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.....redaktioneel -------- --_

Radioaktief afval is de'laatste
tijd vaak in .het nieuws ge
weest. Wat is dat nu eigenlijk,
waar ontstaat het, hoe denkt
men er van af te komen? Ons BE
LICHT geeft antwoord op deze
vragen. Zakelijk en objektief.
Geen gezeur over de gevaren. We
trapoen nog wel even na. Naar
Ineke, ochêrm. Kan er toch ook
niets aan doen, want de lobby
houdt ook háár met ~~n pinkie
onder de duim.
Laten we niet vergeten over de
grens te kijken. Nàar Euroche
mi.c, t'1aar je werkelijk van de
vloer kunt eten, zo schoon is
die. Dus is aie fabriek niet

veilig / wel veilig / geen me
ning.
De opwerkingscapaciteit is nu
60 ton per jaar. Slapend. Veel
apparatuur is nog steed- pa
raat o Diverse hete (= hoog ra
dioaktieve) zones weliswaar af
gebroken, doch mogelijk alweer
opgebouwd? 60 ton dus, net ge
noeg voor wat klusj,es. Daarvoor
was de fabriek oorspronkelijk
bedoeld. Eventueel genoeg voor
2 of 3 kerncentraletjes. Klinkt
toch wel veilig, dat -etjes.
Plutonium voor wat bommetjes
houden ze er wel aan over. Als
het tenminste weer niet zoek
raakt.
Nog effetjes en in België zijn

er 9 + ? kerncentrales. Met 306
ton capaciteit kunnen ze hun
.eigen "verbrande" splijtstof
opwerken. Er moet dan een nieu
we fabriek gebouwd worden. Poe~

zat. Van de Duitsers, die al
eerder een conditioneringsfa
briek hebben betaald. Men bakt
er broodjes van lood. In die
broden krenten van een soort
glas, met daarin rad!oaktief
afval. En hup, de grond in, die
rotzoo1.Straks en nu. En fuur
was, heurt was.
Dus: op naar de 1200 ton o Zijn
ze in de BRD ook weer uit de
neut, als het in Gorleben niet
zo goed mocht lukken. En! Ge
noeg plutonium voor Kalkar!
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"Allicht" Is een uitgave van de Stichting AI·
licht. Deze zet zich in voor een demokratisch,
men. en milieuvriendelijk energiebeleid. G..n
"k.menergle of kolen" dus. maar doelmatiger
gebrulk van energie en zov..1 mogelijk aan
wending van alternatieven als zon en wind.

Daarom richt"Alllcht....n kritisch oog op de
• nergleproducentan. Aan regionale ontwlkk.
IIngen wordt In ruime male aandachl besteed.
Ingezonden artlkel.n .of brieven kunnen door'
d. redaktie worden bekort: Ond.rtekende artl·
kelen geven niet noodzakelijk de mening van
de redaklle WHr.
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De redahtle Is telefonisch te bereiken onder
de nummers 040-122819en 013-351535-
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van 17,SO (steunabonnement: 112,SO: voor In
stelllnge": 125,-)'op gironummer 4208201 van
penningmeester "Allicht" te Tilburg.
Oplage: lSO•

.. adressen ---_-11111
Brabant

EK Bergen op Zoom, Poslbus 248.
4600 AE Bergen op Zoom. 01640-37664

SSK Roosendaal, Spoorstraal 13Ó,
4702 VN Roosendaal,Ol,650-56331.
Werkgroep Kernenergie, Darinkveld 13,
4731 VK Oudenbosch,Ol652·6685

Zevenbergse Energie Groep, Melijn 19,
4761 NM ZevenberQen, 01680-24295

-EK Breda, Resedastraal 16"
4818 GR Breda, 076-140064
SSK Zundert, Burg. Manderslaan 2,
4881 EJ Zundert. 01696-4484
Andr. V.d. Velden,lijsterhof 23.
4921 VR Made, 01626-2465

Energieburo de Knijpkal, Slationsstr. 15.
S038 EB Tilburg, 013-351535
Werkgroep Kalkar, lieve Vrouweplein 8,
S038 TS Tilburg, 013-357058
Wereldwinkel Goirle, Molenslraat 5b,
S051 LO GOir.e, 013-345897

Energiekommissie. Schoutstraal 23a.
5121 KA Rijen, 01612·4248
Kernenergie Allichl Niet. Grolestraal51,
5151 JC Drunen. 04163-72254

SSK Oen Bosch, Postbus 1404,.
5200 Bl 's·Hertogenbosch,073-136308

SSK Oss. Hooghuisstraat 23~
5341 CO Oss, 04120.25673147214

SSK Schijndel, PostbUs 69,' 'aat 91,
5480 AB Schijndel,04104-74879
Werkgroep Stop Atoomplannen Kempen,
de Kranssen 37,
5581 AG Waalre, 04904·4609

SSK Eindhoven, Smalle Haven 1,
5611 EH Eindhoven. 040·453299

Energi,buro, Bergstraat 10,
5611 JZ Eindhoven, 040·443063
EnergiegroepNuenen, Refelingse Erven 73.
5672 TB Nuenen, 040-833544
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Wim de Boer. J. Hendrikxstraat 22,
5684 XJ Best. 04998-73125
Mariet de Swart, Zwin 29.
5751 ZT Deurne, 04930-6057

Brabantse Milieufederatie, Willem 11 stro 15a,
S038 AB Tilburg. 013-356225

PPR Brabant, Korvelseweg 43,
5025 JB Tilburg. 013-364422

PSP Brabant, Groenstraat 25,
S021 EJ Tilburg, 013-357404
CPN Brabant. Tweede Donk 14.
5233 HR ·s·Hertogenbósch,073-410911

