengroep op ge-
-W.t doen jullie dan specifiek tegen meentelijk nivo georganiseerd. Stamv.n zaken nu.
kernwapens? Wijzelf als groep zijn voorn.""!lijk bezig ,_ groep heeft be-

op het gebied van de.publicitelt. Direk- sloten het een beetje rustig ••n
lIe willen pl••tselijk zo yeel mogelijk te objekten heb je h,er 1IIet in de buurt te ga.n doen een soort slui......
op I10ten zetten en d~ diskussie op gang beh.lve Molly Beertsema meor die gaat lIIIt toest.nd dus: Juridles worden
houden door de :mensen te "ingen erover pensioen~ Ve~er WORen hier nog ~ wat de zaken wel gevolgd. er lopen
te pr.ten. Net sinterkla.s hebben wo mensen dle btj de KEMA werken. Dle kom i....rs nog procedures. En .ltljd
b.v. een stencfTtje uitgedeeld met er- je dan tegen op de m.rkt of .ls je met is er nog een kleine kans : wan-
op: "Een speelgoedgeweer met slnte.... .tenctltje••taat te leuren. Dan krijg neer de gemeenten voet bij stuk
klaas is als een atoombOlI met kerst·. je wel dlskussies. houden. lloet RWS vel'llOedel1jk

-Hebben Jullie meegeda.n ••n ~. bel~ Als je d.t uitdeelt en je geeft d.t ••n Aan .11es uitzoeken en zo de mensen r nieuwe onderzoekingen doen.
grote Dodewaard-blokkades In 80 en 8l? 500 lIensen die da.r rond de winkels die da.r w!rken persoonlijk ••np.~ken Hierdoor weer meer vertraging en

lopen, .dat sprak gOS van die mensen aan. komen we Dlet toe andat we een zo n ver- aan ze voor hun prestige-s1ag een
De eerste blokk.de hebben we niet mee- D.t soort dingen moet je hier doen. scheldenheld ••n .ktiedoelen hebben. O<je prijs betalen. zodat .r voor
gemaakt, toen was de groep nog niet ge- maar zodra je te ver gaat b.v. een J?ilt is .het probleem van aktiegroepen ndere projekten geen geld meer
start. Met de tweede blokk.de zijn we ...ur beschild.ren. d.n krijg je ze te- ,n kIe. ne pl.atsen. Je hebt gewoon s. Zodat tenslotte •••••••••

r~lIO~t4h!ee~l~vee~1~....~~s~en~e~rn~a~a~r~t~oe~~e~••~n!.:'_7i::r;r.;;;;;:;iTk'7.;;;;st:l;;iTs::---....,rer:g.;iëriil!jeii'Wii:;:;r.;n"'voo:rr.;p1'ii;;;or-~ardat is afwachten.
Dok in de toekolIst blijft publlcl- heel belangrijk geweest. _lIs- gelijkheden voor direkt ve....
teit voor de Vrienden een punt lilt woerd Is door het verschijnen v.n zet worden ook In de gaten gehouden.
extra .andacht. Ferdi het boek vemoedelijk de best ge-J- ,;...:.;...:... ..!lll!kill!!ElIloI:..rdll5o.ow;.i...d"-"'''''''rd''''e'''n~. __..b&JLIlIiIlllIIUllUlILW,..wiLlll...LL .....
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zuid-afrikaans uranium

stralingsdeskundolog ie

kontaktad.r'a
Coalitian co Stop
SOUth Africao-N_bian
uranium in Bal"timre.
Box 313. H:Jrpn SUU
Uniwrlity. BaltÛlOrli.
lil 212)9 USA.

sal.rls. (AFVAl. IlO, 15).
~Id-Afrlka heeft Nurlblf .1 sinds de
1 """'10l00r109 f11fga.l bez.t. Op
h.t ogenblfk Is .r de grootste nr.
nhmijn ter wereld die dus een gi
gantische ve~untng en kanker ver
oo.....kt bij de IIOnsen die In d.
buurt wonen en -..erken in de mijn.
In 1!Mi5 vml.arden de Verenigd.
N.ti.. dat Zuid-.Afrlk. N..tbil f1
llg..l bezet houdt. en In 1974
b.krachtlgd. de va de ",solutie
no.1 die ver1>1edt d.t ZUid-Afrik.
de n.tUllrlfjke rljk_n .x
plotteert zonder de toes_ng
~an de regaring tn ballingsc""p
van N...iblf.
Het ragime In Zuld-Afrl ka n.peert
deze bop.ltng en haalt vette winst
Uit Nanrtbll.

met koslllilCH &trallD.g. BoveDdi~

zijn" normen vat betreft ItraliDl
in zow.at alle andere w.terse leDden
veel strenger d.. in lfederlaDd. Due
wat di. twee pJ'.of...orea b8W81:eD
kOllt '9OOrt ait het beoltu4ere. vaa
aUeen die rapporten of ltudi•• die
de atClG&\lobb,. welpvallis zijD.
"aar~ ditbY'tzicbt:f.ge KeUeti 'Vu.

,twee .. prof...oren die toch beter .ou
....g-.o&tn.veten7 'Bet ltDU kUllDeD dat
ze er' op MD of ....e.....ier beter
vao vorden bv. geld vaD de atoOll1ob
by 1IUIl:t recbt wat, krom i •.

