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Marsswn 
Bêste allegear, 

Niis haw ik it nije, giele , Fryske 
bûsboekje foar 1984 offisjeel yn ge
brûk nOlTillen troch by de tredde wike 
fan jannewarie in fleurich flachje te 
tekenjen: woansdei 18 jannewaria, de 
datum fan IT PROSESJ Yn dat bûsboekje 
stiet by elke wike · in aoarte fan nij
moadrich aprekwurd, ornearre foar by
leauwige minaken. Sa hildt it sprek
wurd my yn de tredde wike fan jannewa
ris foar dat 11gjin ko fet wurdt op 'e 
daam", in wierbeid as irtkoen fan ta
passing op de anti-atoomstroombeweging: 
as men op 1 e stoel sitten bliuwt en 
men docht de eagen ticht en de hannen 
gear, dan feroaret der net folle. Of 
leaver: dan feroaret der in soad, dan 
seagje se de poaten ûnder dyn stoel 
wei en do doebet nea.t om it te kearen. 

Earlik sein haw ik soma de oanstriid 
om my mar noflik del te jaan. Mei in 
boekje yn in hoekje, dof en blyn foar 
wat der om my hinne te rêden is. Dan 
haw ik even iepen stien foar lju dy't 
sizze, dat it allegearre dochs neat 
jout ~. demonstreare net en aksje-fiere 
net: lt komt sa't it komt en it falt 
wat ta ju, moatst net wekker fan lizze. 
Gelokki1:h, gelokkich krije oaren my 
wer fan de stoel en op de barrikaden. 
En dy oaren, bêste allegear, binne jim
mel 

As j~e der net wienel Wat in soád 
réaksjes op Dirk syn freqnlik fersyk om 
stipe rn de kosten fan it proses, mach
ten wy ferlie~el Dy stipe, dat steun
t~je yn de rêch - en dan bedoel ik net 
al,linne it j Ud - jout us de moed om 
troch te gean - immer geradeaus - krekt 
sala~ oant berikt is wat wy meielkoer 
ber ikke wolte. 

It proaea is US PROSES wurden, dêr 
kin gjin rjochter mear om hinne. Dêrom 
stiet ~er by woansdei 18 jannewaris in 
flacbje yn mijn nije bûaboekje. Ik haw 
der sin oanl 
Groetnis - ek fan Renk - en oant sjenl 

Akky. 

U hebt het gelezen: 18 januari i's de 
dag van hee proces. In de Nieuwsbrief 
van eind september konden we nog net 
melden dat er drie keuze-data waren ge
reserveerd voor de pleidooien ip het 
proces van Henk én Akky. Jammert het 
was moeite voor niets. We zullen nog 
maar even voorzichtig zijn, misschien 
verandert bet nog wel een keer. En hoe 
laat het begint weten we nog niet. 

Niet veranderd is dat er in de rechts
zaal maar ongeveer 100 mensen kunnen en 
dat er in een andere zaal luidsprekers 
geplaatst kunn~n worden. Dan moeten we 
wel vooraf weten op hoeveel meneen we 
ongeveer moeten rekenen~ Stuur dus even 
een briefkaartje naar de Furmerusstraat 
als u wilt komen. Of bel ons. Tot nog 
toe ontvingen we niet zo'n heel groot 
aantal aanmeldingen. 

Het laatste nieuws ie dat .Mr. Brou
wer niet als advocaat van de provincie 
op zal treden en opgevolgd wordt door 
Mr. De Goede . Zoals bekend, de advocaat 
van Henk en Akky is Mr. Evert Jan Rots
huizen. 

Amsterdam, ~ 
Deze afkorting staet voor: World ln

formation Service on Energy. Het alter
natieve persbureau voor de nieuwsvoor
ziening op het gebied van de energiebe
weging. Dit l'Ordt breed opgevat: ac.tie
nieuws, export "en industrie, alternatieve 
energie,. uraniullllllijnbouw, kernwapens, 
fossiele bransstoffen enz. In 13 landen 
heeft WISE nu vestigingen. De Nederlandse 
vestiging is te vinden in .de Czaar Peter
straat 1, 1018 NW Amsterdam, tel. 020-
234160. 

