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T~en kernenergie en v66r een mili.eu-vriendeltjk energiebeleid . 

HOOilZITTING 
Na de informatieavond van 4 septem

ber in Emmeloord, vond op 18 november 
een hoorzitting plaats. Deze tweede a
vond verliep wel wat anders dan de 
eerste. Het bleek, zoals we al wisten, 
dat voor vele mensen informatie over
bodig is, zij weten al het één en an
der. Dat bleek uit het "huiswerk" dat 
verschillende inspreeketers en inspre
kers hadden gemaakt. Soms heel eenvou
dig en ontroerend. Soms zeer uitgebreid 
en gedocumenteerd. En bij zeker één 
inspreekster hielden de aanwezigen de 
adem in door de indringende wijze Wa8f'
op zij haar inspraak over het voet
licht bracht. 
Ook bleek op deze hoorzitting dat voor 
enkele mensen informatie op geen enke
le wijze kan helpen. Als een club vóór 
kernenergie is, dan is dat hun goed 
recht maar laten ze dan in ieder g~
val met steekhoudende argumenten komen. 
De Commerciële Club in de NOP is vóór 
kernenergie maar hun argumenten zijn 
om te huilen. Het lijkt er sterk op 
dat deze mensen alleen hun eigen re
clame blaadjes lezen! 

In het volgende citeren we uit de 
voordrachten van de inspreeketers en 
insprekere, met enkele wijzigingen. 

ONGENOEGEN! 
Het ia mij een groot ongenoegen 

hier te moeten staan. Voor de vierde 
keer offer ik mijn kostbare tijd op 
voor een inspraak procedure: Brede 
Maatschappelijke Discussie, Milieu
Effect Rapportage radioactie f afval, 
schriftelijke inspraak op de Planolo
gische Kernbeslissing vestigingsplaat
sen kerncentrales en nu deze hoorzit
ting. Het risico lopend dat ook deze 
inspraak verspilde tijd en energie 
zal zijn. Immers, ondanks het eindrap
port Maatschappelijke Discussie Ener
giebeleid blijkt het nog niet duide
lijk te zijn dat kerncentrales in dit 

overbevolkte landje geen plaats mogen 
krijgen. 
Minister Van Aardenne wil zelfs deze 
9-maanden durende procedure PKB vesti
gingsplaatsen kerncentrales bekorten 
met 3 maanden. Dit bekorten heeft tot 
gevolg dat deze PKB-procedure, met be
hulp van de RARO, straks een zesdemaande 
kindje ter wereld brengt: niet levens
vatbaar, niet voldragen in de ruimste 
zin van het woord. 

ONGEWENST 
Kerncentrales vormen met kernwapens 

ongewenste tweelingen. Recente publica
ties maken bijvoorbeeld duidelijk hoe 
Frankrijk handelt, zowel in eigen land 
als in Frans Polynesië. Nederland levert 
plutonium aan Frankrijk en ie daardoor 
medeplichtig. Nederlands plutonium kán 
niet anders komen dan uit Nederlandse 
kerncentrales. 
Er gaat ook Nederlandse afgewerkte 
splijtstof naar de V.S. Volgens een rap
port van de Amerikaanse Rekenkamer van 
december 1984 heeft Nederland tot en met 
1983 137,2 kg hoog verrijkt uranium ge
leverd, dat o.a. voor de productie van 
kernwapens wordt gebruikt. 

AFVAL 
Indien de meerderheid van de Tweede 

Kamer kiest voor toepassing van kernener
gie, dan kiest zij ook voor een onaan
vaardbare hypotheek op vele toekomstige 
generaties. 
Afval moet duizenden eeuwen zo verpakt, 
opgeslagen worden, dat het over duizen
den eeuwen nog onbereikbaar is. Ook in 
tijden van diepe economische depressies, 
~ijdens oorlogen, in tijden van totaal 
andere behoeften, zelfs andere talen! 

Invoering van kernenergie betekent 
so wie so de aanvang van een tijd van 
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maken en houden van nucleair afval. 
Het hoog-radioactief afval bestaat uit 
radio-nucliden met zeer uiteenlopende 
halveringstijden: 
- Cesium 137 30 jaar 
- Plutonium 239 24.400 jaar 
- Techneticum 210.000 jaar 
- Zirkoon 1,5 miljoen jaar 
- Cesium 135 3 miljoen jaar 
- Jodium 129 17 miljoen jaar 
Hoog-radioactief afval is gemiddeld 
één miljard maal sterker radioactief 
dan laeg en middel radioactief afval. 

De aarde is zeer onstabiel: conti
nenten verplaatsen zich tegenover el
kaar, aardverschuivingen en aardbevin
gen zijn schering en inslag, zeespie
gels rijzen en dalen in de loop der 
eeuwen met tientallen meters. IJstijden 
komen en gaan. 
10.000 jaar geleden waren er nog vulka
nen actief in de Eifel en in midden 
Frankrijk; de laatste ijstijd was toen 
nog niet helemaal voorbij en Engeland 
was nog verbonden met het vaste land 
van Europa. 

