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Na onze. verkiezingscampagne in de Leeuwarder Courant en het 
Priesch Dagblad (nog Qteeds sorry voor de nare afl oop) met in 
totaal 10 advertenties, stonden we rood op onze giro. Vele 
mensen deden daar wat aan. Bedankt! Toch graag uw vrijwillige 
bijdrage op giro 52 30 463 t.n.v. KWA, Stasjonsleane 5, 8614 
AN Oudega, tel. 05154-9464 en 0515Q-16971 

Tégen kernenergie en v66r eeu"milieu-vriendelijk energiebeleid 

za AUGUSTUS 
Als eerste Friese qemeente beeft Fer

werderadeél een integraal qemeentelijk 
enerqiebespax'inqsplan. In dit plan is 
qekeken naar enerqiebesparinq en naar 
de enerqiebronnen: wind t biog-as en zon. 
De resultaten liegen er niet om. 
- ~!!en ener.qiebesparinq· 'Van 10 tot 2~ 

is eenvoudiq haall:>aar. 
- Middels windmolens is 2 maal zo veel 

stroom op te wekken dan nu in Ferwer
deradeel wordt verbruikt. 

- Bij centrale winninq van bioqas, kan 
de enerqie behoefte voor 10\ worden 
gedekt4 

- Per woning kan circa 1000 kubieke me-
ter aa.rdqas worden bespaard. 

Is zo'n plan niet noodzakelijk voor el
ke Friese qemeente? 

Op 28 auqu.stus wordt bierover verqaderd, 
om 20.00 uur, in bet Nije Huys, Burge
meester Falkenaweq 14 te Heerenveen. De 
avond wordt georgani seerd door het Pro
ject Lokaal Energiebeleid van het centrum 
voor Energiebesparing te Delft en de 
Werkgroep Energie Discussie, samen met 
de Friese Mili.euraad. 

Aqenda: 
- Opening 
- Uitleq over het project 
- Rondje langs de aanwezigen 
- Discussie over de strategie per gemeen-

te, reqio of provincie 
- Wat verder ter tafel kant 
- Sluiting, an 22. 30 uur 

30AUGUSTUS 
We staan voor een k.euze: investeren 

we het besch.i.kbare elektriciteitsgeld in 
grote mi.lieuonvriendelijke kern- en ko
lencentrales öf stoppen we bet in ver
gaande brandstofbesparing en doelmatig 
energiegebruik, windenergie, warmte
kracht-koppeling en dergelijke: het Al
ternatief . 
Vereniginq Milieudefensie vindt dat de 

energiebedrijven een belangrijke rol bij 
het Alternatief kunnen spelen. Onze bood
schap is niet moeilijk: er moeten bij 
energiebedrijven mensen worden aanges teld 
of worden vrij gemaakt voor brandstofbe
sparing en doelmatig energi egebruik. 
Vereniging Milieudefensie gaat daar in 
het najaar van 1986 een campagne op voe
ren. Een beter moment om een dergelijke 
campagne te voeren is er volgens ons niet, 
nu de besluitvorming rond de nieuwe kern
centrales in een impasse zit. 

De campagne heeft de naam ARTIE 
SCHOONSTROOM gekregen. Op 30 auqustus 
wil Milieudefensi e starten met de cam
pagne . Geinteresseerde groepen en perso
nen kunnen contact opnemen met Johan 
Bakker, van Milieudefensie, tel. 020-
221366. 

WAT MOET ER GEBEUREN. 
De meeste energiebedrijven hebben geen 

mensen die lokale elektricitei.tsopwekking 
of brandstofbesparing als hun dagelijkse 
werk hebben. Uitstekende plannen lopen 
stuk op gebrek aan menskracht. Geen onder
zoek in die richting, geen jaarprog-ram
ma's of planning, en geen uitvoering van 
projecten. Bet komt eerder noq voor dat 
een energiebedrijf initiatieven van par
ticulieren voor doelmatig energiege
bruik "afkoopt" met een aanbod van een 
laqere stroomprijs, als ze maar geen 
windmolen of warmte-kracht-installatie 
plaatsen. sans plaatst een energiebedrijf 
een waxmte-kracht-installatie, een warm
tepomp of windmolen "an ervaring op te 
doen". Uitstekend natuurlijk, maar we 
moeten zoiets niet verwarren met een 
structurele aanpak van het Alternatief, 
of met een beleid waarmee grote centrales 
een passender rol krijgen toebedeeld 

Een nieuwe dienst Energiebeheer of 
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opwekking tot ontwikkeling kwam was het 
vaak te danken aan actieve wethouders 
of enthousiaste mensen van energiebe
drijven. Tot nu toe waren dat toevals
treffers. Vanaf nu moet het echter een 
uitzondering zijn als er niets gebeurt: 

19 SEPTEMBER 
Op 19 september zal in woens

drecht een geweldloze blokkade
actie plaatsvinden op initia
tief van BIVAK, het Breed Initi
atief voor Verdergaande Akties 
tegen Kruisraketten. Deze actie 
zal een uiting zijn van de vast
beradenheid van de vredesbewe
ging om het tweede kabinet Lub
bers te laten zien dat we niet 
met de armen over elkaar zitten 
toe te kijken hoe de kruisraket
ten geplaatst worden. Bet verzet 
gaat door. 

