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De paginanummering in AFVAL 22 was niet goed. dit kwam
omdat 4 pagina's nog niet af waren ivm verwiHelingen
rond het UF6. Deze staan nu in AFVAL 23.
We gaan overdroten verder met net produceren van AFVAL
terwijl we hard een tweede IBH-bolletje~ typemachine
nodig hebben. Wie weet een tweedenands IBM te koop voor
niet al te vee.1 geld. liefst met een korrelctietoets. zodat
Arianne. Fred, Rijkert, Nicky. Hans, Pim. Chiel door
kunnen gaan met AFVAL produceren. Ook nog: Aart voor fotos_.

ANDERE INFORMATIEBRONNEN
OVEa MILIEU, TECHNIEK EN SAMENLEVINGI
VAN DE EERSTE TOT DE vq.FDJl: WE-RELO

•

POPGROEP 'u lT NOOD'

PLAATS: RIJKSPEDAGDGISCHE AKAÓEMIE

GROEPEN: SOLIDARITEITSKOOR GOES

VROUWENVREOESKABARET MIDDELBURG

verwachten processen maar komttoctl"llet zeer stellige
konklusies, die dan ook nog helder en geruststellend
worden gepresen teerd en weinig rekening houden met de wer':'
kel ijke situatie. Daarbij zijn ze in tegenspraak met de
komplexiteit en ,qrootte van de konsekwenties van een
ramp met een kerncentrale. Blijkbaar ziet Rijk.swaters-taat
het ook niet neer zo zit\ten, zoals blijk.t, uit de Groene
Amsterdammer van 26/9-'84 Hieldn staat dat ook zij geen
kerncentrales aan het IJsselmeer willen hebben. een
standpunt met name ingenomen vanwege de drinkwatervoor-
ziening. Pau1 van Off@lt

~roel1@v@en 310 Amsterdam tel.992949

HONGERSTAKEN TEGEN
KERNCENTRALE's
In de periode van 15 t/m 21 september is er door een aan
tal mensen een vastenaktie gehouden voor, het Catshuis in
Den Haag. De aktie was gericht tegen ·de pro~kemenergie

lobby die veel invloed heeft bij het kabinet en het"parle
ment. Hoewel de aktie was aangek,ondi.gd in een brief aan
alle kamerleden en leden van de regering, en noewe1 de
vasters Dok op prinsjesdag bij het Catshuis stonden, was
er toch weinig belangstelling vanuit de pers en Haagse
kringen. Het aantal vasters bestond uH een 'vastel kern
vlln 6~ maar dagelijks vastten + 10 mensen voor 1 a. 2 dagen
mee. Het oorspronkelijke idee voor de aktie was afkomstig
van Frits ter Kuile ( totaalweigeraar die vastzit in
Haarlem, zie zijn brief in Afval 22)
Een paar vragen aan 3 vast(st}ers:
M_ waarom hebben juJ,lie gevast?
Vasten is een heel oud middel OOI tot bekel"ing te komen, zo
wel voor jezelf als voor anderen. Je kunt door vasten la
ten zien dat het je ernst is.
- heb je het idee dat het gelukt is?
Ja .. op prinsjesdag was er een borrel op het Catshuis. Dat
was natuurlijk een prachtige tegenstelling, dat wij daar
zttten te vasten terwi"j1 zij zich daar aan ik weet niet
wat te goed doen. En ze kw'amen allemaal langs in hun:idure
auto met chauffeur. en we konden ze al onze borden laten
z1'en met: "wat gebeurt er met de Brede Maatschappelijke
Dfskussie over kernenergie?"1?'1 en: "het vol k wordt bedon
derd" en met wat we dan wel in plaats van kernenergie wil
den. We hebben heel veel pamfletjes uitgedeeld en daar
konden ze niet omheen, want overal stond wel ieDlánd van
onze groep.
Misschien werkt het op hun geweten. We hebDen geen macht
mallir wel kracht, en die kracht zal uiteindelijk overwinnen.
Het gaat om veel Bleer dan kernenergie. Het gaat om het hele
mall;tschappijbee1d dat je wilt. of je door w:J.1t gaan met
op deze weg van een energievers 11 ndende maatschappij.
waarin mensen ,veel te veel konSUJIQren. En het gaat ten
koste van de mensen in de derde wereld.
- gaan ju1lt-e door met deze manier van aktievoeren?
Ja, het is een voortzetting van lvasten voor net ')léven' en
vastenwaken voor huizen van politici tijdens de kernwapen
debatten. We gaan zeker door.

Een uitgebrei'd verslag van de vastenaktie is te verkrijgen
door i5.- te storten op giro 5629985 tnv Vastenaktie kern
energie te Hoogerheide ovv verslag vastenweek.
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gevolgen voor het IJsse1rneeN"ater na een ramp met een
kerncentrale in Urk:. Urk is ook nog @en mog@lijke ves-"
tigingsplaats voor een nieuwe kerncentrale. Oe onderzoeks
opdracht ging uit van het RIZA (Rijks Instituut Zuivering
Afvalwater) naar aanleiding van de derde en.ergienota en
werd uitgevoerd door het waterloopkundig laboratorium'.
De Vereniging tot behoud van het IJsselmeer (VBIJ) heeft
de wetenschapswinkel te Amsterdam gevraagd or ze het uit'"
eindelijke rapport willen doorrekenen. Dit is door een aan
tal studenten gedaan. Het RIZA rapport berekent de .perio-
de welke het duurt voordat het IJsselmeerwater weer als
drinkwater geschikt is (volgens bepaalde nonnen). na een
kalamiteit met een 1000 MWe kerncentrale gevestigd in URIC
De rjtdioaktieve stoffen zouden eerst via de atmosfeer in
de lengte richting van het Ijsselmeer verspreid worden en
vervolgens zou een bepaald gedeelte neerslaan in het IJs
selmeer. Er is hierbij uitgegaan van een windsnelheid
van 5 m/sec bij OlO tot ZZO wliJndrichting, dus precies over
het IJsselmeer vanuit Urk. Vervolgens zal als gevolg van
natuurlijk verval en uitspoeling met schoon water de concen
tratie van de radiolliktieve stoffen weer afnemen. De tijd
waarin het water voor menselijke consumptie werd berekend
op 1 tot 12 jaar. De door de werkgr.oep gefonnuleerde kri
tiek op het rapport komt op het volgende neer:

In zulke rapporten wordt meestal uitgegaan van de "worst
case". Ook in dit geval stelt men dat amen hier vanuit gaat.
Er wordt echter all één geken naar de tijd dat drinkwater
voorzientngen geen water uit het IJsselmeer mogen halen
en dat het IJsselmeer ongeschikt is voor, rekreatie, dit
is dan bepalend, terwijl naar andere schade in de biD 
sfeer niet gekeken wordt.
Op de berekeningen zal ik hier niet al te diep ingaan,
men heeft gekeken naar drie radioaktieve isotopen die
vrij kunnen komen. Bij l!~n ervan (Strontium-gO. Sr.90)
gaat men el"van uit dat het vast gaat zitten aan bodemdeel
tjes (sediment) en daarna weer heel langzaam oplost. Bij
de berekening hieraan is men uitgegaan van een paar heel
gevaarlijke aannames en bij narekening hiervan door ons
waarbij we bijvoorbeeld ook de konsentratie van het iso
toop in het water een rol lieten spelen en niét alleen
de hoeveelheid stof in het sediment. bleek de norm voor
het drinkwater niet 12 jaar maar tot ruim 31 jaar over
schreden te worden. In het rekermodel werd verder ui ge
gaan van een windsnelheid van_5 misec., een lagere wind
snelhetd zal ook een veel tragere verwijdering '\8.n Sr90

i~;ng:~~~g~a~~b~~~i s~~~~~m~:~~~ ~~gc~~s:~~ b:~P~~..a1-
bio1091sche processen een rol zouden spelen wordt buiten
beschouwing gelaten; b.v. de opname door algen en het
feit dat het IJsselmeer wordt gebruikt voor doorspoe
ling van de IJsselmeerpo1ders.en de andere polders in
de Noordelijke helft van Nederland.
Het rapport werkt met een grove simplifikatie van de te
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"'!in1ster W1nsemfL,s van ruimte l1jke orde krijgt de hoofd
prijs in de wedstrijd voor sluwe-donder-van-het-jaar.
Wat stelt-ie namelijk voor? Bouw de nieuwe ·atoomcen
trales naast de al bestaande. Bij Borssele en Dodewaard
nog eentje van 1000 megawatt erbij: Psvchologischsluw
omdat de mens er:! in die omgeving toch al gewend zijn aart
de hoge kankersterfte. Ook sluw omdat de mensen in Bors
sele en Dodewaard de atoomenergie als voldoogen feit
hebben aanvaard. terwijl zeker bij Dodewaard grote de...
monstrat1es niet gemakkeHjk georganiseerd kunnen worden.
Ik denk dat dit het grote strij.dpunt tussen de ministers
zou kunnen zijn. Aardenne wil 4 kerncent"'ales op aller
lei plaatsen fn Nederland om op autDritaire wijze de
macht van net volk te breken, terwijl Winsemius slechts
2 kerncentrales wil zonder al te veel verzet ter plaatse.
Plannen van boeren tegen het atoombesluit van het kabi
net als dat gevallen is; het storten van groenten op het
binnenhof, In ieder geval staat op 26 oktober de uit
breiding van atoomcentrales op de agenda van de minister
raad en ook nog op 2 november, waarna op 6 november het
aan-den-vo1 ke-wordt-bekendgemaakt. Tegen de nieuwe op
start van Kalkar kunnen voorgedrukte bezwaarschriften
opgevraagd worden bij de stichting Kalkarproces via
het Lek 020-221366, dit moet wel voor 22 oktober~

Burgerlijke ongehoorzaamheid speelt rechts in de kaart
volgens Den Uil van de PVDA. Een goede reden om niet
met de lsoctalisten' in zee te gaan die de eigen af
komst verloochenen. Allerlei sociale rechten zijn toch
door stakingen e.d. afgedwongen of niet soms? Als het
een beetje slim wordt gespeeld (slim zijn is niet vies)
kan een hele hoop narigheid mbt kerngaoJeld worden tegen
gehouden. Samenwerkfng in allerlei soorten akties is
daarom van. groot belang. Dat zag je wel bij het tegen
houden.van de storting. van radioaktief afval in zee:
20we 1 bezettingen als blokkades , gekombineerd met
'hardere akties' zoals de fik in vrachtwagens die de
boel vervoerden hebben ervoor gezorgd dat we nu met de
troep op het land zitten opgescheept. maar zichtbaar.
Als het in zee wordt gestort zit het even later in de
mosselen op je bord. In het vorige redaktioneel schreef
ik over het symposium over transport van radioak-tieve
stoffen via de zee. Na het kongres zegt meneer K.E. Duurs
ma dat de resultaten verassend zijn: plutonium in de
Zeeuwse mosselen uit Windscale en La Hague. H.i.i begrijpt
n~~t goe~"hoe dat kan, en dat voor een wetenschapper.
H1J begrlJpt ook niet waarom er even veel plutonium in
de mo~se1en van Zeeland als die van Delfzijl zit.
Het resultaat van het symposium was voorspeld; er wordt
gegoocheld met millirems, terwijl de stoffel'! in het
lichaam zelf op de cellen straling in de orde van rads
uitoefenen, De konklusie was: lIMet de kennis die stra-

1ingsdeskundigen nu hebbefl, kunnen modellen
worden opgeste1·d, was de overtuiging op het s)4TIposium
in Renesse. DAARMEE IS TE VOORSPELLEN OP VIS EN MOSSE
LEN UIT BESMET WATER. NA EEN RAMP EETBAAR BLIJFT:
Dit, terwijl man ar volgens Duursma niets van begrijpt~

Volledig succes akties in Fulda-dal (BRD)

Van 15 tot 30 september j .1. waren door de NATO oefe
nigen geplent in het Fulda-dal. Echter de autoriteiten

hebben ae oefeningen l'uitgesteldu• De Britten zijn op
1 oktober al teruggekeerd naar" homeland. dus van
uitstel zal wel afstel gekomen zijn.
De reden zal wel niet door de miJitllire autoriteiten
worden toegegeven; het Essaal aanwezig zijn van
tegenstanders van de militaire oefEmingen. Op burgers
schieten, dat kan je niet tlakên als militair••••

• REDACTIONEELe

300 groepen en organiwiell uit binnen- en buitenland. met een be
schrijving van ontstaan, samenwerki:npverbanden, hlstdlingen.
werkterrein en l,lÎtgavcn van boeken en tijdscllriflen tut lilnUl C'n
tentoonsteJlin~n en hu~ bibfuothcek en dowmenwie faciliteiten.

