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F 6-TRANSPORTEN: 
In deze I>FYAL nd je een affiche over de lllnffestatle 
op 22 september In de Noord Oostpolder (of niet, dan 
zijn ze op) plus een energlekrant. Vooral de affiches 
die vaak In AfVAl. worden 110egestuurd kosten veel geld. 
Je kunt natuurlijk :teggen: stuur ze dan niet 11ee, Ja61r 
ja dat Is ook weer zo suf . Ik hoop dat de affiches op 
strateg1ese plaatsen worden opgehangen, want dur zijn 
ze voor! Oat geld voor die affiches kunnen we niet uit 
de abonnernentsopbrengstenbet-alen, daar~ een verzoek: 
willen ~~e_nsen helpe.n met losse .. n~.~~mar-verkoop, dan graag 
110lden op tel. 020·162828 en 020.651110 of 02o-g22653. 
Verder is &en steunabonnee natuur1 Uk ook .ooi, of een 
gift op giro 42g8242 sticht. Afval A'da•. 

LEVENSGEVAARLIJK I 
I>FYAJ. heeft In het verleden al rulllSchoots aan· 

Oat gezeur a. geld. leuk fs het niet, maar in deze span· 
nende tijden ~~et dreigende atoo.hobbies van van Aardenne 
en consorten 1s het ~~aar goed dat Afval onregelut1g in 
je bus rolt. In het volgende nW~Wter gaan w het hebben 
over hoe we nu verder moeten met de AKS: welke strategte 
~t je ontwikkelen tegen de brutaliteit van onverant
woorde lijke lieden die zich d•skundtgen durven te •
n.en. Pas nog Hn stukje 1n de Volkskrant over de gevaar
loosheld van radloaktteve stoffen in rlvle..-,dlngen (6/g) 
Geologen, !TAL en hydrablologen liegen er weer op los: 

;:e g::~ t;!~!!~":~~'d:1
!!lfs;:!~::;d w:!n:;}~ =? n~!~s 

dacht besttod aan de transporten van uranl
hex.fluorlde (Uf6) door •lddel van vrachtvagens 

=~ r.~~~l:~~;:~~ede d:.;.~~==:s 
werd ge.~ezen op de gevaren en de transportroutes 
I>FYAL 18 (nov/dec 1983) :overzicht van radio· 
aktteve transporten lll!t de routes door, van en 
naa~ Mederland. 
AfVAl. 19 (uart/aprll 1!184) : uitgebreid versl ag 
van de transportaktie op 2'9 novelibeY 1983, waar 

;:mk:::..,~~e~ =~~Y~~:.:\~: ~~~ 
op dezelfde dag bij de verrijkingsfabriek te 
Al110lo. In hetzelfde n.-r een uitgebreid artikel 
over de ge-varen van UF6. 
I>FYAl 20 (11111 Jg84) :oen uittreksel van de bro· 
chure : •llf'6 ! snel weg van de weg", 

Oete brochur~ kost 13,· + f2, .. portokosten. 
glronu-r 4298242 tnv stichting AfVAl te M>terda• 
of telefonisch : 622932 (020). 

snapt van de ophopingen van deze vervulling In het lichaam? 
Afijn, van 18 tot en IIIOt 21 september h een congres Oe Engelse zeelfed..,bond In s ... nwerklng 
over transportprocessen van radiooktleve stoffen in •t Greenpeace begint alreeds aardig tegen de uf

6
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Renesse. waar deze aartszwetsers hun hobby kunnen utt- transporten te proteste,..n 
oefenen: verdoezelen van feiten. Het hele gedoe wordt ~aktie van "orth·Sea·FerrÎes·"hnt nou Ja dan va,..,n 
georganiseerd door E. DuursOil van het llydroblologlsche we toch gewoon verder .. t Hed;rla~ds• schepeo-n-
Instituut h lerseke. nfng•. ~ 
Zeker Is dat de AKB In Nederland zich weer sterk 100et Oe Nederlands• zeelledenvakbond zou ook eens wat IIIOe· 
lilken o. die infantiele atoomstroomijveraars tegen te ten doen tegen deze l•vensgevaarltjke transporten 
houden en tegeHJkertljd ki jken wat ze 110t al het pluto, • 
niiJIII doen. 
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voor een prikkie 
~..-.....J/. 

Na de transportaktte, eind nov.-r 1gs3, zijn 
volgens de Yor~shlre Post de transporten gewoon 
doorgegaan met 4 vrachtloegel\$ per week heen en 
terug van Huil naar AIMlo, via Europoort. Haar 
uit ongst voor de AJ(8 zijn de transporten vol
k-• on,..,gelmatfg gNOrden .., hebben de trucks 
g«n ke-rl<en ..,.r zoalt : 8NPL en Atklnsons 
truckhl,..,. Alleen de strollngstekens ,..,..,. nog 
aanweztg. Oe woordvoerder van BHfl deed zeer 
sussend over de gevolgen van een lek fn een vat 
110t UP6 : ' Als je .. ar butten de duidelijk zicht· 
bore gas.,. Ik blijft, kan je niks overk-n. • 
Zelfs Greenpeace zegt dot de strallng<Jevaren 11i· 
•1 .. zijn. l)!t terwtjl ze goed veten dat bij het 
vrtjk-n van het gu biJ l••denlng de alfa· 
st ra Ier Uranhn jufst voor longweefsel zeer 
gevaarlijk Is: longkanker. 
Het gevaar biJ aanraking •t water Is nu ook niet 
denkbeeldig : de vaten In de Hont Louis hggen 
op een zeer OnJ"'USt1ge plek in het ru1a, want het 
gat Is veel groter geworden dan de bergers hebben 
bedoeld. Ook Is een stuk van het dek weggeslagen , 
dus bij sto"" beuken de vaten h•en en weer. Erg 
lang zullen ze dat niet volhouden want de zee 
Is ook In stut zwa,.., strekdamen te verbr ijzelen. 
Wat kunnen dan de gevolgen zijn ? In AFVAL 1g 
stond al dat volgens het llanhattan Project het 
uronhnhexafluorlde bultengewoon hygroscopisch 
ts, dus water aantrekt. Ooor de .. nging n10t water 
vo111t z1ch fluon~~terstof, wot binnen de kortst 
IlOgelijke tijd dodeltjk 1s In bijzonder lage 
konsentrattes . Dus de berger' ne.en grote rhiko's. 

!::t!~t~m· g~~~~e.~ ~~~t~~a~\"k !~ 1 ~~a~~) 
dat bovendien een tlfastraler h, is het ook nog 
gebonden aan fluor, een gu : Urai\Ylfluorlde. 
Oit laatste 1s zowel giftig als radloaktlef. 
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Aan dit nu.er werd ftiHgtwetkt door Arianne. Conny Onder h-!t -=- van: •opgeruf.S staat netJes 
Fred, Hans, R1jkert. Pf11, Ch1t1, N1cl(y, Fr1ts, Ton. 1s er op 30 sepU.ber a.s. een grote uit· 
GrHnpelc~ . Vise, VAK·Woensdreeht, Gerd.a, Bert, Haags ~"-verkoop van spulletje-s en gebouwn van de 

-

Yredesplatfono, Groningse Mfl leufederatle, Koordfna· ~basis te Woensdrecht,waardoor deze In één 
tiegroep Weiger At-stroom, Atoomvrijstaat en niet te dag zal verdwijnen. Deze produkte~ varleren SEPT 
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J Doorn 
11P6-tranaport op 2-baans vea. 

vergeten Peter en Sikh de drukkers biJ de ELYAS ~~~.!:~~=~!~~;~:r~h~!!~~i~!~ !n tt~cht· 

f l 
~~achtbewaklngspersonoei.Hoe lijkt je dat? 

OtO oms ag. rechtkastje.Yoor de plraten:zendousten zijn 
ook nog volop aa-zlg.AIIes 100et weg! 

• - Een F 16 In je tuin of een uzi op je un-

Deze komcentrales In aanbouw (4 stuks) zijn eeo Eerst lopen we ""t rond .., de verl<oops~ 
vakantiekiekje van vorl e ,..and. Lekker rl dend waren goed te ~•kiJken en dan wordt tn de 
In het grensgebled van luxeml>urg en frankr~jk, kantine d ••• v. opbod en afslag alles geveild. 
dufken er opeens eno".. koelto,..,ns voor ons op. Ne.,. je sigaar en flink wat (elgengeprodu: 
Door de felle halogeen en rode schijnwerpers, cetrd) geld 110e,en profiteer van deze unieke 
is dit een lugubere aanblik In dit -..ie land· uitverkoop. 
schap. Laat deze kans jou niet voorbij gun. 
Dichterbij gek"""n worden we al snel opgemerkt 
door de bewaking, die in heel vul autootjes 
over de toegangswegen patrouilleert. Ze willen 
ons niet zo dicht In de buurt hebben en verl<laren 
de openbare weg tneens tot prlvi!-terrein. Ons 
vet"'IIeden dat het kerncentra les fn aa.nbouw zijn 
blijkt llllllfddels .,.1 te kloppen . Het goedbewaakte 
eno"". terrein Is heel fel verlicht. Alle bouwsels 
zoals bv. kantines, ztjn tn een zeer futuristische 
stijl gebowd. Is dit de dro011 van de "ederlandse 
at0011lobby ? Oe twee tweeltngscentrales (t>oee 
Hne!Yge tweelingen ?) In aanbouw staan vlakbij 
het plaatsje tatten011. 

totaal geen verzet 
Er blijkt totaal geen verzet von de plaatselijke 
bevolking te zijn. Nergens Is maar êên leus of 
affiesje tegen de centrales te zien. Oe ,....te 
mensen werken tussen de wijnranken of In de wiJn· 
kelders langs de Moezel. V1t de centrale voor 
hun druiven kan gaan betekenen schijnt nt .... nd 
tt verontrusten. Pas in d@ eerste grote stad 
In de buurt (Thionvillel zten we de leus : 
'CettenCIIII non' op een v adukt gekalkt. 
Als we de volge•de dag bij da~llcht nog eens een 
kijkje gaan nemen en wat foto s Nken worden we 
al-r meteen In de gaten gehouden . Er staat 
al snel een s~~erfs naast ons die de filmrolletjes 
ui t onze kamera wtl halen. Als .,. dat niet toe· 
stun overlegt hij zeker een ha 1f uur vta z'n 
mobilofoon en kontroleert al onze papieren. Uit· 
eindelijk blijft het bij ten waarschuwing . 