Voor zover mogelijk wordt WISE ge fi
nancierd uit het "Lachende Zon Fonds". 
Dit fonds werd opgericht door de Deense 
anti-kernenergiebeweging. Onze Deense 
vrienden hebben de auteursrechten op 
het welbekende lach~nde zonnetje: Kern
energie, nee bedankt. Van de opbrengst 
van de auteursrechte .--·ll 
fonds. Verder wordt ~~t'i!l ;j:fl.Àt -it' :L 
maatschappen (f 30,- ._ __ 
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bulleti-ns, waarop je je_ kan abonner:en, 
_verspreid. Ook worden boeken uitgege
v.en. Een van de laatste boeken is: De 
Nuclair Fix. 

De Nuclear Fix 
WISE zegt er zelf het volgende over: 

Een boek ove~ de nucleáire activitei
ten in de derde wereld. Uitgebreide, 
gespecificeerde informatie over bijna 
70 Derde Wereldlanden en de rol van de 
Westerse/Russische industrie.Met een 
uitgebreide introductie over de speci
fieke gevaren van kernenergie in en 
voor de De.rde Wereld. 

Onmisbaar voor g~lnteresseerden in 
Latijns Amerika, Afrika, het Midden 
Oosten, Azié en de Pacific. Voorwoord 
door o.a. Frank Barnaby. Met trefwoor
denlijst, contactadressen, "verder 
leeswerk". 

Auteurs: Thijs de la Court, Deborah 
Piek en Daniël Nordquist. 

170 pagina's; prijs: f 26,- incl. 
verzendkosten. 

Kernenergie - kernwapens 
Ter gelegenheid van 29 oktober wil

len we het voorwaord van Frank 
Barnaby geschreven voor De Nuclear Fix 
hier overnemen. Eigenlijk is het te 
lang voor deze Nieuwsbrief. Het is de 
vra4g of WISE er erg blij mee zal zijn. 
Maar het maakt het verband tussen kern
energie en kernwapens zeer duidelijk. 

Het moet duidelijk zijn dat elk land 
met kernreactoren bezig is met het ac
cumuleren van plutonium op haar grond
gebied. Plutonium dat gebruikt kan wor
den voor nucleaire wapens. Het land 
produceert dan ook wetenschappers en 
ingenieurs met kennis van de nucleaire 
technologie. Sommigen van hen kunnen 
gebruikt worden in een kernwapenpro
gramma. Zelfs zonder een civiel nucle
air programma.is het mogelijk om aan 
plutoni1lltl te komen met behulp van een 
reactor die speciaal voor dit doel ge
kocht is. Een kleine reactor produceert 
genoeg'plutonium-239 voor laten we zeg
gen, drie- of vier Nagasaki-bommen per 
jaar, en kan in het geheim gebouwd, wor
den met behulp van onderdelen die een
voudig op de open markt te verkrijgen 
zijn. Totale kosten zouden ruwweg een 
30 miljoen dollar bedr4gen. De reàctor 
en een kleine opwerkingsfabriek om het 
plutonium vàn de brandstofstaven te 
verwijderen kunnen in het geheim ge-

z. 

bouwd en in productie gebracht worden 
- zoals in Israel, waar de Demona reac
tor geruime tijd verborgen bleef. Het 
is natuQrlijk veel economischer om te
gelijkertijd ook elektriciteit te produ
ceren - zoals in het geval van Engeland, 
Frankrijk, de VS en de Sovjet-Unie. Ura
nium dat veel uranium-239_ bevat kan ook 
gebruikt worden voor de constructiè van 
een kernbom. Een kleine fabriek die ver
rijkt uranium produceert kan. ook klande
stien gebouwd worden voor een kernwapen
programma - en men neemt algemeen aan 
dat Pakistan dit doet en dat Zuid-Afrika 
dat al gedaan heeft. Omdat het mogelijk 
en niet moeilijk is óm faciliteiten te 
bouwen die in het geheim uranium of plu
tonium voor kernwapens produceren, weten 
we niet welke la~den deze kernwapens al 
of niet hebben. ER BESTAAT GEEN VEILIG
HEIDSSYSTÈEM OM DIT SOORT VERBORGEN NU
CLEAIRE AKTIVITEITEN TE ONTDEKKEN. 

