


VAN DE REDAKTIE

BESTE MENSEN,

DoeZ.~ Lingen~ Do~, Kalkar J Ahau8 J Gol'leben, MalviZ.Z.e. Stop
kernenergie!! Dat 8014 het motto kunnen zijn van deze Onder-Stroom.
Over al deze kernenergie-installatiss zul je berichten aantreffen
in het nunrner. In Dodel.laard ""rat 31 maart een aktiedtJg gehouden.
Mee~ hierover op de pagina's 3 en 4. Over Doel en de kernenepgie
sitüatie in Belgie kun je lezen op pagina 5 en 6 • (nog bedankt
Wim). Uiteraard ook in deze Onder-Stroom het ver-vo'Lg 'Van de scho
lingscyclus. Verder heeft Herman Vel'hagen een reaktie geschreven
op het BMD-s"tlJ.k van Peer in het vorige rummer. Komt el" van jou ook
een l'eaktie J Peer? Ad bericht over de 8'OO:nd van aaken in Ahaus"
Martin doet dat over Urenco. Het belangrijke boek van Ruurd Huisman
""rat besproken door Dick. Een bericht van VISE doet Kond/kont/
kondt van een verontrustende ontwikkeling in Duitsland. In een aktie
groep aijn namelijk 2 politiespionnen ontmaskerd.
Natuurl.ijk hebben juZ.Zie de data 2 en 3 juni al in een Of andere
progressieve ag6J1da genoteerd. Je lUWet weL de internationaLe aktie
dagen tegen kernenergie. In dat kader moet ook het artikeL over
KaLkazo en het manifest van DoeL gezien worden.
JuLLie Leeshonger aaL met dit aZLes weL geatiZd worden~ de redaktie
vindt het in ieder gevaL mooi geüX.Jest. Wij gaan naar het kafee toe!

DIeK
ps De vo~ende onder-Stl'Oom verschijnt pas over 6 weken~ het nummer

daarop aweer 3 weken daarna. Dit in verband met afspraken
met dB drukker.

ps Namens Ad nog heeL harteLijk bedankt voor aL juLLie bLijken van
medeLeven met aijn verrwonding. Ik zaL ze eVen voorLezen:
" Ad~ dorrtne j011Ben~ oot heb je nu toch gedaan?". Je moeder.
" Stop-van haJote gefeLiciteel'd-stop-met vel'l.Jonding-stop
van Ad-atop-iB dit het-atop-einde van-8top~ndel'-Stroom
?-stop-!eve dB-stop-kernenergie,.etop-de atoom-stop-maffia
stop-stop.

De redaktie bestaat nog aLtijd uit: toon, cor~ Lies~ ad~ gerard,
martin~ hans~jan~ hilbrand en dic1c..
Redaktie-adres: groenewoudseweg 132-10. tel. 080-234783~



31 MAART AKTIEDA& IN
DODEWAARD

Op 31 matrl't »erdt e>' inDo~ een informanemiddag georganiseerd
door ae etroomgroepen uitDo~ en omgeving. Dit mar aanleiding
van een gemeenter>aad8besl.uit,dat wet' genomen is nacnt -aanleid:l1lld
Van de schrikbaNnde feiten, die bid deke!"nCenmzü in Lineen~
boven aijn gekomen. Hans en CartZa gaan over het wam'Om en het hes van
deze aktie in. Al. eerdezo aijn el" akties-bid de ke1"nC~tNt.e~,

OVer de 7.aatete bericht Diek. Tenel.otte vo/.gt een ve>'taaXd <21'nkBt
over het onde>'llOek in Lingen. We hopen dat deze <21'nkBten votdoende
motiverend werken om 11aal" de infomatiemi.ddag in~ t8k0men.

10 JAAR DODEWAARD

FRUSTRATIES ONDER

TECHNOKRATEN
lIe schrijven Wllensdag 22 no_ber
1978. VOOr de kerncentrale bij Do
dewaard staat éen groepje mensen
van de stroomgroep stop kernenergie
Nijmegen. We hebben een dag tevoren
gehoord dat op deze dag een groep
inzinjeurs het tienjarig besttaan
van de kerncentrale wil gaan vieren.
Uiteraard vin~en wij dit geen
feestvertoon waard. Daarom staan
wij er met spandoeken, tonnen OM
de weg naar de centrale te ver
sperren en folders en energiektan-

"Mtaprijsend ""se hij mar he~ gr'Ospje
demonetronten l>i;j de centrate".
Zie "ft"ustra#es onder technokra.ten".

ten <lil uit te delen. Oe aksie heeft
een vreedzaam verloop. Oe rijkspo'
lisie verschijnt weliswaar na enige
tijd maar deze zet aneen de tonnen
opzij en laat ons verder met rust.
S_ige techookraten nemen de
folders aan. andere ri jden hard
door. Een persoon probeert een van
ons zelfs op de viering uit te
nodi gen. maar di t wordt door een
agent verhinderd. Kortom. gewoon
een van de aksies die de SSK nijme
gen onderneemt. De pers maakt er

IHans en Carla.

tot een beVOlkingsonderzoek zal
worden aangenomen.

Het is 26 maart alweer 10 jaar ge
leden dat koningin Juliana
offisjeel de kerncentrale in
Dodewaard opende. Pas een paar we
ken geleden is het tot het gemeente
bestuur van Dodewaard doorgedrongen
dat er ook gevaren aan deze centra-
ISn geleden is het tot het hele
gemeentebestuur doorgedrongen dat
er ook gevaren aan deze sentrale
k.l even. Na al annerende ber;chten
over de gevolgen van straling voor
de gezondheid (verhoogd aantal
leukemiegevallen) van de mensen
in de omgeving van de kernsentrale
in het duitse lingen. heeft de ge
meenteraad besloten met 9 stemmen
voor en 2 stemmen tegen om ook in
Dodewaard een bevolkingsonderzoek
te eisen. Dit raadsbesluit is aan
leiding geweest voor de stroom
groepen in Dodewaard en omgeving
om in Dodewaard een infonmasie
middag te houden. Het doel van daze
middag is om de bevolking te infor
meren over de gevaren van kern
energie en i n het bhonder over
de gevolgen die de radio-aktive
straling die bij ~eze sentrale vrij
komt heeft voor de gezondheid van
de omw'lneneden.
Er zullen voor deze mfddag sprekers
uitgenodigd worde•• Er wordt gedacht
aan een arts, een medewerker van
een kernsentrale, een inzinjeur.
een raadslid uit Dodewaard en evt.
iemand die bij het onderzoek in
Lingen betrokken is geweest.
Het geheel zal omlijst worden met
informasiestands, muziek en een vi
deoprogrammá over het onderzoek in
Lingen. Wij hopen dat deze info..-
si~idda9 zal leiden tot een bunde
ling van de verontruste mensen in
Dodewaard en omgeving en dat ook
in de omliggende gemeenten een eis

DODEWAARD: 10 JAAR KERNCEllTRALE
. 10 JAAR STRALING.

3



APRIL 1979; FIETSEN TEGEN DE
KERNCENTRALE BIJ
DODEWAARD.
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De reg.ring van Nedersaksan ge.ft toe
dat .r e.n v.rhoogd blo.dkank.rrisik~

i n de omgevi ng van de kernsentrale in
lingen optre.dt ~ o. L1 ngenst kinderarts
dr. Lang. Rekend. door op de cijf.rs
van het ministerie, én kwam tot de kon~
klusi. dat h.t aantal l.ukemleg.vallen
in het gebied rond Ling.n, van 1968
tot 1977, 12 k..~ zo hoog was als
in h.t land.lljk getIIiddelde. Al eerder
had een onderzoek In. de VS uitg....zen
dat in d. omgeving van de kok.nd_ter
reaktor in Big- Point-Rc>ck de klnder
stertt. rond 50S, h.t aantal leukemie
gevall.n rond 4DOJ en de' aangelloren lIIis
vorming.h zo'n 230S hoger lag.n dan het
gemiddeld. in d. hel. staat.
Toch blijven d. staatssekretaris van he~
ned.rsaksiese ministerie .n de bedrijfs
l.iders van de ling.nse ~ern$entrale
deze feiten als "onverantwoordelijke
paniekmak~rijN en " kwUdwillende ver..
draai'ing.n" b.stemp.len, en volgt .1' olt
.lk storingsgeval de nu onderhand wel
b.kend....d.de1iDg (voorzover er ilber
'!IalIPt meded.lingen volgenl dat er
ahsoTUltt g.en g.vaar voor de be~1king
bestaat. Als voorbeeld willen wa
hier oog een "weekje BrunshUttal" ,
waa~ ook een k.rns.ntrale 119t di.
"absoluut g••n gevaar voor de be~lking"
oplev.rt.
- in h.t reaktorvat werden grot. brokken
ijzer gevonden, die doordat ze in
d. koelstofeirkula.i. ronddarden
al v.rscheidene ko.lstof~pt!n ZWaar
hadden bescbadlgd. Slecbts door eén
g.lukkig toeval bleef de wanRtewis
selaar he.l. Zo ontkwam de bevolking
nog net aan .en z••r groot ongeluk
door het v.r.toPllen van h.t ~1si
.t.... Van d. brandstofelèlllef1wn.
- onda.nks d. zoveel gel'llelllde veilig
heid van kernsentral.s v.roorzaakte
een l.kke pomp een ove..ot_ing v..
h.t flOlIP.nhuis met water uit de Elb••
Hi.rdoor vi.l.nalle koelwaterpomp.n
uit, en hiardaor koa ~e ruimte waar
brandstof.lement.n waren opgeslagen,
ntot ....r gekoeld worden, en werd
het nóodzak.lijk ook deze ~ar wat...
te zetten. Vanwege onvoldoende kon
trole liep ook dit bekken over, het
water kwam 'terecht in .entllasiekanl
len waardoor ook hot v.ntllasir,;ist...
uitviel.
- bij het bergen van koelwnerpl1lllllen
wordt een .Iekttiei.n geddod door
een val in h.t pompenbuis.

Dit alles gebeurde binnen .en week
tijd~ Het cyniSM van de "argumenten"
dat keros.ntrales ong.vaarlijk zij"
en dat ze arbeidsplaatsen sçbéppen.
wordt duidelijk door de uitsltraak
van .en van de betrokk.n moeders uit
Lingen: 1l Als dat zo doorgaat, daa
hebben we getln arbeidsplaatsen meer
nodi g, maar begraafplaats.. voor onz..
kinderènt~

BLOEDKANKER DOOR
KERNCENTRALES

E.n tijdj. t.rug v.rsch.nen er in de
p.rs alarmerend. berichten dat .r
in de bondsrepubli.k zl.kt./sterfgeval
l.n zijn opg.tr.den door kernsentral.s.
Zo heeft bv. de vice-voorzitter van
h.t n.d.rsaksies. ziek.nfonds (KVN)
dr. H.rmann Kater,vastgesteld dat in d
omgeving van d. inmidd.ls stilg.l.gde
sentrale in Ling.n .en st.rke stijging
van de kind.rsterfte is opg.treden.
De diagnose: Leukemi., oftewel bloedka
ke~~ Daarn.ast h.bben ook 2 wetenschap
pers uit Bremen deze kankeTgevallen in
de omgeving van kernsentrales onder
zocht. R.sultaat: In d. p.riod. 1945
1968 zijn "slechts" 30 kinderen aan
bloedkanker qestorven, vanaf 1968,
dus sinds h•• In b.drijf st.ll.n van
"lingenJl, werden 230 sterfgevallen
geregistreerd .