Ter voorbereiding en invulling van 
deze blokkade moet er heel wat werk 
verricht worden. we nodigen jullie 
hierbij uit om deel te nemen aan de 
voorbereidingen van de blokkade-actie. 
Dit vanuit het vertrouwen dat overal 
in het land actieve mensen en groepen 
de actiekar willen trekken. De actie 
is bedoeld om het verzet tegen de 
kruisraketten zichtbaar te maken, het
geen o.a. ook gebeurt via de actie Doe 
niet mee aan Woensdrecht. Deze wil in 
Nederland een klimaat scheppen waarin 
het werken aan de kruisrakettenbasis 
onfatsoenlijk gevonden wordt. 

De 19 september blokkade zal niet 
voor voldoende druk kunnen zorgen waar
door de NAVO en de regering Lubbers ge
dwongen worden van de plaatsing af te 
zien. Democratie of niet: de belangen 
van de NAVO en de regering zijn zo 
groot dat de wil van de meerderheid van 
de bevolking onder tafel wordt gescho
ven. Er zullen daarom meer acties ge
voerd moeten worden, voordat Lubbers 
klem komt te zitten. In deze contekts 
is de 19 september blokkade een symbo
lische actie én een aankondiging van 
volgende acties. Symbolisch, omdat een 
blokkade niet zal resulteren in het te
rugdraaien van het 1 november besluit. 
Booguit kan voor een dag het vrachtver
keer effectief worden stilgelegd, waar
door de werkzaamheden op de basis ver
traagd worden. 

Voor verdere informatie: 
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- Hans Krikke 
- Eveline Bruggink 
- Bert Freriks 

21 SEPTEMBER 
Op deze dag begint de Vredesweek, die 

loopt tot 28 september. De NAVO 
heeft gemeend dat deze week dit 
jaar bijzondere aandacht verdient 
en komt met een oorlogsvloot van 
30 tot 40 schepen en zo'n 15.000 
mariniers naar de binnenstad van 
Amsterdam. Daar etndigt dan de oe
fening die onder de naam "Northern 
Wedding" hoofdzakelijk op de Atlan
tische Oceaan en de Noordzee zal 
plaatsvinden. Waarschijnlijk heeft 
de NAVo-vloot kernwapens aan boord. 

De Amsterdaamse loco-burgemees
ter vindt het allemaal niet zo erg. 
"We hebben de marine gezegd dat wij 
ervan uit gaan dat ze van de kernwa-
penvrije status van Amsterdam op de 

hoogte zijn en we dus geen prijs stellen 
op kernwapens in de haven. Maar ze doen 
domweg geen mededelingen daarover. we wU
len het niet eens weten" , zo zegt hij • · ;'We 
nemen er geen verantwoordelijkheid voor." 

De bewonersgroep "Oostelijk Havengebied" 
heeft aanwijzingen dat het er de NAVO om te 
doen is de reactie van de Amsterdammers te 
peilen op de plotseling toestromende troe
penmacht. Het Amsterdamse havengebied is 
namelijk in tijden van spanning zeer be
langrijk voor de doorvoer van materieel en 
troepen naar Midden-Europa. 

27 SEPTEMBER 
Op zaterdag 27 september wordt de 13-de 

Anti Atoombom Mars in 't Harde op de Velu
we (gelegen aan de spoorlijn Zwolle - A
mersfoort) georganiseerd. In 't Harde lig
gen Amerikaanse kernkoppen opgeslagen die 
al vele malen het doelwit van demonstra
ties waren. 

Ditmaal zal de Anti Atoombom Mars ge
houden worden onder de motto's: 
- 't Harde kernwapenvrij 
- de kernwapens de wereld uit 

- GEEF DE WAPENS NIET DE RUIMTE 
Het laatste motto geeft al aan dat de nieu
we loot in de bewapeningswedloop, het Star
wars- en SDI-programma, tot belangrijk ac
tiepunt is gemaakt bij deze Anti Atoombom 
Mars. Sprekers, tijdens de manifestatie, 
zullen dan ook vooral op de rol van de 
ruimtewapens in~aan. 
Ook dit jaar zal de Mars de demonstranten 



voeren langs de Tonnetkazerne en de op
slag van de atoomkoppen, door het dorp 
't Harde naar een manifestatieterrein, 
waar naast muziek en sprekers ook een 
informatiemarkt te vinden zal zijn. 

De start van de Mars is om 14. 00 
uur bij het NS-station in 't Harde. 
Mars en manifestatie duren tot 17.00 
uur. Voor informatie kan men terecht bij 
Postbus 327, 8160 AH Epe, of telefonisch 
05780-16234 I 05780-20134. Voor affiches 
en folders 05784-692. 
Het gironununer is 32 03 579 t.n.v. Anti 
Atoombom Mars, te Epe. 

URENCO 
Bij de verrijkingsfabriek voor urani

um in Almelo, weten ze van niets. Door
middel van acties en een manifestatie 
zal daar verandering in worden gebracht. 
De data zijn nog niet bekend. Wel kun
nen we hier al wat achtergrond informa
tie geven. 