200 adrc:ssengi<1sen, bibliografieën, calalogi, mmografleë-a, hand"
boeken en ~re naslagwerken uit en anC' tientallen landen.
Dit alles ontslolen dool' uit8"eb~ide l'egistns van: al1cortingen,
landennamen, plaatsen, lrefwoordcn en tijdschrill:en.

Informalit met bw1:kking tot 80 landen uit de: hele wereld.

Projckten en publikatic. van njks- tn aemi-overheidsinstellingen
staan naast die van buurt-, derde-wereld-, huk., mi6eu·, vredes·
en vrouwenbeweging

Van Nederland zijn er kaarten als 'atOOm' en 'windmolmland' en
een oven1çht van cltpc:rimcntCII mct zcllvoonienende (au\goome)
huiun en van he~gebruik«ntra"

VerltrijpaC' in de boekhandel ofbestellen via Stieht~nlTOOL,
Entrepatdok 6&·69a, 1018 AD Amsterdam, 'd" 020 • 26+409.

KONFERENTIE OVER RADIOAKTIEF AFVAl IN NEDERLAND.

Op waenlildag 24 oktober a.s. is in Den Haag een konferentie
belegd over het 'probleem I van het radioakt1ef afval in
Nederland in het KIVI - gebouw (Kon. Instituut Voor Ing.)
Prinsessegracht 23 Den Haag. Voor inlichtingen tel 020-
65 25 11 bij Ing. NJN Ypna. van het NUKON Amsterd....
De kosten voor deze konferentie zijn f 75,- incl lunch
om 12 uur. Het gedoe begint om half 10 en gaat tot 5 uur
door. Dus verzamelen bij het Centraal Station" in Den
Haag om half negen. De sprekers zijn;
mevr. Etema Brugman van de Algemene !EneY'gieraad
dhr COOi Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
dhr Hoekstra GKN dhr 20mer KEMA
dhr Boer PZEM dhr Verkerk ECN
dhr Vrijen COVRA dhr de Jong Econ. Zaken
dhr van Dongen NU1(ON dhr Hageman Rijks Geologische

Dienst
KOMT AlLENnS1! KOMT ALLEN!!:: 24 oktober Sl30 Centr,

Station Den Haag_2_

BOEKJE VREDESAKTIEKAMP WOENSDRECHT

Nu alweer een jaar lang trotseren de vredesaktivisten
de pesterijen van de overheid, die uiteindelijk leid-
den tDt het ontruimen van het eerste VAK. Dat daannee
de akt4e zeker niet is afgelopen wordt duidelijk in het
boekje "E@n jaar VAK - WOENSORECHT". Geschiedschrijving
daar is zeker sprak.e van. Maar wel zodanig dat de kaqJers
zelf aan het woord komen. Het boekje kost f 3,65 (Inkl.
porto) en is te bestellen door overschrijving van dOt
bedrag op gi..o 19522 Fanoy !loeken Middelburg. Met mede
del ing "Vredesaktiekampl.



ACTIEF AFVAL IN BEVIE~ 

Recentelijk zij n er - repportel over ndio-actief af
val verschenen.Hiervan is het -t in de pYblicitelt ge
komen een nota van het VROM (Ministerie waar 111nseoo1us de 
b~as over is).De nota (getiteld •radio-actief afval") 
versche<~n april 1984 en Is kort geleden In een Ze IC4mer· 
co .. issie behandeld,Oeze nota stelt een 'ni~ inter!.,.. 
ops lag• voor na 1989 tot pd""'J ••n JO tot 100 jnr la
tltr.Oie ka~~ercoaal ss le vond het wel (in .eerderllel d) een 
goed plan en hebben ze 6eltrtS8* -r uit de 110ttoballto~ 
opgevist 0111 voor 1986 de een of andere geoeente bliJ te 
onaken IIM!t een ni euwe i nt-erim-opslag. 
Het andere rapport is van de conniss le Opberging op Land 
(OPLA) wat verscheen in juni dit jur.ln dit rapport 
worden voorstellen gedaan voor 'een progr.,.,. van onder
zoek' naar het opbergen van KSA (KernSplijtingsAhl l ) in 
zoutkoepels of zelh klei of 11etu0rf gesteente .Eig~tn· 
lijk Is dtt lutst.e rapport het .eest belangwekk.,de 
(het Is danooll een untal cent1 ~~etrs dikter),en dus be· 
ginnen we daa,.."...e. 

ZOUTKOEPELBORIMGEN ZIJN IN AANTOCHT 

En zoa h het zo vnk 110t onderzoeken gaat: wat Je erin 
stopt bepaalt wat erui t koort.Zo ook de aanna~~e• s di t 
deze co-lssie OPLA hanteert: 'Oe t-ot nu toe verrichte 
algenene en speci fieke velligheidsstudies a.b.t. opber
gi ng In zout en i n klei rechtvaardigen de conclusie 
dat In beide gesteentltn in beginsel veilige opberging 
..ogeljjk is.Oe resultaten van de Nederlandse studles 
en onderzoeken 11.b. t . opberging in zout wekken de ver
wach t ing dat vel lige opberging ook in Nederlands zout 
1110gel ijk zal z ijn. Gez ien de conc lusi es ui t Belgische 
ve il igheldsstudles voor bergi ng in de 8o011Se klelfor
llltie. die tot onder Nederland doorl oopt, i s te vervach• 
ten dat deze conclusi es tot onder Nederland kunnen wor· 
den doorgetrokken'. (de laatste helfl van de zin is wat 
raar geforauleerd· u ar het staat er toch ~ttht zo). 
Ook een zeer ru111 optimis .. wordt aan de dag gelegd 
over de verdere u chnische probl -n: "Gelet op de we· 
reldwijd opgedlne, ook voor opberg.ij nbouw relevante 
ervoringen aet • iJnbouw in zout worden t.a.v. de aij n
bouwl<undige uitvoerbnrhtid van opbergi ng in zout 
geen onoverkomenl ijke problemen verwacht.De '"i jnbouw· 
kundige vonogeving van opberging in klei 11100t nog n•· 
der worden ui\gewerttt.Belglsch ontwikkelingswerk h 
hi erop gericht . • 
Err veel beletselt in het tot nu gepleegde onderzoek 
die probl_, zoudtfl tun""" oproepen biJ het veilig· 
' opbergen' zijn er t19"'1 ijk niet. 
Zo bestaan er geen toestingscri teria voor de ndio
actleve stralingsbelasting voor de direct -enen
den bij een opslagplaats. O!'I.A verwacht dat deze 
snel ontwikkeld zullen worden.oaamaast gaat ze er
vanu i t dat de huidige verwerki ng van KSA in glas 
(boros111cut-glas) in de toekOIISt ui veranderen, 
en last-but-not-least tonstat.Ht'd ze dit .Ie nou 1«1· 
mul geen expi ..-nt.en kan houden •t KSA-opslag 
oa de doodeenvoudige reden dat dat te lang duurt. 
Oe koowende . opslag is dus eigenlijk liet experl~~ent. 
oaar ,.ar ..el verlloogde no-n bestun zoa l s in het 
ICK-repport van 1979 waarin aet NlM werd aange
drongen op het stellen van veiligheidseisen aan 
elk afzonderlijk onderdeel van de opberging, wordt 
dat si-lweg opziJ geschoven door tA stellen det 
er geen plaats Is voor foral hae en dat bet ere
gut on het 'totAle opbergconcept te optialiseren' . 
Clft-1 als het ergens fout gaat dan ul het wel 
worden tegengehouden ergens anders In het systeeto. 
Heel belangriJk is ook dit ze konstateren dat als J• 
het KSA -•1 hebt ~rgen dit· het niet .. r 
kan worden opgeha&ld.Het grote probl- daarbiJ Is 
dit liS je een lnqaM OOO<Ihoudt dit ook betekend 
dit het de eerst in nn•rklng k...,de 'lek..eg• 
van radio-actieve st-offen vorat.ap.rte11Jk,voorel 
oadat er een biJzonder groot aantal boringen 

op het progr.- staan : alleooaal po
tentieele 1-ekwegen ?lEen andere reden zou ziJn dit 
het benodigde ••uMChuwingssyst ... dat 1110et gun 
rinkelen als er iets fout Is het niet zo lang zou 
kunnen uithouden ols nodig is •nneer IH!t KSA nog 
zttr radioactlef 1s.(a1sschien eventjes vervangen?) 
Hear de schitterendste Is wl liet vo19tftdt: 
'Mocht 1-rs In de toet..st het technisch kunnen 
van de bevolking stltrk verainderen , dan is het 
niet ondenkbaar dat leden van dit dan levende 11.
vollling Juht ungevolge van de g-kkelljke te· 
rugwinblarheld ongewild In contact koaen Mt het 
afval". 
En dan prester~tn te het nog na deze prachtige be
red_,.ingen oa te zeggen dat IH!t niet echt kunnen 
contoleren van het KSA als er twijfels ziJn dus in 
ove....,.st-ing Is 11et de nota over radioactief 
afval van het VROM.0&1r staat n.l. det het beleid 
tan worden saaengev1t als: ' isoltrtft,beheersen ., 
controleren". 
-opslagplaatsen-
Als ooogeliJke pluten ziet de OPLA-c ... tssie de 
zoutlagen zoals die onder Groningen en Orente lo
pen, •ar ook dit welke onder de Noordz~te liggen. 
Nog steeds ..ordt ·tr onderzoek gedaan naar de zout
lagen In de NoordtH.IIaa r het de kleilagen aangaat 
is dit vooral te vinden in de' •a-. Klei' die 
ligt bi J lbl in Belgil en doorloopt in Brabant. 
Oe derde 1110gelljkheid betreft 'Mta.,rf gesteente• 
hiervoor -ten w opnieuw in Brabant rljn.Het on• 
<lerzoek zal volgens de co.hsit vooral batrtkklng 
hebben op de zoutllgen, pas als bliJkt dat IH!t daar niet 
kan gaan ze in de klei wroeun en als dat ook hoptloos 
blijkt te zijn wordt er aar gehakt In IH!t MtA.,rft ge
steent.. 
Volgens de ca.iss it zijn e.r 6 anieren van opbe1'911': 
A) COflventionelt IIIJn Mt U.rs voor IH!t LAVA/MAYA 
(•Licht en Kiddel radioactief thal) en vanuit de a1Jn
gangen een stel boorgaan voor IH!t HAVA(olloog 111d1o-ac
t1ef afval) en opbtrgruillten voor het KSA. 
8)Etn st.ortholte uit te breid., tot ten conventionele 

•iJn zoals In A is -chreven. 
C) Boorgaten vanaf de grond voor het KSA 
Dl Een stortholte voor LAVA/WIVA aet brede schacht,voor 
mensen t-oegankelijk , dlav droog boren en schieten. 
E) Een stortholte zoals in D Nar dan droog uitgespoeld. 
F) Een afzinkholte voor LAVA/MAYA • 
Een 1fweg lng ~~aken tussen deze 6 concepten durft de coa
•lssi e nu nog niet nn, Juist daarop wordt door hen ni
der onderzoet gtdaan.llel hebben de qel ijkheden A e-n R 
voor hen de voorteur.llel konstatterel ze dat het alleoaal 
wat cooeil l jter wordt als de opslag van het LAVA en HAVA 
zoals dat nu via die nl..,.. int.eri•·opslag van JO t-ot 
100 Jan gebeurt zal worden voortgezet Ql!lllat dit dan 
tot technische "' financ i ele probl-.. gaat leiden M>t 
de door hun bedachte wij ze van 'opbergen" . 

·het onderzoeksplan· 
Oe c0011issie verwacht dat het onderzoek zeker zo'n tien 
Jaar zal duren, •ar al midden 1986 zal er worden ge· 
boord In de grond. In ~t~rste instantles beukenen dat 
zo'n 5 t 10 '101tig diepe boringen• l•xl•al 500 Nter) 
dit ni et in het zout re iken. VaBI • i dden 1988 wordt dit 
dan gevolgd door zo'n 100 bori ronde. het zout bij 
de plek die uiteindelijk 100rdt ozen . Oie worden dln 
gevolgd door boringen tot net n liet zout en definitie
ve verk.,ningsboringen in het out .Dit Jaar (11iddels 
dit rapport en nog wat studie-•nderzoek) besloten welk 
opberggesteente de voorkeur h"*ft.lnbegin 1987 wordt 
vastgesteld welkt tltchniek er Ilorelt gebruikt en welke 
(zou t )fo",.tie.Hidden 1988 volgt den de keuze wur de 
defin itieve opslag zal plaat.svlnden . 