Y,..,desatttokanop Woentdrecht 
n~ns 

The Ples·ltov-nt : 
•• 

Dat was het ook we I voor ons. Tegen dit 1-nse 
at0011park is behalve •t explosieven niets •er 
te doen.llaar we ~~ogen het in Ntderland niet zover 
laten kOMn. 
Laat de atOOIIlobby, als die verwacht dat de AKB 

~~~~'~i ~~~e;J~~wv:~'=àk~e d~"e"~~ e:;..se• 
bezig wa,..,n •t de strijd teg.., kruisraketten. 
Ook de zure regen hebbe• ze voor hun atOOIII<ar,..,. 
tje gespannen. Haar er wordt nu In Nederland 
nog niet gebouwd en dat zullen we zo houden. 
(ondanks h101 al vergevorderde plannen). •• BERT EN GERDA. .. 

J 

Volgens Greenpeace Is het een kwestie van geluk 
dat de kontalners niet beschadigd werden bij de 
botsing : de Olau Brlttannia ploegde Zich 1 A 8 
.. ter de Mont Louis binnen. Een opengebarsten 
kontaloer had vel e doden aan boord van de veerboot 
(1000 passagiers) en aan boord van de Hont louis 
kunnen veroorzaken. Ook de Belgische kust zou 
bedreigd worden .. t een dodeliJke wol k. Het Is 
dus puur geluk dat dit niet is gebeurd, volgens 

~":"l:~c:;n nog gebeuren. Oe zee beukt verder en 
de vaten zijn nog lang niet geborgen. Ooor het 
gat In de r-coop en het dek Is nu zo'n zulging dot 
d! dutkers heen en weer geslingerd worden In het 
rul• en er niet In durven. Dit ongeluk 1s nog 
~~aar het begin, want de hoeveelheld Uf6 dat ge· 
transportoord wordt ne .. t nog steeds toe en legt 
vaak zo'n 45000 lat. af voor het op de plaats van 
best-1ng Is. Ter illustratie : 
l . Uranf,..rts wordt gedolven I• canada en onoge
zet tn 11"6, 
2.Uf6 wordt verscheept nur de Sovjet Unie. 
3.UP6 wordt verrijkt In een oude Sovjet atoooo
wapenfa.brftk en verscheept van Riga naar Frankrijk. 
4. UF6 wordt overgeladen I• vraohtschepen In Le 
llavre (Fronkrfjk) 011 vervoord te worden naar 
Seattle (wstkust van de YS). 
S.Oe schepen laden de contalnors •t UF6 over in 
trucks die naar Rtchland In Wa.shlngton rijden. 
6.Uf6 wordt ooogezet in urant....,xlde en tot tablet· 
ten geperst In Rfchland. Oe tabletten worden per 
vrachtwagen na.a.r New Jersey vervoerd en in schepen 
geladen, 
S.Oe tabletten worden onogezet tn brandstofstaven 
in ltngen In Duitsland. 
9,0e brandstofstaven worden vervoerd naar een 
nukleatre reaktor In 81blls, Duitsland. 

~:;e:~:;"t!.:,~uy3:4e~~ ~z!e t~~~··~~!~r~Îe;•~-
veiltgd 1110eten worden •t speelare schepen en 
waarschuwingen op de drukke vaarroutes, enz. 
Het Is natuurlijk beter .. die transporten geheel 
te verbieden! Want zelfs het atoo.schlp, de Sigyn, 
dat volledig onzlnkbaar 1s (sic Titaniel en dat 
afgewerkte brandstofstaven 110et vervoeren van 
Zweden naar Frankrijk, liep -al aan de grond 
en treeg 00111aal een aanvaring In Le llavre. Het is 
sinds 1982 In bedrijf : 3 ongelukken per 2 jaar !!!! 
Stop de atooottroep door blokkade van de UF6 trans· 
porten ! 

Hans • 



"ARlSME IN DEUTERA~
V.R. BERGHAHN. Militarism: the histol"yof an inter
natiooal debate 1261-1919. - Cambridge : University
Press. 1984. - 132 p. - f 32,65.
Oorspronkelijke ui.tg. Berg Press. 19&1.

Amerika zijn de kapital1stiese afhankelijkheidsrelaties
(het internationale groot-kapitaal is doo..-gedrongen in
landen met eenzijdige industriele ontwikkeling en
achtergebleven agl"ariese instituties) zeer belangrijk
in de vormen van Illilttair fascisme' zt)als die bijv.
in Chili ontstaanzijn.Het militarisme en het latere
fascisme in Europa hadden een massabasis Lt.t. de
Latijns-Ar!erikaanse,yoJ"llen. en waren niet afhankelijk.
Het onderzoek naar het lIilitair-industrieel complex
raakt aan het karakter van de huidige kapitalistiese
staat. Je zou het MIC als een struktuur kunnen zien
waarin het militaire een çtviel-milita.ire organisatie
is geworden die onlosmakelijk verbonden is met bedrij
lIen. onderzoeksinstellingen en de staatsburokratie.
Een zichzelf reproduc;erend complex dat de bewapening
zou. drijven. De verbanden bestaan ongetwijfeld. maar
ze treden niet in de plaats van de kapitalistiese
strukturen die uitbu.iting en onderdrukking bepalen.
denk ik.
Met het begrip 'militarisme' kun je volgens mij geen
maatschappijvormen karakteriseren. Militarisme is
voor mij ideologie--en geweldsstruktuur die voor iedere
maatschappij verschillen kent. Toch is het goed dat
je kunt beredeneren waerom niet alleen militaire bases
doelwit van anti-militaristen zijn. Tot die kennis
draagt dit boel:. zeker bij. Omdat het een nauwgezet
beargUl'llenteerde introduktie is. is het geen makkelijk
boek: B. scheert tenslotte dOOI" honderd jaar wereld~

historie heen. 0

Henk.
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ECENTRALES SCHULDIG AAN

(Wise)

ZURE_..
de plantensoort tradescantia gevonden.Belangrijke.,. zijn
de moleculaire veranderingen bij het verval van de ele
menten in het binnnenste van de ~lant.TritiUlll is daar~
bij met zijn halfwaardetijd van 'l2~3 jul" een risico op
l1iddellange termijn.koolst.14 met een halfwaardetijd
van 5568 jaar een 'r'isico ap (zeer) lange temijn.Triti
um komt vGOr als HTO en DTO ..dit zijn bekende cel giffen.
OIlIdat de metingen van uitgestoten nucliden niet hele~

maal betrouwbaar is,15 de vlIVang van dat proces niet
precies in te schatten. Voor Reichelt werd het toen al
duidelijk dat er een oorzakelijk verband tussen bos
sterfte en radioactiviteit bestond. Maar een verklaring
kon hij nog niet geven.Die vond hij in het onderzoek
wat was gedaan naar bOSSchade in de omgeving van uraan~

ertslagen en uraanertsafvalbergen.Vooral .,.adon en de
verval producten zouden een extra belasting voor het mi ..
1ieu vormen.

Vooral het geval Wittichen trok zijn aandacht.
De eerste zichtbare tekenen van bossterfte in
West~Duitslandwerden in 196.2 waargenomen bij Wit~

tiehen in het Zwarte Woud. een typisch schone·lucht-
gebied. In W1ttichen zijn in het verleden vele uraan~ jaar op zich laten wachten. maar het is allelllaal zo
voortbrengende zi1'ler- en kobaltmijnen geweest. die in" duidelijk dat ik volkomen zeker van mijn zaak ben".
elusief stapels onbruikbaar -gesteente. sedert meer dan Volgens Reichelt zullen Zijn opvattingen binnen een
honderd jaar stil1iggen.Na de stillegging zijn de lIi.:l- half jaar gemeengoed zijn.En daarmee is dan een argu-
nen en de afvalbergen weer herbebost.Het radonpeil werd ment van de pro-ke.,.nenergielobby niet alleen uit hun
in de buurt van de ertsbergen opgemeten en gaf, bij be- handen geslagen, het ts zelfs tegen hen gekeerd Il11l1ers
paal~ w&ersollstandi~heden. -waarden tot 200 pico Curie een kolencentrale kan je nog ontzwavelen, Nar ~n kern-
per hter lucht te zlen(dat is het honderd'loudige van centrale zonder radio'lctiviteit bestaat niet 0
normaa1).Maar ondanks deze hoge radioactiviteit van ra- . iiiiIIII'
don en een gamrtastral1ng van 4.5 re1l1 per jaar bij de af- PLATFORM. EN
val bergen is dlt alleen niet de oorzaat. van de bossterf~
te.ln dat geval had er, nooit een bos kunnen staan.Ook~ A 'rt
de zwaveldioxide aldaar, "slechts" 20 milligram per kubie__ DE STR TEulE
I:e meter lucht,was de oorzaak niet.De sleutel vond Rei·
chelt in het werk van de Indiase chemicus Vahra.Deze beO' rt!:t veel bombarie is dan het "nieUlille" Landelijk Platfonn
wees dat radon en andere stralende elementen verbinding~ Tegen Kernenergie gepresenteerd. Het had wat weg van een
en aangaan IIltt zwaveldioxide waarbij zwaveltrioxide en reclalle-spot: dit "nieuwe" platfonJl vormde het "nieuwe
zwavelzuur ontstaan.Een vereiste voo.,. deze kettingreak- gezicht" van de AKB en het zou de "nieuwe strijd" voeren.
tie is een n1inimu~aarde van 5,2 mg zwaveldioxide per Professioneel werd de nieuwe strijd aangepakt:' voor een
kubieke meter lucht en een radongehalte van 50 pico Cu- culturele Nni in ElIIlIelGord ging maar liefst 148.000.-
rie per kubieke meter.Aan beide voorwaarden is in Wit· over tafel.waarv8f1 we pas op 22 septenDer weten hoe
tichen voldaan (20 mg resp 200 picoCurie). groot eigenlijk de schade is. Tenminste als gebleken is
DAT "AS DE LINK DIE REICHIL'l' ZOCHTt EEN LAGE BADIOACTI- dat er geen 10.000 mensen allel'laal gemiddeld 3j constJllp-
VITBIT ER BBlII GERING ZWAVELDIOXIDBGEHALTE JruHItBR Ut SA- tie hebben gehad. want zo zou het Platform er nog uit-

ET ELKAAR ZORGEN VOOR BSLANGRIJKE VBR8C1lERPl'E springen.De vergel ijking met '''No Nukes "dringt onweer-
SCHADELIJKE PLANTBNPA'rHOLOGISCR8 ST'OFFEIfCOMCI'lf'1'ItATtB:S. staanbaar op.Maar g~d hier....oor zijn nog wel wat "huf-
Vooral bij nevel en stoffige lucht.wanneer de radioak~ fers" zoals dat heèt. en gez1en de noodzaak van een her~
tieve deeltjes zich gemakkelijk aan de stofdeèltjes kun- lev.nde strijd tegen kernenergie ben je eigenlijk een
nen hechten.ontstaat die situatie.ook amdat dan de weer- kniesoor als je daar over valt.
stand van de plant daar de lage teJll)frettlur is aangetast Ernsttger 1$ ·het feit dat de "nieuwe strijd" tot nu toe
Zodra de zwaveldioxide de grenswaarde van 5,2 mg per ku· slechts een aantal slecht gevulde werkgroepen eB een
bieke meter lucht aYel"$chrijd, zetten verhoogde ion1se- manifestatie in de Noard Oost Polder (die ge'tnitieerd
ringen in met als gevolg het ontstaan van hooggecon- en grotendeels werd uitgevoerd door de plaatselijke groe-p)
treerde. giftig werkende verbindingen. Vooral het daar- heeft opgeleverd. Het kormnmikatieblad Opstart wil nog
bij ontstane zwavelzuur is de grote boosdoener. niet echt van de grond komen. Een idee hoe het verder
Reichel.t testte zijn resultaten bij verschillende ande- moet na de 22e september is er niet en ap de laatste
re uraan bevattende mijnen in Frankrijk en noord-oost Platformvergadertng werd niet verder gekomen dan de kreet
Beieren en werd in zijn stelling bevestigd.Hij ontdekte dat er dan Regionale akties moeten kOlllen.Omdat het Plat-
zelfs op deze manler lIijnen die niet in kaart waren ge- fonn niet helemaal~je-dat~isen het ontbreken van een
bracht et! waarvan men het bestaan al lang was vergeten enige strategie na de culturele lIlni het Platfonll nu wel
Uiteraard is er van de kant van de ato01l1lobby een hoop erg opbreekt 15 er de vorige vergadering een strategie-
kritiek op het werk van Reiehe1t gekomen.Die kritiek be- klupje opgeriCht dat de volgende vergadering met een
rekend alleen de directe stralingsgevolgen.Maar daar plan gaat kOllen. Dit besluit.Gp het einde genomen. terwijl
gaat het bij Reichelt helemaal niet om:"Dat kernenergie er al heel wat mensen vertrokken waren, was trouwens het
rechtstreeks aan de verzuring van het Ilil ieu bijdraagt enige wat nog een beetje de moeite waard was op de, voor
die lOOgelijkheid acht ik oot. niet zo groot. Ik acht de de rest zich voortslepende,laatste Platform vergadering.
bijdrage aan de verzuring zelfs zeer gering.Die verzu· De strategie..klup is kort geleden bijeen gekCllllen Al snel
ri~g is ~Ok niet het probleem.Het gaat 011 het binnen- bleek dat een diSkussie over de strategie een di;kussie
d:,ngen 1n het .p1an~enwe~fse1.Hetprobleem met ke':"!fYSi- over de funktie van het platform betekende. Voor slechts
el is dat ze nlet blologlSCh. kunnen denken.Dat bllJkt l1ên van de eanwezigen was het platform en haar vergade-
uit hun vergelijking van de natuurlijke straling met de ringen de lIautORQClm" funktionerende trekker van akties
kunstmatige, door de tnens veroorzaakte straling.Zij be- waarbij de kracht nu vaaral op verbredende demo'S'mani t s
weren dat de kunstll!ltige straling slechts een tiende of gericht moest zijn.Als het alleroaal 1I1isgaat in het parle-
een honderdste van de natuurlijke straling bedraagt. ment is de tijd van blokkades en terreinbezettingen weer
Oa!lrbij verg~ten ze dat de natu~rl1jke straling evoluti- aangebroken. Voor de anderen gold eerder het erkennen vall
onair heeft lngewerkt; de OrganlSm&n hebben doOr het verschillende voorkeuren in werkwtjzes van de aan het
ON~·sY$teelll al een afwee:sY$teem ~artegen". platfonJl deelnemende groepen.Cwz voor zowel diegenen die
Re~Che1t heef~ .al we~~ nleu~ be~i~zen ~rzamelt in hun krac~t vinden in het lobbyen van COA-ers en VVD-ers.
ZWltserland blJ bedrlJVen dle trltlum Ultstoten. en alsook dle het voral van infonnatievoorziening 110eten
via luchtfotos van Wittichen die ook bewijzen dat wat hebben als voor diegenen die eerder akties voeren moet
hij in kaart bracht overeenk.omt met de feitelijkheid. het Platform een service bieden 1I1iddels de persgroep
"O~eral rollen de bewijzen binnen.eigenlijk kan ik nu het sekl"êtariaat en de financiele werkgroep. Dat betekend
miJn werk staken.We hoeven a11een nog een aantal che- niet dat diskussle over akUemethoden vermeden wordt wel
lIische analyses af te wachten van net instituut voor dat ze naast elkaar gevoerd kunnen worden Ook zullen de
plantenfysiologie in r.Jbingen.Dat zal nog een half plenaire vel"gader1'ngen lIinder vaak plaatsvinden en lIlaet

alle kracht op de werkgroepen gelegd worden en zal de
strategfeklup aok voorstellen doen om de groepen te ver-

•

sterken.Tat slot werd door aHen het bestaan van een Plat~
fom als nuttig ervaren. Het vervolg koillt of in deze AFVIL
elders of in de volgende. 0

NTI-KERNENERGIE AKTIVISTI

• ~!!!h~t!akt~!~~!!~~~~~~
hun overw1JlR1ng op de kernenergielobby gevierd.
lyrane is de plaats waar het elektriciteitSbedrijf
Northern Stam Power Co. een kerncentrale wilden bou.
wen.Plaatselijke akb~groepen.boerenen vele andere
llensen vachten hard 0lIl de kerncentra le tegen te hou
den: ze deden mee aan hoorzittingen. hielden bijeen
~:sf:~.bezetten het terrein en dienden wettelijke stuk~

In februari .,179 werd een ver-gunningafgifte voor lyrane
afgewezen.op grond van h&t feit dat er geen behoefte
;~~~a=k~~~~c~~ ~~~~=~~ergie gepaard gaat IIltt ern"

~ overwinning WOrdt nu gevierd II&t een jaarlijkse piek-
mck op het terrein van Tyrone. 0

het gewl Wfttichen

Het onderzoek van Reiçhelt kwam terecht in een ge·
bied ten nool"den van Heilbronn.Er waren sterke schade:
eilanden die sterker ~aren dan de omgeving. Hij kon deze
eilanden niet verklaren.zwaveldio:dde~of stikstofoxide

~;~;~~ts~~~tr:b~~jk~~:~ :g~~~~1~=~~:~1~~9~r~~-~
kerncentrale in Obrigheim.Verdere onderzoeken 11'1 de cm-"
geving V6t1 een kerncentrale in het Franse Bugey(bij
Lyon) en Mj de Ouitse kerncentrales in Essenha1llll en f"+
in Wllrgassen bevestigden zijn eerdere observaties. In de i
belangrijke windrichtingen zijn schadevaandels zicht-
baar die afnemen met de afstand van de kerncentrale.De
schade blijft nog tientallen kilometers zeer intens of ~
gaat over in nieuwe beschadigingszones veroorzaakt door a
industrieän. .....
Tot op heden werd elk verband tussen ioniserende stra~

lin9 van technische aard en het milieu kortweg van de
hand gewezen.Reichelt moest vanuit het nulpunt begin-
nen en van duruit zijn bewijslast opbouwen.
Zo is onder in.... loed van de atoomproeven uit de jaren
50 de radioactiviteit gestegen naar waarden die vele 11/1
len hoger lîggen dan de natuurlijke radioactiviteit
nog altijd zijn de concentraties van tritium.strontium.
cesium 30 tDt 50 l'Iaal zo hoog als het peil uit natuur
lijke bron. Ook bleken er hogere koncentratles van radio
nucliden in naalden,takken en bodem te worden gevonden
in de buurt van (Amerikaanse) kerncentrales: wel 10

:i~~r~~~i~~9~9 i~~ :~~i~~a~~~s~~n ~~~ ~~~:bi:~
den gevonden in de buurt van de Zwitserse kerncentra1e
Seznau.In Würgassen en Obrigheim beiden in Duits
land. werden verhoogde koncentraties koolst.14 in de
lucht waargenomen. Deze nucliden kunnen op twee manieren
schadel ijk zijn: door hun radioaktiviteit en door hun
binnendringen in organische weefsels.Wellicht 1s de ra
dioaktiviteit als primaire schadeoorzaak te verwaarlo
zen,ookal is to'!' op tien kilometer afstand van de kern~

centrale in Essenhalllll een verhoogd aantal mutaties van

Ook kernenergie veroorzaakt zure rEtgen.het sprookje
....an de "schone kernene'1lie" is uit.Het bewijs hier
voor is geleverd door de Ouitse bioloog professor dr.
GUnther Reichelt verbonden aan een gyrmasiumdoce-nten·
opleiding in Rottwei1.0aarnaast doet hij regelllatig
wetenschappelijk ond&rzoek en schrijft boeken over
ekolcgische onderwerpen.ook is hij lid van het "Landes
berat fUI" Urnweltschutsz" van de deelstaat Baden WUrtem
berg. In Intermediar van 14 septent>er heeft Geert Dek
ker een gesprek met hem, waar wij in dit artikel dank
baar gebruik maken.

zure regen en schadezones
Oe belangrijkste oorzaak van de bossterfte is.zo wordt
aangenomen. de verzuring van het milieu.Die verzuring
is het gevolg van'emissies van zwaveldioxide (Sa').
stikstofoxiden (ROx}en in Nederland ook van afft')ntak
(NH!).Hoe de bossterfte precles tot stand komt is nvg
niet bekend. Verzuring is een waarschijnlijke hoofdvor
zaak, maar er kunnen nog lIeer vorzaken zijn en hoe de
....erzu.,.ing ontstaat is niet heleRllla1 :luidelijk.Hlertoe
wo.,.dt nog driftig onderzoek gehouden.
Reiche1ts vertrekpunt in zijn onderzoek is dat aan de
hand van de scbadepatronen ....an de bossen ook de daders
zijn aan te wijzen. Hij brengt zijn steekproeven 11'1
kaart dOOl" middel van iSOlllalen(lijnen die punten met
een gelijke ziektegraad met elkaar verbinden).
Zo zijn in de omgeving van industrieterreinen schade
zones in de vorm van eilanden en vaandels te zien.
Reichelt:"ne schadepatronen kloppen bijzonder goed met
de uitstoot van zwaveldioxide van zulke in<lustrieän."
In hoeverre ook uitstoot van andere stoffen een rol

meespeelt wil hij niet uitsluiten.maar wel lie
ten blad- en naaldanalyses een verband zien tussen de
schadeintensiteit en het zwavelgehalte.
Schadegebieden zijn niet alleen in de buurt van indus
trieän gevonden. deze hangen ook samen met de lokatie
van het gebied: zo is bijvoorbeeld de hoogte bo~en de
zeespiegel een gegeven dat van invloed is op de bos
sterfte.Ook winterse buien en het landschapsrelH!f
(kannen en dalen) zijn van invloed: de schadelijke
stoffen zijn vooral 's winters en bij koud weer gevaar-
1ijk omdat dan het weerstandsnivo '1an planten sterk ge..
daald is. Bij 30 0 tot 10" graden kan de plant zicn her
stellen,bij 0° graad is dit weerstandsnivo gedaald tot
25t en bij _10 0 graad zelfs tot 1U'S.oe dalen en kOI1l
men hnuden de koude lucht vast

erzoek bij kemcentral



KERNCENTRALES BIJ DE EEMSHAVEN? 

dlgheden,volgens de Pasqutlle indeling) 
De plannen om aan de Eems~~ven_êên of meer Het ts moot,rustig weer,Er waait een zwakke 
kerncentrales te bouwen ZlJn n1et nieuw~ wtnd met een snelhei-d van 2 meter/sec. 
Tien jaar geleden heeft de toenmalige rege- Dtt wwertype komt ongeveer lOS van de tijd 
ring besloten,dat er in beginsel drie kern- tn Nederland voor. 
centrales gebouwd zouden worden,Uit dat 2 weerskatego•ie D(vriJ onstabiel weer vol-
beslutt vloeide voort dat er inspraak zou ge~s de pasquille indeling)..Er staat een 
komen over de plaats waar die kerncentrales zwakke tot mattge wind met een snelheid 
zouden komen.Die inspraak vond in 1977 van 6 metertsec.weertype 0 komt meer dan 
eM:!~;~ ~~g~r~:~n~~~~~!1::~ ,e~~~~~12 uit sot van het jaar voor in Nederland. 

mogelijke vestigingsplaatsen voor kerncen- Het ongeval heeft gevolgen zowel op korte 
trales werden opgesomd.De Eemshaven was een als op lan9e tennijn.Tot de korte termijn 

van de gunstigste vestigingsplaatsen. Tijdens gevallen rekent men gevolgen die zich bin-
de inspraakronde kwam nogal wat onvrede nen enkele maanden voordoen.Hieronder vallen 
met de gang van zaken tot uiting.De inspraak akute sterfte en stralingsziekten ten gevolge ,--..,:,..,_,.,~1-.!>-T 
ging over de vr~ag welke. vestigingsplaats van zeer hoge stralingsdosis en de zo 
het meest gesch1kt zou Zljn.Veel mensen snel mogelijke evacuatie van de besmette 
wHden echter inspraak oner de wenselijkheid geieden 
van kernenergie.Er ontstond zo veel verzet Tot de lange termijn gevolgen behoren die 
tegen de inspraak,dat de procedur~ .vast liep. gevolgen die vele jaren J!lerkbaar blijven 
De roep om een brede maatschappehJke dis- zoals het onbewoonbaar z1jn van radlo-
kussie over kernenergie werd steeds luider. aktief besmette gebieden,de onbruikbaarheid 
Deze roep werd overgenomen door de regering. van land voor agrarische doelelndèn en 
die echter vond dat tijdens deze maatschap- andere ekonomfsche aktiviteiten.Ook be-
pelijke diskussie de vestigingsplaatsen van horen hiertoe vaak pas na vele jaren op-
de nieuwe kerncentrales ook aan de orde moest tredende kanker gevallen en de door straling 
komen.De procedut-e "Vestigingsplaatsen voor veroorzaakte erfelijke schade die aan 
kerncentrales~• stuitte op we~rstand bij ~e . latere generaties wordt over 9edragen. 
Stuurgroep-De Brauw.Daarop l1et de reger1ng d1t De verspreiding van radio-aktiviteit met 
onderdeel val!en. . de wind mee leidt tot sigaar vormige gebie-
In 1980 werd 1~ de nota Energi~ bele1d een den,waarbinnen het nivo van de radio .. akti-
hoofdstuk gewe1d aan de mogeliJke plaatsen viteit groter of gelijk is aan het nivo 
v~o: kerncentrales.De Eemshaven "!as volgens op de grens van de sigaarvorm.Op de bijge-
mlntster van Aardenne zeer gesch1kt.Maar voegde kaarten is telkens maar het effekt 
omdat daar een aanlanding van vloeibaar van een windrichting aangegeven.Het effekt 
aardgas werd .gepland, liet .de minister de bij een ander windrichting vindt men met 

Öe~!h::~~a~~~~;nv~:s~~~b~:~ aardgas is niet. behulp van de omschreven cir~e!. 
door_geg~an.Het is dus ~iet verwond~rlljk korte termz]n ge'\tolgen 
dat 1n de nota van de R1jksplanolog1sche V' 
dienst(april 1984) de Eemshaven wederom Gebied a is het sigaar vormige gebied waar-
als voorkeursplaats wordt genoemd.Er zou- binnen men door straling uit de overtrekken .. 
echter nog onderzoek verricht moeten worden d lk het ·nademen van radio-aktiviteit 

k
naar de gevolgen van een ongeluk. met een e: ~~raling ~an de besmetten bodem binnen 
erncentrale vo~r de Waddenzee.M1nfster van 24 uur een stralingsdosis van 200 rem of 

Aardenne heeft 1n ~i 1984 laten we~en 4 nie~e meer ontvangt. Dit leidt van ernstige tot 
kerncentrales te Wl~len ~~uw~n.De m1n~ster Wll dodelijke straltngsziekte.Voor beide weerty-
dat het parlemen~ u1terhJk 1~ 1985 h1er pen h het gebled ongeveer !Skm lang, 
over een besl1ss1ng neemt.De 1nspraakproce- akute ltch.te str~lingsziekten en aantastin9 dure over de ve~tigingsp!aatsen voor kern: van he:t bloed doen ·z'tch·voor tot op 40 km 
~=ntrales moet 1n_het naJaar van 1984 begm- (gebted 8). 

1
n.De Eemshaven 1s een mogelijke vestings- o.,t wtl zeggen,Mj noordwesten wind vallen fs aats.Als het plan .van de minister doorgaat, er tot in Delfzi-jl .doden onder de stralings-
het de derde pog1ng om inspraak over v~s- z~kten tengevolge van de dosis binnen 

J 
tingsplaatsen voor kerncentrales te organ1- de eerste dag en bfj zuiden wind zitten de 
serEm. ' toertsten op de duitse waddeneilanden 

l 
als ratten in de val.Omnidde11jke evakuatie gevo gen van lijkt voor hen uitgesloten. 

Men dient zich daarbtj te realiseren dat 

een kernramp langdurtger verbltjf In het besmette gebied 
tot steeds hogere dosis leidt door de ge
zamenltjke werktng van ingeademde radio· 

Over de gevolgen van een ramp met een kern- aktivttett,de konstmpt1e van radio-aktief 
centrale is veel geschreven. In het begin van besmet voedsel en water en straling van de 
de kernenergie diskussie werd vaak ontkend besmette bodem.Dat wtl zeggen als het niet 
dat er een groot ongeluk met een kerncentrale mogeltJk bltjkt na een kernongeval met mooi 
kon gebeuren.Men zei dat de kans op een weer en oosten wind tn een toeristen ge-
ongeval verwaarloosbaar klein was.Langzamer- bied de tfenduizende toeristen op een ei-
hand begon men zich te realiseren dat een land als Ameland of Schiermonnikoog binnen 
kernramp niet onmogelijk is. Veel mensen 24 oor te eyacueren,dat het voor hen niet 
besften ~at pas toen de amerikaanse o~er- btj llcftte straltngsztekten blijft, 
heid ser1eus bleek te overwegen 2 m11Joen In het ernsttgste besmette gebied moeten 
mensen uit de buurt van Harrisburg te eva- later ntet alleen de hoog-radtoaktteve 
cueren.Het was o~ dat moment erg onzeker ·ltjken v"n mengen geborgen worden,maar· ook 
hoe het ongeval 'l;D de kerncentrale zou gaan -y~n talloze dteren.De venntnderde weerstand 
aflopen.Blijkens de uitspraken in de nota van de overlevenden en de hygtenische om-
van de Riksplanologische Dienst(april 84) standtg~eden Runnen gemakkeltjk tot zich 
en het koncept-regeringsstandpunt(mei 84) snel versprei<lende besmettelijke ziektes 
erkent de Nederlandse overheid nu ook dat letden. 
een grote ramp met een kerncentra 1 e tot de 
mogelijkheden behoort.De 11oplossing" is 
de kerncentrale in een dunbevolkt gebied 
te plaatsen.Het idee daarachter is,dat in 
geval van een ramp het aantal akute slacht
offers kleiner is dan wanneer de kerncentra· 
le in een dichtbevolkt gebied staat.Zoals 
uit de gegevens blijkt komt het rampzalige 
karakter van een kernramp echter niet alleen 
voort uit het aantal akute doden. 

De oorzaken van een kernramp kunnen als 
voldoende bekend worden beschouwd. 

Hieronder worden de gevolgen van een 
ramp met een kerncentra 1 e a 11 een 
in termen van de omvang der gebieden die ge
durende langere of kortere tijd door de 
rad i o-akti eve fa 11-out on 1 eefbaar ,onbewoon
baar of onbruikbaar worden. 
De gegevens hierover zijn ontleend aan de 

:sfn ~~~~!~h~t~:~e d~P w~i!ng~~!:~~V~j~=~e-
Raad voor het regeringsbeleid en gepubli
ceerd in 1983. 
Het ongevalscenario waarop de cijfers zijn 
gebasseerd is wat betreft lozing nog niet 
het ergst denkbare.maar het op êên na grootste 
ongeval.De reden hiervool"' is dat de mening 
van deskundigen <>ver de mogeltjkheid van het 
ongeva 1 dat ztch vooP zou doen en dat tot 
de ergste lozing (FK-1) zou leiden nogal 
ui·teen lopen.Over de mogelijkheid van een re
aktor ongeval,waarbij de vrijkomende radio
aktiviteit(FK-2) overeenstemt met de hier 
gekozen hoeveelheid, verschillen de menin-
gen wetntg, 
De wind neemt de radio-aktieve wolk die uit 
de reaktor ontsnapt mee en verspreidt de 
radio-aktiviteit over het land, Voor twee 

De Nederlandse Gezondheidsraad heeft een dosis 

Al~ ~a~~~!s o::~~~~:~:~n!!;d~!~~:d::O~e!fkld. 
geval zwanger~ vrouwen en Rinderen geeva .. 
cuee:rd moeten wo,-den. 
Gebled C ts de omvang -van het gebied waarin 
door de straltng van de besmette bodem bin
nen drte maanden dit 11noodfrequentie-nivo" 
wordt overschreden.Daarbij ts nog rekening 
gehouden met een afschenutngsfaktor van 0.3. 
door verblijf binnenshuis e,d, 
In geval van mooi weer en zwakke wind tij .. 
den• ~et ongeval ts het gebied 110 km lang 
en tot 15 km breed • .J.n geval van onstabiel 
weer met regen ts het 60 km lang en 10 km 
breed,Als het tijdens net kernongeval 
onstabi-el weer en droog is,was het gebied 
dat tn elR: geval voor zwangere vrouwen en 
Rinderen tot jaren onbewoonbaar verklaard 
moeten worden 260 km lang en 25 km op zijn 
breedst. 

