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Tégen kernenergie en vóór een milieu-vriendelijk energiebeleid. 

SCHILDERWERK 
Op maandagochtend 7 o~tober, in 

de zeer vroege uurtjes, werd bij de 
woning van Hans Wiegel enig actiewerk 
verricht. tn de iets latere vroege 
uurtjes, rond vijf uur, was de brand
weer al op pad met bezems en water om 
de milieu-vriendelijke verf die werd 
gebruikt te verwijderen. De leuzen. 
die op het wegdek werden geschilderd 
waren zeker te duidelijk. 

Ben aantal kranten in den lande be
richtten over deze actie, min of meer 
naast de waarheid en overeenkomstig de 
waarheid. Hier volgt een bericht uit 
De Waarheid, volgens onze informatie 
overeenkomstig de werkelijke toe
dracht. 

KALKACTIE mEN WimEL 

Actievoerders hebben in de nacht 
van zondag op maandag op de openbare 
weg voor de particuliere woning van de 
Friese commissaris van de koningin, 
Wiegel, leuzen gekalkt tegen onder meer 
de "schijnheilige dubbelfuncties" van 
Wiegel. "Haha en Dries oplichters" en 
"Hans Wiegel en kernenergie beide een 
nee" waren twee van de leuzen. Ook 
werd een hoeveelheid huisvuil op het 
pr~véterrein bij de woning van de Frie
se commias•ris gedeponeerd. 

In een persbericht hebben de actie
voerders, die zichzelf "de sigaar" noe
men, aangekondigd dat ze de "sehijnhet
lige dubbelfuncties" van Wiegel zullen 
ontmantelen. Ale voorzitter van de 
Raad voor advies ruimtelijke ordening 
(RARO) en voorzitter van de Raad van 
commiesariaeen van de samenwerkende 
elektrieiteitsproduetiebedrijven (SEP) 
heeft Wiegel "saampiea met vriendje 
Dries" zich sterk gemaakt voor uitbrei
ding van het aantal kerncentrales. Door 
al deze functies is zijn baan als Frie
se commissaris der koningin nog sleehts 
een nevenfunctie, aldus dè actiegroep. 

HANS UIT FUNCTIE! 
Vereniging Milieudefensie heeft 

zich tot minieter Winaemius gericht met 
het verzoek Hans Wiegel tenminste tij
delijk te ontheffen van zijn functie 
van voorzitter van de RARO. Milieude
fensie draagt biervoor de volgende ar
gumenten aan: 
* De PKB-inspraakproeedure over de 

vestigingsplaatsen voor de te bouwen 
nieuwe kerncentrales, loopt via de 
RARO en bovendien brengt de RARO 
zelf ook advies uit over deze kwestie; 

* Hans Wiegel is tevens voorzitter van 
de Raad van commissariseen van de 
SEP; 

* Hans Wiegel is een goede bekende van 
Van Aar.denne en Van· ·Agt, die zoals 
bekend geheime afspraken hebben over 
de nieuw te bouwen kerncentrales. 

Vereniging Milieudefensie vindt dat de 
onafhankelijkheid van de RARO hier in 
het geding is. Zeer waarschijnlijk dat 
iedere rechtgeaarde Néderlander en Ne
derlandse het eens is met Milieudefen
sie, maar Winsemlue zal er wel geen 
moeite mee hebben. 

Overigens, wij houden het op gekozen 
hoogwaardigheldebekleders. Burgemeesters 
en commissarissen van de koningin rij
den ons te vaak scheve schaatsen. Een 
coaaiaearis van de koningin, voorzitter 
van de staten v.an Friesland en geëerde 
gaat op een landelijke bijeenkomst van 
de OSL Stichtingen voor Vrijheid en 
Veiligheid, naast versebillende voor
zittersfunctie&, en dan ook nog ziekte
verzuim door overwerktheid, zo'n com
misserie io one te gortig. 