Limburg

Limburgs Enèrgie Overleg, Mariastraat 13,
6211 EP Ma.astricht,043-S013O

WSA Weert. Bassin 10.
6001 GZ Weert, 04950-33234

EK Veoray, Hubenhof 51.
5801 TS Venray, 04780-80025

SSK Venlo. Maasstraat 15.
5944 CA Arcen, 04703-2358

Energiegroep, Oranjestraat 9,
5981 CA Panningen,047Bo-4097

REM, Postbus 523,
6040 AM Roermond. 04750-18900
SSK Roermond. Roersingel 2b,
6041 KX Roermond,04750-t2047

Kollektief Rampenplan. Postbus 780,
6130 AT Slttard,04490-24803

Milieu Moet. Sterstraat 15,
6161 TM Geleen, 04494·48687
PSP Geleen, Nact\tegaalstraat 48,
6165 BJ Geleen, 04494·44177

Agries Hana, Tentstraat 7,
6291 BC Vaals, 04454·3603

Toon de Jong, laanderstraat 43.
6411 VA Heerten
Rogier Vossen, Holzstraat 44.
6461 HP' Kerkrade, 045-452183

Energiegroep Moolt, Lindeboom 29.
6~ Be Mook, 08896-3257

Zeeland

Energie Komttee Zeeland, Postbus 208,
4330 AE Middelburg, 01184-78399

Stop Borssele. Postbus 587,
4330 AH Middelburg, 01180-35683

Werkgroep Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen,
Postbus 11.
4564 ZG St.·Jansteen.01142·433
Overig

SO·plustegen kerngeweld,
Gasthuislaan 93a,
3817 EH Amersfoort. 033-31883
Stichting Greenpeace Nederland. Damrak 83,
1012 lN Amsterdam. 020-2318431236545
Vereniging Milieudefensie.
Tweede Weteringplantsoen 9.
1017ZO Amsterdam, 020-221366

Landelijk Energie 1Ç0mitee.
Tweede Weteringplantsoen 9,
1017 ZO Amsterdam. 020-221366
Centrum voor Energiebesparing,
Oude Delft 180.
2611HH Delft, 015-131260
Energie Anders, Stationsweg 91,
3151 HR Hoek van Holland. 01747·5242

Organisatie voor Duurzame Energie (ODE).
Postbus 7SO,' .
3500 AT Utrecht, 030-331328

Aktie Strohalm. Oudegracht 42.
3511 AR Utrec;ht.030-314314

Stichting ·Natuur en Milieu. Donkenltraat 17.
3511 KB Utrecht. 030-33132fl

World InformattOn'Service on Energy (WISE),
Czaar Peterstraal 1,
1018 HW Amsterdam. 020-234160

Verenigde Akliegroepen voor Kernstop (VAKS),
Breughelstraat 31·33,
2000 Antwerpen, 09 • 32 3 2186592.



veel extra personeel
Jij was de voorman?
Burm: "J a . normaal had ik tien
man personeel. Ik werkte voor
dat kuisbedrijf ADO. Maar in tij
den van revisie passeerden er
daar misschien wel honderd man
personeel extra It •

Zoveel ?
Burm. "Kijk" (en hij haalt een
'aanwezigheidslijst' tevoorsc~n)

"hier kun je zien hoe dat ging.
Alles wat hier rood gekleurd is,
betekent: ziek. Ik vertelde je
net, dat wij mensen kreqen van
het Arbeidsbureau. Die werden
dan door ons een beetje gerust
gesteld over de gevaren, maar
na twee of drie dagen waren ze
ziek•• ~ Die zag je nooit meer
terug. Maar het werk hier moest
doorgaan, dus dan moesten er
wéér nieuwe komen. Bier op deze
lijst kun je zien, dat bij één
zoln revisie voor tien man extra
we er in totaal 79 hebben zien
passeren: En allemaal ongeschoold
personeel. Dus Karel zat veel te
dikwijls in het primaire deel
Om het allemaal weer eens te de
monstreren aan die lui It •

"of is-ie in het water
gevallen?"
Je werd toch wel gecontroleerd
op de hoeveelheid straling die
ie opliep?
Burm: "Kijk, we hadden twee
stylo-dosismeters. Dat zijn een
soort stylo's (potloden. red.)
die in je borstzak zaten. Die
duiden aan wat je per dag op
doet aan straling. Maar wat ge-
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dan was er meteen wel een lek
hier en een lek daar en een lek
ginder. Dat moest ik dan gaan
opkuisen. Later zijn ze nieuwe
mensen wel gaan voorlichten".
Hoe ging dat ?
Burm: "Bet waren dan mensen, die
we nodig hadden voor revisies.
Dan kwamen ze met een bus tege
lijk , want voor zo 'n revisie
had je veel mensen nodig. Die
werden aangewezen door het Ar
beidsbureau. En die mensen moes
ten in de centrale komen kuisen,
want anders kreqen ze geen uit
kering. Nou goed, die kwamen
dan en er werd een film voor
hen gedraaid over kernenergie.
Dat was helemaal geen film om

nou meteen benauwd van te wor
den, maar dan beginnen die lui
al meteen te paniekeren. Noq in
de cinemazaal. Maar dan riep
die ingenieur van EBES (exploi
tant kerncentrale. red.) mij
naar voren en dan moest ik zeq
gen: "Kijk eens naar mij • • • • ik