~~~g~:;~~~~~f:~:~g;volge~ 
yerb1j-jven een ut·twendtge stralings belas- ~ 
ttng,De belangrtjkste bijdrage daaraan 
leveren Cesium-134 en Cestum137 ,met een 
Mlf>!aarde ttjd(de tijd waarin de stralings 
tnten•ttett steeds met de helft terugloopt) 
van respektteveltjk 2 en 30 jaar, 

Volgen• de INternattonale Commissie voor 
Stra11ng&bescfierming ts de nonn voor indf .. 
viduele leden van de bevolking een stralings-
behsttn~ van 1l,5 rem per jaar;terw!Jl de 
gen~!ddelde dosts over een blootgestelde be-
volkingsgroep ntet hoger dient te zijn dan 
50 mrem/jaar,Volgens de nederlandse gezond• 
hei<lsraad zouden leden van de bevolki~g 
ntet regelmatig mogen worden blootgesteld 
aan een extra straltngsdosi"s van ongeveer 
3(J lllrem/jaar. 

Gebled D ts het gebied waartilnoen tussen Sjaar 
en 6 jaar na het ongeval ,rekening gehouden 
met een afsc:henntngs-faktor van 0.5. de stra
ltngsbelast!ng nog steeds 500 mrem/jaar of 
meer bedraagt(lo keer de norm),Vijf jaa• 
na een oogeva 1 met moot weer is het on 
&ewoonbare gebied nog steeds 110 km lang. 
Na een ongeval met onstabiel weer en regen 
65 km.Na een ongeval met droog en onstabiel 
WEter zou het 300 km Tang ztjn. 

Ntet alleen de uitwendige stralingsbelasting 
maaRt het land onbewoonbaar: Ook het weer, 
opwaaien van radto-aktteve deeltjes zoals 
van pl utontum maakt een gebted onbewoonbaar 
omdat de maximaal toelaatbare concentratie 
aan radto-aktlvttett tn de lucht overschre
den wordt. De mensen dte tn deze gebieden 
""11 tcftt noodgedwongen b 1 tven wonen ,moeten 
daardoo-r generatles lang met een rieele 
angst 1 even om als nog kanker ten gevo 1 ge 
van straltng te krijgen.Elke zwangerschap 
zal gepaard gaan met r·eele angst dat. het 
Rtnd erfeltjke afWijkingen zal hebben. 

Behalve voor de bewoonbaarheid heeft de be
SIJOtting van de grond ook gevolgen voor- land· 

~:s::r:~e~~ 1 !p oge~0~!~d t;r!!~~e w:::~en 
door radio-aktieve neerslag besmet,zodat ze 
verntetlgd moeten worden. 
Op langere termijn overheerst de interne 
besmetting,doordat het gewas radio-aktieve 
stoffen via de wortels uit de grond opneemt 
De radio aktieve stof die de lange termijn 

~;:':j! i ~e~a~a y~a;~:~~e ~~j~ 1 ~e!~t s;~~·-
28 Jaar heeft. Twee jaar na het ongeluk zijn 
de afmettngen van het door veeteelt onbruik
bare sigaarvormige gebied(aangegeven als e) 
na een ongeval bij mooi weer:SS0-22 km en twee 
;::~,~~0~~~ :~eval bij onstablel regenachtig 

Voor de bruikbaarheid van het land voor 
landbouwdoeleinden op lange termijn,zijn 
onder andere Ce•lum en Plutontum-239 van 
belang,Na een ongeluk met mooi weer maakt 
eestwil OIIJ te 6egtnnen een oigaarvormtg gebied 
van 225 Rm lang en 10 Rm breed voor landbouw on
bratk6aar.Regenachttg onstabiel weer tijdens 
~et ongeval letdt tot een voor landbouw 
onbruikbaar gebied 110 km lang en 20 km 
breed,De afmetingen van het gebied dat door 
plutonilllll-239 onbruikbaar wordt zijn ander 

r--'•--halllnaal zo groot als die van Cesium Bij 
.alle berekeningen is er vanutt gegaa~ dat 
met dtepploegen de radio-aktiviteit eerst 
tot een vterde van de oorspronkelijke 

"_ concentratte verdund zou zijn, 



ergens in het buitenland opgeslagen wordenfkernener
gie heeft geen effekt op de verspreiding van kernwa
pens. het enige probleem lijkt nu nog de ~maatschap

pelijke acceptatie van kernenergie" maar daarvoor wordt
gepleit om "bij een eventuele keuze voor kernenergie
aan de voorlichting veel zorg moeten worden.besteed"
en daarmèe is de politieke oll111ezwaai van het CDA vol
tooid.

Na het plaatsingsbesluit van 13 juni j.l. is het
meer dan ooit, nodig om ~erdergaande akties' te
ondernemen tegen de kruisraketten. Omdat binnen
de LOVO en het KKN weinig animo bestaat voor
burgerlijke ongehoorzaamheid~ is tot nu toe
weinig konkreets terecht gekomen van akties in
die richting. Een aantal organisaties cen groepen
binnen het LONK (landelijk OVerleg Non-Kof;iperatie)
wi J nu een kongres over burgerl i jke ongehoor
zaamheid organiseren. Het doel van het kon~res is
om verschillende groepen Ql'I1 de tafel te krljgen
om elkaars voorstellen en ide-elin te bespreken, uit
te diepen en op elkaar af te stennen. De hier
ontstane aktte-tdeeiin en strategie-voorstellen
kunnen daarna versp!"eid worden ondel" de brede
vredesbeweging. Ëen ander thema dat besproken
moet worden is- eventuele verbl"eding van de strijd,
by. naar de anU·kernenergie-strijd.
Er zijn mensen nodig die willen helpen bij het
organiseren van het kongres. Daartoe wordt een
vergadering gehouden zaterda~ 15 september om
11 uur in de Kargadoor, Oude GrachC36 te Utrecht.
Kun je niet komen maar wil je wel meehelpen
aan de voo:rb-erefd1ng van het kongres. laat
dan iets van je horen. Kontaktadres :

Frans van Kesteren
Veenendaalplein 62
1106 CP Amsterdam Zuid~Odst

tel. 020-9768-48.
Afzender: groepen die regelmatig overleg plegen
binnen het LONK : AMOK

Betaal niet mee Rotterdam
Vrouwen voor vrede Den Haag
Platform van radikale vredesgroepen.

uitnodiging bijeenkomst
burgerlijke
ongehoorzaamheid
zaterdag 15 september

Dat vereist doorgaand& studie en onderzoek,.Bepleit
wordt dat dit probleem in EG-verband wol"dt aangepakt".
(red: opslag in het buitenlancldus)En hOe mode--gevoe
lig de pro-kernenergi.eargumenten WIl zijn blijkt daar
na: een besluit voor bouw van nieuwe kerncentrales
moet worden genomen na het vergelijken met andere ener~
gi-ebronnen~dwz zure regel) versus kernergie.Oe verhul~

lende keus voor kernenergie blijkt uit de slotzin:
~Oaarbij moet men zich realiseren~dat we ondanks ons
aard.gas op langere termijn gezien niet in staat tijn
een geheel van het-buitenland afwijkend energiebeleid
te vó.e-ren."