VN-RAAD CONTRA URENCO 
Al vanaf 1980 wordt door Urenco ura

nium uit Namibië verrijkt, ondanks het 
feit dat dit in 1974 door de Ver
enigde Naties werd verboden. Na
mibië wordt sedert 1966 onwette
lijk bezet gehouden door Zuid
Afrika. 
De Raad voor Namibië werd in '67 
door de Verenigde Naties opge
richt om als een voorlopige re
gering voor Namibië te fungeren. 
In '74 werd door deze Raad het 
Decreet t uitgevaardigd, dat de 
invoer en bewerking van Namibi
sche grondstoffen zonder toestem
ming van de Raad verbiedt. Urenco 
is één van de bedrijven die het Decreet 
negeren, hoewel de VN verscheidene ma
len aan Urenco gevraagd heeft om de be
palingen in acht te nemen. 

Urenco is een verrijkingsfabriek die 
voortgekomen is uit een samenwerkingsver
band tussen Nederland, Engeland en West 
Duitsland. Urenco heeft verrijkingsfa
brieken in Almelo, Capenhurst en Gronau. 
Alle drie deze landen hebben geweigerd 
het Verdrag van Almelo uit • 70 (waarbij 
Urenco werd opgericht) zo te wijzigen, 
dat verrijking van Namibisch uranium 
verboden zou zijn. 

In mei 1985 heeft de Raad voor Nami
bië besloten een proces aan te spannen 
tegen Urenco. Al jaren was men bezig met 
de voorbereidingen hiervoor. waarschijn-
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lijk zal de Raad eind dit jaar aan de Ne
derlandse rechter vragen Urenco te verbie
den nog langer Namibisch uranium te im
porteren. De Algemene Vergadering van de 
VN moet dit voornemen nog bekrachtigen. 

Het proces zal in Nederland worden ge
voerd omdat hier de kans op winnen gro
ter is dan in Engeland of in Duitsland. 
Nederland is namelijk de enige Urenco• 
partner die het Decreet 1 heeft onderte
kend. 
Een belangrijk proces. Een eventuele nale
ving van het importverbod zou een slag 
toebrengen aan de multinationals die Na
mibië als een economisch wingewest be
schouwen. 

WE WETEN VAN NIKS 
Voormalig Urenco-directeur Tieleman 

gaf als commentaar op de aankondiging van 
het proces, niet te weten waar het uranium 
dat in Almelo wordt verwerkt vandaan komt. 
Volgens hem is de verrijkingsfabriek in 
Almelo slechts een radertje in het grote 
geheel. En echt, dat klopt. 

Rossing Uranium Limited, de mijDbouw
maatschappij in Namibië die het uranium 

delft, is in handen van: 
Rio Tinto Zinc (britse multinati
onal en canadese dochter) 56,6%; 

- Urangesellschaft (westduits con-
sortium) 5 tot 10%; 

- Minatome (frans) 10%; 
- een Japanse onderneming 10%; 
- Zuid-Afrika 10%. 

Rio Tinto Zinc is medeiigenaar van 
Urenco, via haar aandeel in Nukem, 
dat voor 40% aandelen bezit in Ura
nit. Uranit is de West-Duitse Uren
co-partner en bezit de helft van 
de verrijkingsfabriek in Almelo. 

Daarmee is de cirkel rond. Rio Tinto Zinc 
is mede-eigenaar van Rossing uranium Li
mited en mede-eigenaar van Urenco Almelo. 
En toch weten ze daar in Almelo van niks? 

Bovendien is Urenco lid van het Urani
um Instituut in Londen. De leden hiervan 
komen tweemaal per jaar bijeen. Dat zijn 
o.a.: Rossing Uranium Limited, Rio Tinto 
Zinc, Nukem, Urangesel.lschaft, Atomie 
Energy Corporation uit Zuid-Afrika en 
British Nuclear Fuels. De l.aatst genoemde 
is de Britse Urenco-partne:r;. 
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Het gevaar van tomaten, tijm, 
schelpdieren, biefstukken, 
melk, vis, jam en rendiervlees 
Eten na Tsjernobyl: hoedt u voor een 'stralende dls't 
De kersen waren al een verrassing voor de deskundi
gen maar uiteindelijk bleken die inderdaad cesium
gevoelig. Zo zal Tsjernobyl de warenkeurders nog 
voor meer onaangename verrassingen plaatsen. 
Frambozen uit Oostenrijk (waar al zo veel besmet 
is), en Pfifferlinge uit de Beierse wouden: Europea
nen gaan culinair schrale tijden tegemoet. 
En dan kennen we alleen nog maar het onschuldigsta 
uit de geheime rapporten. 

Rob Sljmons 
Griekse kersen, Schots lam, 
Zweedse bosbessen, Provençaalse 
tijm, Oostenrijkse frambozen of 
Beierse reebout: als alles goed 
gaat krijgen Nederlanders daar
van weinig op hun bord. Want al 
deze produkten zijn relatief vaak 
besmet met cesium, de tweede 
pestilentie uit Tajemobyl, de plek 
van een volgens het Russische po
litbureau uit de hand gelopen expe· 
riment met de turbogenerator -
een soort superdynamo - van een 
kerncentrale. De schuldigen wor" 
den gestraft - meldde Tass; de on
schuldigen ook - meldde Tass 
nlet. 
De eerste officiële verklaring over 
de oorzaak van de kernramp ver
helderde weinig. Het gezaghebben
de wetenschapsblad Nature com
mentarieerde dat vooralsnog 
'slechts de minst interessante de· 
len' van het uitgebrelde ongevals
rapport openbaar gemaakt waren. 
Er wachten Europa nog interes
sante verrassingen. 