OPSLAG YAM HET LAVA EN MAYA 14A DE OI'SLA& IN ZJJPE 

In deze nota wordt voorgesteld 001 het lava/Mva op 
llnd op te slaan In constructies net boven of net 
onder het aardopparvlak.Zij gaan ervanuit dat het con 
dezelfde afvalsti'OOII gut als die nu opgeslagen wordt 
In Zijpe.Kiet duideliJk 100rdt wat eventuele nieuwe 
kerncentrales voor ui twerking hitrop heeft alsook 
det a ltljd vergeten wordt dat er bergen veramd UF6 
liggen opgeslagen op het terrein van de UCN-Al~~tlo . 

Ni-nd ""t echt wat dea-e gut gebeuren en zeker 
niet over zo'n JO Jaar.oat de UCN over 30 Jaar deze 
gigantische afvalberg niet ~~~eer kan bergen Is wel 
duidelijk.M&ar goed, daar wordt te zijnertijd wel 
wt op bedacht.llel OPIIerkelijk is het dit de opslag 
In ZIJpe niet alleen laag- e-n lliddel - ndioactlef af-

val -t aar det er vlak naut op heUelfde ECH-ter· 
rein ook •een zttr kleine hoeveelheld hoogactlef ofval 
ontstAan In ziektnhuhen,onderzotkslnstellingen en in
dustrie thans nog wordt opgeslagen biJ het ECN' • 
De nota tonstat~t~rd det:' ult de voorlopige onderzoetcs
resultaun b11jkt dat oot de lnteriaopslag van KSA zo
danig kan worden gei"Nllseerd det geen gevan bastlat 
voor •ns en •111tu In de oagevlng . 'Dit betell~tnt zo 
staat in de nota dat tr dus •geen vestigingsplaatscri
teria gesteld bellotven te worden un een lokatle voor 
een dergeliJke opslegfacillt.,it voor alle cetegoritfn 
radioactief afval. • 
Oe ~tnige criteria zijn op de eerste plaats de unvaar
ding van een geaeeote van zo'n opSlagplaats en op de 
tweede plaat.s dat hft -t 91an oa een terrein VIn zo'n 
zo ho.Etn coatissit dllt voor 1986 • t een defini t ieve 
locatie .,et kOMn Is al ingesttld.lbllY Geerts-.1n 
de pers steeds In verband gebrecht •t zijn f~~nktlt 
&Is ex-c.,..lssaris vd konll\gin in Gelderland, •ar die 
voor ons zeer. bekend Is va"""'lt zijn binding aet de GI(H 
de eigenaar van ~ard, heilben ze Wtr een baantje 
gegeven.Die c.-issie -t zo'n 10 IlOgelijke vestlgings
plutsen opi>OeSUft ,. • .". dezelfde afvalnee kan begin
nen zoals die bi j de huidige opslag plaatsvond. 
Met stip k- nu al 100rden g...-d: de lberdijk· 
daar zi Jn ze voor alles in.Kernctnt1111e of opslag als er 
•ar geld over tafel !JIIat.Oodewllrd IS een andert.Niet 
allttft heeft ~ard sinds kort ten verb111ndlngsoven 
ingtbruik genoaen , de overheld denkt nu nog dat Oode
••rd een 'axie-vrlj-gebled' is .Daarnaast kumen ze 
ook inhaken op liet door linkst partijen en antl·ktrne
nerg ieakthhtan nur voren gebrachte 1-tt op het ofval 
op te slaan biJ de bron oftewel de kerncentrales.OIIdat 
de co-issie tegen elke vora van gescheiden opslag is 
kan dit betekenen dat I temcent111le of wlllcht Hn 
der 1110911 ijk n1..,... kerncentrales ook de opslag erbiJ 
kr1Jgt.Een andere zeer reeele IlOgelijkheid is bovenop 
de Groninger zoutkoepels , i-rs den is het ook •kke
li j kcr oa de opslag van KSA diarun te kunnen koppele-n . 
Heer Iateii "' vooral goed in de gaten houden welke ge
-tas en provinc:ies wleens ttvttl zouden kunnen ..
werken en hun goed op de huid zitten,want het kunntn 
tegenhouden van deze opslag zet alle plannen voor nltu· 
we kerncentrales 1tn het doorgaan •t kernenenrgit In 
Nederland ""r op losse schroeven. 

PLATFORM EN 

STRATEGIE 2 

Afgelopen zaterdeg 13 okt-ober diskussl~terde het la.ndt
lijk Platfora Tegen Kernenergie over de te voeren stra
tegie en de funktie van het platfom nu de ~Mnlfestatle 
In ~loord voorbij is.Niet erg veel •nsen bleken hier
voor e1tn grot. balangstlt111ng te hebben: slechts zo'n 
ZS tttrwiJl dit op eerdere vergaderingen wl .eer wi lde 
zjjn. ln het eerstA s tukje over de strategie die het plat· 
fora zou .,.ten _....., is op pag ina • ol ingegoan op 
de tegenstelling~tn die in de gi'Gep ontst-onden di e de 
diskussie hierover wilde voorbarelden.Daaroot nu alleen 
een kort verslag van de diskussie en wat e"... gaat ge
beuren. 
Da diskussie spitste tich toe op de belangrijkste tegen
stellingen in het stuk van John Hontltlez .., het stuk 
dat door Jon Maree en aiJzelve werd geschreven.H ieru l t 
bleek det het platfor. het prlnc:lpe van de 'eenheid in 
verscheidenheid' hoog wilde bouden.D.w.z. dit een strate
gie die zich zou rlchtltn op het voeren van publl citelts· 
akties en Nnifestaties tot aan het kaNrdebat en na dit 
dabat de ""'l vriJ zou zijn voor directe en harde(re) at
ties, op onovertoaenlljke probl-n zou stuiten.Niet tl• 
lttn was dit niet de •nlng van de unwezigtfl, het zou 
ook betekenen dat u n het platfon~ dttlne~~endt groepen 
die t lch aet - r ichten op het _....., van deze 'harde' 
akties weinig van het platfor11 kumen verwachten en dus 
het plotfora voor getien zouden kunnen houden.OUidel ijk 
werd ook dat het platform als overleg wel inlatteven zou 
kunnen ondern-n (uiteraard), llltr d1t het platfonn 
niet kan doen alsof ze opnieuw het wiel kan 91an uitvin
den door een c~l•te oktiekiJIIIIgne tt bitdenken waar 
niet eerst een inventari satle v1n de akties die van de 
aangesloten groepen te verwachten ziJn a.an voo111f is ge
!JIIIn.Juist de akties die groepen autonooa nu uit_..., 
en gaan opstarun zouden de basis van ten ta11pagnt voor 
het eind dit jaar en begin volgend jaar 1110et1tn vonnen. 
Die oktles zouden door de groepen onderling een beetje 
k.,. tijdstip en onderlinge ondersteuning opelkur 110eten 
worden afgesteld en daarna kan het platfora bekijken 
welke vervolgen op deze akties tot ttn nuttige a sule
" onderstltuning kunnen leiden.Htt piltfora zou 11et dit 
resultaat kumen bekiJken welke la~une•s in zo'n tallll)lg· 
nt vallen en l n1atieven kunnen ondern..,.. 011 hier .,.t 
aan te doen.Een logische gevolgtrekking uit het voorof· 
1111nde is danook dat het platfonn .., de daamee verbon
dan taakgroepen (sekretariaat,Opstart,fln~nc:il!n ,publicl
ttit,juridles,en zo 010g•HJk een onderzoeksgroep) voor
Il nur de biJ het paltfora aangesloten groepen ,lis 
•service-insti tuut' rouden -ten di en~tn.Det di t alles 
bapertingen heeft ui wl duideli j k z1Jn,aar het gaat 
aeer 011 welkt prioriteitstell ing de taakgroepen IIHkriJ· 
g•n.Etn groot aantal pYnten h helaas niet erg uit de 
verf rkomen: vtrbredlng . hoe J• een zo sterk qeliJke 
(zowe k.,.ntltatltf als kwalitAtief) uitbreiding van 
de huidige AKB krijgt .Hoe we parlementair gezien voor 
-~tel aogelijk probl- kunnen zorgen zodlt het be
sluit voor -r t.erncentroles baomeil i jkt wordt. Hot 
Jt "" effltktitve 1nforat1esti'OOII gaande houdt tegenO
ver dit van de a~lobby.Hoe Je .. r voor de groepen 
in de vestigingspintsen kan batekenen, zonder dat dit 
direkt in een •nifestatle onoet ul-nden.Hoe de taak· 
grotpen dusdanig uitgebreid kunnen worden dat de taakver
zwring die deza groepen te wtchten staat niet biJ voor
baat t-ot een ...,ge11JkiH!id balloort; In hoeverre ag Je 
op dit punt de deel_,. 'JT'OICIIft hierop unspret.,.Enz 
Voor de volgende kHr is afgesproken dat het sekretariaat 
de dlskusslutul<ten ZAl n~lopen oa te k1Jk~tn welkt pYn
ten t1Jn bliJven Hggen.Ook zal het sekretar iaat Hn in
ventArisatie houden van de loperldt en nog te vervachten 
akties tussen nu en ••rt volgend Jaar(voortovtr de ak
Ues openbaar e-akt kunnen word.,).Daarbij zal een 
(HrstAJ voorstel geaakt worden •arln de lacuM's ge 
....S zulhn worden en 10 aoge11Jt voorstell., hiervoor 
gedaan zull~tn worden.Ook tooot het derde distussle·stuk 
t.erug.Dit 1s van Mans Krikte (Vredesaktlekrant) afkoe
stig en gaat over hot de banden tussen de AKS en (del,n) 
.. n de vredes.bawglng versterkt kunnen worden.Nitt det 
er bazwren tA9tn Wlren,aar de 8 punt-. warin het 
stuk ui~ konden kWI tijd nltt goed genoeg bahan· 
deld 100rden.E-. van de llttSt kontrett pYnten Is dit van 
deel- un de conferentie owr burgelijkt ongehoonl
htld en 110ft-kol5ptrat1t die ongeveer hal f Januari plaats 
ul vinden.Ook zal de volgenclt klif' een voorstel ·voor 
"n landeliJkt huh-un-huis-krant (t 500.000 ex...,la
rtft) worden behandeld . 
Oe volgende platfora vtf'9lder1ng is op 17 no.....,.r in 
Utreeht in of de ICif'9ldoor of de SSR en begint oa 10.31l 
(voor de exacte vtf'9lderplaats kan Je ballen •t het se
kretariaat dat In het pand van Mi11tudefens1t hulst: 
020 - ZZ 13 66. l Fred Gtrste11ng 
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~ loPENiiil 
OPOf BRIEF 2 oktober '8-4 

Mnk 1 acht tegen de sc.ndal i ge gang van nken 
tijdens do ontrul.lng, .. andag I oktober bij 
het b..,ker- VAK un de KDolweg. 
Tijdens deze ontrulaing was er sprake von 
pure a1shandellft9 dit ten~l11 wij geen aktief 
verzet boden. Bijvoorbeeld werd een kaiiiPI>t
woner op een dusdanige onanler weggesleept 
dat htj In ernstige 1clealood kw110. 
De overigen werden ook op zeer 9rove wijze 
van Mt u.c>. een eind de KDolweg 011 ge
sleept. 
Eon kuopbewoner die en~ele uren later terug· 
kwaa van zijn werk en het taap op wou lopen, 
werd u.gen de grond gewerkt , geslagen en 
getrapt. 
Zonder duidelijk aanwijsbare reden was een 
hond Ingezet 011 nenson te lnti•lderen en weg 

