




OPSLAG VAN RADIO-

AKTIEF AFVAL BLI.JFT

GEVAARLI.JK
In de Onderstrooms nr 13 en 14
werd al aandacht besteed aan de
problemen van de opslag van radio~

aktief afval en in het bijzonder
aan de opslag in zoutkoepels.
Dit artikel zal enige infonmatie
geven over de Nederlandse zout
koepels!n over een ongeval dat
zich bij de opslag van radioaktief
afyalmateriaal al eens heeft VOOr
gedaan.
Het tweede deel van dit artikel.
geschreven door Allard ten Dam
van de A.A.P. geeft informatie
over de gang van zaken rond de
proefboringen tot nu toe4

zoutkoepels
Wat zijn zoutkoepels. waar bevin
den ze zich en hoe zijn ze ont
staan ?

Voor het ontstaan van de zout
koepels moeten we ver in de ge
schiedenis terug gaan. Ruim 200
miljoen jaar geleden werd Nede...
land óverspoeld door een zee.
Boven het oostelijk deel van Ne
derland bevond zich een ondiepe
"baai t waa.rin zout water stond. -De
zee droogde langzamerhand op en
bet zQUt dat zich in het water
bevond bleef in dikke lagen achter.
Sporen van dit zout worden in Ne
derland en Noord-Duitsland op
grote schaalteruggevonden.
In de miljoenen jaren die volg~

den zijn diverse andere gesteen
telagen boven bet zout gevonnd.
De zoutlagen kwamen daardoor
onder grote druk te staan en de
zoutmassa kan dan gemakkelijk
vervormd worden. Plaatselijk
kan de laag daardoor dunner wor
den. Nar als de bovenliggende
gesteenbelagen breuken of zwakke
plekken vertonen kan er ook zout
...hoogschuiven. O11KIat het lichber
is dan de gesteenten rondom. Zo
ontstaan de onderaardse zoutpij
lers of zoutkoepels. Sommige lij
ken op een hOed. andere op een
paddestoel of vormen zelfs een
ile1e ondergrondse zoutwaI •
In Nederland liggen de zoutlagen
op ongeveer 2 km diepte. de zout
koepels li~en echter veel dich
ter bij het opperv1 ak. Bij Wl n
schoten 421 mdiep. bij Pieter
buren 286 m. bij Weersele in
Twente 280 men bij Schoon1.
slechts op 150 mdiepte. (zie Zon
neveld. 1971)
Zoals ook al in OnderstroQm 14
door Herman Damvel d werd opge-

merkt ia het dus eeo duidelijke
zaak dat de TOutkoepe]s niet
stil zitten. Ze worden onder
druk vervormd of weggeperH en OIR
dat bet zout een lager soortelijk
gewi cht heeft dan de gesteenten
rondom. zou het ]lat in ·een geheel
stabiele toestand komen 'Wanneer
het tot boYen de jlrond zou rei
ken. (Zoals het topje van ..en
ijsberg boven het water, uit
komt'l Indien zich breuken inde
bSY4!niggende 1agen voordoen kan
het zout dus naar boven komen
met het evt. erîn gestortte afval.
Een dergel ijto situatie zou zid'l
kunnen voordoen bij een aard-
bevi ng. Steenzout isYerder ook
nog in water oplosbaar en net
is daarom een vereiste dat grond
water niet in de koepels kan door
dringen.

waarom toch
opslag?

Oe 1l.G.D.(Rijksgeologisl:he
Dienst) heeft al in 1973 onder
zoek verricht naar de opslagmo
gelijkheid in zoutlagen. Opslag
van radioaktief afval is van es~

sentieel belang yoor ·het in be
drijf stellen van meer kerncen
trales. In de B.R.O. werd men nl.
algekonfronteerd met een verbod
om centrales te starten, omdat
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door de rechter werd bevolen dat
eerst de afvalopslag geregeld
moest zijn. Dit gold o.a. voo~

het verderbouwen aan de karncen·
trale te Brokdorl. Oe Bundes..ge
ring wil daarom Gorleben met een
"EndlagerIl en een opwerkings
fabriëk opzadelen.
Mogel ijkheden voor opslag zijn
storten iQ de grond Of de oceaan.
boveng.ronds bewaren of, misschien
in de toekomst, de ruimte in
scilieten. In Nederland is alleen
de eerste mogelijkheid .anwezig.
De Sub Commissie Radioaktieve
Afvalstoffen van de Interdepar
tementale Conmissie voor de Kern..
energie acht opslag in het zout
verantwoord omdat ze vindt dat de
zoutkoepels een redelijke stabi ..
liteit hebben en dat ze nauWe.. .
lijks door water worden aangetast,
zodat wij menSen nooit meer met
de gedumpte troep in .aoraki.ng
zullen komen.
Tot nu toe is er na de vo""ing
van de koepels weinig meer met ze
gebeurd, maar er i s geen bew'ijs
dat di t ook in de toekomst zo
l>lijft. Nu. wordt ook voor bet
eerst de situatie in een zoutkoe·
pel van buiten af beTnvloed doer
het aanleggèn van een mijn en de:
warmte Van hetradîoaktieve afval.
we zagen al dat een zoutkoepel
vanwege zijn fysiese eigenschappen
de neiging heeft omhoog te. komen.



" U bedoelt dat we het maar duizend jaar hoeven te
bewaken .. Gued dat is dan in orde u ..

en ook de Sub Kommissie realiseer
de zich in haar interim-rapport
uit 1977 dat het nooit gegaran
deerd kan worden dat het zout
niet oplost in het grondwater.
In Nederland aehtte de RGD elf
plaatsen voor de opslag geschikt.
Later werdit aantal tQt 5 ver
laagd omdat twee ekstra veilig
heidseisen werden gesteld door
de,Sub Kommissie: Opslag niet die
per dan 1000 meter, wegens ver
vormingsgevaar bij temperatuurs
stijgingen en een laag zout van
200 meter boven en onder het af
val vanwegeoplossingsgevaar.
De vijf overgebleven koepels die
in aanmerking komen liggen bij de
plaatsen Gasselte, Schoonlo, Pie
terburen, Onstwedde en Anloo.

HET GEVAAR VAN
RADIOAKTIEF
AFVAL: EEN

ONGELUK
Dat radioaktief afval inderdaad
uiterst grote gevaren kan opleve
ren is geblek.en uit gegevens over
een ramp in Rusland. Tot voor kort
nam men aan dat dit ongeval in
een kerncentrale had plaatsge
vonden. In het Westen is pas on
langs meer informati e bekend ge
worden over de -ware toedracht ..
Volgens Z.Nedvedev in de New
Scientist (nr72,1976) heeft het
ongeluk in Rusland een beweging
van 'dissidente' kernfysici op de
been gebracht.
Het gebeurde eind 1957 of begin
'SS en werd veroorzaakt door ee'n
explosie van kernafval .. Het is
echter niet duidelijk hoe het
afval daar in de onQergrond werd
opgeborgen, waarschijnl ijk in
granietlilgen.
De explosie vond plaats bij Kysh
tym ( 100 km van Sverd1ovsk, in
de Oeral) nabij een kampleks,
waar plutoni um voor atoombommen'
werd ~produceerd. Volgens bekend
~rden rapporten van de CIA wa
ren in het ~bied ongeveer
40.000 1Ilensen aan ..ilitair per
soneel en {dwang-)arbeideTS aan
wezig.
Mogel ijke oorzaken voor bet geval

worden gegeven door Medvedev en
Bradley. Volgens Medvedev was het
afval slordig opgeslagen, zodat
zich ontplofbare en brandbare
gassen hebben kunnen vormen die
een ontploffing te weeg brachten.
Bradley (eveneens New Scientist 72)
vermoedt dat 6f door de hitte.
van het afval een SJort vulkaan
uitbarsting ontstaan is, óf - en
dat acht hij waarschijnlijker -'
dat een bijna kritiese massa plu
tonium gestort was, waarbij bin
nen10pend watar'als moderator
diende en een explosie vera'or
zaakte, eveneens we~kend als een
vulkaan.
De gevolgen van zoln explosie
worden pas op langere termi jo .
duidelijk. Het gaat nl. om "oud
afval~, ~aarvan de isotopen met
korte halfwaardetijden zijn uit
gewerkt. De geyolgen zijn in vijf
groepen te scheiden (zie Klarisse
Nienhuys in Wetenschap en samen
leving nr7, '7B):
IJ Direkte slachtoffers door de

explosie en direkte straling.
2} Stralingsziekten op langere

termijn. zoals leu~emie en an~

dere soorten kank:er ~

3) Lange-termrtjn-slachtoffers door
erfelijke schade, die door.
straling is ontstaan. Latere
generaties worden hier ook de
dupe van.

4J Radioaktieve besmetting van
huizen e.d., zodat deze verla
ten ,n vernietigd moeten worden.

5) ~tting van voedsel. Dit
~oet onmiddelijk vernietigd
worden.

Bij het Geral-ongeval is het moei
lijk te schatten in hoeverre
deze gevolgen zich voordeden.
Medvedev stelt dat honderde mens
en stierven en dat tienduizen-
den ziek werden. Oe werkelijke
getallen zijn nooit vrijgegeven.
Volgens niet gedateerde CIA-rap
porten werden verscheidene dor
pen ontruimd en ook over het
vernietigen van allerlei voedsel.
zich uitend in rantsoeneringen.
hebben berichten het-Westen be
reikt. Ilet tota'le aan besmetting
blootgestelde g~bied schijnt
zelfs 27.000 km .te hebbeh bedra
gen; dat is een oppervlakte bijna
gelijk aan heel Nederland.
Ook hierover heeft de Sovjet
regering gezwegen als het spreek
woordelijke graf.
Een ongeval met een dergelijke
omvang zal zich waarschijnlijk
in het Westen niet meer kunnen
voordoen, omdat de, veiligheids
eisen heden veel strenger 2ijn
dan in het Rusland van 1958.
Een veel kleiner ongeluk zal ech
ter in een veel· dichter bevolkt
gebied, zoals Nederland, mogelijk
nog grotere gevolgen hebben. Deze
gevolgen zullen zich in elk ge
val 'tot over- vele generaties kun
nen uitstrekk~n. Wij, degenen
die nu leven moeten ons hiervan
ook ten zeerste bewust zijn en
onze verantwoor4el ijkhl'id in dit
soort zaken nie, uit het 009
verliezen" omwille van ons eigen.,
overigens twijfelachtig, voordeel.
Na ons geen radioaktieve zon
vloed.
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voor de elektricitéitsop.e~klng

B4n. Deze BMD moet volgens de rege
ring tUBsen 1980 en 1982 plaats
vinden. Om in 1990 nl~ nieuwe kera
centrales in bedrijf te ~unnen ne
men, is afronding van de besluit
vorming rond kernenergie v66r •82
nodig~ D~ regering 18 van mening
dat halverwege de BUn de proefbo
ringen plaats gevonden moeten he~

ben. Voor proefboring-onderzoek ~.

dus 2 jaar beschikbaar. Volgens de
interdepartementale komm1Q8ie voor
kernenergie vergen' de proefbor1n
geh 4 tot 6 jaAr 'tijd. De minister
wil dus de proefboringen versneld
uitgevoerd ~ien, want de resulta
ten moeten ingebracht worden in de
llIW.
De proefboringen zelf kunnen dus
geen onderdeel ~ijn van diskussie.
Een,versnelde uitvoering van proel

boringen betekent aan ook in de o
gen van Van Aprdenne, dat de bestu
ren van de beide provincies én vah
de koepelgemeentes medewerking ver
lenen om de proefboringen mogelijk
te maken. Dus de minister vraàgt
de bevolking haar mond te houden
ter meerdere eer en glorie van de
"Brede Maatschappelijke Diskussie-.

Een onaanvaardbare zaak dus.
Daarbij komt. dat het onderzQek in
ae proefboringen vooral een poli
t*Èke funksie hebben. In een rap
port van de Rijks Geologiese
Dienst (dec.mber 76) stast dat ê&n
van de taken i VlD opslag van. afval
die moet wordén verricht ia:
"Gesch1ktheldsstudie en algemene
TÎsiko-anelieze met bet doel de
aanvaarding door het publiek en
het bestuur te verkrijgen." M.a._.
de proefboringen hebben als doel
het geheel een schijn van objekti
v;te~t te geven, QpdBt de bevol
king - vertrouwend op de weten
schap en deskundigen, en overdon
derd door cjjfei"s waar ze niets
van begrijpt - aanneemt 4.st él"
niéts aan de hand is en rustig
gaat slapen.
Van'openbeid in het QDderzoek i.
geen sprake. Belang~ijke rap~o~ten

zijn en blijven gebetm. zoals bét
rapport vatl de Rijke Geologiese
Dienst uit 1973 met ~aer1n de te
gevens op grond waarve.n de 5 -zout
koepels zijn geselekteerd. Rede
van geheimhouding (Lubben): "het
belang van een dergelijke publi
katie niet opweegt tegen het be
lang van natuurlijke Personen ór
rèchtspersonen. die de pub11katié
tot gavolg ~ou hebben, te voorko
men", of' in te.oon nederlandt\: de

·Venmoedelijl een altaar voor een van hun religieuze
praktijken" •

DE BREIE MISLEI
DENDE DISKUSSIE
In juli 1978 kondigt de minister
van ekonomiese zaken een "Brede
MaatsChappelijke Diskuss1e (BMD)
OVEI!" de toepassing van kernenergie

Het is de $oveelste keer dat het.
terechte, want:;rouw;en van de bevol
king wordt afgedaan a1s emotioneel
ingegeven, niet deskundig en wordt
wee-r een teken van protest on4er
de tafel geveegd.
26.500 handtekeningen, dUizenden
demoDstraten iu Onstwedde, een
boortörenbezetting bij w~rum,

i1cketlines, fora, mànifeataties,
'verontruste brieven'. ludieke
akaies, overhandi$en petities,
protest van T~1awel alle (partij)
politieke groeperinsen en dUidel~

ke "NEE""uitspraken van de dump
gemeentes en as van Groningen en
D:r;ente.
De regering hield zich doof, klei
neerie de bezwaren en Wilde. niet
luistéren. Wilde niet luieteren en
doet dat nog steeds niet .. .»u. 5
jaa:r- nadat de 'e8nte b.X"iéten uit
sijpelden over opèlagPlaDben, ~rei

gen de proetbonngeJl (en dus op
alag)meer dan oo1t~ Net sosla bij
de uitbreiding van de ua Almelo en
de aanlanding en opslag van vloei
baar aardgas -(LlfG), dreigen aak
hier de proefboringen te worden
doorgedrukt en worden bevolking en
parlementaire organen aan de kant
ge~et door de energiediktatuuT VaD
het nukleair industrieel kQmpleks.

ad h

VlANTROUVWENSKlOOF

ATOOMALARM

Voor meer Infonnatle over evt.
ongt!'iallen in de kern-energie
industrie verwijs ik naar de
seholingsserie in dit nummer en
het vorige.
Meer gegevens over allerlei as
pekten rond afvalopslag zijn o.a.
te vinden in Onderstroom 13 en
In Wetenschap en 5amenleving,
nummer 7, oktober 1978.

Het wantrouwen en de Wil tot ver
zet zit er goed in bij de gro\U.Dgs
dJ"entse bevolking. Blijkens een
en~uete die midden december '78
werd gehouden dOor bèt Bureau
Opinieonderzoek Lagend1jk ib op
dracht van bet Nieuwsblad van het
lloorden, is '5% van de groningel"S~
en drenten TaD 18 3aar en ouder
tegen de proefbonngen. VOOrstan
der is 3~. Niet mfnder dl!n .!2!
V!D de bevolking is bereid tot
ak:!1es om de proei'boringen tegen
te houden. En één op de 10 akti
-risten ook totbarde aksies ais
bezettingen én wegenbloklr:ade.
Verder opva11en~e gegevens ~it de
enquete zij,n:,- dat 44J van de CDA
en 3~ van de VVDstemmers in het
noorden t1!gen de proefboringen zijD.
- dat 27'-' van de CDA. berttid is tot
aksie en 1~ tot harde aksie (VVD
rèsp. 3~en 11, D'66 57%en 51 sn
PvdA 601.en 7%) - dat 551 van de
noordelijke bevolKing kernenergie
afwijst. (NvhN, 20-12-78)
De beide ministers Van Aard.nne ~n

Ginjaar wensten niet te reageren~

en het enige dat Van ~ardenne's

24 november vorig jaar; b~j het
drentse Scboonlo (één van de 5
aangewezen zoutkoepels voor opslag
.an atoo~atval)1nst81eerthet
grondboorbedrijf Haitjema een boor
instalatie op de plek päl boven d~

tóp van de zoutkoepel. Meetputten,
wordt gezegd, om de kwa.liteit van
bet drinkwater te kunnen kontrole
ren. Het Rijksinstituut voor de
DrinkwaterToorziening had opdracht
gegeven voor dit onderzoek. Dit
zelfde instituut is betrokken bij
de proefboringen.
De Alarmgroepen Atoomplanne1'l, roken
dan oot onraad. slo-egen'alarm en
stelden een ultimatum: op. 27 noV.,
tB middags 5 ~ur moet de boortoren
weg zijn, anders is "de beer losft.
In de loop 1Tan de nacht zal dan
met vereende krechten de boortoren
worden weggehaal.d. \
De rl~kBPol:!tlein Rolde laat we
ten niet voor het .aterieel in te
kunnen staan en het ook ~et te
kunnen bewaken. Daarop vrage~ BkW
van Roldeasn het ministerie vaD
volksgez.&m11ieu, het slaan,vBn
de boorp~tten stop te zetten. Het
ministerie is verbaasd ovèr. het
wantrouwen, Jinul.r bes1.U1 t ..el op
dracht te geven om de verplaats
bare toren weg te halen. De beer
blij~t voorlopig nog vast.

tVVD)partijgenOQt en kamerlid
Scherpenhuizen kon zeggen, was dat
het wantrouwen van de·noordelijke
bevolking te wijten W8S. aan "de
guerl11a-aktiviteitvan allerlei
anti-atoomgroepen. zoals het Van
Aardenne orfensief (1s een samen
",erkingsverband tussen de Alarm
groepen van de 5 dumpplaatsen,Atd)
die is gebaseerd op het gla~ard

arwijzen van kernenergie. Die
schuwen geen middel en laten niets
na om de wantroU'Wenskloof' tussen
regering en bu~ger g~ter te maken

___________.. ..<... ). Yen mag niet spelea oP, de

angst van de burger." Yerder speel

I
de volgens hem de "ongelooflijke
onbekendhêid~omtrentkernenergie

• mee: "Men denkt vaak aen bewape
ning en dan aan explosie, zodat
onbewust bet Hirosjima-kompleks
een rol mee speelt. Q (NvhN,21-12)
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partikuliere bedrijfsbelangen tel·
leD zwaarder dan het algemeen be
l&Dg van .en open en demokratieee
beslU1tvor:m.iJlg ..
Verschillend. andere geheime rap
po~ten zijn .door aksiegroepen open
'baar gemaakt' en het war.11 eveneens
de akl'!iegroepen dle·.et nieuwe ,ge
gevens en ontWikkelingen kwamen ..
Op bezwaren. naarvoreu gebracht
t~eD TooroDderstel11ngen. metoden
en opzet van het proefboringenonder
zoek. wordt echter niet ingegaan.
(voor wat betreft de bezwaren te,gen
de proefboringen en opslag, verwi1s
ik naar het thema-nummer van leten
schap 8n SaDtènleving. Jlo.78-1ipro
blemtm van kernafval. te bestellen
door 16.70 op giro 22321 van VWO,
Utrecht.o.v.v. ah'alnUlDler was>

HAMSTRA ' S
IPBER6MIJN

De XaPler en de re8t vu JlederlBDd
slaapt. en wacht at wat er uit de
debatten zal komsn die midden
maart in de tweède kamer zullen
worden gebouden over de opzet van
de BIm..
Wie echter de illusie kr1~·gt4&t

er nets gebeurd. komt bedrogen
u1t. Midden januari verscheen in
het EeR-blad "Bnerg.1.espectrum" 4e
resultaten van een onderzoek voor
een ODt"fl'P ven een ~bergm1~n VaD
atooaa1"ral .. Dit Ollderzoek. liitge
Toerd. door ir. Bam_tra (BCH) en
prot'. Velzeboer (tB Delf't'), is een
onderdeel Tan het onderzoeklIPro
grBIIIIa waarvoor JCR een subsi4ie
.yore.llltOlll8~ (van JO 1Id1~ ••Jl)h••t~
gesloten met de Europese Gemeen
schap voor Atoomenergie.
In het ontwerp voor een opbergm:!jb.,
1s niet alleen plaats ,voor het af
Tal dat door 2'5 (! )lterncent'ralee
TaD. ieder 1 .. 000 MWe in 40 bedl'ijfs
j aren wordt geproduseerd, maar ook
het radioaktieve reaktorpUin van
deze ontmantelde centrales zelf' en
alle rad10aktieve afval van. zieken
huizen en laba:ratoria 1i1 de komen
de honderd jaar... Samen 270.000 m"
waarvan 50.000 bussen van elk 50
1iter inhoud warmte afgQ.vs.nd kern
.pli;l~1Jlg.atval.

Werd in eerdere ra.porten nog ge
steld da~ er eerst specifieke ge
gevens nodig moesten ~ijn over de
st%"Uktuut van de zoutkoepe~, kwa
liteit van het zout enso. en waar
voor de gewraakte proefboringen
nodig waren; nu zijn voor Bemstra
die proefboringen kennen11jk niet
meer zo nodig-; ook zonder proef
boringen. zon<ler "specifieke gege
vens" van d~ aangewezen zoutkoepel
maakt hi.1 nu een analilitz,e van de
warmtebelaeting, ontwerpt bij
moeitelooB een vele malen grotere
opbergmijn (eerste ontwerp gericht
op kapaciteit TG 10.000 MWe).Nu
hij bo~endien in Z11n mijnontwerp
stelt, dat 4e aanwezigheid van
kwalitatie! minder goed zout iD
de koepel geen bezwaar meer is.
bee1't bij 4e proefboringen kezme
lijk niet meer zo nodig. Het eni
ge nut Y&n de proefbort4.ngen (twee
gaten in de koepel)is, dat zij
straks dienen voor de aanleg van
de 2 mijnschachten.. nat blijkt
4~ldelijk uit de mededeling in't

mijnontwerp, dat de 200 meter dik
kez isolerende steenzoutlaag
"slechte door de beide scbachten
doorboord" zal zijn.
Als ~. primaire kwaliteitseisen
voor een opbergmijn noemen Hamstra
en Velzeboer:-het zorgvuldig selek
teren van een voor afvalberging te
bestemmen zoutkoepel op gunsttge
geohydrologiese en geologiese e1
gen8cb8ppen.~ Dparaee wordt min
of meer toegegeven dat de proefbo
ringen in feite al tot de selexs!e
van de zoutkoepels hOren, en niets
te· maken hebben met of het liber 
haupt wel mogelijk is om atoomaf
val in het zout te dumpen.

NA PROEFBIRIN&EN••..
IBDEN LICHT VOOB
KEBIEIEBIIE !