"Ze mogen me blinddoeken en dan nog weet ik er precies de weg te zie er toch schoon uit met m'n
vinden. Ik heb overal gezeten - in allebei de centrales. Er is geen rooie kop en ik werk hier al
hoekske, of het nou Doel lof Doel 2 ,is, of ik ben er niet geweest jaren•••• dus het is hier toch
om het te kuisen. Tot en met de reactorkuip" • qezond~ n Zo werden die mensen
Aan het woord is Karel Burm uit Kieldrecht, net over de Zeeuws- dan een beetje gerustgesteld.
vlaamse grens. Karel heeft zeven jaar (met z'n vrouw) gewerkt in de En dan gingen ze dus mee met lIl;l
kerncentrales van Doel. Niet als personeelslid van die centrale, en dan moest ik ze weer leren
maar voor een schoonmaakbedrijf ("kuisbedrijf" zegt de Vlaming) . om te kuisen. Want kuisen in 'n
Wat hij in die jaren heeft meegemaakt. heeft hij nu - voor een klein centrale is een vak apart. Je
deel - in de openbaarheid gebracht. Maar ook dat kleine deel maakt moet, om zo te zeqgen , met een
al duidelijk, hoe onverantwoord er door de belgische exploitanten minimum kuisen, want voor je 't
van de (intussen drie) ke~centrales van Doel wordt omgesprongen weet besmet je méér dan je
met een groep mensen die dagelijks in die centrale werken : het schoonmaakt. Als je steeds met
"kuispersoneel". dezelfde dweil werkt, wordt I t

alleen maar erqer. Maar dat wis
ten die mensen dan niet, dus dan
kroop ik er maar in• •• 11

Karel Burm en zijn vrouw werken
er niet meer. Karel : "Ik ben op
een bepaald moment bij de Bur
gerbescherming gegaan . Toen
werkte ik al minstens vijf jaar
in die centrale. Bij de Burger
bescherming heb ik pas geleerd
wat de gevaren van stralinq
zijn. Ta<n heb ik gedacht: "god
domme, ik maak vier revisies
per jaar mee, ik zit veel te
veel in die troep".

voorlichting
Ben je niet voorgelicht, toen
je begon te werken in die kern
centrale?
Burm: "Neen, ik ben er qewoon
ingewalst. Dat was in '74 en

"Hier een lek, daar een lek"
SCHOONMAKER IN EEN
KERNCENTRALE



beurde er nu? Wij werkten veel
met water en je lDOet vaak buk
ken. Dus zo'n stylo valt nog
wel eens uit je zak in het wa
ter. Maar als-ie in het water
valt, slaat hij meteen door•.•
Dat komt door het vocht. Goed.
Als je dan bij de stralings
controleur kwam, zie die: "Wat
is dat? Waar heb jij gezeten?
Of is-ie in het water gevallen?
Nou, dan was-ie natuurlijk in
het water gevallen, wat wat
wisten wij van de gevaren? Maar
dan noteerde die controleur dus
helemaal niks:"

En dat gebeurde vaak ?
Burm: "och God, zo vaak~ n

zii vrouw valt hem bij: "Ik
heb daar acht à negen jaar ge
werkt als kuisvrouwen ik ben
er in al die tijd nooit medisch
onderzocht, mijn bloed niet,
niks: En zo ging het met alle
vrouwen die daar werkten".
Hoeveel mensen werkten daar via
pchoonmaakbedrljven ?
Burm: "Dat was dus heel ver
schillend. Normaal ruim twintig
maar tijdens revisies wel vier
of vijfhonderd. En die revisies
duren meestal een week of zes".

daklozen geronseld
Ik heb gehoord dat er ook mens
en uit het Tehuis voor Daklozen

Toch lijkt me dat niet bet meest
ideale personeel om mee in een
kerncentrale te werken . •.
Burm : " I k mag niks kwaads over
die mensen zeggen. Maar meestal
bleven ze ook niet lang. Die
meldden zich vlug ziek, snap je"

Waarom namen ze mensen ui t dat
tehuis aan ?
Vrouw Burm: "omdat veel mensen
hier uit de omtrek daar niet
meer willen werken. Die vinden
dat te riskant. Dus dan moeten
ze weln

•

Droegen jullie nou ook speciale
kleding als je in dat primaire
deel moest schoonmaken ?
Burm: "Je kreeg dus een speciale

Andere medische controle, hoe
ging het daar mee ?
Burm: "Als ge op een kerncen
trale werkt, lDOet ge officieel
alle zes maanden uw bloed laten
controleren. Dat geldt dan voor
het personeel van de centrale
zelf. Maar wij, als kuisperso
neel, daar gold dat niet voor.
Ik heb daar zeven jaar gewerkt
en ik heb twee keer een bloed
onderzoek gehad omdat ik er
zinf op aandrong. Want ik heb
daar ook vijf jaar in de reac
torkuip gewerkt, zie je. Maar
als ik het niet had gevraagd,
was het nooit qebeuxd'",
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in Antwerpen werden geronseld overall en als je klaar was, werd
voor schoonmaakwerk. je gecontroleerd of je besmet was
Burm: "Oh ja: Met die lui heb ik en dan ging die overall meteen
veel gewerkt. Die hadden meestal weg. Maar dan zie je weer het
vroeger vastgezeten wegens land- verschil met het vaste personeel
loperij en die zaten dan in de van de centrale: die kregen ook
Hertstraat i n Antwerpen in dat extra schoenen om in het primaire
tehuis. Die directie had geloof deel te gaan. Als daar wat mee
ik een afspraak met de directie was, gingen die ook weg. Maar
van ADO, dat ze dan een deel van het kuispersoneel niet. Die ble
het loon aan hen zouden afdragen. ven gewoon op diezelfde schoenen
Want een van die mensen is mij lopen".
wel eens aan willen vliegen om- Ze sprongen eigaplijk heel slor-
dat jij dacht dat ik een deel dig met jullie om ?
van zin loon achterhield. Maar Bum: "Achteraf denk ik vaak: ik
dat liep allemaal tussen die ben daar veel te vaak binnen ge-
directies". weest in dat primaire deel. Maar