En dan nu maar: eens een pa ...lementair rondje. Althans la
ten we eens de schijnwerpers zetten op het CDA en dan
met name op de (nog steeds) interne nota van de twee
COA~l:.amerledert die zich mèt. ekon(llllische zaken bezi9h(lu~
den en een t ijqje terug de' GDA~omezwaai voor nif.luwe
kerncentrale's in die nota hebben voorbereid.Oeze ka~

merleden .Ad Lansin!:. en Rene van der linden. gaven hun
nota de dichterl ijke titel mee: "Tijd voor e-lektrici~

teit" .gevolgd doOr:"een pl"OeVê tClt synthese .varf em!t'"
gie- en milieubeleid als bijdrage aan de besl~itvor

ming over de toekomstige ~lectriciteitsvoorziénin9.in

samenhang met de oordeelsvorming over het rapport van
de StuurgrQep MDE(DMD}".
Deze nota is daarom van belang omdat het er"l'i4.ar uit
ziet dat de huidige VVO-C(lA-regering een goeäe kans
heeft om de "eigen gelederen" gesloten te houden en de BMD
nieuwe centrale's el"d(lr>r te drukken voor de nieuwe ver· '.. ,;';~~Mii'''I''"••kiezingen Vaal' de 2e Kamer.Dit sluiten van de eigen ge-
lederen vergt een huzarenstuk. dit omdat niet alleen
de bekende linkse partijen tegen nieuwe centrales zijn Deze nota bakt ze vervo g flS we hee rum
maar eigenlijk ook het· ÇDÄel.lzelfs het regeringsak. in hun poging om het toch welduidelijt; anti·
k d d' 'Ma d . t·· kernenerg-ie stMdpunt'-wat de 8M1l(of MOE) heeft op.
z~~~ inl~e~a(~~~l~~;;) :~k~~-S ~a~:r~~~~~~k~ti~n_ geleverd onder hét vloerkleed te sdwiven.Een staaltje
debatten wentelen komt bij hun dltingebeeldheld aan geschiedvErvals1ng: niet de linhe partijen en AKB heb~
de macht. Om enig inzicht in die r\ieUWê I)~stelling te ben ervoor gezorgd dat in de 8MO ver"schil~odè sQCiaal-
krijgen is het wel aardig om te' zien hoe deze twee ka- economische scenario's werden opgenomen,ftee- d:it is 01'-
merleden de ·COA-fraktie in de pro-kernel'le'l"gie-hoek wil- eeJlS_,de veNiienste van het CDA.En na dekonstatering
len drijven. dat de BMlI:'wel een hoop rapporten Dpleverde wordt de
Ondanks de fraaie titel gaat het helemaallJ'te:t'u'vèr rJMD de nek QI'Ilgedraait:"de deelname van en door de sa-
een vergel ijking tussen de verschillende-éiiergieopwek~ :n~~~~~ge:i:~~~~e~:~"~~l~~h:~~~~j~:r~~~~~e v~:~r
~~~~~:~~~~~~h~~~l~~~ ~~~s~~i~~:: -'~~z:~;e~~r~:n;~~ tegen H

• "te weinig werd de internationale concurentie~
gie"opnieuw te "heroverwegen". positie van Nederland en de finaneieel-ekonomischege·
Heel aardig is het overzi(:ht wat zij geven van de cOA volgen van verschillende brandstofpakketten zichtbaar
stellingname"s ove"'Ae,afgel~pen jaren ovel" kernenergie gemaakt" en "de haalbaarheid •..van grootschalige toe-
Zo- werd in het CM-~r~ïezingsprogralll1lavan 1977 (niet passing vanzonne~ en windenergie is -onvoldoende be-
bij brood alleen) 9es.:t~ld dat een "uiterste terughou- licht" .Bovendien zo stellen ze "is ten onrechte de in-
dendheid gelXJden is"-mbt ke;rnergie.Dit "'vanwege de druk gewekt"dat de BMI> een "Volksraadspleging zou zijn-
daaraan verbonden risico'-s en effecten op langere ter. "door kabinet noch kamer is ooit vastgelegd.dat de kon-
mijn".Zelfs werd toen gekozen voor beperking van de klusies van de Stuurgroep bepalend zouden zijn voor
toe-nemend-e vraag na"r energie en dat er een verhoging het toekomstige energiebeleid. ""Door de opwinding over
rooestkomen van het energieaanbod vanuit conventionele Borssele en Dodewaard en ~elijk !Wor het regeerak-
centrale '$(9as.o1 ie.kolen dus) en uit nieu.... te ontwik- ~~O~~t::~~;8~a~a~ee~~~~Vé~;:~:J~~~e~~tj:a~~no~~~t
~~~:ne~~~~i:ee~~=n;~~~~ wind- .zonne~en gtwthermi- zeggen dat je niet gewaarschuwd was.)

Oit resul teerde dan 1n het CDA/VVO regeerakkoord van :~a~~~~:~~~ew~j"~~ld~n~ef~r~ijdn g:da~hidhe~~:rle-
1977 tot de opmerking,"ln het besef .dat het gebruik dat de BND pas in 1984 afgerond werd met het eindrap-
van kernenergie in ons dichtbevolkte land zoveel mo~ port, blijkt dat zelfs niet het geva1.Hier wordt be~

~:~i~kn~~~:: ~:r::~~~a1:~~:~n:a:n~~~to~:~l~i~~ als weerd dat de SMD alleen plaatsvond in 1982 en 1983.

voor -de methode- van berging van radioactief afval een ~ ~l:~~~~~~:;~n~~:~ :0~e~~9~~~~]k~~~~uä:~~r~
aanvaardbare oplo~sing is gevonden.Ook moet een bev~- omdat er daarna een aantal zogenaamde "nieuwe ontwik-
dlgEinde oplossing worden gevonden \/ocr de problematlek
van de veiligheid van de centrales en vooral voDr,het kelil1gen" zouden hebben voltrokken.Hoe nieuw in dit ge~
risico van terreur- en sabotagedaden.Oe technologlsche val "nieuw"- is ligt er duidelijk bovenop,
kennis dient op peil te worden gehouden"(Die laatste =~~:l:~dd~~jt~~~:;~~~::":::~~e~i~~~~e~~ii~pv~~_
zin zal wel van de VVO komen). versificatie is gebaseerd.(diver-sificatie betekend

ft hier niet het ontwikkelen van alternatieve enel"gie~
dat was de bedoeling niet. wel het gebruik van kern-

om een 'zinvol' bestaan :~:'~~~i~'b1ij..nde , ••me.tie,.sitie va. Ned..1and

•

als gevolg van de hoge electriciteitsprijzen.
""dat ook steenkolen vervuilen en zure regen veroorza~

In 1981 veranderde er niet veel in de COA-opstelling: ken.
"om een zinvol bestaan" .het CDA-prograllllla voor 1981 ' *dat het radioactieve afval om een oplossing vraagt
en 1982 heette het dan nog:"ln ons dichtbevolkte land . en dat daar een tOênemen~ aandacht voor is.
vindt n'u geen verdere bouw van kerncentrales plaats, ""dat de technologische en industriele kennis moet
gelet op de nog onopge_loste problemen van productie worden vast- en bijgehouden tbv de werkgelegenheid.
en opslag van afval, mede in afwachting van de resulta- *en dat de opvattingen over wat economische groei be-
ten van de maats-chappelijke discussie,"Voorts worden tekend veranderd is.
sluiting of open blljwn van Oodewaard en Borssele op- Kortom zegge en schl"ijven slechts één stell ing is waar Atoomvr"IJ"staat
gehangen aan de BMD,moet Nederland wel de kennis mbt n.l. die over de zure regen,maal" daarvan is iflmiddel.
kernenergie en de risico's vergroten en wordt voor ook bewezen dat kerncentrale's die veroorzaken!
een samenhangend Europees energiebeleid gepleit. • ,
Dit werd een beetje naar "links" getrokken in het re- vzer kerncentrales riet aantal.burgers en burge~essen van AtoomvriJ-
geerakkoord van P....dA!O·66/COA uit 1981.Met zoveel . staat groelt nog steeds vriJ snel. Er z~jn nu on--
woorden wordt daar definitief afscheid genomen van het' geveer 2000.pa.spoor~en ~erkocht. Boven~len zijn er
plan voor het bouwen van nieuwe kerncentralesJ"gelet d" d. 150 van de 2000 obhgahes verl;ocht~.Olt be~ekent

op de nDg niet opgelost~ problemen lIan pr~ductie en _ voor e prIJS van rle Z~~n:~ ~~~~~ ~:':~~n:~r:~=tb~~~~r~~J~ps;~~en~:~d
opslag van afvalstoffen .De BMJ moet de ultslag ople een ~esd1ikt terrein Gesci'likt zijn stukjes land
veren of Neder1an~ wel :~l i~org~~ne:'\~~~i:n:e~ie Het toverwoord voor de bouw van nieuwe kern- die strategies" liggen.maar ook stukken waarop je
en met grote voor lIaren e wo~. Dodewaard en centrales heet "diversicatie en dat is dan wat kunt doen,b.v. bouwsels neerzetten.
IIraagdlover de gevolgen van slu1tlng van ook de feitelijke stelling w~ar het hel1! rap- Jn de eventuele vestigingsplaatsen voor de nieuwe
~~;;~: ~;i· en we het regeeraccoord van CDA en VVD port voor pleit.. kernc~lltrales zoeken we d~ingend me~sen d~~ wil-
't 1982 ~g rdt en grondige afweging gevraagd Maar om te voorkomen dat dlt toch onvoldoen- len ultzoeken of er geschlkte terl'e1nen llJ" om

Ul kl' kar wo 9tme~ andere energiebronnen Deze de zou blijken te zijn worden er een aantal fan- aan te kopen. In de Noordoostpolder en de lolierin-
van 0 en. ernener e 'li v'l en veili heid tastische tabellen aan toegevoegd. germeer zal dat waarschijnlijk niet lukken.omdat
~etini9~io-~lS\~~:~ :;ha~:el~~~e~dgva~ impo;t. • In één daarvan wordt het werkgelegenheidseffekt al het land daar in bezit is van de overheid.
e ec r ~l el sp , ,. berekend: nieuwe kolengestookte centrales zouden Voor de opbouw lIan een netwerk zoeken we mensen.
De CDA-Jongeren (het CDJA) waren wel de dUldellJkste 42.000 manjal"en werk opleveren terwijl nieuwe die in hun omgeving de aktie Atoomvrijstaat bekend
~ertegellwoordiger$ van het anti-kernenerg~estandPunt kerncentrales zelfs 76.000 manjaren werk zou bete~ willen maken.d.m.v~ informatiemateriaal verspreiden.
1n het COA.,(-met e~ige nadru~ op het woordJe war~~) kenen.Essentieel in die redenering is natuurlijk het organiseren van infonnatieavo-nden.het schrijven
In 1981 bleken,ziJ het ~ardlg met ons eens te z1Jn: voor hoeveel % Nederlandse bedrijven daarbij betrok~ in regionale bladen enz. Wie hier voot' voelt wordt
Geen kernenergle,geen nleuwe kerncentrales en stop- ken worden:dat zou voor nieuwe kerncentrales zo'n dan ook verzocht kontakt met ons op te nemen.
tetting van kernener9ieon~erzoek behalve naar het 65'; zijn. waar dit op gebaseerd is staat er helaas Atoomvrijstaat.P-ostbus 80159 Amsterdam.
opruimen van het afval.011e,en gas moet worden afge- niet bij.Wel volgt.fijlltjes. de mededeling dat als Tel: 020-123995 of 162828 of 843304.
bouwd en alleen kolen gebrUiken als ze aan strenge de kerncentrales in serie worden besteld de korting (ook voor meer informatie).
mi1ieuetse~.voldoer'l. ., loln 20 tot 251 bedraagt (4 kerncentrales voor de GREE NHAMIn 1984 b~iJken ze nog wel steeds a!wlJzeTld teg:nover ~ijS van 3--~mag het een onsje meer zijn .. )
kerllener~J1e te staan maar kernenergle komt wel in .
beeld als mogelijke·afweging tegen de milieu-nadelen. _

~~.'~~;g is" niet voo, niets.Hee1 sterk komt plan L ievense misbrui~t C0MMO N1."1
die tot uiting in het rapport van het "wetenschappe-
lijk Instituut" van het CDA getiteld "Vernieuwd Ener-elemaal fantastisch is een berekening dat het het . J-
giebeheer" . Zonder bI ikken of blozen wordt daarin ge- goedkoopste is om kernenergie te koppelen aan het H. "'""""

konkludeerd:"Tegen het gebruik van k:~nenergie zijn pla~ Lie~ens~~(Een groot waterkracht!wind~koppelings~ U"e~"''''''L '1 IJ SEPT: 20 .......
beDlaren aangevoerd.Oe voornaamste zlJn.dat de pro- project Hl b'Jvoorbeeld de Markerwaard geplaatst). /\,;;NI'" 0
ductie alleen in grote hoeveelheden kan plaatsvinden 8erekend Wl:Irdt dat de koppeling waterkracht/wind rEP/: 30l~
zodat d~e kwetsbaar iS.de IOOgel ijke relatie met de duurder -is dan de koppeling waterkracht/steenkool dat ft I!'!' QU I Rf: 0 '" .
productie van kernwapens.de beveiligin9~de langduri- weer duurder is dan de koppeling waterkracht/kernene-r- n.. • 1":\84
ge opberging van radioaktief afval.Oe tedmiek van' -de gie; '. • 0
toepassing is voldOende betrouwbaar en de productie- Kernenergie moet en kan. zelfs gekoppeld aan "alter- lOM I L L I ,. .. I 1-'0 À.A I!'~I
risico's zijn in de praktijk gering.Het enige reine natieve energie" en de problemen zijn OVél"WOnnen: w'''' Wi ,•• C.I'I
probleem vormt de opberging van radioactief afval. het radio~aktieve afval k~n zout1'ormaties of To AC.' /o(jETHER F'ol<.

6,.



' 
INTERNATIONALE \ 
ANTI- KERNENERGIE 
VERGADERING 
IN DENEMARKEN 
Ongo-r 70 anti-temenergit al<tlvhten uit 19 landtn, 
... aronder Ja)WI, ~tral1t, tanadl, cle Vtrtt~lgcle Staton 
en India hitleien ttft vt1'90clerlng van 6 tot 9 U~~teobtr 
In ltoldlng, De-rlttn ,. tnforMtle uit te wisselen en 
stratoglefn voor cle antl-to,..,..,.rglel>eweglng te l>tdls· 
tussiMren. 
Ot vergoderi ng wu geo1'90nlsHrd door WISE (World In· 
forutlon Servtso on Ene~ en cle Detnse OOA (OI'gonl · 

~::...:~~~~l:n~.:.~~ •• ~~, ••ren~ p~:~~~~m:~ 
transport on de Pctflc. 
Wat Mtrtft het transportproól-: j uist Olldat trans
port de .nHikste schekt l I• In de nuklulre koten Is 
het Mlongrljk hier de oktlts op to richten. Er wordt 
gtWtrkt un een tnternottonul nttwrk dit zich •t 
tronsport zal Mllghouclen, ... artiiJ het WISE lleuos
k_,.lktt gtl>rulkt zal - als lnforMtleb...,., 
Voor een snel "''rscflwlngssysu. ton cle telex won 
&reenpoaet gtl>rulkt worclen. 
Ook wwdt een soort handlelding ••-gesteld, ... arln 
de volgende lnfonutlt zal wordon o~en-n: vtrseho-

~!df!:h~ ~;k:~êri:~~s ~~ ::• ~~~c!:":c~e~::~t!::~~ 
schappljen, na•n van schepen, IIO!)OH~ke aktlev~n. 
tnzovoort. Hensen dit 110t tronsporten MZig zijn on 
1nf'onut1t hebben, graag opsturen n .. r: 
Nfles &oldsttck, Uranha Trafflc Nttworl, c/O Earth 
Elobassy, Box 3183, Voneouvor 8C, COnode V68 3X6 

Ot werkgroepen ovu pro11ftrotte Melden zich voor
al Mzlg •t cle unstaonde vorgoderlng , waarin het 
non-proliferatieverdrag wordt herzien, In stptellbtr 
1985. Er zulion vtrscM11tnde tnttlatlevtn worden on
clern-n, CD cle konfert<~tlt to btfnvlotcleft, of CJI 

c1e !X'I>llcltelt rond die konforentie te gebn~tken ""' 
vul ~~ensen te bereiken. 