Op dit. moment functioneren ongeveer 
260 kernreactoren -in zo'n 27 landen. Nog 
eens 230 reactoren zijn in bestelling of 
in aanbouw. Tot nu toe is ongeveer 150 
duizend kg plutonium in de wereld opge
stapeld door--de--elektriciteit produce
rende kernreactoren. De reáctoreö d1e nu 
functioneren produceren ongeveer 30.000 
kg plutonium per jaar: theoretisch ge
noeg om ELKE DRIE UUR een atoombom van het 
Nagasaki-type te produceren. Veel van dit 
plutonium wordt in de gebruikte brand
stofstaven gelaten en opgeslagen tot ver
dere beslissingen zijn genomen voor de 
bouw van nieuwe opwerkingsfabrieken. 

Zelfs in landen als Engeland en de 
VS die het non-proliferatie verdrag (NPV) 
hebben ondertekend KUNNEN DE VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFTEN EENVOUDIG ONTWEKEN WORDEN. 
Het recente voorstel om het britse pluto
nium aan de VS te verkopen - zogenaamd 
om hierme~ hun snelle kweekreactor te 
voeden - is verschrikkelijk. Volgens re
cente plannen zaJ de VS in de jaren tach
tig ~7.000 nieuwe kernkoppen produceren. 
Haar reactoren zijn niet in staat om 
het-plutonium voor deze wapens te produ
ceren en tegelijkertijd de snelle kweek
reactor te voeden. Het plutonium van de 
VS wordt dus vrijgemaakt door de britse 
voorraad voor de productie van kernwa
pens-- daarmee het idee, zo niet de let
terlijke tekst van- de IAEA veiligheids
voorschriften negerend. MOREEL GEZIEN IS 
EEN DERGELIJKE ACTIE TOTAAL CORRUPT en 
remt zeer effectief elke actie tegen 



gelijke transacties tussen andere lan
den - bijvoorbeeld van de Sovjèt-Unie 
naar Cuba, van Frankrijk naar Zuid-Afri-
ka enzovoorts. . 

In het jaar 2000 kunnen reactoren 
rond de 150.000 kg plutonium pe~; jaar 
produceren. Als het grootste deel hier
van opgewerkt wordt, dan is het waar
schijnlijk dat zo'n acht geindustriali
seerde landen commerciële opwerkingsfa
brieken bezitten~ Maar de kernreactoren 
zullen verspreid zijn over zo'n veertig 
landen. P~UTONIUM MOET DAAltOM IN GROTE 
HOEVEELHEDEN GETRANSPORTEERD WORDEN, ~
ver de weg, per spoor, .~oor de lucht en 
over zee op 's werelds transportnetwer
ken van en naar de.~pwerkingefabrieken. 

Plutonium kan daardoor weggenomen 
worden van opwerkingsfabrieken door re
geringen voor mil i t.aire doeleinden of 
door individuen voor terroristische of 
criminele doeleinden en nucleaire trans
porten zullen daarom zwaar bewaakt moe
ten worden. Het huidige systeem van be
veiliging van plutonium, zoals ontwik
keld door de International Atomie Ener
gY Agency (IAEA, het pureau voor kern
energie-propaganda van de Verenigde Na
ties) en Euratoom, is gebaseerd op 11ma
terial accounting" en "material con
trol". Zelfs· het gebruik van de best mo
gelijke technologie geeft gewoonweg nog 
geen verzekering dat belangrijke hoe
veelheden plutonium niet kunnen verdwij
nen. Zelfs de accountants van de rege
ringen weten niet of al het plutonium 
geregistreerd is. Volgens hen heeft 
Windse~le tot nu toe.20.ton plut~nium 
opgewerkt, maar omdat precies meten van 
deze hoeveelheid onmogelijk is (omdat 
de aanvoer van plutonium nauwelijks ac
curaat te meten is) weet niemand precies 
hoeveel er nu opgewerkt is en kan nie
mand zeggen of er belangrijke hoeveelhe
den plutonium. vermist worden of niet. 
Zelfs als ze met een exactheid van 99,5 
% .zouden werken ZOU ER GENOEG PLUTONIUM 
NIET GEREGISTREERD WORDEN VOOR DE PRO
DUCTIE VAN TWINTIG KERNBOMMEN. Het is 
twijfelachtig of in de praktijk de 99,5 
% exactheid wel ber·eikt kan worden. 