Geen verrassing is cesium als diaboli
sche opvolger van het radioactieve 
jodium-131. Die laatste stof verliest im· 
mers elke acht dagen de helft van zijn 
radioactiviteit; die 'halfwaardetijd' is 
voor ceslum-187 ruim dertig jaar. De 
straling door jodium is inmiddels dus 
tot minder dan een duizendste terugge. 
vallen, maar cesium straalt nog als te
voren. Er mag dan minder cesium dan 
jodium iD Tajemobyl vrijgekomen zijn 
- misscllien minder dan een derde -
op het totale gevaar tijdens een men
senleven werkt het jodium slechts als 
een historische rimpel van minder dan 

een procent. Alle gevaar op termijn -
nu ja, negenennegentig procent - is 
van cesium te duchten. Dat is recent 
nog eens keurig becijferd door de stra
Unpdeskundigen van het Energie Oom· 
trum Nederlo;nd. iD Petten. 
De maatschappelijke ontwrichting die 
cesium al op korte termijn veroorzaakt 
is toch een verrassing. Zwaar getroffen 
lijkt nog steeds een groot gebled boven 
Stockholm. Door de bijzondere weers
omstandigheden na het ongeluk trok de 
Tsjemobyl-wolk eerst ongewoon ver 
omhoog om daarna redetijk onverdund 
naar het noordwesten te drijven. In 
eerste instantie bleef daardoor het 
zuldelijker deel van de Oekraïne iDclu
sief de hoofdstad Kiev voor al te grote 
radioactieve vervuiling gespaard. Het 
uitregenen van de wolk begon benoor· 
den Tsjemobyl tot in de sovjetrepu
btiek Wit-Rusland. Pas in Scandinavië 
kwam de stral1ng uit de kerncentrale 
opnieuw met bakken uit de hemel val· 
len. 8vetaBka Dagbladet heeft dan ook 
een nieuwe tijdrekeniDg ingevoerd; de 
jaren ná Tsjemobyl geeft de krant een 
apart logo, Sverige efter Tjemobyl. 
BetldÜ1rvlees is taboe, maar dat ls 
vooral nieuws vanwege de folklorist!· 
sche waarde. In de zwaarst getroffen 
streken (Västmanland, Gävleborg, 
Uppsa.la, Västemorrland, Jämtland en 
Västerbotten) is aUe inheemse etens
waar verdacht. In HtulikswlZ heeft de 
gemeente voor 40.000"gulden haar ei· 
gen cesiummeter gekocht - en de 
plaatselijke bevolking staat er elke. dag 
voor in de rij. Bij de vissom uit de buurt 
Zijn gehalten van ruim 900 becquerel 
per kilo normaal - anderhalf keer de 
EG-norm. Voor andere produkten lig· 
gen de gehalten vaak nog aanmerke
tijk hoger. De cesiumfile voor het 
gezondheidscentrum in Hudiksvall is 
in korte tijd al een permanent ver
schijnsel geworden. 
Het officiële Zweedse iDstituut voor 
stralingsbescherming SSI heeft bere-

kend dat de economische schade nu al 
honderd miljoen kroon bedraagt (ruim 
33 mlijoen gulden). Maar de eindafre
kening zal aanmerkelijk hoger uitko
men, volgens SSI-dlrecteur Jack Va· 
Zentin in de buurt van één miljard 
kroon (zo'n 380 miljoen gulden). zeker 
tweeduizend getroffen boeren moeten 
bijvoorbeeld miDimaal drie jaar op 
overheidssteun leven. De belangrijke 
handel in wilde bessen ( vossebessom, 
bosbessen en dergelijke) Is 25 juli na 
een 'crisisbijeenkomst' iD Sundsvall 
geheel sitlgelegd. Het cesiumgehalte 
liep soms op tot bijna 2000 becquerel 
per kUO. Naar schatting drie miljoen 
kilo bessen zal nu ongeplukt blijven -
wat bij een plUkloon van miJlStens tien 
kroon per kilo op een inkomensdaling 
alleen voor de plukke1's van ruim tien 
mUjoen gulden neerkomt. Waarbij de 
omzetvermindering van de gespeciali
seerde handel nog moet worden opge
teld. Plus die van de iftdustrie die de 
bessen verwerkt tot sap, jam, of - een 
Scandinavische specialiteit - vruch• 
tetaBoep. 
Nog erger is de omzetting van het 
spreekwoord mijden als de pest tot 
mijdom al8 het cesium: een hele streek 
raakt sociaal en maatschappelijk in 
een zwaar isolement. Dat effect is nu al 
merkbaar. De eerste bewoners pro. 
testeren al tegen de •svartlistnlngen • -
maar het cesium blijft, en daarmee 
ZUllen plaatsen als Gävle, Sundsvall en 
Umea voorlopig ook op •zwarte lijsten' 
blijven. 
De geleerden dachten voor Tajemobyl 
dat zij over het gedrag van cesium re
delijk wat wisten. Laboratoriumproe
ven van de Duitse GeseUschaft für 
Strah.len- lUid UmweUtorschung toon
den aan dat een maand na de radioac
tieve buien het cesium voor negentig 
procent nog steeds in de eerste vijf mi
limeter van de bodem zit; de rest is niet 
verder dan de opvolgende laag van vijf 
millimeter. zelfs na vijf jaar is de na
tuurlijke migratie nog gering: 36 pro
cent in de eerste centimeter bodem, tot 
30 procent in de tweede en 36 procent In 
de derde. De rest Zit wat dieper, maar 
niet dieper dan vijf centimeter. 
De conclusies lijken voor de hand te 
liggen: 
omploegen van de grond werkt de cesi
umverspreiding in de hand; 
diepwortelende planten nemen de 
eerste jaren weinig cesium op. 
Er Zijn daarnaast plaatsen bekend 
waar de radioactleve cesium zich con
centreert: 