~=v~r'~den - aensen gebeten aet dus· 
danige gevolgen dat ze zicli onder dokters· 
belltlldellng ~t111 stellen. 
Tot 9 uur 's 1vonds wn eon def} van de 
Koolweg alleen voor de kampbewonerssters af· 
gesloten. Hier Is duidelijk sprake van vrij· 
heldsberoving. Oooo' een po11t1e-ogent werd 
letterlijk gezegd dat 'alleen a6n511n gebruik 
..cl~ ten u ken van de Koolweg •. De toegang tot 
het kM~p werd de kupbNOnerssters onuegd 
c*at er • ubtslllndellngen verricht 1108Sten 
worden• . 
liet werd ons duidelijk wat ze hier onder 
verstonden, na101Hjk zinloze vernietiging 
van alles wat wij opgebouwd hadden: keubn· 
spull en won!n Mr en der weggeS~~eten, huis· 
taaer en lteYken waren •t een graaf•chlne 
OIIZIJ geveegd, wurM de br&ndweer nn Mt 
terrein Nn grote Ilodelerpoel •akte; ook zijn 
collectieve olgendCII!Iften gobrulkt 0111 de fun· 
dorlng aan te leg9en voor het betonstorttn. 
Plastic, dekens en tenten zijn door de poli· 
tie In beslag gencooen. 11e zien dit als dief· 
stal, want toen we oa een bewijs van ontvangst 
vroegen, wrd cloOr de politie beweerd dat ze 
niets in beslig llldden genocen. 
In alle krant... van vandaag staat dat door de 
vredenkthiston •t verf~tjes zou zijn 
gegOOid . Olt Is eon pertlnentt leugen. WAt 
reltelijk gebeurde Is dat mensen verf over 
hun eigen bouwsols gooiden, zodat do polltie 
niet zonder vuile hinden due af zou kunnen 
breken . Oaartllj Is niet cloOr attlvlsten eet 
vorl naar de polltie gegooid. lle vinden het 
oen grof schandaal dat de polltie b11jkblar 
dozt leugen nodig ~eoft om de ontrulftllng te 
rechtvaardigen en op deze aanler ons pro• 
betrt te trlainallseren. Ook zouden wl.l 

jourMllsten willen verzoel:.111 ~rende de 
helt tijd unwezlg te zijn en niet blinde· 
llngs de beweringen van de polltie te gelo
ven. 
De hele ontruiMing zien we ah een behc:M
lljke prestige lcwstle. Het ging In totaal 
oa 3 kubieke Mter doo<: ons uitgegraven ztnd. 
lle vragen dl g-nteraad deze Idiote gang 
van u~en bij het college van 8 en 11 aan 
de orde te stellen. 

bewoner/sters van het 
vredesal:.tleltMp rond 
dl bunker 

Het vredesaktiekamp In Woensdrecht Is weer dl· 
verse onelen ontrulaod geworden door de barbaren 
van de rechtsorde die de onze niet Is. Vol 
goede .-d wordt na el ke aanvol de zaak weer 
enigzins op orde gebracht. Ouldelljk Is d.>t 
nen biJ de g-.nte Woensdrecht on In Den 
Haag (Korthals Altes, een •lnlster van jus
titie, Is nog op belde vredeskl~Çen op be
zoek gtweest ... hij durfde de polltiebus niet 
uit 011 naar zijn zeggen 'niet te provoceren") 
ret het blijven van de bewoners In de res· 
pektlevelijkt Ngen zit. De ontrul10lng van 
Mt oorspronkelijke vredesaktiekaap kostte 
65000 gulden, welk bedrag de geaeente lloens· 
drecht van de staat terug wil Mbben. Olt 
111akt duidelijk wie uitelndellj~ het bevel 
tot de grootse ME operatie heeft gegeven: de 
11lnlsters Rietkerk en Korthals. Qat het ka10p 
blijft en dat er zelfs twee ko•pen zijn Is 
nttuurlljk een 11lsrekenlng van jewelste voor 
die 11lnlsters. Bovendien krijgen ze waar· 
schiJnliJk ook nog een proces un hun broek 
doo.- Nlek van ruen In verband eet de lnfil· 
tratie van de 8YO door tne John Wood die In 
een voorlopig gotulgenverhoor onder ede ding· 
en heeft verteld waar Pen, de advokaat van 
Hlek, genoeg gegevens met heeft verkregen om 
de staat oen te klagen. Het verloop van dlt 
proces k011t In Af va 1 24, zeker Is In leder 
geval dat de BVO John llood echt In dienst 
llld en goed beteelde 011 11tnsen over te halen 
b""""n te 101ken. 
Het blijft vooralsnog een 'I)'Sterle Me deze 
John Wood zo gt!lllkkelljk aan de Hlrage-grana
ten kon k0111en en wat de rol van de Belgische 
en Nederlandse douane was dit de opdracht 
kreeg oro John met ziJn gr1naten door te la ten. 

Oe politie In Woensdrecht doet blijkbaar 
niets anders eeer dan patroullloren biJ de 
twee vredeskupen en ontrullltn. Er Is dan ook 
een aanvraag Ingediend bij Korthals oe 1.5 Nn 
ooeer rijkspolitie, die zich uitsluitend zul· 
1en bezighouden IIW!t de VAI:KEN. 

In de welc van 8 tot 12 oktober wu Ik In 
het Bos· Vak 2bls. Ooor de weinige -en 
wordt onuettend hard g-rkt oa alloen .... 
te o..,rleven. Ooor het 80dclerlge ptd naar het 
kamp kost het met behulp van de bakflets 
heel veel moeite 011 b.v. water te halen bij 
de dlchtsbljzljnde boer. Ik zelf heb hot ook 
eo11110al gedaan, en pas na Hn half uur sleu
ren owr een afstand van een paar honderd 
•ter llodderpad lukte Mt oa de watervoor
raad bij het VAl: te deponeren. Er -t oot 
dagelijks hout glloaald VOI"den uit een ungren· 
zend bos en 11tt de regenbuien van de laatste 
tUd Is droog hout zeldzaa•. Voor koffie en 
koken -t durGil veel moeite 1edaan worden 
011 het vuur onder Mt 'fornuis aan te krlj· 
gen: eerst Mt helt Uelne houtjes en dan 
allengd dikkere stukken (nat) hout. Als liet 
vuur aan Is ben Je dan zo ""r een half uur 
of drie l:wlrtler verder. Het grote vuur In 
de zitkuil doorloopt de zelfde procedure 
voor het aan Is. Alle ciagelijkst dingen die 
In onze 'gecivll lseerde' matscheppij weinig 
tijd kosten, ziJn In de VAXICIH de dagvulling 
geworden.O. helt dag regen Is nog best uit 
te houden In een regenpat eet voldoende trui· 
en eronder. So.s .. rk je het niet eens dat 
het regent o.dat er zoveel gedaan -t word· 
en. ren problHII Is echter wel dat er door 
het tekort aan ~~ensen geen tijd voor akt1es 
Is. Plannen zijn er wel: er wordt In het 
Bos-Vak voortaan elke aaand bij volle IIMn 
"" feest gegeven aet het orkest van de 
etlllllgdurende lljstand. Het eerste feest 
zal plaatsviiiden 011 8 nov-.r. Aln het 
feest gaat Hn houvestdag vooraf 011 het VAX 
voor de volgende Nand te voorzien van vol· 
doende llout. Het hout..,sten gaat het he}e 
weekend na het volle maanfeest door. 
Tijdens •ljn vert.liJf In het Bos·val:. werd 
op een regenachtige woensdagodltend een '"' 
val gedaan In het kaap en - t de overkill
ping over de zitkuil Mt ontgeldln: k08!Jleet 
Mt plastic en booastunen verdween het nek
je In een polltlebus, Verder werd er nog Hn 
willekeurig op de grond liggend stuk plastic 
aeegenoaen. lederoen was natuurlijk vrese lijk 
kwaad en werd weer stevig op dt gestresst 
kljkende polltieagenten gescholden. Tijdens 
het wegruleken vtn de staketsels van overkap-

~ 

ping werd de schoorsteen van Mt fornuis ka· 
potgetrokken. 
Ik zal je niet eeer vervelen .. t de dagelijk
se besloonoerlngen In het VAK-gebeuren, want 
die nooet je aan de lljfe ondervinden. Het is 
un veranbloordelljkheld van de vredesbewe· 
ging dat """ de ~~ensen bij de VAJ:KDI niet 
lut stikken. lilent Jan heeft voor 500 000 
deaonstranten gezegd: • als die kruisraketten 
geplaatst gun worden, dan ealgreren we to<:h 
met z'n allen naar Woensdrecht". Niet dat we 
ons iets van Kient Jan aan moeten trekken, 
maer het was toch wel een goed plan: waoroe 
zijn er dan zo weinig •nson dit daar op het 
Kalle ..,ld stonden te juicMn naar lloensdrecht 
gft!llgreerd7 Dit Is de kern v•n de als lukking 
van de 'vrl!desbNeglng': men doet niet wat 
men zegt; net als In de kerken het woord Gods 
wordt VOO"!Jedragen, ftlaar niet dudwerkelljk 
uitgevoerd, worat bij het IKV van ellts ge
ugd dat niet ?!dun wordt. Hl ent Jan wordt 
niet eons op z n vln~ers gotlkt, tl die lllêll· 
sen die stonden t.e juichen ook niet. Hieruit 
bli j kt dat de vredesbeweging tot kretologie 
neigt als voorgen-n daden tot uitvoer aoe
ten worden gebracht. 
Er wordt natuurlijk wel steun gegeven uit 
het land, er wordt geld gestort op glrono. 
3332g68 t.n.v. VAX lloogel"Mide. maar er zijn 
te weinig 110nsen d1e er daadwerkelijk iets 
voor over hebben en er kooen wonen. Er zijn 
toch genoeg ""nsen die zeggen : kon Ik aaar 
wit meer doen dan alleen maar een dellonstra· 
tlo per jaar en eens In de vier jur SU!m
men. Nou. hier Is dan je kans: ga een paar 
weken In Woensdrecht wonen, verlaat je video 
en huls en haerd en ga er daadwerkelijk he~ . 

~K~ 
VERSIER DE BASIS 
Op zondag 21 okt~r gaan wc buig •t het 
opvrolijken van de voonullge vliegbuis te 
110111sdrecht, die op 30 Sf9tellber bij de grote 
ultverkOOII leeg gehaald Is. llat dacht je nn 
een gele startbaan, oranje zendaastjes, roze 
bunkertjes of ten aon-nt van de lutste 
restjes NATo-draad, ha loapju, 1. b. ertjes 
voor eeuwig In beton gegoten, etc. kortoa 
tut je fantasie de vrije loop. H- In 
leder geval _, betonsclllar, verf, versier· 
selen. eten, 1ct1evoerders, enzovoort, alles 
wat Je nodig llebt 0111 het geheel oa te turnen 
In een sch1tter111d openltlcht&ls-. 

21 OKTOBER ICOH KAAR WO€HSDRECHT, NAAK 
IIOCHSORECHT *lOl ! 
.14 kunt natuurlijk ook al eerder k-n en 
••M I pen het VAl: op te bouwen/In stand te 
houdeft, je .. et dan woel jo eigen onderdak 
bouwen, dearvoor heb je veel plutic on touw 
en fantasie nodig. 
voor de 11tnsen die zich wel eens Nt het 
IYAO bezig hebben gehouden of dat wel zOUden 
willen doen: op zaterdag ZO oktober wordt er 

!~~~ V~~=v:~n ee.!t vT~C~~tnJV:ouden 
Vredes Actie Oorp. Oa + 12 uur In Mt VAl:, 
Mb je ldeefn. tijd of &langstelling, koa dan 
~~eepraten. 

WOEHSORECIIT, WilERE TliE HEli IIORLO STARTS ! 

Op woensdagochtend IS augustus hebben Joost 
en Bert de tendlut op de vliegbes Is 
\loensdrecht bekl-n. Ze werden ondersteund 
door een groep bulten Mt hek. Door oalddel 
van een kabelbaantje onderhielden ze daar
"" kontakt. Met spandoeken en ballonnen 
lieten ze 1lch zien. De luchtaachtbewaking 
greep niet in tn na 36 . .llj.-n ze zelf uit 
de aast. Beneden werdell" u nog enige tijd 
vast gehouden ••r al spoedig door de .. re. 
chaussee naar PIJtte getransporteerd. 
Dit berlc~t stond ook In de kr tnt. Niet ver· 
aeld werd dat ze op het polltieburo aldaar 
11lshandeld werden. Ze werden bij de haren 
beetgepakt en uit het polltiebusje gesjord. 
Als ze In de cel l..,.al .. ten, wordt Bert 
cloOr twee un hard In de rug gebeukt. Ka een 
uur wordt hen proces-verbaal opg-akt en 
worden ze ungeklugd voor vernieling en 
betreden vtn vert.oden terrein. Qan MOgen ze 
vertrekken. 
In de toenaiOI van de terreur In het ver· 
volglngsbeleld zien u ten landelijke ont· 
wikkeling. Bert wil die terreur dlrv. oktles 
grug un de kult stallen. Voor .. r lnfor
• tle l<un je bellen nu.r heli: 080-555770. 