1. ha_ v.n S.ltll1Ore ged......
.t....rd tegen ZUIg..AFRIKAANS u....ion
.chip. UITC - VISE

Op dtnsdag 10 ..i hebben 40 ......nge
deno..tre.1'd tegen d. aankotnst van het
ZUid..Afrikaanse schip -S.A. COnstanti.
in de haven van BaltillOr'e. Er.rd ge
pr'Otesteerd tegen liet foft dat tegen
de VN-resoluti. ·dl. NlIOfbi.ch uranll..
..rbtedt tIlcb ur..l111 uit Nanribif door
de VS wordt g.l.rt:eel'd. Ook Ned.rl.nd
schendt de \N-resoluttes; de UCN in
Al...lo illlPorteer1: vok .....ni... uit
Ha.1bil vfB Engeland.
De g....p In d. llSA dl. in d. h n de-
IIIOllStreerde protesteert hl oDk te-
g.. de Salti..... Gas ~ E1ectrtc di.
N..lbisch uranll. koopt OOI d. k.mcen
trale (de Calvert Cliff centrale) van
brandstof te voorzten. In 1981 was de
B.l ti...ra GlE de grootste US aankoper
van Namtbisch urantllll.
In f'lbruari j 1 was de Constenth ook
al in 'het nieuws 0III1at er uran1UJ1
(yenow cak.) _ ..t was In h.t rutm
en de havenwerkers we,igerden het schi p
sHoon te ..ken ook n1ét tegen hog~r

V.ft Belckull en Vau Putten. twee 'DTO
profe'lIOren bebbe. zond.. 3juli ...n
babbel phouden bij de opeoiDJ van
het. .l:BgeDde- iatenationala koaares
over .erali..sODderaoek.te ~ted....
StraliDI leidt volaen. bea niet tol:
kuur. De wetea,dlap It.aat VOOT niecil
18Q&8. eD bedrog Un net zo goed we
hnlchappelijk worden onderbouwd als
waarbeid. waar halen deae door de o
verheid betulde r.dlolopa. het 'Yen
dun! Altijd wordt door deraelij1te
lleDlea opzettelijk de bialogilc::he
Bang ..au n4loakdne noffen ur
_&én. Stl'aling, wwdt""'3iii"'Vil'gelûeD

In de Volkskrant van Woensdag 22 juni j.l. stond een be
richt over de UCN. waarin volgens de heer drs. W. Tiell
man de direkt1evoorz1tter van het bedrijf. wordt ver
wacht dat de UCN in 1985 winstgevend zal zijn. En dat
op basis vin het jaarverslag over 1981.. waarin nog 8
m11ioen verlies is geleden. UCN levert verrijkt uraniua
aan Braz11fe. Engeland, W.-Duitsland. Zwitserland en
Dodewaard. In de toekOMst wordt ook aan Taiwan geleverd.
Volgens de heer drs. W. Tieleman ,zijn de demonstraties
tegen de UCN te verwaarlozen en zal in 1990 in Nederland
het aantai kerncentrales uitgebreid worden. Zo zie je
maar dat de Brede "altschlppelijke Dtskussie niets yoqr-
stelt 1n het atoomwereldje.

Het gaat -gced- met de uranium- de Hederlandse wegen wek.elijks wordt
.verrijking. aan- en afgevoe1"d.
Onlangs verscheen een eufoor jaar" Srazil1i! maakt er atoOlllbonlllsn "n en
verslag over 1982. Het vers lag is 'de wereldwijde atanaint beslletting
weer een toonbeeld van verzwij.. wordt I118de veroorzaakt door lJRENCO.
gingen over waar ze daar in Alme- ~ Bovendien zijn de uranilmllijnen de·
10 nu 81genlijk echt n1ee bezig zijn'l=! grOQtste ekologische I"IIIIP ter wereld.
Het gaat alleen maar Cver winst en de mo- lil Hu zijn het nog kleine autochtone be-
gelijke perspektieven voor de toekCIIIIst. ::l vo-1k1ngsgroepen die de gevolgen (gene-
Morele en maatschappel1j~easpekten ko- ... tische schade. unkerlleukemie) onde.....
men nfet aan de orde. De omzet stijgt. =vi.nden •• spoedtg zal het rijke westen
de orderportefeuille is gevuld met 7 '= cok ziek worden door de verspreiding
nrIljard gulden aan opdrachten. Prachtig _ van alle radiOlktitve stoffen van de
meneer Tiel_n! Hoe kunnen mensen zoals t3 steenbergen uit de uran'hllIllijnen.
deze direktieyoorzitter nou trots zijn op Ook nog en niet in de laatste plaats
een bedrijf als UREHCO dat een belangrij- werkt de heer Tiel.... en zin .fia-
ke schakel is in een were.ldwijd _fta- bende-de Staat en het bedrijfsleven...e
kCllJlplot tot vernietiging van de aarde? aan het verspreiden vana~n -
De reden is s1mpel: parti.'e zingeving. door kemcentrales van brandstof te
De wetenschap en de techniek zijn alles voorzien waan.l1t plutonium wordt ge-
wat een werlcnmner VBn zoln bedrijf nog maakt.
rest. Mensen z061s IItnHr Tieleman (zie ~s kortOll. als je alles IDp een rijtje
Volkstrant22/6 '83) zijn zö doortrapt zet. i,·, het lIIerkenr;;n ondtrsteunen"'(fin.)
dat ze onwetendheid suggereren als het van uran1U111'1errijtingsfabrieken een mfs-
hun uitkOllt. Meneertje Tfeleman.het is daad a la E1ch11Bnn en hoort voor de atoolll-
ij zeer wel bekend dat de uran1ul1hexaflu- IlIfiosi als Tieleman het Neurenberg-
oride uit tapenhurst voor "n groot deel tribunaal wederom te worden geopend.
ui t NaIJi bi i kOllt en i n vrachtwagens over