- in de vegetatieve delen van planten: 
bladeren en stengels zijn daarom naar 
verwachting meer radioactief dan 
vruchten en knollen; 
- bij dieren concentreert cesium zich 
in spierweefsel - voor de carnivoor: in 
vlees en in nieren en lever. 
Niemand had dus verwacht dat kersen, 
laat staan Griekse kersen, emstig met 
cesium vervuild zouden zijn. Een van 

de recente boekjes die Duitsland voor
lichten over radioactiviteit in voedsel 
stelt bijvoordbeeld dat alle soorten ker
sen zonder bezwaar gegeten kunnen 
worden, ook in de komende jaren. 'Tot 
het cesium, dat zich maar enige milli· 
meters tot een centimeter per jaar in 
de diepte beweegt. de wortels van de 
kersebamen bereikt duurt het nog ja· 
ren.' (Claudia en Reinold FJacher, So 
essen Sie u:ngefli1ml.et, Heyne Bücher, 
DM 7,80) En Griekenland is niet noe
menswaard dOOr Tsjemobyl getroffen 
- pas dagen na het begin van het onge
lUk raakte een verdunde uitloper van 
de radioactleve wolk het noordelijke 
stuk van het land. 
Nederlandse Keurders van Waren von
den toch gevaarlijk hoge gehalten cesi
um in Griekse kersen erA ze geloofden 
hun eigen metingen nauwelijks. De 
Groningse Keuringsdienst van Waren 
was naar verluidt zeer blij toen haar 
onderzoek vorige week bevestigd werd 
dOOr een meting van de onderzoek&· 
groep Fall Out van de Rijksuniversiteit 
in die stad. Per kilo kersen werd aan 
cesium 800 tot 900 becquerel gemeten, 
ruim anderhalf maal de norm. 
De zware besmetting van de kersen 
was - zo deelt een woordvoerster van 
het ministerie van VROM mee - een 
verrassing; de verklaring Is nog steeds 
een raadsel. Eén komplottheorie Is in· 
middels onderzocht en heeft VROM 
•naast zich neergelegd': dat het om 
Oosteuropese kersen zou gaan die in 
Griekentand omgepakt zijn. Ook de hy· 
pothe~ van de zeer plaatselijke zwaar 
radioactieve bul - veel andere Griek· 
se kersen blijken namelijk vrijwel 
•schoon' -Is ten dele verworpen: het 
cesium zit niet buiten aan het opper
vlak, je kunt het - zo bleek bij onder
zoek - niet wegwassen. 
'Het vermoeden Is dat kersen extra ge. 
voelig zijn voor cesium,' deelt het mi
nisterie desgevraagd mee. 'Er wordt 
nu gekeken in hoeverre de stof niet vla 
de wortels maar vla het blad wordt op. 
genomen.' 
Een klein blologisch mysterie. Want 

vergelijkbare kernvruchten uit Grie
kentand blijken zeker tien keer minder 
cesium te bevatten. Volgens recent on
derzoek van de Groningse groep: blj 
abrikosen 55 becquerel per kilo, en per· 
Rliken 82. Griekse meloenen bleven 
zelfs onder de meetdrempel van 5 
Bq/kg. Dat alles llgt ruim onder de 
norm van 800 Bq/kg. 
De toekomst zal ongetwijfeld nog meer 
wetenschappelijke raadsels en verwar
ring brengen bij de warenkeurders. 
Toch is er - met dat voorbehoud - nu 
al aan te geven vla welke weg de mens 
het meest van cesium te duchten heeft. 
Daarbij geldt dat ook besmettingen on. 
der de officiële normen - maximaal 
800 becquerel per kilo voor de het 
meeste voedsel - echte besmettingen 
zijn. Trouwens: specifiek voor cesium 
zien sommige deskundigen liever een 
lagere norm bijvoorbeeld de in enige 
tijd In Duitsland gehanteerde drempel 
van 100 Bq/kg. Daar komen sommige 
produkten, ook op de Nederlandse 
markt, al dicht bij. 
Van essentieel belang Is de herkomst 
van voedsel. Uit de kaartjes bij dit arti
kells min of meer te zien waar in Euro
pa de meeste radioactleve neerslag te
rechtgekomen is. Maar het gaat om 
computersimulaties die weliswaar 
goed aansluiten bij de metingen maar 
toch ook afwijkingen zullen vertonen. 
Lokaal kunnen de verschillen op korte 
afstanden zeer groot zijn. Voor ons 
land geldt dat bijvoorbeeld voor het ce
slum in de bodem. Mlddelburg Is vol
gens metingen begin mei betrekkelijk 
schoon gebleven (20 Bq per vierkante 
meter) terWijl Petten, Breehey, Eind· 
hoven en met name De Bilt llet twaar 
te verduren kregen - tot ruim 6000 
Bq;m2• De overige meetpunten -
Leeuwarden, Wltteveen, Delft, Eiber
gen, Gilze Rijen, Braakman, Huijber
gen en Beek - liggen in een brede mid
dengroep. 