De grootte - of misschien het uit~ 
zichtloze - van de taak van degenen die 
het plutonium moeten bewaken, wordt ge
ïllustreerd door het feit dat een pakje 
sigaretten ongeveer 1300 gram plutonium
oxide kan bevatten, de vorm v·an plutoni
um die je normaal in opwerkingsfabrie-
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ken vindt. SLECHTS ACHT VAN D1T SOORT 
PAKKETJES BEVATTEN GENOEG PLUTONIUM 
VOOR EEN KERNBOM. Effectieve beveili-· 
ging tegen diefstal van plutonium bete
kent ook een continue observatie van 
de arbeiders, in en buiten hun werk
plaats, het volgen van vele mensen en 
het aannemen van een leger van speciaal 
getrainde bewakers. Een situatie die so
ciaal gezi~n nie·t acceptabel is in een 
democratie. 

DE AFSCHUWELIJKE WAARHEID IS 
DAT TERWIJL CIVIELE NUCLEAIRE 
PROGRAMMA'S ZlCH OVER DE WE
RELD UITSPREIDEN, MEER EN 

HEER LANDEN DE KENNIS VERKRIJGEN TÓT 
HET BOUWEN VAN EFFICIENTE NUCLEAIRE WA
PENS EN DE MOGELIJKHEID VINDEN OM HET 
SPLIJTBAAR MATERIAAL ERVOOR TE PRODUCE
REN, ·VOORAL PLUTONIUM. Een steeds toe
nemend aantal landen kan daarom snel 
kernwapens produceren op het m~ent dat 
ze de politieke beslissing nemen om dat 
te doen. 

De meeste experts geven de volgende lijst 
als 11 top. tien" vàn· potentiële kernvapen
machten: Argentinië, BrAzilië. Egypte~ 
Irak, Israel, Libië, Pakistan, Zuid-Afri
ka, Zuid-Korea en Taiwan. India heeft al 
een nucleair apparaat géëxplodeerd. De 
meeste waarnemers geloven dat Israel al 
kernwapens heeft en velen geloven dat 
ook_Zuid-Afrjka ze heeft. ~akistan zal, 
zo verwacht men, het volgende land zijn 
dat een nucl~air "apparaat" zal explode
ren. India explodeerde een nucleair i•ap
paraat" in 1974 ·met plutonium van haar 
civiele reactorprogramma. Dit apparaat 
.is identiek in ontwerp aan een kernwapen. 
Omdat het minder dan 1000 kg woog kon het 
met veel typen gevechtsvliegtuigen van 
de indiase luchtmacht naar haar doei ge
bracht worden. 

De Osiris reactor in Irak (ver
nietigd door de israelische 
luchtmacht) typeert een rege-
geringsprogramma dat geresul

teerd zou hebben in de prodûctie van 
$pl1jtbaar materiaal voor kernwapens. 
EEN DERGELIJK LAND, MET DE WENS OM MATE
RIALEN VOOR DE PRODUCTIE VAN KERNWAPENS 
TE VERKRIJGEN, KAN NIET TEGENGEHOUDEN 
WORDEN MET BEHULP VAN DE HUIDIGE OF TOE
KOMSTIGE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN. D~ 

IAEA kan alleen maar hopen om verwijde
ring van splijtbaar materiaal·te ontdek
ken (in plaàts van te verhinderen)• Hun 



taak is uitzichtloos wanneer de eige
naar van het splijtbaar materiaal con
trole niet meer toestaat. In het geval 
van IRAK liet de regering alleen inspec
teurs van communistische landen toe. De 
IAEA kan geen actie ondernemen tegen ac
tiviteiten die tegen de veiligheidsvoor
schriften ingaan. HET ENIGE WAAR WE AL
LEMAAL OP KUNNEN HOPEN IS INFORMATIE TER 
BEVESTIGING VAN HET BEZIT VAN KERNWA
PENS VAN EEN LAND. Zelfs als een land 
het non-proliferatie verdrag heeft on
dertekend kan het zich nog terugtrekken. 
Civiele kernreactoren zijn op alle ma
nieren een Trojaans paard en de nucle
aire programma's moeten zo snel mogelijk 
gestopt worden. Omdat de nucleaire in
dustrie in het eigen land stervende is 
zoekt deze industrie andere markten en 
op deze wijze wordt het Trojaanse paard 
geëxporteerd naar de derde wereld. 