Als wij het Australiese · uránium niet mijnen, niet exporteren, 
dan komen ze het· halen • • • • 

Ooi'~--· "_., . ,."._~ 
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Tl-liJS EN TINEKE MU.IRLJN< Ria-tTTEN ENKELE JAREN GELEOEN DE AUSTRALIESE Af'DELINC OP 
VAN W.I.S.E. (WORLO N'ORMATION SERVICE ON ENERGY, POSTBOX 87, Gt.EN APLIN Q4}81, AUSTR.) 
IN SEPTEM8ER WAREN ZE IN KOLOING, DENEMARKEN OP DE INTERNATIONALE VERGADERING OVER 
KERNENERGIE, I>FVAJ.. HAD DAAR EEN GESPREK MET ZE, VOORAL OVER URAN!UMWINNINC:, OE PO
UTIEK VAN AUSTRAUE, DE POSITIE VAN DE ABORIGINALS, DE GEVAREN VAN URANIUMWINNING EN 
OVER DE OPSLAG VAN RADIOAKTIEF Af'VAL. EEN I'ITERVIEW DAT MISSCHIEN MEER VRAGEN CJP. 
ROEPT DAN HET BEANTWOORDT. MAAR DAT WELLICHT DAAROM DES TE BELANGRIJKER IS. 

f< wo«~.! V«1146 dt twudt wud:to~s bt A&Utu
Ul Ut4ftiwn ~UIOMtJt t 

Thot'o rlght. Ja, Rum Jungle In hot Northem 
Terrltor)' wat de eerata. Daar- hebben le we.l 
zo'n vei"'Chrikkelilke rommel gemaakt. Want 
toon wea er nog geen enlc41e kontrole In verband 
mot hot milieu. Torwijl zo aan hot mijnen weren, 
tljn afvalprodlA<ton van do mijn In de Alllga
tol'-rlvlor torecht gokome<~- Ooar<loor word hot 
water ven de AIU91torrivler zo verontreinigd 
dot zolfe nu, 20 - JO )lW' later, hot grootato 
gedoolto van do planton on dieren niet moor 
loeft. Ourt>lj kwam, dat bij dlo Rum Junglemijn 
zware metalen door de zware regene van de 
miJn alepoeldon In do rivie r. En water van dio 
rivier word gebruikt door do Aborlglnolo In die 
tijd. 
Ik weet niet predes tot wonneer Rum Jungle 
open io gow-t. No die tijd Ie de Mary Kathleen 
mijn, die gele9M wu In een drogere atreek 
van Auotralll, opengegooid. Toen do Mary Kathleen 
mijn opengelegd word, wao er oen grote vraag 
....,. ....,ium. Oot la ongovnr 20, 25 )Nr gele
don. 

be 19 76 '' u ~u OtOduzoà ~wtW dDo< dt 
tt~Wig oodu ~9. """ mutu Fox, dt ~o~
Mamdt !Wo~< IJI4ultll. Wal W4ttll dt a;:htt<
g«>odtn ...., d4t onckuou r 

Langz.am kwamen do problemen, dlo er biJ 
do Rum Jungle mijn geweest waren, ..., hot 
licht. Oot gaf een op«:huddlng In Auotnlie, 
ook een poliliel<e opoclluddlng. Mr. Ft-r, del 
wao de mlnloter-presldont, zei In 1972, 1973 
in hol poriement - hij wao vóór unnlumwimlng 
- dot zoala hot gewnot w.. In do Rum Jungle 
mijn, dat dat nooit mnr zou gebeuren. HIJ ..-st 
bakwlnen dot hot zo alecht w-. Kort daama 
kwam do Labor party aan do mocht. En dlo hobbe<o 
do Rongor lnquiry Ingesteld, een onderzoek noer 
do effekten von uranlumwinni~ 

Wal ...,.. dt uit614g """ d4t oodtuou t 

Do Rongor lnqulry WM nn org uitgebreid on· 
dorzook. oe konlcluoleo van dol lltldortook waren, 
dat in hot belong van Auotrolil en dot van do 
wereld In zijn gohoei hit beter wao unonlum 
niet to wlmen, tot ittlo aapelcton beter ondouocht 
waren ••• Fox, dot woe hot hoofd van cllo Rangot 
lnqulry, die zag al -· dol hot verbond t..-. 
civiel on militair gebruik van uranium erg groot ... 
•Oe nucleaire ln<llstrie draact onbedoeld bij 
tot een verf>oosd tlsiko op een atoomoorlos
Het meest -leuze gevaar In onu opvattlns 
is dat van proliferatie- van kernwapens.• 

(Rannr !nguiry 1976) 
Er wwen natwrliîiê öêîk okonomloc:ho Ndënën 
om hot langzaam Nn te doen mot de ur11f!lurn
wlml~ Do grote mljnmaatacNppljen hebbon 
er allo belang biJ om umon to werken met de 
Auotralioc:ho reqering om niet to vlug te mijnen. 
Om die roden zijn ze ook oen bee tje bang om 
do mijnon vlakbij do Rum Jungle full opeod te 
geven, want dia mijnen zijn heel rijk. Die z ijn 
niet ondorgrondo, zo '-van er alleen maar een 
toplaag ·af te holen, ooma zelfo holemaal niet. 
Oo erto zelf lo ook heel rijk, duo er zouden heel 
lage mijnkooton ..., verbondon zijn. Alo Auotrolll 
die in oen koor open zou leggen zou do pril• 
van uranium teveel omlaag gaan. Dat lo oen 
van do rodenon om het oen bootje ruotlg aan 
te doen. 

W4l C. u uudu mtl diL ...... ~udbtgû """ 
Fox gtbtu.u r 

Hot hoeft voor vonci\Uiande jaron do politieke 
oc:eno In Auotralll bopoold. Hot WM htt dokument 
voor do onti-<Jtanlum beweging on waar ook 
do politici oP teNCJYielen. Het it oen grote atlmu-
1.". geweest voor do bowol)lng om door ta gaan. 

M.~A• """ dt. 41tdut wt, ilt wtU d4t u. c1t 
tijd d4t dat <4ppt d utudltt.JI, t• bt ltJt""-"'tf. 
lb. kwot wt.U ~tgd lbt AlfttM.tt Ntw6 Sttulul, 
nou tod! ..UIUjlcu uo01 d4t oltdtttoà, W4AI 
dat U ~ om ftt.f Uttttf Ûl ft dAmmtll. 
fu ~g6rn&ltotuutt om lltt publitlt ~..ut 
lt 61tlàlo. 

o..r bon ik hol ook "_ - Ik bon ponoonll)k 
ook huivorig voor doto onderzoeken. Oe Auatrallaao 
beweging hooft In die tijd ontzettend voel -rgia 
beateed aan die lnqulry. Ik geloof zelfo dot <MOt 
den de helft v." het materiaal. wat Fox verzernel· 
do, kwom van ......,_., von bulton officlole organln· 
lleo. Ik ban hol er ook mee oeno alo jo Z'"Jl 
dat hot oen aflaldlngam........,.. la. Dat it ook 
eigenliJk baweten, want • • • do fOX lnqulry 
WM opgezet door do Labor party. Die Lab« 
party hoeft onlango zijn poolltlek gowljtlgd, 
en lo ""'909*8" van antl·urenlum neer pro-uranium. 
AJa zoveel -rgl• Ingezet moat wordon voor 
zo'n lnqulry1 en ela het dln toeh mear voor zo'n 
1 of z jaar Jo, dot hot eon bootje poollief ,_,ltaat 
hoeft, dan bon Ik er verder niet v_. te vinden. 

Ik heb niet de mening van de 'movement• hierover. 
Want, Ik bon zelf verbondon geweeot • ." miJn· 
maated>appijen, en Ik weet do voor· en do nadelen 
van mijnen. En het mijnen ven uranium verachilt 
op zich nlot veel van hol mijnen von koper en 
andere ertaen. Do prakti- bezwaren van hot 
mijnen, die zijn ioll hoger, natuurlijk, 1\'14at 
dot lo niet hot punt waar wiJ hol op ean 1ct.n>on 
vallen. Het qevaar ven uranium vind Ik \I'OOHI 
de ..-llljkheld om hit onder kontrole te houden. 
En mot onder kontrole houdon bodoei Ik, of hot 
naar wapene gaat, of hel naar cent.ralet gaat, 
neer torrorloton, en -ar uiteindolijk hol afval 
..-t komen. Van die gev"""' zie Ik hot grootoio 
gevaat dot van do oorlog. Daarna zoo Ik ,_",.,n 
hot afval.AJa derde do torrorloton, en ten vierde 
de komreaktoron. 

....". dt 411dut lwtt zts ft ott, uil W4t tt mtt 
Rum JW!glf. u gtbtuU, blii\1 d4t h~l tod! btltoo<
liju ~114WI uo01 •u miiWl opkut.tt. 

Ja natuurliJk, voor dol opoclfleke gebied. Maar 
Ik ben in principe t_. elke grote mijn. Niet 
alleen togen uraniummijnen, maar tegen allo 
grote mijnen. Ze doen allemooi enorme ochado. 
Zoal• die ·zware metalen, zoala zink ao enderot 
alo ze In do rivlot komen doet dat enorme ochado. 
Vooral voor de Aborlglnale die dot water gebruiken. 
Er ziJn zoveel nadelen aan hot mijnen verbonden. 
Neem nou aluminium, dot 11 .., zijtpoot mloac:hlen, 
miW' hot mijnen van aluminium hoeft ook gevaren. 
Maar lk zie het gevaar ven eluminium nlet zozeer 
in hot mijnen, maar alo aluminium gebruikt wordt, 
dan wordt een enorme hoeveelheid elektriciteit 
gebruikt en dat hoeft weer effekt op do woield. 

Jt •~mi •d dt po6ltlt. """ dt. Abo<igiMU. 
Kwo jf. dGa< W4t me.u ow< ~ttdttA t 

Do Aborlglnalo zijn voortdurend gedwongen geweest 
zich te verplaatoen vOO< mljnmaa~ijlin. 
Geen wonder dat do Aborlglnola, dio echt op 
het land werken, tegen het wlmen ..,." urW\Ium 
zijn, zoalo zo ook togen hot mi~ van koper 
z ijn. Allea waardoor ze verploalti wordan zijn 
ze oP tegen. Zo wordan rondgeduwd door Iedereen. 
Za kunnon wel een otukja !Md kriJgen, maar 
zogauw er mlf)Oralen In do grond ontdekt worden, 
moeton ze toch weer weg. Het gaat do Aborlgl
nalt vooral om hun heilige gronden. Veel van 
do uranium wordt gevonden op heilige gfondan. 
Do Abotiglnall zien hot lend alo hun leven. Alleo 
wat tiJ aennlcan mat do hand van do grond, 
daar leggen ze hun ziel In, dat lo hun loven. 
WIJ zijn in do Wooteroe landen materialisten, 
maar zij ._n hun tlol in hit land zitten. 
Hot venchll lo zo . enorm groot. Wij zoudon hot 
venchrlkkolljk vindon alo do kathedraal St. Jan 
In OM Bolch vamleid zou worden, of de St, 
Platerokerk In Roma. Dat zoudon wij vei'IChrlkke
llik vinden. O.t zijn zulka pnchtlge gobouwon, 
z~ we dan. Maar wiJ vindon hel niet org 
alo er een rotoachtig gebled In eon nodorzettln<) 
van Abotlglnala op wordt geblazen. Want dot 
lo niet door do mono gemaokt, dot la door do 
nat.,... gevormd. 
Onder do Aborlglnalo zijn er ochlor ook ",_ 
dio vóór uranlumwiming tljn. Dat zijn do ,_ 
van Aborlglnalo, do ~.... en w.....,... zijn 
til vóór ? Waarom, omdat zij do royaiUH krijgen. 