In he.t advies ftt1 de 1Iubkommissie
radioakt1ef afVal van de interde
partementale komm:t:s8ie kernenergie
wori t betoogd, dat VOOl"" de aanr.eg
van zo'n mijn de Xijnwet 1810 en
de Mijnwet '903 niet van toepa.
eins: zijn. "'Weliswaar". zo zegt de
Bub:kQlllllJ.isBie s).1m. ft zullen onvermij ,
4el!~k hoeveelheden steenzout aan
het betrokken TooJtkomen moeten
worden onttTokken. maar deze vom
van "'opberg"-mijnbouw.kan zeker
niet worden gevat onder het begriP
ontginning van een miJn."
En dat betekent dat geen mijnkon
aeesies bij GS behoeft te worden
aangevraagd, die apnvraag niet op
de deur van het gemeentehuis be
h~eft t~ woPden aangeplakt. tegen
standers geen bezwaren kunnen in
dienen bij de Raad van state en
de concessiebouder (EeN 1) niet
door de Kroon "nAlatig kan worden
verklaard in de behoorlijke ont
ginning van de mijn", waarna de
conc""ss1e kan worden afgenomen..

Ook de veiligheidsvoorschriften
(Mi 1n:reglement 1964) zijn niet van
toepassing, hoewel de subkommi981e
vindt dat zulks eigf'nlijk w61 zou.
moeten; de opbergmijn valt alleen
oader de Kernenergie~et'met baar
geheimhoudingsplicbt voor iede~
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een die er werkt of mee te maken
heeft, op' st~afte van 15 jaar ge
vangenisstraf •
Het' is slia bedacht: modra de b....
zwaren tegen de proefbor1ngen
overwonnen zijn, &taat juridies
niet.s de aPnleg .,.aD een mijD. zo
als de beide heren VaD het EO.
bebben ontworpen. meer in de weg.
En als die mijn er een$Bal is, 18
dus het afvalprobleem opgelost en
staat de weg naar een kernachtig
stralende toekomst voor nederland
open. {omdat er immers gesteld is
dat er eerst een aanvaardbare
(wat is dat., Wie bepaald dat ???)
oplossing gevonden moet worden
voor de opslag van :bdioak,tie.t
afval. voorda t er kerncentrales
gebouwd mogen worden)

HET IS TIJD OM TE'
BEPALEN IWAAR HET
ALLEMAAL lP STAAT
Uit bovenstaande blijkt wel duide
lijk dat,bet er nu om gaat de
proefboringen tegen te houden en
dat we van de kant TAn de rege
ring niets goeds te-verwachten
bebben. Het is d.an ook daarom dat
in september vorig .jaar de alarm
groepen in 'het {Van. Aard'Elnne)often
sief zijn gegaan. en dat Scherpen
huizen tot de uitepraak braoht
van de guerilla-akt1viteit9n.. Dat
klopt dan ook wel. 1n die zin dat
we konstant informatie verspreiden
d~m.v. folders, eigen krantjes,
per1odiexen, attiesjes, door info
avonden .met dia's en fora (weken
lijks) en door snel te reageren
op nieuwe ontwikkelingen d.m..v ..
ludieke,aksies, persbericbten.
Alleen spelen Wij open. en dat
doet de regering niet.
Een paar voorbeelden van de ale...
sies die zijn geweest': het over
handigen van een simboliese bottè
boor aan het grondboorbedrijf Beit
j ema om aan te tonen hoe bot het
beleid van de regering is; het .
opsturen met sinterklaas 'Van een
zakje zout naar Van Aardenne; het
e.f'slu.iten van de toegangs'fl'egen
van Gasselte en Borger met borden
langs de weg "matig uw snelheid
stralingsgevaar" • auto I s werden
tegengehouden en kregen affiches
en oproepen voor een manifestatie
I s middags ïn de ke:rk waar 'O.a.
een dominee en de burgemeester
sprak. Na afloop werden bomen ge
plant; ludieke &ksie op Binnenhof

. een waarschu.Wing naar Van Aardenne
dat we ons niet in de grond laten
boren. ten leven8grote pop met een
bord om de hals "eerst boren. dan
praten" en de dood (1n witte over
all en dode~sker) die een boor
in het boofd van de pop draait.
Verder speelt in stad Gron1~en

bet Gronings Straatteejater met
een stuk tegen kernafval.
Aan al deze vormen van aksi. en
alles: wat ook maar te maken hee1't
met de proefboringen, wordt veel
aandacht besteed door de noorde
lijke kranten, die zelf in hun
~edakslohele kommenteren het re
geringsbeleid, bet gekonkel in de
kamer behoorlijk krak.n~

'Ie zijn het langz.aam beu. gewordeft



y.. ateeds maar a~"achten wat de
reger122g of 'weede Kall\er zal "be..
sllssen"(terwijl de f'ite11jke be
slisRingen dan al zijn. g'el1Olll,en);
.e yerwachten dan ook hau~~11Jks

iets van de 4ebatten midden maart.
Op 16 december is in GasBelte

door een groot aanta1 groepen bè
.loten om losgekoppeld v~n het t~d

schema wat Van Aardenna hanteert,
onae ~s1es op te zetten en aan te
sturen op een laatste vreedzame
demon.tratie.

zaterdag 2 j1Ul1 zal in GasBelte
onder deze leus t de laatste vreed
teme demonstratie worden gehouden
Het zalt\e laatste keer zijn dat
.. ons manifesteren .et spandoeken
lDufOiek, zelfa._akte boortorens t

ballOllen en ",leggen. D. uit1Dg van
bet grote ongenoegen en de wil tot
vertet "faD de noordeliJke bevol
kinc.llaar dit tevens 1B een bre
der kader zetten" door het op de
1Dternat1011&1e aksiedag tegen
kernenergie te hOliden. In de ver
halen die 4. we11lts. (n1et-partij-,
gobondoa)spre(o)k(et)ers zullen
houden zal de relatie atoomafva1
atoollc7klus ook duidelijk. naar
Yoren komen. toch hebben .e

ATOOMAFVAL
lEE BEDAIIKT

,
•
f•

be.loteft om in de centrale leus
niet een anti-k.rnen~gleleu.op
te nemen, omdat daardoor een
groöt gedeel te VaD de (koneerva
tieve) bevolkiDg weg zal blijven,
die wel tegen de proefboringen
zi3n. aet ls de taak van anti
xernenerg1ebeweging om juist deze
mensen van informatie te vDortien
zodat ze ook inzien <later aan
kernenergie grote bezwaren en
gevaren kleven, zowel uit miljeu
ekonomie., maatschappelijkoogpunt

En dat gebeurt o.m. door Ge
verschillende kr~tje. (bv. bet
blad AToomalarm van d~ ..u.PStad.
GroAingen liet een oplage "'a:n 700).
liiaseries eJl 1I,t praten op voor
lichtingsbijeenkomsten 1D acholen
vormingscentra enz.
De organisatie van d. demoAstrat1e
ls in handen van bet Komite8
Atoomalana, dat blItstaat llit 4e
plaatseliJke ala~ep.n atoo_
plannen (AAP) uit Gasselte, Anloo
Borger. Rolde. ZuidWOlde. Veendam
Stadskanaal" Stad Groningen, P~e

terburen, wtnsum, Jlus••lkanaal en
het Energi0 Komitoe Drente (~).

Er wordt nauw 8Bl1enge-.erkt lIiet het
UK (Landol1;jk Enorgi0 K01IIiteo).

De komende t1jèl zal er veel v.~
gaderd worden en .,.••i werk moeta
wo~den verricht willen .e van 4.
demonstratie een zo groot llogelt'J-o
ke maken (en hierbij Wordt ..el

ge4acbt aan AlIIelo).OJlderi'll•••
wordt bet alà.naketellSiel!lte•• 1I1t
Cebre14 dat tot onm~dd8113k$ .0
bil1~.tiè .oet leiden al. er tot
boren wordt overgegaan. B.D. 4aD
"18 ae beer los-. Datzelfde geld
oot 't'Oo1" u akB1eYoftl.Q na ~ .~a:1

Di" zulle.n ateeds verder de rich
ting opgailn ven lIe • burgerllJke
ongehoorza.-held. ale bezettiDgeD
en wegèllblokkades. Kortom. het
worclt een "loDg, hot 'UIEler", en
hit' i. t. hopen voor 4. re.gerlDg
dat ze.eet dat ze .et vuur
speRt.

Allard te Usa
Ud van de
AlO1'lllÇO"l'
AtoolDpl-.nen

Bted Gron1ngen

8ti1I:11e àdreBsenl
- ~SG,P1vel.tr.29a, Gron1Dgen

050-131313 ne13fab. 731256
-' AAPaa••e1te, Wout W111emsen,

Berkenla... 6, 05999-4768
-AAPBorger, Koos Leyenga,

Roo.ondaol 175, 0599è-S072
- AAPPeter'bU%l8'n. Mi.D. Tulp.,

Hoofdstr.32, 05952-357

WV LATEN ONS NIET IN
DE GROND BOREN!

KERNENERGIE &

MAATSCH,APPELIJKE
KRACHTSVERHOUDINGEN

Introduktie:
In dit artt1cel worden globaal en
in kort bestek ean aantal (teoretiese)
lijnen getrokken die voor de strijd
van de AKS van belang kunnen zijn,
en' de moeite van het discussiëren
(daaarom) waard zijn.
Het arti ke1 i s een weergave van het
cIoor He!'llan Varhagen op de S.S,.K.
.n1festatiell AkB Waarheen?l' gehoU
den prutje. Naast zijn lidlllaatscltap
van het SSK was de meer di rekte
aanleiding om hem voor dit proatje
te vragen de verschijning van het
boekje ' Inleiding tot de politieke
ekonomie van het milieu'.(Ekologlese
Uitgeverij, f 10,") waarvan hij de
redaktie had.

lnlelding.
omaat ae bedoeling van deze mid
dag is, het perspektiaf van de
AKB vanuit vérschillenda invals
hoeken te bediskussiaren, zal ik
eerst mijn 'eigen batrokkenheid
bij die diskussieaangav",.
In blstoriese volgorde moet ik
noemen :
- het feit ~at ik in eerste Instan

tie via ,..iHeubeweglng lISt de k.
eprobl_tlek in aanraking ben
gek_no

- dat Ik in een latere fase, als
vertegenwoordiger van de Sociali

tiese Goograve Planalogen 8ond(sgpb)
1Id ben geworden van het' Stop
!<ernenergf.e kcoIIitie(sk.k ) , een
nijmeegs samenwerkingsverband van
ove~gend links-politieke organi-
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saties.
- op dit moment tenslotte, ben ik
in het kader van een afstudeerskrip
tieover k.e beiig' op het Rijn schelde·
instituut(rsi) in Middelburg. Op
dit 'instituut WQJ'denverschlllende
aktiviteitsn ontplooit op het gebied
van milieu, energie on regienale
ontwikkeling, zoals informatie
v~rspreiding, akti.eorldersteuning,
prakties-dienstverlenend onderzoék
en meer theoretiese studies.

Vlnuit die verschlllende e!\'llrie-
gen wil ik proberen een schatting
te geven van de stand van de k.e.
ontwikkeling in Nederlalld. Het belang
van een dergelijke inschatting Is,
dat ze kan helpen de struktuur van
de k.e. voorziening op te,sporen,



inzichtelijker te maken voor poli
tieke aktie. Ik wil aan die inschat
ting dan ook in een volgende stap
konsekwenties verbinden vOor de
strijd Van de AKS.

KAPITAAL EN PlYTOlIIUM.

Mljn uitgangspunt is. simpel
gezegd, dat er niet aan de ene ,kant
plotoniumis met haar ekologieSe
gevaren~ en aan de andere kant het
kapitaal, dat haar K.E. belangen
doorzet tegen de belangen van de
bevolking in. Volgens mij moet je
het K.E. vraagstuk vooral benaderen
vanuit de samenhang van ekologiese
en politiek-ekonomiese aspekten.
Het maatschappelijk onverantwoorde
gebruik van K.E. vloeit in die op
tiek voort uit de specifieke kombi
natie van plutonium en kapitaal.
Enerzijds is K.E. dan een stoffe1ijk
energeties proces(m.aw. produktie
proces waarin m~t natuur(stoffen)
wordt u gewerkt".). waarbij uranium
~chtereenvolgens wordt geexploiteerd.
omgevormd tot plutonium, 'wordt ver
bruikt voor de elektriciteitsproduk
tie en tenslotte weer in een of an
dere vorm in het mi lieu terecht komt.
Maar het is tegelijktijd een waarde
matig, dwz door het kapitaal gere
guleerd produktie proces. Deze waar
de matige aspekten overheersen de
stoffelijke energetiese aspekten,
hetgeen zpiets betekent als: de
op winstmaximalisatie gerichte vorm
van het K.E. produktie proces
bepaalt of en in hoeverre rekening
wordt gehouden met de'natuur in de
produktie, de gevaren van die natuur
stoffen e.d.
Twee dingen worden aan de hand van
dit kader duidelijk:
- ten eerste dat de claim van de

K.E. lobby om door te gaan me~

K.E. weliswaar wordt gemotiveerd
dabr verwijzing naar energie
schaarste en onheilsprofetiese
toekomstbeelden als N anders gaan
de lichten uitl/. m.a.w. naar de
gebruikswaardekant van K.E., maar"
dat daarmee tegelijkertijd hun
belangrijkste motief verzwegen,

namelijk aat zij nu en in de toekomst
de vruchten , c.q. winsten willen
plukken, van de vele miljoenen die
zij in K.E. hebben geinyesteerd.
Ze verzwegen dus bun waardemtige
doeleinden_

opzet van een BMD lijkt nogal dui
delijk inde richting van meer K.E.
te wijzen. •
In kringen van e1ektriciteitsprodu
cen~~n , de kernindustrie. resear
chinstellingen en delen van het s
staatsapparoet kan men echter heel
andere geluiden horen. Hier wordt
steen en been geklaagd over vertra'"
gingen, die de afgelopen tijd zijn
opgetreden in de uitvoering van het
K.E. programma. De geplande bouw
van drie nieuwe kerncentrales is
uitgesteld, de bouw van de snelle
kweekreaktor in Kalkar 1S en wordt
ernstig bemoeilijkt, de toekomst
hiervan is nog steeds onzeker en
-vanuit hun gezichtspunt- is de bmd
ook slechts een diskussie die hun
belangen in gevaar brengt, al was
het maar doordat ook deze vertagend
werkt.Oe oorzaken en de reikwijdte
van deze vertragingen moeten diep
gaand worden geanalyseerd, omdat
ze van belang zijn om de toekomst
van de K.E. in Nederland te kunnen
inschatten. En dit heeft op zijn
beurt weer alles te maken met de
hierbovengenoemde samenhang van s
stoi'felijk- energetiese en waarde
matige aspekten van K.E. produktie.
Want in het kort komt het volgens
mee hierop neer:
Er zijn de afgelopen tijd wel dege
lijk kleerscheuren onstaan in het
nukleair-industrieel komplex.
Deze zijn een gevolg van het feit,
dat de waardematige doeleinden van
dit komplex tot nu toe niet die winste
hebben opgeleverd, die men ervan
had verwacht.

De belangrijkste oorzaak hiervan
is de stoffelijke-energetiese
problematiek, die voortdurend nieu
we onderzoekingen en in~esteringen

vereist, omdat steeds weer blijkt
dat men die stoffelijk-energetiese
aspekten ven K.E. niet of niet vol
doende onder de knie heeft. Overi
gens gebeurt dit wel pas onderdruk
van een toenemend verzet, toenemen
de wetenschappelijke bezwaren en
last but not least de feitelijke
problemen die zich voordoen bij reeds
in werk~ngzijnde onderdelen ~an de
splijtstofcyclus, zoals fabrikatie
fouten,ontsnapping en besmetting
van wèrknemers met radoiaktieve
stoffen , en andere zgn. 'I bedrijfs
ongevallen". Deze stoffelijke-ener
getiese problemen werken vertragend,
en WInneer ze blijven voortduren,
kan er in de toekomst een giganties
waardenatig dilemma ontstaan voor
de betrokken kapitaalfrakties,
omdat de noodzakelijke afzetmarkten
niet of onvoldoende aanwezig zijn,
In eerste instanti~, en dat zie je
momenteél gebeuren, probeert de K;e;
lobby dit dilemma te ontkomen d.m ••
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het kreeeren van afzetmarkten, wan
neer die-nlet direkt voorhanden zijn.
(met neme de Derde Wereld). Dit leidt
tot politiek beladen en kontroYer
siele leveranties aan het Braziliaanse
of andere regimes. Bezien vanuit
het kapital is de centrale vraag
bij dit waardematig dilemma: biedt
K.E. voldoende garanties voor het
realiseren van winstdoeleinden,
of is het vanu.it dat oogmerk beter
de zaak aftebouwen en het kapitaal
in andere produktiesektoren te gaan
investeren?
~oor de A.K.S. stelt zich deze vraag
overigens op een andere manier,
maar daarover dadelijk meer. Op dit
moment is het VOldoende om op te
merken, dat eente groot optimisme
over de kans, dat deze ontwikkeling
zich in de toekomst zal voltrekken
niet op ziJn plaats is. Er zijn
immers andere kapitaalfrakties, die
~ls kapers op de kust wachten tot
zi~h een strategiese kans voordoet
om hun produkt te 11 slijten': ~ ~:

Je kunt daarbij denken aan de ont
wikkeling van nieuwe reaktor.

DE STAAT.

Toch is het belangrijk vast te stel
len, d!t vertragingen voordoen
in de uitvoering van het K.E. pro
gramma, Deze zijn het resultaat van
de strijdt van de AKS. welke de staat
tot koncessies dwin[t. Dok dit staats
ingrijpen vormt, door haar speciefieké
betrokkenheid bij de ontwikkehng
van K.E. een belangrijke beoordelings
schakel bij de inschatting van de
K.E. situatie in Nederland. Speci
fieke, omdat zij belanghebbende is
bij de verdere ontwikkeling van K;E.
maar tegelijkertijd een ideologies
legitimerende funktie moet vervul-
len t.o.V. de bevolking, welke tot
uitdrukking komt in de door haar
gepropageerde frase van 11 de staat
als behartiger van het algemeen be
lang". Het is duidelijk, dat hier-
uit op dit moment tegenspraken
voort.loeien binnen het staats
apparaat, die -opgeroepen door het
verzet niet onbelangrijk zijn.
Deze tegenspraken komen tot uitdruk'
king in de strijdtussen verSChillen
de ministeries, met name dat van
Volkshuisvestingen Ruimtelijke or
dening, en dat van Volkgezondheid
en Milieuhygiene a.n de ene kant ,
en het Ministerie van Economiese
Zaken eon de an4ere kant.Deze bin
nen het staatsapparaat voltrek-
kende strijd geeft aan , hoe -ge
voelig" de K.E. problematiek op dit
nivo ligt. omdat ekologiese be-,
zwaren met ekonomiese belangen in
tegenspraak komen. De tijd ontbreekt
om daar uitgebreider op 1n te ga.n
maar ik wil een voorbeeld noemen,
waaruit dit blijkt, namelijk de stop
zetting van de procedure van de
Planologiese Kernbeslissing(PKS.)
t.av. de planning van drie nieuwe
kerncentrales, bij insiders bekend
al s de ASEV-procedure.
Tijdens de inspraak, die in dit
kader werd georgeniseerd, ri chtte
het merendeel van de bezwaren zich
tegen K.E. in het algemeen, en pes
daarna tegen de lokaties van kern
centrales. De RARD- een adliesorgaan
van de Min. van Ruimtelijke ordening
en Volkshuisvesting, dat die bezwa
ren moest buqdelen in een advies
werd zo overstelpt met deze algemene



bezwaren dat (ook) van daaruit werd
aangedrongen àp een diskussieover
K.E. in zijn algemeenheid.c.q. een
bmd als noodzakelijke stap vooraf
gaand aaneen inspraakprocedure over
de ruimtelijke aspekten van K.E.
Ook de staat verkeert blijkbaar in
een dilenma , tussen enerzÎ'jds haar
belangen bij K.E. en anderzijds de
bezwaren die in brede maatschappe
lijke kring leven tegen K.E .• en
die niet(meer) genegeerd kunnen
worden. Haar ideologies legitimeren
de functie komt zo lijnrechte tegen
spraak met haar duidelijke directe
materiele belangen.
KDnkluderend: er zijn lichtpuntjes,
waarvan we de betekenis niet moeten
overschatten, maar die wel heel be
langrijk zijn. omdat ze liggen op
gesloten in de moeilijkheden van
het kapitaal zelf en in de legiti
merende funktie die het staatsappa
raat heeft. Oe komplexiteit van deze
problemen van de invoering van K.E.
noopt tot uiterste voorzichtigheid
van de AKS. in taktie~ en strategies
opzicht.
Dit brengt mijn op het tweede punt
van mijn verhaal. namelijk de kon
sekwenties van het bovenstaande
voor de AKS.

~.

Ik denk allereerst. dat het ontzet
tend belangrijk is. om ook in de
strijd tegen K.E. uit te gaan van
aëïSimenhang van stoffelijk-energe
tiese en waardematige aspekten. Dit
betekent i.h.b. dat gestreeft moet
worden naar een intergratie van
twee frakties van de AKS.: milieu
beweging en linkspolitieke beweging.
Oe noodzaak van een dergelijke in
tergratie kunnen we heel konkreet
putten uit de ontwikkelingen in
west-duitse AKB .• die aantonen dat
als we een dergelijk intergratie
niet weten te bewerkstellingen, ver
splintering en het uiteenvallen
van de beweging ook ons ongewilde
alternatief zal zijn. Een alterna·
tief, dat ons alleen maar verder
afbrengt van het doel van welke
fraktie dan ook binnen de AKS. na
melijk stopzetting van alle K.E.
aktivitejten. Een doel. dat niet
bereikbaar is door uitsluitend
politiek protest, en evenmin door
uitsluitend ekologies protest.
Oe bestaande situatie brengt aan
het licht. dat een dergelijke inter-

gratie nog geen bestaand feit is,
Milieu beweging en politieke bewe
gingelkaar nog te vaak met argus
ogen. en bijten zich vast op elkaars
standpunten. zonder dat geprobeerd
wordt die standpunten te begrijpen
binnen de kontext van verschillende
histotiese uitgangs punten en
klassenafkomst. - Vanuit de poli
tièke beweging zijn denegrerende
opmerkingen gemaakt over de milieu
beweging. Daaruit spreekt politieke
onbezooneheid, want die opmerkingen
ontkennen de hele geschiedenis van
de milieugeweglng, waarin spra.le
is van een ontwikkeling van elitair
en a-politiek protest tegen de aan·
tasting van planten en dieren, naar
een in potentie te politiseren. en
deels al gepolitiseerd·protest.
Bovendien ontkennen dergelijke op
merkingen de heterogenen klassen-
basis die de milieubeweging kenmerkt,
en het belang om deze basis vast
te houden d.mv. geleidelijke poli
tisering op grond van strijdervaringen.
-Vanuit de milieubeweging zijn soort
gelijke uitlatingen t.a.v. de links
politieke beweging te horen. Ze ge-
ven aan, dat de milieubeweging nog
te vaak gevangen blijft binnen·de
ideologie van het kapitalisme en
dat er vaak ongegronde angst bestaat
om vanuit een anti-kapitlistiese
perspektief te strijden. Bovendien
ontkent men daarmee de aanwijsba~

bijdrage van de linkse beweging.
zowel in het recente verleden, als
verder terug in de historie, toen
juist de politieke beweging zich
heeft ingezet voor een onderdeel
vanwat tegenwoordig milieukrisis
heet, namelijk de arbeids-em levens
omstandigheden van de werkende ~e
volking. Door de bijdrage van links
aan de overwinning van de milieukri
sis te ontkennen, onken men de nood~

zaak van anti-kapitalistiese aktie.
Uiteindelijk getuigen dergelijke
opmerkingen zodoende maar van bar
weinig ekologies inzicht~~~

Overigens moeten we wel de kantte
kening maken dat er niet één
milieubeweging of politieke beweging
bestaat. maar verschillende frakties.