FRIES BOEZEMWATER 
Voor het beheersen van het boezem

peil in Friesland wordt in droge perio• 
den water ingelaten vanuit het IJssel
meer. Dit is nodig voor ondermeer: 
- Het op peil houden van de waterstand 

in de boezemkanalen voor de scheep
vaart. 

- De nodige doorstroming te bewerkstel
ligen voor het op peil houden van de 
waterkwaliteit. 

- De nodige doorstroming te Harlingen 
te bewerkstelligen om het zoute water 
dat door de schutsluis naar binnen 
komt weer af te voeren. 

- Het inlaten van water vanuit de boezem 
in de polders voor het op peil houden 
van de polderwaterstand en de berege
ning van de agrarische gronden moge-
1 ijk te maken. 

Gemiddeld wordt per jaar circa 300 mil
joen kubieke meter water ingelaten waar
van 50 miljoen wordt doorgevoerd naar 
Groningen, Overijssel en de Noordoost
polder. De resterende kubieke meters 
zijn nodig voor het beheer van de boe-

zem van Friesland. Betrokken op het 
totale oppervlak van de boezem betekent 
dit een waterschijf van ruim 2 meter 
dikte. Voor de waterinlaat is Friesland 
volledig aangewezen op het IJsselmeer. 
Aanvoer vanuit de aangrenzende boezem
gebieden is niet mogelijk vanwege de ei-
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gen problemen aldaar in droge perioden. 
Bij de bouw van een kerncentrale in 

of vlakbij het IJsselmeer dient, vol
gens een rapport van juni 1985 van het 
Rijksinstituut voor zuivering van afval
water (RIZA), rekening gehouden te wor
den met het feit dat bij een ernstige 
calamiteit met de centrale het water van 
het IJsselmeer gedurende twee jaar niet 
bruikbaar is als drinkwater en dus ook 
niet geschikt is om te gebruiken als 
aanvulling op het watertekort vaq Fries
land. Het inlaten van water vanuit het 
IJsselmeer is in deze periode dus niet 
mogelijk. 

Daarbij moet opgemerkt worden dat ook 
het RIZA-rapport uitgaat van naar alle 
waarschijnlijkheid sterk onderschatte ge
volgen van calamiteiten met kerncentrales. 

Maar ook als we uitgaan van 2 jaar, 
ontstaan er bij een ernstig ongeluk voor 
Friesland onoplosbare problemen: 
- Grote schade aan de landbouw doordat 

er :l;n de perioden met vochttekort niet 
kan worden beregend. 
Schade voor de industrie en de scheep
vaart in verband met te lage water
standen in de kanalen. 
Verzilting met de daarmee gepaard gaande 
schade in verband met het ontbreken van 
de doorspoelmogelijkheid te Harlingen. 

- Schade aan de bebouwing door zettingen 
ten gevolge van de lage grondwaterstan
den, met name in de laaggelegen klei
veen gebieden van midden Friesland. 

TRITIUM 
Bijzonder belangrijk voor agrarisch 

Friesland is de kwaliteit van het ingela
ten water. Bij regulier gebruik van een 
kerncentrale kan de Tritium-eoncentratie 
(Tritium = radioactieve waterstof) twee 
maal zo hoog worden dan nu al het geval 
is. De huidige Tritium-concentratie 
wordt in hoge mate medebepaald door nu
cleaire activiteiten elders, zoals kern
centrales maar ook kernexplosies in Ame
rika, Rusland, Frans Polinesië. De halve
ringstijd van Tritium is 12,3 jaar, de 
totale hoeveelheid Tritium aanwezig in 



lucht en water, .overal ter wereld, is 
dan ook na 1945 voortdurend toegenomen. 
Verdere toename, door een kerncentrale 
in of vlakbij het IJsselmeer, is aanne
lijk. 
Dit met Tritium besmette water komt ook 
in de boezem van Friesland terecht en 
wordt in droge perioden voor beregening 
gebruikt. 
Over de opname in en het cumulatieve ef
fect van radioactieve stoffen op planten 
is nog maar weing bekend. Het is denk
baar dat een cumulatie van radioactieve 
stoffen plaatsvind in de biomassa van 
het IJsselmeer. In een voedselketen 
wordt deze opeenhoping, minstens op den 
duur, gevaarlijk voor mens en dier. 

Onderzoekingen in Amerika leerden 
dat eetbare vissoorten in de Colombia
rivier, waaraan de Hanford-kernreactoren 
zijn gelegen, een gehalte aan Cesium be
zaten dat enkele duizenden malen hoger 
was dan dat van het rivierwater zelf. 
Deze cumulatie is geheel vergelijkbaar 
met niet-radioactieve cumulatie, zoals 
Kwik in vissen en DDT in walvissen. 