Regeringsactie kan verwacht worden 
als een groot deel van de bevolking haar 
ideeën over het nucleaire probleem be
kend maakt. Er zijn nu al miljoenen die 
dit doen maar om een beslissende actie 
te kunnen verkrijgen is een duidelijke 
meerderheid nodig. U kunt helpen deze 
te bereiken. 
Dr. Frank Ba:ruaby, juni 1982. 

Gezien de regeringsultspraak op 19 
oktober tijdens het debat in de Tweede 
Kamer over het raoport van de Commissie 
Beek, dat Dodewaard en . Bors•ele in be
drijf blijven, ongeacht de Brede Maat
schappelijke Discus~ie, vinden wij Bar-

·naby wel optimistisch. Hoe groot moet 
de duidelijke meerderheid zijn om Dode
waard en Borssele dicht te krijgen? 

F 10.995,-
0p het moment dat we de vol
gende regel:_~ s·chreven hadden 
we f 10.995,- aan toezeggin

gen binnen voor het meebetalen aan de 
eventuele proceskosten van Henk. en Akky. 
Als zij ONZE zaak voor het gerechtshof 
te Leeuwarden onverhoopt verliezen, leg
gen zij hun gewetensbezwaren tegen 
atoomstroom voor aan de Kroon. Alles bij 
elkaar, . zo denken wij, duurt het nog wel 
even voordat de situatie zo kan worden 
dat het geld voor proceskosten misschien 
op tafel moet kunnen komen. 

Een aantal mensen die toezeggingen 
deden zitten er wat mee in hun maag dat 
het allemaal zo lang kan duren. Zij zeg-
gen: "Nu doen we een toezegging; nu heb-
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ben we daarvoor het geld. Hoe we er 
over een jaar, misschien wel over twee 
jaar voorstaan weten we niet. Kunnen we 
nu niet storten?" 

In de KoÖrdinatiegroep werd dit be
sproken en we besloten om onze giroreke
ning 5 27 27 27 open te stellen voor 
hen die hun toezeggingen nu àl willen 
overmaken. De tennaamstelling van·dit 
gironummer hebben we veranderd in: Pro
ces Weiger Atoomstroom KWA, Furmerus
straat 470, 8602 CD Sneek. Als u uw 
toezegging naar deze girorek~ning over
maakt, storten we uw toezegging terug 
als blijkt dat we het geld niet nodig 
hebben voor het proces. 

Groningen 
Herman Damveld, de bekende 

Groningse energie-deskundige, 
publiceerde enige wetenswaar

digheden gebaseerd op een eerder geheim 
contract, dat op 10 mei 1973 werd geslo
ten tussen de regeringen van Duitsland, 
België en Nederland enerzijds en de 
Schnelle BrÜter und K&rnkraftwerkgesell
schaft (de SBK) anderzijds. Dit contract 
kwam kortgeleden in de openbaarheid. Het 
blijkt dat Kalkar voor de !tederlandse be
lastingbetalers een dure ~'grap" wordt. 

Als'de snelle kweekreactor te Kalkar 
is afgebouwd, wordt z~ het eigendom van 
de SBK. Voor een koopje, voor 4"1. v·an de 
investeringen. De begroting kwam in •73 
uit op f 1,5 miljard. Maar ja, nu kost 
Kalkar al f 6,5 miljard en daar zal het 
wel niet bij blijven. Zo heel goedkoop 
is het voor de SBK nou ook weer niet. 