KONKLUSIE 'S EN PERSPEKTlEVEN;
Intergratie moet dus het parool zijn~
hetgeen zoiets vooronderstelt als
ekologisiring van de politieke be.
weging en politisering van de milieu
beweging. Ik denk dat dat vooral
moet'-betekenen: beter luisteren naar
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mekaar. beter begrip opbrengen voor
mekaart om van daaruit beter geza
melijk te kunnen strijden.
Een vraag die dan nog rest is. welke
mogelijkheden en grenzen zich van
uit een dergelijke fntergreerde AKB.
aandienent om de strijd tegen K.E.
succesvol te voeren. Ik wil er een
aantal noement die hopelijk in de
diskussie yerder uitediept kunnen
worden...
Aangezien de verder ontwikkeling
van K.E. voor het kapitaal staat
of valt met de mogelijkheden om er
haar maardematige winstdoeleinden
door te realiseren, moet de strijd
tegen K.E. noodzakelijk tegen dit
winstprincipe, dus als een anti-k
kapitalisties protest, worden ge
organiseerd. Een AK9strtegie moet
dus een anti-kapitalistiese strate
gie zijn dat uitgaat van het maat~

schappelijk onverantwoorde gebruik
van K.E.
Aangezien een dergelijke anti·kapi~

talitiese strijd er een van lange
adem is, moet ze worden gevoerd in
samenhang met een effektieve korte
termijn strategie,waarvan het doel
moet zijn, de u1tgangsvoorwaarden
voor de realisering van de winstd
doeleinden van het kapitaal siste
maties te ondermijnen door de uit
voering van het K.E. programma
waar mogelijk te vertragen.
Door de grote groep van de staat
op uitvoering ~an het K.E. pro
gramma de door haar gesuggereeede
alg. belangenbehartiging alsmede
door de tegenspraken binnen het
staatsapparaat t is de staat een
aanspreekbare titel voor de AKB.
Daarbij moet zij juist worden bena·
derd op die punten, waarvoor zij
gevoelig zijn. namelijk de stoffe
lij:k-energetiese gevaren en bezwa-·
rèntegen K.E. via voortdurend aan
te stellen eisen van nader onderzoek
wordt zodoende vertraging in de
uitvoering van het K.E. programma
verkregen, en daannee worden tege...
lijkertijd de uitgangsvoorwaarden
van de bètrokkenheid van het kapi
taal bij K.E. tendentieel ondergra·
Yen.
Dergelijke aan de staat te stellen
eisen op ekologies terrein moeten
steeds worden bediskussieerd als
taktiese stappen binnen een kapi
tal istiese strategie.
De noodzakelijke verbreding vande
AKB, en daarmee de grotere kans
op sukses 1n de strijd, dwingt de
AKS tot uiterste voorzichtigheid
in takties opzicht. Kerkelijke en
vredesgroepen. vakbeweging en (linkse)
politieke partijen·zijn als poten
tiele tegenstanders van K.E. zeer
belangrijk, en wel om twee redenen:
ten eerste omdat ze grote delen van
de bevolking organiseren en bereiken
ten tweede omdat ze, door hun ge •
vestigde positie invloed hebben op
het staatsapparaat hebben. Ook hier
geldt echter, dat een dergelijkek
verbreding niet ten koste mag gaan
van de mijns inziens noodzakelijke
anti-kapitalistiese doelstellingen
van de AKS.

Al met al zou ik willen besluiten
met de opmerki ng. dat de AKS
te belangrijk is, om er met grote
politieke stappen doorheen te lopen t
net zo goed als zij te belang-
rijk is, om er schoorvoetend ekolo
gies in bezig te zijn.

Herman Verhagen



TORNESS sater
ISoToPEN' OP, ZATERDAG. 'EEN ,MISSER?

Een stUk OTer- en tegen kern-
energie ia nooit weg, zou je den
ken'. &et iniatief' Tan Sater" ia dan.
ook van harte toe te juichen... Het.
stuk moet een bijdrage leveren aan..
een "brede maat"schappelijke diskllS:'
sie l1 over'kernenergie. Of dit gelukt
is, is de Traag.'
Het stuk' zelf besohrijft gedurendeeen paar uren de lotgevallen Tan.
een stel deskundigen, die werk- .
zaam zijn in een kerncentrale. Op
het 'nippertje ~ebben deze' mense~
in de afgelopen week een ramp weten

. te voorkomen in .deze' centrale. Als
reaktie op de doorgemaakte spann~ng

zakken ze op vrijdagnacht door .Het
at,ik begint op zaterdagmorgen .. ala
iedereen met een kater wakker wordt
en 'zich ook zodanig ,gedraagt. De ge
:peurt~niBsen worden in de loop Tan .
het a-tuk duidelijk. Er ontstaat pa,.
niek om een,verdweneilmedewerker,
Hans ~diè kontakten zou hebben met
milieugroepen, parlementariers etc.
Hans wordt achtervolgd door de BVD,
krijgt èen bngel~ maar'overleeft.
dit. Dan eindigt het stuk zonder dat
j'e weet:Q.oe het verder 'gaat of moet,
een; open e ide dus. .
De mensen die in het 's~ figureren
zijn stuk Toor stuk het ergst,e soort
technocraten: cynisch, stupide en
onverantwoordelijk (uitgezonderd de
~rouw Tah Hans, Hans zelf blijft·
'buiten beeld). Het is dan ook uit de
monden van deze mensen,dat je iets
hoort OVér het' verzet tegen kern
ênergie,mogelijke ongelukkenetc.
Natuurlijk in de meest erge cliohees.
Tussendoor vallen ep nog opmerkingen
OTeTTrcmwen,. demQkratie etc.
Natuurlijk is. het zo dat Sater al'leen
maar het dènken van-de heren heeft
willen afschilderen. Maar er wordt
zo Overdreven dai: technokra.tie lach
wekke'nd wordt en in w8J;'kelijkheid is
dat allerminst het geTal, integen-
deel! .
Een ,ander bezw~ die ik heb tegen het
stUk betreft de duideli,ikheid. Hiermee
bedoel ik'd~t iemand die niet zoveel

'van de "materie afweet door dit stuk
'het ook niet zal wor.den. Ik denk met
name aan vakbondsmensen~ werkende
jbngeren etc~

Dit wordt nog eens wordt versterkt. door
d..e plaats waar, sater ,speelde nl., de
_sta.dschouwburg, een pompeus gebouw,
waar KULTUUR bedreven wordt. :De ,:Prij':'
zen zijn er dan ook naar:' voor Sater,
moest je f9i en .fi2,_ betalen!Ik VJ:'aag
me af of er geen andere plas.tsen te
bedenken zijn. "Gewoneu mensen zullen echt
niet ,zo gauw naar de sohouwburg komen en
voor hen was het stuk toch mede bedoeld.
~atuurlijk zijn er ook positieTe dingen
op te ,merken aan "isotope.nlt. Er' is d.isk
ussie na, Sater zorgt eMOOX' dat akb
groepen matèriaal 'kUnnen verkopen en
er ie e~n goed begeleidend bQekje met
alle argumenten teg'ijln kernenerl!:ie goed
op een rijtje gezet.
Uiteraard verdient ook de poging.op"zlch
al lof. Laten we .het daarom maar houden
op eén niet helemaal gelukte eerste po 

.gi,n.g •

Dick en Gyuszi

van de toegangsweg tot het terrei,
Als de cottage ontruimd is, wordt
ze door bulldozers in zee geduwd.
De bezetters besluiten tot pas
sieve tegenstand~ door bv voor de
bulldozers te gaan lopenetc.
De hele aktie heeft een vreed
zaam verloop. Politie mensen sle
pen de bezetters zonder geweld
weg. Een paar worden gearresteerd
maar worden na korte tijd weer
vrijgelaten.
Op 19 november werd er door zo'n
150 mensen uit Torness zelf een
demonstratie met tractoren gehou
den tegen de bouw van de centrale
Een dag later werd er door 300
mensen uit de anti-kernenergie
beweging gedemonstreerd. Gepro
beerd werd om weer vrachtwagens
en bulldozers te hinderen. Ook
dete aktie heeft een vreedzaam
verloop gehad. Ze werd gestaakt
toen een van de agenten door een
ongelukje gewond werd. (Dit om
de goede wil van de demonstan
ten te laten zien.)
Al met al hebben deze akties de
bouw nog niet tegen kunnen hou
den. Dat wil niet zeggen dat
alles verloren is. Met name de
steun van de plaatselijke be
volking is bemoedigend. In mei
van dit jaar is er weer een de
monstratie gepland~ om evt. te
proberen het terrein weer te be
zetten. Laten we deze aktie ak
tief ondersteunen.
Ook in Torness geen kemeen
trale~ ~:: ~:::::::::

!;;OOQ 't'I1c,."W"'~~
Ol'.T 1<" ,.O~ ... IET~
T'EVU.\.. ,

(De gegevens komen uit een inter
view, dat wij, Dick en Gyuszi, met
Carlos gehouden hebben. Carlos is
aktief in de Britse AKB en is
zelf aanwezig geweest in Torness.)
Torness is een klein plaatsje
op ongeveer 60 km van Edin burgh
in Schotland. Hier is een kern
centrale gepland van maar liefst
5000 Megawatt ~ ~

Oe centrale is van het type A.G.R.
(advanced gas-cooled reactor)·en
Carlos vertelde dat met dit type
zich nogal wat problemen hebben
voorgedaan. Het zal duidelijk zijn
dat ~oln giganties vermogen niet
door êên reaktor geleverd zal
worden. In totaal zijn er 4 reak
toren gepland, waarvan er in de
komende jaren 2 gebouwd gaan wor
den elk met een vermogen van 600
MegaWatt. T~r vergelijking:
Het vermogen van de kerncentra
les te Doodewaard en Borssele
bedraagt samen slechts 500 Mega
Watt.
Tegen dit waanzinnige plan is in
mei van het afgelopen jaar al
door 4000 mensen gedemonstreerd.
Toen dat niet hielp hebben eind
september zo'n 10 ä 15 mensen het
bouwterrein bezet, dwz ze be
woonden een oude cottage die op
het terrein stond. Aanvankelijk
stelde de plaatselijke bevolking
in Torness zich nogal gereserveerd
op. Later wisten de bezetters de
steun van deze mensen te verwer
ven, zodat ze bouwmateriaal vOor
het opknappen van de cottage en
voedsel kregen. De (plaatselijke)
politie hield zich op een af
stand. De perskontakten waren
goed. Zelfs de tv en voorpagina
werden gehaald. In de loop van de
weken verbleven er ook tijdelijk
andere mensen in de cottage
naast de vaste kern, met name van
de SCRAM (schotse ~ntikernener

giegroep). Op 13 november werd de
cottage door (ongewapende) poli
tiemensen ontruimd en mensen van
de SSEB (South Scottish Electrici
~ Board ~ de opdrachtgever tot
de bouw van de centrale). Er werd
toen begonnen met de verbreding

Dick~ Sas.
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SCHOLING NR.5

Voor radiologiese werkers zijn de
maximale doses op een tien maal
zo hoog nivo gesteld als voor
een willekeurig- lid van de beval ..
king. (zie tabel vorige aflevering)
Voor het hele lichaam is deze
dosis dus 5 rem per jaar. In kern
centrales is het verplicht om een
dosismeter op het lichaam te dra-

ten in Oost en West), maar boven
staande lijkt ons wel genoeg om
aan te tonen , dat normaal bedrijf
niet hetzelfde is als model be
drijf.

gen. Met behulp hiervan is het
mogelijk de uitwendige sta1ings·
dosis vast te stellen, die iemand
de afgelopen week of maand heeft
opgelopen. Het is gebruikelijk
om iemand die 80% van de maximal~

dosis heeft opgelopen de rest
van het jaar niet meer op plaat
sen te laten werken, waar hij
kans loopt nog meer straling te
ontvangen. Toch gebeurt het wel
dat een radiologies werker in een
bepaald jaar aan meer dan 5 rem
straling wordt blootgesteld. De
tabel geeft een overzicht van de
aantallen personeelsleden van
Amerikaanse kerncentrales, die in
de jaren 1973 t/m 76 een uitwen
dige stralingsdosis opliepen van:
Niet meetbaar, 0-1 rem, 1-5 rem
en 5-11 rem. (Hogere doses werden
niet gekonstateerd).
Alvorens op de cijfers in de tabel
in te gaan, twee opmerkingen:
1).Zoals reeds vermeld staan in
deze tabel de uitwendige stralings
doses. Inwendige stralingsdoses,
opgelopen door ingeademde radioak
tieve deeltjes die -straling uit
zenden, zijn niet in de tabel op
genamhn. De voonnaamste reden

HET PERSONEEL VAN
KERNCENTRALES

storingsongevallen. De stralings
doses, die omwonenden mogen oplo
pen ten gevolge van storingen
zijn dan ook niet die uit de ta
bel in de vorige aflevering, maar
doses die liefst 5 tot 10 maal
hOger liggen. Umwelt Akut (juli
78) stelt, dat een aantal omwonen
den een stralingsbelasting van 1
rem hebben opgelopen. Dit op
grond van het feit, dat het met
name om een kokend-watereaktor
gaat en de aanname dat er 150 ton
stoom is ontsnapt. De 8UU-Hambu~

heeft het over 100 ton radioak
tieve gassen en dampen, waarvan
ongeveer de helft rechtstreeks de
boiten1ucht is ingeblazen. Volgens
hun berekeningen is er 70 tot 150
mei 1-131 vrijgekomen. Zonder de
exacte gegevens zijn deze bereke
ningen moeilijk te kontroleren.
De offici~le instanties echter
hebben geen preciese gegevens
gepubliceerd, maar zich beperkt
tot het afleggen van geruststel
lende verklaringen.
Deze opsomming kan nog wel uit
gebreid worden (vooral als er
volledige openheid van zaken zou
worden gegeven door de autoritei~

\

11\\. 'II Itd' q 0 ,IIIIIIIIIIIII!IIIIIII ~l\\

'\h;j ,
~ .

~%-

d) Het meest recente bericht van
een reaktorongeval komt uit
8runsbUttel (BRD). Door bediening
fouten werd in 3 uur tijd 50 ton
radioaktive stoom gelOOSd. De be
richtgeving over de verantwoor
delijke instantie was (en is )
beneden alle peil. Pas 3 dagen
na het ongeval kwam het in het
nieuws door een anoniem telefoon
gesprek. Vervolgens werd in een
persbericht gesteld, dat dè lo
zing beneden de toegestane li
miet lag. Dit is op zijn minst
misleidend: het jaarmaximum
voor lozingen tijdens "nonnaal
bedrijfu was al bereikt voordat
het ongeluk plaats vond. Kenne
lijk werd.bedoeld dat de lozing
lager was dan de limiet voor

In de vorige aflevering hebben
we gezien hoe kerncentrales en
opwerkingsfabrieken werken in zg~

Ilmodel-bedrijf ll
• Deze aflevering

zal gaan over "Diet-model-bedrijfK

ofwel:

het vorige deel heeft geprobeerd
duidelijk te maken dat de splijt
stofcyclus volgens model-bedrijf
niet-verwaarloosbare stralingsri
siko·s met zich mee brengt.
We moeten er echter reken; ng mee
houden dat in de praktijk niets
volgens model-bedrijf verloopt, in
de kernindustrie ook niet. Ter il
lustratie hiervan een aantal in
het nabije verleden gebeurde sto
ringen en ongelukken.
a) Ten gevolge van een brand in
een reaktor te Windscale werd in
oktober 1957 de volgende hoeveel
heid radioaktiviteit in de omge
ving verspreid:
1-131 : 20.000 Ci
To-132 :12.000 Ci
Cs-137 600 Ci
Sr-8g 80 Ci
Sr-gO : 2 Ci
(gegevens RCN/KEMA)
Gekonstateerd werd. dat 14 leden
van het personeel van de centrale
een dosis hoger dan 3 rem opliepen.
Oe hoogste gekonstateerde dosis
bij de bevolking in de omgeving
was 16 rem in de schildklier van
een kind.
b) In januari 1968 vonden in
Idaho 3 personeelsleden van een
prototype van een kleine militaire
reaktor de dood. Hoogstwaar
schijnlijk door een bedienings
fout, het handbediend uittrekken
van een regelstaaf, trad een re
aktorexcursie op. (Bij een reak
torexcursie verloopt de ketting~

reaktie. niet meer gelcontroleerd
en loopt het vennogen en de warm
teontwikkeling snel op met moge
lijk katastrofale gevolgen.) In de
omgeving (woestijn) werd 80 Ci
1-131; 0,5 Ci Cs-137 en 0,1 Ci
Sr-% versprei d (gegevens wederom
ReN/KEMA, 1972)
c) De Fermi-reaktor te Oetroit is
een prototype natri umg2koe1de re
aktor. Voordat de reaktor op vol
vermogen was gebracht, werd in ok
tober 1966 gekonstateerd. dat 2
splijtstofelementen gedeeltelijk
~ren gesmolten. In september 1967
werd de oorzaak ontde1<t (het ver
stoppen van koelkanalen door een
losgetrilde stroomgeleidingsplaat)
pas in 1970 werd dereaktor op vol
vermogen gedreven. Enerzijds wordt
gesteld, dat bij de storing geen
radioaktiviteit in de omgeving
werd verspreid. Anderzijds wordt
beweerd dat we hier op de rand van
een ernstig ongeval ( het smelten
van de reaktorkern) hebben gestaan.

STORINGEN EN
ONGELUKKEN
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DE TABEL
ê~fi~~'N~§~Q§~s_r~fiêQN~~~§1EDEN AMERIKAANSE KERNCENTRALES
-------------~-----------====~==========================

daarvoor is waarschijnlijk, dat
het in de praktijk bijna onmoge
lijk is om deze dosis te bepalen.

Deze scholingsserie werd eerder
gepubliceerd in het blad "Ener
gie dat zijn wijl! en werd samen
gesteld door Ferdi Spit en Ton ti
Brans

men aan Radfords aanbeveling zou
willen voldoen. In kerncentrales
hanteert men echter liever het
liAs low as reasonable available u

(ALARA) (=zo laag als redelijker
wijs haa1baar)-concept. Vrij ver
taald komt dat neer op: "Zo laag
als ekonomies verantwoord", wat
zeker niet hetzelfde is als me
die verantwoord.
In verband met deze normen en ri
siko's hoort men wel de redene
ring: Iedere arbeider loopt een
zeker risiko op zijn werk.De ra
diologies werker weet. Aat hij
ondanks alle mogelijke (ekonomies
verantwoorde) voorzorgsmaatrege
len het risiko loopt aan een
grote of kleine dosis extra stra..
ling te worden blootgesteld.
Ten eerste verondersteld deze
redenering een vrije keuzemoge
lijkheid. Zeker in deze tijd
zal deze keus voor een aantal per
sonen neer komen op werken in de
kernindustrie of werkeloos wor
den. Illustatief is dat personeel
van scheepswerven. metaalindus w

trieên enz. frquent worden inge w

schakeld om reparaties aan atoomw

installaties uit te voeren onder
soms hachelijke omstandigheden.
Zo werden in februari 1972 25 las
sers van de ROM ingezet bij repa
raties aan de kerncentrale in
Doodewaard.(Legaal overigens s via
het Veiligheidsbesluit Ioniserende
Straling}. In 1970 werden er 536
externe werkers ingezet, in 1971
562 (waarvan 421 geen radiologies
werker waren).
Ten tweede schuift deze redenering
de verantwoordelijk af naar indi
viduen, die een persoonlijke keu~e

moeten maken, terwijl er sprake
zou moeten zijn van een maatschap·
pelijke keuze. Het krijgen van
kanker is tot op zekere hoogte een
persoonlijk risiko, al zullen de
naaste verwanten er anders over
denken. Beschadiging van de erfe
lijkheidsdragers dus het nageslacht
het risiko laten lopen van erfe
lijke afwijkingen is echter iets
wat de maatschappij als geheel
aangaat. Dit vormt immers een last
die onze generatie de volgende
ge"eraties oplegt. terwille van
(vemeend) eigenbelang.

Het derde geval bracht Dr.Najarian
Ult Portsmouth, New Hampshire, aan
het rollen. In Portsmouth liggen

de havens van de Amerikaanse ma
riene, waar vaartuigen~ uitgerust
met een kernreaktor. gerepareerd
worden. Najarian claimt dat als
doodsoorzaak onder de havenwer
kers, die betrokken zijn bij de
atoomvaartuigen, leukemie 4 maal
vaker voorkomt dan normaal.
In elk van de drie genoemde ge'
vallen wordt de waarde van de
cijfers aangevochten. in het bij
zonder of de gekonstateerde kan
kergezwellen wel te wijten zijn
aan de blootstelling aan de beken
de strallngsdoses . De emoties
lopen in deze zaken hoog op: we
tenschappers, die zich bezig hou
den met het onderzoek van het
mogelijke verband tussen de bloot
stelling aan lage stralings
doses en het sterven aan kanker
worden bedreigd in hun karri~re.

Dr.Radford is hoogleraar in "en..
viromental epidemiology ll ( vrij

I VE!rtaa1d: De wetenschap van de
ziekten die veroorzaakt worden
door milieuinvloeden. zoals bv.
ioniserende straling). Hij bepleit
een verlaging van de ICRPnorm
voor incidentele blootstelling
van radfologies werkers aan ioni
serende straling van 5 rem/jr naar
hoogstens 0,5 rem/jr. Als we dan
de tabel nog eens bekijken zien we
dat een aanzienlijk deel van de
personeelsleden van Amerikaanse
kerncentrales ( en niet alleen
Amerikaanse vermoedelijk) aan
stralingsdoses wordt blootgesteld
hoger dan de limiet v~n Dr.Radford.
Er is in de tabel geen onder
scheid gemaakt tussen doses van
o tot O,S·en van 0,5 tot 1 rem.
Het lijkt ons redelijk .aan te ne
men. dat ongeveer 25% van de per
sonen blootgesteld aan 0 tot 1
rem een dosis tussen 0,5 en 1 rem
heeft opgelopen. Met deze aanname
wordt het aantal werknemers dat
aan meer dan een halve rem is
blootgesteld in de jaren '73 t/m
'76 resp: 7510, 7430, 11760, 15790.
In percentages van het totaal aan
tal personeelsleden: 21,23,26 en
24%. Hieruit kan veilig worden
gekonkludeerd, dat de kernenergie
industrie drasties gereorgani
seerd zal moeten wor,den met de
bijbehorende kostenveehoging, als

Totaal aantal Aantal personeelsleden blootgesteld aan:

betrokken Niet meetbare I
personeelsleden stralingsdoses O~l reml~5rem 5-li rem

35.918 20.717 10.249 4.703 249
32.965 16.475 12.079 4.308 103
45.659 20.188· 18.277 6.928 266
66.800 30.085 27.901 8.513 301

P.M.Garrett. Nuclear engineering international, Vol 23,
no 270, april 1978 (Gebaseerd op rapporten van de Nuclear
Regulatory Commission).