Dick.

geen melding van hoewel er mensen
van de Volkskrant en de Gelderlan
d.r bij d. vi.ring aanw.zig waren.
Na afloop van de aksi. h.erst••r
bij ons oa. h'erdoor .en wat k.t
terig sfeertje. Wie schetst onze
verbazing als in het eerste nummer
van Mileud.f.nsie van 1979 w.l mei
ding wordt gemaakt van onze aksi ••
Alleen wordt d.ze toegeschr.v.n aan
de stroorngroep Dodewaard, maar een
kniesoor die daar op l.t. D. techno
kraten waren zelfs gefrustreérd
door onze aksie aldus b.richtte
Hans Kuit.rt. journalist bij de
Gelderlander: "Misprijz.nd wijst
hij naar h.t gro.pje demonstranten
van d. stroomgroep Dod.waard ...
Oe'frustrasies over de antîkern~

energieb.weging blek.n de hoofdmoot
te votmen i n de betogen.·'

Zoals je ziet h.bben we toch
ni.t helemaal voor ni.ts aksi.
gevoerd. M.rkwaardig blijft w.l
dat Hans Kuit.rt in Milj.ud.f.nsi.
wel over onze aksie bericht maar
niet inde Gelderlander, hoewel wij
kontakt bierover hadden opgenomen.
Zou de r.st van de r.daksi. van de
Geld.rlander soms v66r k.rnen.rg"
zijn????? "J)IC'JIt



BEL&IE: NUCLEAIRE VUILBAK
Belgie is het braafste land van de
g E.E.G.- ?artners: Het Atoom?rogram
ma ligt precies op sthema t zodat
naar verwachting in 1985 de helft
van de elektriciteit door middel
van kerns?lijting wordt o?gewekt.
In de afgelo?en 27 jaar heeft Belgie
zich al helemaal voorbereid op het
momentdat in andere landen 11 de
lampen lullen uitgaanD. Dank~ij 4e
voortvarende samenwerking tussen p
regeringen en bedrijfsleven, en de
prive-elektriciriets maatschappijen
mag Belgie in tussen Atoomland no.l
worden genoemd.

•elektrifikatie van belgië ... "

In 1952 werd er te MOL het Studie
Centrum voor Kernenergie opgericht,
met behul? van Amerikaans ka?itaa1
in het k.der v.n de M.rsh.1l hu1?(
~m Europa er weer helemaal bovenop
te krijgen).
Deze hul? was niet zobe1.nge100s .1s
het 1iJkt aangezien er "rul1kontrakt ll

werd gesloten tussen. Belg;e en de
Amerikaanse industrie: Het Studie
Centrum werd betaald met Uranium
uit de mijnen vanUnion Mini~ret
in het toen m.1ige Be1giesche Kongo
(Zaire,dus).
Het Belgies koningshuis stelde een
van ha.r landerijen volledig ter be
schikking voor het atoomcentrum, ge
legen in de bossen tussen Mol en
Dessel.
Dit gebied werd tevens erg geschikt
verklaart vanwege de " brave bévol
king in de Kempen ll die niet zo bru
taal was om meteen al in aktie te
komen. De eerste keuze was gevallen
op een gebied in Wal1onie, waar de
( overwegend') sosialities bewoners
niet gedi~nd waren van dergelijke
ambitifuze atoomplannen.

Trouwens, in het gebied van· Mol
kwam het atoomcentrum in goed gezel
schap van een reeds aanwezige lood
fabriek, eèn buskruitfabriek, en
zilverz.ndwingebieden •••• w.ar regel
matig mensen bedolven werden door
verzakkinqen.Anno 1979 is het drie
hoek Mo1-Oesse1-Géel uitgegroeit tot
een atoomcentum van wereldfannaat
met: Kerncentrale, s?lijtstofe1emen
tenfabriek, opwerkingsfabriek, op-'
sl'9?la.ts vOor r.dioaktief afv.1.
Uratom-labarator1a,enz.

BELGIE
OPOE
ELEKTRIESE
STOEL

In 1957 begonnen de be1gie.e e1ektri
citeits.bedrijven met de invoering
vanhet II degressieve tarieven stel
sel' omd.t het huishoudelijk elektr1
citeits verbruik duidelijk achter
bleef b1j de Euro?ese ontwikkelingen.
Met andere woorden,de belgen werden
via de tarieven verplicht om meer
stroom te gaan verbruiken, aangezien
dat goedko?er wordt... Dat w.s wel
nodig olldat er steeds meer stroom
ge?roduceerd werd, waarbij de eerste
atoomtrekjes al uit de verf kw.men.
Daarmee werd het startschot gegeven
voor de elektrifikatie van Belgie •..
waarbij de atoomenergie de hoofdrol
zou g••n spelen. In de zelfde tijd
werd .lvast besloten (o? instig.
tie van HET GROTE EUROPA) om de kool
mijnen te sluiten. Daarmee werd Bel
gie haar eigen energie broR ontnomen,
aangezien dat men niet kon terug val
len O? een enorme .ardgasbe1( zo.ls
in Nederland).
Het atoom werd het. licht?unt, en
om d.t .an de hele werel. duidelijk
te maken werd de wereld tentoonstel
ling v.n 1958 te Brussel volledig
dedomineerd door het Atomium. Volgens
de plannen van toen, zou deze"bollen~

winkel" in 1978 worden gesloopt,
ma.r inmiddels is besloten om het
gev.l tot Minstens het j••r 2009 te
l.ten st.an. Dat beloofd dus niet
veel goeds ....

Het Atomium symboliseert st~eds meer
de werkeltjke ontwikkelingen bij
onze zuidèr buren. In de afgelopen
twintig j ••r is er kom?leet netwerk
van elektr1cteits maatschapijen,
Amerikaanse multinationals, Waalse
st••1industrie en groot b.nkk.pita.l
ontstaan t dat maar één doel schijnt
te kennen:zovee1 mogelijl nucleatre
aktiviteiten ....
Het is overbodig te vermelden d.t
parlement en bevolking volkomen
buitenspel zijn gezet. Minder over
bodig is te vermelden, d.t de elek
triOteits maatschappijen voor 96S
in handen van prive ondernemingen
zijn zodat ook daar totaal geen
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( overheids) kontrole mogelijk is.
Dat betekent, d.t de hoogte v.n de
tarieven door prive ondernemingen
worden bepaald .. wat een verklaring
lijkt te zijn voor het feit d.t Be1gie
de hoogste t.rieven in West-Euro?
kent voor de huishoudens. Met de
industriele afnemers valt veel te
m.tsen, Ook het ?rlement heeft vuile
h.nden: veel .fgev••rdigden bezetten
posities in de kernenergie, zodat
van echt parlementair verzet geen
sprake is. De begroting van het min
isterie van Ekonomiese zaken, waar
bij in begrepen de staatssubsidies
voor de kernindustri~t ondervindt
nauwelijks problemen.
De elektriciteits maatschappijen
hebben pp zeker moment zelf een
mascotte in gezet: REDDY KILOWATT
een super smurff die- kompleet met
sto?kontaktneus-de voorhoede lijkt
te zijn van de I' All e'ectric society".

Tegen deze enorme 10bby~lke vorm
van verzet dan ook bijna onmogelijk.
De pers in ons buurlánd is volledig
op de hand van de atoOBindustrie,
zodat pogingen van de Anti-kernener
gie beweging om de kernindustrie aan
te klagen reeds gezeefd worden bij
de eindredakties . IllIIlers"de elektri 
citeits maatschapijen adverteren
veel .... ~ om zoveel mogelijk afzet
te krijgen. J.arlijks wordt er het
Salon voor de Elektriciteit gehouden
met extra elektrice bijlagen in de
grote dagbladen. " E1ektrise?lint
verwanning 11 en 11 Elektri,e radiato
ren" zijn in Belgie zeer bekende
buisgenoten. Het is .llemaal
E1ektricjteit w.t de klok sl.at.
Geen wonder: kerncentrales ?roduce
ren alleen elektriciteit en
afv.l.

BELGIE
NU EN STRAKS

De atoomk.art v.n Be1gie s?reekt O?
zich .1 boek delen: alles bij elkaar
?roduceren de 5 besta.nde kerncentra
les .1 25% van de stroom. Oaarna.st
wordt eind 1979 de feestelijke 'o?e
ning verwacht vande derde centrale
in Doel, terwijl de funderin9 v.n
de vierde .1 wordt ••ngelegd.
Ook de M.as schijnt een ideale vesti
gings ?la.ts te zijn: te ehooz en
Tihange staan er al twee, terwijl
Tih.nge twee en drie O? stapel st••n
( elk duizend megaw.tt). Iets dich
ter bij de Nederl.ndse grens, te An
denne~ is de atoommachine tot stil _
staand gekomen na de uitslag van een
referendum( O? 1 okt.'78 ) waarbij
80% van de bevolking IJ neen" stemde.
De enorme propaganda~machine van de
elektriciteitsm.atsch'??ij Intercom
werd tot staan gebr.cht, mede door
d.t de gemeente het ook niet meer
zo zag zitten. Overigens werd de uit
slag van het referendum ••ngevochten
( door Intercom en min. van Econo~iese



directeur van het franstallig studie
centrum Fleutus, die het helemoal
niet meer ziet zitten en daarov$r
naar buiten treedt.
In het verleden zijn er al divers$
mensen ontslagen in Mol, die op ze
ker moment met' vule was' naar buiten
kwamen .Ze zijn ook nergens meer aan
de slag kunnen k~n.