Verondersteld wordt dat Kalkar elek
triciteit gaat leveren. Aan de Rheinisch
Westfaelisches Elektrizitaetswerk AG. 
Al weer voor een koopje. Voor 2,9 cent 
per kilowattuur (kWh). Als Kalkar het 
presteert. me~r dan 72,5"1. van de tijd in 
bedrijf tP zijn, zakt de prijs tot 1,3 
cent pe: k~. Zo staat het in het eer
der geh~ir.te contract. Is atoomstroom 
echt zo goedkoop? 

De werkelijkheid is een beetje anders. 
Als uitgegaan wordt van 72,5"1. nuttige 
bedrijfstijd,- f 6,5 miljard bouwkosten 
en. een levensduur van 17 jaar, zoals in 
het contract staat, zijn de kapitaala
kosten per kWh alleen al 31,4 cent. 
Maar 72,5"1. nuttige bedrijfstijd is veel 
voor een experimentele reactor. De f 6,5 
miljard bouwkosten zullen nog wel wat 
meer worden. Vele kerncentrales bleken· 
een kortere levensduur dan 17 jaar te 
hebben. Geen grapje: De kernreactor in 
het Westduitse Niederaichbach bij Lands-



hut, in Beieren., brac.h~ het niet eens 
tot 19 da.gen. voluit.bedrijf •. 

Voor bedrijfskosten wordt bij gewo
ne kerncentrales 2,9 cent per kWh gere
kend. 

De splijtstofkosten, inclusief het 
opwerken van de afgewerkte splijtstof en 
het opslaan van het radio-actieve afval, 
wordt berekend op 1,7 cent per kWh. 

Dat brengt de kilowattuur-prijs op 
31,4 + 2,9 + 1,7 = 36,0 cent. Dat bete
kent dat de Scbnelie BrÜter per kWh een 
verlies gaat maken van 33tl cent. Per · 
jaaL· f 616 miljoen. Dat kan ·natuurlijk 
niet. •r.n het contract staat dan ook een 
oplossing. 

De regeringen van Duitsland, België 
en N.ederland nemen de eerste 3 jaar dat 
Kalkar in bedrijf is, 100% van de ver
liezen voor hun rekening. De volgende 
jaren 80%. Ket maximUm bedrag werd aan• 
vankelijk gesteld op f 165 miljoen, la
ter op f 550 miljoen. Maar ja, als de 
verliezen hoger worden moeten ze to.c:b be
taald worden of de Schnelle B.rÜter g.-at 
failliet. We mogen aannemen dat de rege
ringen wel zullen betalen. Als belasting
betaler betaalt u mee via de loonbelas
ting. En als stroomverbruiker betaalt u 
nog een keer mee via uw stroomrekening. 

Let op het kamerdebat! Het Nederland
se aandeel is ongeveer 15~. Dat betekent 
voor ons ·de eerste 3 jaar minstens f ~ 
miljoen per jaar en vervolgens 14 jaar 
lang· minstens f 67 miljoen. In tot.aal f 
1190 miljoen. Als de Rheinisch-Westfael
isches Elektrizitaetswerk AG de nu gang
bare kWh-prijs voor groot-inkopers gaat 
betalen van ongeveer 16,5 ceot, wordt 
het Nederlandse aandeel in de verliezen· 
van Schnelle BrÜter altijd nog minstens 
f 770 miljoen. 

Als Nederland zich terugtrekt uit het 
Kalkarproject kost ons dat, volgens mi
nister Van Ardenne, boven de f 360 mil
joen die al betaald zijn nog f 200 tot 
f 400 miljoen.· In totaal dus f 560 tot 
760 miljoen. Met de zekerheid dat er 
verder niets bijkomt. 

Als Nederland doorgaat met Kalkar 
gaat het, . inclusief de ontmanteling over 
17 jaar, ongeveer f 1300 miljoen kosten. 
In geval de RWE bereid is de meer norma
le prijs van 16,5 cent per kWh te gaan 
betalen, wordt het ongeveer. f 800 mil
joen. Met de onzekerheid dat er nog heel 
wat bij kan komen. Er gaangeruchten.dat 
de bouwkosten a~ meer dan f 10 miljard 
bedragen. ·stoppen met deze grootbeids
waanz in is goedkoper I. 

gegevens: WISE) 

s. 