1973
1974
1975
1976
Naar:

JAAR

2).Over hoe maatgevend de cijfers
zijn voor de toekomst bestaat ver
schil van mening. Enerzijds stelt
men, dat de gemiddelde stralings
doses van kerncentralepersoneel
in de toekomst lager zullen worden
door effekten als de geoefendheid
van het personeel en het benutten
van opgedane ervaring bij het
ontwerpen van kerncentrales.
Anderzijds stelt men juist, dat
de stralingsdoses zullen oplopen
naarmate een centrale ouder wordt,
omdat de reaktorkern en nadere
essentiäle delen van de centrale
steeds meer radioaktief besmet en
zelf radioaktief worden. Op grond
van de bestaande gegevens is nog
geen eenduidige konklusie te
trekken.
Terug naar de tabel: Duidelijk is,
dat het overgrote deel van het
personeel~ waarbij de opgelopen
dosis geregistreerd werd. een do
sis opliep lager dan de ICRPnorm
van 5 rem/jr. Zoals al eerder
vermeld is er veel kritiek gele
verd op de normen~ Naar aanlei
ding van een drietal gevallen
laaide de diskussie dit voorjaar
weer op.
Het eerste geval betreft een
groep soldaten die betrokken waren
bij een oefening, genaamd llsmokyll,
waarin een atoomoorlog werd nage
bootst. Ze liepen hierbij gemid
deld een stralingsdosis op van
1.25 rem. Bij minstens 8 van de
2245 betrokken soldaten is tot op
heden leukemie (bloedkanker) gekon
stateerd, hetgeen duidelijk boven
het gemiddelde ligt.
Het tweede geval betreft arbeiders
van de Ränförd-fabriek in de staat
Washington, waar splijtstoelemen
ten worden gemaakt. Dr.Mancuso~

epidemioloog, bracht aan het licht
dat een abnormaal aantal arbeiders
gestorven is aan bepaalde typen
kanker (beenrnerg-.alvlees-.en long
kanker). Een verder onderzoek
leverde aanwijzingen voor de ver
onderstelling, dat de mens door
beduidend lagere stralingsdoses
een bepaalde kans loopt deze vor
men van kanker op te lopen dan tot
nu toe wordt aangenomen in ICRP
krinQen.
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BOEKEN EN ZO

Dat ook bij de bedrijfskleding de mode niet stil·
staat bewijst wel deze exclusieve opname die wij
wisten te bemachtigen bij de RAI·bedrijfsk1eding·
!ihow waar dit vlotte en slankafkledende bescher'
mingspak werd geshowed, dat binnenkort gebruikt
gaat worden in de kernenergie-industrie. "Geen
centjepijn" verklaarde onze dressman, die bij
wijze van proefe"fge tijd in een reaktorvat werd
ondergedompeld.

Normale arbeidsrechten, zoals sta
king worden er met een beroep op
de uitzonderingswetten opzij gezet.
Eigenlijk is dit de tendens van
het gehele boek. Overal waar Jungk
is geweest, op plaatsen waar atoom
installaties staan of zullen gaan
staan merkt hij dat de essentiële
dingen van de mensen opzij gezet
~rden om deze installaties maar
te kunnen bouwen. Vaak blijkt
dat er bij ongelukken censuur inge·
ste1d wordt of dat als er personeels·
leden zijn die uIt de school willen
klappen, Q~ze geTntimideerd worden
(zie bv, het geval van
Het is dan ook niet voor niets dat
Jungk zegt dat 11 bepaalde kri "gen"
zich sterk aangetrokken voelen tot
atoomenergie. De atoomstaat kan de

Dick.

legitimatie zijn voor de vorming
van de politiestaat. Voor deze ge·
varen waarschuwt Jungk. Ik mis
echter een ding in zijn boek nl.
een beschrijving van het politie'
optreden tegen demonstranten in
Brokdorf, Grohnde Kalkar en Malvi11e.
Oat betekent overigens niet dat
Jungk niets zegt over het verzet
tegen atoomenergie. Sterker nog,
hij vestigt grotendeels zijn hoop
op de "voorzichtige weglI, dit in
tegenstelling tot de llharde wegII.
Voor mensen in de akb en ook erbui
ten is het boek verplichte kost
om net zo woedend en angstig te w
worden als Jungk zelf.

Boekbes~re~ing: A.Gorz: Ekologie
en VT1J el , van Gennep, f17,50

R.Jungk: de atoom'
staat, E1sevier, i18,50.
Eind 1978 zijn er twee belang·
rijke boeken verschenen op het
gebied van kernenergie en milieu.
In het boek van de fransman André
Gorz komen onderwerpen aan de
orde als ekologie, eko10gisme
en kernenergie, mediese weten
schap, de privé-auto, de huidige
krisis in de kapita1istiese én
socialistiese landen. Met name
over dit laatste onderwerp vertelt
Gorz duidelijk wat er aan de hand
is. Volgens hem is er sprake
van een "dubbel e ll krisis of lie
ver gezegd van twee nivots in de
krisis, Hij onderscheidt nl. de
overakkumulatiekrisis, die samen
han9t met de noodzakelijke voort·
durende groei van de produktie
en de reproduktiekrisis waarin
grondstoffen etc. opraken. Het is
de reproduktiekrisis die uniek is.
Voor deze krisis waTen grond
stoffen als by- lucht en water
goedkoop of zelfs gratis. Nu raken
ze op of zijn zo erg vervuild dat
er ontzettend veel geYnvesteerd
moet worden om i:iberhau'pt nog te
kunnen produceren. Deze investe
ringen leiden echter neit tot
een produktiegroëi, maar tot
meer verontreiniging, zodat de
krisis versterkt wordt. Gorz acht
deze krisis ook geldig voor de
Oostbloklanden. Blijkbaar is een
socialistiese ideologie niet vol
doende om een dergelijke miljeukri·
sis te voorkomen. Ik probeer het
hier kort samen te vatten, maar
daarbij doe ik Gorz natuurlijk on·
recht. Zelf gaat hij er veel dieper
op in. Fundamentele ktitiek geeft
Gorz ook op kernenergie, de eigen
auto en do Mediese Wetenschap (deze
maakt meer mensen ziek dan zij ge
neest). Opvallend is het dat Gorz
nogal steunt op Ivan Illich, met
name als het gaat over. onderwerpen
als de mediese wetenschap en de
eigen auto. Gelukkig schrijft Gorz
helder en.duidelijk proza, zodat
ook een niet ingewijde het boek
goed kan volgen. Alleen de prijs
van het boek (iI7,50) vind ik ee"
bezwaar, vooral als je die verge
lijkt met de duitse uitgave: Natur
und Politik + iS,'.
Over het boeK van Jungk is al veel
geschreven. Recensies verschenen
eerder oa. in de Volkskrant en de
Groene Amsterdammer. Het is ian ook
een indrukwekkend boek, beangstigend
vooral. Het is niet voor niets
dat het uit"angst en woedelI geschre
ven is. Het boek is vooral beangstig
end, omdat het niet zozeer een waar
schuwingis voor wat komen gaat maar
wat reeds is. De meeste indruk op
mij maakte de eerste hoofdstukken.
Deze gaan over de opwerk;ngsfa~riek

te laHague. Ronduit rampzalig zijn
de werkomstandigheden daar. Ongeluk·
ken komen er bijna dagelijks voor.
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Zoals bekend wordt er sinds jaar
en dag door Boer Maas uit Kalkar-
HUnnepel een juridiese strijd
geleverd tegen de in aanbouw zijnde
Sneelle Kweekreaktor. De belang
rijkste wapenfeiten zetten we nog
eens op een rijtje:
1972. De kerkeraad van Hijnnepel
verzet zich tegen pogingen van de
pastoor om grond (in eigendom van
dç kerk en verpacht aan boeren als
bouwland) te verkopen aan de maat
schappij die de snelle kweekreaktor
bouwt (de Schne11brUter-Kernkraft
werksgesellschaft). Daarop wil de
SBK tot onteigening overgaan. Daar
over werd een proces gevoerd bij
het Verwaltungsgericht (VG) in
Düsseldorf en later in hoger beroep
bij het Dberverwaltungsgericht (OVG)
in MUnster. Geprobeerd werd het
verzet door druk van de kant van
het bisdom op de kerkeraad te breken.
Dat lukte niet en toen werd de
kerkeraad ontslagen.
1973: Maas vecht bij het VG in
DUsse1dorf de rechtmatigheid aan
van de afgifte van de eerste deel
vergunning , vanwege gevaar voor
zijn leven, zijn gezondheid en het
voortbestaan van zijn bedrijf.
Oat werd afgewezen (hetIlalgemeen
belang ll gaat boven het privê
belang~). Maas wilde in hoger berooep.
Maar dat zou alleen mogelijk zijn
als hij door goede juristen gesteund
zou worden, in het proces ook
wetenschappelijke tegenargumenten
gebruikt zouden kunnen worden, en
de finansjele gevolgen niet alleen
op zijn schouders terecht zouden
komen.

KALKAR-PROCES
1976. Ter ondersteuning vàn het
proces (juridies, finansjeel en
wetenschappelijk) werd de Ka1kar
procesgroep opgericht, bestaande
uit vertegenwoordigers van duitse
BI's en het LEK. Zij trokken Beeretz
en de Witt aan, de advokaten die
ook met sukses de bouw van een
kerncentra1e in Wyh1 verM nderd
hadden. En ze namen kontakt op met
Webb, een amerikaanse reaktorvei
ligheidsdeskundige die zich evhter
door zijn kritiese opstelling tav.
de toepassing van kernenergie bui
ten de markt had geprijsd. Tenslotte
werd het Kalkar fonds in het leven
geroepen, de nederlandse en duitse
akb zouden op fifty/fifty basis de
kosten van dit alles delen.
18/8/77. Op deze datum vindt het
proces in hoger beroep plaats. Voor
deze gelegenheid houdt het OVG uit
MUnster zitting in Kleef. Het was
feitelijk geen rechtszitting, maar
een toespraak van de rechter. Daarin
sprak deze zijn twijfels uit of het
toekennen van de eerste deel vergun
ning wel door de Landesregierung
van NordRhein-Westphalen (NRW) had
mogen geschieden. Hij,vroeg zich
af of het verlenen van een vergun
ning voor een snelle kweekreaktor
(met alle gevolgen vandien: pluto
nium-ekonomie) door de deelstaat
op basis van de atoomwet wel in

overeenstemming was met de duitse
grondwet. Hij besloot zijn verhaal
met het verzoek aan het Bundesver
fassungsgericht in Kar1sruhe (een
soort konstitutioneel hof) om dit
uit te zoeken. Verder voerde niemand
het woord: noch de advokaten noch
de getulge-dekundige Webb die voor
handen vol geld uit de VS hierheen
gehaald was. Er werd geen bouwstop
uitgesproken en dat is gek, want
doe je dat niet dan ga je er eigen
lijk van uit dat de bouw grond
wettelijk is, en dat moest nou juist
in Karlsrune uitgezocht worden.
23/6/78 Via een schriftelijke pro
cedure die begonnen is op 23 jan.
177 waren pogingen gedaan die bouw
stop toch af te dwingen. Op 23 juni
kwam de uitslag: je moet een bouw
stop aanvragen voor de lopende
vergunning (dat was op dat moment
de tweede vergunning)
de tweede deel vergunning) en niet
voo~erste, want die eerste
is door de tweede achterhaald.
Met andere woorden de rechter vond
dat niet de juiste plaats om daar
over een uitspraak te doen. Daarop
werd bezwaar aangete~end bij het
konstitutionele hof in Karlsruhe.
8/12/78. Op die datum doet het hof
in Karlsruhe uitsp~aak: Kalkar mag
gebouwd worden. De atoomwet is ook
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op de snelle kweekreaktor van toe
passing. Van het argument van het
OVG in MUnster nl. dat Kalkar het
tijdperk van de plutonium-ekonomie
inluidt, wordt gezegd dat dat niet
opgaat: Kalkar is een experiment.
Van een plutonium-ekonomie is pas
~prake bij toepassing van het
snelle kweekprocedé op grote schaal.
Tot zover de ontwikkelingen in het
juridies .teekspe1 tot nu toe.
Is iedereen er nog bij? Dan gaan
we verder met de vraag: Wat nu?
Wel, het eigenlijke proses, in
hoger beroep, dat op 18/8/77 had
moeten plaatsvinden. begint nu.
In dit prsses wil boer Maas dus
dat er geen verdere bouwvergunningen
verleend worden vanwege het gevaar
voor eigen leven. zijn gezond-
heid en zijn bedrijf. Dat proses
zal naar schatting over een half
jaar in Münster plaatsvinden.
Daarnaast is zoals bekend de derde
deel vergunning afgegeven. Riemer
en Hirsch, FDP-ministers van resp.
ekonomiese en binnenlandse zaken
van NRW wilden de derde vergunning
pas afgeved als Kalkar een olutoni
umvernietigingsfabriek zou worden.
Dar houdt in dat er geen pluto-
nium gekweekt zou worden maar U23&.
Daartoe zou het U238 waaruit Pu
gekweekt word in de reaktormantel
vervangen zou worden door Thorium.



"aar: de kern blijft bestaan uit Pu.
HIeroee blijven ook een groot
gedeelte van de bezwaren (Eksplosle
van krltiese massa, natrium brandl
eksplosie etc.) ( Genoemde ministers
zijn afkomstig uit de FDP, een
partij die het zo slecht gaat in
het ~eld tussen christen- en
IIsociaal-demoltraten. dat ze op de
"ekologiese toerIl is om hiermee
wat kiezersvee uit de over-het
mlljeu-ongeruste hoek te halen).
De bondsregering beeft met de minis
ters de volgende. rege11 ng getroffen:
de bondsregering heemt de "morel ell

verantwoordelijkheid voor zijn
rekening. Hirsch en Riemer moeten
dan de derde vergunning afgeven,
en de bondsregering stelt een
ênquête-kommissie In. die aanbeve
lingen gaat doen over het al dan
niet opstarten van de centrale.
Jawel, die kommissie gaat bestaan
uit bondsdagleden en deskundigen:
Zien of die het in bedrijf nemen
Yan een reaktor die dan meer dan
31 miljard DM heeft gekost kunnen
en w111en(::) tegenhouden:::::

& 7ecAte'l!lie
l7lPcnlende
a/oom/ol'y

Is er een kans dat we het proces
in hoger beroep winnen? We denken
dat deze kans niet zo groot is,
gezien de belangen en de hoge inves
teringen (3! miljard DM) die
hier achter zitten. Dok de rechter
lijke macht lijkt hier, gezien de
ontwikkeling tot nog toe, niet on
gevoelig voor te zijn.
Moeten we toch doorgaan met dat
dure proses? Het lijkt ons van wel.
':'1lë vertraging van de bouw Is
'zeer belangrijk. Het schrikt geld
schieters af omdat hun rendementen
zo steeds verder omlaaag gaan.
(er worden op dit moment meer
centrales afbesteld dan bijbesteld):
Het Is dus een di rekte aanval op
de Kerels achter de schennen.
,.. Het 1evert een enorme brok
publiciteit op In de kranten en
dit Is belangrijk voor het
bereiken van zo veel mogelijk
mensen. om hen zo te laten nadenken
over kernenergie.
- Het is simpelweg een van de ma
nieren van verzet tegen het ~ele

projekt. Of het nu direkt de beste
manier is daar valt Over te praten.
Als we strijd tegen kernenergie
nl. op deze manier winnen is het
zo ongeveer de slechtste manier van
winnen: via het systeem zelf~ En

dat bevechten we ook. Als het
OJls lukt het Internationale kern
energieprogram stil te leggen, Is
er aan dat systeem nog niet veel
verandert~

Zoals al gezegd: het is een duur
proses. En het wordt steeds duur
der met al die advokaten en des
kundigen. Ook boer Maas heeft er al
veel geld en tijd ingestopt ten
koste van zichzelf en zijn bedrijf.
(oa. reden waarom hij niet op de
manifestatie op 25/11 verscgeen).
Naast allerlei andere beslommeringen
rust OP hem ook de psychies zware
druk dat hij juridies gezien de
enige is die het proses kàn voeren::
Als hem wat overkomt kunnen we weer
yan voor af aan beginnen. En dat
die druk op hem steeds groter wordt
Is wel duidelijk als we bedenken
dat hij de duitse atoommaffia 31
mi 1jard DM waard is::
Het is dus wel begrijpelijk dat
boer Maas enige zekerheid verlangt
over de geldzaken, temeer daar de
kosten van het proses nu al
meer dan een ton bedragen~ Hij
blijft per slot van rekening
juridies aansprakelijk. De eisen
die hij stelt zijn hoog, maar
lijken ons wel haalbaar: per 1
april moet er 40.000 DM "cash" op
tafel zijn en 60.1)00 DM aan toe
zeggingen: We doen dus bij deze
een oproep om geld over te maken
op giro 77992 tnv. penningmeester
kalkarproces, A'dam,

ruud en cDr
De meeste informatie is afkomstig
van de brosjure 11 Ka1kar en de
plutoni umekonomi ell een vers1ag
van de kalkarproces9roep van
het LEK. Dit is te bestellen via

L~K
2 weteringplantsoen 9
A'dam.
teI. 020-221366

of bij het SSK. Vondelstr.6 (/2.50).
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KEMA-KANKER?

RAPPORT CONCLUSIE

Kortom er is éen. hevige d1S1cuIJ
sie ontstaan en sOIIlIIligen gaan
nog verder in hun voorstellen.
In het vaktijdsohrift voor .tra...
lingswerkera, "Health Phys1cs"
vindt men dan ook regelmatig ar
tikelen OTer dit OAtlerwerp.

Eind 1977 ontdekte Dr. Th.P.
Manouso dat arbeiders van een
scheepsreparati...rf in Hanford
(in de staat Washington) katakel"
kregen van een dos1s straling,
die veel lager was dan d.1e offi
cieel was toegestaan. llet andere
woorden er was een veel te hoge
stralingsdosis toegeataan. Bi~

ste lde daarom., a1ll gevolg van
zijn metingen, .en maxtmaal toe
gestane dos1s van 50 millirem
voor. nat komt al akelig dicht
in de buurt van de dos1s, d1e
we zojuist voor het kind op het
KEMA-terrein hebben berekend.
We moeten hierb1j opmerken dat
l4ancuso alleen sprak over vol...
waBsen mannen. Het i$l algemeen
bekend, dat kinderen vael gevoe
liger zijn.

Karl Z. :Morgan geeft in zi:n ar..
tikel in "The Bulletin of Atomie
Soientista" van september 1978
een aantal voorstellen voor ma:z:
imaa.l toegestane dos1s weer. In
1974 stelde het Erda bureau 111
de Verenigde Staten voor om de
maximaal toegestlllle dosis TODr
omwoneX1den van kernenergie-in'"
stallaties te verlagen tot 5
.millirem per jaar.

EMA
ANKER

Samen met een paar andere interna
tionaal afgesproken standaard-me
tings-resultaten. gaan we nu reke
nen met deze getallen.
Daar komt, volgens de internatio
nale forwles, uit dat de besmette
persoon iedere dag een dosis van
0,1)4 millirem ontvangt. Dat komt
neer op ongeveer 49 millirem p~r

;laar.

We gaan de dos1s straliJlg veroor
zaakt door dit piepkleine beetje
thorium berekenen. In het rapport
wordt gezegd dat ingeademde zand
korreltjes achterblijven in de
neusholte en de bovenste delen van
longpijp. Volgens het Radiological
Health Handbook (een handboek TOOI'
de berekening van stralingsdoses)
van het miniaterie van gezondheid,
opvoeding en we l~ijn van de Vere
nigde Staten van Amerika (1970 uit
gave7 weegt dit stukje bij .en
standaard. mens van 10 kilo, onge
Teer 15 gram. (zlepagina 213). De
hoeveelheid stralingJ de dos1s,
wordt berekend per gram lichaams
weefsel, dus moeten we de totale
hoevee lheid straling de len door
het gewicht van het moge11jk be
straalde stukje wee:tsel.

We nemen aan dat we te doen ltebben
met natuurlijk thorium. Dit zendt
alpha-stral1ng uit met een gemid
delde energie van 4 Mega Eleotron
Volt. (Ter vergelijking, voor plu
tonium is dat 5,1& en voor "'err1jkt
uranium is dat ongeveer 4,4). Voor
deze straler geldt een Q-faotor,
een offieisle rekentactor, van 10.
(zie allemaal het genoeade handboek).

K.S.T.R.DE
Op het terrein van de NV. KEIlA
staat de K.S.T.R. Dtt is een in
de T1~ftlger jar.n in Nederland
ontworpen en ge bouwde kernreactor
TODr eleotrioUeita-productie.
Deze reaotor wordt geTOed .et na....
tuurlijk U!'tlA1um en natuurlijk
thorium. Het afval Taft die fteding
wordt afgeToerd. naar het tteactor
CentUJl-Nederland te Petten (11-It).
Weinig radioacti'et a::tval zoa18 be
smette handsohoeaen, kleren, dwei
len 8n dergelijke w,erd in plastio
zakken 1n kuilen op het terrein
van de DB opgeslagen.

De KS'lR was al vanaf .,,1;1n in ge
bruikate llelng veruoderd en is nu
al sinds lans: een stuit: uit het n
rlieiien-kab1net. Uit de schaarse
beriehte:b, die door de muur "tan
stilzwijgen rond d1t apparaat bra_
ken, kunnen we in 1.eder geval op
.aken dat er rege1m&tig st-oringen
zoals lekken optraden. De technici
die direct aan de KSTR werkten
vreesden dan ook voor hun veilig
heid en gezondheid.

In DOftmber en december vorig jaar
18 .~ 1n ArDhe. en omgeving nogal
wat stof oPs••aald doordat drie
~OD&. 1Ie111.n kanker bleken te heb
ben. aet bijzondere aan deze mensen
was dat sljop het terrrei.n van de
NV. u.A. ge.peeld hadden. Al gauw
werd er .en Terband gelegd tussen
de ItankergeY&llen en het afval dat
op het terrein van de NV. KEB was
opgeslagen. Op de tweede december
werd er een protest-demonstratie
~.houden en op 22 december stuurde
• 1Ij.u-minister Ginjaar een rapport
a&n de tweede kamer. In Wd. Volks
krant" wordt dit rapport besproken
onder de geruststellende titel I

"Radio-acti.e:r a:f'Tal was onschul
dig". kar 1s dese conclusie wel
juist ? We zijn gaan rekenen met
de gegeTen. uit het art ilte1 .in de
Volkskrant en hier zijn in het
kort de resultaten.

In het rapport wordt gesteld, dat
het best mogelijk is dat kinderen
..«gewaaide papiertjes hebben af
gelikt ot be.mette grond hebben
olJ81lwoe14. Daarb1j zou er dan
zand mot, eventueel 0,05 m111ig:t"am
natuurlijk thorium in het weefsel
Tan d1e kinderen kunnen zi~n te
r.cht«ekoaen. 0 ,05 mill1graJD 18
een bijna onzichtbaar stofje. miD
del" dan een enkel korreltje zout.
Kaar 1. het ook zo onschuldig als
een kor"ltje zout ?

BEOORDELING
Wat betebnt dat nou, 49 millL
rem per jaar ? Is het veel, is
bet weinig, is het onschuldig ?

Officieel is een stralingsdosis
van 500 millirem per jaar toe
gestaan TOOI" n1et-stralingswer
kerS". Maar ot deze toegestane
d081s nog wel een veilige dosie
1s wordt op het ogenblik door
velen bet....ijfeld.