het was altijd maar : "Karel, wil precies wáár hij zat. Als er dus
je dit" en "Karel kun je daar iets mis zou gaan, kon-ie meteen
even inspringen?". Dan was er worden qewaarschuwd. Maar mijn
weer eens wat met de stoomgenera- jongens werkten overal. Ik wist
tors, want daar was altijd e11eo- dan wel, wie er binnen waren,
de mee. En als dan je mensen wei- maar daar kregen ze ook nog dik
geren om nog naar binnen te gaan, wijls opdrachten. Zo van "kuis
ja dan deed Karel het maar weer" .. dit ook noq even" of "ga daar nog

even langs", Dus ik zou nooit
Op eigen verantwoording precies qeweten hebben waar ze
Jij was verant:woordelijk voor het zaten als er alarm kwam" ..
schoonmaakpersoneel. Kon je dle
verantwoording nou dragen als er alarm of geen alarm,
i e ts mis zou gaan , ècht mis ? doorwerken!
Bur.m: "Eigenlijk waren wij een Is er wel eens alarm geweest ?
soort bezoekers, want we waren Burm: "Ja, maar daar wil ik nu
geen vast personeel. Nou, en voor nog niet over praten".
bezoekers hebben ze een fo~ulier.

Kijk, hier heb ik er zo een: daar Een proef-alarm, dat was er toch
staat in , dat een bezoeker ver- ook wel ?
klaart dat elke verantwoordelijk- Burm: "Ja, all te kijken hoe rap
heid voor de gevolgen van een ze eruit zouden kunnen. Maar dan
'bezoek' van de directie wordt werd tevoren aangekondigd dat er
afgenomen. Wij waren dus zèlf tussen die en die datum proef-
verantwoordelijk: Maar als nou alarm zou komen. Dus Als het dan
een personeelslid van de centrale kwam, schrok je niet zo. Want
in het primaire deel qinq, liep daar hadden wij niks mee te ma-
hij langs de controleur en zei ken, met dat proefalarm" •

Dan werkten jullie gewoon door ?
Burm (lachend): "Ja, natuurlijk:
Dat was voor het vaste personeel.
En die moesten toch op tijd hun
koffie krijqen van ons. Dus wij
moe s t en wel werken, alarm of
geen alarm".

Haar als het nou eens ècht mis
was geweest in di e periode? Dan
hadden jullie gedacht, da t 't een
oefening was en waren jullie ge
woon binnen gebleven•••••
Burm: "Ja, dat is zo. Ik zou ge
dacht hebben: dat is proefalarm.
Het kuispersoneel zou dan niet
naar buiten zijn gevlucht".

Hebben jullie nooft mee moeten
doen aan een proefalarm r
Burm: "Nee, nooit:"

Dus als er daar in Doel iets
mis gaat, weet het kuisperso
neel niet wat hen te doen
staat ?
Burm: "Nee, dat is zo" ~

". p . ~
t" '\ , \..

ren naar aktievoerders.Het
lijkt er zo op dat de staat het
bestaan van aktievoerders ont
kent, en vandaa r dat zij niets
meer met die staat te maken
willen hebben. Tegen de avond
is het aktie-weekend voorbij.

gezamenlijk werken
Tijdens en na het tentenkamp
werd er wat meer duidelijk over
de toekomst van de belqische
AKS , over de ve r houding VAXS
aktievoerders. Beiden trekken
een belanqrijke qelijke konklu
sie : Het was duidelijk dat het
organiseren van een tentenkamp
buiten de VAXS om een mager
resultaat opgeleverd had . Daar
naast was het duidelijk dat
louter politiek lobbyen ook te
magere resultaten opleverde . De
ene blijkt dus nauwelijks zon
der de andere te kunnen . Dit
heel belanqrijke siqnaal is nu
dus bij de VAKS overqekomen.
Men lijkt daar nu bereid om het
politiek lobbyen meer te laten
vergezellen van allerlei akties.
Dat is iets waar de hele bel
qische AKB blij mee moet zijn.

Toine Huysmans

Werkgroep Kernenergie
Zeeuws Vlaanderen
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Aktiegroepen hebben elkaar nodig
TENTENKAMP DOEL

Dit verloopt rustig. Overal
staat politie opgesteld. De
kernoentrales leken deze dagen
wel een belegerde :ves te , maar
niemand laat zich intimideren.