URENCO

en

en

Voorstanders van de uranfUllfndus
tri....Iv.n alttjd de.•ffekten v.n
lage straltrlgsdoses weg en zij stel..
len dall.goede ventilatie de gevaren
lltgn_t.
Editer liet rapport van ThonIas-NcN.111
Yllgt dl vloer aan met deze vMron
del"Stelllng .. stelt dat 16 van
de 100 mlJ_l'kal"S in uraniUllllljnen
sterft aan lCM'lgkanker als zfj roken.
Als ze nie:t roken ligt het percen
tage iets Jager.
Sij Key-leke SOsk.tcllewan wordt bin
nenkort de rijtste unnitllllaag ter
we",'d gelxplolt:eerd. De mijnwerk...
krijgen daar dan de· hoogste Radon-gU
koncentratie ter wereld in hun longe,...
Bovendien is hèt gevaar VOQr de Clllge
ving "'eel groter dan 1lO1'IlIll.1 OIIIdat
liet een ....n mfjn Is di. de ga.....
en ""t .tof zb tn de. lucht v.r.preidt.
tiet bovengenoe.cle Tapp«;)rt i s een
steun voor de _nsen .ui t de 0IIge
vtog· .. tegen deze mtjn aktl. te_.....
(Ket Thoaal-HcNeï11 rapport h op
te vrasen bij d. ÁlCB•. PO Boxl046
Ott..... Canada. Het rapport heetl
B••lth effectlof .Ha 'l'adlation.
KaDtd:tadrel AkB: later Chw:cb Ura"
aium CoDaittee Box 1724. SlUIkatoon.
CaDada Sn: 4")

voor de 'Iveri ng van 4000 ton ver
rijkt ur.anild. De levering zou.
moeten begirmen in 189 en moet
lopen over een periode van 15 jaar.
Een lIfOcrdvoerder van het Neder
landse departlllE!llt van ekonomischl
zaken ontkende iets te doen te heb
ben met de transaktie.
Maar : RTl heeft banden liet het
Ouits. bedrijk Nuk... (18% .andel.n)
en Nuketl zit voor 20 î in Uranit.
de Duitse Urenco-tak. Een hele
slechte zaak dus al met al. wlInt
de 4000 ton uranium komt- uit NiII1Ii
bi! •. waar de RTZ het illegaal delft.

Taiwan heeft een heel allbitieus
nuUai l' progrBIIIIII, onder meer ge
baseerd op een tweezijdi 9 vtrdrag
lilt de Verenigde Stlsten, dat de
uraniUll levering garandeert. Op tiet
pragra'llrllil staat de bouw van nog 9
centrales. die. in het jaar 2000
klaar moeten zijn~ Als deze plannen
doorgililn wonlt Taiwan êin Vdn de
grootste impcrteurs van varTf jkt
uranium "in de wereld.
Al in 158 IJM!rden in Tai...an de moge
lijkheden onderzocht voor de bauw
van kerncentrales. In '68 trad
Taiwan toe tot de IAEA••aar in
'71 werd het er door de VN uftgtzet
(vanwege het niet erkennen van Taiwan)
In 178be~o'flnende eerste twee cen
trales te draaien. Het afval van
deze centrales is opgeslagen in
beton-schachten bij de Orchidee"
eilanden (fn het luiden van Ti!liwan)
een gebied d.t wordt bewoond door
primitieve fliet-Chinese volken.

UrellCCl zit te springen 0l!lI orders.
ond.nks d. h.......ld.lfjke ontken-
ning dat h.t b< drijf er flnan-
ciiel slecht voorstut. lJrencD
zal steeds 11IIII" op konkurrentie
stuiten. Glldat het niet meer het
mnopolie be~it Van de ultra..CSI
trlf'vge-technl.k. fr.nkrijk .n da
'l.S. h.bben g.lfjksoortige ·tech
nlek.n ontwikkeld. De V.S. hebben
een veel grotere kapaciteit dan
lII'enco.
Kortall : ... bekend ..r"".l: de
westerse landen ontwikkelen nutle.'re ,tecllnieken, verkopen ze IIIIlt
grove winsten lan de derde wereld
en ,gaan dan proberen 011 elkaars

I afzetgebi eden , in tt pikken.

CANADEES RAPPDRT ONDERSCHRIJFT
BEZORGDHEID VAN ANTI-ATOOH AK
TlVISTEN.

ALFA -STRALJ:NG
kanker

URENCO EN TAIWAN.