1 n de werkgroep over de Pacific werd 011den M<!r 
het belang onderschreven van een oktleve Franse be· 
...,tng In wortland at poltnutl. Ot vt1'90derlng word 
bosloten •t een b1JMf1k-t over ontwlkkoHngen tn 
de ontl·ktrnenorgiobtwegtng. Hltrtltj k- onder -r 
het wtroudc!ri ngsve:rschfjn.se1 ter sprike. •t durll-" 
gekoppeld het tot,_nde 11nt1l ' experts'. die zich 
In de t.o.ging 'bewegen', wat aan de ene lant als po
sitief werd gult~~, ... r wat lift de andere kant voor 
nltwe -•n eon bol- ring ton zijn, Een Mlang
rljkt konkluste wu dit scholen en 101twrst tolten 
eeer ben1derd Mestel'll worden • niewe Rnsen te be--

d:!:~ ~~~.~:~~~:·!.~~d:~~~t~:~=.::~~~; 
t.,.. kostprijs verkrijgbaar bij VI SE, postbus 5627, 
1007 AP Alosterd•, tel 020-853857. o 

l"ijkert-

DE MONT LOUIS 
WISE • AMS'l'ERDAJI ontvina van collega' a uJ.t 
OXPORT - ENGELAND het volsonde achtergrond· 
verhaal over- het. zinken van cSe Mont-Louie. 

Op 25 Augustus 1984 raadt do vurboot Oh u 
Brt ttlnnh aet 950 passagtors aan boord het 
vrachtschip Mont louis en plotgdt zich 7&8 
uter het vrachtschip binnen, 
Drie dagon later btgon het rtddlngswerk, ,..nt de Noot 
louis was gezonken, Pu op 12 septeolber kon •n door 
stono vertrugd aan het eigenlijke bergon van dt la• 
ding beginnen. Er biekon zich 22 lego kontalners voor 
unnh111hexafluortde on 30 vo11o aan boord tt bevinden, 
Ortt ervon MYatten opgewerkt kernafval. 
t!et grootste probl- biJ het borgen van de vaten 
Mtreft cle ofslutters. Als er u ar een llotn bttt.lt 
water In kontalt koat • t het 1'"6 toat er ttn explo
sieve elletllselle reaktie. De oplossing van de Mrgers 
Is het plaatsen van nlewe buchel'lllngsdoppen over 
de afsluiters on don pas htfl voorzichtig c1e zaak 
naar bulten hijsen. 
Dus na de aanvaring kon de Olou Brlttonla doorvaron 
nur Engeland, terwijl de Noot Louis, zwur gohavond 
un de zijkant (waar zich door s ta.. totval geen vaten 
Mt UF6 Mvonden) onder dt golvtn venlwttft. De b-n
ntng vlft de Nont louh wtrd naar Engeland Megt.-n. 
In Engoland aongok_" werd ""re druk op de .,._.. 

r-:..1 r~rs-~d .. ~g~!cW'H~. o~,.\'Jf!.~:~~lc~:;s~· 
Echter kontakt • t GrHnpea..-Porljs door ten all Ie..· 
organisatie ltverde op dat cle Franse pers werd getnfor
-rd over cle lading uranl-hex. lltt gebruttt11Jke 

offtclllt •dedeltngen van de regering, dit er geen 
radiokatleve btsiMttlng plaatsvond In de buurt, dat 
cle prijs van garntlen en 110sselen enol'll ts gedoold 
tot -r dan SOl afgelopen week. 
Wat opvalt bij de raap •t de Nont Louis Is de gi'Ote 
hotveelheld foute berichten bij de ntewsllltdla . lltt 
Mslutt wan regeringen oa de zaak tn de doofpot te 
stoppe.n Is durnn u1r "" kl eine oorzuk. 
Opinies over de "veiligheid" wan UF6 worc1tn 
heel wersch1111ftd btoordtt ld • 
Een Belghelle R.egertngswoonlvoerder zegt: "Otzt dln
gon ( konta lnen) zijn zo sterk dat het biJno .,._,.. 
liJk Is dit er een ongelut - gebturt. ZIJ hebMn een 
valproef doorstaan van 10 Mtor en noet scherpa spiJters 
bewtrltt tonder schode. ZIJ kuMen In de zet rolltn, 
uar zij kunnen nooit open•. .. 
Franse speelalls ten zijn het daar hel-al nlot -
eens en hebben gewursch~Md dit de' vulkleppen op de 
kontalners de zwokke plekken ztjn en groot gevaar op 
leveron voor cle Mrgers die don ook ze<!r voorzichtig 
-ten ziJn, zodlt de vaten niet klpot gun. 
Typisch dat het Franst A-ureau dat verantwoordt
lijk Is voor het transport vertelt dit als een vol open
barst cle Inhoud spoedig ui zijn vtrwngd Mt zttWOtor. 
Brlttsh lluclur Futls Msclluldigt de Belgen ervon dit 
ze cle tuk opb1Utn, Alld~,y van Bllfl ugt dit de 400 

~r,.~!~:..:;.~~;u~!~·::r.~~~,:;~~:::r!..:~ t!:t UF6. 
transport von •unltlt en biJ supertankers allts wordt 
godun oa botsIngen te voork-. torwl j 1 dttt nog 
gevaarlijker transporton ongoldentlflce<!rd, gtllt l• 
zinnig huns weegs gun, 
Het Britse Nattonal Uilton of Stafarers zegt bij IICftde 
van Jla Slater dit het nutteloos Is oa to vtrtlttcltn 
dit radioaktief afval tn zee word~ goduapt, terwij l 
af en tot ttn schip Mt radioaktief •terlul hn 0 
ztnhn no een ongeluk of zo Mor. UOI! , VlSI 

::::l.:::~ ~::Nt,;1T-r::o~' :::..~\~· :.~s ~n 
Noot louis werd door de reders gtwtlgord, .... er 
werden wel str~ltngs-badgts uttgtdttld (dat Mtokent 
dan dit er ga-·straltng uit de lading kent, dus 
kernafval en niet a11Hn 'vers • Uf6 , red,) 
In Mrste Instantie clrkuletrdt het Belgische gouver· 
-nt het Mrtdit dat het schi p •dlsche apparat.,ur 
vervoerde c. 4t angSten v11n het ' volt' U sussen, 
uor constantt achterdocht tn vrtgtn leidden tot de 
nnkondlglng dit er JO vaton uronl.-xanuortde 

... ~~ .. 

, 
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OGMAALS: 
ijlt ongeluk •t dt ~t~ou1~,2~'!25LOU 

aan boord waron; dit was verschelclene dogen nodlt dt 
Nont louis .,.s vt1'901n, Vordert lnfoi'Wit le was dot ~r 
drte vaten Hebt verrljtt ur•n1u. u.n boord waren, 
wurschtjnliJt •fk-tlg van de -rklngsfabrltl< 
In La Hague. Verder nog 22 lege vaten. Oorspronko-
ltjt Is het UF6 afl<-tlg van Conurhex In de buurt 
nn Peerlatte w.~ar de ur•nh.- 'verf'lext • wordt en dtn ver
voerd nur le Hawre en dan aan boord van de Nont Louh . 
In Riga, In RIJsland zou dan hot uront,.. wonion verrijkt 
tn een kernwapenfabrltk . RIJsland h goedkoper dan dt 
Ver. Staten. O.urna ~OU het v.r-rtjkt• Ul'"lniunt ""'~ le1 -
SJtlf en een gedeelte nu,. Co,._. 1n Fnnli:rtjk verya.rd 
wrden . Hiervandaan 101.1 het uranhn verkocht IIU11Mf'l wo,.... 
den nN r 1ndere T ancien. 
lltt ongeluk heeft tot v"l vragen geleld In de 8t1· 
gtese on Fran .. regortogen .-dat die elkur verweton 
hebben dit zij tnfo...tlo achtorhielden over de -
11Jkt gevartft van de lading In de Nont louis. 1'"6 Is 
verpakt tn stalen vaton dit bostand zijn tegen hoge dM 
uar ntot tegen straling. 1'"6 h s lechts een btttjt radio
aktief uar In kontakt Mt lucht reageert het heftig onder 
woralng van ureeyl dlfluorlde en fluorwaterstof, 
lltt..,. ts gtfttg on ndtoaktltf, het andere ts oen et· 
stnd gas, dat dodelijk Is bij z"r logo konsentratiH. 
3 kontalners bevatten boven dien kernafval, oftewol 
opgowerltt uronl,. •t blj•ngsoltn zoals plutonl,., 

~Ir~ 1::'s ~~!"!!! .. ..;t o:~~~~~~O!t z ~~~~~1

:! t ~;-
straling te wervearlozen Is 6f dit de Cogflaa wilde 
nltt lastiggevallen worc1tn •t het gebNik van -r 
strallngsbuciMtrwdt kontalntrs. Misschien ul - on
derzoek dele wrogon btlntwoo.......,, 

Eon observator In Belgil hetft 9tlonst1tetrd torwiJl 
c1e Belgen alles als zoetl koet aa._ wat betreft 

pas op -sdlg 29 ougustus ~ c1e F-.n .. 
ten ~wen dat tn dr tt van cle clertlg 
verrijkt urantua zlt.lltt goat ,. ·y::r:~.!:~;;\~!.:: der gtl>rutkt) uranl,., an,...ttg u 
brlek, Wltrschtjn11jk la H&gue.ln dit gere<)'Ch!tNie 
urantua zttten,ziJ het In geringe lllte, ttn aantal 
spltjtlngsproducten die kw radio-aktiviteit unzten-
lijk govurltjker zijn dan notuurlijk uraniUM. 
lltt nanoe de u-ztghetd von uran\1111 232 Is hltrtllj 

:~b;!:~~!!nb~~~td~t~t~:~po~.ca~~!Zf~~.~-
11ghetd tn ~ronkrljk(no-r 'S<!).Ott rapport zegt 
owor uronl .. Z3Z het volgende: 
"De aa-ztgheld won het uranha 232 en hu r verv•lpro
dukten vertaalt ztc:h In ttft btlangriJkt -straling. 
Vtrgelljk.tndt Mtlngtn bi j kontakt Mt het •torlaal 
geven ttn beeld van cle grootte ••• het effekt: 
• natuur lijk uranl,. 2 _.... per uur 
• verrijkt ur•n11.10(3.2'1) 2,2 ..... per uur 
• verrijkt gerecycl.uran lua 3,2 .,... per uur 
Bovendien noRt dt ga-· oktlvltolt Mt de ttjd tot: 

• na 3 .. anden 9 .,... por uur 
• 01 I jaar 24 arta por uur 
- na 3 jaren 53 arta per uur 
Uit dit rapport blijkt den ook dit hoe langer dit va
ttn 011 cle - blijven ll9gtn hoe -r radio-oktlef u 
zulion wordtn.Ot -chrljwtng "licht rtdloaktltf ute
r lul" zoals de lid log von c1e Nont-louts nu nog stttds 
wordt ~reven zou 01 longere t iJd wel -• te licht 
(wurdlg) MYOndtn kunnen ..,rdon. 0 

(bron: WISE nteuwsko.a.) 