In juli 1981 organiseerde de VAKS een tentenkamp bij Doel met
als motto:" Is een blokkade van Doel nodig?" Eigenlijk is er
toen niet zoveel over een blokkade gepraatr meer over het in le
ven roepen van nieuwe plaatselijke ~-groepen. Na dat tenten
kamp was er nogal teleurstelling in de VAKS. ze zou teveel ge
richt zijn op het politiek lobbyen en te weinig op aktie voeren.
Vandaar dat een groep mensen uit St. Niklaas het idee opvatte
zelf een tentenkamp te organiseren bij Doel, een tentenkamp wat
aktiegericbt moest zijn. Dat alles moest dan op 28 en 29 augus
tus van dit jaar gebeuren.

vooraf
In de dagen voorafgaand aan
het tentenkamp komen de ge
ruchten los. Met name de po
litie van Hulst is nogal pa
niekerig. Zij weten niet waar
het kamp plaats zal vinden,
terwijl Hulst vol hangt met
affisches waar die plaats op
staat. Daarnaast gaat het ge
rucht dat de belgische Rijks
wacht alles grenzen tussen
Belgi~ en Zeeuws-Vlaanderen af
zal sluiten, om nederlandse
aktievoerders tegen te houden.
De schrik slaat de hulsterse
politie om het hart, want in
dat geval zullen die aktie
voerders op hulsters terrein
blijven zitten. Achteraf blij
ken de geruchten onwaar.

zaterdag 28 augustus
I s Morgens druppelen de mensen
binnen. Uiteindelijk zullen er
250 á 300 , mensen komen. Een
tegenvaller voor de organisatie
die gehoopt had dat er tussen
de 500 en 1000 mensen zouden
komen. Oe sfeer op het kamp is
wel goed·. Rond twee uur begint
een eerste vergadering. De or
ganisatie stelt hier dat de
mensen zelf de aktie kunnen
doen die ze willen, ook buiten
de rest om, als ze dan ook maar
zelf de verantwoordelijkheid
voor hun akties nemen. Besloten
wordt tot het bouwen van een
simbolische koeltoren en het
schilderen en plakken op open
bare gebouwen. Bij die laatste
aktie worden 8 mensen opgepakt
als ze het op de kerk van Doel
gemunt hebben.
Rond 6 uur worden ze weer vrij
gelaten. Op het terrein doet
zich een incident voor: iemand
van de BOB (Belgische Opspo
ringsbrigade), vgl de nederlan
se BVD, begint vanuit zijn auto
foto' s te nemen. Zijn fototoe-
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stel wordt afgepakt. wat hij
zonder film terugkrijgt. Rond
half vijf is er een tweede ver
gadering, waar besloten wordt
tot een vangrailaktie en het
ophangen van spandoeken op ge
meentehuizen. De eerste aktie
is het grote sukses van het
weekend. ongeveer 200 mensen
"tellen zich ieder an de paar
honderd meter op langs de ex
p=essweg Antwerpen-Zelzate.
Mensen die er voorbij gereden
~ijn. zeiden later dat het erg
indrukwekkend was. Zeer opbeu
rend is ook dat 90 , van de
langsrijdende automobilisten
zijn insteDJlling betuigt via

flitsende lichten of omhoog
qestoken duimen.

Een. derde vergadering is om 8
uur. Besloten wordt de simbo
lische koeltoren in de fik te
steken en daarna een fakkel
optocht naar Doel te houden.

zondag 29 augustus
Nog in de nacht worden in Ant
werpen bij het hoofdkantoor van
EBES (Verenigde Bedrijven van
het Scheldeland, de eigenaar
van de kerncentrale) de ruiten
ingegooid en de muren beklad.
's M:>rgens wordt in Kieldrecht
een filiaal van de Sociêté
Gênêrale. de aandeelhouder van
EBES met verfboJrllletjes bestookt.
Enkele partikuliere huizen
krijgen hierbij ook wat tegen
hun muren. Welliswaar per ver
gissing, maar op de plaatse
lijke bevolking werkt dit nogal
negatief. ("Dat was toch niet
nodig").
om 2 uur 's middags is dan de
voorbereidende vergadering voor
de simbolische bezetting daarna
van het bouwterrein van Doel-5.
Vanwege het kleine aantal deel
nemers aan het tentenkamp en
vanwege de overmacht aan poli
tie wordt besloten een even
tuele konfrontatie, die ieder
een eigenlijk verwachtte, uit
de weg te gaan. Geschat werd
dat er 2 agenten op elke de
monstrant was. De bezetting van
het immense opgespoten terrein
verloopt dan ook rustig. 37
mensen verbrandden er hun iden
titeitspapieren. Voor hun steunt
de belgische staat de kernener
gielobby en wil ze niet luiste-

_ \'t>'v"", Sh. S



PZEM betaalt opwerking
GOGÉMA-CONTRACT:
Afgewerkte splijtstofstaven uit kerncentrales worden in de op
werkingsfabriek in het franse La Hague "opgewerkt" tot licht ver
rijkt uranium en plutonium, dat opnieuw kan worden gebruikt in
kerncentrales en in de nieuwe versie : de snelle kweekreaktor. Bo
vendien is plutonium erg in trek voor het maken van kernwapens.
Bij dat opwerken ontstaat radioaktief afval, waarvan een deel (het
kernsplijtingsafval • k , a, a.) vele, vele duizenden jaren zodanig
bewaard en opgeborgen moet worden dat het nooit in aanraking kan
komen met het leefm11ieu.