Het gevaar van Tritium zit niet al
leen in de radioactieve straling en het 
feit dat het chemisch gewoon waterstof 
is dat zich verbindt met zuurstof tot 
gewoon water, dat dan wel min of meer 
radioactief is. Tritium vervalt op den 
duur tot het edelgas helium 3, dat chro
mosoom-beschadiging kan veroorzaken. 
De Noord-Hollanders mogen van dit water 
drinken, ongezond voor zwangere vrouwen 
en voor baby's, die 10 maal zo kwetsbaar 
zijn dan anderen. Er zijn wel reserve 
voorraden aan drinkwater, maar die moe
ten dan wel heel omvangrijk zijn, ge
zien de lange halveringstijden. 

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat 
radioactieve afvalstoffen de afweerme
chanismen van mens en dier aantasten. 
Dit betekent dat de schade voor de volks
gezondheid op den lange duur veel gro
ter zal zijn dan in het rapport van de 
Gazonheideraad 1984 tot uiting komt. En 
ook van dat rapport moet gezegd worden 
dat het naar alle waarschijnlijkheid 
gebaseerd is op gegevens die de gevol
gen van calamiteiten sterk onderschat
ten. 

De 2 jaar die in het RIZA-rapport 
wordt genoemd voor de onbruikbaarheid 
van het IJsselmeerwater ingeval van een 
ernstig ongeluk is een ondergrens. Het 
kan ook ongeveer 10 jaar zijn. De gevol
gen zullen voor Friesland niet te over
zien zijn. 

3. 

FRIESE ECONOMIE 
Ook bij minder ernstige ongevallen 

met de kerncentrale, waarbij de door de 
regering aanvaarde normen voor radioac
tieve besmetting niet worden overschre
den, zal schade ontstaan voor agrarisch 
Friesland. Natuurlijk ook voor Groningen, 
èn voor Noord-Holland èn voor de Noord
oostpolder. 
bmners, zodra het gerucht over een even
tuele minimale lozing is ontstaan, zal de 
economie van Friesland schade oplopen. De 
Frico kan haar Friese Vlag wel vergeten, 
er zal kaas noch boter, noch andere zui
vel afgezet kunnen worden. De ZPC raakt 
haar pootaardappelen niet meer kwijt; 
ook andere akkerbouwproducten zullen in 
Friesland moeten blijven. Het slachtvee 
wordt onverhandelbaar. Kortom, de hele 
productie, de handel en de export van 
Friesland ligt op z'n gat. 
In cijfers uitgedrukt, op jaarbasis: 
- De werkgelegenheid van 21.693 personen, 

werkzaam in of direct betrokken bij de 
agrarische sector komt in gevaar. 

- De zuivelproductie ter waarde van bij
na 2 miljard gulden is van het ene mo
ment op het andere geen cent meer waard. 

- De export van zo'n anderhalf miljard 
gulden aan diverse zuivelproducten kun
nen we wel vergeten. 

- Hetzelfde geldt voor akkerbouwproduc
ten, ter waarde van een slordige 200 
miljoen gulden. 

De regering zegt in haar regeringe
voornemen van januari 1985 over gevolgen 
op lange termijn: 
" Bij bodembesmetting of bij acute drei
ging daarvan zal de bedrijvigheid in het 
desbetreffende gebied worden aangetast. 
Eén van de eerste maatregelen die dan in 
aanmerking komen, is tijdelijke stopzet
ting van de distributie van melk en groen
te uit de betrokken gebieden. Het langdu
rig stilleggen van de activiteiten in de 
gebieden met een agrarische functie kan 
nadelen voor de nation.ale economie ople
veren. Dit geldt nog sterker voor indus
trie en havengebieden." 
Hoelang de "tijdelijke stopzetting" duurt, 
hoe groot de schade is, daarop bleef Van 
Aardenne het antwoord schuldig toen daar
over vragen werden gesteld in de Tweede 
Kamer. De schade wordt in ieder geval 
niet gedekt. De schade wordt afgewenteld 
op ondernemers, op boeren en op de ande
re mensen die in de verre omtrek, in de 
windrichting, wonen. De "schade-toebren
ger" behoeft maar verzekerd te zijn tot 
200 miljoen. De staat past bij tot één 



miljard. 
In Windscale, Engeland, werd in 157 

een gebied van 500 vierkante km besmet 
met Jodium 131. Dat maakte het noodza
kelijk miljoenen liters melk te vernie
tigen van koeien die op die oppervlak
te hadden gegraasd.Evenmin als men de 
radioactieve besmetting van Windecale 
kan verminderen door de naam te verande
ren in Sellafield, kan men de waarheid 
over de gezondheidsrisico's verminderen 
door Dr. G. Nooteboom uit de Gezond
heidsraad te ontslaan. Nooteboom had 
een afwijkend standpunt. In een voor
dracht op 26 maart 1985 stelde hij: 
"Vaak wordt verzuimd uiteen te houden 
een deskundig oordeel en het oordeel 
van een deskundige. Stralingskundigen 
hebben opvattingen over belastingtarie
ven, over Bouteree enz. Kortom over al
lerlei maatschappelijke kwesties, waar
onder ook de vraag welk gezondheidsrisi
co de bevolking maar moet accepteren. 
Mijn uitgangspunt ia dat die kundigen 
geen enkele legittmatie hebben om aan 
hun oordeel over wat toelaatbaar is 
meer gewicht toe te kennen dan aan het 
oordeel van een wilekeurig andere aan 
straling blootgestelde, zoals degenen 
die deze ••••" Nieuwsbrief lezen. 