DUITS ONDERZOEKSVAARTUIG 
~~~.:p~~=.:~~~~~~PJ::!,;a~~~t!~nr~t 
dloectltf afval opgevist uit de Atlantosche Oceun.En 
.. 1 op c1e plek ,..ar Hedtrland en Belgit tn 1980 hoiJbtft 
91c!IJIII)t.ten btaannings lid bracht Cietnpeace dllrvan op 
a. hoogte en stuurde foto's -.Ot veten •ren emstig 
beschadigd on g-lttlljt btzwken •h gevolg van cle 
druk.Na een oppervlakkig• Inspoetie .. n~en cle vaten 
v~ geno'l9 wer overtloord gezet In plaats van zt un 
een on~~erzoelt te ondtrwerpan. 
In het gtbttd, zo'n 700 kil-ter tin noonlwHten wan 
Spanje , werd. tusson 1967 en 198Z btjno 100.000 ton ra
dtoact1tf afval In zee gestort. In 1933 bosloten de ltd
stlttn wan het Verdrag van Londen, de tntemattonale 

::::~~r:Z!j::::r;}~~~'l;r::. ovo:.r:~~!r=:.. 
ten portode wan 2 jur op te schorton.De •lanclen 
dreigden dit bes lult alft hun laars te lappen, aar 
dinkziJ boycotactles van de lnttrnotlonalo wakbeweging 
werd tn 1983 .. ...,.,.. In de wereld nog kernofval gtdu~Jlt. 
Ook dit Jur zal geen duaplng plaatswinden e11 In stp..._ 
btr 1985 zullen de lidstaten van het vordrag Mslulten 
of deftntttef eon eindt -t k-n un de dtaplng. 
Dt nuclull'l staten zitton tchtor nltt sttl on or worden 
-r poglngtn gf!lun oa toch In do octanon te gaon d,.. 

~;;.:,;,:c::i~!':-..!!~':' deve~.!r"C.:n;"'en "he'r~;f'u!: 
se Congres worden goadwheerd In de totk-t weer te 
gaan ~" tn zte.De OESG-de tlup VIII rijke landen• 
werltt aon "'" rapport waortn wordt"l>tweze11• dit zMCII.e
ptng vet119 ts.Otzelfcle llllttr lltrwlg was bozig,. In• 
fOI'IIItlo t• verz-Ien voor dit rapport.Die lekke voten 
pesston 4aarln niet, vandaar dat ze -• zo snol aogolt j t 
over boord Wnlen gezet. 0 

(Grttnpeact) .~ . ...."".,,......, 
..... 7 llwl. Dut...."......, eind- ,._.., dDtx het~ 

~w.IW,..... 

Foto••: a. .. .- . 
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Middels <Ie Pers wordt vut wl ~kond dit Politie, 
11[ of stillen -stranten •ishandelen. Mineier ~kend 
Is dat vaat, of ~ter, juist persfotografen do slicht· 
offers riJn, ledere utevoerdlrster -t ~~tl dat dl 
politie, uker tijdons do rollen, nooit te vertrouwon 
h. Je weet .. estol wol hoe en wan...,r er een uitval 
k0<1t en Je kan er vuk ook voor zorgen ze voor te bl· 
fjven. Persfotogroten -ten vort"'"""'" op hun pers· 
kurt en 110eUtt voor hun werk bliJven, diere., .aar 
ook 08dat <Ie polltie hun werk, do publfcftoft, ntet 
a nstoat -n dl fotografen aangepakt, llfshondold 
on hun •ttrlaal vernietigd. Efft "bl-··lntng: 

Bloemlezi ng 

Op dat -t wluolen ooee IIE·agenttn entoio _.,... 
on Hn blik nn vorstandhouding .,. k_., op htoo af. 
Wopenstotten wordon getrokken, en ah wunz fnnlgon 
beginnen zo In te shon op liet hoofd en dl c-n 's 
YJn c» niets VtMIOtdtndt vtrshggevtr, dtt tntt Hn 
klap tegen do vlakte gut. Do twee ME'ers bliJven de 
Journelist aaar slaan waar ze hHt rakln kunntn ... 
'Freelance Journalist Ceu Boo1111ln en Parool verslag· 
govor Arjo van der Gug stonclen op ton brug wat •• tt 
praten, toen dt e-nt van het op de hoek opgestt· 
lda ME-cordon zondar enige aanlefding plotseling <Ie 
opdracht gaf de brug "schoon te vegen•. Agenten kwuon 

j~~~~~=·z~J :;~ ~:d.:.-dul~!~Jk
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goschrovtn perskurt - en begonnon 11tt wapenstokken 
op hun schoudars, op hun rug en elders te slaan. 
ArJo van der Gug , achteraf: •ze -ten onte taarten 
hebbon gezien, .. ar het Is duldtliJk dat re die niet 
w1 I don zien. • Achteraf schreef do toe-Hr. hoofd· 
rodacteur van tt.t Parool, Sandberg, een br er op poten 
un co.harls Volken, dfe enige tiJd later In zijn 
&nt>ooord toeg&f dat er wlllcht het Hn en ander •h 
kon ztjn gegun ...... • 
"Do grote Wetering tegenover het RljkS8UStU8 op 2 Oe
Cftlber. Morecl!oussees voren Individuele -tanders aan 
het aftuigen, Toen Peter foto's wilde llllken, hield ton 
Marechaussee zijn schild voor de lens, en probeerde 
vervolgens de fotogrut het water In te duwen . • 

"Martljn de Jongo,een fret·lancer,Op 25 soptOlOber vond 
op het Rilkin een -stratfe plaats tegen dl lsrafli· 
scho fnvulo In lfb&non ... Een Inspektour ••• de polltie 
pakte Hn Mg&foon en riep zo hard hiJ ton,d&t bij het 
•fnste of gerfntste de polltie er zonder unrfen des 
porso011s op los zou slun .. Dlt ainste of geringste g.
bturdo ook,want net toon de optocht zich -r In btW
ging zette richting OM,wfpte een jongen do pot van het 
hoofd van de fnspeUeur,wurop inderdaad door de IIE,biJ· 
gestoon door eenheden In burger, .... 1tdoreen dfe niet 
snel genoeg weg kOn k-n werd ofgotuigd.Martljn do 
Jonge wrd nst~ropen en -nlllen •ldden in zijn ge
zicht geslagen.HIJ droeg du1dalijt zichtbaar dl voorge
schrovon pe"'kurt.llet een kapotgoslagen lfp en oen do
zijn schr-• en blo- plekkon belandda hiJ korte tijd 
liter In het zletenhufs. • 

"STAD-journ&llste Mettelfen Yerrfjn StU&rt werd bij 
oen politieblOkkado voor de Spiegelstrut do weg ver
sperd 111tt de woorden:'Je k .. t er niet l n,dl o pershart 
van Je Is toch vals ", Totn zfj protosteer1ft werd haar po
li tieperskaart uft hur hand gegrfst.Later kon ziJ h001 
op het bureau k-n halen. 
Dit llllandagavond oot een uur of negen,totn de rollen nog 
In volte gang w•ron,lfep persfotogrut Eduard de Kul 
over de Cefntwrbun. Toen hiJ zag hoe ten pur &rnstan
ten door IIE·ers werden afqetulqd wllda hiJ foto's •ken. 

Mur hiJ werd tegengehouden .. t <Ie dreigende Mdedellng 
"P~er het .. ar &ls Je durft".Later,op c1e Ueterfng· 
sehans,ug hiJ - soortgeliJk tafereel .Orollddell ljk 
kw .. een pollti-n ~ h.., af en rlep:'Doorlopen,want it 
~n hêêl agressief::: 

Meurlee Boyer,fotogruf van NRC Hondolsblad,was dl 
dag diarop aan het wort aan de Vlll..Sparkwtjj.KIJ pro
beerde "" unhoudfngste .. van stf I Ion te volgen,wur
op een toegeschoten IIE·or ht8 letterlijk b1J ziJn pers· 
kaart greep,dalO v&n zijn hels rukte,vorvolgens dt foto
grut bij ziJn nek pakte on hardhendiJ wogsleur<le. Df.
zelfde dag,dfnsd&goolddtg .. een uur o vfer,waron AHP· 
verslaggever Ernst Clowtfng en STAD-reporter Stan van 
Houcke biJ het StedelUk HuseUII •t hun werk bezig. In 
het langslopen ugtn ziJ hoe oen jongen uft het publiek 
rustig naar de ME totli'p en iets vroeg.HIJ word door 
us ME·ers volledig In elkur gesllgen,ttrwljl or op 
dat -...t op dit plek verder niets aon de hand was. Toen 
do '- versliggevers dl opoerklng lieten vallen,dat zo
Iets toch - zfn had,kreeg Ernst Clowtfng een kl&p te
gen ziJn be.,.n,to hord dit hiJ voorover tul•lde.Belde 
betroktenen verzekerdon achteraf ,d&t ziJ en nt-.d an· 
drlrs het <Joelwtt nn de aanv11 waren gewMSt. • 

• .. vrijdag 17 decfftber van dat Jaar.ln een zaal van 
Hotel Krasnapolsl\y vergodort de Cent......,.rtfj.OII half 
acht Is door diverse getuigen partfjaanvoardor Jan .. at 
gesignaleerd op liet polltiebureau WaniOtsstrut .... . 
Eon deltl(atfe van het Alltl Fascistl$ch Front AnosttrdAD, 
dl fniti atfef...,.r van de organlsatlo,~troedt de htl 
van Krasn&polsl\y.lt lopen nur de portltrsbl11e .,. vro· 
pen beleefd oot opilelderlng,Dp dat _.t storwn agent· 
•• van het bureau wa ..... straot .. t honden dl h&l bfn· 
Mft·ze -ton al die tijd In een belendende rul•te van 
dfo hel hebben klaargestaan-en beginnen •t wtpenstolt· 
hn op de aa-z lgon In te slaan. 
Persfotograaf Bart Verhoeff was aa-rlg 1n opdracht 
van do Vol kskr~nt :"De polltie viel hur s lachtoffers 
In de rug un.Totn Ik nur de uitgang wfldt lopen kroeg 
1k •t oen wapenstot een h&rde tfk tegen •fJn achterhoofd , 
on struikelde. Ik droeg oen geldige polftleperskurt,on 
bovendien Is or weinig ftntule voor nodig .. te begrljp
tndtt fNllld dfo •t ooee a.ra's rondloopt wel HnS oen 
persfotograaf zou k.,._., zijn . • 

"Sten van Houckt (r&dfo-Stad) stond opn-n te .. ken. 
"Op een gegeven ._..t <leed de po11tf-cht dfe do CP· 
aanhang ~~lefdda,zonder enige aanlofding een uitval. 
Vlak bij m1j,ln eon winkelgaleriJ werd een vrow door 
tos agenten tn elkaar geslagen. Ik zette 11fjn bandrocordlr 
aan on <leed een paar stappen In de richting nn het taf.
reol.Dp dat -•t snelde er een agent toe,dle afJ •IJn 
• lcrofoon uft IIIJn htnden sloeg , Toen Ik httlwf1de op
npen werd ft •t een wapenstok In •IJn ... gstroek be
wtrkt,en werd het front van afjn bandroKOrder vernield", 

~~~~o~re~.:M~J!~~dl""ft~..!~~~~·t~· 
Den Hug 48J.0.Y•nto,. '82, 

pers gekriminaliseerd 
•Je-der autortteit probeer~ de- •ot>strvtrt-nde .. ent•. 

! de pers)·al d&n •f!t vel'800nd·te fdtntftfceron,te lso-

-;:_t'-

> a 'ft 

le,..n en oncler druk te lttttn.Een druk,dfo wordt ver
licht door door oen natfon&le 01>-ln 8fndaro •t.-lnter
natfonolo consensus,dfe erop neer k- dot autoriteiten 
dfe d&t &1 te lichtzinnig c.q. opvallend doen,de uak uit 
dl hand laten lopen.Een consonsus dfe niet op goedheld 
Jegens dt "'"-•s .. ar op redelijkheld en zelfbeheer
sing Is gebasoord,eerder erop gericht mensen ervan tt 
weerhouden te doen wat Je pri .. fr wordt fngegoven,dan dfe 
Ingevingen te venndaron In een richting dlo voor h,..nl· 
talr doorgaat,want een tyronosaurus Is nu eetwui htnd· 
fger In het gebruik als het e"* gut eon leeuw te vor
slinden dan een guello.Eon tyrannosaurus dft voor het 
oog van de wereld op oen gazelle lijkt Is nawvrlfjk ; 
ldeul.Maar d&n -t dl bril wl -rken,on hot gezag 
wordt per definitie bediend v&n ton bril dit t-HJt 
eigenzinnig is,en dur dan ook regel .. tfg dl scherven 
van ondervindt. 

Oft boek gaat over een geug,dat voehl uft edtle,,..ar 
sc.s ook uit mindtr tdele •ot1eve.n,z'n .,_st doet op een 
guollo te liJten:da tyr&nnonurus In vul regt .. s waar 
dln ook tor wereld besteedt unzfeniiJk •fnder 8otlto aaa 
ziJn c-.fllgo.En hot wordt die reg18H nog In dank af· 
go,_. ook:zo heerste er In de Yeronfgde Staten alg.-

~ s...,....... 

.... voldoening over het feit dat de pers dfe 1tr Lu 
•• andere IÁJIC!adon had onthuld toegang tot Grenada tijdens 
dl roof· en plunder en .oordpartlj van Reagans komuft.en 
wu Olltzegd.En ook In Nederland heeft do "volks80nd" aan· 
zienliJk •fnder 80tfte 110t ongeoorloofd hard optreden va~ 
het polltieapparaat dan do kritische IIUUMdla. • 

Do Invloed van de polltie op de pers gut verdor.BiJ Doelt· 
wurd '81 wilde dl polltie en de ,..chter..,.fssaris foto's 
In h&nden trlJgen vano11tt bekogelon v&n ten polftlebusjo.Do 
fotogruf Loos llooy wefgordi.De rochterc-fssarfs van 
lutpllen etste bfj dl YPRO dieuwe Revu band en fot-.terl· 
aal op rond een &ktft ••~ het Dleronbevrijdlngsfront('82). 
Bandon van het NDS·journul werden in baslig go._. 
door de polltie dit op dtu lOlnier dae1.-rs un de 
Stopera-Sloop achteraf oppatken.Opnleuw pikte de po-
litie banden van de NOS oot de verstoorders van ton 
~ ~!!~:~~~~j~ kunnen oppatken.Een ontwikkeling van 

De hndolljte polltfepersturt Is een a~rt verhul. 
In oktober 1980 tngutald, .. zo <Ie 'echte journalisten 
c. buchtrwn,geeft deu geen enkele bescheNing zo
als uft do 'b10081ezfng' gebleten fs.OurbU Is er ook 
nog oens Hn verschil guaakt tussen journalisten on
derling entunen hen en ander fotograferond publiek, 
Met Is toch het recht voor ledereen 08 nieuws te ver• 
garon.De kaart werkt 10 zelfcensuur In de hand terwiJl 
de garantfes wfnfg tot niks voorstellen . 

Het boek gut dus over de situatle van Journalisten, 
journalistieke vrijheld en de verhOUding pors·overhtld· 
polltf.-dt80nstrant.Etn goed boekje, 0 
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Niet schieten op de journalist 
- pers en politie in Nederland -

tt.nt en Akl\y on ook w1j hebben wl oven In 
de put gezeten va~ het niet voor dl hoge 
raad t-n van hun en onze -tens~--
ron tegen •-troo.,Dot hert Jan Rots· 
huhtn, •onze• advokaat vond het verre van 
leut, llu ziJn we -r over ltiu teleurstel-
ling httn,-r dln d&t,Er wordt nu -fkt 

:=.::=~~f .~!.'M:!~~:n i ~a~ ~~~~V~~ 
het Europese hof ~• brongen. 
Misschien weten 11t diarover begin sept~r -r. 
PROVINCIAlE STATtN 
In de voorgunde Nftwsbrfef schreven we 
dat Evert Jan Rotshulzen In Don tt.ag geen 
adVokut heeft kunnen vindon dfe de nak 
van onze -tensbezwaren voor de Hoge Raad 
wi 1 brongen en dat we ons opnieuw tot 
provinciale staten hebben gowend.Dp 28 
•I verzochten wt provinciale staton 
Cllll de 2,7S•rektnfng bfj GS voor PE8 klanten, In 

~~=~d~~~~.:!rd!!. -=~·:.,:yd 
ral -n.W&arschfjnliJk eind augustus, 
Yoor <Ie Frigas·kltnttn,dfe een 2,7S rokenlog 
heb~n bij 8&11 van Lte-rd@n,schroven we 
een biJno geliJkluidend verzoek aan dl go
-nteraed van Ltouwarden.Dot op dit ver
zoek Is nog geen antwoord ontvangen ,Ons 
odvles Is nog steeds:rustlg doorgaan met hot 
~telen van 2, 7S van de sti'OOIIIIOt&'s op 
de geblotkoerde rekeningen!. 

PIIOC(SKDSTOI 
Aangozt .. onze zuk niet voor de Moge Raad 
k- -ton we nu dt kosten betalen wa&rt.ot 
het Gerechtshof te Leewareden ons In 
ftbruatf veroordoolda.ln de achterliggende 
weken ontvingen wo do rokenlogen In totaal 
voor /4369, 20,11e htbben ze betoald,Mt wol· 
nfg anltnO, 
011 deze tosten te bostrijden vroegen wo al 
eerder .. van dl totzeggingen die werden 
gedun,JS tot 401 over te u ten op g1 ro 
5272727 t.n.v. Procos Weiger A-~ 
tr:VA, te Sntot,Nfot vergoten aub! o 



trits ter Kuile
hvb
Hamansjanweg 4 Haarlem

Christo Hou
gevangenis Nwe Vosaeveld
Lunettenlaan SOl Vught

Eelko Haak
Kousteene dijk 2
Middelburg

Jeroen. Kouwenberg
hvb
Pollanstraat 7 Roermond

Rein van Vliet -en
Cbarlfe Beming:
hvb Demersluis
Wenckenbacbweg 48 11.' dam

Marc men
bvb wolvenplein 27 Utrecht

ton van Heek.. Jan Autsema.
Renlil de Veer bvb Arnhem

Kees BrinkD1an
Jlllugd bvb de Sprang
Stlilvinstraat 48 Den Haas

Lieven Verbeyen
S.l.Herksplas 994 Gebouw L
Steenweg op de wortel 1
Merksplas BELGIE

Dirk van Dons e1atl:r
hvb Utrecht
'De Corridor' PB 11
5410 AA Zedand(N.Br.>

WIJ 8LIJVEN IN WOENSORECHT.

hrnard Mantel
hvb bet Veer
Wenckenbacbweg 48 A~dtl1ll

Lijstje totaalweigeraars:

en fanatiekere politie (de ME krijgt natuurlijk
een superindoktrinatie-training) en niet minder po~

Jitie. Zo komen er door de akties bij Woensdrecht
en VolkeI ook een enorme hoeveelheid LR-ers bij
en als Je hoort wat dte voor een opleiding
krijgen dan rijzen de haren je ter berge. Daal"~

over komt bfnnenkort (na de uitslag van de psy
chiater) zeer interessante informatie vrij.
Ook u •••••bij Lubbers de bal terugspelen.. ".
"Nadat ik weggerend was ••••••• - Als je stiekum
en anontem aktie voert dan vraag je erolll om ge~

krillinal1seerd te worden. -Het stietume rapalje
dat de boel loopt te molesteren-. Als je iets
doet en je doet het voor een rechtvaardige zaak
en uit overtuiging. dan moet je voor je daden
uit durven te komen en de gevolgen te dragen.
Als het op aktte aankomt dan vind ik die aktie
van bv. die mensen tn de USA die met hamers
kernkoppen hebben bewerkt en zich heElben laten
oppakken en de gevolgen (het proces en de bajus.
in de USA een hel.Sfberil! is er een paradijs bij)
willen dragen veel mooier. Of je belasting niet
betalen en als konsetwentie een openbare veiling.
Dan laat je zien dat je er veel voor over hebt.
voor een betere wereld. Als je het stiekum doet
dan ts de kans heel groot dat mensen je krilli ~
naliseren of als "aktie-geile" figuren bestemp
elen. En nu kClllt er iets waarvan ik hoop dat
jullie het tegen kunnen spreken. maar: de L.ucky
lui k en de VVD"bezetti ng hebben meer kapDt ge
maakt dan goed gedaan.
Heel veel kracht en sterk.te in de strijd voor
een betere wereld en tegen de eigen zwakheden.
dat laatste kost mij nog de meeste moeite. IIilAr
aan al onze fouten en zwakheden gaat de wereld
kapot. dus we moeten ook tegen onszelf vedlten.