Over repressie gesproken: op 28 .febr.
werd bekend dat de Goeverneur vanOost
V1aanderen( waartoe Doel behoort)
reeds li jaar geleden een " demonstra
tieverbod tegen kernenergie" heeft
uitgevaardigd naar aanleiding van
ae gebeurtenissen in Malville.
Brokdorf, Grohnde en Kalkar(?) •••
Op 2 juni zal Doel centraal staan
in de manifestati, OOaSOOST STOP
PEN.

za en , om a re eren a e n ron
wettelijke basis hebben. Toch moet
dit wapenfeit duidelijke waarschuwing
zijn aan de atoomlobby~~~~ LICHTPUNTJES

Wim Kersten ( Tilburg)

lIITERATUIlR
- A1ctiekrant Kernernenergie

uitg. VAXS •
- Opwerking van kernsplijtstof

Eurochemic, een nucleaire •
vuilbak te dessel.
uitg. VAXS/ PEKNB

- Balans van een kolleltief
~e1fIIIoord progra_.
uitg. VAKS

++++++++++++++

MANIFEST

om de tel kwijt te I3ken ....•

++++++++++++++
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DOEL

BELGIE
in het jR_ 2000

49k8rnCBnt
....
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Het verhaal wordt steeds somberder,
alsof er geen weg meer terug is.
Toch begint het verzet tegen KSrnener..
gie én 11 milieubezoedeling H te groei
en, ook in Vlaanderen. Er staan veront
rustte wetenschappers op, zoals de

Overigens is de Belgiese bevolking
ook al ge waarschuwd : volgens ( nooit
ontkende) berichten zal Belgie in
2000 een kleine 50 kerncentrales her
bergen .....
En dat is maar ~én schakel van de
splijtstofcyclus : daarnaast wordt
er ijverig gebouwd aan de andere scha
kè1s. Oe opwerkingsfabriek EUROCHEMIC
zal worden uitgebreidiO< er zijn plan
nen voor een reusachtige splijtstof
fabriek te Borgwonn, in Mol worden
dtverse fabrieken en installaties ~

met fraai klinkende namen als BELGO
NUCLEAIRE uitgebreid. .
Be1gie werktl betaalt· ook mee aan
KALKAR, ofschoon de bevolking hier
over nooit is ingelicht. Net zomin
als de kranten ooit hebben geschre
ven over de Belgiese deelname aan
de Super-Phenix te Ma1ville.
De bevolking wordt overal buiten ge
houden, zodat ook inspraakprocedures
zoals 11 plaatsen voor kerncentrales'l
hen bespaard blijft. Er is al 4 jaar
sprake van ~en parlementair debat
over kernenergie, maar telke~s valt
er een kabinet of wordt de zaak uit
gesteld. De politieke partijen
staan ook niet erg te springen omdat
de meeste kernenergie wel zien zitten.
Vakbonden hebben er nog nauwelijks
over nagedacht ..... sterker nog:
!!n vakbond vindt dat Mol nog verder
uitgebreid dient te worden omdat ze
bang is dat de zaak naar Wallonië
dreigt te Yerhu1zen:~~



'STILLE KOP'LOPER' OP ATOOM6EBIED

~'78

Het is wel een trieste zaak io in
België. Zo'n verhaal drukt je ook
nog eens op de sombere feiten daar
(en ook in Engeland waar al Zg sentra
les samen loln 5500 MWe leveren en
waar een verrijkingsfabriek in
Capenhurst en een opwerkingsfabriek
in Windseale staan} en waar er
geen groteantikernenergiebeweging
bestaat. De atoommaffia heeft daar
dan ook de vrije hand: Demonstrasie
verbodi nu al Z7~ van de elektrlese
energie. oplopeod tot 5D~ in 1985.
door kernenergie; de elektrisiteits
voorziening is in handen van parti
kulieren die met STER spotjes werken
als het hen uitkomt. of niets zeggen
als hun dat nog beter uitkomt (zoals
over Kalkar en Malville),i plintverwar
ming.
de kernenergie-tegenstanders staan
daar dan ook heTemaal alleen. Geen
vakbond of grote politieke partij
maakt zich druk over kernen~rgie en
hoe het anders kan. Wel politici die
vlak voor hun heengaan zich onsterfe
lijk maken voor de atoommaffia door
hun laatste weRsen nog even door ~
drukken. Zoals de staatssekretaris
vaor de Waalse streekekonomie Urbain,
die Z dagen voor zijn heengaan het
besluit van het gemeentebestuur van
Hoei om de bouw van een koeltoren
VOOr Tihange te weigeren. vernietigde.
Dit was een herhaling van \'fOt zijn
voorganger Califice deed die op zijn
voorlaatste dag nog snel een ver
gunning voor de bouw van Tibange 111
afleverde en zo zijn opvolger van
een politieke halszaak verloste.
Dat het wettelijk kader dus ook een
grote farce is, is dan ook wel
duidelijk.
De kontole-instansies zijn verenigen
zonder winstoogmerk (VZW), vergelijkbaa
met de nederlandse stichtingen.
Deze verenigen, moeten om geen verlies
te maken wel werk hebben, zodat er
een konkurrensiestrijd komt die op
zijn minst schadelijk is voor de

kwaliteit van de kontrole. Dok zijn
die verenigen niet groot genoeg OIO
zoiets gespecialiseerds helemaal
te dQOrgronden. Daarvoor zullen ze
moeten vertrouwen Qp~juist ja
dezelfde mensen die dat zaakje gebouwd
hebben. De uitslag staat op 'die manier
al vast. Dok bestaat het gevaar dat
één vereniging specialistieser wordt
en dus alle grotere projekten krijgt
omdat zij de enige.1ijn die zoiets
aankunnen. En in diè situasie is het
gevaar van omkoperij erg groot.

Er is echter ook wel ietsposi-
. tiefs te melden uit België. De

referenda in Andenne (opkomst 76%)
en Dhey (opkomst 7m) hebben een
overduidelijk nee gezegd tegen
kernsentrales in hun dorp (63.4~

resp. 7D.5~l. Dit ondanks een groot
scheepse reklamehmpanje va·n Intercom
(de belgiese kernenergiemaatschappij):
1D.DDD~DDD Sf voor minder dan 19.DDD
kiezers. .
Daartegertover staat dat de atoom~

maffia weer van plan is Eurochemie
te Mol te heropenen, Deze werd
gesloten toen Engeland. Frankrijk.
West-Duitsland en Nederland zich
uit het projekt terug trokken en in
la Hague en Windscale met opwerking
begonnen. Het afval van v66r de
stillegging ligt nog steeds op het
terrein~~~_~urochemic. De maffia

heeft nU besloten alles in eigen han
den te nemen. de zaak zelf te gaan
exploiteren en zelfs uit te breiden
tot 5 maal de huidige grootte.
Je kunt je dan ook afvragen waarom
daar niet tegen gedemonstreerd wordt.
Het is een veel essentiëler onderdeel
van de kernenergiestklus en de vuilste.
Dok lijkt me een demonstrasie in Kol
beter dan een manifestasie in Doel.
Er zal. echter wel mee hebben gespeeld
dat er de laaste keer in Mol maar
ZOO mensen waren en bij het ludieke
"Grote Gebeuren ll in Antwerpen· zo'n
5000. Dok spreekt doel waarschijnlijk
meer aan bij mensen ~ie er nog nooit
over nagedacht hebben: als je die
mensen wil bereiken moet je niet
gelijk iets aanpakken wat verder weg
staat maar de sentrales zelf. En wat
dat betreft is doel wel een geschikte
keuze: Z draaiende sentrales van 760
MWe tesamen. nr.3 is bijna af (g3OKWe)
en de fundamenten van nr.4 (l_e)
liggen er aL .......
Dat de antiJternenergiebeweging in
België nog niet zo sterk in z'n
schoenen staat kOlOt ook tot uitdruk
king in het f..a dat ze geen stop-
kernenergie-eis voert, maar de veel
minder vergaande moratorium-leus.
Kaar alla. we hopen dat ook de
belgiese AKB na Z juni versterkt
uit de st:ijd zal komen!

Cor

Bij deze uraniumroof heeft 'Zuid'"
Afrika twee soorten belangen:eko
nomische en militaire,. Op de eerste
plaats verdient Zuid-Afrika aan
de verkoop van het uit Namibie ge
roofde uranium. Ten tweede wil
Zuid-Afrika een atoommacht worden.
Ruurd geeft hiervoor een drie-tal
bewijzen. Zuid-Afrika laat kerncen
trales bouwen. heeft de beschik
king overeen verrijkingssysteem,
nl. het jet-nozzlesysteem. en ten
slotte heeft Zuid-Afrika het.Non
Prolifera;ieverdrag niet onderte
kend.

RUURD IIIJISMAN: URANIUMROOf IN' NAMI
IIE;öoe,Neder'and.daarbiJ betrok-

err 15.
lreiiO;1I2•50•

Ruurd lIui_n heeft een boek ge
schreven over uranitmnijnbouw.
Toch is het een boek geworden
met verdergaande konsekwenties.
Het gaat om uraniumwinning in Na
miMe. een land <lat nog steeds
illegaal door het racistische
Zuid-Afrika bezet wordt gehouden.
Het waarom van deze bezetting wordt
in dit boek duidelijk. Namibie
wordt namelijk beroofd van zijn
grondstoffen waaronder dus het
uranium.

BOEKEN
De westerse landen zijn hierbij

EN °Z0 nauw betrokken. Een frans konsor
tium bouwt in Zuid-Afrika kerncen~

trales,Rio Tinto Zine beheert de
, . ---Rossingmijn (uranium) in Namibie

en laat de zwarte arbeiders onder
zeer slechte omstandiheden werken,
en tenslotte zal Nederland via
Euratom en Urenco uranium uit
Namibie gaan verrijken. Dit is na
tuurlijk geheel in strijd met re
soluties van de Verrenigde Naties.
Ruurd gaat uitvoerig in op al deze
ontwikkelingen. Hij verbindt d~

strijd die hier gevoerd wordt
tegen kernenergie met de strijd
tegen racislIIe en imperialisme.
De strijd tegen levensgevaarlijke
technologie i s ten nauwste ver
bonden met de strijd van deSWAPO
Voor een vrij en onafhankelijk
Namibie.
Verplichte kost dit boek.
Dick
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SCHOLIN&SCYCLUS DL.&
DE SPLIJTSTOFCYCLUS.

In14idi7lfl: dit is de /lead. af1.""....ng in de aollt>lings
Bene. In d. eerste aft'weringe.n gingen oveJt~
rad:i.oac#eviteit is . Een groot aantal. tumenJl die
Je Vääk tegen kOmt op dit gebied, ia toon uitgeZ.gd
Daarna _sn het/ál'itu#P. on de tea'/:ni.k van _
csntrales bellt>nde • P""Bn8ïièi'iI het U>'<l>l'lum g.votgd
op mn »eg van de umnium mijn tot en met de OPWS""
kingefa1Jtoie1<,xijdene de•• »eg, ook ""Z de splijtstof
ä%a~ gBnOMld, komt op v.,..altillende plaata.nï'tidlö-

ti.f "atal'iaaZ vl'ij, In de laatst. afI..v....ngen
is diapsr in gegaan op de "".v•• lh.den vl'iJkomsnd
radioaktief matanaaZ .De poeitie van het 1/Bdieninga
personeet van këmaentNZss wrd beUokt.

Deu af1.OlJal'ing gaat over de laatst. _. acllt>hela
in de k~e1<.ten; de Of1""X'kingafab1'iak, di.
ook al. eerder ltQn de orde ie geti1eeBtJl 8n de n defem-,.
tisve" _lag van radioaktief afval.e.t is de b.ao...
ling ia d. volgende af1."".l'ing ank.l. fi"""';ela
sn economiea. aapektsn te bellt>nde lon.

OPWERKING VAN GEBRUIKTE SPLIJTSTOf
ELEMENTEN.

Een splijtstof element moet na zekere
tijd vervangen worden: niet omdat
alle U-235 kernen gespleten zijn.
en de splijtstof dus op is, maar
omdat de kans, dat de nog aanwezige
U-235 kernen door een neutron wordt
getroffen en tot splijting worden
gebracht te klein is geworden,
- - In dit verband is een belangrijk

begrip de z.g. verSP1ijtinäsgraad
van de sp1ijtstof.Een zeljPe
hoeveelheid splijtstof met een
hogere versplijtingsgraad,

- bevat minder nog niet verspleten
U-235 kernen, en meer splijtings
produkten.