Als er geen water meer ingelaten kan 
worden in Friesland vanuit het IJssel
meer, zal men toch moeten voldoen aan 
de waterbehoefte. Een gevolg zal zijn 
dat men 's winters veel meer water vast 
houdt in Frieslands boezem. Doorstroming 
blijft noodzakelijk. Door het Ministe
rie van Landbouw is in de ruilverkave
lingsgebieden de diepontwatering sterk 
bevorderd, dat maakt de waterhuishouding 
extra gevoelig. 
Terug naar de jaren vóór 1960, grote de
len van Friesland stonden toen 1 s winters 
onder water. De boeren die hun woningen 
en stallen niet meer op een terp bouw
den, zullen dat merken. 

EVACUATIE 
Zoals in Nederland, bestaan er ook 

in West Duitsland rampenplannen. Vanuit 
de Duitse plannen is bekend geworden 
dat het leger, wanneer een gebied rond
om een kerncentrale ernstig besmet zou 
raken met radioactief materiaal, dan 
een kordon legt om dat gebied om te 
voorkomen dat de bewoners vluchten. De 
afstand tot de kerncentrale zou dan 5 
tot 10 km moeten bedragen. 
Afgezien van het menselijk leed dat 
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door zo'n maatregel wordt veroorzaakt, 
de maatregel lijkt ook onzinnig. Aange
nomen dat in de Nederlandse rampenplan
nen betreffende ongelukken met kerncentra
les ook zulke maatregelen worden voorzien. 
Afhankelijk van de windrichting en de 
windkracht ten tijde van een ongeluk zal 
het te leggen kordon heel wat groter 
moeten zijn dan 5 tot 10 km van de plaats 
des onheils. 
In de begroting van het Ministerie van 
Milieubeheer, bijlage F, september 1982, 
staan leuke verzinsels zoal-s "verticale 
en horizontale evacuatie", waarover ter
tijd in de Tweede Kamer vragen zijn ge
steld: "zijn er kelders en zo ja, is 
daar voldoende voedsel, water enz aanwe
zig?". De regering bleef het antwoord op 
dergelijke vragen schuldig. 
Evacuatie? Vergeet het maar. Er wordt 
niet geëvacueerd. Onmogelijk. Zeker als 
de windrichting een beetje ongunstig is, 
de windkracht meer dan zwak is en het tot 
overmaat van ramp ook nog droog is. 

Bij een eventuele uitbreiding van het 
aantal kerncentrales zullen ook de tran
sporten van radioactief materiaal over 
land en over water toenemen. In geval 
de Noordoostpolder in de "prijzen" valt, 
mag de route Almelo - Noordoostpolder op 
extra druk en gevaarlijk verkeer rekenen. 

•• 
NAMIBIE, NIGER 

In Almelo, bij Urenco, werd (?) urani
um uit Namibië verrijkt. Reeds in october 
1966 werd in een resolutie van de Vere
nigde Naties alle export van grondstoffen 
uit Namibië aan regels gebonden. Geen van 
de mijnbouwondernemingen trok er zich 
iets van aan. Rond 20 september van dit 
jaar meldden de dagbladen dat de VN nog 
vóór het eind van dit jaar een proces te
gen Urenco zouden starten vanwege de ver
rijking van Namibisch uranium, welk laat
ste feit door de Nederlandse regering 
werd toegegeven. Op 9 november meldden 
de dagbladen dat Drenco géén Namibisch 
uranium meer verrijkte. Op 12 november 
verscheen het opgetogen bericht over 



nieuwe buitenlandse orders voor Urenco 
ter waarde van f 1.000.000.000,-

Het is echter niet alleen,Namibië 
dat ons met zorg en schaamte vervult, 
maar ook een land als bijvoorbeeld Ni
ger, waar ons land al 500 ton uranium 
heeft gekocht voor de eventuele nieuwe 
kerncentrales. Een voorbeeld: Eén jaar 
Borssele op volle toeren vraagt 90 ton 
uranium. Door het geringe percentage, 
minder dan één procent, bruikbaar ura
nium in het uraniumerts, blijft in de 
omgeving van de mijn meer dan 99% van 
het erts als afval achter. Dit afval, 
in hoge bergen gestort, bevat dan nog 
ongeveer 80% van de oorspronkelijke ra
dioactiviteit. De jaarlijkse hoeveel
heid van 90 ton voor Borssele laat in 
Niger jaarlijks een gevaarlijke afval
berg van 40.000 kubieke meter achter, 
voor zover dit afval in deze droge ge
bieden niet over het land verstoven 
wordt. En dan noemen we nog niet de ont
watering en de watervervuiling ten ge
volge van de uraniummijnbouw en de eer
ste verwerking van het erts tot yellow 
cake. Er zijn uraniummijnen waar per 
minuut 17.000 liter water wordt ver
vuild en verspild. Volgens officiële 
rapporten van o.a. het Amerikaanse de
partement van binnenlandse zaken, wordt 
verwacht dat het grondwaterpeil bij bij
voorbeeld de Westwater Canyon Memher in 
New Mexico tegen het jaar 2000 met hon
derden meters zal zijn gedaald! 