Cogéma tekende vorig jaar kon
trakten met een zestal buiten
landse elektriciteitsbedrijven
voor het opwerken van 6000 ton
afgewerkte splijtstofstaven in
de tijd tussen 1981 en 1990.
Hierbij zit ook de Provinciale
Zeeuwse Energie Mij. met 120
ton afval van de kerncentrale
Borssele, waar ieder jaar 12
ton brandstof vervangen moet
worden. Over die 10-jarige pe
riode wordt uit het afval van
Borssele 1160 kg plutonium ver
kregen, waarvan het eigendom
bij de PZEM berust. Zoals be
kend heeft de PZEM in het ver
leden reeds plutonium verkocht
ten behoeve van de nog steeds
in aanbouw zijnde snelle kweek
reaktor te Kalkar •

uitbreiding La Hague
In Frankrijk zelf zal men in
1990 over aanzienlijke over
schotten elektriciteit beschik
ken door het bouwen van kern
centrales, die met een aandeel
van 28 % zullen voorzien in het
totale franse energieverbruik.
Die buitenlandse kontrakten
plus het te verwachten groeiend
aanbod van opgebrande splijt
stofstaven uit "de eigen franse
kerncentrales maakten uitbrei
ding van La Hague noodzakelijk.
De kosten daarvan bedragen 20
miljard francs, waarvan de
helft door het buitenland be
taald moet worden. De nieuwe
fabriek zal 2 jaar later opge
leverd worden dan men van plan
was en niet voor eind van 1986
in bedrij f kunnen worden ge
steld . omdat de fransen een mo
nopolie positie in het opwerken
bezitten kan men de buitenland
se bedrijven het vel over de
neus trekken.

veel geld
De andere helft Van de uitbrei
ding komt voor rekening van Co
géma zelf, voor het massale aan-

bod van afval uit de franse
kerncentrales dat aan het eind
van de jaren 80 zal zijn ont
staan. De buitenlandse elek
triciteitsmaatschappijen zul
len echter hoogstens een jaar
of tien van de nieuwe opwer
kingsfabriek mogen "profiteren"
want na 1997 zal daar alleen
nog de franse afgewerklae
splijtstof worden behandeld. 11
Na eerst de bouw van de nieuwe
opwerkingsfabriek voor de helft

te hebben meebetaald zullen de
buitenlandse maatschappijen al
spoedig na 1990 moeten gaan
zoeken naar een andere opwer
kingsmogelijkheid.

het kan anders en voor
minder geld
In het kort komt het erop neer,
dat 661< de PZEM fors meebetaalt
aan de bouw van een fabJ;'iek,
waarvan men voor de kostbare
opwerking van de afgewerkte
splijtstof (die daar nog eens
bovenop komt) nooit lang "ple-

zier" zal beleven. De reqerinq
plannen voor 3000 MW aan nieu
we kerncentrales, die nog al
tijd in de ijskast staan, kun
nen dan ook maar beter worden
verniet1gd. We zitten in Ne
derland met een groot overschot
aan produktievermoqen van e
lektriciteit, waardoor uit
breiding met grote centrales
tot 1990 niet nodig is en
waar we bovendien voor minder
geld andere mogelijkheden

kunnen benutten, zoals warmte
kracht en windenergie.

Hans Bannink

1) NRC, 22.6.82.
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Grootschaligheid dupeert België
PANNE DOOR DOEL-3

/

!

grote schade
De stroomchaos was kompleet, 1n
Vlaanderen. Naast de onschul
dige hinder van vastgelopen
liften, werkloze verkeerslich
ten, zwijgende radiozenders,
stilstaande treinen, trams en
metrostellen, deed zich een
aantal kritieke situaties voor.
In de limburgse steenkoolmijnen
viel ondergronds het luchtver-

fen.

domino-effect

. •. en tot overmaat van r~p

werkt de internationale koppe
ling met het franse net niet
wegens reparaties. Wanneer een
koppelnet in het ongerede
raakt, schakelen alle centrales
automatisch uit, omdat zij hun
stroom niet meer kwijt kunnen.
Leve de grootschaligheid.Eén
mankement, en het hele bouwsel
zakt door zijn lemen voeten
weg. De voorlichter van de EBES
(eigenaar van Doel-3), M. Pote
mans, noemt als reden voor de
s t room- s t or i ng : "Te grote uit
val van vermogen in éên keer •• "
Bij slaat daarmee de spijker op
z'n kop, ook al wil hij de
grootschaligheid van kernener
gie niet als oorzaak aangeven.

Bet hele probleem draait an
de grootschaligheid, aldus de
VAKS (verenigde Aktiegroepen
voor Kernstop) . Atoomcentrales,
en zeker de nieuwe zoals
Doel-3, worden groots opgezet
met vermogens van 1000 MW of
meer. Als zo'n centrale in be
drijf komt, moeten andere
(kleine) centrales stilgelegd
worden. Het 'omschakelen' is
een kritieke handeling: als de
1000 MW centrale te laat in
schakelt, misschakelt of terug
schakelt, valt er onmiddelijk
een groot I stroomgat ' dat niet
terstond wordt opgevuld. Op dat
ogenblik ontstaat een 'domino
effect'. In de poging het 'gat '
te vullen, beginnen alle andere
centrales op volle toeren te
draaien, maar dat lukt niet al
tijd. Een voor een vallen ze
uit, en de chaos wordt kom
pleet. Als dan ook het interna
tionale koppelnet niet werkt,
is het gebeurd met de 'ononder
broken elektriciteitslevering' .
Deze totale ineenstorting on
dersteunt ondubbelzinnig de
ide~n van de VAKS over klein
schalige stroomvoorziening,
waar - bij storingen - slechts
een klein gebied wordt getrof-

De gevolgen van een f ikse stroomstoring zijn erg vervelend voor de
samenleving . Op 4 augustus werd Vlaanderen me~de neus op de fei
ten gedrukt. Maar de oorzaak van een dergelijke gebeurtenis dreigt
onder de tafel te raken: de grootschaligheid van de elektrici- .I/~<t~~~
teitsvoorziening - in Belgi~ gebaseerd op kernenergie - vraagt
als het war e om problemen.