- - Is sterker radio-aktief.
- Heeft tijden s het verblijf een

grotere hoeveelheid warmte ontwik
keld (met behulp waarvan men de
begeerde elektriciteit produceert).

De versplijtings graad drukt men
uit in de geproduceerde warmte( een
hei d: megawattdag, Mwd) per gewi chts-hoe·
veelheid splijtstof( eenheid: ton).
Voor de huidige lichtwaterreactoren
bedraagt de versp1ijtingsgraad on
geveer 30.000 MMd/ton. Voor de gas
grafiet reactoren, die met natuurlijk
uranium werken, ligt de.versp1ijting
graad rond de 1500 to 4000 MWd/ton

(ut 1)

Oe gebruikte splijtsof elementen
worden eerst gedurende 150 dagen
tijdelijk opgeslagen. Tijdens deze
periode vervallen de kortlevende
radionucliden en neemt de aktivi
teit van de elementen tot ongeveer
1/3 af. Bij dit verval komt zoveel
warmte vrij, dat koeling noodzake
lijk is om een ramp te voorkomen.
Na deze afkoe1ings periode zijn er
twee mogelijkheden. Men kan probe
ren een definitieve opslagplaats
te vinden, waarmee men het komple
ten splijtstofelement als ( radio
aktief) afval beschouwt.

In een
gebruitelement zitten echter nog
bruikbare stoffen, zoals het ver~

spleten U-235 en het gevormde Po
239. De tweede l!!8gelijkheid is dan
ook, ûatmen in een z,g, ~ipgs
fabriek deze bruikbare stoffen van
de andere af te scheiden.

DE OPWERKINGS
FABRIEK
De bestaande opwerkings fabrieken
zijn Of militaire installaties be
doeld om uit gebruikte splijtstof
elementen plutonium te halen als
grondstof voor kernwapens 6f ex
perimentele installaties met een
relatief kleine kapaciteit! bv.
30 ton per jaar).Kommerci@le 0p
werkingsfabrieken met een grote
kapaciteit van bv. 1500 ton/jaar
bestaan nog niet.
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Op elke 50 kerncentrales van' 1000
MWe heeft men zo'n grote opwer
kinBsfabriek nodig.
Dergelijke installaties zijn gepland
door Engeland in Winscale, door
Frankrijk in Le Hague en door West
Duitsland in Gorleben.
In fig.l is een vereenvoudigd sche
rna te zien van de fabriek die de
" Deutschen Gesell8chaft fUr Vi eder
aufbereitung von Kernbrennstoffen
(DWK)" te Gor1eben wil bouwen(lit 2)
Deze fabriek met een beoogde kapa
citeit van ong. 14DOton/jaar is
ontworpen o.a. op grond van de er~

varingen op gedaan met de experimen
tele installatie. de WAK. te
Karlsruhe(30 ton/jaar).

Oe gebruikte splijtstofelemen
ten, die men van verschillende

kerncentrales ontvangt, worden
voorlopig opgeslagen in een~
slagbassin, (zie schema). tof-dat
er een zaa&,UiAJte beschikbaar is.
De sp1iJts f elementen worden daar
onder een stikstofadlllOsfeer in stuk
ken gezaagd. In de lucht is de
kans op ontbranding te groot. Oit
gebeurd liet een op afstand bedie...
bare zaag in een ruimte. die met
beton en loodglas is afgeschermd
van de omgevi ng. Daarna worden de
brokken in een oplossing van salt
Peterzyur en een organies oplos·
middel bv( kerosiene met tributy1
fosfaat) gebracht. De hulzen van
de splijtstofstaven ( bestaande ui~

zirca10y) lossen. in dit mengsel niet
op en worden afgescheiden. Bij deze
eerste twee stappen van de opwerking
komen grote hoeveelheden gassen
en in het gas zwevende stof eR
dampdeeltjes vrij. Bij de eerste
opwerkingsfabrieken werd dit meng
sel ongezuiverd afgevoerd door de
schoorsteen.



- RAOI0AKTIVE EOELGASlS0TOPEN
RrYP,ton-S5 1S het radio'

aktive edelgasisotoop. dat in grote
hoeveelheden vrijkomt bij dé opwerl

- RADIOAKTIEVE EOELGASISOTOPEN
Rryjton-85 1S het radloaktieve
edelgasisotoop ,dat in de groot
ste hoeveelheden vrijkomt bij de
opwerking van gebruikte splijtstof
Bi3 de kleine installatie te Kar
Karlsruhe voerde men dit af via
de schoorsteen. Voor de fabrlek~

die in Gorleben gepland is, vond
men dit toch te bond worden.
Men is van plan de radioaktieve
edelgasisntopen met een speciale
installatie, die voor dit doel
nog niet op grote schaal is toe
gepast, uit de afvoergassen af
te scheiden en deze radioaktieve
gassen in hoge druk Cilinders t&
bewaren.

- TRITIUM Het radioaktieve waterstof
isotoop TRITIUM komt gedeeltelijk
in het vaste afval tereeht .. wNt
gedeeltelijk door de schoorsteen
geloosd en voor een belangrijk
gedeelte komt het binnen de
fabriek voor in de VOnll van" tri
tiumwater" ( HTO i.p.v. HZO).
Men stelt dat het tritiumwatèr
binnen de fabriek herbruikt kan
worden. Olt is echter niet onbe
perkt mogelijk.OM het tritiumwa
ter 11 schadlos zu beseitigenl

'

stelt men zich voor het met behulp
van bindmiddelen tot cement blok
ken te gieten en bi~ het afval
in vaste vorm te voegen.Als tweede
mogelijkheid ziet men ondergronds
injecteren van het tritiumwater
in poreuze van de omgeving geiso
leerde, grondlagen ..•••••.•

plutonium
splijtstof~

~lementen-o.f

boiilmenfabriek

plutónium
behandeling

uranium':'
plutonium
schsiding

uranium
behandeling

afscl)eidipg
splijtingS
produkten- .

uranium;", .
vérrijkings
':f!'ibriek

krYPiton en
xenon .
fllter

- JOOO Oe radioaktieviteit van Bet
JOOd" wordt vooral bepaald door
de isotopen 1-131 en 1-129.
Aanvankei ijk neemt de radioaktie
vetelt sleI af. doordat in het
begin 1-131 voor m van de akti
vitèit zorgt d'it isotoop heeft
een vrij korte halfwaarde tijd van
S dagén. Na enkele maanden is de
aktiviteit van het jood gezakt tot
ongeveer 1% van de beginwaarde. maar
neemt daarna nog slechts
zeer langzaam af. Be rest van de
radlo-aktivltèit komt nl. van het
isotoop 1- 129 met de lange half·
waardetijd van 17 miljoen jaar,
Met de huidige filtèrs is het
mogelijk 99.995% van het jood op
te vangen.

.jodium
filter

zuiv~ring

."...-- --,,,.- -:--- ,- ....... '
4 l neeralê:\.g"
~= ::,'-:" .-.-:'.::"'"

'~Qnsentreren

, splij~ings
.produkten '8.

ac1;;iniden

--,-- -'~--/ --:-----,
lt/afval lnbeddeh~'
'\ ,\ in glas ,... ,_ .... /

.... ,- - - - - .--'"- -:... -"'_ .... -

oplossen -in
zoutzuur ~en

"organies 'op
losmiddel "

zuur-te:rns,
winnlng'

... -_-:-_---:.--:::....
.1 ( ...trttium-'1
t \.' afvoer /,

....::.,~;..--.=:. ....

~ ... 'SPlijtsto;L.IIlt-U elementen_

opillagbassin
,/-

, ra(iioaktieve.,-'--,~__.;
gà~sen ~ ,aeroBol

filter

SCHEMA VANHE~OPWERKINGSPROCES' (vereenvoudigd)
===~==========.=====~=====~==== '. .
(Radioaktief afval is omgeven met een,dubbeletippellijntje.)'

v

Voor de geplande fabriek te Gorleben
Is men van plan met behulp van ver
schf1lende filtertechnieken het
grootste deel van de radloaktieve
stoffen uit de afvoer gassen tè z
zuiveren:
- AEROSOLEN Oe ervaring met de WAK

is dat de uitworp van Beta stralende
aerosolen tot 3% en vand.. Alfa

stralende aerosolen tot 30~ van de
wettelijk boegestaande grenswaarde

stralende aerosolen tot 30% van
de wettèlfjk toegestaande grens
waarde beperkt wordt met behulp
van filters, die minder dan 0,1%
van de aangevoerde aerosolen dOQ~

laten. Aerosolen zijn dampdeeltjes.
j zte voor de diskusste over de
~ttel;jketoegéstaande grens
waarde de vorige aflevertngen)

,;::- ::= =- ---=:=-.~ =,'=, ,-,....
11 (licht) 'radioaktieve,'
'I poetsdoeken, (hand'J-I,'
"schoenen e.d. ....... 1-

.....-=..-::..:.-.-7_ -='-=-_-_:-=. -

"aag
ruimtel--1--' I

- KOOLSTOF 14 (eI4) Koolstof 14
h~ft een halfwaardetijd van 5730
jaar, zodat het in de loop der
tijd steeds veelvulderiger zal
voor komen op aarde als gevolg
van toepassen van kernenergie.
Kovlstof is een zeer belangrijke
bouwstof voor het leven op aarde.
Onbegrijpelijk is het dan ook.
dat er geen moeite zal ~rden ge
daan om de hoeveelheid in het
milieu geloosde koolstof 14
drasties te verlagen.

In volgende stappen van het 0JlWG1'-_________________, -1 kings proces worden met behulp van
een aantalchemiese processen
de verschillende bestanddelen •
o~a~ het nog over gebleven uranium
en het In de reactor gevormde Plu
tonium, van elkaar gescheidenflie
schema). Zoals ook In het schema
is aangegeven wordt op verschillen
de plaatsen in het opwerkings pro
oes radloaktief-afval geproduceerd.
Wat men hiermee denkt te doen
vormt het tweede deel van deze af
1ev,ering •
ROUTINELOZINGEN: Over routinelozin
gen' d.w.z. lozlngen, die ten allen
tijden door een in bedrijf zijnde
opwerkingsfabriek worden gepleegd,
is hiervoor al het een en ander
opgemerkt. Voor het overige ve..lj
zen wij naar vorige afleveringen~
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MOGELIJKE ONGELUKKEN IN OE
OPWERKINGSfABRIEK.

Niet alleen
in de kerncentrale. maar ook in
en om een opwerkingsfabriek zijn
ongelukken menselijkerwijs onver
mijdelijk:
- KETTINGREAKSIES. Op vele punten

1" het opwerklngsproses is het
mogel ijk dar er plaatsel ijke op
hopingen van uranium of plutonium
ontstaan. Als hierbij de krltiese
dichtheid overschreden wordt,
treedt er een ongekontroleerde
kortstondige kettingreaksie op.
vergezeld door intense straling
en een grote warmte-ontwikkeling.
Bij metaal vormig zuiver plutonium
bedraagt de kritiese massa onge
veer 5 kilo. In het opwerkingspro
ses is er echter sprake van wate
rige oplossingen waarbij een
konsentrasie van B gram per liter
al voldoende is om een kettingre
aksie te ve~rzaken.