Zo dragen verre volken de lasten 
voor onze lusten, hetgeen in schril 
contrast staat met acties zoals bijvoor
beeld "Een voor Afrika" en "FrysU.n bout 
in doarp". De aanbevelingsbrief voor de 
laatst genoemde actie was getekend door 
H. Wiegel, Kommissaris fan'e Keninginne 
yn'e provinsje Fryslan, voorzitter van 
de Samenwerkende Elektriciteit& Produc
tiebedrijven (SEP) en voorzitter van de 
Raad voor Advies Ruimtelijke Ordening 
(RARO). Voor alle duidelijkheid: de SEP 
wil kerncentrales en de RARO organi
seert de inspraak omtrent de plaats van 
die kerncentrales en brengt zelf ook 
nog advies uit aan de regering. Niet 
voor niets vroeg Vereniging Milieude
fensie aan Winsemius om Hans Wiegel te 
ontheffen van zijn voorzitterschap van 
de RARO. 

3 TOT 5 PROCENT ! 
Het regeringsvoornemen met betrek

king tot de bouw van in ieder .geval 

s. 

twee kerncentrales slaat op slechts een 
klein deel van de energievoorziening. 
De twee tot vier kerncentrales leveren 
volgens de regering 13 tot 21% van de 
stroom. 
Maar omdat elektriciteit 22% is van het 
totale energieverbruik, zijn die kern
centrales goed voor slechts 3 tot 5% van 
de totale energievoorziening in het jaar 
2000! Op deze paar procenten richt zich 
dit regeringsbeleid. 
Om hiervoor zulke grote economische risi
co's te lopen en bovendien het welzijn en 
de gezondheid van grote groepen van de 
Nederlandse bevolking, voor nu en later, 
in de waagschaal te stellen is hoogst on
verantwoord. 

Kerncentrales kunnen makkelijk gemist 
worden zonder extra inzet van kolencen
trales, maar mèt tijdelijke extra inzet 
van aardgas en grote inzet voor de ont
wikkeling en toepassing van duurzame ge
decentraliseerde energiebronnen; door 
energiebesparing, met name in de woning
bouw. 

Bovendien levert dit alles echt extra 
werkgelegenheid, ook in het Noorden van 
het land en een sterke stimulans voor in
dustriële vernieuwingen. De Bezinninga
groep Energiebeleid heeft dit meer dan 
duidelijk gemaakt. Ook de gemiddelde vee
houder in Friesland zou dan bijvoorbeeld 
gebruik kunnen maken van alternatieve 
ener.gie. Met wat extra geld beschikbaar 
te stellen in het kader van de demon
stratie projecten biogas-installaties 
had een gaswasser ontwikkeld kunnen wor
den, ter oplossing van de corrosie-pro
blemen die zich voordoen bij deze instal
laties. Wellicht had dan ook de verdere 
ontwikkeling en toepassing van keramische 
materialen (porcelein) oplossingen kun
nen bieden. 

"GASTARBEIDERS''? 
GÜnther Wallraff, als Turkse arbeider, 

in Duitse bedrijven, beschrijft in zijn 
boek "Ik (Ali)", hoe in de kerncentrale 
WÜrgassen mensen worden "verstookt". Dat 

wil zeggen het verbruiken van mensen die 
als reparatie- of schoonmaakploegen in 
het hete, buitengewone stralingsintensie
ve gedeelte van een kerncentrale worden 
gestuurd. Voor dit gevaarlijkste werk 
worden steeds weer nieuwe mensen voor 
korte tijd in dienst genomen, die dan bin
nen een paar dagen, een paar uur of soms 
binnen een paar seconden de maximale 
stralingsdosis van 5 rem, die per jaar 



is toegestaan, oplopen. GÜnther sprak 
met Turkse arbeiders die zich voor tien 
mark per uur voor dit werk moesten la
ten uitbuiten. 
Turken zijn in Duitsland voor dit werk 
geliefd. Zonder veel informatie over de 
gevaren kunnen zij aan dit werk gezet 
worden. De taalbariërre is blijkbaar 
een "goed" excuus en als het een beetje 
"meezit" gaat de al of niet illegale 
arbeider, al of niet met zachte of har
de hand gedwongen, snel op transport 
naar zijn "thuisland". De meeste bui
tenlanders komen jaren later niet in de 
statistieken terecht, ook al zijn ze 
ziek geworden of gestorven aan bal-, 
prostaat- of schildklierkanker. Nie
mand vraagt dan of zij misschien lang 
geleden een paar dagen, weken of maan
den betrekkelijk licht en schoon werk 
in een Duitse kerncentrale hebben ge
daan. 