'rHs._.

Haags vredesplatform
Woensdrecht.

•r.:i~_
Hardsttldc.e bedankt vo~r de Afval.Het was
wel even een ovel"gang "'an 24 uur per dag
buiten naar af en toe ltlchtenw

~êtr ~tgen1tjk. ts tiet heerlijk. Dat klinkt
gek .llJï'ar· tk gentetVM de rus t.Vasten.bidden.
nalienken.~tndeHjk ttjtJ en rust. Vooral het
~sten ts heel goed.
,Je spijsvertering ts: een superingewl'kkeld.
alJ9re"tef(alles- wordt kapot gellilakt tot
~lrt k1efne stukjes) 24 uur per dag proces.
Na een poosje komt alles tot nlst en hoeven je
ftersens dat hele gedoe niet !leer te sturen.
D4n 'WOrdt je steeds helderder.Maar als je
negen maanden alleen maar gaat vasten.
bidden en nadenken ts dat fijn Jl8.ar wordt
je dan wel een super kluizenaar.En ik blijf toch
oot we:l een beetje verslaafd aan nteuws.
Nu heb fk nog wat postzegels geerfd en dacht
eerst erover 011 dte te gaan verkopen Ol!
abbnnementen op 8'ut~H N.V N.NjRjC; Waar
1ie1d f ETsevter Groene.Time ,Afval enz. te
kllnnen 6etalen.
Ket-R-lotige is- namenltjk dat tweede hands
Milden ntet naar bfnnen tIOgen en alles dus
dtrekt van de drukker lIOet kOlRen.Normaal kom
je zo Mer en daar en kun je.alles wel Tezell
lWI_r dat gaat ntl zo metl tjrc.rofaar toen vond
tk efgen1 tjk dat tk me diep dtep lllOest
scllanJe!n 011 zoveel geld aan llezelf uit te
geven, telYtjl er mensen creperen -van de
honger en de oerwouden verdwijnen en de
z~en sterven. Inners ik- heb hter eten.
drtnken en een warm bed.een bijbel.Koran.
! Tjing en mtjn -rtlS'sische boekentdus wat
flIil tk nog meer. Maar gelukkig de Bluf en
de Afval en de M.D. komen zOlllllar btnl'len
gewQatd en van papa(hm.I\JI •• ) en mama(staat
200z il\chter me} krijg ik de N.R.C. en de
Til1e.
IR: heh me voorgenomen om.zodra ik vrij ben
de postzegels. te verkopen en het geld aan
een llJfjnheer di'! tn Kenta werkt die ik tegen~

~m.ztttend op een bankje voor de kel"k
in Woensdrecht te sturen. Hij deed echt heel
goed werk en ik voel me niet lekker dat ik
het beb.zijn we allebei b1ij~
"u denken julI te waarom NRC en Time.
Welnu tk hou van de HRe mat er veel in
SUilt en ilh je rekentng houdt met hun basis
11'1 osof'te{ekonomtê moet groei en .bewapening
ts noorJzateltjlè}dan ts het @én goede krant.
De: rtme(normaal ligt dte in de Bib.) is
heel goed om de wereld dool" de ogen van de
Il)achtheflbers te bezten en om wakkel" te blij..
ven.
Nog beter zijn wat dat betreft The Economist
en Fortune Bladen waartn zeer openlijk

over 1nvE!~te\"ing. in b.v. Zuid-Afrika en
over de financiele politiek 'fordt gesproken
(in fortune geen auto reklame maar reklame
voor prive helikopters en vliegtuigen)maar
als ik die ga kopen 'loeI ik me niet lekker.
net als geld betalen aan de Telegraaf(al
hOêWéI af en toe toch heel leerzaam).
Ya,n mensen yan de franetscaanse wacht
heb tk een IHjbel en een Koran gekregen.
I!C. neb nu etndelijk eens tijd om ook het
oude te5'tament te lezen.Als een koning
onrechtv~ardlg was dan kwam er onheil over
kE!ll en djn volk. Ook over het volk. want zij Na de ontruiming van het VAK (Vredesaktietamp)
hadden door b.v. belastingen te betalen en in Woensdrecht. eind juni. verblijven nog: steeds
krijgsdienst te doen. z'n beleid mogelijk ge- ::,~:~:~lo~=~ ~~a~~:dre~i1ev~~~::ven
maakt. Ook nu is de regering onrechtvaardig. bij het industrieterrein de teooij aan de weg
Ook nu betaalt iedereen z'n belastingen of VOert langs het zweefvliegveld van de basis. en oP
als ambtenaar of soldaat klakkeloos (zoals bv. 1 ts· h bIreUn" Jlarechausse escorte. echte befehl ist een p aa ln et os. Kermn geheten. dichtbij
befehl figuren. of in Nieuwersluis bed ken de startbaan. Een aantal mensen zijn afkomstig

1 N '... uit het VAK en een aantal zijn van -het IVAO
~r~:ijesit~;s~:~~;:~d~:~a~e d:;e;~~~dm:~. kleine (Internationaal Vredes Aktie ·Dorp). De CIl1lstandig..
Ook nu f's het onheil groot. zure regens. gif.. heden zijn er voor hen na de ontruiming niet ge-
belten enz. En zo staan er ontzettend veel dingen Jlakkelijker op geworden. maar zij zijn toch vast-
in waar je de hersens over kunt laten kraken. besloten om te blijven. Oe Franciskanen uit

Hoogerhetde helpen de aktievoerders en ook steeds
~~~:~~ni~~~nd~:d~:~u~e~u~;:~r~~~e~~t fllE!er inwoners van Woensdrecht staan positief
bij te zetten. En bv. Franciscus heeft er 001:. tegenover hun strijd.

da Do d Het is van belang dat de groep mensen die nu in
~:~ ~:a~eir ~~sen ~ ~kz~O::tt:e::~n~=~g~ Woensdrecht verblijft zovee I llIOQel ijk versterkt
(bv. de eerste "christenllgell8ente. niemand had wol"dt. Woensdreeht 1I'IOet bemensd blijven. liefst
bezit, alles gemeenschappelijk (HandeHngen 2: tot 1 novetllber 1985 omdat de regering dan over
41~47). De bijbel is al1êen wel versehrikkelijk de plaatsing beslist. Het Haags Vredesplatfom
paterna1isttsch en je moet wennen aan het taal- heeft het initiatief genClllen om een bemensings-

schema op te stellen. waarbtj iedere regio in
~ebruilè. vooral het oude testament. Gelukk.ig een bepaald tijdvak de bemensing van Woensdrecht
ad Jezus veel vrouwelijke volgelingen (mijn op zfch zal nemen. Inlichtingen hierover zijn

oota zei altijd dat de mannen scheiterig weg te krijgen bij:
waren gegaan. terwijl de vrouwen bij het huis
bleven en als eersten naar zin graf gingen Irene Gramsberglaan 35 070-212440
kijken). En Mozes werd uit de rivier gehaald Paul Kerketuinenweg 14070-679447.

d d d 1 h Infor1leer bij hen wanneer jouw regio aan de beurt
en opgevOê oor een vrouw ie ak ad aan de is en kan n~ar Woensdrecht. Heem een slaapzak
wetten van de farao. en landbOUWplastic mee en eventueel toUW'.
Ik kan het niet laten om nog even een oud twist- kat kh t
punt un te stippen (een keer liet Hans over a rsen en s (1(1 ou. _
terrorisme op een pindakaasfabriek) en ook vaak ~ _
een punt van diskussie op het VAK. I ti
Onder het kopje Redaxioneel :~ •••••zoveel dat .-(
er honderden politiemannen nodig zijn. En dat ~ ., 0-
gaat geld kDsten en 'dat kunnen ze 1n elk geval', .r
niet gebruiken voor wa~ens. 11 Dat finandUle ',f;'
:~=:~ :~\:o~i~~: d~:~~~tlD~~~~=;td~ad- -\..41
aarde kapot·gema.akt worden (erts winnen en smel- ...~,~
ten). bij de produktie hebben de aandeelhouders A.r-- , y Ous schrijf op: waar
wtnst. Er WDrden een paar Mb1tótheken en be- ~r" wanneer
jaardentehuizen extl"8 gesloten en het geld ligt ~ afmetingen en kleur
er om Iti'euw (en meestal meer en beter) draad richting
te kopen. Geld voor zulke doeleinden komt er 11 naar welke stad
altijd. Het geld voor al die politiemensen kClllt -::.. en alles wat je opvalt, zoals namen
er ook heus wel. Op die rIanier kweek je zelfs op vrachtautos, nunmers op kontainers
werkgelegenheid voor uniforllen. EI" komt meer - beschrijving van symbolen en zend

~ (voorlop;o) n••r postbus 1053 A'd•••

2;1: juni 1984 cel 66 huis van bewaring Arnhem

Zeven weken zit ik nu in de bak omdat ik weiger
me te onderwel1len aan het Ililitaire systeem of het
verlengstuk daal"Van. de vel"Vangende diensplicht.
Van die ruim zeven weken zit ik er nu zes uit 1n
het h.v.b. in Arnhetl. Dat 1s een architektonisch

~~~~r~~~~~~~d~~.d~e~~~l':~ ~~:~ ;n~r:k
kraan. 5ên wc per 20 personen. de verwanning in de
cellen bestaat uit een dubbegevouwen buis etc.
Dok Lubbers is achter de tralies doorgedrongen en
als gevolg van zijn bezuinigingen kunnen de mensen
maar halve dagen werken. wacht je gemiddeld een
half Uil .. tot drie kwartier op een bewaarder (er
ztjn geen W,IS ln de cellen) en zijn er wachttij-
den van 1 - 4 l1Iaanden voor je wordt toegelaten tot
een onderwijzer of bewaarder die hobbymateriaal be
heert. In de weekeinden spreken ze hier dan ook nog
eens van "verlaagd service niveau". In die weken
heb ik me goed kunnen bezighouden met lezen. typen.
tekenen etc. en dacht ik dat ik het reilen en zei
len hier wel een beetje doorhad. Je hebt hier drie
lIlIal per week twee uur rekreatie. Je hebt dan de
keuze tussen het kijken naar een sexistische gewelds
film. een gewelddadige sexff11l of Il'Iensen die biljard

;r~~~~ ~:~ : ~~i:u~~:~~n~aar toe. Werken doe
l}Je wordt hier VOOI" f25.~ per week uitgebuit om

~=ij~~ :k~~~t:~j~:t~~:~t)~~s~:~~e~n n;:~~'
zemen inpakken.} Je wordt geacht het werken als
een gunst te zien. want dan kan je Je cel ult.

2)Van veel totaalweigeraars heb ik het gevoel dat
hun verzet/protest ineens niet l1eer bestaat zo
gauw ze de celdeuren hebben horen dichtvallen.
Het werken hier zie ik als een VOl"l\ van accep
teren van je straf en dat zal ik nooit.

3)De dingen waar ik '". fn de cel. mee bezig hou
vind ik. zinniger dan het stORlpzinnige werk hier.

Het weigeren van het werk hier en het niet naar de
rekreatie gaan betekent in de praktijk dat Je 23
uur per da9 in de cel za. (Je hebt 1 uur luchten
per dag.)
Om het leven hier dragelijk te houden moet je je
-normaal" gedragen tegenover de bewaarders. Dat
betekent niet dat je moet gaan hielen likken maar

~:c~:\~ej~ ~~~;r~~~~e~a~o~~,:e~~=r d~ge-
uitvoerende vuist van het hele onderdrukkin9s~

apparaat is. Ze bezitten teveel macht om je op
honderden maniertjes dagelijks te pakken ronder
Je daar iets te,9t!n kunt doen. Alleen afgelopen
dinsdag zijn ze toch te ver gegaan. Die dag.
26-11-1984. was mijn proces voor de krijgsraad.
Als je daal' binnenkOlllt ligt, bij wijze van spre~

ken. het vonnis al voor de neus van de figuur die
zich rechter durft te noemen. Ik was niet van plan
CIIll daar als figurant in dat toneelstukje. I1et als
inzet negen maanden van mijn leven. op te treden.
Er zouden dus ook getuigen-deskundigen tegen de
banken aan staan kletsen en lIijn procesbegeleider
(een advokaat die zich niet uitgeeft als je advokaat
maar die wel het ambte1tjke koeterwaals voor je
vertaalt en je adviezen geeft) zou dus ook niet
pleodoieren of hoe heet dat. Twee verbaasde bewaal"'"
ders vroegen me of ik echt niet wi=1de·gaan. Je
aanwezigheid tijdens het proces is wettelijk ver
plicht maar ik wilde er toch niet geheel vrij
willig erheen gaan. Net zoals bij een blokkade
verwachtte ik geboeid naar het Illarechausseebusje
bebracht werd•• De heren hier hebben echter nog

:~oi:sv::~~ ~~e~er~r~~:n ~~e~~:..~t~~:n
grazen. Eén hield zich alleen bezig liet mijn keel
dicht te knijpen maar bij de anderen was de taak
yerdeling een stuk onduidelijker; lIijn annen en
benen werden in alle mogelijke richtingen u~ebogen

en gewrongen. Qq in het grovere werk wat nuances
aan te brenegen werd ook geslagen en aan Jll n haren
getrokken. Met zijn ze;ssen hebben ze me toen
naar butten gesleept waar het lDlu'echausseebusje
stond te wachten. Daar werd ik ingeslMten. OIlldat
de figuur die continu mijn strottehoofd had pro
beren fijn te knijpen zij n werk grondig had ver
ri'cht kw. ik pas weer een beetje bij m"n posi
ti·even toen we al een heel stuk gereden hadden.
Ik lag onder een bank. twee marechausseebenen
over me heen en ik klapte elke keer liet rlijn
hoofd tegen de zijkant van het busje ah die een
beweging maakte. Met veel moeite heb ik lIe toen
een bfttje anboog k.umen werken zodat i k tets
rechter op kon gaan hangen. De vier begeleiden~

de marechaussees hielden zich voor de rest van
de rit koest. Iemand die geradbraakt aan hun voe
ten ligt schijnt genoeg voldoening te geven.
In het gerechtsgebouw kreeg mijn procesbegelei w

der het 1,/oorelkaar. na een half uur. dat mijn
handboeien even .los mochten en dat i k voortaan

:tr:~~~e~~~~~~b~~im~~ =:~~ ~:~o;~:j~~u:o~~.
onderarm geschoven en mijn hand kreeg Jlij gahael
onbekende kleuren. Van het hele proces hab ik
Ilaar ongeveer tien seconden gezien. Op mijn ver
klaring dat ik niet aan het toneelstukje wenste
llee te werken mocht iIl: weer vertrekken. Al di e
tral1llêland voor 10 seconden~ Hier in de bak zijn
er maar enkele getuigen want iedereen ·werd van
tevoren in zijn cel gestuurd en diEf het wel ge
zien hebben zijn bang voor -tegenmaatregEllen" •
Ook de verplaagster. van wie ik een schriftelijke
verklaring wou hebben over mijn builen. striemen
en blauwe plekken. weigerde. De auditeur militair.
mijn procesbegeleider en de Comissie van Toezicht
zijn van plan om een onderzoekje in te stellen.
Wat dat oplevert zal duidelijk zijn met zes getui-
gen tegen mij.. Ton vanliHeek __

cel 66 H.V.8. Arnhem.
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KRITI KALITE IT 
-kid[ Ah gevaar van besmetting, heb je het gev•ar 
van kritikaliteit ? 
Besmetting , bestraling en kritikaliteit, dat zijn de 
gev•ren. Alleen a l uit oogpunt van kritlk•lltelt zou 
zo'n fabriek verboden moeten worden. Het blijft alt ijd 
1110gelljk dat er verl<eerde transporten gemaakt worden. 
Wij hebben op een gegeven oge.tbllk bijna een kritisch 
oogeluk gehad. In een tank, waar plutonl1111 In zat, 
zaten glazen ringetjes, holle glazen ringetjes. Op een 
gegeven ogenblik kwamen we erachter dat die vo!U!1!en 
van die tank n;et """r klopten . Toen bleek dat die 
glazen ringetjes kapot _.aren gegaan. Die ringetjes 
zaten In die tank juist vanwege het 9E'Vaar van kriti~ 
kalitelt. Doordat die ringetjes kapot waren, was het 
mogelijk dat er lilOer plutonium in die tank zou komen, 
dan verantwoord was. de ringetJes na~~en tlr'ftrs minder 
phats tn. dan toen ze heel waren. Het was puur geluk 
dat we dat ontdekten. 
-Wat gebeur't er preefes als er een kritisch ongeluk 
plaatsvindt 1 
Er vindt een ketti ngreaktie plaats In een enorm korte 
tijd. In misschien ééndui zendste sekonfje vindt zo'n 
energie-explosie phats. Oe vloeistof gaat koken, het 
wordt de ventilatielel dingen l ngesllngerd, het wordt 
de proC<>sleldl ngen Ingedrukt. Er zijn geen drukbevel· 
ligingen. oe ventilatielel dingen van een cel z ijn op 
e lkaar aangesloten, dus een drukstoot in de leidi ng 
zel zicll door op een volgende tank . Oat houdt die 
niet, en dat betekent dat die opgeblazen zal worden, 
en dat die ook ni et -r kritisch veilig is . Oe ene 
kett ingreaktie zet de andere In werking. Je kri jgt 
e-en enonne hoevee 1 heid krypton. xenon . jodhn dat de 
~eh001"'Steen uitgaat. Als het een.ru.alzovel" is, kan je 
niets 111eer doen. Voor hard weglopen Is het ook al te 
laat. Aan de spanningen die dit soort gevaar onet zich 
mee brengt, wen je nooit. 