Eind december '82 bracht een reso
lutie van de VN een "terandering Hn
in het verdrag van Allielo. Deze
reso1ut1e verbood Urenco nog en1 go
uranium uit Nillibische mijnen te
betrekken. Heel kort daarna, begin
januari 183, deden er geruchten de
ronde .over een order van Taiwan
aan Urenc::o voor de Tevering 'ian
4000 toA verr; jU urani urn. Zoa15
bekend wil Duitsland Taiwan een
vierde kerncentrale leveren.
Toen Tafw~n daarbij aan Duitsland
vroeg om een qarant1 e voor het
benO'digde uranium, raadde Duits
land Tailllan aan om eens te gaan
nraten mt Urenco.
De BrfUen en Dui tser'i hebben
wei n1 9 lIo!!'f te met deze order.
Maar de Nederlandse regering zit
nog met de nasleep in z'n maag
yan de duikboten-affaire. die
eerder in '82 plaatsvond. Daal"'"'
OOI ook kregen deze Urenco-Taiwan
onderhandelingen veel aandacht
in de.Nederlandse pers.
Voor Ne-de-rland is er ook een bij
komend politiek probleetl. Hedel"'
land erkent naRJelijk. officiëel
de Volksrepubliek China en er
kent Taiwan niet. In de tweede
plaats 1s Taiwan geen tAEA-lid.
Bovendien onderschrijft Taiwan
niet het non-proliferatie
verdrag. Nederland zou dus moet
en onderhande1en met een land
dat het offici~el niet erkent.
En dlarbij ontbreekt iedere ga
rantie dat het uranium alleen
voor 'vreedzame' doeleinden ge
bruikt za' worden., Het is alge
mee bekend dat Taiwan nauwe
banden heeft met IsraiH en Zuid
Afrika
Plaar al gauw nadat dit nieuws
betend was geworden ontkende
Taiwan dat er onderhandelingen
·waren met Urenco. De bespre
kingen hadden. zo werd gezegd.
een zuiver informatief karak
ter. De direkteur van het de
parter6ent van kernenergie VIII
het Taiwanese energie-bedrijf
bevest1gde echter wel, dat hij
een kontrakt had getekend liet
h.t Brltsé bedrtjf Rio Tinto
Zlnc Canpany (RTl) In december 'SZ

~en rapport dat 'in maart j.l.
door-het Canadese Atomie Ener
gy Control" So.rd (AEtS) is uit
gegeven ondersteunt de AkS
groep in ha~r bezorgdheid over
de gevaren van uranfummijnbouw.
Het rapport. g.tlte1d: Rlslco-..,...
wachtlngen w.b. d. gezondh.lds-.f
fekten door al~l-stral1n9t was ge
maakt door de onderzoekers Duncan
C. TII...s .. K.G. McIleHl. Dit uit
geb...id gedokulllOnt:eerde .valuatl.
rapport over ~raili..-rijnbowin een
groot aantal verschillende landen
laat ztèn dat zonder ook maar InfSe
twijfel dat lage stralingsdoses in
kodJinatie !flit andere faktoren zc..
als r:oken. stof ina_ing In leef
Ujd een enonae toenMne geeft t ft
het voortOll'left van ka.nker f n de
longen en op andere plaatSH in
liet lfch.... Het .lkaar v.r-
sterken van verschilleDde faktoren
,-s de VOO~U1ste konklUSie van het
rapport.

IQ
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landeliJke 
aktiedag 

AKTIE-VOORSTEL VOOR OE LANDELIJKE 
AKTIEOAG. 

Als in Nederland de kerncentrales 
gesloten zijn en ook Alllll!lo niet 
•eer Is ( wie ~~eet ooit nog eens??), 
dan nog zal Nederltnd bedreigd 
>o:>rden door het nuk Tea! re gevaar . 
Rondon Nederland stun nuoelljk 
een flink aantal nuklealre In
stallaties , "daar neergezet door 
onze buurlanden, Belg!~ en Duits
land. Het lijkt zo langza..,rhand 
een gewoonte te worden om de.ze 
gevaarliJke dingen vlak aan de 
grens te bouwen, denk maar eens 
aan WindscaTeen aan Chooz. 
Voor het land dat de atoomtroep 
bowen Nil, Is dl t veel ge~~akke• 
lljker: ~~en zal stuiten op .lnder 
literstand van de eigen bevolking 
en de bevolking aan de andere 
kant van de grens heeft geen enk
ele medezeggenschap over wat er 
op enkele kilometers afstand van 
de eigen woonplaats gebeurt. 
En a 1 s er dan eens een atoomrallip 
gebeurt zal het grootste gedeel
te van de slachtoffers vallen 
In het buurland ..... 
On1 dit aan de kaak te ste llen en 
011 hiertegen te protesteren Nll 
len wij aktievoeren. ~ willen 
de Nederlandse bevolking dufdelijk 
maken hoe dichtbij al deze ge
vaarlijke bouwsels staan, hoe 
groot de bedrelging ..el Is die 
zij vonoen voor Nederland en hoe 
Nederland zit Ingeklemd tussen 
Vlsê, Mol, Doel, Kalkar, Lingen, 
Ahaus en Gronau. 
Oe aktievonl! die wi·J ons hierbij 
voorsteHen, moet zo zijn dat 
iedereen er aan ..ee kan doen. 
zodat er een ~~ervende funktie 
van uit gaat. Zo hopen we ook 
de+plaatselijke bevolking en 
50 te betrekken biJ de aktie. 
Bovendfen zal de aktie op ver
schillende plaatsen gelijktiJ
dig gevoerd gaan worden ( ge
decentrallseerd .dus ) maar moet
en er ..el heel vee 1 mensen aan 
meedoen ( mus ob I dus). 
Zelf hebben we al """ p .. r i
deetjes over hoe Je de aktie 
kunt voeren. Je kunt een llens
elljke keten maken van de in-