België, 4 augustus, 11.00 uur .
De kerncentrale Doel- 3 wordt
opge s t ar t op 3/4e van haar ver
mogen. 'n Kwartier l ater gaat
er iets mis, en wordt de atoo~

centrale afgeschakeld. Op dat
moment ontbre ekt er 700 HW e
lektriciteit in het belgische
net, ongeveer 13%v an de stroom
valt uit. De nucleaire broer
tjes Doel 1 en 2 proberen het
'gat ' op te vangen. Dat l ukt
evenmi n , en ook zi j worden af
geschakeld. Wéér ontstaat een
gat, van 780 MW . Er wordt op
dat oge nb l ik 27% te weini g
stroom geleverd aan de belgi
sche samenlevi ng . Vi a het kop
pelnet proberen ande r e centra
les bij te springen•• •totdat i n
Vilvoorde iets doorbrandt: de
alternator (wisselstroom gene
rator) van de 380MW-centrale
(met de toepasselijke naam
'pont brül~'/verbrande brug)
ontploft. Op dat moment stort
het totale koppelnet i n elkaar
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versingssysteem uit, benevens
de mijnliften. In Turnhout en
Antwerpen weigerde de water
leiding alle diensten: als ge
volg van de tropische hitte
vormden zich snel bacteriên in
het leidingwater. Bij een che
misch bedrijf (op steenworp af
stand van het atoompark in
Doel) viel de koeling uit. De
plaatselijke brandweer hield
met spuiten (op dieselaggre
gaten) de veiligheid in teom.
Een staalbedrijf (ook op enkele
kilometers van Doel) heeft al
aangekondigd het produktiever
lies (ongeveer één ton gulden)
te verhalen op de elektrici
teitsbedrijven: "De EBES is
haar verplichting tot leveren
van voldoende stroom niet nage
komen."

wanprestatie
, J(~/(f "'~l

tutbilWll iilaJ

De milieuorganisatie "Groene

Turbo-alternatorgroep van een kern
centrale.

Fietsers" vreest het ergste
voor de toekomst. "Doel-3 kwam
voor het eerst in bedrijf, en
dan gebeurt dit. Wat mogen we
nog meer verwachten van deze a
toomcentrale?". De machteloos
heid van de consument is voor
de Fietsers een doorn in het
oog:"Als wij, als verbruikers,
onze (betalings)verplichtingen
niet of niet snel genoeg nako
men, worden we onmiddelijk en
onverbiddelijk aangepakt. Maar
als zij, de elektriciteitspro
ducenten, een wanprestatie le
ren, hullen ze zich 1n stil
zwijgen en zijn ze niet thuis".

waarschuwing
Toen rond 16.00 uur de stroom
levering weer werd hervat,
brandden er ontelbare lampen,
huishoudelijke apparaten enz.
door. De stoomstroomstoot op
dat moment was te groot. Zeker
een mislukte poging om de scha
de in te halen van die dag?
Maar de diepvries-kikkerbillen

in de grootwarenhuizen waren al
lang en breed ontdooid en onge
schikt voor verdere konsumptie.
Het horeca-wezen aan de kust
kende een zwarte dag. Talloze
friettenten kregen - zonder
stroom - het frituurvet niet
aan de kook.

De eerste waarschuwing is ge
komen. Met de onvermijdelijke
komst van Doel 4 en 5 en Ti
hange 2 wordt de grootschalig
heid nog een graadje erger. De
afhankelijkheid van atoomener
gie (straks 50% atoomstroom in
België) vormt - met haar
grootschaligheid - een recht
streekse bedreiging voor de
sociaal-maatschappelijke sa
menleving. Nog afgezien van de
èchte risiko's van kernenergie
voor mens en milieu.
Hopelijk neemt België deze
waarschuwing serieus, voor het
te laat is.

Wim Kersten
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Waarom eigenlijk kernenergie?

mensenwerk
Kunnen wij als ouderen er iets
toe bijdragen, dat de inge
bruikname van kernenergie niet
gezien wordt als een soort
noodlot dat nu eenmaal land na
land overspoelt en waar we
machteloos tegenover staan? Er
aan meehelpen dat het besef
doordringt, dat het besluit om
wel of geen kerncentrales te
bouwen door mensen genomen
wordt?
Kan verdieping van inzicht bij
onszelf en bij anderen niet een
waardevolle bijdrage als actie
voering van de ouderen zijn?

Een van de ouderen
(F. Kunst-Terlaak)

onze leeftijdsgroep meer een
bezinning weggelegd, e~n kijken
aan de ene kant naar de gevol
gen van de toepassing, aan de
andere kant naar de achter
grond: waar zijn we eigenlijk
mee bezig wanneer we kernener
gie in gebruik hebben en daar
mee op grote schaal äe kernen
van de kleinste bouwstenen uit
de natuur ontwrichten?
Hoe kan het gebeuren, dat wij
als mensen bij het ontwikkelen
van nieuwe technologieën, de
zorg om de veiligheid van de
mens niet meer vooropstellen?

Nu brede groepen binnen onze samenleving verzet aantekenen tegen
het gebruik van kernenergie, als een terechte reactie op de intro
ductie van deze onverantwoorde, gevaarlijke "aanwinst" in onze
maatschappij, is het misschien evenzeer nuttig, eens de doodnuch
tere vraag "waarom eigenlijk kernenergie?" op te werpen en toe te
spelen aan de voorstanders.