I ~~~L~~~~~n de ~ving ? 
Ja~ we woonden er eerst 6 kilOireter vandaan, nader
hand 12 •• We waren toen voor de omgeving hel emaal niet 
bang. Bij het Atoomcentr"'" had je een zandafgraving, 
die gebruikt werd als zwentad, daar zwomren we In . 
Er kwam natuurlijk enom veel radioaktiviteit uit de 
schoorsteen vrij, maar dat wisten we niet. Toen Ik dat 
boek ging schrijven, be<t ik one er veel .,.er i n gaan 
verdiepen, dan toen Ik er werkte. Ik volgde in die 
tijd dat fk er werkte wel wat kuJ"Sussen, over ionise
rende stral ing van Teleac. Nar die heb ik nooH af
gemaakt. Had Ik die wel afgeNokt, dan had ik er nooit 
kunnen bl ijven wer·ken . Dat Is oogkleppenwerk . Teveel 
kemis :ou te behstend voor je werken. dit hou je 
niot vol . To•n• 1n ctio t.ijd wist nte-n4 er ve-el <wan. 
je had ook nog geen antt-kernenergiebeweg1ng. Pn de 
laatste jaren dat ik er werkte, kwam Ik steeds meer 
achter een aantal dingen. Bijvoorbeeld, die schoor· 
steen . die er staat. Daar werden altijd cretingen aan 
verricht, en dat was altijd gewoon gegaan. Maar op 
gegeven ogenblik 1110esten ze dur ~r~et puur tnterventfe· 
kleding naar binnen om te kljken hoe hot met die 
schoorsteen was. Ous die SGhoorsteen was van binnen 
zwaar en :waar besmet. r TRITIUM 

Een apart problee" vonnt het 
tritium. Neem bijvoorbeeld de twee kemC<>ntrales bij 
Tlhange (Belgi~) . Per C<>ntrale lllag 4000 curie 
t ritiu111 per jaar geloosd worden. Door ongelukken 1n 
Tihange 2 wordt dat zeker bereikt . 

Curie is een Nat om de hoeveelhei d straling te 
met en. Eén curie komt overeen met het verval van 
37 miljard atOflle'n van een radioaktieve stof per 
sekoode. (red. ) 

Al s je dat dan Otlllet in bijvoorbeeld de hoeveelheid 
water om het te verdunnen tot ... je mag 5 nano curie 
(I nano curie • 0,000 000 OOI curie, red . ) per 1 iter 
hebben. Als je dat gaat omrekenen kom je aan 800 
miljoen kubieke meter water. 0,8 kubieke kilOireter di e 
je alleen al voor die ene centrale nodig hebt om het 
op de toegestane, de maximaal toegestane koncentratie 
van tri tlum te brengen. Het is gekkenwerk. Bij Lobith 
stroomt het zout ons land binnen , bij Maastricht het 
tritium. Als je een opwerkingsfabriek neemt. 1n een 
wissell ading van een reaktor zit 24.000 curi~ tritium; 
ze verwerl<en drie wisselladingen per jaar als ze op 
volle kapaciteit werken. zoals Eurochemie van pl an fs. 
Oan zit je op 72. 000 curie trltiu10 wat Je kwijt moet 
en wat echt niet in het vloeibare afval terecht koet, 
lllilar dat gaat eruit. Het gaat de lucht In en het gaat 
roet het fabrlekswater ,... . Het Is er nie t uit te ha· 
I en. 
-Waar wordt dat fabriekwater geloosd ? 
Toendertijd werd hot geloosd op de Molse Heet . Een 
klein riviertje, 10. IS meter breed. Met een zwem
bad erin, speeltuin erbi j, er werd In gevist, dat 
houd je n iet voor mogel ijk gewoon. Daar werd dus al 
het afvalwater van Eui"''chtmic en het AtoOI'Dcentrum in 
geloosd. Oat was dan wel behandeld door het Atoolll
centrllll, naaar alle tri tium die erin zit, blijft. er 
lilOOi In zi tten . 
-Waar0111 is dat er niet uH te halen ? 
Oat 1s net als met zwaar water, deuted'--1! . Je hebt ge· 
wone waterstof, je hebt zware waterstof en je hebt 
tritium. Chemisch zijn ze alle drie gelijk , ze hebben 
alle drie één elektron. Die bepaalt dus de chellische 
eioenschappen . Dus op chemisc-he manier is het er niet 
uit te krijgen. Oe enigste ".nier die je zou kunnen 
bedenken om het erutt te hal en is een soort ultraeen
tri fugeprojekt. Het zoals je uraan 23S en uraan 238 
van e1kaa:r scheidt. zou je hier waterstof 1 en water
stof 3(• tritium) van e lkaar kunnen scheiden. Geen 
enkel bedrijf en geen enkele cent rale is berei d 011 
iets dergelijks te doen, 011 zo'n waanzi nnige Insta!· 
1atie te bouwen voor het afscheiden van tritiUIII. 
Dan zou je het nog via elektrolyse kunnen proberen. 

• 
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PAULUS, EX-WERKNEMER EUROCHEMie MOL, BELGIE . 

Oe hoeveelheld water die je er doomeen moet jagen, is 
een vols l agen onmogelijkheid. Op die manier maken ze 
wel zwaar water voor natuudijk urant1.111reaktoren, dat 
wordt door elektrolyse gedaan, Oan kUil j e heel op je 
gernakje zwaar water proberen te krijgen. H.aar dat is 
wat ander-s dan zuiveten. 
·Dfe overvliegende vliegtuigen. Normaal Is verboden 
dot vliegtuigen boven nukleaire I nstall aties vliegen. 
ttoe was dat bij Eurochemie ? 
Ze kwamen er toch bove.t1. Oe portier had opdracht 011 
met een verrekijker de registratten~.n~ers van de 
v1 legtuigen op te nemen, dan konden ze protesteren . 
Het kwam heel regelmatig voor. zeker fn de hogere 
luchtlagen. Maar daarnaas t is het natuurlijk dwaasheid 
om te zeggen. j e mag er niet overneen vlie9en, en bij· 
voorbeeld tien kilometer verderop 111o1g je wel vliegen. 
leg nou dat het een fijntoestel is dat op een 1000 
meter hoogte vliegt. Hou. wat coaakt dfe 10 kll0<110ter 
dan uit. Je weet nooit waar dat ding terecht komt. 
Hier bij het Moerdijkgebied mag je niet vliegen . Maar 
een vliegtuigtreeg moellijkheden bij He ll evoet sluis 
en stortte neer bij Moerdijk. Puur geluk dat tie daar 
nie:t op de installaties is terecht gekomen. !11141"' hij 
h .g er vl ak naast . 
Oot op Eurochemie terug te k0<110n . Het bedrijf was be· 
slist n iet bestand tegen een neerstortend vliegtuig. 
Oe plutonillllOPS lag, de laagverrijkte uraniuoopslag ... 
er hoefde 111aar een brokje van een vliegtuig op t e 
vallen en ze waren kapot. Er zat een dak van S eenU
meter beton boven de opslagtanks van laagverrijkt 
uranium. Eerst zaten er alleen golfplaten overheen. 
Oe plutonium werd opgeslagen in een gang aan de zi j
kant van hetzelfde gebouw. nou. daar ut een Hn· 
steens tii,IUI'. En net a 1s ik boven ook noem. een dun 
dak. 
·Ik had nog wat vragen over de velli gheld ten aan· 
zien van diefstal en sabotage. 
Oat gebouw was erg dun, voor sabotage zou dat hele
maal geen probleem zijn. Het gebouw waar de plutonlur> 
opgesl agen 1a,g, wa.s van opzij bereikbaar door een 
,.aam, ongekontroleerd. Er was besctlerm1ng van een 
pijpebrug, geen mens zag je . De rallf!n waren n iet be .. 
velllgd, geen alamlnstallatles. Hoe het nu i s, .... t 
ik niet. maar de tijd dat ze toen gedraa id hebben was 
het gebouw zonder beveiliging . Oe raonen waren donker· 
blauw geschilderd, zodat je er ook nog met een zakhn· 
taarn rond kon lopen. En dan had je hoogverrijkt 
uranium. dat konden ze daar- ook verwerken, dat kwa11 
uit onderzoeksreaktoren, zoa ls Petten en Wageningen. 

I ~:?a?!!~~~~g dus eigenlijk hele~al verboden I 
moet worden . En dat was iets waar we toendertijd wel 
aan dachten hoor. We wisten dondersgoed dat het bloed 
l ink. was waar je ..ee bezig was. 
-Belgi~ heeft een eigen atoomindustrie en daannee een 
eigen otoomlObby. 
Ja, een hele grote atoocnlobby. lk denk dat er tegen de 
heropening van Eurochemie nu bijna ni ks meer te doen 
is. Of ze moeten in het parlement nu eindel ijk eens 
wakker worden. Maar het parlement hebben ze toenck!r· 
tijd buiten spel gezet. l n een vakantieperiode of zo· 
iets, een periode waarin er weinig ka~~er-leden waren, 
hebben ze flin~ geiObbied en degenen die voorstander 
waren hebben toen al voorgestetod voor heropening . En 
dan heb je daar een of andere staatsekretari s Knoops 
zitten, een hele troebele figuur . Hij Is een pure 
voorstandel"' van kernenergie, van opwerking, die drijft 
alles erdoor . Hij zit ook bij een toeleverin!)Sbedrijf. 
Ze verkopen ook huishoudelijke elektrische apparaten, 
maar het Is eigenl i jk de grote industrie achter het 
Belgische temgebeuren . Alle elektrische apparatuur 
leveren ze. Als ze dus stoppen ""'t de Belgische ke rn
centrales en als ze niet newerken un de Franse 
centrales. dan 1s er een kans dat ze dit jaar al de 

I 
fabriek 1110et en $l uiten . 

~~~~~~~ro~~c weer heropenen ? En wel in een . 
uitgebreidere vono? 
Ze willen nu de kapaciteit brengen op 90 ton per jaar. 
Tot nu toe was de kapaciteit 60 ton, ""'ar dat werd 
niet gehaald. Het i s 1rre~e1 o.n te verwachten dtt ze 
dfe go ton wel halen .. En dan verder ... het was eerst 
de bedoeling, zelden ze. dat ze de reaktorbrandstof 
van Ooel I , 2 en 3 konden gaan opwerl<en (bij Ooel, 
Belgie staan 3 kerncentra les; een vierde h in aan· 
bouw, red.) . Nu op het ogenbli k is het zo dat ze 
schijnbaar kootrakten hebben afgesloten ~~et Cap la 
Hague (Franse opwerkingsfabriek, red.) d•t el...,nten, 
die Cap l a H•gue niet kan ve,.,., rl<en , hetzij doordat 
ze beschadigd zijn, hetzij door overbestral l ng, dat 
di e naar Euroche01ic gaan. Oe kneusjes. Haar dat Is 
>~el het ergste wat j e hebben kan, hoor. 
· Waarom Is het bedrijf destijds gesloten ? 
Het was een opwerl<lngsfabriek die opgezet was met 
een werktijd van tien jaar. Na tien Jaar zou hij 
"op" zijn. Hij heeft 8 j aar gewerl<t. Doordat Oults· 
land, Frankrijk en Engeland eruit stapten, of eruit 
stapte n niet direkt. maar ze wiJde·n zelf begi nnen. 
wilden ze geen geld steken in een eventuele ultbrel· 
ding. 

~~~~~T.:!.~~f nu -r gaat t unktlooeren, Is' 
0.: •pp!lntuur nog wel brut kbaar 1 
Ik denk het niet . Met bedrijf 1s eigenlljl , ook al 
hebben ze het schoongemaakt, oot a l hebben ze de 
apparaten gespoeld, de cellen zijn vaak zo besliet 
dat je daar echt nie t van kunt zeggen . van nou g.aan 
we die openbreken eet "een drilboor, en we gaan die: 
leidi ngen vervangen. Je kan a ll een 111Ur de apparaten 
vervangen die In de cellen staan, ~ar het leidingwerl< 
dat door de wanden heen gaat, daar Is bijna geen be· 
ginnen aan . Als ze daar wer kelijk iets aan zouden 
willen doen, dan zouden ze een nieuwe hbrfek moeten 
beginnen. 

AUANHE RIJKUT --
. HANGSLOT 

Oat uranium is verrijkt tot go-95~ van U·Z35 . En dat ' 
werd vloeibaar opgeslagen in kritisch veilige flessen, 
in plastic flessen en dfe zaten dan weer in een roest
vrijstalen e..".rtje en dan gingen ze In hetzelfde 
wandrek als waar de plutoni1111 In opgeslagen werd. oe 
p lutonium is opgeslagen in een stalen wandrek, daar 
zitten diagonaalsgewljs driehoekige gaten in met daar
achter een soort hoekijzer-tjes en durin liggen de 
pl utoniumcontainers. Oi e openingen in tiet wandrek zijn 
afges loten met een st•l en stoaf met een hangslot erop. 
Kinderwerk dus. Datzelfde heb je bij het hoogverrijkt 
urani..,, dat werd op dezelfde 111o1nier opgesl&gen . Oe 
toegang tot de opsl&g van het hoogverrijkt uranilJ11l 
was alleen van buiten af bereikbaar tn e-en donkere 
hoek va n het trappenhuis. daar was geen extra ver-
lichting op. Je had mar een t oevoet nodig en de deur 
was open . 
-Werden werknemers gekootroleerd bij het uitgaan van 
de fabriek ? 
Heel zelden . Het kon .wel eens dat ze je auto kontro· 
leerden. Er werd dan grof gekontroleerd of je geen 
stukje pijp had meegenomen en dat soort dingeo meer . 
Je werd niet gefouilleerd of zo. 
-Er was geen enkele vorm van bewaking ? 
Nee , de portier a lleen. Je werd ook niet gescr-eend . 
A1s je op de één of andere manier chantabel was, bv. 
gewoon in je privé· leven, dan zouden ze je zover- kun
nen krijgen dat je pl utonlui'A zou gun jatten. 
·En Is dat moeilijk te merl<en als dat vermist wordt 1 
In de handschoenkasten, waarin het plutonium van opge
loste toestand in vaste vom (plutoniu110xide poeder) 
werd gebracht, werkten we mental door totdat we een 
aantal containers vol hadden . Het gebeurde dan wel da t 
de conta i ners werden weggehaald e n in een tussenmaga· 
zi jn werden geplaatst. Haar dan werden ze niet eerst 
gekontroleerd. Alles wat in die handschoenkasten 
stond. stond er ongewogen. En pas als je een 'run• 
achter de rug h• d , dwz. dat je van I reaktor de 
splijtstof verwerkt had, dan werden de containers 
gewogen en bemonsterd, in het bijzijn van de interne 
accountabt 1 ity. een kontroleur" van Eurato11 en een 
kootroleur van de klant. Al die tijd er tussenin 
stooden de cont•lners dus ongewogen. Zelfs tijdens het 
vullen was het dus mogelijk er wat uH te halen . 
·Ous ook dat Is een reden dat Euroche<nic lllilar beter 
dicht kan blij ven ? 
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