Op 3 ""' j.l. ~~erd In de Jaarbeurs-congreszul een conferentie gehouden met als 9sete11l.jlklngrneeanahruodeC~sn1 (_ ver-
tltel: Energie ..... In welke wereld. 01 t geconfereer werd georganiseerd G --
door Jhr. de Brauw van de 8111 voor mensen die het kunnen betalen:/80,· Je kunt langs de route vanaf de 
plus /17,50 voor de lunch. Enkele AKS-mensen ziJn zonder betalen nnr grens gaan staan met borden die 
binnen gelopen en hebben een verklaring voorgelezen tegen de scen1 rlo' s een zin vo~n, bv · een waar· 
die In deze conferentie ~~et e l kaar ve1:9eleken werden. Verder werd er een schwing voor de autcnoblllsten. 
spandoekje opgehan en en ~~erd genote~ van een overvloedige gratis lunch. Je kunt op de weg een esufette 

l----...;;::;.;;.;;;;.;;;;.;;::.:..;;t.l1.:;::::;;&;;;;..::::..:.:.:.:..;z;;;.:::.:::!:....:.:;::...::::::...::.:.:;.;~:;.::.:.l!::,..l:,.::.:;;:!.,.~:::::,:...J houden met Skippyballen of met 
"OE NIE!JWE SETA" 

Tot 1 ~~aart 1ge2 verscheen een veer
tfendaags tijdschrift Bèta. Het heeft 
17 Jaar bestaan en ontwikkelde zich 
de laatste 10 jaar tot een spreek· 
buis van de •il ieubewuste tKhneuten. 
Alges tudeerden van HTS-en en TH's kre
gen het blad aanvankelijk gratis . 
Later werd een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Oe inhoud NU zeer kritisch 
t. o.v. de ongebreideld maar uitbrei
dende IMCht van de technologie. 
Al s achtergrondlnfonsatle was het 
blad zeer goed bruikbaar voor de AKS , 
Nant een klein beetje Inzicht In al
lerlei gevaarlijke technologieën kan 
geen lcwaad . 
Het was dan ook een beetje onverwacht 
en spijtig dat het blad opgeheven 
werd. 
UIterst vreelid Nas dat de uitgever 

dicht het te kunnen vervangen door 
een ..ekelijks schotschrift ~~et meer 
k01111erclële s11aatmakers en geen of 
ontzettend ~~el nlg techno l oglsche In
fonnatle op de manier die ..e van Bèta 
gewend waren. Blijkbaar werd zodoende 
een punt achter de kritische Info 
gezet , inet een aardig abonneebestand 
voor de advertenties. Olt ~~erd dus het 
"Technisch Weekblad". 

andere hindernissen. Je kunt vanaf 
de grens een lang lont leggen naar 
de c.entr.le onder het motto : hoe 
lang doet een Nederlander erover 
om Kalkar op te blazen en vice 
versa. Kortom, we zitten barstens
vol goeie Ideeën, maar n~eer Idee-
en zijn natuurlijk van harte welkom. 
Wie NII reageren of Nie zelf een 
aktie weet voor de centrale In 
ziJn/haa r buurt, bel : 

02()-94683g 

VREDESAKTIEKRANT ~ ·!. 

Binnen de vredesbeNeging lijkt een • • 
stroOitversnelling op gang te komen • •.• 
sinds bekend werd, dat de 's lapende 
vli egbasis • Oe PEEL is aangewezen 
als de plek, waar de kru israketten 
zullen worden geplaatst. 
Oe dreiging is plotseling voelbaar
dtr geworden, en daarCJ11 rea1 heren 
veel noensen zich, dat Ne onze onver
zettelijkheid duidelijker tooeten to
nen. 
Vandaa r dat een groep ooensen het 
lnlthtlef heeft genomen een vredes
aktiekrant uit te brengen. Het Initi
atief NOrdt ondersteund door ~~~ensen 
uit VrouNen voor Vrede, Stop de H· 
bOl> en hef IKV. 
Oe vredesbeweging groeit naar nieuwe 
ak ti evonnen. 
In Engeland, Duitsland en Italll! 
vinden OIISluitingen en blokkades 
plaats. Nederland loopt wat dat be• 
treft achter. Er wordt al ~~el een 
ha If jur gepraat over het thecoa 
burgerlijk" ongehoorzoillheid, voor
il door kops t ukken in de pers. 
Deze vredesaktiekrant Ni 1 bevorde
ren dat noensen uit de vredesbeweging 
alf hierover aan het woord k()m(!n. 
Daarnaast wil de krant een forum 
bieden voor alle groe~en di e bezig 
zijn met (voorbereidingen voor) dl· 
rekte geweldloze akt ies. Een vre
deskrant van en voor basislnltla· 
tlnen In de vredesbeweging. 
Inhoud: burgerlijke ongehoorzaa,... 
held een fantastische aktievont-
de Peel·gl'llt'ldloosheld·Creenha• 
Conmon-b I ok kades in Duits hnd-wel
gerlng de fens lebe lasting-Oedewaard 
en aktleagenda. 

De krant kost per stuk 1,50 (bij het 
beste llen van 10 of meer 1,-) 
Stortingen/giften giro 2067442 
Amsterdam tnv P.Cus ters ovv vre· 
dtskrant. 
Voor infon~~atl e: Peter 020-168884 

[ddy 020-246069 
EN k RNCENTRAlt 

DRAAIT NIET ZOHAAR.. .• 

Ha rul11 8 maanden werken, heeft de 
strocmgroep Stop Kernenergie In Eind· 
hoven een diaserie over de splijtstof
cyclus voor elkaar gekregen. 
De serie behandelt elke afzonder· 
1f Jke stap 1 n het at0001gebeuren. In 
het kort wordt daarbij uitgelegd wel
ke behandeling uranium ondergaat 10et 
de hieraan verbonden gevaren . Naast 
de splijtst ofcyclus wordt nog s..,..ler 
lngegun op de bredere problecoatlek 

foto: jan everbard van kernenergie: proliferatie, polf-
Nadat het een paar ... , In de bus ..as 
gekomen hebben 11e het b 1 ad .. ar terug
gestuurd .et de aoededellng dat ze het 
beter direkt naar de oud-papier handel 
kunnen sturen. 
Gelukkig bleken vele """sen dit blad 
te kunnen missen als kiespijn Naar
door er na een jaar de "Nieuwe B!ta" 
verschijnt. 