Wanneer we nu het resultaat van
onze berekening vergelijken met
de resultaten van anderen op dit
gebied valt een ding meteen op•
De conclusie in het rapport van
minister G1.njaar 1s erg l1cht
vaardig getrokken. In plaats van
te ate llen dat het afval op het
terrein van de KEMA onachuldil:
is, zou de conclus1e moeten z1:n
dat dit atval wel degelijk ver
antwoordelijk kan. zijn Toer de
kanker in de borat van de ~o.nge

JIian in Arnhe••
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-.ar 4. conolusie 18 niet alleep
l1ch't"l'&aZ"dia getrokken, zij ls op
zich I.Ua geT&&rliJk. GevaarliJk
'YOor al diegenen d1l op het ter
"iA Y&n 4e ltEIlA. "erken en voor
al diegenen die rondom de KEMA
won.n. De a1niater SUlt iedereen
in slaap en doet het voorkomen,
dat het beBMtt. zand rond de· at
ftl-zakbn onachuldia is.
Dat i. zeke%' niet waar. Dit zand

. kan beat een bron van kanker zijn.

Xn .....t gebeurt er met d1t zand ala
w. een droge zo.er krijgen en het
rondgewaaid wordt? Waar kan d1,t
lAnd .11.....1 terechtkoJlell en waar
ltaA het alleaaal sohade aanrichten?

Ie kunnen I18t de huidige doofpot
melltaliteit eD laksheid van de be
ren autoriteiten weinig goeds ver
wachten. De KS'l'R i8 niet allleen
tea peperduur en volko.-en overbo
dig: preatige-object, hij wordt nu
oot een bedreiging voor de ge zond
heid. Niet alleen een bedreiging
Tbor de gezondheid van de teohnioi
d1e er aan moesten werken, ..ar
ook een bedreiging van de gezond
heid van honderden o_onenden.

LNG PERIIlELEN

parlement

De laatste ti~4 duikt ateeds weer
.en afkort iag in het nieuws op ;
L.B.G. LBG 1.· do ~kort1nll ..."
de Engels. ten : tot vloeibaar
toe , ...ngeper8t natuurlijk gaa.
De ~ordelen van 4it vloeibaar
aarq.e zijn duidelijk. A.1. vloel
atof i8 het gu veel dichter. Je
kunt dUB Teel meer kilo aardgas
in .en liter etoppen en TervC)eren.
Daudoor i8 h.t verToer Tan: vloei
baar aardgas ve.l zuiniger .et
energie dan het vervoer Tan het
gewone gaB. Zuiniger met energi8
betetent ook dat h.t gas goedko
per geleverd. kan worden en het
• er' winst oplevert voor de gas
ll8&'taclut.ppljen.

Ongene%' tien ~aar geleden had.
den de ga...a~sohapp~jendit prin
clpe technisch rond. Maar 8indS

dient toen het eenmaal op co...r
c1ele schaal nrel toegepast, z.1~n

·er problemen gerezen. Door die
probleaen zijn een aantal mensen
buiten de gasma&tachappijen heel
wat minder enthousiaat ge"orden
oTer dit nieuwe wonder der teoh
niek. We willen die problell8n en
4e .raade len ftn het LNG eens wat
.Dader bekijken, nu het LNG mis.
achien ook Bederland uitko~.

In het Da~..,. ..." 1976 ~_ 1D
het Bederland_e parla...t .en
&aI1noase voor een vergunning
TOor .en losplaat_, een term1
nal t vOor Tloeibaar aardga. in
Jederland. Zoala wel vater werd
er 1Jl de tweede kamer een onbe
1aqr13k aohterhoede-geveoht
ple...rd. De Yraag was na_lijk

in "elke haven dit LNG ontvan
gen zou worden. Dat er aardgas
als LNG ontvangen zou worden en
dat dit per schi~ vervoerd zou
worden etond blljkbaar al vast.
Het nieuws "&s echter geen dOnder..
slag b1j heldere hemel.

Al in het begin van de zeventiger
jaren had de steenkolen Handel.'
Verenig1.Dg BV een netwerk Tal!

LIIG bedri~V8n opgebouwd. Dece
SHV BV i8 in de vorige eeuw ge
vestigd als een steenkool ban-
de1s en tranaport--.atschapp1j
in Utrecb.t begonnen. liet de tr4l:nd
in het brandstofverbruik scheof
dit bedrijf me. naar 011e,ga. en
nu dan LNG.

tankers
Kort na de SHV BT begaf' zich ook
het Rijn-Schelde-Vero1ae scheep.
bouwen machlns-eonoern op het
UiG-terrein. Dit concern deelde
llee .een LNG-tanker te hebben
ontw.rpen en deze in serie te
gaan produceren. Hetg1llg oa
rui. 100.000 tona mammoettankers
waarin het LNG onder druk nr
voerd zou worden.

Nu zijn er aan mo-aoett~r.

wel wat bezwaren verbonden. Al
b1j de eerste bouw van deze g.
vaarten "l!L&rschuwden zeelui dat
deze schepen veel moeilijker te
besturen waren dBn kleiDere sche
pen. Ook zouden z' zich veel
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slechter gedragen bij zwaar ..er
en storm. De scheepsbouwconcerns
en de ol1emaatsohappijen wutfdea
deze sombere voorspellingen eea-
...oudig weg. Zij "aren wl1d en
thousiast over deze "geweldige,
nieuwe t.chnische ontwlkkelingw,
er was immers d1k geld au te
verdienen. De Bombere oude zee
robben ZOuden echter gauw genoeg
gelijk krijgen. De 'l'orre;r Canyon
zou een lange en trieste rij van
rampen openen. De rederijen kre
gen al gauW' Dt.oei.te Om bemanningen
voor hun malUnoeten te vinden en
namen daarom maar ongeschoold of
onvoldoende opgeleide Jl8ns8n aan•
De ...oet -e llende werd er alleea
maar groter van. Daar komen nu de
LNG-mammoetell blj. Menigeen houdt
nu al zijn of haar hart vast~

Ondanks de vele enthou8iaste .ar
tikelen in de pers (onder anden
in het Pinanc!ele Dagblad van 9
Beptember 1978) b1enn 80mmige
!posen twijfelen over dit lliG.
Tijdens de debatten over welke
baven in Nederland de aanvoer
ha~n voor de LNQ~oet.n zou
moeten worden we.' het landelijk
Energie Komtte. op de mogelijkhe1d
van de aanvoer door een pijp11:n.
ne Italiaanse staatsol1euateo1lap
pij ENI voerde op die .-n1er al
vloeibaar aardgas uJ:t A.lgeri~.

aan. Ook hat LEX ging er zonder
meer vanu1t dat er in lIederlan4
aardga. aoeet worden in pTOI:r4
en wel &18 IlfG. Het argQJllnt TU
het LEK was niet dat dit IB'Q op
z1ch .iRaohien gevaarlijk ,,_,
volgens het LEk was het tanker
transport gevaar11jk en hit p1j,
l1jntransport QDgeT&arl~jk.



We zul1en nu even s.f'zien van
het feit dat het ~porteren

van aardg&!I in Nederland oTttr
bodig zou kunnen ~ijn.

Het LEK en andere tegenBtanders
van de LNG-tankTaart voeren al.
alternatier de pijplijn als vei
lig transport aan. Nu ls het LNG
niet zomaar een vleoistof, het
ia zeer diepgekoeld gas. Iedere
materiaal-deakuhd.1ge zal je 2ie~~n

dat staal onder lov100d van de
enorme koude Tan bet LNG lAng
Z&lIIIaan bros ul worden en dan
onder druk gaat breken en sch8u
...n.
In 1944 ging de~e angstaanjagende
vooxepellill(!: in Cleve land (Ohio)
werkelijkheid worden .. naar waren
tanks en pijpleidingen bros gewor
den en schelrden zij .. Het vloei
bare gaB stroomde over he t land
en vatte uiteindelijk vlam .. De ge
volgen 'staan bekend als de Cleve
land holooaust .. 128 mensen ver
brandden onmlddallijk, }OO werden
nrlllokt en )tt>hectare land met ge
bouwen en al werd volledig ver
woest. In 1977 soheurde in Alaska
een olie-pijplijn en brandden hon
derden hectares, gelukkig onbewoond,
land af .. Zo zondermeer betrouw
baar zijn die pijpleidingen nou
ook weer niet I

Zowel 4. GaBWl1e als het LEK
laaD er .tl1~wljg.nd van uit t

d,at Nederland binnenkort te
"einig g&8 zal hebben Toor d.
eIgen beboert•• Afgezien van
h~ ge.-nipuleermat de gas
Toorraden door d. ~rsçhil

lende regeringen 18 er nog
.en reden oa aan deze aanname
te twl~f.len.

Het op het ogenblik opgepompte
g1!18 komt uit lagen niet dieper
dan. 3000 met er. Maar daaronder
liggen nog veel dikkere lagen,
onder andere die in verbinding
etaan met de kolenb.•kkens van
het Ruhrgebled en de Borihage.
In Duitsland en :Belg!., waar
deze lagen hoger liggen, ont
dekte men grote gasvoorrad_n.
In Nederland is nog nooit een
onderzoek naar deze lagen ge
daan. De geologen twisten er
da.n ook over of' er nu twee of'
tien keer zoveel gas inzit als
in de ·Sloohteren-put". Daar
bij komt nog, dat volgens En
gelse en Amerikaanse gegevens,
de Sloahteren-put, de op vijf
na, rijkste ter wereld is.
Kortom v~ tekorten kan geen
sprake zijn. Van een verkeérd
handels en winningabeleid wel.
Het F1nacieel Economisch ~a
zine spreekt daar van en wil
dat er op kosten van 4e belas
tingbetaler, en tu bate van
de GaSWl1e, in Nederland ge
boord wordt naar gas. Dit on
dernemersblad weet wel waar
het geld vandaan moet komen 1
(~EM. 25-1-1979. p08.21-27).

Th;slJnnouncemt:flt appea/$ iJS a mltttBrolrecord(JIJ/y

Dfls 133.000,000
g......"eedby

Banque Nationala d'A1gérie
and

Dfls 280,000.000
guaranteed bv

Benque Extérieure d'A1gérie

both Igans -guaranteed bv
Neder1andsche Credietverzekering

Maa_ppij N.V.

managedby

Amsterdem-Rotterdam Bank N.V,

prOI/ided by

Amsterdam-Rotterdam Benk N.V.
HoIlandeche Benk-Unie N.V.

Coöpennieve Centr8le RaiffeiMn
Boerenleenbank B.A.lCenlraIe Raboba.nk)
Nederfendsc:he Middel__nk N.V.

Een naam kennen we al: de Gasunie,
samenwerkingsverband van Konink
lijke Shell, ESSO en de Staat der
Nederlanden. De gasunie ;.mporteert
g~edkoop LNG uit Algerije en ver
koopt dit weer als aardgas aan d.
EN!, de Italiaanse ataats-aardolie
maatschappij .. Ook wil de Gasun~e

8a1."dgas gaan kopen wat aan de En
gelse kant uit het Slochteren-Ye1d
~8 gepompt bij de Britlsh Gas Cor
poratlon (ook een staatsonderne
ming) .. Tenslotte willen de laatst.
geruchten (ANP, 1-2-1919) dat de
Gasunie ook in d1'3 SOwjet Unie' gaat
inkopen, Kortom de Gaaunie ziet
overal handelswinst in e-n; zadelt
de Nederlanders desnoods met eeD
levensgevaarlijke LNG~installatie

op .. Als de cassa maar rinkelt I

fINANClAL TIMES 9-1-1979

agent

Amsterdam-Rotterdem Benk N,V•

us$ 30,000,000
guaranteed by

Banque Extérieure d'Algérie

managedby

Amsterdam·Rotterdam Bank N.V.
Uoyds Benk 'ntemetionel ümited

co-rnanaged bv
Europeen Banking Company ümited

"",,,-by

An_dem-Rotterdam Benk N.V.
Uoyds Benk International ümited1-_'Europeen Benklflll Company Umited
Algemene Behk Nederland N.V.

Bank Bumiputra Maleysia Berhad
Coöperatieve CentJale Ralffejsen

Boerenleenbank B.A. (Cenlrale Rabobankl
Nederfendsche Middenstandsbank N.V.

Tha Benkol Tokyo (Hollend) N.V,

flOI,rember 1978

ïi
lIonatrach

SociéIB Nationale peur la Recherche, la Production IeTransport,
Ja Transformation et la Comrne«:ialisation des~

lor

Hassl R'MeIIAnew Gas Pipellne Project
-by

NacapB.V.
memberof

Koninklijke Bos Kalis Vlièstminster Group N,V.

lobby

Een ander nadeel van het !liG, dat
het LEK over het hoofd ziet, ls
het feit dat het maken van LNG
energie kost. Immers een diepkoel
installatie moet het gas afkoelen
en daarna wordt dit weer samenge
perst. Dit alles onder de bran
dende zon van Noord Àlger~je .. In
wezen is het maken van LNG ener
gieverspilling I

Het ls waaschijnlijk dat het stand
punt van het LEK erg slordig is be
-paald .. Dat opent de vraag wie de
harde voorstanders, de drijvers
achter het LNG zijn .. Want om een
dergelijke gevaarlijke techniek
&10 LNG of kgrngnergie tOg~P&ot

te krijgen moet je gaan vroeten,
gaan lobbyen. Wie ls dezegeorga
nlseerde lobby 1 wie zlt erachter
en wie verdient eraan ?

-:I•

-:I•

nodig

veilig
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brief

<een ondertusBen kwade NVV..er).

'liËiII_oIliLt..·""",(...J
~'f

Beate Redaktie,

Onlangs kreeg ik van het -KGmit.e
van Verontruste NVV-ers" een infor
matiebrochure over de investeringen
met het kontrlbatiegeld van NVV
leden. Als aktief NVV-lid schrok
ik van al die cijfers. 1I11.joe118n
guldens wann belegd in allerle1.
vooral ,rote,ondernemingen en ge
leend aan regeringen als dle van
Argentinie. Het gewone NVV-lid
heeft: daar nooit iets van geweteu.

Op pag1ne 35 van die brochure
ontdeltle ik iet. wa.t jullie als
Stroomgroep wel zal interessereo.
Daar staat bij 4e aankopen van
buite,Dlandae aande len 1.0. 1977 een
aande.l 'YAn t344.093,51 in de
Rhe1nlsch-We.ttälische Elektrlz1
tätswerke AG. Uit WO~lDa:tiem&t.

r1aal van de stroomgroep weet ik
dat d.ie duit.. PGEII die snelle
kweker 1n Kalkar bouwt. bal" ook
heeft die maatachappij aand'len
1» UREIlCO, je wset wel van die
demOnstratie in Alme1o. en in
Zuid Afrika.

over
nvv-geld

2-2'l'19

MARTiN

lNG heeft het .,.oo~dee1 dat het vee 1
goedkoper te vervoeren i8' als ge
woon aardgas. Daardoor lI'ftrt het
IlfG tlinke WinateD op Toer de ..er
kapitaalkrachtige ondernemngen,
die deze teOhniek kunnen 'kopen.
Daartegenover staan de nadele••
Het IBG teat .taal aan en ia .us
moeilijk te 'Vervoeren, We hebben
het niet nodig en in Algerije ver-
rgert het alleen nog de werkloos_

heid.

De geruchten over de fina.nCier!ngs
moeilijkheden ~n Sonatraoh moeten
we na het zieil. van a.1 deze enOrM
leningen wel ..t een korrelt:e zout

men. In wezen ia er' Toor Sona
traoh en zijn LNG-zaken geld ge
noeg. Waarschijnlijk waren deze
geruchten alleen en truc om tijd
te winnen en de contracten met de_
Tee1 goedkopere, Franse concurrent
van RSV af te sluiten.

conclusie

De enor.. hoeveelh.dén kapitaal.
dl. Sonatraoh nodig had.konden
op den duur niet meer in A.lge
rije alleen worden opgabracht.
Er werd geld op de inter.oat10
nale kapitaalmarkt geleend. Zo

, werden op 1:3 en' 14 december vo
rig jaar leningen afgesloten
Toor de totale waarde van 2 ml1
jard gulden. Onder de ge1t'il1ige
geldschieters tretfeh we aa&at
de bekende internationale groot
heden ook Oude ,bekenden als de
A.B.N., de AmRo bank, de hbo
bank en de'Nederlandse Midden
standsbanlt aan. Op 9 januari Tan
dit jaar waren het zelfs voor
namelijk NederlaJldse banken, die
de Hassi R'Mel-Arzew pijplijn fi

inancierden met leningen ter waar.
Ide Y&fl f 474 m11joen. n.•• lening
komt'uiteindelijk terecht in de

,zakken van de Kon1J;l.klijke Bos
Kalis Westminster group :NV•• 'be

lkend als de bouwer van het Post
girogebouw en de llarienburgge.rase
in Nijmegen.

Op 27 januari wer4'I;Je~nd dAt ook
de. leiding ftIi het P'1IV betrokken
was in een't1Gll'1ngaan Sonatrach.
Ook 1n dit .geTal werden, net,al.

oad,er -&ndeN in het geTal T&a,

de len1ilg aan l'ucIeBrU., de ,leden
hlerOftr ·niet geraadpleegt. Be~

contrlbutieg,eldvan d1e leden Wèrd En ook hiervan wisten w1j gewone
zonder blikken ot blozen belegd in NVV-ers niks. :tn 1977 werd er van-
et ma.' (zle Th. Economist van uit het hoofdbestuur een aktie te.

tl;·.;,r.-.;,i-.1.;,97;.;,,;9;,;.:;,. .:;p,;;a;;g;.;na;.4;;0;;);.;.;. ••~ gen de apartheid begonnen. We wer-
den allemàal opgeroepen onz~ re-
keningen bij de AMRO bank op te
zeggen., Want die bank investeerde
jouw spaarcentjes in dat apartheid
land. Maar ondertussen investeerde
datzelfde hoofdbestuur i!ze kontri
butie in Zuid Afrika. Dit-Is de bes
te manier om de NVV-honden volkomen
belachelijk te maken I

Jullie snappen we 1 dat we daar ont
zettend kwaad over zijn. We gsan
dan ook op het kQnp-e.s eisen dat, on
ze kontributie niet verhoogd wordt
totdat die 1nTester,ingen en len1.n
gen zijn teruggetrokken. Want er 1.
nog ge ld zat, ook zonder kOntrlbu-
t ieverhog1ng.

Als je meer informatie wil hebben
bel dan: Verontruste NVV-ers

Adagioatraat 81
Nijmegen
(080) 77 41 69.

Ju.t alleen de G...lI', 'dl....1.
gert te b....n l1&8l" de moge Uj ke
340.000 BilJ~d kubieke moter
aardgas in Ned.erland. (prot.p.
Odel) verdient dU: aan het
U1G. Ook het Rijn-Schelde
V.ro1ll& concern, bekend 1"&n de
reactorTaten, ruikt een vette
klu~ in het WG. Al enkele ja
ren geleden kondigde de directie
aan tNG-tankers in ser1e te gaan
bouwen. Op 18 october 1978 sloeg
RSY z1~n eerste slagl het concern
sloot drie contracten at met 80
natrach. Het ging om apparatulU"
Toor het .aken van I.NG en dat
zou f 114 miljoen gaan kosten.
Orders Yoor gastankers werden
in het yooruitzlch~ gesteld.
(voor details zie de F1nanc1al
Times van 18-10-1978).

Op 23 janueri van dit jaar Ujdt
BSV een zware nederlaag. ae order
Toor 4e belangrijkate o11derdelen
van de LNG-tabr1ek te uzew, de
derde in deze hannplaats" gaat
naar een aamttnwerk1ngtve.rband
van Technip en SNAJI-progetti,
twee transe bedrijven. De order
,had e.n waarde van maar liefst
t 2.100 miljoen.

sonatrach
ftatuurUjk lII.g in ona lijeU- de
nu.m. van de 1eT8ran.cier van hei
DG niet ontbftken. Dit ls SOD4
traeh. de 1.lceri~nse staa'te-ol1e
maatschappij. Dit bedrijf ie op_
gezet .onder de reaering Ya.D. ge
".,.aal _dienno 011 petrodol
lars hot land in te elepen. Die
dollars moesten die.n voor de
financiering van het econom1eche
prograama TaD. Boumedienne. Voor
di' prog1"alllll& Hest een massale
u1tT8rkoop 'f&D de bOdemschatten
van Alge:tolje Dpg.zet worden. De
UfG-eontracten met de USA, Japan,
Briti8h "etroleu en de Ga.sunie
z~n daar een onderdeel van. De
ble .1JJoen werkelozen, die Al
geri~e moasten verlaten en in
:rran.kri~k werken,. zijn een ander
onderdeel '9'&Ji dit prograama.
Door de enor.. hoeveelheid ka
pitaal die Sonatrach opslorpte
18 de Algerijnse 8conomia ont
wr1.cht geraakt en moesten ....18
ltle1n8re, arbeidsinteuieve on
dttrnellingen sluiten. Dat, leverde
de afgelopen dertien ~aar di.
drie JId.~oen werklozen op.
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DE BREDE MAATSCHAPPELYlE

DISKUSSIE
-------

Hieronder volgen 4 artikelen over de aankomende BMD. De eerste is gebaseerd op een stuk van het Rijn-SChelde..
Instituut. De tweede geeft een persoonlijke visie op alles wat er staat te gebeuren. liet volgende artikel
is een poging een stap verder te kijken in de toekomst. Het laatste artikel geeft een beetje aan hoe de
overheid en de atoanlobby een nieuwe weg zijn ingeslagen en wat de gevaren zijn als we dit als akh niet
tijdig onderkennen.
er is een zekere mate van overlapping binnen deze artikelen, maar dit lijkt ons net'gens hinderlijk, eerder
aanvul1end. Hopelijk werken deze 4 artikelen samen een beetje verhelderend over hoe we op dit ",,,,nel" in
de SSK aankijken tegen de B>ID. Ook als er llleIlSen zijn bui~ de SSK zijn die hier iets over willen zeggen
mogen ze hierop reageren..

WAT MOET JE ERMEE
Naast all~ onduidelijkheid is de
grote vraag tot nu toe met betrek
king tot de brede maatschappelijke
diskussie (BMD) of het nou een
verworvenheid is van de AKB of een
poging van de atoOllllobby om een
aantal kernenetgiepunten door te
drukken en de AKB monddood te maken.
Eigenlijk is deze vraagstelling een
beetje onwerkelijk. De atoomlobby
zal zich n~lijk niet druk maken
om wat is geweest. Hij zal proberen
deze nieuwe ontwikkeling voor zijn
karretje te spannen. Hoe die lobby
dit denkt te bereiken zullen we
hi eronder proberen aan te geven.
De Algemene Energie Raad (AER) is
een adviesorgaan van de regering.
Deze had opdracht llekregen een
advies op te stellen over een BMD,
navo het mislukken van de ASEV
procedure. Die ASEV-procedure ging
er toen over op we1ke van de 9
plaatsen we de drie kerncentrales
wilden bobben. Hierop kwam toenter
tijd zoveel kritiek dat de- regering
besloot eerst maar eens een Grote
Diskussie te houden con uit de poli
tieke impasse te komen (oftewel
de bevolking wil geen kernenergie
en de regering wel)
De samenstelling van de AER is al
ontzettend eenzijdig: de kerels die
er i n zitten hebben kontakten met
14 belanghebbenden bij kernenergie.
paar tegenover staan 3 mensen van
objektievere groepen (of zelfs
tegenstanders). nl. van FNV. konsu
mentenbond en Natuur en Miljeu. Dit
hook wel te merken aan het rap
POrt dat de AER he.ft uitgebracht:
doordrukwerk •

Onze kritiek richt zich in hoofd
zaak op twee dingen: de BMD zelf
en het doorgaa" en zelfs versnellen
van de k.rnenergi.-àktiviteiten.