Niet alleen in Duitsland komen deze 
praktijken voor. Het is bekend dat een 
opwerkingsfabriek in West Valley, New 
York, die nu buiten bedrijf is, bij 
plaatselijke middelbare scholen en in 
bars voor soortgelijk werk "verse 
lichamen" recruteerde. Zodoende kon de 
eigen 11 lichamenbank", de kleine kern 
van hoog gekwalificeerde werknemers, 
gespaard worden met gunstige gevolgen 
voor de statistieken. 
Een paar jaren geleden begaf een lei
ding het in de Indian Point I -centra
le, aan de Hudsonrivier, bij New York. 
Er waren 1700 gediplomeerde lassers no
dig. Binnen een paar minuten werken 
kregen zij de stralingsdosis die men 
toelaatbaar acht binnen een periode 
van 3 tot 6 maanden. V.erder is het toe
gestaan dat arbeiders 30 tot 100 keer 
zoveel straling krijgen per jaar als 
het maxtmum voor andere mensen. 

Begin 1983 onderging de kernreactor 
van Dodewaard een ingrijpende repara
tie. De aansluiting van de watertoe
voer op het ~eactorvat vertoonde 
scheurtjes. Volgens de officiële be
richtgeving werd het grootste deel van 
het werk uitgevoerd met op afstand be
dienbare apparatuur en met robotmachi
nes. De 70 tot 75 man tellende repara
tieploegen waren in de voorafgaande 
maanden speciaal getraind. Maar de 
splijtstof staven werden niet eerst 
uit de reactor verwijderd. De vraag is 
trouwens of dat in zo'n hoog radioac
tieve omgeving nog enig verschil maakt. 
De vraag is: hoe verliep dit technische 

6. 

"hoogstandje" in werkelijkheid? Wat zijn 
de gevolgen voor de mensen die eraan mee
werkten op de lange termijn? 
Volgens GÜnther Wallraff zijn er over 
de latere gevolgen van regelmatig bloot
staan aan geringe stalingadoses in de 
Bondsrepubliek geen nauwkeurige weten
schappelijke gegevens beschikbaar. Dan 
is het zeer onwaarschijnlijk dat dit in 
Nederland anders zou zijn. 

PLAATJES 
Meestal staat er op elke bladzijde van 

de Nieuwsbrief wel een plaatje, een beetje 
sarcastisch maar wel het bekijken waard. 
Althans dat vind de samensteller van deze 
Nieuwsbrief. Maar dit keer waren de toe
passelijke plaatjes op. W.ie helpt ons 
aan nieuwe voorraad? 

NOGMAALS 
Het g.ing deze maand gelukkig weer wat 

beter met onze giro, maar nog niet hele
maal goed. Er zijn nog heel wat ontvangers 
van de Nieuwsbrief die helemaal niets bij
droegen. Dat kan natuurlijk in deze barre 
boze tijden, een gulden kan teveel zijn 
~ te missen. Maar toch, als het kan -
en anders niet - bekijk eens snel of er 
een overschrijving vanaf kan. Wij zullen 
uw bijdragen,waarvan u de hoogte zelf 
bepaalt, goed besteden! 

EEN PIEK VOOR EEN KRAAM! 
We kregen tot nu toe (eind november) 

12 overschrijvingen binnen met een be
drag voor onze nieuwe kraam met dak die 
we toch wel erg graag willen hebben. Zo
als u weet heeft de kraam die we tot nu 
toe lenen geen dak en dat is in ons re
genachtige klimaat toch wel wat bezwaar
lijk. 
Wilt u ook bijdragen aan de nieuwe kraam? 
Dat kan, onder het motto: "een piek voor 
een kraam", op onze giro 5230463 ten name 
van KWA, Oud~ga W. 



De mars wordt georganiseerd door WAAKS 
(Werkgroep Anti Atoomkoppen Steenwijk) tasamen met vredesgroepen in 
Steenwijk en omgeving. 

Correspondentie: W.A.A.K.S., Postbus 226, 8330 AE Steenwijk 

Inlichtingen tel.: 06212-1696 
06210-89435 

Bijdragen: gironummer 3520934 t.n.v. W.A.A.K.S. 

12.00 uur: verzamelen in de Meenthe (t.o. N.S. station Steenwijk) 

12.30 uur: manifestatle in de Meenthe met aprekers. informatieatanda 
en muziek 

13.30 uur: voettocht nur de NAVO-basia te Havelterberg± 6 km; 
trommela en andere muzlekinatrumenten meenemen. 

Er Ie tevena een buapendeldienst. 