50+ tegen kerngeweld
De vraag is bij mij opgekomen
of wij als SO+-ers, dus als ou
deren, in de kwestie van de
kernenergie misschien een heel
eigen "inbreng" in de zin van
"benadering" kunnen hebben.
Voorop staat natuurlijk dat wij
solidair zijn met de jongeren
in hun overtuiging dat voor
kernenergie geen plaats is bij
de diverse soorten energie
waarvan wij in onze samenleving
in de toekomst gebruik zullen
maken. Maar misschien is voor

heilloze weg

Kan een onbevooroordeeld, eer
lijk antwoord op deze vraag
ooit inhouden, dat wij de toe
passing van deze vorm van ener
gie met al~e risico's die daar
aan verbonden zijn, maar moeten
aanvaarden, omdat zij voor onzè
toekomst onontbeerlijk zou
zijn? Neen immers, want, spre
kend over onze toekomstige
energievoorziening: er bestaat,
tenminste één scenario (dat van
ir. Potma) - en misschien zijn
er nog wel meer - waarbij in
onze energiebehoeften voorzien
wordt zonder gebruikmaking van
kernenergie.

Welnu, is het dan niet vanzelf
sprekend, dat alle aandacht ge
geven wordt en alle krachten
worden ingezet, om de alterna
tievemethoden van energiewin
ning, gecombineerd met energie
besparing en een herverdeling
van de methoden, optimaal te
ontwikkelen, en kernenergie van
het lijstje te schrappen?
Ja, wáárom zouden wij eigenlijk
de wereld nog onveiliger maken,
niet alleen voor onszelf maar
ook voor onze nakomelingen?
Wáárom zouden wij, met de mi
lieuvervuiling door chemisch

,afval en de menselijke ellende
daaruit voortvloeiend voor
ogen, thans, nu wij met een ma
terie te maken hebben die nog
veel gevaarlijker is en waarvan
wij de risico's beseffen, door
gaan op een zo heilloze weg?
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Enkele reakties uit Petten
Verschillende SO+-ers namen deel aan de acties tegen de dumping
van atoomafval in zee. Hier volgen de indrukken van twee van hen .

morele en lijfelijke steun
Hoewel de tijd van de dumping
voor iedereen als een volslagen
verrassing kwam, konden wij
toch nog met een twintigtal ou
deren naar St ~ Maartenszee ko
men. Ofschoon wij al iets had
den meegemaakt in Dodewaard,
lag de situatie hier voor ons
toch anders. Wij werden hier
geconfronteerd met een M.E. die
ons letterlijk oppakte, wegduw
de en smeet.
Geen van ons liet zich hierdoor
ontmoedigen, hoewel dit heel
naar op ons overkwam. Immers,
wij staan voor geweldloosheid,
wat niet door de M.E. werd be
antwoord . Op mijn uitroep "geen
geweld", tegen een H.E. -er die
een jongen wel erg ruw weg
sleepte, antwoordde hij: "wel
geweld" . Dit overtuigde mij er
van dat - hoewel ik zag dat
niet iedere M.EJ-er plezier in
zijn werk had - het voor sommi
gen beslist niet onaangenaam
was.
De reacties van de jongeren op
onze aanwezigheid was positief .
Wij wilden laten merken dat wij
als ouderen hen moreel en lij 
felijk wilden steunen. Ik ge
loof dat dat goed is overgeko
men. Hierbij nog een compliment .
aan jullie, want als wij elkaaz
tussen de acties door in het
restaurant tegenkwamen, ver
baasde ik me steeds weer dat
jullie ondanks de spanningen
nog zo opgewekt konden zijn en
je zo gedisciplineerd gedragen.
En wat mij vooral heel duide
lijk was, was het feit dat jul
lie vast besloten zijn de
strijd te blijven voortzetten
tegen de kwade machten die ons
milieu verpesten en ons een
(kern)bewapening opdringen.
Een strijd, waarin wij als ou
deren naast jullie willen blij
ven staan.

Helly Mourik

blokkade is uitstekend
w apen
Tegen 11 uur was ik in St .
Maartenszee om te protesteren
tegen de dumping in zee. De
stemming onder elkaar was erg
goed, zoals bij elke demonstra
tie . Angst had ik niet, alleen
een gevoel van afwachten op wat
zou komen.
ongeveer 12 uur kwam het sein
klaarmaken voor aktie en vol
lef l iep ik even later naar het
punt van blokkade . Maar bij het
z ien van al die busjes en de
M.E.-ers zonk op slag mijn hart
in de schoenen. Wat een drei
ging gaat daarvan uitl Alles
lijkt donker , zwart en luguber.
Ik voelde mijn knieên knikken
en mijn hart klopte in mijn
keel.
Eve n maart Want ik hoorde de
zittende blokkade luid en dui
delijk "stop die dumping" zin
gen. Ri jen mensen zittend op de
grond, arm in arm; daarvoor een
rij staande, hand in hand, moe
dig en eensgezind . Mijn angst
was ineens verdwenen. Ik voelde
die saamhorigheid, ging meezin
gen, bewust van het doel waar 
voor ik was gekomen.
Deze levende blokkade van ge
weldloze mensen heeft veel in
druk op mij gemaakt. Het i s een
heel goed wapen, dat een geweI·
dige kracht heeft en bij allen,
voor- of tegenstanders, respect
moet afdwingen.
ZOnder knikkende knieen of een
brok in mijn keel, maar heel
gemotiveerd en vastberaden,
heb ik met de verdere akties
meegedaan.
"Solidair met de jongeren" bij
protest tegen kerngeweld, dat
is de leus van de SO-plussers.
Met zekerheid weet ik nu dat
dit een goede vorm van demon
stratie is .

Rie Ossel
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