Man• 

Op 11 juli hebben de basisgroepen tegen kernenergie In Amsterda11 e.o. thstut en bedrijfsbelangen. 
akt iegevoerd tege n het Britse consulaa t in Amsterda11. Olt In verband Oe dhserie Is voorzien van een gelulds- ' 
nt de voorgenomen dump ing vu bijna 150 000 curies aan radioaktief band diesynchroon loopt met de dh's. 
afval In da Atlant i sche oceaan biJ de Spaanse kust . Oe spee lduur is een half uur. De serie 
Er verden vaten Dit rotte vis leeasestort op de stoep van bet conaulaat en een 1s te huura voor 30 gu lden ; de bijbe· 
groep 111tna en sing naar binnen om het consulaat bezet te houden. Toen de over- orende apparatuur is evt. te huur 
!Ncbt aan politieagenten zodenis vu dat de aktievoerdere in de roinderheid kwa- voor 20 gul den , 
toeD werd de be~ettin& opaeheven. Tegelijkertijd v erd in Den H••l een pieketline 
te&en de ' duapin& gehouden. tn Kadrid in Spanje werd ook ak t ie aevoerd, tervij l Inlichtingen: 

Abonnement a•n t e vraatn bij 
St ichting Nîewe !e:ta 
Poatbua 108, lUS ZK td .. 
( 32.- per jaar) 

de Britse zetliedenbond bet achip byeotten. Verder tijn door heel Europa aleties 
aevoerd ua.en Bri t ae m.issiea. Oe rout vis was nog .aar een voorproefje van 
v at er binnenkort in de oceaan a.al rorw!drijven volgena de &ktieaToep "Rotte Vh". 
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konkurrentie ervaren 1. p. v. een ver
·sterklng van de AKB zoals door velen 
van het VAKS werden. verwacht. 

CHOIZ :;mEt 
- De grote politieke partijen hebben 
niet óf nauw~>lijks gewerkt voor de beto
ging. Het feit, dat het dossier Chooz 
naar de Ijskast is verwezen heeft hier
bij zeker e~>n rol gespee ld. 
De betoging kwiJl eigenlijk twee ~~~aan
den te laat, en was naar het gevoel 
van de organisaties niet meer zo no
dig. Het VAKS had dit moeten best rfj

-"~•k 1 den en alsnoch mee moeten doen. 
WWI - Ook veel mi lieuverenigingen hebben 

opkomst bleef duidelijk beneden de 
IVI!rw,acn,t1 ngen. Oit heeft uiteraard een 

• De respons van vele or
ICiam~;at1es die deel uitmaken van het 
I<Oilllêl,..,rk1ngsverband VAI<S was te klein 

hele lijn. In het bizonder had· 
meer 1 nspanni ngen verwacht van 

politieke partijen en de or
uit de arbeidersbeweging. 

VAKS zelf en dit geldt voor 
aantal milieuorganisaties ook 

breedte en de daarmee samen
gematigdheid van de plat

lç"·-''6"'•• ("Nog meer kerncentrales 
werk") als een handicap er-

in de mobilisatie. Ze sprak in 
geval de jongere generatie min

• Oe inflatie van betogingen 
ons om andere aktievormen te 

die meer aanspreken en toch 
zijn , 

(vergaded ng VAKS 4 juni) 

j vele mensen en organisaties leeft 
gevoel dat een 'jaarHjkse' beto-
wei n i g uithaaH. 'Mon heeft ni et 

gevoel dat daar politiek werkeli j k 
rekening mee wordt gehouden . 'Dit geldt 
overigens niet alleen voor de Anti-kem
energi ebewegi ng . 
- Het gebrek aan 'principii!le stelling
names in de platformtekst kon weinig 
jongeren die toch de trekpanden voor ak· 
ties zijn Inspireren en overtuigen. De 
VAKS zelf werd bedolven onder adBiinis-
tratief werk. · 
- Sommigen gaan nog verder en stellen 
dat de AK8 zi eh in het gematigde pro
gramma heeft laten mee.slepen door de 
pol f tieke partijen i.p.v. andersm. 

niet tot nauwelijks meegewerkt. Naast 
de hierboven genoelllde punten leefde bij 
een <lee 1 van deze veren i gf ngen de 
vooronderstelling dat het VAKS de or
ganisatie wel alleen aankon . 
- LIj den de V AKS-groepen voor wat lilO
bi lisatlekracht niet aan zelfoverschat
ti rg? 