AUSTRALIAN URANIUM \)-
Do road MOmt eon bOOIIIIIng, die zegt "J .. , 
die kriJgt dan zoveel geld, dio kunnon or dan 
van all" voor kopen. Landrov- blor, van all"-

f< '' ttJt 4tgumut, d4t ut411iumwin.U.g de wt.<tt-
1Do61!WI zou b«<ûjr!tll. Ollt Ugwntlll u~<dt 

blfvoo<bttld Oon 1lwl61411 """ dt A&Ut<4U&K 
Lllb<>< 1'4tl!/ """ bt 19rt. Wal ubtdu ~ dGa<Uû, 
o- ben Ik hot niet "_ --. Do uronlumwlmlng 
mot do moelome epperatuur die ze nou hobl>on, 
dia hoeft zo weinig werkere nodig In verhouding 
tot do kapltaablnvooterlngon, do:t loot ho_. 
geen prebloem op. Alo do -ratuur nou nog 
In Auotralll gemaakt zou k..",... worden, dan 
zou dat mijn viola nog een bootje veranderen, 
maar hel meeste erven komt uit het buiten!W, 
en hot hoeft wat worke~ld botrolt holotnaol 
geen effekt. Mloachion bij hot opzetten van _, 
mijn, dan hebben ze voor een paar mNnden 
moor workers nodlo; Maar dot 11 .UO.. 

A&Ut...Ul ~ bt dt <idtt~g. dal tt ttJt totdä 
•lltw<t utdu6t<it wllttn ht.b~.. Hot ziu juJilt. 
die ontwiltutbtg r 

Oio tondono lo or. Do regering, die nu ..., do 
mad1t la, en do nieuwe preoldaflt !leb Hawb 
hebbon do Fox lnqulry opzij gezet. Hot zO.. kinder
achtig zijn, volgena Bob Hawko, om te gelovan 
dat do wereld vorder kon goan tondot de nuklealro 
Industrie, zondot hot mijnon van uranium. Al 
heel gauw nadat Hewke oen do macht kwam 
- hij io van do Labor partiJ - begon hol duldolijk 
te worden dat. hiJ zijn pro-uranlurngodachto vardor 
zou ..,_"_ In juli 1982 w• ar een nat'-le 
konferentie van do Auatrall- ubor parliJ In 
Canberra. Daar werd na oen lang debat aan 
motlo oangonomon, oen 01'9 ambivalente motie, 
namalijk om aan do - kant aan anti-uraniumpoli
tiek te voeren, maar .., do .,.... kant WO<d 
er aan toegevoegd dot hot mijnen van uranium, 
doet waar dat uranium gemengd waa met andere 
maleion zou moeton wordon toegolatan. En hol 
w• toen al duldolijk voor do Auotrall- beweging 
In ~t voor oen richting we gl._.. 

Dat WM vooraJ een ekonomln atgument. Er 
word gezegd, wij kunnen nlot k...-J<wont zijn, 
wiJ k....,.n niet do lcoper In do grond laton zitten 
omelot er ook uranium gevonden wordt. o.n 
1«n>on we overal wel ..- otcppen. WIJ hoaven 
die uranium niet te exporteren, niet dirolct • 
.En dit jaar lo hot nog verdor gegaan bi",_ 
do Labor partij. Eon nieuw arg<.manl wu, dot 
alo wiJ hot Auotrall- Lnnlum niet mi;.>, 
alo wiJ hot nlot exporteren, dan komen zo hot 



1\alel\o WIJ ~ltten CJn98veer In dezelfde pooltie 
ola de Arebleae Ionden tn41l hun olie. Ala de 
Arobleren hun allo niet afalün, komen zo het 
ook wel halen. 
Ve~ 11 het grote 8njl.menl van mr. Hawb, 
w- heel veel ,.".._, lnlnll>l*>. dat, alt wij 
het AtattaUne uraniwn niet ml;,.n, ct.n kcwnt 
het· uranium uit andere Ionden. Oon komt heL 
ven onontwikkelde landen, waar de kontrole 
nlat zo atreng la ola binnen AuotraiU!. Doordat 
wl) het uranium ,... gaan l•porteren k..-..en wij 
herdor "-"'"" over de kontrole binnen de 
nukleolre l~trle. Er zal naar Auotralll golulaterd 
worden, en, det la hot ~ dat gebruikt 
wordt, wij maken laltelijk een velllgor wereld 
door uranium te mijnen. En heel veel menoen 
denken dal dit or~nt weer lo. Anderen, on 
miooetlien wel de meerdeltleid, zien het oio een 
eynloae grap. Want niemand gelooft In een otuk)e 
peplar, ook niet in AUitralll. 

Wat je nu zegt, wu laotot op de nationale tolevlllie 
te zien, namelijk '- de loop van uranium liep, 
van A~at.rolll naar Oultaland vlo Amerika (Een 
programma van de A.B.C., • juli 1984, Handle 
wlth care, r. ). Hoe het aerit: naar Canada ginq, 
hoe het opgewerkt wordt, de hele loop. En het 
werd duldolijk gemeokt, del de uranium totaal 
builen kontrole viel, ...- het offlcllle toezicht 
von de I.A.E.A. Onternatlonal Atomie Energy 
Agoney, in Wenen). Hot wu een ultotokand pro
grwnma en hel heeft veel Invloed gehad, niet 
bepaald In het voordeel van mr. Hewt<e. Moor 
hot gaat dut uiteindelijk om de dollar. Men odlermt 
don met die kontrolomoalregelen, moor Ik geloof 
dat zelfa de - olmpolio AUitnolllr dMr niet 
In gelooft. Hot dl'aalt oileen om de dollar. 

Tot 1111 toe fs trlti,. "" blj de bevolking vr1j,..l 
onbektnde stof, die door de kemcentnlu en op· 
,..r*fngsfabrf- c001tf11U In water en lucht 9'0" 
loosd wordt. Ik vrees dAt die onbekendheld b-st 
In st.end wordt gehouden. 11111,..., dat zal 1t hle.
onder trachten uit te leggen. 
Alltrtnst, wat 1s trlt1111 1 Het 1s een radla
aktleve woterstof, of •t andere woorden, het h 
een radlaaktleve lsotoop van waterstof. Alle op 
aarde voorkOMftéle waterstof bestut voor 99,98 S 
uit gewone wotei'Stof, !let In de atocllltem fên 
proton, wur ..,..., Mn elektron druft, Oe 
over ige 0,015 S besteat uit deuter1,., ook wel 
zware waterstof genaa11d. Dit heeft Mn proton 
en Mn neutron In de atoooakern en ook weer Un 
elektron. Belde soorten wtterstof ziJn stabiel. 
Tr1tllll heeft Hn proton en - neutronen In 
de atOCIIkem en weer Mn elektron ei"'OItteen. 
Het 1s "" Instablel atooao daordet het fên neu· 
tron te veel heeft. (figuur 1) ,...,..-, ,...--, 

/ J / I 
1 ~ I ; ::lt.. 1 

I '# I 1 -. 1 
I // I // , __ ..... ,_,... .... 

---,,.._ ... _ -l.....-•l..U. .. ,....... , __ ··- , ......... 
Na een ztlcere tijd 

verandert dit neutràn In een protoft, waarbij 
ook een elektron uit de kem wordt weggeschoten 
(batutra11ng) . Het nl- gevonlde el-nt 1s 
holf-3, met - protonen en Mn neutron In de 
ktm. Oft vetanderen van hot ene el-nt In het 
endera noemt 11011 radlaaktlef verval,(flguur Z) 

& ~ • 
..... ......., , .... 

Het VOI"II8n van trltiUII 1s het onvtm1jde11jke 
gevolg van het In gebruik hebben van kernreaktoren , 
In een temreaktor 1s eon kontinu neutr011enlxlo
blrdellent aan de gang, lloordat neutronen geen 
elektrische lading hebben (neutraal zijn) kunnen 
ze ve-kkelljk In ·de kern nn een atOCII binnen 
dringen. En aangezien de splfjtstoflcern van een 
reaktor ~~eestel geheel oegoven 1s Mt water (2 
at-n watei'Stof en 1 ato .. zuui'Stof oer wate.-
.. lokule) , Is het geen wonder dat neutronen In 
waterstofat0111en gevangen worden, Om al lerlel 
redenen 110tt van tijd tot tijd hot reakt.,....ater 
gedeeltelijk wrvei'St worden. Oe ndfoaktleve 
ileeltJu kunnen grotendeels uit liet ververste 
water gefilterd worden,trith• e<:hter niet. 

· Chettsch gezien 1s tr1th• gelijk aan gewone. 
waterstof. Er Is dan ook geen betaalbere ooogelUk· 
held OD trltlua uit het reaktOI"afva lwater te 
halen. Dus wordt het geloosd In het oppervlakte· 
watar. Een ander dtel gut gasvo ... 1g of In wate.
dea!> de schoorstaen uit, 

i4 UlO lff.Uwaüillg WJ1 IWII ~<Wipwtt. Ho~ U 
d4t l~ u~dtl4tfJI t 

Er weren altijd vekbonden dl~ een pro-uHnlum 
~ hadden. Op dit ogori>llk zijn er venehll· 
lende vold>onden, dlo met mijnen te maken hebben, 
dlo vóór uranium zijn. Moor er zijn ook vekbonden, 
die met uranium "' maken hebben, die feller 
worden t"98n urenium. Oot zijn~ opoorwe~onden, 
de bonden van eloktrlelfno. Elke mijn heeft eloktrl· 
clteit nodig. En het ia wol eene voorgekomen, 
dat Mory Kathleen goetopt word dc>ord.t de 
elekttlclb ataakten. Oe menten die toelate 
gevoelens hebben, ook onder de vakbonden, dlo 
echt gevoel hebben voor hun loden, dlo weten 
dat hun werkara govur oplopen voor hun gerond
held, en dlo uggen het ook. Daar wordt niet 
altijd naar gelulat.erd, inaor hot wordt wel gezegd. 

MG4t d.st á bt tt~6pwtlt mU 1401( it bt M.t 
Mgill zt.i. T OfJI ze.< 1~ d.st hu ...U muuid mû 
die. gtU4tf.ll """ uwoiumwbulillg. 

Oe gezondheld i<omt bij het mijnen niet zo erg 
In geveer. Het mijnen la niet het gevaarll)kate' 
onderdeel ven de nuklealre lnduatrle. Ala Iemand 
gaat mijnen In de uranlumlnduotrle, bi'Or'lgt hl) 
zljn ligon leven In gevaor. Hij ken ""9 wol be· 
eehermd wOfdan door de julm volllghoidemutrego· 
Ion, maar de "_,., die In de mijnen zitten 
trokken zich niet veel un van die valllgholdo· 
maatregelen. Oio blijven roken, zodat zo radloektl
vltelt naar binnen krijgen, zo nemen hun dooi· 
meter niet mee, ze waaen hun t.1den niet tc'hoon. 
Daar worden de gozondheidoproblemon mee ver· 
groot. Maar ik :rio niet In dol uranium niet gemijnd 
ktn worden omelilt hi.Kl gezonclwid in gevaar 
komt. Wo maken one een beetje beloehelljk, 
ela entl-ur.,Jumbeweging, als we het wii"Wlee 
ven uranium eonvolion omelet del geveerlijk 
zou zijn. We moeten dle punten aanvallen die 
ebeoluut zwak zijn. Zoala 11< al eerder zei, het 
ergote vind Ik het varatoren ven het milieu, 
en de aituetie van de Aboriginala. 

WAT IS HET GEVAAR YAJI TRITIIJI. 

Hiervoor hebben we al gezien dit trltlu. chalsch 
gellen zich hetzalfde gedr .. gt oh 9""0110 water
stof. Ons 11cho .. bestaat voor 70 J uit water, 
wat opgeslagen Is In llcha-cellen. In ledere 
cel zitten erfelljkheldSIIOltkulen,dle leder -r 
opgebouwd ziJ n uit lllljarden at-. Een groot 
deel daarvan zijn waterstofat-. Door het 
chelw1sch gelijk zijn, kunnen er dus ook trlthm· 
at~n tussen zitten. Door het verval van trltiu. 
naar holl~a-3 ku"""n erfelijkholdsiiOlekulen 
emstig beschadigd of verbroken worden. In gewone 
HchaaJOscellen kan dit het begin van kanker zijn, 
terwijl In voortplantlngseellen ernstige gevolg
en voor het nageslacht kuMtn optreden. Ool< do 
bij het verval van tr1tiun vrljk ... nde (zwakke) 
bitastrelfng kan dergelijk• beschedlglngen ve.
oorzaktn. De heer Nfge 1 Hare, een Engelse onde.
zoeker dit zich In Nederland lltt trlth111011darzoek 
bezig houdt, vertelt In het Belghelle blad '11\na' 
het volgonda : 'Een Allerikaons onderzoek op 1111zen 
toont aan drt er tot In de tiende nenerat1e 
erfelijke afWijk lnjjen optnden door trltl1111. 
Testen op ratten leren dat de geslachtscellen 
worden aangetast en In Japan Is vijf jaar geleden 
ontdekt dat zelfs bij •1n1- dosissen chrc.oso
nal e afWijkingen voork-n,' Einde citaat. 
Voor kinderen ziet het er ook niet vro11jk uit, 
doordot ze een enOI'IIII! celgroei hebben. De In die 
cellen gebonden watei'StofsaMenstelling zal gelijk 
zijn aan de watei'Stofs~~~tnstelllng van het drink· 
water en het voedsel uit hun groelrerlode. 
De hoeveelheld tritillil In het •llieu neest alleen 
Ner toe. En aangezien niet alloen de 100ns, Mar 
alles wat leeft, op deze •nier bedrelgel wordt, 
-t je er niet gek van opkijken als er ook voor 
mens en dier gevaarlij ke bekterlln en virussen 
ontstaan. 