HOORZITTINGEN 
Hoewel dat eerst niet de bedoeling 

was gaat de RARO hoorzittingen houden. 
De RARO dacht op 1 december klaar te 
zijn met haar advies. Aangezien de 
laatste hoorzitting op 22 november 
zal zijn, zal het nu wel midden decem
ber worden voordat de RARO met haar 
advies komt. Van alle mogelijke kanten 
werd benadrukt dat de gehouden propa
ganda-avonden, sorry: voorlichtings
avonden, onvoldoende waren om zelfs 
maar de schijn van democratische in
spraak overeind te houden. De RARO 
moest wel, ondanks de teleurstelling 
van de goede kennis Van Aardenne, over
stag gaan. De lagere overheden en de 
bevolking moeten alsnog de gelegen
heid krijgen om hun meningen over de 
te bouwen kerncentrales naar voren te 
brengen. Of het helpt is een tweede. 
Iedereen die tijdig een bezwaarschrift 
inzond wordt uitgenodigd. 

Op de geplande data komen 'smid
dags de lagere overheden aan de beurt, 
's avonds de bevolking. De volgende 
data zijn nu bekend. 
- vrijdag 15 november, Loppersum; 
- maandag 18 november, Emmeloord; 
- dinsdag 19 november, Heinkeszand; 
- donderdag 21 november, BREDA; 
- vrijdag 22 november, Schiedam. 

Stg. NATUUR en MILIEU 
Over de "voorlichtingsavonden" van 

EZ in Heinekeszand, Zevenbergen, Emmel
oord, Den Briel en Uithuizen hoeven we 
hier niet meer te schrijven. Vele KWA
mensen maakten Emmeloord en/of Uithui
zen persoonlijk mee. Ze waren door EZ 
wel niet uitgenodigd.maar kwamen toch 
binnen met de uitnodigingen die in 
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Heinkeszand waren over gebleven. Andere 
mensen hadden pech, de zaaldeuren gingen 
voor hun neus dicht omdat EZ vond dat de 
zaal vol was terwijl met wat goede wil 
er nog zo'n honderd mensen bij hadden 
gekund. In Emmeloord was dat zeker het 
geval. 

Hoe dan ook, de mensen die zo geluk
kig waren naar binnen te mogen gaven 
duidelijk blijk dat ze niet voorgelicht 
wilden worden over de vestigingsplaatsen 
voor de nieuw te bouwen kerncentrales 
terwijl het meer dan duidelijk is dat 
het overgrote deel van Neerlands volk 
geen kerncentrales wil. Enkele mensen 
vonden deze gang van zaken jammer. Maar 
waarschijnlijk zijn ook deze mensen 
wel tot het inzicht gekomen dat het stel
len van ernstige vragen geen zin had. 
Zulke vragen werden gewoon niet beant
woord of ze kregen een propaganda ant
woord. Eventueel en dat was toch wel het 
hoogst bereikbare, werd de vraag door 
de heren achter de groene tafel "meege
nomen". Alle inspanningen van de paljas 
Hans Sleeuwenhoek, de presentator van 
de NCRV, ten spijt. 

Toch bleven er ook wat zaken buiten 
de aandacht. Bijvoorbeeld dat Wim Nij
man van het IKON ook een rol speelde. 
Hij zag er geen been in om op te treden 
als spreker in de propagandafilm voor 
kernenergie die werd vertoond. Om den 
brode doen mensen veel. Ook al werk je 
voor het IKON. Toen hem telefonisch 
werd gevraagd of hij de spreker was in de 
film en of hij met z'n optreden geen 
moeite had, bevestigde hij zijn optreden 
en vond hij dat heel gewoon. De Tweede 
Kamer had toeh democratiaeh besloten dat 
er kerncentrales gebouwd moeten worden? 

Een belangrijker zaak die weinig aan
dacht kreeg was de brief die door 
Stichting Natuur en Milieu gesehreven 
werd aan minister Winsemius. In Heinkes
zand stelde deze stichting bij monde 
van Ludi Olthof, in samenwerking met Cla
risse Nienhuis van de Waddenvereniging, 
aan de orde dat het regeringsstandpunt 
betreffende kernenergie gebaseerd is op 
onjuiste en onvolledige informatie. De 
vertegenwoordiger van de Kernfysische 
Dienst die in Heinkaszand achter de groe
ne tafel zat wuifde één en ander achte
loos weg. Per brief werd minister Winse
mius toen gevraagd of de geachte vertegen
woordiger met z'n reactie het regerings
standpunt verkondigde. Voor zover ons 
bekend is de brief van Stichting Natuur 



nog niet beantwoord. 
In een persbericht maakten de Wad

denvereniging, de Stichting Natuur en 
Milieu en Vereniging Milieudefensie de
ze zaak wereldkundig. Hier vol3t het 
persbericht. 