HET POLITIEKE RESULTAAT 

- Er zijn heel wat mensen bereikt in 
MANIFESTATIE CHOOZ 28 EN 29 MEI 

organisaties en zuilen waar we dat Op ui tdruHe 1 ijk verzoek van 
vroeger niet konden. de bewoners van Chooz en al-
- De brede samenstelling van het front Ierlei milieubewegingen dit
heeft zeker een positieve rol gspeeld in maal ge en gestoei met de flic 
de evolutie van het dossier 'Chooz-Jloe.15' en de CRS. Qp een terrein bij 
(????) chooz vlak bij de te bouwen 
- De vers loggeving in de pers was bizon- ( 4!) kerllcentra 1 es van .!: 1300 
der goed. mw. per stuk was een kaoap opge-
De praktische realisatle liet op veel slagen met een m~ziekpodi um en 
punten te wensen over: ve 1 e kraampjes voor eten en 
-Het zou beter zijn geweest als de Bene-voorlichting. Allerlei milieu
tiet niet was georganiseerd. (er was een organisaties en anarchisten 
groot feest met allerlel muziek georgani-waren erbij. Het geheel was 
seerd , red) opgezet om geld in te zamelen 
- De geluidin.stallatie was beneden de voor de strijjl tegen· de kern-
lll!&t waardoor veel boodschappen niet centrales. 
gehoord werden. Tijdens een soort lande lijk over

POLITIEKE KONKLUSIES : 
leg werd gepraat over de strategie 
die vanaf nu gevolgd zou moeten 
worden. Men Is het zat 011 steeds 

- Het VAKS 1110et meer aandacht besteden maar gekonfronteerd te worden met 
aan de uitbouw van eigen groepen en hie het geweld van de ordediensten van 
voor op het s~>kretariaa t (en/of bij de de Franse staat. Tot nu toe was het 
groepen) mensen vrijstellen 011 het nodigt elke laatste zaterdag van de maand 
werk te doen. raak. Grote gevechten in de straten 
- Sommigen vinden, dat het VAKS in a ktie van Chooz , traangas en waterkano~nen. 
kampagnes PRINCIPIELERE en RADIKALERE El Op het laatst werden de aktievoerders 
SEN moet stellen het zO moe dat er nog mar 60 op kwa-
- Andere aktievorn~en z~jn noodzakelijk. n· dagen. De oproerpolitie was er 

dan altijd nog met 500 man. 
VERENIGOE AKTIEGROEPEN voor KERN- Op déze manifestatie kwa ... n gelukkig 
STOP- - - Breugelstraat 31-33 ·rreer een paar duizend mensen. De 

-- 2000 ANTWERPEN Belgil!. politie bleef uit de buurt . 
~en groot punt was dat zelfs ~e 
conno.IOistlese partij ingestemd heeft 
'liet de produktie van !!én kerncentra
le per jaar om de Industrie draafende 
be houden: De regering Hitterrand 
bleek een grote teleurstelling omdat 
niets van de belofte wb een stop 
in de bouw van atoomcentrales gerea
lise.erd werd. Men was dus ook niet 
neer ·van plan op de socialisten te 
;temmen en ook niet op de communisten . 
Verder werd er gesproken over het 

ei ndrapport van de Franse regering 
van een onderzoe~ naar de nuk) ea i re 
kapaciteit. Hieruit bleek dat er een 
grote overkapaciteit bestaat maar 
tegelijkertijd werd in het rapport 
gesteld dat er 11instens Hn kern
centrale per jaar 1110et worden ge
bouwd al was het alleen voor de 
werkgelegenheid. Dit rapport is nog 
veel slechter dan het vorige . In 
eerste insantie lijkt het een gunstig 
rapport omdat het spreekt over een 
overkapaciteft, 111aar volgens diver
se woordvoerde rs van het overleq 
is het nu verschenen rapport nog 
veel ongunsti ger Ollldat uitgegaan 
wordt van die ene kerncentrale per 
Jaar. 
Daarna werd er gepraat over de 
strijdmethodes in Chooz. De bedoe
ling is 011 In de toekomst de strijd 
weer wat open te gooien, zodat er 
>teer wat meer mensen erbij betrok
ken worden. De strijdmethoden die 
moge)ijk zijn worden wel aangehouden : 
beetje sabotage en geweld samen 111et 
vreedzame manifestaties 011 de ach
terban niet te. verliezen . Er werd 
gesteld dat 50% van de Fransen hart
stikke rechts is en daart~>gen is het 
moeilijk .knokken. Allerlei mensen 
komen wel kijken In Chooz, journa· 
ltsten ook wel, ma.:~:r niet alldat 
ze solidair zijn, maar <ndat het 
wel leuk is zo'n maandelijkse knok
partij. Dat willen ze (de mensen 
op het overleg) veranderen , ze wi 1-
len heel veel publiciteit eraan ver• 
binden en die ook naar Nederland uit
breiden Olllda"t de Haas uiteindelijk 
voor 5 mtlioen Nederlanders het 
drinkwater levert. Dit ook om het 
raons terverbond van de Franse en 
Belgische staat wb atOOIIIindustrie 
aan te klagen, temeer omdat Neder
land misschien aardgas gaal ruilen 
te en atoomstroom. • de · on • 

- Vee 1 mensen, die vroeger bi j de gro- !: 
te kam~anjes van het VAKS waren betrok- ..::: 
ken zetten zich nu in voor de vredes
beweging. De inzet van die mensen voor 

Om na te denken over nieuwe aktie De Brauw •• van Aardenne Mbbeo boi-
0111 · • · den tegeli fkert~jd op laterdag 2 juli 

S Met deze titel wordt op de vel uwe beweerd da t met de uitslag van de 

~ niseerd. 
de betoging van 23 oktober is als een 

~:_!~~==~~~~~~==~~~~Jvan 16 t/m 30 juli een kamp georga- brede ·maat schappelijke dhkuuie te 
• I" . • t b' Kosten: 1160.- voor 2 weken incl. de werken va lt . 'De uitslag io bevredi· ETRE antJ-nuc eaJre, ces Jen. ZOMERKAMP GEilELPLOZE ~ waMile maaltijden. Een deel van de gend omdat voldoende ....... de..,. 