-OPSLAGTANKS VOOR VLOEIBAAR
HOollRAbIO AKTIEF AFVAl.
De wanden van deze taRks korro
deren ekstra snel door de intense
straling. die door het afval wordt
veroorzaakt. Regelmatig Dver~

pompen in 'een verse tank is daar
door noodzakelijk. Daarnaast wor
den in de tanks aanwezige water
molekulen (H20) olv. de straling
gesplitst in waterstof en zuurstof,
een zeer eksplosief gasmengsel.
Eksplosies voorkomt men door
de lucht in de tanks voortdurend
te verversen en het gevormde
waterstof-zuurstoftnengsel
af te voeren. Bij een defekt in
dit luchtverversingssisteem
is binnen enkele tientallen uren
een hoeveelheid watersof-~uurstof~

mengsel gevonnd t voldoende voor een
ZWare eksplosie. Bij een dergelijke
eksplosie zal de hoogradio-
aktieve inboud van het vat over
een groot gebied (tot meer dan
honderd kil~ter ver) verspreid
worden~ •••••••.

De opslagtanks moeten voortdurend
gekoeld worden. Binnen enkele
dagen na het uitvallen van ~e

koeling is het vloeibare afval
drooggekookt en bereikt dan in
korte tijd temperaturen boven
de dui~end graden. Oe 910eiende
massa smelt zich daarna een weg
door de stalen en betonnen om
hullingen.

Zo zijn er nog wel meer mogelijke
ongevallen te noemen. Hoe groot
de kans erop is, is nog onduidelij
ker dan bij kerncentrales. Het
verschil tussen voor en tegenstan~

ders zit hem vaak in waar men het
voordeel van de twijfel legt en de
redenen die daar achter zitten
(geldelijk gewin of miljeu-bezorgd
heid) .

REPARATIES EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN.

Nog veei duidelijker dan bij een
kerncentrale is het werk in een
opwerkingsfabriek wezenlijk: wer
ken metradioaktief materiaal.
Een gedeelte van het werk kan gebeu
ren met apparatuur met afstandsbe
diening en beschermd door dikke
betonnen wanden en loodglas.

Een gedeelte van het onderhouds
en reparasiewerk is echter een
kwestie van een plastic pak-
aan. een ademhalingsfilter Op en
zo vlug IlIOgelijk (vaak binnen Hn
of enkele minuten) je karweitje op
knappen. Om binnen de wettelljke
normen te blijven, moet jé daarna
enkele maande of een half jaar ander
werk gaan doen. Veelal laat men
gevaarlijke klusjes opknappen door
uitzendkrachten of op een andere
wijze tijdelijk ingehuurd perso
neelt 20dat men niet een dure kracht
zolang op non-aktief hoeft te
stellen. Het ideaal van opwerkings
fabriekont~erpers is een volledig
geautomatiseerde produksiegang.
Het is echter onvermijdelijk. dar
er toch weer een onvoorziene om
standigheid optreedt ener ergens
een reparasie moet wo~en uitgevoerd
in een zwaar radlo-aktieve omgeving.
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De problemen met opwerkingsfabrie
ken zullen in de naaste toekomst
bovendien nog vergroot worden, door
dat tot nu toe de meeste opgewerkte
splijtstof een relatief lage ver
splijtlngsgraad had (zie begin van
dit artikel) en een omhulling, die
in hetzelfde goedje is op te lossen
als de opgewerkte splijtstof.
De uit reaktor-tochnies oogpunt
~eer geschikte splijtstof01llhullingen
van zircaloy zullen echter in stuk
ken gezaagd moeten worden. Repara
ties in de zwaar-radioa~tieve zaag.
ruimte zullen waarschijnlijk een
bedrijfsstop van enkele weken met
zich meebrengen.
De volgende stap. het oplossen
van gebruikte splijtstof, gaat ge
paard met lIKleilijkheden, veroorzaakt
door de hoge radioaktivlteit van
de splijtstof. Het oplosmiddel
(tributylfoffaat) ontleedt, en de
ontledingsprodukten vormen samen
met bv. zl rçonlum onoplosbare ver
bindingen. Ook een aantal radioak
tieve splijtingsprodukten, die in
de splijtstof met een hogere ver
splijtingsgraad meer voorkomen,
zijn onoplosbaar in h~t gebruikte
oplosmiddel. liet hierdoor ontstane
slip hoopt zich hier en daar op
en veroorzaakt verstoppingen, waar
door het proses stilgelegd moet
~rden. In Windscale werden in sep
tember 1973 35 mensen bestraald,
toen bij een eksplosie opaehoopt
ruthenium-l06 vrijkwam. (l1t3)
Voor een uivoeriger behandeling
van de opwerkingsfabriek verwijzen
we naar 1iteratuurbron 1.

Litl, K. Nienhuys, 0, Noordegraaf.
Opwerking van'keënafval. April 1977
Ver. Ml1; Oef. 2 Weteringpits. 9
Amstel"llam.
Llt2: WSchfrller. Atomwirtsschaft.
juli :aug. 197B, blz ..326.
Lit3 : Opwerking van splijtstof.
VAKS Belgi@. Verkrljgbaar bij de
SSK Nijmegen, Vondelstr.6

Deze serie verscheen eerder in
Energie dat zijn wij.



AHIUS KORREKTIE

DE STAND VAN ZAKEN IN AHAUs.

In Ahaus is op 27 jan. één aksi.deg
.n ••n demonstrasi. g.houd.n t.gen de
opslagplaats voor atoom-brandstofel.
ment.n di. daar volg.ns de huidig.
plannen g.bouwd zal gaan wOrden. Er
war.n + 3000 menS.n van de AKB ui t
N.d.rläind .n Noord-Rijn-Westfal.n
raanw.zi g. In h.t c.ntrllll van d. stad
'w.rden d. omstand.rs in 15 tot 2D stand
jes gewezen op de gevaren van kern
en.rgi•. Daarbij waren ook muzi.k
gro.p.n van d. partij. Dankzij d. vel.
diskussies die gevoerd werden kon de
bewoners van Ahaus de aangeprate vrees
voor lIberoepsdemonstranten" een beetje
ontnomen worden. Dat deze ·'angstll

aanwezig was werd Ol. duid.lijk uit
de reaksi.s van een boerenorganisasi.
l.id.r die bang was dat er kommunist.n
kwamen die de zaak in de -fik zouden st.
ken. In de stadshal w.rd g.durend. d.
h.l. tijd ••n informati.f progr_
g.presenteerd. omlijst met IlIUzi.k .d.

To.n de .ig.nlijk. demonstrasi.
begon vi.l Illetee" op dat .r w.inig
machtsvertoon van politi.zijde was.
Er werd .cht.r w.l druk g.fotogref••rd
door still.n .n men zegt dat .r 1500
manschapp.n in de stlld gere.d stonden
0IlI al S1lOg t. kunn.n worden ing.z.t.
Het bouwterrein-in-spe kon zo
door d. demonstrant.n b.tred.n worden.
Nu is h.t nog een w.i .n de wens w.rd
g.uit dat h.t dat ook mocht blijven.
Op d. ",,1. w.rd een mod.l van h.t
"Zwi schen1~er" verbrand en een
kl.i ... red.vo.ring gehoud.n. woann••
h.t d.monstrati.v. g.d.elte van d.
manifestatie w.rd afgesloten.

Volgens d. Arb.itskreis Umwelt MUn
'schen (AI<M) ho.ft er nog niet getreurd
te word.n omdat de beslissing om de
opslagplaats te bouwen nog ni.t is
veranderd. O. aktiedag heeft drie
doelen b.reikt. T.n eerste _is de .s
sentiäle plaats van Ahaus in de splijt
stofciklus duid.lijk gemaakt. (Zond.r
tussenopslag kunnen niet meer kern
centrales gaan werken.) en ten tweede
weet de atoomlobbie nu dat z. bij de
bouw zek.r op v.rder. tegenstand zal
stuiten. Als d.rde punt is het ..ker
dat de bevolking van Ahau~ z.lf
h.eft gezien dat ze niet alle.n hoeft
te staan in haar strijd tegen de bouw
plannen.

Een voek later (4 feb) werd in
Ahaus een soort hoorzitting gehoud.n.
o. voorzitt.r op.nde met d. woord.n
dat niemand bang hoeft te zijn want
er zouden daar toch g••n beslisingen
vallen. De autorit.iten wilden all••n
d. id.en van de b.volking e.ns horen.
(Uiteraard. st.l j. voor dot de
regering de bevolking ••ns zou laten
b.sliss.n; daar h.b j.,toch verki.
'zing.n voor?) Na lang g.i!tIner werd
er go.d gevonden dat .r films en
bandopnamen wreden gemaakt voor tv
en radio.

E.n flinke twe.strijd ontstond
rond d. vraag welk soort vergunning
voor de bOUW werd ver'.end. De DWK;

de maatschappij di. achter d. plannen
zit. had ••n v.rgunning aang.vraagd
voor de opslag van brandstof.lementen.
O.z.z vergunning is echt.r i.ts
and.rs dan di. voor afvalopslag. E.n
g.deelt. vah h.t spul dat naar Ahaus
zal moet.n is toch -wel degelijk af
val te noem.n omdat het bij de evt
opwerking waard.loos is. Het blijkt
.chter dat .en brandstof.l_nt.n
opslagv.rgunning v.el g.makk.lijker
wordt afgegev.n, zodat OWk door di.
aanvraag tijd en geld dacht uit te
sparen.

lat.rop d. dag bl••k het twe.de
OWk-geintje. Oe plannen die voor
het v.rkrijgen van de v.rgunning Wàren
voorgelegd zijn zo vaag dat het niet
mog.lijk is om konkrete fouten aan te
geven. Er zou echter voor gezorgd
word.n dat aan d. plann.n nog advie
z.n en opmerking.n van buiten af
werden toegevo.gd. Hu bleek dat de
OWk het li.fst met vri.ndjes uit
eig.n kring sp••lt. O.ze adviezen
zouden n1 gegev.n word.n door ENI,
een dochterb.drijf van Elektrowatt.
d. bouw.r van de zwitsers. k.rncentra
l.s. Elektrowatt zal zek.r niet zijn
eigen atoomnest b.vuil.n. dus ••n
onpartijdig oord.el is te betwijfelen.

V.I. wetenschapslieden en 81
Ahaus dreigd.n op t. stapp.n als .r
ind.rdaad niet eerst me.r rapporten
di. van k.nnis terzak. g.tuig.n .n
niet van twijfelachtige h.rkomst
zijn. op tafel k_n. Dan 1'Is zou een
go.de hoorzitting kunnen word.n ge
houden.