PERSBERICHT 
Het regeringsstandpunt met betrek

king tot de vestigingsplaatsen voor 
kerncentrales is gebaseerd op onjuiste 
informatie over de gevolgen van een 
groot ongeval met een kerncentrale. 
Een belangrijk ~itgangspunt voor het 
regeringsstandpunt is het rapport van 
de Commissie Reactor Veiligheid (CRV), 
versehenen in 1982, overgenomen door 
de Gezondheidsraad in haar "advies in
zake de bronterm van kerncentrales en 
de volksgezondheid" in 1984.De CRV on
derschatte de lozingen van radioactie
ve stof bij een ernstige kernramp in 
de meeste gevallen en kwam 8 tot 
20.000 maal te laag uit. De CRV acht
te een middelgroot ongeval het grootst 
mogelijke, waardoor de gevolgen van 
een kernramp in de praktijk een factor 
1,5 tot 24 werden onderschat. 
Dit valt op te maken uit een zeer re
cent rapport van de Amerikaanse Nu
clear Reguiatory Commission. Dit rap
port, NUREG-0956 "Re-assessment of the 
technical bases for estimating souree 
terms", van juli 1985, is bedoeld ter 
vervanging van een deel van het beken
de Rasmussen rapport uit 1975, waarin 
de gevolgen van een groot reactor onge
val berekend werden. 

Het Rasmussen rappoort verscheen 
in 1975. De in 1975 en 1978 in Neder
land verschenen rapporten van de Ge
zondheidsraad waren hierop gebaseerd. 
Sinds 1981 is er in de Verenigde Sta
ten een discussie gaande over de hoe
veelheid radioactiviteit die bij een 
ernstig ongeval buiten de reactor, in 
de atmosfeer kan vrijkomen. Deze hoe
veelheid wordt de "bronterm" genoemd. 
In december 1982 verscheen hierover in 
Nederland een rapport(je) van de Com
missie Reactor Veiligheid (CRV}. 

De CRV stelde daarin dat in geval 
van wat iedereen tot nu toe als het 
grootste ongeval met een kerncentrale 
beschouwde de lozing van Jodium onge
veer 100 maal minder was dan werd aan
genomen. De lozing van radioactieve 
stofdeeltjes (• aerosolen} met o·.a. 
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Cesium en Plutonium zou 10.000 maal la
ger uitvallen. De CRV eonstateerde ver
volgens dat wat tot dan toe een middel
groot ongeval was nu het grootste was 
geworden - groter dan het voorheen groot
ste. 

Het rapport van de CRV is een belang
rijk uitgangspunt geweest voor het rege
ringsstandpunt met betrekking tot kern
energie, zoals dat op 11 januari 1985 
naar buiten kwam. De regering stelt dat 
"het effect van een extreem ongeval aan
zienlijk kleiner is dan vroeger werd ge
dacht". En ''kerncentrales blijken veili
ger te zijn dan men in 1974 veronder
stelde". 

Dit is onjuist. Kerncentrales zijn 
niet veiliger dan in 1974 geworden. Al
leen het aantal mensen dat onmiddellijk, 
dat wil zeggen binnen JJn dag na het on
geval, al dood is kan wat kleiner zijn 
dan in 1975 werd berekend. De lange ter
mijn effecten laten zich even erg of 
ernstiger aanzien dan eerder werd aange
nomen, met name omdat de schatting van 
de vrijkomende hoeveelheid Plutonium en 
daarop lijkende stoffen twee maal zo 
hoog ~itvalt als in 1975. 

ZET BET OP EEN RIJ 
Als je lang met een zaak bezig bent 

verlies je makkelijk het overzicht. Veel 
details, veel nuances, vermoeidheid, ge
voelens van hopeloosheid, je wordt af
standelijker, het knaagt aan je motivatie. 
Op den duur stuur je een briefje aan de 
KWA: laat maar die Nieuwsbrief, het pakt 
mij niet meer. De schrijver van deze 
Nieuwsbrief kan zo'n briefje aan zichzelf 
niet sturen. Maar bij hem komen ook twij
fels naar boven. Waarom doe je al die 
moeite?? Dan ben je heel blij als er wePr 
iemand is die bijvoorbeeld op een giro
biljet een bemoedigende kreet neerzetl 
Dan ben je er ook blij mee dat een ander 
eens wat op een rijtje heeft gezet. Hier 



volgt het resultaat. Misschien kunnen 
anderen er ook hun voordeel 
mee doen. 