Planten 
o Wilde paddestoelen, wilde bessen en 
wilde kndden zijn op z'n minst zwaar 
verdacht. Frambozen uit Oostenrijk le
verden volgens de controle in het land 
zelf drie keer de maximum straling. 
Tijm uit àe Franse Provence straalde 
ruim twee keer de EG-norm. Voor de 
wilde paddestoelen zijn nog geen meet· 
gegevens bekend. Maar het ligt voor de 
hand dat ze In zeer sterke mate cesium 
concentreren (tot tweehonderd maal 
toe, volgens de literatuur 1. Het myceli
um, de draadvormige schimmelvlok 
die als een wortel fungeert, zit immers 
zeer ondiep in de bodem. Volgens de 
Münchense toxicoloog àr. Max Daun· 
derer 'zijn paddestoelen uit de wouden 
van Beieren en de Oostbloklanden voor 
de komeftde tachtig jaar volstrekt ta• 
boe'. De deskundigen vermoeden dat 
de Duitse hang naar Pfilferlinge mU 
Rahmsofte zo groot is dat er op grote 
schaal gefraudeerd, zal worden. 
Brandnetelthee wordt, indien af. 
komstig uit zwaarder bemette gebie
den, ook afgeraden. 
Tot op heden hebben Nederlandse on
derzoekers in deze categorie geen te 
zwaar stralende waren gevonden. 
o Bladgroente van de volle grond is in 
besmette streken nog steeds verdacht: 
goed afspoelen, niet te veel ervan eten. 
Het gaat daarbij om spinazie. sla en 
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tuinkers maar ook prei en rabarber 
kunnen tot deze groep gerekend wor
den. In ons land Is nauwelijks besmet
ting meer over. Sinds eind mei vinden 
onderzoekers geen straling meer bo
ven de 100 Bq cesium per kilo: meestal 
Is het aanzienlijk lager 40 tot 50. Re
cent onderzoek van de Universiteit van 
Groningen vond bij andijvie praktisch 
niets. 
o Voor kool vinden deskundigen het ge
noeg als uit voorzorg de buitenste bla
den worden weggesneden. Knollen" 
wortelen, aardappelen, bieten en der
gelijke worden vergeleken met de bla
den aanmerkelijk mlnder belast. Dat. 
zelfde geldt voor bonen en granen. Ge
volg is wel dat bladafval en stro een 
verhoogd gehalte aan radioactief cesi
um vertonen. Het voederen van 
beesten daarmee is een potentieel ge
vaar. 
o Vruchten als tomaten, aubergines, 
paprika's en augurken komen in ons 
land vaak uit de kas en zijn daarmee 
dus niet of nauwelijks blootgesteld ge
weest aan cesium. Ook in het vrije veld 
verwacht men mlnder problemen met 
deze produkten. 
o Buitenbeentjes: uit Duitsland wordt 
gemeld dat In kastanjes en mieriks· 
wortels het cesium zich speelaal op
hoopt. In honing zijn, volgens berichten 
uit Oostenrijk, onaanvaardbare con
centratles gevonden. 

Melk en zulvel 
Een geluk bij het ongeluk was dat er In 
Tsjemobyl onverwacht weinig rndio· 
actfel strontium-90 vrijkwam. Die stof 
verdringt kalk en zou zo vla de melk· 
en zulvelstroom de mens bereiken. Ce

sium Is via dit kanaal minder gevaar
lijk. De stof voelt zich niet thuis In het 
vet. Nu het radioactief jodium groten
deels verdwenen Is, Jopen de meet
waarden van melk en zulvel snel terug: 
zo'n 3 tot 5 Bq per liter, volgens recente 
metingen in Groningen. Buitenlandse 
Hüttenkäse scoorde wat hoger met 18 
Bq/kilo. 

Vis en vlees 
Voorzover bekend heeft nog weinig 
zeevis last van verhoogde straling. 
Naar verwachting zullen vooral rovers 
en opruimers cesium gaan concentre
ren. Op den duur wordt het dus ook op
passen met scl'l.aaldieren. 
Blviervi8 is soms al zwaarder besmet, 
zoals bleek uit metingen aan Zweedse 
zalmfilet: 940 Bq/kg. 
Wild is vooralsnog geheel taboe. Niet 
alleen de rendieren in Zweden maar 
ook reeën in Beieren blijken onaan
vaardbaar besmet met cesium. Speci
aal voor het onderzoek schoot men ze
ven reeën af - en vond tot 1400 Bq stra
ling per kilo vlees. 
De algemene redering is nu: laat het 
wild voorlopig ongemoeid, het cesium 
verdwijnt vla de natuurlijke blologi
sche weg. Want de stof heeft niet alleen 
een fysische maar ook een biologische 
halfwaardetijd: voor spierweefsel 140 
dagen. Dat betekent: na 140 dagen is de 
helft van het cesium weer uit het vlees 
verdwenen. TenRiij de cesiumvoorraad 
weer wordt aangevuld - via voedsel. 
via ingeslikte toplaag van de grond. 
Het ligt voor de hand dat dit gebeurt. 
En dat wild langer taboe zal zijn dan de 
paar maanden die de jachtdeskundi· 