Wat geb.urd.' d. voorzitt.r di.
niet wilde afgaan omdat iedereen weg
liep. b.gon als ••n raz.nde op t.
bellen met als resultaat dat de
zitting tot d. volg.nde woensdag
wq.rd ultg.steld. Voor het eertt
werd.n de argumenten van de AKB zo
zwaar gewog.n dat men erdoor in het
nauw werd gebracht:
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In Onderstroom n~ 17. staat in een
kader op pagina 19 nieuws over een
NVV-lening. Er staat dat .r op
27 januari een l.ning is afg.sloten
met Sonatraeh. Dit is juist. maar
d. l.ning waarbij _h.t hoofdbestuur
van het NVV is b.trokken. is een
andere. DI. l.ning w.rd op 18
januari g.plubliseerd en is groot
$ 75 nltljo.n en aan ...Hucl.bras.
d. braziliaans. staatskernen.rgi.
maatschappij.

martin

Het v.rvolg 's woensdags: dé
land.sregering had bepaald dat .lk
raPllort dat zal word.n 901llaaU In
••n soort hoorzitting zal worden
besproken. Illoarna kan pas liet de
bollw worden begOlin.n._ Dit heeft nu
twee winstpunten opgele....rd: h.t is
mogelijk geword.n 01Il inhoUdelijk kri
tiek op de plannen te l.....ren elI
het twe.d. pakket rapPOrten zal 1'Is
in, juli klaarllgg.n en dat Wil zeggell
dat voor augustus nooit kan worden
gebouwd.

oe zitting verliep verder
uiterst YreeIIld. Ondanxs dat Ileloofd
was dat d. st.rIe. arm zich afzijdig
zou h\lllden waren er 30 _al'bewlpemle
politieliedén onder het podium vere
stopt. Duez manschappen lIIOesten weg
volgens afsp"raax. maar dat ging niet
door en daarom h.bben de tegen
stand.rs d. zaal Verlaten met als
resultaat dat behalv. autoriteiten
en atdOll110bbie nog maer een paar
mensen aanwezig waren. Op de vragen die
nog werden gesteld bleven lln1>loorden
vaak achterweg. zodat de vragenstel
l.rs xonkludeerden dat de zitting als
g.s1ot.n mo.st word.n besehouwd.

Ad (g.gevens un info
b~cht A.K.U.)



URENCO BAAT DOOR
Sinds nllllllèr 14 heeft er niets
over URElICO, die onder andere de
UC-fabrièlt ~bAlmelo heeft, in
Onderstroom gestaan. Wie daaruit
wil konkluderen dat de direktie
van dit concern stil zit, die
heeft het lIis. De laatste weken
hebben er weer enkele stonoachtige
ontwikkelingen plaatsgegrepen.
Maar eerst een overzicht van de hui
dige situatie. URENCO is het in 19}1
opgerichte concern voor de verrijkjng
van uranium in nederland, groot-brit
tannië en de brd. In dit concern
hebben de nederlandse en britse
regering elk een belangrijk financieel
belang en een evengrote stem in het
kapittel. Het concern heeft in de
landen waarin het is gevestigd dochte
ondernemingen. waaronder ultra-centri
fuge Nederland NV (UCN) en Uranit GMBH
Het bestuur van het concern wordt gere
geld in het "Joint C....itee". waarin
de nederlandse, britse en westduitse
regering zitting hebben. Voor een
uitgebreidere beschrijving van de,
struktuur van het concern en zijn
optreden verwijs ik naar het artikel
in Onderstroom nr. 14. pagina 10.
Naar aanleiding van de tweede uit·-- -.
breiding van de UC-fabriek, in Almelo.
de eerst, konmerciille fabriek van het
concern, is er op 4 1IIUrt 1978 tegen
het verrijken van uraniUII in Almelo
gedemonstreerd. Naast de 40.000 men
sen is er ook in het parlement aan
dacht aan URENto besteed. Dit leidde
tot een reeks kamerdebatten die in
Onderstroom nr. 14 op'pagina 16 door
T~n_ en llans uitvoerig zijn beschreven.

NIEUWE
ONTWIKKE 
LINGEN

Op vrijdag 2 februari stuurde minister
Van Aerdenne~n economische zaken,
een brief naar de Tweede Kamer. In
deze brief verklaart de minister dat
de s__rking in URENCO-verband tot
in 1991 wordt vOQrtgezet. Ook was er
ove"lenstemming bereikt Qver een derde
vestigingsplaats van een oentr1fuge
fabri lOk. Deze derde fabri ek Ic<lmt in
Sronau. in de deelstaat Nedersaksen.
ongeveer 30 km ten oosten van de
fabriek te Almelo. Dit was overigens
al in 1974 in principe besloten.
tQen nog Van der Stoel (PvdA) en
Lubbers (COAt verantwoordelijk waren
VQor URENCO •
Op dinsdag 6 februari meldt de
·VQláekrant· dat zowel Relus ter Beek
(PvdAt als Jan van Houwelingen (CDA)
moeilijkheden verwachten naar aanlei
ding van deze brief. Het zijn leden
van dezelfde politieke partijen, die
toen zij nogee~ regeringscQalitie
vormden. dapper meewerkten aan de
ontwikkeling van URENCO en aan de
principeovereenkomst in 1974. Nu vijf
jaar later maken beide partijen hier
Qver grootste opschudding terwijl zij
er in 1974 het diepste stilzwijgen
over bewaarden. Dit zal niet bepaald
een indruk van ""rechtheid' achterlaten.
Het kernpunt van hun kritiek is het
eXPQrtbeleid van URENCO.

Niet het al of niet verwerken van
uraniUII staat ter diskussie, ook niet
het punt van verrijken al dan niet
voor de produktie van atoollboREn
(zoals in de engelse fabriek van
éapenhurst) levert problemen op. Alleen
de export en exportgaranties kondo
moeilijk liggen. Of zoals NIx van der
Stoel in 1973 schreef in het blad van
het Reactor CentrUIl Nederland (maart
'73. pagina 57) atoomenergie en haar
toepaasingen: ·Nederland••••• diende
te proberen zo waterdicht mogelijke
garanties te verkrijgen dat misbruik
voor militaire doeleinden zou Zijn uit
gesloten.' Militaire dOeleinden zijn
blijkbaar het enige lIisbruik dat je
van verrijkt uraniUII kunt maken en de
garanties daartegen moeten alleen maar
to waterdicht ..gelijk zijn, Werkelijk
waterdichte garanties zijn inderdaad
niet mogelijk zodr~ je begint uraniUII
te verrijken.
We laten de heren parlementariilrs
verder kibbelen over wat er op de
vergaderi ng van het Joi nt COlIIIIi tee
van 11 september 1974 is beslist
en wie er nu verantwoordelijk is
en wie er buiten zijn boekje is
gegaan. Dit soort muggezifterij
doet niets af aan het feU 4ilt in
1974 nederlandse ministers hun
toestellllling gaven voor Jleo derde
vestigin9 van URENCD. en wel in de
BRD (na dé Vestigingen inAlmelo en
tapenhurst). Dok de vraag of de
fabriek in ~lmelo een capaciteit
van 600 of van 1000 1IlOet hebben
voordat er in Sronau kan worden
begonnen is niet wezenlijk. De
heren parlementarii!rs hebben in
deze kwestie al genoeg boter ""
hun hoofd.

UITBREIDING
IN
CAPENHURST
Na de brief van de mnister van 2
februari bleef het parlement over
die brief nog 2 weken doorzeuren.
De volkskrant, di-e zoals toon en
hans al aantoonden in Onderstroom
14, sterk parlementaristisch gericht
is, bleef zich blindstaren op de
haagse schertsvertoning an ,verloor
de leiding van URENCO volledig uit
het oog. Onldat de volkskrant haar
lezers niet informeerde oVer de
laatste'machinaties van de URENCO
leiding zullen we in OnderstroOnI
di t g...i s moeten opvangen.
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WAT IS "Il. fl'rEIlf:N DAT
WO) U IIlll#l!JICE" ?,..-----

Op 12 februari van dit jaar weet de
londense Fin aneial Times te melden

, dat er een nieuwe verrijkingsfabriek
wordt gepland. VQOf 360 1I111jQen gulden
wil URENCO de fabriek in Capenhurlt
uitbreiden tot een capaciteit van
400 ton vanaf 1982. Tegelijkertijd werd
tll8stellllli ng gegeven VQor de bouw van
een centrlfugemontagefabrïek 'in Sronau.
De uitbreiding in tapehhurst was nQdi~:

ÖIII aan nieuwe kontrakten van duitse en
britse klanten te voldoen. Deze
cQntracten werden door deze kl~nten

afgesloten om hun toe11lvering van
verrijkt uranium veilig te stellen.
Die toelevering was in gevaar gebracht
door de dreigende hQuding van JilllllY
tarter (:zie Onderstroom nr 12).
Opvallend is de stilte rond IlRt:NCO
na de demonstratie van 4 maart 1978.
Van veel organisaties die toen bij
de organisatie van de demonstratie
waren betrokken, horen we niets meer.
Het hOQfdbestuur van de industrie
bond NVV bewaart in al haar
publikaties en optreden het uiepste
stilzwijgen rong de UC. In het
najaar van 1977 betuigde ditzelfde
hoofdbestuur adhesie aan bet
manifest voor de demonstratie tegen
de UC. In het najaar van 1978 wordt
binnen de IB NVV de nota "energie QIlS
een zorg- aangenomen. In deze nota
W9J'dt de toepassing van kernenergie
vooraISMg afgewezen.



Wie schetst echter mijn verbazing
bij het doorlezen van de informatie
brochure van de ·verontruste NVV-ers·
Op pagina 32 van deze brochure zien
we een opsomming van de aandelen van
het Gemeenschappelijk BeleggingsFonds
(GBF). Oe grootste aandeelhouder van
dit GBF is de IB NVV. Onder de
aankopen van het GBF in I977 in het
buitenland vinden wij aandelen ter
waarde van 1344.093,51 in de
Rheinische Westf~lische Elektrizi
t~tswerke. Oeze RWE is een van de
aandeelhouders van URENCO (zie
Onderstroom nr 14). Via de omweg van
het GBF en de RWE het het hoofd-

bestuur van de IB NVV het van haar
leden belegd in URENCO. Zonder het
optreden van het comité van I ver
ontruste ~VV-ledenl waren deze
beleggingen overigens nooit bekend
geworden. De hoofdbesturen van de
NVV-bonden hebben al deze beleggingen
volledig achter de rug van de leden
van dè bonden om gedaan.
Na dèze onthullingen weten we nu wel
waarom er zo weinig activiteit tegen
URENCO komt van de kant van het
hoofdbestuur van de industriebond NVV.
Wil er echt iets tegen URENCO onder
nomen worden dan moet dit echt van de
leden van de bond komen:

martin, 25-2-1979

GORLEBEN
Op 7 februari hielden boeren uit
het gebied van Gorleben waar een
opwerkingsfabriek en een kern
afval depot zijn gepland een
demonstratie in Gartow ( in de
buurt van Gorleben). Met 115
tra·ktoren en vele auto's trokken
de boeren naar een huis in Gartow
waar een kommissie voor onderzoek
en technologie van het Wnstduitse
parlement bijeenkwam.
De boeren protesteerden daarmee
tegen de bedreiging vin hun
bestaan door de komst van de kern
energie installaties. Vi. span
doeken werd de minister-president
van de deelstaat Nedersaksen
aangeklaagd en bedreigd:
" Albrecht - Ou Atomknecht" en
• Albrecht - Wir kommen".
Dok werd aangekondigd dat op
31 maart een demonstratieve tocht
op Hannover ( de hoofdstad van
Nedersalsen) aangekondigd. De
bedoel; ng 15 om een "beslaten
demonstratie" te houden, dwz dat
alleen de plaatselijke bevolking
er aan meedoet. Dit is dan ook de
redén waarom er voor deze demon
stratie in l'Iijmegen niet wordt
gemobiliseerd. In de herfst van
dit jaar is wel een z.g.
Bundesweite llOPland: Alleen tijd
en plaats zijn nog niet bekend.
Dit houdt in dat er dan in heel
Duitsland wordt gemobiliseerd.
Gan zal ool< Nijlllegen present zijh.