Kernenergie is besmet om verschillende 
redenen: 
1) om etische redenen; denk alleen 

maar aan de bewoners van de urani
um-wingebieden: Aboriginals in Au
stralië, Indianen in Amerika, bewo
ners van de Sahellanden in Afri~a, 
wier belangen ernstig geschaad wor
den. 

2) Om medische redenen, de gezondheid 
van mênsen nu ~n in de toekomst. 

3. Om politieke redenen, vanwege het 
negeren van het standpunt van een 
grote bevolkingsgroep bij de be
sluitvorming. 

4. Om maatschappelijke redenen: de on
menselijke maat van een kerncentra
le, het gevaar bij het werk, de ri
sico's ••• de tegenstelling met het 
beeld van een mens- en milieuvrien
delijke maatschappij. 

5. Om militaire redenen, vanwege de 
verbinding kernenergie - kernwapens 
èn vanwege de kwetsbaarheid als mi-
11 tair doe 1. 

6. Om milieutechni~che redenen; zèlfs 
àls het afvalprobleem zou kunnen 
worden opgelost, is het beter om 
géén afval te mákenl Zeker niet dit 
soort afval. 

7. Om energetische redenen, er is al een 
zeer hoog energie- en grondstoffen
gebruik vóórdat de productie van a
toomstroom kan starten en later weer 
een zeer hoog energie- en grondstof
fenverbruik voor de ontmanteling en 
het "opbergen". 

8. Om economische redenen, want bij de 
prijs-in-geld moeten we de verborgen 
kosten van milieubederf, bewaking, 
medische voor- en nazorg vanwege de 
verhoogde kans op kanker, enz. op-
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tellen. 
9) Om redenen van werkgelegenheid. De 

te investeren milliarden zouden méér 
werkgelegenheid opleveren bij inves
tering in midden- en kleinschalige 
industrieën; ook de kwaliteit van de 
werkgelegenheid is slecht, alleen al 
vanwege de politieke selectie van sol
licitanten enz. 

10) Om psychologische redenen. In en om 
een kerncentrale heerst een gevoel van 
"leven op een vulkaan". Veiligheids
maatregelen maken het gevoel van on
veiligheid juist groter. 

KW A-INTERN 
De KWA leende tot nu toe steeds de 

kraam van een politieke partij, om op 
markten en dergelijke te kunnen staan. 
Een kraam zonder dak maar redelijk makke
lijk vervoerbaar. Maar met één kraam kan 
je niet op twee plaatsen tegelijk staan. 
En soms worden we op meerdere plaatsen 
tegelijk gevraagd met onze stickers, but
tons, affiches en lectuur. En geen dak 
boven deze spullen is in ons regenach
tige klimaat niet zo geslaagd. 

We gaan de zaken nu iets steviger aan
pakken. Ed Tulen, 05177-608, gaat dit 
verzorgen. In voorkomende gevallen kan 
met hem contact worden opgenomen. En er 
wordt een tweede kraam gemaakt, met dak. 

Wilt u biJdragen aan de nieuwe kraam? 
Dat kan, onder het mott.o: "Een piek voor 
een kraam", op onze giro 5230463 ten name 
van KWA, Oudega w. Als alle ontvangers 
van de Nieuwsbrief mee doen hebben we 
geld genoeg voor meerdere kramen. 

Voor hen die dat nog niet weten, deze 
Nieuwsbrief wordt bekostigd uit vrijwil
lige bijdragen. Ook draagt de KWA bij 
aan landelijke, provinciale en plaatselij
ke acties. Dat kan omdat we van flink wat 
mensen regelmatig geld op onze giro ont
vangen. 

In deze barre boze tijden huldigen wij 
het principe van "draagt elkanders lasten". 
Dat wil voor ons zeggen dat mensen die 
krap zitten niets of weinig overmaken op 
onze giro. Mensen die ruimer in "de slap
pe was" zitten mogen meer bijdragen. De 
praktijk was dat we bijna elke dag wel 
een girotje ontvingen, met bedragen tus
sen f 1,- en f 100,-. De laatste maand 
gaat de postbode ons toch net iets te 
vaak voorbij. Doet u ook mee? 
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