L VIVRE • t · 1 tijd kOflll!n is ook mogelijk, het gelijkheid bobben gebod om lich ia 
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e , CeS mJeUX. Om te bouwen aan de 'beweging' kost dan ook evenredig minder . Re- de energieproblematiek ia te verken'. 
Om van elkaar te leren duktie voor kinderen en mensen met Aldus onze jonkheer (200 000 p.j.). VENEZ A CHQQZ Om ervaring en kennis te delen h 1 · · ld Er wordt een rapport geaebre-tou•-· Om een goede vakant1e te houden p~e welnlg ge • ven voor mensen die de mogêlijkheid 

aats: de Paasheuvel, Vierhouten. hebben gehad, niet voor me01en die 
Noten van pag 6 en 7 'opslagkapacitei t r•d.ioakti ~f afval '· Voor mee'~~~~o~~f:e~~llen: die mogelijkheid hebben aangegrepen! 

1) Brief van Greenpeace van de Vas te KamercO<m>issie van Mil i euhygiëne woe. avond 
03

)..
722964 

Zo oan je het rapport notuurlijk al-
en staatssekretaris Lambers d.d. 26 januari 1982 en 11 maart 1982. vr . avond 030-317952 le r rcbtingeo uitdraaien ala je het 
2) Rapport Commi ssie Heroverweging Verwijdering Radioaktief afval "Stud ie schrijft van· en voor FIKTlEVS mensen! 

1 f . 1 o....;a~d::"re.s-:=-:~O=ûd::e::-=G;.;ra:..:c;;:h;.::t_3:;3;.::9~b.:.;is=:-=U;.::t;_:re:..:c;;:n;.::t;..· -.......j Dus de uitolag van de 8110 ia van naar de mogelijkheden van de verwi jdering vanuit Neder and a komst1g aag- r 
en middelac tief vast afval anders dan door storten in de At lant ische KEMA ll EG' menoen die de mogelijkheid hebbeo ge-
Oceaan• , maart 1983. had of ze die nou aangegrepen hebben 
3) Brief van minister llinsemius aan de Voorzitter van de 2e Kamer. of ntet dat doet er n\et 'toe. 
7 april 1983. 
4) Rapport van Twijnstra en Gudde NV "Onderzoeksgebieden voor beperking 
van laag e~l11iddelradioaktief afva 1 in Nederland" , september 1982 . 
5) Brief vari Min i ster tlinsemius aan de voorzitter van de 2e Kamer 28 de
cember 19,82 nr. 36, Hoofdstuk XVII, 17600 
6) Brief 17600, Hoofdstuk XI, 35, 4. februari 1983. 
7) Antwoord van Minister Winsemius.Ontvangen 8 december 1982 
8) "Aanvraag om vergunning voor het wijzigen van de i nrichting" PZEM, 
10 november 1g1s. 
9) Rapport over de mogelijkbeden van opslag van radioaktieve afvalstoffen 
in zout voorkomens in Nederland" , maart 1979, bijlage 5, werkgroep E " de 
bovengrondse interimopslag van radioaktief afval". 
10) Behandeling verslag mondeling overleg over i nterimopslag van radio· 
aktief afval " . 
11) Koninklijk Instituut van Ingenieurs, "Oodewaard - 10 j aar" ,1978 
12) "B i jlage bij vergunningsaanvraag ingevol ge de kernenergiewet". 
Wi jziging afvalgebouw van de· kernenergiecentrale Oodewaard" .K. E. M.A., 28-6 
1976, ref DPB/ 6g75-SC 
13) Verslag van een mondeling overl~>g, vastgesteld 8 februari 1g83 , 17600. 
Hoofdstuk XI 
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K. E.M.A. 'n besmet bedrijf. 

In juni 1981 kwam een brochure 
uit van Ni els Krechting en Harry 
Wijnberg onder de bovengenoemde 

~t€;öchure handelt voornamelij k 
over de talloze louche transporten 
via land, de zee en de lucht. 
Enkele eenvoudige rekens011111etjes 
In de brochure maken allerlei ge
sjoemel duidelijk met radioaktief 
materiaal. Er komt: altijd minder 
uit het bedrijf dan erin gestopt 
is. Ra, ra waar bli.ift dat? Zeker 
opgelost in de suspensiereaktor? 
Nee , dat wordt tussen de rozen ge
dumpt tegt de AKB- Kort om er klopt 
niets van de administratie van de 
KEMA.... jl 
Pas donderdag 23 juni reageert 
een woordvoerder van de KEMA hier-

op - wel wat laat zou je zeggen! 
Alle beschuldigingen van de AKB zijn 
uit de lucht gegrepen volgens de 
di rektie woord~oerder D. van lli.lk. 

Trouwens op wiens terrein zijn die 
twee kinderen dodelijk besmet? De 
KEMA begint weer praatjes te krijgen! 
De beschuldigi ng van laster door 
de AKB door van Wijk slaat nergens 
op, voora 1 niet nadat de KEMA ·a 1 tijd 
ontkend heeft dat er atoomaha 1 op 
het terrein was opgeslagen. Dat wa
ren leugens want een milioenen kos
t ende schoonmaakoperatie .was nood
zakel' ijk. Er is geen enkele reden 
om aan te nemen dat nu alles Is 
weggehaald. Er is ook geen reden 
0111 aan te nemen dat zij daar nu 
opeens zijn opgehouden ~~et· liegen .. 