Vals weerbericht? 
Als er werkelijk iets hele

maal mis gaat mèt één van de 
twee Nederlandse kerncentra-

les of onderzoeksreactoren? Met een En
gelse nucleaire installatie of met de 
Franse opwerkingsf.abriek in Normandië, 
met de Belgische kerncentrales bij Ant
werpen? Of - als ze in bedrijf zijn ge
steld - met de Westduitse kerncentrale 
in Lingen; de kweekreactor in Kalkar, 
de droge opslag voor gebruikte brand
stofstaven in Ahaus? Als werkelijk een 
grote, heftig' radio-actieve wolk.o.ver ons 
land trekt? Dan.valt er niet veel meer 
te doen dan afwachten en doden tellen. 

Evacuatie beeft dan eigenlijk geen 
zin meer. Waar moet men been in dit 
kleine land? De radio-actieve wolk wordt 
óp de landkaarten altijd keurig uitge
zet als een sigaarvormige pluim, die op 
de plaats des onheils begint en zich in 
de richting van de heersende wind uit
strekt. De wolk zal zich in de werkelijk
·heid onvoorspelbaar grilligêr gedragen: 
windrichting en windkracht veranderen 
voortdurend; er zullen plaatselijk radio
actieve stofdeeltjes uitzakken en'uitre
genen. 

Waarheen moet men dan die miljoenen 
bedreigde Nederlanders dirigeren? Waar 
moet men ze laten als de radio-actieve 
bodembesmetting grote gebieden voor vele 
tientallen jaren onbewoonbaar maakt en 
onbruikbaar voor landbouw, veeteelt, in
dustrie, terwijl iedere vogel die zo'n 
plek bezoekt, besmetting kan overbren
gen? Het is waarschijnlijk verstandiger 
in die noodsituatie iedereen thuis in 
zijn vertrouwde omgeving te laten. Bin
nenshuis, waar nog enige beschutting is, 
in plaats van buitenshuis in de chaos en 
paniek van het ontwrichte verkeer van 
massale evacuatie met veranderlijke be
stemming. 

Evacuatie is een keus die extra 
slachtoffers vergt; bet voorkomen van 
massale verplaatsing is een keus met 
betzelfde gevolg. Die keus zal moeten 
worden gemaakt. Hard en duidelijk, opdat 
iedereen weet.waar hij aan toe is. Men 
kan niet alleen degenen die weg willen, 
met achterlating van vrijwel alle bezit, 
uit het rampgebied wegbalen en ook nog 
thuisblijvers voorzien van onbesmet 
voedsel, medische hulp, van verzorging. 

Die keus zal moeten worden gemaakt 
door de regering en· moeten worden be
krachtigd door het parlement. Het is 
daarom verbijsterend dat dit kabinet de 



beslissing niet te evacueren in april 
van dit jaar verstopte in een briefje 
van staatssecretaris Van Kappeyne van 
de Coppello (sociale zaken) aan de Twee
de Kamer. Vers topte! De. keds wordt niet 
genoemd. Maar hij vloeit logischerwijs 
voort uit het feit, dat de regering de 
theorie omhelst, dat bij zo'n nucleaire 
ramp slechts heel weinig radio-actief 
materiaal in de atmosfeer terecht komt. 
De wolk veel kleiner zal zijn dan eerder 
werd aangenomen. 

Het is heel terecht dat de Tweede Ka
mer dit briefje van de staatssecretaris 
niet voor kennisgeYing heeft aangenomen. 
Ret is aan de orde gesteld in de kamer
commissie voor sociale zaken (veilig
heidswetgeving valt onder dit ministe
rie) en doorgespeeld naar ook de kamer
commissie voor economische zaken (kern
energie valt onder dat ministerie). Er 
zal spoedig een openbaar debat over vol
gen. 