HOE I.NfG BLIJFT TRITIIJI GEYAAAI.IJK EN IIO€VEEL 
Mi Eli litlööSb AMbER. 

OI uit ta drukken hoe lang een stof radioaktief 
blijft, gebruikt •n de te .. halveringstijd, 
Hle"... bedoelt noen de tijd dle nodig 1s 011 van 
een radlaaktleve stof de helft van de at-n te 
laten vervallen tot een andere stof. Voor tritium 
1s dat 1Z, 35 jaar. Dus van Un grUI trltllll 1s 
na 12,35 jaar nog een halve gru over, de endere 
helft 1s dan In hell-3 veranderd. 011 de radla
aktiviteit van een stof uit te drukken gebruikt 
•n de eenheid curie. (Mn curie Is die hoeveel
heid van een radlaaktleve stof, waarin 37 •11jard 
at0111en per seconde wrvallen tot een andere stof. ) 
Volgens een tabel op pag. 279 van het boek ' Toe
kOitStlge energiesituatle In Nederland" (uitgave 
van de vereniging van '"rektevren van elektrlcl
teltsbodrljvltll In Nederland, s811tngesteld door 
Arnhe!lse Instellingen en eloktr1clteltsbodrljven), 
loost de kemcentrale In Boi'Sstle (470 llle) 500 
curie trltlu. per jaar In het koeiWiter en 50 
curie per jaar In de lucht, Een grote kerncentrtle 
van 1000 Jtle zou aan tritium 1000 curi e In het 
koelwater on 100 curie in de luèht lozen.Deze 
cijfers lijken lllj wel te optl•lstisch. Oe kem-

~0--

Oo ontwlkkellf19 van Synroc begon onder de kanter• 
vatleve fe9"rlng door profe-r Ringwood van 
de A~atralian Natlonei Univoralty In Canberra.. 
Plotaellng lazen wij In de knnten van Auotralll 
dot de oplooai119 voor nukJeair afval wee gevonden. 
Olt goot al weer verechlllende joren l.ttf'U9, Ik 
docht een jaar of 5, 6, Ik weet niet proeleo. 
Synroc lo een kunetmatige rou waarmee don 
geprobeerd zal worden om de hoogradlooktlevo 
afval In te kapaelen, deel te laten maken van 
de rota zodat het Un roUechllge ..-Ofllio 
wordt. Dit in direkto tegenotolilng tot vol'<jlezing. 
Ringwood lo ,... al met zijn vijfde .... te bezig. 
~r er heeft ""9 geen experiment pleetagovonden 
weer echt radloektlof materiaal biJ gebruikt 
wordt. Er 1.1 een mogolijkheld dot Synroe een 
goede ontwikkeling ken z.ijn, moor hot kan nog 
wol oen 20, JO jaar duren voordat we lau definitief 
weten. En wo kunnen niet met kernanergie doo,... 
geen, omdet er heel mloachion over 20, JO )oor 
een oploutng voor het afval ia.. 

centrale Tihange 2, aan de Haas In BelgU!, heeft 
een loZingsvergunnlng van 4000 curie trltiUOI per 
jaar. In april 1983 lekte vijft1gdu1zetld liter 
radlaaktlef water uit het prlnalre koel circuit 
ven Tlhange 2, Dit water werd opgeslagen in tanks 
en kon slechts mondjesmaat In het Haaswater af
gevoerd worden (Hwoo 2279), Het lijkt 111lj daa,... 
logischer .., do trftilnlozlngen ven •lddelgrote 
en grote kemcentrtles te stellen op •lnl•al 

4000 curl e per jaar, 

...... ,. 
...'-1Ml .....-l ... - --'• '"~ 
........ , ,_..-_" .. '4~ ........ 

. .. ... '" • 
In flgwr 3 Is te zien hoe het radloektlef wrval 
van trltlu. wrloopt, uitgunde van een lozing 
van 4000 curie per jaar, Na bijvoorbeeld 37 jaar 
(3 x de halveringstijd) Is er nog 500 curie trf· 
thm over. 
Oe ""'xi•t.lll toegestane hoeveelheld tritiu. In op
pervlakt.- en drinkwater 1s 5 nanocurfe (5 •11-
jard$te curie) per liter weter. 011 een Indruk te 
geven van deze hoeveelheden : Mn curie trftl,. 
koet overeen Mt ongeveer Hn gr• van deze stof. 
En In êln liter water, noet daarin de toegestent 
vijf miljardste gra11 tritium, vervallen iedere 
sekonde 185 trltfUlllt-n tot htlll.lll- 3 at0100n, 
011 4000 curie trltf111 tot die toegesta§" hoeveel· 
held te venluMen heb je 800 11iljoen • nodig. 
Maar een temcentrale loost niet fên jaar, •ar 
leder jaar opnieuw. Ga je dit In een dlagru 
uiteen zetten (fig . 4) waarin je biJ f~r jaar 
ook de restektlevltlet van vorige jaren optelt , 
dan schrik ja pas e<:ht , Ha 12 Jaar lozen van fin 
kerncentrale he~ je heb je 6,5 kubieke kllOMter 
(•6,5 111ljard 11 ) water nodig .. alle geloosde 
trltflll tot 5 nanocurle per liter te verdunnen. 
llat die n...,. bet,..ft, het schijnt dot de ,..reld· 
gezondheldsorganlsetie I nanocur1e per liter a 1 
-r dan genoeg vindt. De Nederlandse gezond· 
heidsorganlsatle heeft eenzelfde no1111, nuelljk 
dat er van lsotopen 111t een 1\alverlngstljd groter 
dan IS dagen (zoals trithlll) niet .eer dan 1 nano· 
curie In een liter drinkweter IUg zitten. 



on CONFERENTIE OVER BUR Een berichtje van Onkruit en Haal het leger 
HEBBEN IIE STRAKS NOG IIEL DRINKWATER ? 

Oe belangrijkste bevoorrading van drinkwater 
in Zuid-Nedarland en de Randstad komt uit de Maas. 
Dok een groot gedeelte van BelgU! is afhankelijk 
van de Haas als drlnkwaterleverancier. Oe Maas 

·.GELIJKE ONGEHOQRZAAMHEIDl~~~·nacht van 4 op 5 oktober is In Dubbeldam 
< ingebroken in een MIBO magazijn (HIBO is 

0 Het gaat er nu toch naar uitzien dat deze conferen- Materiaal voorziening in Buitengewone is een regenrivier3 met een gemiddelde stroom
snelheid van ZOOp /sec. Dit komt per jaar neer O· tie zal doorgaan.Oe eerste keer dat dit voorstel werd Omstandigheden). Eerder gebeurde dit al in 

0 gedaan was In het LONK-overl eg(Land.Overleg Non-Koope- o-n en N~~Unsdorp (2x), Tiel en Hoogwoud. op 6,3 miljard m • Maar juist omdat het een regen
rivier is, zal in droge winters en zomers de door
stroming minimaal zijn. En aan die rivier dreigr 
het grootste kernpark van Europa geplaatst te 
worden. Oe situatle is nu dat er een kl!eine re
aktor van 226 Mlle (5x zo groot als Dodewaard) 

-0 
00· .o· 

in het Franse Chooz staat. Daar vlakbij staan 2 
raaktoren in het Belgische Tihange, van leder 
ongeveer 870 Mlle. Dan is er nog een kleine proef
reaktor in Jullch, aan de Roer. Alle 4 lozen ze 
op de Maas. Hoe kritiek de chemische, thermische 
en nuklealre vervuiling nu al is, kwam op maandag 
16 april 1984 tot uiting in het volgende bericht 
op teletekst van de BRT: 

o, 
0-

00 
"Nederland dreigt de baggerwerken op de Schelde 
stil te leggen, als ons land de afspraken over 
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het debiet en de kwallUit van het Mtaswater niet 0°0_ 
naleeft. Het uitbaggeren van de Schelde is vi'" 
vitaal belang voor de Antwerpse haven. Oen Haag 
vraagt een Maas-debiet van minstens 50 kubieke · 0 
meter per seconde aan de Nederlandse grens. Hier- .. 0 
voor is de bouw nodig van een stuwd1111 in het 
Maasbekken, Frankrijk heelt ons land beloofd · 0 
maatregelen te nemen als het debiet van de Haas 
bij de kerncentrale in Chooz onder de 22m3/sec. 
zakt." . 
Je zou toch mogen veronderstellen dat er niet 
meer gedacht kan worden aan uitbreiding van het 
aantal reaktoren. Vergeet het maar. Tihange 3 
is in aanbouw en bij Chooz worden 4 raaktoren 
van ieder tussen de 1300 en 1500 MWe gebouwd. 
Als tus,;en het jaar 1990 en ZOOD alle acht die 
centrales 4000 curie per jaar aan tritium lozen, 0 
dan heb je 6,5 miljard kubieke meter water nodig · c) 
om op die 5 nanocurie per liter te komen. Bij de ' ' 
huidige doorstroming kom je dan al 0,2 miljard 
kubieke meter tekort! En dan heb je het nog niét 

0 
eens over de 9 4 10 curie sterk radioaktieve 
stoffen die per centrale in de Maas geloosd 
worden. En ook niet over chemische en thermische 
vervuiling door die zelfde centrales. En niet 

•0 
0 . 
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over calamiteiten en het wisselende Maas-debiet. 
Goed, de Maas is dan afgeschreven als drinkwater- . -
rivier.Maar dan hebben we het IJselmeer toch nog 700 
Mis ! ! Oe no-nonsense regeringsfrikties en hun · 
kabinet willen vier supercentrales van ieder · •0 
ongeveer 1000 HWe aan datzelfde IJselmeer plaatsen. ·. o' 
Het IJselmeer is een plas water zonder een grote ' 0 doorstroming, waarin dus een sterke opeenhoping Ó 
van tritium zal plaatsvinden. Dag IJselmeer. o·· 
Dan gaan we maar zeewater ontzilten (met behulp 0 
van kernenergie). Maar tussen de jaren 1990 en 0 
2000 ziet het er voor de Noordzee ook niet al te 
best uit, Daar lozen dan 8 centrales via de Maas 
op, 6 centrales via de Schelde, 4 centrales via 0 · 
het IJselmeer en alle Zwitserse en Duitse centra- 0 
les via de Rijn, Elbe en Wezer. In die tijd zal 0 
ook de te heropenen opwerkingsfabriek Eurochemie 10 
(belgil!) tienduizenden curies tritium per jaar 
op de Noordzee lozen. Ook een gedeelte van het 
geloosde tritium van de opwerkingsfabrieken te 
Windscala (Sellafield) en La Hague zal in de 
Noordzee terecht kamen. 
Als hulJIIIiddel in de strijd tegen de zure regen .'O · 
wordt nu kernenergie aangedragen. Maar wie heeft ;_ 0 
er om radioaktieve regen gevraagd ? Toekomstige · 
toen- van kanker, geboorteafwijkingen of onbe- . o· 
kende ziekten zullen nooit aanwijsbaar aan trltiunl· 
toegeschreven kunnen worden. Tritium laat qeen 1 0 
sporen na, ·het blijft de grote onbekende ! • ! ! 0 
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K.G. Paulus. 
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Voor verdere inforn\atle over tritium: 
T;UTIU:-. l~J DE BI•JSFEE.:t, een literatuurstudie 
:Jr. G. van C';inkel 
Uit~.l Laboratorium voor experimentele fysika 
Utrecht, 197~ ·rer inzaze bij i·,·.iüeudefensic, Amsterda:1~ 