NOGMAALS:
OOST
GRONINGEN

MALVILLE
EINDVEHANTJfOORDING: FONDS SLAr:tm1FFERS MALVlLLE

Na de voor velen ratnpaaliget'el"1.open demonatrotie in
MalviZZe in juni 19'17~ is er een fonds ofgerieht ter
ondsttstevning van de sZaehtoffers. De initiatief
neemsters J Mie'ke Hoskman en Lot schouten hebben bijna
f 10.000 bijefJn1JeztsamsZd en dit overgemaakt naar
Ma1.vlZle . Het fonds heeft :r.ijn funktie vervuld en is
opgeheven. Met dank aán de ve Ze gevers ook namens
MieheZ Cranjean en M"'l[red SehuZu, die nu hun,
pl'Ot1wses hebben kunnen b~kostigen. .
Het gironuJ'r'lrler bJ()rdt vanaf heden gebruikt doop het
ZuiibulsrZandse Itnergie Kontitee i.v.m. de
internationale demeonstM#e in Doel (bel.gUO op
2 juni.
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BMD WEG ERMEE -
EEN REEEL PERSPEKTIEF OF IOEAAL ?

IN ONDERSTROOM 17 GAF PEER TREPELS ZIolN VISIE OP DE
END: "BMD liEG EJIMEE OnEIiEL: LAAT DE VUII;E POLITIEK
AAN DE KLOOTZAKKEN IN DEN HAAG, WASSENAAR EN
ARNHEM OVER".
VOORWAAR EEN STANDPUNT Ii'AAR IK WEL WAT 1JIIM,E'PJES
OVER OP WIL GOOIEN!

DE OMD

VAN STUOENTENBEWEGING NAAR AKS

Het door peer trepels verkondigde
standpunt geeft aan, hoe weinig le
ring hij heeft getrokken uit de fou- ,
ten van de inmiddels ter ziele gegane
nijmeegse studentenbeweging (die
overigens de laatste tijd als toevoer
kanaal van leden voor de nijmeegse
SSK nog niet zo gek gedaan heeft).
want het zijn dezelfde fouten die hij
nu de akb wil laten maken, waaraan, de
studentenbeweging (mede) ten gronde
is gegaan. Waar gaat het om?
Allereerst om de verschillen tussen
de studentenbeweging en de akb à la
peer, maar vervolgends om een treffen
de gelijkenis tussen beide. Oezelfde
fouten, zij het in een· andere'gedaante.
Het meest i n het oog spri ngende ver
schil is ongetwijfeld" dat waar vroe
ger de studentenbeweging er niet in
slaagde abstrakte analieses te verbin-
den met een relevante bui-tenuniversi-

VERVOLG

taire maatschappelijke praktijk,
dit in de opvattingen van peer over
de akb moet omslaan in ~et komplete
tegendeel. Het gaat er niet langer
om "te leuteren .en abstrahentn" t zo
luidt de i.plisiete zelfkritiek van
peer tav zijn ervaringen met en in
de nijmeegse studentenbeweging.
Oaarvoor in de plaats treden de
nieuwe i RZ; chten: ''we moeten vooral

"ook iets doen ll en in ieder géve.'
spontaan iiëezeggen tegen de bind.
Schijnbaar heeft peer met deze opvat
ting definitief afscheid genomen
van de door de studentenbeweging
gemaakte fouten en ze'overwonnen door
een politieke strijd te prediken. die
uitftaat van "de eigen politiek" en
de eigen kracht" van de akb. omdat
we imners I'toch anders. verdomde an
ders" willen. en "toch zeker niet
aan die vuile politiek meedoen'(be
doeld is hier wat peer noemt 'hoge
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heren-politiek").
Iedere yonm van analiese, c.q. re@le
inschatting van de maatschappelijke
krachtsverhoudingen is hem vreemd;
wat rest is het volslagen (en hope
loos) pragmatisme. Oat is dan ook
het verschil tussen de studenten
beweging van weleer en de weg die
peer voor de akb Uitstippelt. Tegen
woordig ben je gewoon,kwaad en uit
je die woede spontaan (bijv. in een
blad al s onderstroom); vroeger was
je ook kwaad •••• en schreef je
weer een abstrakt verhaal, voerde je
abstrakte diskussies etc.
Nu, ook ik kon en kan me behoor-
lijk kwaad maken om de hele rotzooi
die dit hele siesteen met zich mee
br.engt, maar om die woede in een blad
als onderstroom wereldkundig te
maken, gaat me toch te ver. Daar
VOOr is een dergelijke (persoonlijke)
woede politiek tè gevaarlijk, omdat
zij mensen op een dwaalspoor kan
zetten en de illusie kan wekken da~

een et en litfek van de atb, los
van e 0 e-eren- 0 1 le mo e
s. n ve an 15 het we lC t op
~jn plaats te herinneren aan een
stelling van Brecht die hij "eti in
de 11000 legt:"Denken is iets dat o§
lIIOeiltjkhQl!èn volgt en aan het han e
len voorafgaat.rk geef toet aan goede
stëll1ngen over de verhouding teoriel
praktijk bestaat niet zozeer gebrek;
wèl aan een konkretisering daarvan
en praktlese toepassing.
Oit enerzijds.
Anderzijds kunnen we juist vanuit de
verschillen tussen de studentenbewe·
g1ng en de akb van peer een. treffende
gelijkenis signaleren: het is de kom
plete omslag (van teorie naar prak
tijk) die slechts de verschillende
gedaante i s van dezel fde fouten met
dezelfde gevolgen: isolement:Het
patroon verloopt daarbiJ ongeveer als
volgt: na een aantal geslaagde pogin
gen om ideeën te verbreiden en daar
mee de slagkracht te verhogen (een
fase die de akb de afgelopen periode
heeft doorgemaakt) doemt het gevaar
op van een overschatting van de
eigen kracht (zie het artikel van
peer). In de studentenbeweging is
deze fout nooit voldoende onderkend,
hetgeen iV een daaropvolgend isole
ment en tenslotte de ondergang van
de studentenbeweging heeft geresul
t~rd. Ergo: het is de nijmeegse stu·
dentenbeweging gew~est (en zij niet
alleen trouwens) waarin velen van
ons dèze fouten nebben ~ien maken,
het is de herhaling van deze fouten



in het artikel van peer, waaruit
blijkt dat dezelfde problemen nu
in de akb de kop op steken. Peer
heeft mijns inziens de verbreding en
vergroting' van de ,slagkracht van de
atb fout geinterpreteerd, door van
daar uit de kracht van de akb te
overschatten. Dat is jammer, want
juist omdat de akb door haar rela
tief korte tijd van bestaan (nogy
niet kan beschikken over uitge
werkte politieke strategi~n, komt
aan de eigen inzichten en leer
prosessen uit het verleden een
bijzondere betekenis toe. Bij
peer worden deze echter slechts
omgevormd tot een politieke strijd
die enkel slechts een andere
gedaante aanneemt, de fouten zijn
hetzelfde. Gelukkig maar, dat peer
en de akb niet hetzelfde zijn:

WAAROM DE BMD ZO BELANGRIJK IS

Mijn sentrale punt van kritiek op
het standpunt van peer is hier
boven al implisiet benoemd: de
weg die hij uitstiPPelt voor de akb
leidt tot het isolement van de akb
toy die groeperingen zonder welke
de e1s Istop kernenergie I niet kan
worden gerealiseerd.
Daarmee ziet hij ook het kwalitatief
nie~e nivo, waarop zich de strijd
tegen kernenergie zich op dit
moment bevindt, over het hoofd.
Juist in een tijd waarin steeds meer
groepen mensen in de strijd tegen
kernenertgie betrokken raken, het~

geen voor veel van deze groepen toch
in het algemeen indruist tegen hun
ideologiese wereldbeschouwing vOl
gens welkeze zich tot nu toe bijna
uitsluitend identifiseerden met de
belangen van staat en maatschappe
lijke orde, juist in deze tijd dus.
komt peer met de volgende zin opdra
ven:I'laten we eens op eigen kracht
vertrouwen en niet bij voorbaat
al omwille van de verbreding ( ••• )
allerlei taktiese konsess;es doel1 l1

•

Immers, volgens peer heeft deze
ver<breding uio elk geval via vak
bonden en partijen de afgelopen 100
jaar verrekte weinig uitgehaaldi'.
tja, de akb bestaat ook nog geen
100 jaar zou ik zo denken. Maar
afgezien daarvan: toen peer de hele
akb nog niet zag staan, en zich 'in de
studentenbeweging druk zat te maken
over staatsanalieses, de strategie
van de politikologenbond,bezettingen
en meer van deze -overigens
belangrijke- studentenaangelegenheden,
bestondan er wel degelijk al partijen
die zich aktief bezighielden met de
strijd tegen kernenergie. En voor
zover ze dat nog niet aktief deden,
'werd vaak toen al in ieder geval een
basis gelegd voor hun aktieve deel
name aan de strijd tegen kernenerg,ie
van vandaag de dag~Peer bewijst met
dergelijke opmerkingen alleen maar,
dat het niet mogelijk is, om als je
een jaar~rondhuppelt in de akb een
genuanseerd oordeel te kunnen geven
over de geschiedenis van de anti
kernenergiestrijd zoals die wordt
georganiseerd door de akb en mede
gedragen door partijen, en andere
organisaties. Misschien kan hij het
in zijn eigen lijfblad allemaal nog
eens nalezen: paradogma jrg VIII,
nr 4, dec 177 ~

wat ik wil zeggen, is, dat'er mijns
inziens -'ondanks de barensweeën die
zich in een aantal maatschappelijke
groeperingen vQordoen -een materi~}e

basis bestaat voor eeri gemeen
schappelijke strijd tegen.de kern
energie. Nochtans i s di t een lang
politiek leerproses, waarin de.
ideologiese obstakels waaraan men
Ql!Wend is, moeten worden overwonnen.
En hier komen we natuurlijk ook op