DE BMDZELF
De AER vindt dat de doelstelling
van de BMD moet zijn; "objektivering
en aanvulling van de infonmatie,
participatie van de bevolkiog bij
de meningsvorming en registratie
van meninigen. M

Als we dan verder lezen wordt ons
wel duidelijk wat we onder objek
tivering mo.ten verstaan. De AER
vindt nl. dat er een "helder
onderscheid tussen vaststaande
feiten enerzijds en onzekerlieden
ëii'Wiirde-oordelen anderzlJds"
gemaakt moet wordên. De scheids
rechter in deze enerverende wedstrijd
is een thuisfluiter nl. de AER
zelf. (Volgens de regering zijn
zij objekti.ve deskundigen).
Dok is hIermee aan direkt duidelijk
hoe deze géobjektiveerde brede
maatschappelijke diskussi. eruit
gaat zien: een teehniese diskussie
waar persoonlijke overtuigingen en
levensbeschouwingen geen rol spelen
en vervuiling van het miljeu in
geld valt uit te drukken. Wat we
niet weten valt niet in geld uit
te drukken zoals we al snapten.
Het is dan ook een "onzekerheidM

te beweren dat zoutkoepels geen
kwartmiljoe. jaar (tot het jaar
251.979) goed blijven! De geofysika
is dan ook al zo'n 20 jaar oud.
kortom. objektief betekent op
techniese gronden en al het andere
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is gelul. De AKB kan dan wel inpak
ken met zIn kleinschaligheid, haar
wantrouwen tegen alles wat van

, boven komt .n haar/zijn anti-kern
energie-eisen.
Door al deze beperkingen wordt de
"participati. van de bevolking" al
snel een participatie doordeskun
digel'. Bovend;en ;·s de AER over de
invloed van de bevolking heel.
duidelijk: "een dergelijke regis
tratie van meningen mag niet uit
monden in een verkapt referendum
of volksraadpleging. 11

Aansluitend hierop een kritiese
noot met betrekking tot wat veel
mensen nog schijnen t. d.nken als
ze het hebben over: de akb kan
niet om de BMD heen. Dit omdat je
dan voor het .oog van iedere.n je
te kijk zet als iemand die wel
schréeuwt maar ni ks bord kan maken.

Ji. ,"''R''~t\'t'
(O"'Yt"'''''s~'tl'\

"'I.Mh"nlii1
1)"''' 'Z.1! "",. \11)
"IA" SVU1!\(
1Ï\O O"E~lttb'~

".\'\ \\\



~olgens mij is de BMD zo elitair
opgezet d4 t een beetje nonnaal mens
toch niet om een meni,ng wordt ge
vraagd. Ik denk dat als je gewoon
doorgaat met mensen proberen bewust
te ..ken , je veelmeer berei ~t dan
wanneer je je in het oeverloze
gezwam van een techniese diskussie
stort. Die diskussie slorpt al je
tijd op, om er dan achter te komen
dat je over de hoofden van de
meeste mensen heen hebt gepraat.
Terwijl als je al. AKB gewoon door
gaat met je aktiviteiten je in feite
al met je eigen BMD bezig bent.

De opbouw van de diskussie
is ook al zo'lekker:

aardolie en -gas
voldoende voor. ja
toekomstig
energieverbruik;

Als je in deze opzet de rol van
de alternatieve energiebronnen
en die van de kernenergie omdraait.
komt er uit de diskussie dat we
alterna;;ieve energiebronnen nodig
hebben. Het iS dan ook ~uidelijk

dat we in deze opzet van de BMD
alsnog over de A5EV-plannen gaan
praten: waar komen de centrales die
we nodig hebben te staan~

Het is in ieder geval een leuke
poging om vast te stellen dat alter
natieve energiebronnen ~oorlopi9

niet rendabel zijn en dat we niet
om kernenergie heen kunnen.

Ook het feit dat de regering
vooraf zegt waar we het over mogen
gaan hebben in de diskussie is van
hoog demOkratie. gehalte. Als je
hier als akb nog intrapt •••••.

DOORGAAN!!!

Op het afgelopen VVD-kongres gaf
van der Kl aauw weer een staal tja
van eigen (on-)kunde weg:
"Het vertrouwen in Nederland door
het buitenland is door mij hoogst
persoonlijk weer opgelapt. De
Nato leg ik geen strobreed meer
in de weg en in Duitsland zien
ze ons ook weer als betrouwbare
partners in het kernenergieprobleem
want ook hun geef ik an alles m'n
zegen~
Zijn er nog mensen in de zaal
die twijfelen aan de uitkomst van
de brede maatschappelijke diskussie?"

Dit was trouwens weer eén voorbeeld
van: wat ik als minister zeg is zo,
de tegenpartij krijgt toch geen kans
i ets te zeggen.

wat k,unnen -andere
bronnen dan
uraan of kqlen
leveren? .

te weinig

kolen of uraan?

urtan

konkretisering
in de bouw van
een of meer
kerncentrales.

vol
doende

kolen

Dat de hele procedure een legitima
tie moet vormen om kernenergie door
te drukken wordt nog duidelijker
als we zien dat ze, met de OMD als
voorwendsel, een aantal dingen be
ginnen. Van de proefboringen in
noord-Nederland weten we het alle
maal al ..... Tevèns is i'n het advies
van de AER opgenomen, dat als de
diskussie te lang duurt de regering
kan besluiten tot bv. het alvast
bouwen van één kerncentralet omdat
anders in. 1990 de lichtjes heel
langzaam uit zullen gaan. Als klap
op de vuurpijl is de AER bezig een
advies voor te bereiden om buiten
de BMD om alvast een kerncentrale

. ''';,

te bouwen vanwege de kontinuiteit,
Bij de kema liggen de Offertes
hiervoor al klaar~~

Al met al een frisse bezigheid die
BMD, en wij maar lullen over die
verworvenhei4 van de akb~

Van Aardenne had trouwens ""lgens
planning al een beslissing moeten
maken, maar d~emensen daar zijn
tegenwoordig niet.zo vlug. En ze
zullen dat ook wel niet nodig
vinden want ze kunnen illlRers toch
besluiten alvast maar een kernCen
trale te bouwen.
Naast het rapport van de AER heeft
ook de Initóatiefgroep Energie
diskussie (IE) eeA rapport uitge-

~j •

~'-'-'''''''~!:
"J::J"
~!1
',"',,'

Deze foto toont het buro van i!i!n van de deelnemers aan de brede maatschappelijke
diskussie. maar helaas is het onderschrift zoekgeraakt. Wl'e kan ons vertellen over
wiens bUrb het gaat? De redaktie zit hierover behoorlijk met de handen in het haar.
We komen er niet meer uit~!~!~,!::::::
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III•••
Nu lijkt het alsof ik ook aanhanger
ben van de twee -ismen'die nu bij
sonmigen van ons "inll zijn en de
oude -ismen hebben afgelost,nl.
cynisme en fatalisme, maar zo
bedoel ik het helemaal niet.
Integendeel, we kunnen er veel aan
doen; maar dan wel steeds, en op
alle terreinen, en niet alleen
abstrakt. maar konkreet bij ons
zelf nu al. Zo hebben we er ook
veel plezier van, nu al.
Maar goed. ik wil geen verklaring
over een of andere soort god
weet-welke-theologie-nou-weer gaan
schrijven. Ik wil alleen dit zeggen:
als wij iets anders willen, dan
moeten wij het ook anders doen.
Als dan die atoommaffia-lui in
Oen Haag en Arnhem willen proberen
ook ons bij al die technokratiese
overheidsprocedures te betrekken,
ook ons mee willen laten doen aan
een politiek die wel over mensen
maar tevens zonder hen plaatsvindt t
kortom als ze weer eens bezig zijn
"hoge...heren-pD1i ti ek 11 te bedri jven...
nou, dan doen wij toch zeker niet
aan die vuile' poli''tiek mee:~

Of gaat het er soms om, dat die lui
in Den Haag straks vervangen zijn
door stroomgroepers, die hun basis'"
politiek (ik weet geen ander woord)
op de bakfiets gaan vervangen door
een beleid 3 dat ook weer voor
iedereen wil uitmaken wat zij of
hij wel of niet mag? Nee toch zeker.
wij willen het toch anders~ verdomde
anders. Wees dan Dok konsekwent;
voer je eigen politiek. die je
voert samen met dë mensen uit je
eigen omgeving. in de wijken in de
stad, op scholen, op je werk, ~p

het Unitas-gebouw of waar dan ook.

BMD WEG ERMEE

,
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OFI'E\l'EL: LAAT DE WILE POLITIEK

MAAR AAN DE KLOOT'..AKKEN IN DEN
HAAG. WASSENAAR EN ARNHl'M OVER.

Zoals in andere artikeltjes in deze
onderstroom al duidelijk is
geWorden. heeft de regering het
plan opgevat een Brede Maat
shappelijke Diskussie (BMD) over
kernenergie te gaan voeren. (alsof
die trouwens niet al jaren wordt
gevoerd:). Dok b1jjkt dat nogal
wat medestrijdmakkers behoorlijk
veel moeite hebben met dat regerings
plan (althans met het advies in deze
van de AER). Ik deel al die bezwa·
ren wel, maar ik mis meestal een
meer principiä1e ingang op de
zaak, die elke deelname aan welke
officiêle BMO Ook onherroepelijk
verwerpt.
Want waar zijn wij als kernenergie
tegenstanders mee bezig? Toch zeker
niet met protesteren tegen centra
les ed. alleen? Ik bedoel. het is
voor niemand een geheim dat het
doorzetten van kernenergie slechts
êên uitdrukking is van de. waanzin
waartoe de huidige maatschap
pelijke orde in staat is. Immers
is het soms de eerste keer, dat
winst belangrijker wordt geacht
dan veiligheid en gezondheid van
mensen? En die twee wereldoorlogen
dan? En al die mensen die gek
worden van al 4ie onzin (iets wat
eerder normaal genoemd kan worden)?
En Vietnam? En de relaties tussen
mensen. die toch niet voor niks
nauwelijks schijnen te kgnnen uit
stijgen boven egoTsme en autoriteit?
En wat dacht je van werkeloosheid
en tomaten doordraaien hier. en
gebrek aan kennis en voedsel daar?
En wat dacht je van ••••• ja, wat
denken we ervan! Het is toch
zeker allemaal dezelfde rotzooi~:Het is dus wel duidelijk dat je

als akb nooit in een BMO i~we1ke
vorm dan ook moet trappen. Je moet
er geen vrouw- en mankracht in
steken maar de regering gewoon laten
barsten. We moeten gewoon doorgaan
met dat waar we allang mee bezig
zijn: doorgaan met aksie voeren
tégen kernenergie en proberen zoveel
mogelijk mensen daar een beetje
behoorl ijk over te informeren.

BMO. IN DE ZOUTKOEPELS D'R MEE~~~

Cor

De meeste informatie koot uit
een stuk van het Rijn-Schelde insti
tuut. oa. verkrijgbaar! een gulden
(geloof ik) bij de SSK. Vondelstr.6

bracht:meedenken, meedoen. Deze IE
heeft "gelukkig" geen banden met
de atoomlobby. Het is een groep
mensen, die in ieder geval zo hun
twijfels hebben over de manier
van invoering van kernenergie.
Ze staan dus een beetje tussen
regering en akb in. Oe IE gaat
dan ook uit van het principe waar
twee vechten hebben twee schuld.
Oftewel de akb heeft ook een beetje
schuld:::::? Het is dan ook voor
de akb een beetje de vraag of
je zomaar met hun moet meewerken.
Ten eerste staan hun positiever
tov. ~n BMO. ten tweede krijg je
onmiddellijk het moeilijke gedoe
over het afzwakken van je eisen om
zoveel mogelijk mensen achter je
te krijgen. En het afzwakken van
je eisen tot aanvaardbare propor..
ties is nou juist wat de regering
wil: hoogstens één kerncentrale.
Dit is hetzelfde als mi stens een
hele grote kerncentrale erbij!~

Tenslootte is meedenken,meedoen
zelf ook nog een konsessie aan de
regering: niet objektiviteit maar
rationa1i~it is de hoofd1e.s.
Maar omdat de regering een veel
beter informatie·apparaat heeft.
is dat eigenlijk hetzelfde. En per
soonlijke motivatie is nou eenmáa1
nog nooit rationeel ~eweest.
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VERWORVENHEID ÈN
OVERHEIDSTAKTEK

WAAR KOMT DIE VRAAG NAAR OE
BMD VANOAAN????
Het opzetten van een BMD is een
zeer ongebruikelijke procedure
van I inspraak l in de Nederlandse
verhoudingen.
Enkele jaren geleden onder de rege
ring Den Uyl was er een zogenaamde
inspraakronde

( eigenlijk meer een standpunten
verzamelings ronde) naar aanleiding
van het ASEV. Beslist zou moeten
worden op welke drie van de begen
voorgestelde plaasten een nieuwe
kerncentrale zou moeten komen.
Oe RARO ( raad voor de RuimtelijkE
Ordening) verzamelde de standpunteD
en zou advies uit brengen lan de

minister, Deze opzet maakte duide
lijk dat er zelfs nauwelijks spra
ke was van inspraak.
Het advies aan de minister is er
echter niet van gekomen.
Het opkomende verzet tegen K.E.
is daar niet vreemd aan, en mede
daardoor hebben toen ook o.a.
F.~.V. en de hervormende synode
stelling genomen tegen de ASEV
procedure en gepleit voo reen
BMD.( zie o.a. FNV nota sept 77)
op dit moment liggen er dus de ad
viezen voor een BMD over (kern)
energie. terwijl ook minister van
Ardenne rond de proefboringen ver
schijnedde keren over een komende
BMO heeft gesproken.
Er zitten duidelijk twee kanten aan
de gedachten in de richting van een
BMD procedure:
- Na de grote demostratie in Kalkar

en Almelo zochten de overheid naar
wegen om het verlet van de eigen
direkte aktie aftel ei den in de par
lementaire wegen. In die zin is het
duidelijk een poging tot inkapseling.

•••kern ,..---uK~~;;:--......-...t
•energie

om te beginnen enkele voorafgaande
gebeurtenissen op een rij:
na het v,astlopen van de procedure
rond het ASEV ( aanvullend struktuur
schema Elektriceteits voorziening)
in -77 over Je plaats van 3 nieuwe
kerncentrales, zijn er twee nota~s

verschenen die voorstellen doen
rond een 19n. "brede maatschappelijke
diskussie" (bmd) rond kernenergie.
te weten:
- I Meedenken meedoen'van een ini
tiatiefgroep die een procedure
voorstel heeft gedaan. Oeze proce
dure is gesplist in twee delen.
Een ie fase waarin allerlei groe
pen ( al of niet uitgenodigd) zich
buigen over de vraag welke kernvra
gen en' bes1i spunten naar voren moe
ten komen in fase twee. In die2e
fase kunnen opnieuw allerlei groe
pen en individuen standpunten in
brengen over de kernvragen en beslis
punten. Over deze procedure heen
ligt de organisatie in ministriële
handen o.a. via een in te stellen
stuurgroep. Beide standpuntenrondes
verlopen onafhankelijk vanhet mini
sterie. De besluitvorming na beid e
fasen vindt plaast via ee~ rapport
age , voorlopig standpunt regering
kamerkommissie plus hoorzitting,
parlement als uiteindelijk beslis
send orgaan
- Algemene Energie Raad(AER): deze
nota is korter samen te vatten.
De regring stelt vast of er een BMD
komt, zo ja stelt een stuurgroep
in. De stuurgroep verzamelt matp
riaal(n.a.v.) een voorlopig stand
punt van de regring over kernener
gie. oa. via hoorzittingen. Regering
en parlement beslissen.
Het is duidelijk dat in beide voor
stellen de regering en het parlement
een centrale rol blijven spelen,
met in beide nota~s een verschillen
de verhouding onderling.

Peer.

En intussen werken we aan onze
manier van verbreding: met"(J'ëmen
sen in de wijken, de scholen etc.
Maar goed, daarvoor dient oa. de
stroomgroep die probeert dat al:
join the movement, als je er ook
zo over denkt.
En verder geen gezeur: STOP
KERNENERGIE voordat de kernenergie
ons stopt (onder de grond dan ook
nog~).

NU is het argument van velen, om
toch serieus op de 8MO in te gaan
vaak dat je je anders als AKB niet
geloofwaardig bent tegenover de
llbevolking'\ En om de beweging te
verbreden Zou je dan samen moeten
gaan praten met (toch erkende .
volksverlakkers als) F"V en PvdA
of weet ik veel wat voor zgn.
progressieve lIarbeiders"-klubs
nog meer. Om dan weer konsessies
etc. te doen, dus weer in de bekende
mallemolen meedraaien. Ik geloof
dir allemaal geen moer van. Volgens
mij hoef je tegenover de "gewone
mensen" helemaal niet uit te leggen
waarom je aan dat soort politiek
niet meedoet. Volgens mij hebben
de meeste mensen al lang genoeg de
balen van die vuile noge-heren
politiek. En volgens mij zouden
we pas. ongeloofwaardig worden, als
we zeggen tegen die atoommaffia te
~ijn, iets heel anders iets beters
te willen, terwijl we toch precies
hun wegen bewandelen.
Laten we eens o~ eieen kracht
vertrouwen en n etlJ voorbaat
al omwll1e van de verbreding (die
in elk geval via vakbonden en
partijen de afgelopen 100 jaar
toch verrekte weinig heeft uitge
haald)allerlei zgn. taktiese konses
sies te doen.
Dat houdt oa, if\ dat we gewoon
doorgaan met onze strijd. Konkreet
kunnen we onz~gen werkelijk br~de
maatschappelijke diskussie ver
sterkt gaan voeren , maar dan met
onze eigen argumenten dwz. niet
alleen leuteren en abstraheren,
maar ook iets doen. Oftewel, er 1
liggen al ontzettend veel plannen
voor aksies, In Groningen tegen de
proefboringen en het lNG, in Kalkar
tegen de snelle kweekreaktor, in
Almelo (want daar moeten ze ook
niet zo vlug van ons' af zijn) etc.
etc. Bijvoorbeeld in het kader van
een grote internationale aksiedag
rond pinksteren zoals die in de
maak is, plannen genoeg. Maar dan
ook wel op onze manier aksie voe
ren. Of overtuig je soms mensen
van het gevaar van kernenergie,
door in theorie op argumenten
tegen kernenergie te wijzen, maar
in aKsies omwille van het grote
gebeuren toch maar gedeeltes van
de ontwikkeling van kernenergie
tonkreet aan te vallen. Oftewel,
niet zeuren: STOP UC,en niet:
tegen uitbreiding UC~ STOP KERN~

ENERGIE en niet "bouwstop voor 5
jaar" etc. De hypokrisie van
onze katholieke en Calvinistiese
(voor )vaderen kunnen we maar
beter niet overnemen.
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HOt. BHliED lS ...
durende kampanje vormen tegen de
atoomlobby, voor de stopzetting van
het kernenergie programma.

Het zal duidelijk zijn dat bovenstaan
de nog maar een voorlopig onuit
gewerkt ( vooral het eisenpakket)
geheel is. De standpuntsbepaling
is nog in volle gang.

Ton en Jan.

DE BMD 1l'1 ois\<ll..!:>si'E ....

Die konstatering kan het best{vertaalt)
worden in een konkreet prakties
voorwaarden pakket waanmee de BMD
voorstellen geconfronteerd worden.
Die voorwaarden "kunnen op een voor
iedereen inzichtelijke manier een
toeststeen vormen voor hetlschijn)
democratie.e karakter van de BMD
voorstellen.
Kort weg gefonnul eerd zou een der
gelijk pakket kunnen omvatten:
- Geen. uitbreiding van het Kernener
gie programma{ Bouw, vergunningstop).
geen nieuwe feiten aus.
- Oppenbaarheid van alle gegevens,
rapporten, adviesen en beslissingen
op bestuurlijk en bedrijfseconomies
gebied.
- Geen vastliggende energie sceoorio'g
bv. niet bij voorbaat uitgaan 4l
energi egroe1 .
- Gelijkheid in de propaganda moge
lijkheden(financiole steun en plaat.
in de pers) .
- Gelijkheid in behandeling van alle
energiebronnen( ook alternatieve)

Zelf. al zouden deze voorwaarden
vervult zijn, dan is er nog geen
sprake van een werkelijk gelijkwaardige
positie. Kijken we alleen al naar
het Jarenlang wetenschappelijk
eenZIjdig onaerzoek en het geinves
teerd kapitaal.
Op dit voorwaarden pakket kunnen
11 Brede" Lagen en Groeperingen zich
verenigen l terwijl onze uitgangspun
ten: Argumentatie tegen kernenergie,
tot hun recht komen.
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llatuurlijk kan dit niet het enige
antwoord vormen. De verschillende
akties blijven een onvervreemdbaar
onderdeel Vln de ~rti Kernenergie
Strijd. Samen moeten ze een voort-

EEN BREDE M.AJJ,çcllAPP LIJ
DlSlWSSJE ...?

- Aan de andere kant is het feit
dat men naar dergelijke procedures

grijpt een verworvenheid van de druk
van de AKB strijd. Beslissingen kun
nen nu niet meer zomaar worden door
gevoerd, de atoomlobby legt zo een
deel van hun greep op problematiek
open.
Het zijn ui tdrukkingen van de maat
schappelijke erkenning dat de kern
energie problematiek niet(alleen)
een plaatselijke kwestie is~ maar
is uitgegroeid tot{intetnationale
proporties. Dat maakt dat het ver-
zet omvattender wordt. ma~r stelt
ook hogere eisen bv. t.av. (inter)
nationale samenwerking van AKagroepen.
De Atoomlobby moet erkennen dat
het een 11 gevoelige" problematiek
is , de regering kan het niet zomaar
afhandelen en st.eeds meer mensen
raken betrokken bij de diskussie.
Dat heeft de Oosterijkse Atoomlobby
tot haar schande moeten erkennen
naar de nederlag i n het referendum.
De AKB zal een antwoord moeten for
muleren op de inkapselings pogingen.
Naast het blijven voeren van akties~

kunnen mogelijkheden opgenomen wor-
den tot een frontvorming in de ver
wikkelingen rond de BMD kwestie.
Daarbij kan niet gewacht worden dat
de regeringen het parlement tot een
procedure besloten hebben. VOór er
iets vastligt moet via een uitgespro
ken standpunt de onafhankelijke positie
duidelijk zijn.
Voor een zo sterk mogelijke positie
is het noodzakelijk om, na een eigen
standpuntsbepaling. met andere orga
nisaties om de tafel te gaan zitten
om een gezamelijke strategie te be
reiken. Een werkelijk democratiese
diskussie kan onder de huidige ka
pita1itiese verhoudingen niet plaats
vinden, Daarvoor staan er te veel
miljarden achter de Atoomlobby.



DE BMD EN DE INFOR
MATIE OVER DE K.E.