ratie).Dit overleg, zie overigens AFVAL no 19 ,omvat- Bij deze eerdere inbraken is voor enkele 
te radlkale dalen van de verdesbeweging die trachtte honderden duizenden guldens aan medies ma-
de vredesbewegingen op een wat meer radikalere lijn te terlaai buitgemaakt. Er wordt voortdurend 
krijgen dan die door het KKN werd gevoerd. Trouwens zo beweerd dat MISO's vooral bedoeld zijn voor 
ontzettend radikaal waren die akties niet: Betaal-niet vredesrampen. Een aktie tegen •nBO's Is een 
mee betekende het inhouden van een deel van je belasting aktie tegen oorlogsvoorberéidlng. Het hoofd 
,Werk-niet-mee betekende een besmet verklaring van der MISO's op het ministerie van WVC zegt 
de (bouw-lbedrijven die zouden meewerken aan Woensdrecht on011111onden: • de taak van onze afdeling is 
enz.Redelijk gematigd en heel netjes dus.Echter, en daar het struktureren en koordineren van alles wat 
stootte het LONK haar kop elke keer op, het KKN zei in de sektor volksgezondheod betrekking heeft 
alleen nee hiertegen en dat was dan dat.Het LONK wilde op oorlogsomstandigheden. • 
(en kon niet) werken aan de uitvoering van deze akties Anti-militaristtese groepen maken er een ge-
ongeacht de toestemming van het KKN of het LOVO(= Land. woonte van deze MIB0 1s te overvallen, omdat 
Overleg Vredesorganisaties : dus zonder de politieke ze vinden dat het mediJ!S materiaal dat erin 
partijen).Alleen maar van de kansel roepen dat het an- ligt weg te rotten ergens anders in de wereld 
ders most zonder zelf die akties uit te bouwen kon niet beter gebruikt PJOet worden. Direkte ontwikke-
anders dan leiden tot tegenstellingen in het LONK.Juist lingshulp dus, betaald uit de nederlandse 
het voorstel voor het voorbereiden van deze conferen- oorlogsvoorbereiding. 
tie over burgelijkeongehoorzaamheid werd het conflict- Bij de aktie in Dubbeldam werden 6 mensen 
punt waarop het LONK in tweel!n uiteen viel.Dit te orga- gearresteerd. Tijdens deze arrestaties werd 
niseren kongres is duidelijk niet alleen bedoeld als door een agent in burger gericht geschoten. 
de zoveelste pressie op de vredestop dat het anders Er werd geschoten op een moment dat er nog 
moet,maar zal ook als ze er niet mee instemen aan de geen waarschuwing was gegeven en de agent in 
organisatorische uitbouw en bundeling van vredesakti- burger zich nog niet als agent herkenbaar had 
visten die verdergaande aktles wel zien zitten gaan gemaakt. 
werken.Bovendien wil dit kongres zich niet alleen stor- Oe zes zijn aangehouden op grond van artikel 
ten op het tegenhouden van kruisraketten maar ook een 311: Inbraak in vereniging. Geen van allen 
bijdrage leveren aan de strijd tegen kernenergie. heeft zich tegen arrestatie verzet. Nomaal 
Dit laatste niet alleen omdat kernenergie en kernwapens gesproken zouden zij dus na maksimaal 4 dagen 
zo nauw met elkaar zijn verworven, maar ook omdat in voorarrest vrijgelaten moeten zijn. Om de zes 
beider strijd zo veel overeenkomsten zitten: een meerder- te kunnen gijzelen, tijdens da jacht op de 
held tegen maar het wil maar niet komen tot een parle- ontsnapten, is erin het proces-verbaal ' in-
mentaire afwijzing,veel gedemonstreer maar alleen nee braak in vereniging gevolgd door geweld' van 
zeggen is niet voldoende , terwijl juist de anti-kern- gemaakt. 
energiebeweging veel ervaring met radikale akties die Een ekstra grond voor de verlenging van de 
een nuttige bijdrage zijn, heeft opgedaan. gijzeling van de zes is de door justitie zo 

gevreesde 'kans op herhaling'. In politieke 
termen vertaald, betekent dit dat aangehou
den verdachten op grond van hun po 11 ti eke op
stelling kunnen worden vastgehouden, zonder 
dat zij zl!lf (zoals in een gewone strafzaak 
vereist h) door eerdere veroordelingen en 
dergelijke voor die vrees voor herhaling 
aanleiding hoeven te geven. 

Oe conferentie (ongeveer half januari) zal zich bezig
houden met m.n. een inhoudelijke diskussie over wat 
aktievoerderssters van de praktijk onder burgel ijke on
gehoorzaamheid en non-kooperatie verstaan. (zie hiervoor 
eveneens AfVAL no 19 dat zeer uitgebreid hierop inging). 
Dit omdat er erg veel. verwarring over die 
termen bestaan.Een van de belangrijkste veroor-
zakers is de wetenschapper Schuyt, die het zo no-
dig vond om burgelijke ongehoorzaamheid tot een 
wetenschappelijk verantwoorde en binnen de bestaan-
de rechtsstaat in te passen model vervormde.Bovendien 
moest burgelijke ongehoorzaamheid voldoen aan tien 
voorwaarden die alleen maar aantonen dat ze ver,heel 
ver, van de praktijk afstaan.Juist op deze theorie 
vonden de PvdA en de FNV en met hun ook het gemat i g-
de deel van de vredesbeweging het nodig om het begrip 
burgel ijke ongehoorzaamheid nog verder te ontdoen van 
de "radikaliteit" en aldus bleef er helemaal niets van 
over. Kortom "Schuyt moet onderuyt• want het voeren van 
radikalere akties m.n. waar het de kritiek van het KKN 
betreft zal op een heel goede manier inhoudelijk onder
bouwd moeten worden.Een tweede onderdeel betreft het 
komen met een aktie-kampagne vanaf de conferentie tot 
aan oktober( voorlopig) waarin .zowel de wat meer gema
tigde radikale akties zoals Betaal-niet-mee,Bouw-niet
mee ,Ho llandi tus-aktie ,Scho 1 ieren/Studenten-stakingen, 
andere stakingsvonnen en directe akties zoals de 1,2, 
3 juni aktie of andere anti-militaristische akties el
kaar kunnen versterken.En hoe de vredesstrijd met die 
van de anti-kernenergiestrijd verbonden kan worden. 
Voor deze conferentie zal een brochure geschreven wor
den die naast de genoemde onderwerpen ook za 1 ingaan 
op een (korte en zakelijke) evaluatie van de gevoerde 
vredesstrijd en hoe vanuit deze conferentie gewerkt 
kan worden aan de benodigde bundeling van krachten 
hiervoor. 
De conferentie zal of half januari of aan het eind van 
januari plaatsvinden, waarschijn I ijk in Utrecht.Oe 
volgende vergadering van de voorbereidingsgroep is op 
17 novent>er in Utrecht en vangt aan om 10.30. Voor de 
exacte plaats kan je bellen met het voorlopige kon
taktadres is Frans van Kesteren p/a Veenendaalplein 
62 1106 CP Amsterdam-Z.O. tel: 020- 976848 of 

029 622348 
Over enige tijd zal het sekretariaat gehuisvest wor
den op de Oranje Nassaulaan 51 te Amsterdam, althans 
als alles goed gaat. 

(fred) 

KALKAR(s)LOOP 20 OKT 

Kalkar(s)loop: breekijzerestafette tegen kern
energie. 

•snelle broeders tegen de snelle broeder", zo 
heette vorig jaar het hardloopgebeuren tegen 
de dreigende ingebruikname van de snelle 
kweekreaktor in Kalkar. Op 20 oktober orga
nlsl!l!rt de Nijmeegse energiewinkel de loop, 
nu onder het IIOtto "Kalkar(s)loop: breek
Ijzerestafette tegen kernerg ie. • 
Ook wordt er dit jaar van de kerncentra 1 e 
In Dodewaard naar Kalkar gelopen. Dit 0111 te wij
zen op het dubbele rislko voor de Gelderse regio 
en om aan te geven hoezeer de at00111118reld inter
nationaal met elkaar verweven Is. Hetgeen o.m. 
gebleken is uit: 
-het feit dat Nederland Indirekt, vla het Kalkar
projekt, betrokken is bij de plutoniumproduktie 
voor Franse kernwapens 
-de deelname van Nederland aan de internationale 

--

Bij de verlenging van het voorarrest met 12 
dagen is vastgesteld dat het proces tegen de 
zes plaatsvindt op 8 november. Gezien de weg 
die justHie volgt, vrezen we dat ze erop 
uit zijn om de zes tot B november in gijze-
11 ng te houden, Woensdag 17 oktober moeten 
alle arrestanten verschijnen voor de Raad
kamer te Dordrecht. Daar wordt beslist over 
~n d:~~:re verlenging van de gijzeling met 
Die dag vindt er een blokkade van het gerechts
gebouw p 1 aats • 
Bel voor meer infomat1e: 020-250540. De aktie 
heeft hen veel geld gekost. Giften kun je 
kwijt op giro 1609106 tnv. PG, de Kroon, post
bus 14688, Amsterdam. 
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Reyolutionaire oorlog 1n Eritrea 
Defenstenota 1984 
De PvdA en de defeRStenota 
Dossier: infiltranten teger. ce vrede 
Engeland politiestaat? 
PersMngs naar CM11? 

'studiegroep• ARGO die in de toekomst meer kweek
reaktaren wi 1 bouwen 
-het enorme bedrag (1,1 miljard) dat door Neder
land al in Kalkar gestoken is, 

VERANDERING AAN DE REAKTORKERN 

Momenteel zijn er opnieuw plannen om verandering
en aan de kweekreaktor aan te brengen, o.a. zal 
er daardoor 340 kg meer plutoniummassa in de 
kern bijgeplaatst worden. (voor verdere tech
niese informatie kun je bij de werkgroep Kalkar 
terecht), Men experimenteert om de afgang van 
Kalkar iets dragelijker te maken, maar in feite 
verhoogt men wederom het ris i ko voor de bevo 1-
king. Door Nederlanders mag tot 22 oktober be
zwaar tegen de kern-veranderingen gemaakt wor
den, Echter: deze grensoverschreidende bezwaar
schriften tellen bij de uiteindelijke beslis
sing van de Duftse deelstaatregering niet mee. 
Een procedure van een bedenkelijk demokratles 
niveau. 



Het nieuwe gezicht van de PJ<B 

Na de versukkeling van de AliB ( in de pers al 
uitgebreid aan de orde gek...,.n), werd het wel 
weer eens tl·jd voor een wedergeboorte (ook 0111-
dat ons ekonoaies varkentje in Oen Haag er 
vier nieuwe kerncentrales bij wil bouwen). 
De bevalling zou plaatsvinden in E-loord, al
wur de NOP boeren en het Landelijk Platfonn 
tegen Kernenergie een grootse ..anlfestatie had
den opgezet (begroot op f 48,000). 
Op de plaats van bestemnlng ungekoonen werden 
wij door maar liefst 5 jongetjes/mannetjes, ~~et 
rode art1bandjes a., naar onze plaats verwezen. 
Hier tel Ik nog niet eens de polltie bij . Een
maal op de renbaan nngek01110n, die een beetje 
Oodewaards aandeed (hetgeen weer wat goedonaakte) 
kreeg ~~en een volledig overzicht van het ter
rein. Het brede skala van aanwezige milleu
groepen deed ttlj een beetje aan het Ho Nukes 
festival denken (hopelijk dit keer geen porno
baas organisator die de opbrengst achterover 
drukt) . Oe organisatie had gegokt op minimaal 
zo'n 10.000 bezoekers en gelloopt op veel meer. 
Over de gehele dag zullen er niet meer dan 
3000 mensen zijn geko.en. 
Dit heeft financieel nogal wat probleo~en gege• 
ven en het zijn geen geruchten dat er een go t van 
f 15.000 is. Daarom verbaasde het mij nogal om 
het podl .. bevolkt te zien door professionele 
bands zoals Harry Muskoe en Johny Oel11onte en 
de huplala's, ... arbjj de laatsten het OOI< nog 
presteerden om tijdens hun optreden nog even 
• te roePf'l, dat ~wiJ toch oolc tegen te,.,.. pens 
,.......,. , want het Is toch all-al lfn pot nat. 
Alwer kwM de overeenl<-t •t No Nukes naar 
voren. Ik vreag 111j af of het Pl atfo". door 
111dde1 van jarretelgordels (huplala) etc. een 
breder e"blfel: w11 bereiken. Van nlewe •stro· 
tagleen en of plomen heb Ik niets gtMrkt, 
wel een 11lddagje uit voor de AK8 110t een hapje, 
een drankje, een muziekje en dan nog •flleu
vrlendelljk bezig zijn oolc. 

Chfel 
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