HET KRUCIALE PUNT

Enerzijds kan de akb nooit op haar
eentje het kernenergieprogra_
stopzetten, terwijl anderzijds de
groepen die zij hierbij nodig heeft
om die stopzetting wel te reali
seren, op dit moment nog geen defi
nitieve stopzetting willen, ,maar,
onderzoek eisen, een bmd of een InOra
toriumeis,amdersteunen. Dit betekent
dat de akk, de bmdnooit kan en !!'!!l.
neg~rent ondat ze daanuee--aë poten on
onder haar eigen stael afzaagt,
door groepen potientele kernenrgie
tegenstanders over;te leveren, aan de
11 rad-voor-ogenwdraaierij 1I die de
brnd behelst. Het is juist belangrijk
om voortdurend deze groepen
daarop te W1Jzen; ze als het ware in
hun politieke leerprosessen op het
rechte (anti-kernenergie)pad te
krijgen en houden. Peer onderschat de
noodzaak hiervan, hij overschat de
basi s die de akb heeft, -hetgeen wel
eens iets te maken zou kunnen
hebben met een zekere Ilb1i ndhei dIl
die je ineen studentenstad als
nijmegen gemakkelijk oploopt. Dit
komt ook tot uitdrukking in het
volgende sHaat:" volgens mij hOéf
,e tegenovér de Igewone mensen I

helemaal niet uit te leggen waarom·
je aan dat soort politiek niet
meedoet". (bedoeld ;s weer 'de
"hoge-heren-politiekll

). Nou, ik
ben dan wel geen ,lIgeWQOn menslII t

maar ook student (?); ik vind in ieder
geval niet dat de huidige stand van
zaken "6ëWiJst dat je Ilde gewone men
sen"" c.q. het overgrote deel van
de nederlandse bevolking niet hoeft
uit te leggen waarom je de bmd niet
ziet zitten. Integendeel zelfs: het
kan niet vaak genoeg uitgelegd worden
waarom de bmd weliswaar een verworven 
heid is. die daor de akb is afge
dwongen, maar die tegelijkertijd
-door de plannen voor de opbouw van
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di e brnd" erop gericht is om de verdere
uitbouw van het kernenergieprogramma
te legitimeren. Een voonbeeld uit een
gel>1ed waar geen studenten wonen. al 
leen maar Ilgewone mensen": Zeeiand.
Op een informatie-avond in r-!iddelburg
over de brnd bleek het merendeel der
aanwez;'g"n (onder andere leden van be
drijfsledengroepen van "toch erkende
volksverlakkers als de FNV") in eerste
i.nstantie niets dan positief te aenten
van de bîrid. ~ij verweten de akb dat
deze niet veel eerder en op veel
~rotere schaal de bevolking had ge-
1nfórmeerd over de gevaren van de brnd
en zij besloten na afloop om daar zelf
hun steentje·aan bij te dragen, door
de informatie die die avond werd·aan
gedragen door te geven aan andere men
sen. Bovendien zei: een aanwezige van

.het Provinciaal Opbouw orgaan Zeeland

het Previnciaal Opbouworgaan Zeèland
(zijn dat ook "erkende volksverlak
kers" 1) dat deze organisatie zich
niet opnieuw voor het karretje van
de overheid zou laten spannen bij
een bmd in de huidige (voorlopige)
opzet, zoals destijds bij de SEV en
ASEV-procedure was gebeurd.

Peer overschat (dus) de positie van
de akb en de verbreiding van haar
inzichten; hij wil harder lopen dan
in de gegeven $ituatiemogelijk is.
hetgeen wel mGet uitlopen op zoiets
van êên stap voorwaarts, twee stap
pen terug.
Tot besluit: het artHel van Peer
bewijst hoe moeilijk het is. om als
nijmeegse ssk een voorhoede/voor
trekkersfunctie te vervullen binnen
de akb, .owel als in het hele skala
van~otentille anti-kernenergietegen
sta ers. Tegelijkertijd is dit ook
de grote kracht en betekenis van de
nijmeegse ssk landelijk. Het vereist
wel een voortdurende bezinning en
diskussie over de vraag wat gegeven
de maatschappelijke krachtsverhoudingen
de strategie moet zijn: als je te hard
gaat, isoleer je je van de rest, al$
je te langzaam gaat vervul je je voor
hOède functie niet meer. Welnu, Peer
rende eventjes te hard, mijn artikel
heeft hopelijk een remspoor-effekt.
En verder zal het voorlopig wel klote
blijven, zolang ze onZe eis stop kern
energie niet hebben ingewilligd.

herman verhagen



ZWITSERLAND: DE TERUGKEER VAN.
WILHELM
TELL

Zondag 1B februari is door de
Zwitserse kiezers bij refereAdum
een voorstel van milieu en antl w

kernenergiegroepen verworpen.
Dit voorstel hield in wezen in dat
de bevolking van regio·s waar
kerncentrales komen of al zijn
gebouwd het laatste woord zouden
krijgen bij de beslissing over
de bouw. Er werd dus niet
gestemd over het al dan niet
gebruiken van kernenergie. Alles
blijft dus bij het oude, dWz. de
beslissing over de invoering van
kernenergie voor, de e1ektrici
teits produktie blijft bij de
centrale overheid liggen.
Voor de anti kernenergie groepen
is dit natuurlijk een teleurstellende
ontwikkeling. Er is echter geen
reden om alle hoop op te geven
gezien de minieme verschillen
tussen voor ~n tegenstanders vaR
dit voorstel. In de toekomst bestaat
liKer de mogelijkheid.
dat dergelijke voor$tellen wel worder
aangenomen, waardoor de plaat~elijke

bevolking in staat ;s zich uit te
spreken over kernehergie, een zaak
di~ van groter belang is dan enkel
VOor de regio.

Een dag na het referendlllll v1 pog door
toedoen van een bom het info
centrlllll,bij een in aanbouw zijnde
kerncentrale in de lucht. Van te
voren was de politie gewaarschuwd en
waren waarschuwingsborden géplaatst.
De aanslag %Ou gepleegd zijn door
leden van anti-ternenergie groepen,
die nogal deskundig met dat spul
bl ijken om te kunnen. gaan.

Een l'rima oppepper voor de
teleurgestelde Ziherse anti
kernenergie beweging. die laten het
er ook niet bij zitten? Hadden ze
de in aanbouw zijnde centrale maar
opgeblazen ?
Bij mij overheerst de twijfel over
het nut van die soort lakties·.
Heeft het tot resultaat dat het
kernenergie programma op den duur
~ordt stopgezet?

Zeker lijkt dat de diSkussie over
kernenergie ( die in Zwitserland
in volle gang is) in een andere
richting te worden geduwd. Niet
de kernenergie staat ter diskussie,
maar de kernenergietegenstanders
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en hun 'methoden' van verzet. Een
link met terroristen wordt snel
gelegd. Det kan natuurlijk nooit
de bedoeling zijn van anti-kern
energie mensen. Veel mensen die
sympatiek staan tegenover de anti
kernenergie beweging >bllen zich
tegen ons teren. De kracht van
de b....ging ligt in haar argumenten
tegen kernenergie en haar vorm
en karakter van verzet oa. geweld
loosheid, wearbij terreinbezetting
als zodanig wordt onderkend.
De beweging komt in het verdom
hoekje. De atoomlobby zal zich daar
wel bij voelen.

Objektief beschouwd is de aanslag
schadelijk voor de anti kern
energie beweging en VOOrdelig voor
de atoomlobby.
Blijft de vraag wie de bom heeft
geplaatst: een onverstandige
kernenergietegenstander of ...•. ;.?

MILBRAND



KALKAR:
FREUNDSCHAFTSHAUS

-;f~~f VERBODEN
Enkele maanden voor de Kalkardemonstra.
tie in 177 moest het I Freunschafts
haus' op het terrein van boer Maas,
tegenover de snelle kweker gesloten
worden op last van de Duitse
autoriteiten. Oe bedoeling was om
een alternatief infDcentrum te
maken. Oe reden van sluiting was
dat gebouw een andere be'temming
had gekregen; het was vroeger
een melkhuis. Hiervoor was geen
toestemming gevraagd.
Boer Maas heeft toen alsnog een
verzoek ingediend ( 17 - 1 - '78).
Dit verzoek is dan nu afgewezen.
Naast enkele techniesche redenen
al, brandvelingheid en hygi~ne

waren interpretaties van
planologiesche wettem oorzaak.
Toestemming kan verleend worden
al, het gebouw of het gebruik
ervan niet indruisen tegen het

.Á.o HET'FRElfND- algemee. belang, dit .i~ oa.
~ het geval wanneer 'Splltter-

:..--'--4é~_ SCH.aFT'I!HAUS'. ,ied1ung (wildgroei en ver-4rI" • snipperde bebouwing) dreigt t~

OING ont'taan. HetIEN allaEI Het 'freund,ehaftshaus' leidt
YOOIt DI OPINIAII ~~:"~t;;:~sting van het :.a!!d.!lilk

ORDE IN VlII.II- /1f.3epa.eJdfi!)flu
Hllt JJrLM j<JJt?i<M f/faM pÛia/l

tk~#~Gat~~
f;tU'/Á/2<>tI~tJ!R.!

AKTIEDA6
bp zondag 3 juni za' er in het kader
van de internationale aktiedag
tegen kernenergie 'ook ~n Kalkar gen
ktie/demonstratie gehouden worden
egen de daar in aanbouwzijnde
nelle kweekreaktor. De gevaren van
e kweekreaktor zijn voldoende
ekend.

et onze aktie in Kalkar hebben we
et volgende op het oog:

we willeneen verband leggen tussen
de kweekreaktor en de opwerkings
fabriek welke in Gorleben is·
gepland. Daar wordt het plutonium
opgewerkt dat voor de snelle
kweekreaktor noodzakelijk is.
Het verzet in Ouitsland tegen
~orleben ~s erg sterk en wij willen

daar via de aktie i-n Kalkar ook in
Neder1and meer bekendheid aangeven.

- we willen met de aktie aan het
proees van boer Maas tegen de
kweekreaktor meer bekendheid geven~

We hopen via de aktie een flinke
finaneiele (en morele) steun aan
het proces te geven.

- we willen het verzet onder de
plaatselijke bevolking aanwakkeren
en daartoe een aktievorm kiezen
waarmee we direkt aanslui~ing

kunnen vinden bij die bevolking.
- we willen laten zien dat het verzet

na de demonstratie van 177 niet
afgenomen is. Er zullen misschien
wel minder mensen zijn, maar daar
staat tegenover dat in vele landen
in Europa en wellicht daarbuiten
meer mensen dan ooit hun verzet
tegen alle stappen in het mens-
en milieuvijandige kernenergie
programma zullen tonen.

Dp dit moment (4 maart ) is nog
slechts een grof plan bekend voor
de aktie. Deze gaat er ongeveer

als ~olgt uitzien: IS morgens
zullen in een aantal plaatsen rond
Kalkar infonnatie kampagnes
gehouden worden< onder de
plaatselijke bevolking, " Middag'
zal er dan in Kalkar een grote
regionale demonstratie gehouden
worden. Tijdens deze demonstratie
zal een permanent alternatief
informatie cantrum opgeëist
worden in Kalkar zelf.
De aktie wordt aktief ondersteund
door de stroomgroepen en energie
kommitee, in Gelderland en
aktiegroepen tegen kernenergie
in Nord Rhein We,tphalen.
We willen net als in '77 een
vreedzame demonstratie houden
en, niet op de provokaties
van het Duitse repressie
apparaat ingaan.

RUUD BöKKERINK