gen hebben voorgesteld. 
In schapen en bovenallammeren hoopt 
zich van nature radioactiviteit op. Voor 
de Engelse keuken is het uitvallen van 
iets eetbaars al gauw een culinaire 
ramp, maar dat de lammeren uit Wa
Jes, Schotland en Cumbrië voorlopig 
niet mogen worden geslacht: dat is 
echt desastreus. Maar ja, de gemeten 
radioactiviteit liep op tot 4000 Bq per 
kilo. 
Vlees uit de bio·industrie en eieren uit 
de legbatterij zijn - hoe jammer -
wat straling betreft veilig: het voer is 
onbesmet. 
De in ons land gevonden hoeveelheden 
radioactiviteit in vlees zijn overigens 
nooit boven. de 40 Bq per kilo uitgeko· 
men. Sommigen vrezen wel een tweede 
cesiumgolf deze winter. Dat moet dan 
gebeuren op het moment dat het in mei 
geoogste kuilgras, hooi of stro gevoerd 
gaat worden aan de dieren. Het is even
wel de vraag of dit meer zal zijn dan 
een golfje, althans in Nederland. De 
besmetting van gras met cesium was 
maar zeer korte tijd hoog - topwaarde 
3600 Bq per kilo. Al snel verdunde dit 
weer tot 60. Voer met zoveel cesium 
leidt wel tot verhoogde radioactiviteit 
van vlees en melk, maar nog lang niet 
tot overschrijding van de norm. Ook 
hier geldt in zwaarder besmette gebie
den kan de gevarengrens wel over
schreden worden. 

SUb 
Een curieuze route van radioactiviteit 
naar het menselijk lichaam loopt via 
het rioolslib. Dat is, ook voor andere 
vervuilende stoffen, een bekend con. 

centraUepunt. In Berlijn werd aan het 
natte rioolsUb 1281 Bq per kilo geme
ten: gedroogd liep dat op tot 9000 Bq. 
Volgens de Berlijnse senaat, die deze 
cijfers bekendmaakte, moest daar niet 
zo zwaar aan getild worden: in Beieren 
lagen de gehaltes •ongeveer tWintig 
maal zo hoog als bij ons'. 
In Nederland zijn eind mei, begin juni 
piekwaarden gemeten van 1400 Bq per 
kilo (gemeten op de droge stof). Vol· 
gens de woordvoerster van het mlnlste· 
rie van VROM is dat geen probleem. 
'Wordt dat ldib gebruikt als meststof in 
de landbouw, dat blijkt de radioactivi· 
telt toe te nemen met 0,004 tot 0,04 Bq 
per kilo vers produkt. Er is ook uitgere
kend wat de gevolgen zijn van toepas. 
slng op grasland: dan krijgt de melk 
0, 79 Becquerel extra per liter, wat niet 
veel is ten opzichte van de norm van 
370.' 

Op grond van de cijfers is te berekenen 
dat de belasting in Beieren meer dan 
honderd maal zo hoog is als bij ons: 
daar kan het rioolslib beter niet voor 
bemesting gebruikt worden. 
Alle slib bevat hoge concentraties van 
radioactieve stoffen. Dat van Rijn en 
Maas blijkt ruim duizend maal zo stra
lend ais het rivierwater zelf: tot 10.000 
Bq/kg cesiumstraling. En het dak· 
gootslib bestaand uit neergeregend 
stof en uit bladresten, blijkt ook al ste· 
vig radioactief. Eind mei verzamelden 
Groningse onderzoekers 'droog dak· 
gootstof' uit Leegkerk. Totale radioac
tiviteit 15.400 Bq/per kilo, waarvan 
2300 jOdium-131 en 4700 ceslum-137. 
Dat cesium bltjft stralen. Wat voor de 
hobbytuinier ooit welkome mest was -
al kwam het uit de dakgoot - is nu ra. 
diaactief afval. 

ROB SI.; ~ONS 

Gegevena mede onüeend aan: 
Tsjemobyl, een ramp voor Nederland? (We· 
tenschapswlnkel Rijluluniversiteit GronlD· 
gen; bestellen: f$,- op p911tgtro 8281?1, 
t.n.v. RUG, onder vermelding vaa 310009 
Tsjernobyl); 
Herber18chäfer: EndlagersUitte Menscb; 
Kn&ur TIUChenbücber, München, DM 7,80; 
.-\lgner/Melzer/Selazler: Die Strahlenschutz· 
Flbel; Heyne BUeher, München, DM 41.80. 

VRIJ NEDERLAND 
Wij zijn voor het artikel van Rob Simons veel 
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dank verschuldiqd aan het weekblad Vrij Nederland. 
Het werd overqenomen uit de editie van 2 augustus '86. 
Ook de plaatjes komen uit dit weekblad. 

Verspreiding en omvaag van de 
Tsjemobylwolk en de daaruit 
gevallen radioactieve neerslag -
Mesos-eomputermodel, Imperia! 
College, Londen (uit: New Scientlst, 
l'J juli 1986) 

-3- Luchtconcentraties (Bq/m~ 

Radioactleve neerslag 
300 BQ/m2 
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DE WINKEL VAN ATOOMVRIJSTAAT 

Paspoorten : Afgehaald bij konsulaten I 12,50, of door 
overmaken van f 13,90 (f 1,40 verz.k.) 
op postgironr 2238597 t.n.v. Stichting 
Atoomvrijstaat te Amsterdam. 