Binnen de diskussie over de Brede
Maarschappelijke Diskussie (BMD)
over kernenergie komen tot nu toe
drie standpunten naar voren. Twee
wijzen de diskussie volledig af
en richten zich op de vraag hoe we
dit standpunt het beste naar buiten
kunnen brengen. Stel je voorwaarden
om mee te doen aan een voorbereidende
fase waaraan dan natuurlijk niet
wordt voldaan of weigér je elke deel
name en ga je de BMD van buiten aan
vallen? Het derde standpunt wil voor
waarden stellen aan de Voorbereidende
fase en richt zich daarbij hael di
reU op het rapport uMeedenken Meedoen 41

Dit rapport van een aantal mensen
uit oa. Kerken en vakbondsgroepen
(doelgroepen van ons zoals dat zo mooi
heet) houdt een pleidooi in voor een
veel opener diskussie dan de AER aan
durft.
Om de zaak nog ingewikkelder te
maken speelt op dé achtergrond van
deze diskussie nog de moratorium-eis
mee die(voor10pig!) als minimumleus
op,de intern~tiona1e aksiedag op 3
juni gevoerd zal worden. Deze morato
rium-eis past immers mooi in de voor
waarden voor de voorbereidende fase.
Alles bij elkaar is het een behoorlijk
politiek zaakje aan het worden. En
dat kan onze duidelijkheid, die wij
als sociale beweging hebben, veel
slecht doen.
Op de laatste' plenaire vergadering
van het vorig jaar hebben we beloofd
ook onze gedachten overde BMD op pa
pier te zetten omdat wij in geen van
de drie standpunten éen antwoord vin
den op de problemen die de BMD bij
ons oproept.
Deze problemen betreffen dan niet
zozeer het punt dat onder nehuidige
machtsverhoudingen geen demokratiese
diskussie mogelijk is, daar zijn we
het met zijn en haar allen wel over
eens. Het gaat ons vooral over de
vraag in welke richting de BMD de
diskussie over kernenergie wil sturen,
wat de gevaren daarvan zijn en hoe
we daarop in kunnen spelen. Want dat
moet: De BMD komt er of we nu willen
of niet~ De dr;e standpunten geven

Nu is uw mening wel voldoende
bekend!!! J!! l!

alleen in algemene tennen aan hoe
we in de praktijk op de BMD moeten
ingaan. We moeten meer openbaarheid
eisen, meer publiciteit zien te
krijgen, zorgen dat het hele'kernen
ergie ter diskussie wordt gesteld en
dergelijke. Op deze punten willen we
juist veel konkreter ingaanI op
vragen hoe dat nu gaat en hoe we den
ken dat dit bij de BMD zal gaan ge
beuren. We willen van daaruit ook
ioee@n aandragen voor onze reaksie
op de BMD. Voordat we hieraan beginnen
willen we nog een punt naar voren
brengen en dat is het volgende.
In Nijmegen heerst vrij algemeen een
principiële afwijzin~ van de BMD.
maar in Arnhem (Kema) en Groningen
(proefboringen) konstateren we een
heel andere reaksie. Binnen deze groe
pen bestaan sterke stromingen die de
BMD aangr\jpen als (tijdelijk)
perspektief. Je hoort daar regelmatig
als eis dat pas na de BMD besluiten
mogen worden genomen. Deze groepen
staan dus een stuk positiever tegen
over de BMD.
De nota umeedenken meedoen, demokra
ties beslissen over kernenergie" l,aat
vergelijkbare geluiden horen. Aan
deze nota hebben leden uit de vakbe
weging, kerken en meer traditionele
miljeubewegingen meegewerkt.
Het is ontzettend nodig om ook naar
deze groepen toe veel duidelijker
aan te geven (juist inhoudelijk)
waar de problemen van de BMD liggen.
we zullen beginnnen met een korte
inleiding over de geschiedenis van
de kernenergiediskussie. Daarna zul
len we ingaan op de verschillende
diskussie-strategieën van de overheid
(kernenergielobby). Dp het eind geven
we aan hoe we konkreet willen reage
ren op de BMD en hoe zich dat
verhoudt tot reaksies van andere
groepen.

ACHTERGRONDEN KERNENERGIE DISKUSSIE

Toen in Nederland in het midden der
SOler jaren begonnen werd met de
ontwikkeling van kernenergie, was dat
om ekonomiese redenen. Men was bang
dat Nederland op het gebied van ener~ie

achter zou raken op technologies
gebied, en daardoor afhankelijk zou
worden met name van de VS. Immers
uit dat land kwamen-berichten, dat
er een nieuwe vorm van elektriciteits
opwekk1ng ontwikkeld werd (nl. kern~
energie), die schoon was en goedkoop.
Er was in die tijd prakties volledige
overeenstemming I dat de ontwikkelig
van kernenergie een goede zaak was.
Belangrijk was daarbij ook de schok
kende gevolgen van het gebruik van
steenkool. waarbij alleen al in
London tienduizenden .slachtoffers
vielen als gevolg van smog-vorming
door verbranding van steenkool.
Ook toen Dodewaard in produktie kwam
(in 1~68) werd dat gezien als een
positieve ontwikkeling.
De ontwikkeling van kernenergie is
het resultaat van industriële ver
nieuwing, net zoals dat het geval
was bij de ontwikkeling van de auto,
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de kompjoeter en de televisie.
Al deze vernieuwingen hebben grote
veranderingen in de samenleving te
weeg gebracht, maar de samenleving
zelf heeft geen invloed gehad op het
al dan niet invoeren van nieuwe
technologieën. Er is bv. na de uit
vinding van de autQ nooit een maat
schappelijke diskussie (en zeker geen
brede) geweest I over of het auto-ver
voer of het openbaar vervoer de
meeste prioriteit zou krijgen.
De Ilkeuze ll i s op de auto geva11 en om
dat dit produkt enorme mogelijkheden
bood voor het vergroten van de winst.
Dat dit soort diskussies niet gevoerd
worden, heeft te maken met het kapi
talisme zelf, dat zoiets niet graag
toestaat. Maar bovendien is het
ook de schuld van links, die er wei
nig werk van gemaakt heeft dit soort
diskussies af te dwingen.
Tijdens de bouw van Borssele en vooral
na de plannen met Kalkar zijn er
veranderingen gekomen. Oe ontwikkeling
van kernenergie was niet meer alleen
een vorm van industriäle vernieuwing,
maar wer~ ook een ontwikkeling die
te maken heeft met belangentegenstel
lingen in de maatschappij. Anders ge
zegd; door het ontstaan van de AKB
werd di t afgedwongen en werd kernener
gie een politiek probleem. ,Het nukle
air-industrleel-kompleks werd gedwon
gen in te gaan op de diskussie.

DE DISKUSSIE TDT NU TDE

Terwijl de akb de diskussie voert
over kernenergie met het doel deze
tegen te, houden I beschouwt de atoom
lobby de diskussie als noodzakelijk
kwaad, als een onkostenpost. Dit
lijkt een triviale opmerking maar om
de manier van diskussi~ren te begrij
pen is het goed dit steeds in je hoofd
te hebben. De eerste reaksie op het



verzet tegen kernenergie was. zoals
je van tochnokraten kunt verwachten.
Men weigerde te diskussiëren en vond
het eigenlijk belachelijk dat anderen
over hun werk mee mochten praten.
De direksie van de kerncentrale
Dodewaard schreef in haar voorlichting:
·Wij vinden dat alleen deskundigen
een oordeel kunnen vellen. net zo
goed als onderwijzers het beste
kunnen bepalen ho. het onderwijs er
uit ziet. 11

Hun irritatie over de st~ds groeiende
diskussie was aan alles te merken.
Aan de ene kant werden kernenergie
tegenstanders afgeschilderd als ondes
kundig, terwijl aan de andere tant
via geheimhouding gepre~rd werd
de problemen binnenshuis te houden.
Enorme reklamekampanjes zouden het
verzet breken en de bevolking in
slaap sussen. Dm een idee te geven
van het soort voorlichting en de
geheimhouding van de atoomlobby
geven we hier enkele voorbeelden.
Bij de bouw van de opwerkingsfabriek
in LaHague kreeg de bevolking in
eerste instnsie te horen dat het
ging om een fabriek voor televisie
toestellen. Pas toen de voorbereidin
gen volop aan de gang waren kreeg
de bevolking in de gaten wat hun over
kwam. Voorlichters in dezelfde fabriek
presteren het om bezoekers alleen
maar door de op dat moment in bedrijf
zijnde hallen en vertrekken te leiden.
waardoor de indruk van een goed draai
ende fabriek ontstaat. Helemaal te
gek maken ze het in Rusland, waar
een ongeluk in het afval depot is ge
beurd. waardoor een gebied van enkele
honderden vierkante kilometers voor
generatîes lang onbewoonbaar is gewor
den. De internationale publieke opi
nîe heeft hiervan niets gehoord. Hier
in Nederland proberen ze natuurlijk
precies hetzelfde.• In Doodewaard is
de hoofdtechnikus Theo van Waas ont
slagen omdat hij informatie over
haarscheurtjes naar buiten bracht.
En op het gebied van de voorlichting:
de heer Wasser, voorlichter van de
Kema (::) vertelt overal dat er nog
nooit iemand gestorven is als gevolg
van kernenergie (een bewering die be
halve onwaar ook flink demagogies is).
Een laatste voorbeeld: bij de diskus
sie over de kans op grote ongelukken
halen voorstanders van kernenergie
altijd onmiddellijk de risiko-analyses
van de amerikaanse wetenschapper Ras
mussen aan, terwijl notabene medewer
kers van Rasmussen na afloop toegege
ven hebben-dat de uitslag van het
rapport van te voren al vast stond.
In de briefwisseling, die aan het
onderzoek voorafging staat ook letter
lijk te lezen dat de gegevens die
de onderzoekers ter beschikking wer
den gesteld volkomen overeenkwamen
met de belangen van de atoomindustrie.
Voor de nederlandse gezondheidSraad,
een zgn. onafhankelijk orgaan. was
dit geen reden om niet uitgebreid van
de konklusies van het Rasmussen-rap
port gebruik te maken.
Bij dit laatste yoorbeeld komen we
trouwens op een heel, algemeen punt.
Dit voorbeeld laat heel duidelijk
zien hoe voo~standers van kernenergie
de diskussie willen voeren.
Zo'n risiko-analyse i la Rasmussen
kun je alleen maar uitvoeren als je
op een abstrakte manier over vèilig
heid van mensen denkt. Als je het een
rationele opmerking vindt dat minder
ulifeware" kost. Wie zich daarover

woedend maakt en op een konkrete
manier over veiligheid denkt. is
irrationeel. Dan begrijp je niets
vancsysteembenaderingen. Immers de
schade is toch geminimaliseerd.
Tegenover deze abstrakte benadering
van veiligheid stellen wij er een
die uitgaat van de mensen zelf. Wij
vinden het belangrijk om te vertellen
dat die mensen in Groningen het
helemaal niet zien zitten dat dat
afval bij hun in de grond komt. Zo'n
film over laHague laat zien wat het
betekent in een opwerkingsfabriek
te werken en hoe de samenleving om
zoln fabriek heen langzaam in een
politiestaat verandert.
In onze informatie willen we duidelijk
maken dat de demokratiese beslissing
over invoering van een nieuwe
technologie nooit centr.al kan plaats
vinden, maar op ieder nivo aanvaard
baar moet zijn.
De oVérheidsinformatie tot nu toe
kenmerkt zich dus door zijn abstrakte
karakter, geheimhouding van informatie
over ongelukken en problemen in kern
centrales en het voortdurend naar bui
ten brengen van zgn. IIwecenschappelijk
vaststaande feiten" over de kernener
gie-prOblematiek. (Vooral op dit laatste
gebied geeft het artikel tlhoe breed
wordt de BMD M in het wetenschap en
samenlevingnurnmer over het afval
veel informatie).
In zekere zin is het voor ons altijd
wel gemakkelijk geweest om in te
spelen op deze informatiekampanje.
Door op informatie-avonden uit te
leggen wat kernenergie is en welke
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problemen invoering ervan met zich
mee brengt, raken de meeste mensen
vanzelfsprekend ongerust. Deze veront
rusting wordt meestal alleen maar
groter als mensen zien ~t de
elektriciteitsbedrijven en de overe
heid de problemen alleen maar ont
kennen. Sterker nog, je kunt eigenlijk
wel stellen dat geheimhouding en
bagatellisering van de problemen ons
meer heeft geholpen dan hun. Dok zij
zelf komen nu tot de konklusie dat
de methoden die ze tot nu toe
gehanteerd hebben alleen maar tot
meer argwaan hebben geleid. Het
aanhoudende verzet heeft hen ge
dwongen naar nieuwe wegen te zoeken.

DE IlMD

In de "Atoomstaat ll geeft Jungk weer
welke konklusies zij da.ruit getrok
ken hebben. Uitgebreid sociaal-psycho
logies onderzoek en dat soort werk
hebben de meer verlichte geesten .
duid.lijk gemaakt dat zij vermoedelijk
meer sukses zouden hebben als zij



PrOf. Dr. O.Q.Penibel, die een machine heeft gekonetru
éerd om arbeidsplaatsen weg te saneren, staat hierop
het punt zijn nieuwe vinding aan de praktijk te tQetsen.

Manus, Sibble

de BMO. Onze argumentatie vqpr stop
zetting van het onderzoek bij de
KEMA is en blijft dat Kernenergie ge
vaarlijk is vanwege milieu gevaren.
proliferatie en de atoomstaat.
Als we naar de nota meedenken mee
doe' kijken wordt het moeilijker.
Het heeft geen zin om ,op een betwete
rige manier deze nota te bekritiseren.
Ook al begeven ze zich volgens ons
op een gevaarlijke weg. De mensen
die deze nota hebben geschreven ko
men uit voor ons belangrijke groepe~

ringen: vakbond~n. kerken en tradi
tionele milieuvereningingen. Een
groot verschil tussen ons en deze
groeperingen(de meeste ervan) is na
tuurlijk dat wij ons duidelijk anti
kernenergie standpunt hebben en zij
niet. We zullen kontakt moeten zoeken
met deze groeper.i ngEm om saraen met
hun te overleggen wat wij kunnen
doen in het kader van de BMD. Uitn~~a$

punt daarbij is ons anti-kernenergie
standpunt en de gezamelijke behoefte
om de diskussie over kern-
energie in bredere kring te voeren.
We hebben er echt geen bezwaar tegen
om in het kader van de BMD informatie
avonden te geven aan vakbonden of l
kerkelijke groeperingen, integendeel.

KONKtuSIS.

Samengevat ziet onze reaksie op de
BMD er als volgt uit. Ten eerste
betekent het ondemokratiese karakter
van de BMD niet dat we er dus niet

van deze diskussié (links. rechts onderdelen mee moet doen als je er
tegenstellingen in de akb) ook goed munt uit kunt slaan.·Het wordt ont-
onder ogen moeten zien. Dit zal een zettend belangrijk om hier onze ener-
hele kluif worden maar volgens ons gie in te steken.
kunnen we gezien de huidige ontwik- Voornaamste nieuwe punt daarbij is
kelingen er niet omheen aan de in dat we ons inhoudelijk op de nieuwe
theorie en in praktijk in deze rich- strategie van de overheid voorbarei-
ting te beginnen. We zullen er een den. Daar zullen we al onze kreativi-
hoop kreativiteit voor nodig hebben. teit bij nodig hebben.
We moeten ons ook niet blind staren we zullen er voor moeten waken dat
op deze nieuwe ontwikkeling. We blij- we geen fouten ma'en in deze diskus-
ven natuurlijk keihard doorgaan met sie. We moeten ons bv. n1et fixeren
informatie geven over de gevaren van op deze~iskussie.

kernenergie ende strijd ertegen op Zo zijn we er op tegen. wat we laatst,
de manier waarop we dat eerder beschre- in Arnhem merkte. dat bepaalde mensen
ven hebben want daar gaat het ons in de BMD willen gebrui'ken als argument
de eerste pJaats om. voort in ieder geval tijdelijk) stop

zetting van het onderzoek bij de KEMA.
Wij vinden dit een foute strategie.,
nog ,afgezien van het fe1t dat ze op
drijfzand is gebaseerd omdat de over
heid makkelijk kan zeggen dat onder
zoek juist nodig is in het kader van

aan mee doen. Dat zou onzin zijn.
Toen de regering in Oostenrijk een
referendum over kernenergie aankon
digde kon de akb daar twee dingen
doen. Het ene was het referendum
afwijzen omdat het ondemokraties
ed. was. het andere was. keihard
gaan werken om te voorkomen dat de
atooomlobby een overwinning zou·
behalen. Gelukkig hebben ze voOr het
laatste gekozen. Ten tweede doen wij
als aksiegroep mee aan de BMD.
Dit houdt voor ons in dat we alleen
aan de dingen meewerken die passen
in onze strategie. Dit betekent op
de eerste plaats vasthouden aan een
stop-kernenergié-eis. Het zou toch
te gek zijn. als we'onze eisen veran
deren aTs de overheid een nieuwe '
vorm van diskussie begint. We zullen
ons ook niet moeten verstrikken in
overleg met de hoge heren. gezamen
lijke kampanjes ed. Wel stellen we
voor te proberen van de BMO gebruik
te maken voor finansjele onder
steuning van de lSSK.eisen. We hebben
het idee om bv. in het kade. van de
BMD JO vaste krachten vorr de lSSK
en een e\gen voorlichtingsapparaat
te eisen om op %o#n manier in het
kader van de BMD een eigen onafhan
kelijke kampanje te kunnen voeren.
In het algemeen stellen wij voor
om van moment tot moment standpunten
te nemen over de BMO. Het enige wat
je er volgens ons nu in hat algemeen
van kunt zeggen is dat je alleen aan

eindelijk zouden ophouden de
gevaren van kernenergie te bagatel
liseren. Zij zopden juist lIlOeten pro
beren om de bevolking zover te
ktijgen dat zij de aanzienlijke ge
varen bewust en willens en wetens ak
septeert. Mensen zijn. zo toont de
wetenschap aan, veel sneller tot een
waagstuk bereid als zij daar zelf
mee hebben ingestemd.
In de ogen van de atoomlobby moet
het in de toekomst zo worden. dat
als wij op infonnatie-avonden vertel
len dat kernenergie gevaarlijk is,
de mensen zullen zeggen "ja, dat we
ten wet ma'ar er zijn nu eenmaal
beschavingsrisikoos".
Om dit te bereiken zijn ze hun pro
paganda rigoreus aan het veranderen.
Ze hebben bv. in het onderwijs de
voorlichtingsfilm "we zullen
moeten kiezen" al uit de markt geno..
men. Deze was al te pro. Bovendien.
en dat was het ergste. hij ging te
veel over kernenergie. In de nieuwe
propagandagolf moet dit volledig gaan
veranderen. Het energieprobleem moet
centraal komen te staan. Kernenergie
moet uit de p1cture. Alle andere vor
men van energie werden 1neens zeer
problematies. Olie en gas raken op.
Steenkool is vervuilend. Zonne-energie
daar weten we nog niet genoeg van.
Oe wind waait niet altijd. we willen
toch de welvaart vergroten, we wil
len toch meer loon. Idereen wil
toch een privE-auto en een privE
kamer met een privE-kachel. Wij
kiezen niet voor kernenergie maar voor
een serie alternatieven en dan kunnen
we niet om kernenergie heen. Dat
wordt de nieuwe lijn.
Konkreet betekent dit bv. dat de
nieuwe overheidsvoorlichting op
scho~n (tijd voor energie heet
die krant) veel techniese informatie
bevat over allerlei vormen van
energie, behalve over kernenergie.
Uitgebreid komt de eindigheid van fos
siele brandstotfen en de problemen
bij de winnigg van alternatieve ener
gie .an de orde. Het energieprobleem
wordt teruggebracht tot een technies
probleem. Iedereen kan .an de op
lossing ervan een steentje bijdragen
door maar zuinig te zijn. (dat laatste
willen wij natuurlijk ook).
De opzet van de BMD past ook precies
in deze nieuwe lijn. Eerst mogen we
meedoen aan een abstrakt techniese
diskussie over het energieprobleem.
Daarna mogen we meehelpen de serie
alternatieven te onderzqeken. Ook
de gevaren van kernenergi e kunnen
hierbij een plaatsje krijgen. Dit
gaat dan natuurlijk wel weer op de
in het vorige hoofdstukje geschetste
wijze.
Volgens ons is het een positieve
ontwikkeling dat het hele energie
probleem, het probleem van de ekono
miese groei en vooruitgang in de
diskussi.. wordt opgenomen. Als stroom
groep hebben we altijd gezegd dat
er meer ter diskussie staat dan
enkel kernenergie.
Aan de andere kant i s het natuur11j1o
volkomen duidé1ijk dat de manier waar
op de overhel~ diskussie wil voeren
volstrekt verwerpelijk is. Als we zo
maar meedoen zijn we binnen de kortste
keren ingekapseld. Hoe het wel lIlOet
is nog onduidelijk. Als stroomgroep
hebben we deze·diskussie nog nooit
gevoerd. Onze ideeän over wat vooruit
gang 1s zijn ook nog niet.zo uitgewerkt
Toch zullen we hier verder mee moe-
ten komen t anders blijven we hangen
en worden we inderdaad ingekapseld.
we zullen tegelijkértijd de gevaren
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anti-kernenergie beweging
australië Door Martin

vakbeweging

Door de landrechten van de Abo..
rigiDals bij hun argumenten tegen
de uraniWDllij nbouw teneMn sloot
de Australische bewegiJ1g aan bij
de strijd van de Aboriginals.
BieroTer vind je meer 1.11 een an
der stuk elders in deze Ond.eJ"
IItrooJD. Daarom zullen we in dit
stuk alleen het volgende punt uit
het Terhaal van onze Australische
spreker behandelen.

toespraak
les dalton

Op zondag 14 januar~ hield iemand
uit de Australische Kampagne Te
gen de Uranium Mijnbouw een in
leid1.og over de. A.K:B in Auatralie.

Hij verhUe iets over het ont
staan en de basIs van de bewe
ging. Daarna ging hij in op het
organiseren van een vakbondsop
positie voor het be..tverkla
ren van de ..inning en verwerken
van het Australisch uranium.
Ook de beweging van de Austra
lische Aboriginals. die hun
rechten op hun land verdedigen.
Tenslotte werd een dia-serie
vertoond. die ook gebruikt Wordt
tijdens ayonden in 8uburbs, dor
pen en tijdens vergaderingen
van vakbonden,politieke part14en
en tijdens middagpauzes.

ontstaan
In tegenstelling tot de beweeing
in _.at Europa ls de Australische
AD niet TOortgekomen uit de 1111
jeubeweg1ng. De Australisohe be
weging was vanaf het begin een
politieke h....ging ." _ pas
laat in contact met natuurbe
schermers en andere m1ljeubewe
8ingen. De campagne tegen de ~
niummijnbouw begon a18 een cam
pagne tegen atoombommen en tegen
multinationale ooncerns.

De ontp1of':fi.ag van de AmerJ.kaan
se atoombOtDmen in Japan galmde
1&Dg na in Austra11•• Ja.pan ~t
min o:t .meer neast de deur van Au
Btralie. De bOJl})roeven van ver
schillende mogendheden in de stiL
le Oceaan (nou ja, stil) le'ftrden
een voortdurend risioo voor be
smetting 'Y8Jl de AustH1iers op.
De dre 191.ng dat de Koreaanse en
later de V1et~aaese oorlog in een
atoomoorlog zou kUnDe uitlopen,
versterkte het ~bl1iserend ettect
nog. Uit deze traditie '9'&.0. een
anti-oorlogs-bewging kwam aan het
einde n.n de jaren zestig d! cam
pagne TOort • .In tegenstell1ng tot
de West Europese vredesbeweging
ont.1kke1de de b...g1ng in Austra
118 zioh verder.
Een nieuw punt voor de DlObillaa
t 18 tegen de uraD11U1-m1~nbouw

kwaa u1t de econom1sche situatie
TaI1 AWitral1e.