17.00 uur: terug in de Meenthe. 

Na afloop muziek en gelegenheid tot napraten in de foyer tot 6 uur. 

Er ia KINDEROPVANG unwezig. 



21 mei 1986: verkiezingen voor de Tweede Kamer 

Wat denken ze eigenlijk well 
Oe schrijver Gerrit Komrij noemtde 
huidige manier van regeren 
autistisch, waarmee hij doelt op 
het verschijnsel van de ontoegan
kelijkheid. Hoe hard er ook op de 
regering wordt ingepraat, het 
schijnt niet door te dringen. Dat 
geldt niet alleen voor de vredesbe• 
weging. 
Oe brede maatschappelijke dis
cussie over de kernenergie is er 
ook een voorbeeld van evenals 
opstandig onderwijs, boze sociale 
diensten enz. En wie het niet met 
de regering eens is wordt in de 
hoek van de domheid gedrukt. 

Men deinst er zeHs niet voor terug ons te willen laten 
geloven, dat de amerikaanse regering, zo tijd en 
omstandigheden zulks toelaten, bijzonder gewicht zal 
toekennen aan de opvattingen van de nederlandse 
regering, indien inzet van de kruisvluchtwaperis in 
Nederland wordt overwogen. Zo staat het er letterlijk. 
Voor zo dom houdt men ons! 
Oe arrogantie van de macht werkt hier, die een 
greep doet naar het hele maatschappelijke leven. De 
regeringspantjen bedrijven alleen maar laffe panijpolitiek 
en zijn een stelletje ja-knikkers. die hun kontrolerende 
taak verwaarlozen. Daarom is alles wat gebeun zo 
hopeloos voorspelbaar. Ook het plaatsingsbesluit was het. 
Formeel demokratisch. maar het gesjoemel doet de 
demokratie geen goed. 
Maar al hebben wij deze slag verloren, verslagen zijn wij 
niet. Voorstanders van plaatsing hopen, dat de vredes
beweging nu inelkaar zakt. Dat kunnen zij natuurlijk wel 
vergeten. 
Wij hebbèn de macht deze regering naar huis te sturen! 
Als wij dat straks in mei niet doen, dan zouden wij met 
recht dom genoemd kunnen worden! 
Wij gaan gewoon door. Steenwijk tweede Kerstdag! 
Wat denken ze eigenlijk wel? 
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VERENIGING TOT CoöPERATIEF BEZIT VAN WINDMOLENS FRYSLAN UA 
Secretariaat : A1d Mar 3, 

8751 TA zurich (Friesland) 
'l'e1. 05177-608 

Postqiro 4869353, Scharneqoutum 
Frieslandbank: 29.62.37.108, Witmarsum 

FRANEK.ER 
Donderdagavond, 30 januari, om 20. 00 

uur, willen wij onze tweede informatie
avond houden, in Café Restaurant De 
Bogt fen Guné, Vyverstraat 1 te Frane
ker. 

Hoewel nog wat onwennig, vond op 7 
november in Drachten onze eerste infor
matieavond plaats. Onwennig, omdat wij 
als VCBW-bestuur nog maar matig weten 
waar de voorlopige leden naar zullen 
vragen, omdat we zelf alle antwoorden 
nog niet weten, en omdat we zelf ook 
nog wel wat moeite hebben om ons of~i
cieel als bestuur te presenteren. Toch 
was de avond in Drachten, naar onze 
smaak, prima geslaagd. We zaten er met 
zo'n 35 mensen en niemand liep vroegtij
dig weg. Zelfs niet toen het later werd 
dan de afgesproken tijd van half elf. 

Dus nu een tweede informatieavond in 
Franeker, in samenwerking met de Stroom
groep Franeker. Pieter Westdijk, Prof. 

05170-5494, is hun contactpersoon. Voor 
inlichtingen kunt u bij hem, evenals bij 
ons secretariaat, terecht. En heel graag 
mond-tot-mond reclame voor deze avond. 
Een praatje met vrienden en kennissen 
om hen te interesseren voor de VCBW Frys
lan, werkt altijd nog het bestel 

VOORLOPIG LIDMAATSCHAP 
Als alles goed gaat krijgt iedereen 

die zich tot op heden heeft aangemeld 
voor het voorlopige lidmaatschap van de 
VCBW Fryslan en een inlegbedrag heeft 
toegezegd 1 al of niet via een spaarrege
ling, eerdaags een brief van ons waarme
de we het één en ander bevestigen. Als 
u voor het einde van het jaar van ons 
nog niet zo'n bevestiging hebt ontvan
gen, bel dan a.u.b. onze penningmeester 
Willem Hiemstra, tel. 05150-12235. 

Voor alle duidelijkheid: de toege
zegde inleggelden moeten pas worden over
gemaakt, eventueel in termijnen overeen
komstig de spaarregeling, als we daarom 
vragen! 