Obligaties: f 100.- overmaken op postgironummer 
4385104 t.n.v. Triodosbank te Zeist, o.v.v. 
Stichting Atoomvrijstaat te Amsterdam, 
bankrek.nr 21.21.33.527. 

Folders: Verkrijgbaar tegen vergoeding van ver· 
zendkosten. 

Stikkers 
en affiches: Verkrijgbaar tegen vrijwillige bijdrage + 

vergoeding van verzendkosten • 

.,Ongehoorde 
Stappen" Een kritische wandeling rond de vlieg

basis Woensdrecht, waarin de militaire 
aktiviteiten öp de basis en de vredes
aktiviteiten öm de basis boeiend worden 
beschreven. 102 pag. met foto's en een 
losse plattegrond van de vliegbasis. 
f 12,30 (incl. f 2,30 verz.k.) overmaken 
op postgironr 2:?38597 t.n.v. Stichting 
Atoomvrijstaat te Amsterdam. 

KONSULATEN ATOOMVRIJSTAAT 

ALKMAAR 

AMERSFOORT 

AMSTERDAM 

Progr. lloekhandel.Het Portaal" 
Hekelstraat 11 072- 12 69 37 

Schimmelpennindcstraat 58 

Fred. Hendrikstraat 11 H 15 

033-724554 

020-846781 
BERGEN OP ZOOM Vredesburo 

BOVENKARSPEL 

DEN HAAG 

GRONINGEN 

HILLEGOM 

HILVERSUM 

LEEUWARDEN 

LOCHEM 

NIJMEGEN 

ROTTERDAM 

SITTARD 

TILBURG 

UTRECHT 

VORSTENBOSCH 

WAGENINGEN 

WEERT 

WOENSDRECHT 

ZEIST 

ZUTPHEN 

Lieve V rouwestraat 94 01640- 54668 

Bourgondiëweg 85 02285- I 42 53 

v. Speykstraat 75 070-4581 04 

V redeswinkel 
Martinikerkhof37 050-120192 

Middenstraat 19 02 520- 1 51 35 

Goois Energie Komitee 
Kruissteeg 26 

Boekhandel ,.Roodgeboekt" 
St.Jacobsstraat 16 058-152632 

Albert Hahnweg 66 05730- 47 31 

Vrmeswinkd 
In de Betouwstraat 9 080-230016 

Krities Boekwerk 
Nieuwe Binnenweg 115A 010-364412 

Rampenplan - Putstraat 22 04490- 2 48 03 

De Knijpkat, Stationsstraat 15 013-357058 
Vredeswerkwinkel 
Gasthuisring 71 013-368809 

Milieuwinkel, Oude Gracht 42 030-31 43 14 

LS.M. - Kerkstraat 6E 04130- 65680 

,.De Uitbuyt", Churchillweg I 08370- 2 08 55 

Boekhandel .,Het Ontzet" 
Hegstraat 4 

Dorpsstraat 9-11 

Wer.ldwinkel, Steynlaan 63 

Wereldwinkel 
Spittaalstraat 38 

04950- 33998 

01646- 5183 

03404- 22151 

05750· 16393 
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KEN JE RECHT 
(vervolg Nieuwsbrief 4, pagina 6) 

HET VERHOOR 
Na de arrestatie moet je binnen 6 

uur worden verhoord. Let wel, de tijd 
tussen 24.00 uur en 9.00 uur telt 
niet mee. Meestal word je in een po
litiebureau in een wachtlokaal ge
plaatst. 
- Je bent niet verplicht te antwoor
den. Alles wat je zegt, kan tegen je 
worden gebruikt. Leg geen enkele ver
klaring af. 
- Je hoeft je naam niet te zeggen. 
Geef geen valse naam op, dat is straf
baar. Een vals adres opgeven is ech
ter niet strafbaar. 
- Je hoeft het proces-verbaal niet te 
tekenen. Doe je dat wel, dan heb je 
kans dat het als bewijsmateriaal tegen 
je wordt gebruikt. 
- Geef je voorkeur voor je eigen ad
vocaat duidelijk op. 
- Laat je niet intimideren. Er zullen 
hele en halve leugens verteld worden 
over je rechten en plichten. De ene 
agent zal je vriendelijker toespre
ken dan de ander. Soms word je uitge
scholden, halen ze het bloed onder je 
nagels vandaan. Sans word je geslagen. 
Probeer, wat er ook gebeurt, rustig 
te blijven, houd je handen in ieder 
geval thuis: 
Ben je met meer mensen tegelijk opge
pakt, probeer dan onderling contact 
te krijgen. Roepen, schreeuwen en 
zing strijdliederen. 
• De politie mag je fouilleren en je 
spullen in beslag nemen. Eis altijd 
een bewijs van ontvangst. Als je je 
naam niet wilt geven krijg je dat 
ontvangstbewijs vaak niet. 
vrouwen mogen alleen door vrouwelijke 
agenten gefouilleerd worden! 
• Tijdens de eerste 6 uur mag de po
litie geen foto•s en vingerafdrukken 
van je maken. Sans proberen ze het 
toch, "in het kader van het onder
zoek", bijvoorbeeld als je je naam 
niet zegt. Protesteer en probeer 
dan de gang van zaken te saboteren, 
gekke bekken trekken, tong uitsteken, 
ogen dicht, vinger bewegen enz. 
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