Auatralle ia bet continent dat,
van ons uit gezien, achter Azie
11lt. Boewe1 de beTO lk1ng onrwe
gend uit Europese immigranten be
staat, is het eigenlijk een stUk
T&A de 4erd. wereld. Er ia rela-

tief weinig industrie en de eeo
mie draalt Toor het grootste deel
op de export 'Van delf'stoffen• .Be
halve een paar _lle kustsl'troken
is het land bijna onbewoond, af
gezien van de "echte" Austral1era
de Aboriginals. Naast mijnbouw
speelt de veeteelt en de akker
bouw op .,..oetschaal een rol.

De economle van bet land is gro
tendeels gebaseerd op export en
het geld dat hier..e verd1encl
wordt vedwljnt in de zaklaJn van
de grote multinationale concernB
van 'lieet-Europa, de Verenigde sta
,ten en Japan. jlede dankziJ het feit
dat er zo weinig Terwerkende in-
duatrio 18 tn het meeste geld 0.0.- Door hun argument tegen de gevare~

mlMelij k nadat het verdiend 18 van uraniJ.mmijnbouw TQor de ge-
naar het buitenland ve:dwljnt, heb- zondheid trok de Austl"à.lische AKB
ben. veel Australiers het geToe1 de aand.ac:ht van haven, transport
dat hun continent wordt 1eeggeplun- en. I118taal-arbeiders. De AD 'he-
derd. Net als de mensen in de ara- greep het belang 0lI zich t. nr-
biacha landen, wet.n. ziJ. ook dat breden tot de arbe,,4ersbewegina
de uitverkoop ni.t eeuwig kan du- en. ,zag mogelijkheden om de strijd
ren en er ooit ••ns iet. terug tegen de mljnboUW' te versterken.
lIloet komen. De Tak'be....ging in Australie ver-
Een derde punt kwala voort uit a. schilt nogal van de grote lIe4er-
ateeds verdere beperJdng van de landee vakcentrale,. h Australie
'tt'ijheden en rechten Tan de bevol- beataat het "shop steward" .t.1-
king. Dit is een ontwikkeling, d18 sel• .oe shop steward 1s een Tak-
duidelijk niet typll10h is 'YOor bondsl1d die gekozen wordt 4001"
West EUl"opa of enig land. in West zijn oollega's en d18 onm1d.del-
Europa. Onder het voor...ndsel van 11~k weer kan worden afgezet door
de handhaving van de 'ftlligheld en zijn collega"•• HiJ of si,3 moet
de orde TOert de regering van Au- klachten verwerken, eventueel
&tralie maatre.gel na maatregel afdelings- 01' bedrljfsvergader1n-
door die vrijheden en de rechten gen ultsohrijven en wekeU\lks de
T4n de vakbonden, buurt en poll- contributie ophalea. Uit hun. 1114-
tieke organisaties terugdringen. den kiezen de shop stewards fter
Net als in West Europa doemt de een "cony1ener steward" 4ie de
totalitaire, politiestaat aan de shop stewards van een bejaa14
horizon. op. in solllfa.1ge de len Tan bedrijf vertegemroord1cd op
Australie, waar een zwakke arbe1- plaatselijk, regione.al en natio-
dersbeweging :l.s, die gereperi. wor- naal nivo. Ook de convenler ste-
den door de boerenpartiJ en deli- ward kan onm1dde111~kworden te-
berale partij 1s het geweld van po- ruggeroepen door zl~.n collega".,
litie, nationale garde en speciale zonder dat daarbl.j het vakbonds-
legerafdelingen al aan de orde van bestuur iets te T8rtellen heeft.
de dag. Door deze. democratiache opbouw
Langzaerhand ontwikkelde de bawe- is het gewoon dat -de botld van
ging steeds meer argumenten tegen staalarbeiders geleid wordt door
de uraniummijnbouw, zoals de land- een staalarbeider, die na z13n
rechten van de aborig1nals, het ambtsperiode ook weer terugkeert
slrallngsgevaar bij de mijnbouw en in zijn oude vak. Tot onze stoa-
het transport. .. Terbazing hoorden wij dat ö.e
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ONAFHANKELIJKE

AKS?
Tijdens de diScussie over de Aus
tralische AKB rees een vraag, die
ook Toor de Nederlandse AKB belang
rijk is. Hoe zorgt de Australische
AKB dat zij onafhankelijk blijft
en hoe ziet zij haar verhouding
tot politieke organisaties en vak
bonden?

De comiteés van vakbondsleden tegen
de mijnbouw en de organisaties van
scholieren~ studenten en huisvrou
wen tegen de mijnbouw worden re
gelma.tig betrokken bij de discus
sies over de strategie van de AKS,
maar alleen die comitees die ala
hoofddoel de strijd tegen de mijn-

, bouw mogen aan de stemmingen deel
nemen. Het is namelijk niet de
t~k van die groepen van vakbonds
leden die strijden tegen bepaalde
arbeidsomstandigheden in hun be
drijf of instituut en die zich ook
actief inzetten'voor de campagne
tegen de mijnbouw, om juist die
mijnbouw tegen te houden. Ook al
is de strijd van de vakbondsoppo
sitie voor de inVloed van de leden
op het beleid van de bond en het
terugdringen van de macht de buro
craten vah belang voor de campagne
tegen de mijnbouw, deze strijd 1s
niet: die c.ampagne zelf.

Somadge bonden in Australi. hebben
een verdergaand standpunt. Zo wU
len de havenarbedders en de metaal
arbeiders een volledige boycot van
alle werk voor de .ai.ijnbouw en de
plannen voor verrijkingsfabrieken
en kernreactoren in Australi••
Zij eisen ook de s1uitlrtg van de
Ifary Kathleen mijn in het centrum
~ Australie. Deee mijn is in
häden Rio Tinto Zinc Comp&nJ" .Ltd.
en is de VOOr.na&llBte leverancier
van URENCO. Voor de lezers van
Onderstroom is Rio Tinto Zina
gean. onbekende. In nUllUllBr 14 zien
we RTZ als mede-eigenaar van UREN
CO en de RUssing mijn in Naaibia.
De havenarbeiders boycotten dan
ook het inladen van containers mat
uranium. Zie hiervoor ook de op
roep tot steun van de Antwerpse
havenarbeiders, die zich aansloten
bij deze boycot, in Onderstroom
nummer 13 t p.gina 2).
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handarbeid.ers (industrie, mijn
bouw, transport) en de be lang
rijkste bonden van witte boor
den werkers (ziekenhuld-perso
neel, kantoor en overhelde-per
soneel) ,
De motie waarin een volledige
stop en besmetverklaring van
alle uran1ummijnbouw werd ge
vraagd, haalde 40% van de stem
men. Voor de ste1llJl1ing hadden
sommige bestuurders, vooral de
"beroeps", deze motie ~onreal

istisoh" genoemd. Juist deze
I1 beroeps" waren in m&erderheid
voor de mijnbouw en de eventuele
invoering van kernenergie. De
gekozen bestuurders uit de be
drijven zeU waren meestal tegen
en tilden niet aan het "werkge
l.genhelds-argument". Het gaat
in Austral1e om de werkge leg811
heid van op zijn hoogst enekele
honderden mijnwerkers in de
bu"h enkele d'!1izenden kilometers
van de bewoonde ....reld.

Na een ronde van disoussie op
het congres werd uiteindelijk
de motie aangenomen die zegt s
nWe beve len aan dat er geen ar
beidskracht beschikbaar wordt
geste ld Toor het openen en laten
werken van nieu"e mijnen •••tot
dat we ervan óvertuigd zijn dat
er oplossingen zijn gevonden
voor de bovengenoemde ge'V&ren".
Die gevaren en problemen zijn s
het :risico van het maken van
atoombommen, het afval-probleem,
het risico van bet gebruik van
het uranium voor terroristische
doelen, het miljeugevaar van
werkende kernreactors en de
rechten van de Aborigals. De
staf van de bond en de centrale
moet bewijzen dat ·voor al deze
problemen oplossingen zijn ge
vonden voordat er nieuwe mijnen
geopend kunnen worden.

Ook de Australische Labour Partij
(een soort PvdA) heeft een soort
gelij~ standpUnt ingenomen.

bond Y&n ~rple.g8ter8 wordt voor
gezeten door een verpleegster. die
naast haar werk voor de bond. nog
aewoon ln het ziekenhuis werkt.
Ilaar in Australi. zet ook .en ont
wikke 11.01: d.oor naar. een bond vol_
sen•••4.erlanda model. Ook in AU8
IJtral18 doen de heren juristen,
80ciolog•• , managers en andere
beroep.bestuurders bun intrede.
Deze figuren. die zelf nooit in
de bedrij~8tak hebben gewerkt,
lijken sterk op het type "Neyen
rode-boyn (zoals W.Kok) en zijn
veel minder geTOel1g voor de ar
gumenten en de belangen van de
leden als de shop stewards. Het
verminderen van de invloed van.
de leden op het beleld van de
bond heeft ook zijn uitwerking
op bet punt van de uranium-boy
cot.

URANIUM-BOYCOT

De arbeiders die direkt te 'maken
hebben met de uranlummijnbouw
zijn de mijnwerkerJ. de spoor
wegarbeiders en d.e haven en
transportarbeiders. Zlj bebben
net als hun Nederlandse colle
ga's een strijdbare traditie op
het gebied van politieke stakin
gen. Toen t vlak na de oorlog, de
Nederlandse havenarbeiders wei
gerden schepen van en naar Fran
co-Spanje te lossen, Toerden hun
Australi8èhe collega's ook een
politieke boycot uit. De Austra
lische havenarbeiders ~lg8rden

tijdens de colonlale oorlog van
de Nederlandse regering met In
donesie alle, Bchepl1n van. en voor
Nederland en IndollElsie te behande
len. Het wa.s naJlIEllijk uitgelekt
dat de Nederlandse regering pro
beerde de Indonesische politieke
gevangen uit de concentratiekalil
pen per schip naar Nederland te
deporteren en daar als gijzelaar
te gaan gebruiken tegen de onaf
hankel1jkheidsbewegin'g. Daar heb
ben de Australische havenarbei
ders toen een stokje voor gesto
ken. (zie ook de film: van. Joris
lvens : "Indon8s1a Cal-ling").
Ironisch genoeg daden ook de Ne
derlfndse 1alm1granten in Austra
118 mee aan deze boycot.

Deze traditie werd nieuW' leven
ingeblazen met de uranium-boycot.
De Australische Alm ging met: in
formatie-materiaal, films, video
en dergelijke naar kantines waar
arbeiders hun middageten opaten,
naar bijeenkomaten van shop ste
wards en naar vakbondsleden .thuis.
Door hen te informeren en met hen
te discuBs1eren, kon de AKB samen
met de arbeiders een politiek te
gen de mijnbouw formuleren. Bin
nes de vakbonden ontstonden cOmi
teee van vakbondsleden die de mijn
bouw in de bond aande orde stelden.
Deze ccmiteee van vakboadsleden
tegen de uranium-mijnbouw brach
ten dit punt in op het congres
Y&n de ~ustrallsche Raad van
Vakbonden (de enige vakcentrale)
in februar1 1978. Deze vakcen
trale verenigd alle bonden van
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HUIDIGE TOESTAND
In de grond van Australie l1gt
1s". van de were1dvoorraad uraAl_.
HieMan 18 --.r 2~ door contrac
ten verkocht. Op de rest van het
uranium en de andere b04emsobatte.a.
van .A.ustral1e azen zulke beruchte
maatsch.appij8n als Rio ~1nto ZiD.o,
Gett1 011, P'anconttnell.tal 1I11111lg.
Noranda M1n1ng, Feko EZ, WallHA4
eD Sh_ll :Billiton (de laatste bn
nen we in Sur1naae en Nederland
maar al te goed). Ook interJ18.tio
nul wor4t er druk uitgeoetend ua
meer uraniUll uit A:btralie uit t.
vOèren. w. hoena maar te denken
aan de delegaties van tJREtICO' Euro
dit, UrangeseUschatt mbH. en de
Japanse electriciteitamaatschap
1'J,.j én die 1n Au.stralie Waren.

OQk de leiding van de vakcentrale
i8 niet zo ge lukkig met de bOi'
cot van de uraniUDllD1.jnbouw. Zij
wil d~de11jk van de motie T&n
februari 1978 af eh voert van al
lee en nog wat aan al. de -water
'dichte garantie" dat het wel goe4
zit met bet 'uranium.

De regering n.n Au.tra,11e probeert
via de beperking van de'V&kbon48
recht en en de vrijheden van het
ind1Yidu, de Camp_ ~.gen de Ura~

niQllllllijnbouw te breken. Zoals we
in de kranten hebben kunnen lezen
wordt hier hevig tegen gestreden.
De recente dellond'raties tegen het
verbod t. demonstreren zijn hier
aar al te auidell,1.ke voorbeelden
w.n.
Internationale sOl1dariteitmet 4e
Austral1ers is meer dan ooit nodis

AKTIEDAG
Beste vriend(inn)enl

Naar aanleiding van het initiatief van antikernenergiegroepen
uit heel West Europa OM op 3 juni een internationale
aksiedag te houden, nodigen we jullie uit voor een
orienterende bijeenkomst die we o~ 24 febr. willen
houden in Nijmegen. Plaats: Plein 44 nr. 128 (sentrom).
tijd:ll,OO uur,

Vanuit het landelijk saMenwerkingsverband stop kernenergie
(LSSK) is voorgesteld OM ons vanuit Nederland op 3 junl
te richten op Gasselte, Doel en Kalkar. De demonstratie in
Gasselte tegen de proefboringen en de opslag van radlo
aktief afval in de groningse en drentse zoutlagen was
al voor 1 april gepland; om organisatoriese.redenen was
dat niet haal naar, zodat besloten werd om de aksle
te'plaatsen in het kader van de internationale aksie
op 3 juni, De demonstratle in Doel wordt mmenteel voor
bereld door de belgiese energlegroepen gebundeld in de

Onze Australische spreker ver
toonde ook zij n diaserie, waarin
nog eens de argeumentel1 tegen de
urauiumm13nbouw worden opgesomd.
De dia's lieten bielden zien van
het gebied, dat afgegraven zou
worden (het Ar.nhe. reservaat),
de planten,dleren en de Abor1&i
1\81s. Ook werden dia'. getoond
van demonstrt1es tegen de m13n
bou" waarop spaftdoe ken Th vat
bondsafdelingen en J,borig1D&la
te z1en waren. Op de laatste d1&
stelt een van de leiders 'Yan de
Aboriginals de noaag "wat zou U
ervan vinden als een ot andere
mijnb~atschappi3Uw voortuin
zou komen omvroeten en zo Uw .eg
zou versperren en U, zou dwingen
naar een vreemde stad te verhui
.en ?

DIASERIE

De coamentaarstem vraagt tenslotte
wat voor zin het heeft o. dit 1an4
te vernietigen, zijn bevolking te
veririjvan .naar de steden waar zij
uitgeleverd worden aan de alkohol,
de drugs, de weraloosheid en de
pro,stitut1e. Als antwoord worden
de jaarvers1a&en van de mijnbouw
maatschappijen en de rapporten
van de 1"eger1n&sburo'B getoomt.
deze 881"1e vertoonde duldelijk de
sporen van de ....xrnrkiDg at 4.
mi1jettgrÓépen en bet contaot met
vakbolldsmensen en Abor1g1n&ls.
Van de zi~de van de Aborig1nala
laram de kritiek: dat deze diaserie
toch nog bevoogdend was. Wi~ konden
di"t, als West Europese toeschcmwers.
natuurltjk moeilij~ beoordelen.

"A1L1i !IlLARa
RIJK{! ZOIITV
J(OHEII9 H.lJliT
WDAIIE" OHDflft
2;OcU'r... PF

AI:flIlRltfIi\fBIi"
SJ;vu A'UIl~.~,.

l1ADE,

JU WRlUAR. NIET
BEGRYPEN DATlJf2E
PROEF1l0RJNfJeN
HBTAWEHEEN

BEUJlCZUJlJ.

Zo probeert de AKB de veraenging
TU. belangen te voorkomen. Ook
w11 men zo voorkomen dat de AKB
oneler invloed van .en politieke
stroming komt en zo geiso1eerd
wordt van and.ere _nsen en stro
mingen. In de oampagne zitten
veel leden van verschillende
linkse partijen en nrganisatie8.
Zij zitten in de caapagne omdat
z1j tegen de .ijnbo~ zijn en
niet omdat zij leden zijn van de
Australische Communistische p~

tij (die na de 21 auguetus 1968
..olledig bnIi: ..t de derde in
ternationale in lIo.kou), of van
de Australisohe Socialistische
Partij (de stalinistische, op
Moskou gerichte partij), ot van
de Socialistische Arbeiders Par
tij ( ..ierde internationale).
De mensen van de Campagne "egen
de Uranl:uJDmijnbouw vinden het erg
belangrijk dat hun strijd niet
het wapen is aaarmee allerlei
groepen in de vakbeweging of vak
bonden onderl1.ng (er zijn er ruim
200) hun tegenstellingen gaan
uitvechten. Ook willen zij niet
dat een ot andere politieke par
tij de Campagne gaat gebruiken
als stunt in een verkiezings
campagne. De Campagne doet niet
mee aan ,"rkiezingen als anti
uran1U11-pattij, maar oefent druk
uit op alle parti3en om de af
wij zing van de uraniUDt-mijnbouw
in hun program op te nemen.



Door een demonstratie in Kalkar kunnen we een verbinding
leggen tussen twee erg belangrijke stappen in de splijtstof
cy~lus nl. de snelle kweekreaktor en de opwerkingsfabriek.
Zoals bekend worden in duitsland momenteel diskussies gevoerd
over mogelijke aksies tegen de geplande opwerklngsfabriek
in Gorleben. Het lijkt ons gunstig om op 3 juni de
Kalkardemonstratie (en eventuele andere aksies op die
dag) tevens te laten funktioneren als opstap naar een
grote centrale internationale demonstratie tegen de
opwerkingsfabriek in Gorleben. Een dergelijke tussenstap
lijkt ons ook daarom noodzak~lijkt omdat op dit moment de
betrokkenheid bij wat in Gorleben gebeurt, zeker in nederland
nog erg gering is. Een eventuele aksie in Gorleben, of
althans tegen de opwerkingsfabriek, zou op dit moment dan ook
tot geringe ondersteuning vanuit ned~rland leiden.

YAXS en door stroomgroepen en energiekomitees in zuid
nederland. Overigens: Ooel ligt bij Antwerpen vlak over de
nederlandse grens. Naast deze vast liggende aksies is dus
voorgesteld om ook in Kalkar een aksie te houden. Verderop
geven we daarvoor onze argumenten. We willen benadrukken dat
voorwaarde voor zo'n aksie minstens moet zijn dat die
door de duitse antikernenergiebeweging, zeker die uit
NondRhein-Westphalen aktief gesteund gaat worden. Om
daar achter te komen zijn er reeds enkele informele
telefoniese kont.kten met groepen in duitsland geweest
waaruit bleek dat de situatie aldaar niet zo duidelijk
is. Wellicht zal de Bundeskonferenz op 10 en 11 febr.
uitsluitsel geven. In ieder geval willen we met deze
brief trachten aldaar de diskussie over ons nog vage
voorstel aan te zwengelen. Onze argumenten om een
demonstratie in Kalkar te houden zijn grofweg de volgende.

Kalkar en Almelo zijn in de afgelopen periode zeer be
langrijke aksiepunten geweest voor de internationale akb.
Het lijkt ons naar buiten toe op zijn minst ongunstig
om belde aksiepunten in het kader van ~e internationale
aksiedag te laten vallen. Zodoende zouden we langzamerhand
de indruk kunnen wekken dat we ons tot een demonstratie
tegen een atoomprojekt willen beperken om ons vervolgens
te richten op de volgende stap die de internationale
atoommaffia onderneemt. Zo'n strategie leidt tot de situatie
dat ons verzet niet serieus meer genomen wordt en
geeft de atoomindustrie de vrije hand in de ontplooiing
van haar misdadig program.

T.N.V. PENNINGMEESTER KALKAR-PROCES, AMSTEROAII

77992GIRO

Stroomgroep Nijmegen
kontaktadres Vondelstr.6

(OBO-2376B2 )
of: JW Pas~tr. 65

(080-225408) •

met vriendelijke/kameraadschapeelijke
groet,

STEUN HET
KAL KAR-PROCES

Hoewel het Kalkarproses slechts een van de vormen van
verzet tegen de snelle kweekreaktor is, is het ons insziens
toch noodzakelijk dit proses tot het einde toe te voeren.
Daarvoor is erg veel geld nodig. Het ontbreken daarvan
brengt momenteel de voortgang daarvan in gevaar. We
kunnen van boer Maas niet verwachten dat hij zelf voor
de kosten opdraait. Oe mobilisatieperiode voor een
demonstratie naar Kalkar zou een uitstekende gelegenheid
kunnen zijn om geld in te zamelen voor het proses en
ook meer aandacht te geven in de publiciteit.

Een demonstratie in Kalkar op 3 juni zal geen stap voorwaarts
zijn in kwantitatief opzicht; daartegenover staat dat op
die dag er over heel Europa aksies en demonstraties
gehouden zullen worden tegen vrijwel alle stappen in
de splijtstof cyclus en er zodoende meer mensen dan ooit
daadwerkelijk hun verzet zullen tonen tegen het mens en
miljeu vijandige kernenergie prograamma. Of de
demonstratie in Kalkar in kwalitatief opzicht een sukses
kan worden hangt af van de vastberadenheid van ons verzet.
Als blijkt dat dit idee positief aanslaat, Ook bij de BI's
in NRW, zullen we zo snel mogelijk over vorm en Inhoud van
de aksie moeten.gaan praten. We hopen dan ook dat er in
de verschillende-aksiegroepen over de vraag of en zo ja hoe
in Kalkar een aksie gevoerd kan worden, gediskuss1eerd
zal worden, zodat op de bijeenkomst op 24 febr, in Nijmegen
reeds enige principebesluiten genomen kunnen worden. Tevens
hebben we de brief zodanig verstuurd dat die bij de BI's
in NRW nog voor de Bundeskonferenz in Braunschweig aankomt,
zodat daar over ons voorstel gediskussieerd kan worden.
We hebben de datum van 24 febr. gekozen om op de Landes
konferenz Van ~RW op 4 maart en de LSSK van maart ai
enige vastomlijnde idee@n te hebben.
Verder willen we vragen om eventuele schriftelijke diskussie
bijdragen voor de vergadering aan ons toe te sturen
zodat ze in het nederlands/duits vertaald zijn op d~ 24e•
Deze brief is verstuurd aan alle ons bekende Bi's in NRW,
aan de redaksie van "frifo der Landeskonferenz ll

, aan het
kontaktadres voor de Bundeskonferenz in Braunschweig,
en verder aan alle stroomgroepen en energiekomm1tees
in gelderland en omgeving.
Laat de opkomst op 24 febr. een graadmeter zijn van
het verzet tegen de snelle kweekreaktor als onderdeel
van het misdadige atoomprogram van de interhationa19
atoomindustrie~ :

•
•
•
o
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