De theorie, waarachter de regering 
zich verschuilt, is hoogst dubieus. Hij 
is in 1980 ontwikkeld door een Amerikaans 
instituut van elektriciteitsbedrijven 
(EPRI) en snel overgenomen door ~ Neder
landse KEMA, een soort instelling van be
langhebbenden. Htj is in 1981 verworpen 
door de officiële Amerikaanse toezicht
houder op het kernenergiegebeuren, de Nu
cleair Reguiatory Commission (NRC), en 
vormt geen uitgangspunt meer in de even
eens dat jaar verschenen Deutsche Risiko
studien Kernkraftwerke (DRK). 

Dat de Nederlandse regering nu die om
streden theorie wel omhelst, is des te 
vreemder en verwerpelijker, omdat het 
niet hoeft. Ook als· men - zoals de Ameri
kaanse NRC en de Westduitse DRK blijven 
doen - uitgaat van het bij een extreem 
ongeval vrijkomen van een grote radio-ac
tieve wolk, kan op te verdedigen gronden 
worden gekozen voor het niet-evacueren 
van (grote delen) van de bevolking. Een• 
voudig omdat het niet kan en evacuatie
plannen alleen een voos gevoel van vei
ligheid geven. 

Over die keuze zal het kamerdebat dan 
ook in de eerste plaats moeten gaan. 
Daarbij kan ook de vraag aan de orde ko
men of het niet verstandiger is het over
trekken van zo'n wolk voor de bevolking 
geheim te houden om paniekreacties te 
voorkomen. Dat laatste kan leiden tot -
absurd detail - de aanvaarding van de 
noodzaak zelfs het weerbericht te verval• 
sen ••• 
(Door Kees Wiese. De auteur ia redacteur 
bij het Nieuwsblad van het Noorden.) 

6. 

Rampenplan 
Al jaren wordt er 

gewaarschuwd tegen de 
gevolgen van de besmet
ting van de Maas met 
radio-actieve afval
stoffen. Milieugroepen, 
drinkwaterbedrijven en 
anderen hebben tot nu 

toe tevergeefs geprobeerd om garanties 
te krijgen voor de kwalltéit van het 
Maaswater. 

Op het moment d-ient het water van de 
Maas als drinkwaterbron voor ongeveer 5 
miljoen mensen in Nederland en België. 
Over een paar jaar schakelen n~g andere 
gebieden over op deze rivier voor hun 
dagelijkse drinkwater, waaronder ook Ne
derlands Limburg. 

Op het Internationaal Water Tribunaal 
heeft het Kollektief Rampenplan ,uit Sit
tard de beheerders van de kerncentrales 
van Chooz (Frankrijk) en Tihange (België) 
en het kernonderzoekscentrum JÜlich ( 
Duitsland) aangeklaagd voor hun lozingen 
van het radio-actieve tritium op de Maas. 

Wat is tritium? 
Er bestaan verschillende soorten wa

terstof. Die soorten worden isotopen van 
waterstof genoemd. Het gewon~ waterstof 
heeft slechts één kerndeeltje. Twee van 
die atomen waterstof en één atoom zuur
stof geven één molecuul H20. Het ons al
len bekende water. 

Het waterstof isotoop deuterium heeft 
twee kerndeeltjes en geeft met zuurstof 
zwaarwat.er. 

Het waterstof isotoop tritium heeft 
drie kerndeeltjes. Het ontstaat door be
straling. Met zuurstof geeft het weer 
water. Heel gewoon water, als je alleen 
op de smaak let. Maar nu is het gevaar
lijk. Dit.getritieerde water, zoals het 
genoemd· wordt, is radio-actief. En dat 
blijft het een flinke tijd. De halfwaarde 
tijd is 12,26 jaar. Dat·wil zeggen dat 
van een hoeveelheid ·tritium na 12,26 jaar 
de helft is vervallen. 

Tritium laat zich moeilijk tegenhou
den door staal, beton en andere construc
tiematerialen, doordat het zo licht is. 
Het koelwater dat op de Maas geloosd 
wordt, is daardoor besmet. En met water~ 
damp of stoom ontsnapt het gewoon uit de 
schoorst.een van elke kerncentrale. Het 
dringt ook door glas en plastic, de mate~ 
rialen die in de laboratoria van de 
drinkwaterbedrijven worden gebruikt. Van
daar dat kan worden aangenomen dat alle 
meetgegevens van tritium te laag zijn. 
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