CONTRIBUTIE 

_w~s~e~b~r~h~t~a~t -1~ ~e-F~a~e~e~, -t~l:~-N~a~t-d~ inleggelden, die nu nog niet 
- - -- - - - - - - - - - - -

VC8W FrxsUn. p.a. Ed Tulen, Ald Mar 3, 8751 TA Zuric·h. 

Hiermede meld ik mij aan voor het voorlopige lidmaatschap van de Vereniging 
tot Coöperatief Bezit v-an Windmolens FrysUn UA (VCBW FrysUn) 

Voor zover ik dat nu kan zeggen, wil ik een bedrag van· f •••••••••• inleggen 
voor deelname in de coöperatie. 

Dit bedrag kan ik in êên keer overmaken. 

Voor dit bedrag zou ik een "spaarregeling" willen van om de •••••••••• maanden 
een bedrag van f •••••.•••• 

{graag aankruizen en invullen wat u wilt) z.o.z. 



moeten worden overgemaakt, vragen we 
een contributie, die we heel graag nu 
al wel ontvangen. Voorlopig gaan we uit 
van een contributiebedrag waarvan u de 
hoogte zelf bepaalt, graag overeenkom
stig uw financiële mogelijkheden. Graag 
eigerner beweging overmaken op onze gi
ro of bankrekening. 

LEDENAANTAL 
Op dit moment heeft de VCBW Fryslan 

circa 90 voorlopige leden, die gezamen
lijk aan inleggeld hebben toegezegd 
rond f 35.000,-. We groeien! De toege
zegde inleggelden. variëren tussen f 25 
en f 1000. We willen dat iedereen mee 
kan doen! Daarom ook stellen we dat de 
toegezegde inleggelden kunnen worden 
verhoogd met een spaarregeling. Zo·ka.n 
f 25 na enige tijd f 50 worden, nog 
weer later f 75 of meer. Het maximum 
bedrag dat kan worden ingelegd is ge
steld op f 1000,-. 

RISICO (1) 
Als de statuten van de VCBW Fryslan 

gepasseerd zijn door een notaris en in
geschreven zijn bij de Kamer van Koop
handel en Fabrieken, vragen we u de 
toegezegde inleggelden, ineens of via 
de spaarregeling, te storten. Na ver
loop van tijd worden de ingelegde gel
den weer terugbetaald en wordt ook ren
te vergoed. Daar moeten we aan toe voe
gen: als alles goed gaat. 

Een coÖperatie is een bedrijf. Een 
bedrijf kan winst maken, zodat aflossing 
en rentebetaling mogelijk zijn. Een be
drijf kan echter ook, in het ergste ge
val, failliet gaan. Het risico dat de 
leden van de VCBW Fryslan lopen is dan 

hun inleggeld kwijt zijn. De leden zijn 
echter niet aansprakelijk voor de even
tuele verdere schulden van de VCBW. Dat 
is namelijk een kwestie van wat er in 
de statuten komt te staan: "Elke aan
sprakelijkheid van de leden of de oud
leden voor een tekort van de vereniging 
is uitgesloten." Daarom staan achter de 
naam van de VCBW Fryslan de letters UA. 
Dat wil zeggen: uitgesloten aansprakelijk
heid. 

RISICO (2) 
Hoe weet je nou of een windmolen op

brengt wat je er van verwacht? In de 
eerste plaats is het belangrijk dat je 
een windmolen bij voorkeur neerzet daar 
waar je veel wind mag verwachten, dus aan 
de kust en liever niet ergens in het bin
nenland. Ten tweede is het erg belangrijk 
welke molen je kiest en welke condities 
je daarbij bedingt. 

De lokatiekeuze mag geen natte-vinger
werk zijn. Daarom zijn we nu in gesprek 
met Energie Anders, te Hoek van Holland, 
om ons te oriënteren. Ruud de Bruyne, van 
Energie Anders, zal ons, waarschijnlijk 
nog voor het einde van dit jaar, op pa
pier de eerste adviezen geven. 

Wat betreft de molenkeuze en de con
dities die je daarbij bedingt, zullen 
wij ons laten adviseren door specialisten. 
Bovendien is het mogelijk om het leverings
en plaatsingacontract voor een molen zo
danig af te sluiten dat de opbrengst 
wordt gegarandeerd en verzekerd. 

In den lande zijn gemeenten, b.v. 
Medemblik, die op deze wijze, risico
loos, hun energiebesparingsprogramma's 
ten uitvoering brengen. Vooral voor klei
ne gemeenten heel nuttig! 

~a~ ~i= ~e~ ~e~e~l~e-0~ ~e~ ~e~e~l_v:n __ -~- ________ _ 

Doelstelling van de VCBW Frysl!n: 
De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar 
leden door: 
a. het verwerven, oprichten, in stand houden, beheren en exploiteren van 

windmolens; 
b. het stimuleren van het gebruik van duurzame bronnen van energie, in het 

bijzonder windenergie. 

Naam 
Straat 
Postcode en plaats: 
(graag invullen met blokletters!) 

Datum 
Handtekening: 
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