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vanwege. het fe i t da t de Alme lo-damonstrat ie georganiaeer!! werd, wilden we

(vrouwen van de stroomgroep-Nijmegen) proberen om voor die tijd dit bled uit

te geven.

Doordat dit in een razende vaart~est ( 1 weet) gebeuren, ziet deze broa

jure er minder mooi uit, dan dat eigenlijk de bedoeling was.

Mede vanwege de pech met de,stenciJJnechine zijn er een aantal regels niet

goad op papier komen te staan.

Op dit plaadje zien jullie de teksten die· niet doorgekomen Zijn.

Eag. t,i. e~r!!t2 !o.!o~:

"De uitwerking van 'zware radioak

tieve besIDetting ••••••

PAG. 15 !ers!e_k2l2IDl.
neerslag door regen of via da

grond door planten worden opgeno..,•••

pag. 1.1.

_t'!,elldl!, ltoJ.,O!!:

Nog aen paar getallen over ,de ge_

volgen van de eksplosie en andere

radioaktieve ongelukken •••••••

tweede kolom:-------
Vooral voor de geslachtsklieren

geldt ,. dat elke nog zo kleill •• , •• ,

tweede kolom:-----_ .....
Het vrouwenblok zal voorel

die vrouwen een mogelijk- ,~,••••
pag. 19. !e!,s!e_k2,l2IDl.
N~ar er Zijn ook nog andere

redenen die voor een vastere .... -...

groètjes

"stroorogroep_vrouwen"



Xn llI8.lU"t 1977 heb••• ~u'n _
tal vrouwen uit Hamburg-Barmbek
een vrouwenwerkgroep opgericht
in het kader van de Burgerini
tietive tegen kerncentrales.
Zij hebben een broejure RPrauen
gegen Kernenergie" geschreven.
Het grootste gedeelte van deze
brosjure is vertaald in het Re
derlands en door one voorzien
van een inleiding.
Wij willen in deze broejure
aangeven dat de strijd tegen
kernenergie-en dua de strijd te
gen het hele atoomprogramma
zeker ook een strijd van vrouwen
ie. Over het algemeen zijn vrou
wen op het ogenblik nog onderver
tegenwoordigt in de anti-kernenel'
gie beweging.
Dat heeft meerdere oorzaken;
-Het is vrouwen met de paplepel
ingegeven.dat politiek en tech
niek eenmannezaak ia, zij h,bben
nergens verstand van en haaJO groo
tste verantwoordelijkheid is nog
steeds, zorg te dragen voor het
welzijn van man en kinderen. Ze
voedt de kinderen op en zorgt voor
harmonie in haar gezin, zodat de
gezinsleden weer een produktieve
bijdrage kunnen leveren aan het
p);'oduktieproS3s.
~peoiaal vrouwen worden door be
langhebbenden in de kernenergie
industrie (bv. Philip. en Siem
ene) aangesproken. Dmv. massame
dia (reklame-tv) wordt aangege
ven hoe prettig het is dat het
werk van de huisvrouw door elek..
triese apparaten verlioht wordt.
Ze hebben dan .~eer vrije tijd en
zouden dan bv. ook kunnen gaan
werken.

-Vrouwen zitten vaak in zotndani
ge positiet op grond van bv. hun
dubbele belasting-huishouden,kin
deren en werk- dat ze vaak sta
vonds geen put of tijd meer heb
ben om nog iets anders te onder
nemen.

MAAR WIJ DUKn BR iNDIJl8 OVER:

Politiek en teohniek is.eker niet
alleen een zaak voor mannen maar
ook voor vrouwen.
Beslissingen, door mannen geno
men, hebben een direkte invloed
op het leven van de vrouw, de.
samenleving en daarmee de instand
houding van het gegin.
Maar vrouwen moeten hier zelt
over kunnen beslissen. Zij moe
ten hier zelf over kunnen besl1e
sen. Zij moeten voor dit recht op
komen en strijden (nog wellil).
Ook vrouwen moeten aktief deelne
men aan de strijd voor een leef
bare samenleving waarin isdereea
gelijke reohten heeft.
'aarom zouden wé ons wijs laten
maken. dat we geen inzieht hebben
in politiek en teohniek.
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De indutl'ie f die elektrieee _p
paraten aanbiedt (opdr1Dct) laat
er bij voo~baat al vanuit dat deze
een hulp in de huiahouding voor de
vrouw zijn.
Waarolll alleen voor de vrouw '1
Bovendien zijn het vooral, vaak
energie verslindende nutteloze
elektriese apparaten, die het na
een half jaar weer begeven, zodat
er weer een nieuwe gekooht moet
worden. Denk bv. aan het elektrie
se broodmes of de slaoentrif~e.

Op alle mogelijke IlIanieren worden
vele artikelen aan de "vrouw" ge
braoht. Vaak zijn deze artikelen
overbodig en trendgevoelig.
Door reklame via IllaSsa-media eto.
wordt de vrouw in een positie ge
drukt waarin ze 1II0et konkureren
met haar lotgenoten.
Maar we kunnen zelf wel bepalen
wat onze behoeften zijn.
We laten ons niet meer voor de
gek houden en tegen elkaar opzet
ten.

2

1ROUW!. SAMEI SfAAI STEil.

Door het gebruik van "handige" el
ektrieee apparaten kan de vrouw
ook gaan werken. Maar door het ge
bruik van steeds Illeer elektriese
apparaten kan de noodzakelijkheid
van kernenergie door de voor
standers zgn. bewezen worden.
Dit betekend ook dat, als de
kernenergie doorgevoerd zou
worden het produktieproces ook
verdergaand geautomatiaeerd
kan worden. Wat betekend dit '2
Minder arbeidsplaatsen III
Kn wie vliegt er dan het eerste
uit I Ja, de vrouwl Dus het is
gelul 0111 te zeggen dat vrouwen
als ze maar meer elktriese ap
paraten gebruiken ook buitens
huis kunnen gaan werken. Dit
kOlllt alleen maar goed in het
straatje van de kernenergievoor
standers te pas.

Zoals we al gezegd hebben, zit
ten vrouwen al vaak in een zoda
nige positie, dat ze geen tijd ot
puf Illeer hebben om nog iets
aktiefs te ondernemen. WaarOlIl
wordt er vanuit gegaan dat vrou
wen als ze buitenshuis werken
ook nog het huishouden moeten
doen I Dit is niet alleen een
vrouwenzaak Illaar ook een mannen
zaak.

De volgende hoofdstukken zijn
een direkte vertaling van de duit
se brosjure •

We hebben gebruik «_maakt van deze
duitse brosjure omdat de Duitse
vrouwen zich al verder ontwikkeld
hebben binnen de ant1-kernenergie
bewegingen daarbij hun verzet al
een duidelijkere vorm hebben gegeven.
Maar ook 'rij vinden de strijd van
vrouwen tegen kernenergie van we
zenlijk belang.

nov... URD8DlG JI-SI'EbT WURSfAMl)J
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De vrouwen hebben echter niet
alléen hun mo'gelijkhedenals
hui'EJ'Vrou.w Waargenomen, zij gre
pen ook aktief in bij konf'lik
ten en ondernamen samen akties

Zo waren het vooral de oudere
vrouwen die er voor zorgden dat
de politie in hoge mate moei
lijkheden in eigen gelederen
kreeg. Ettelijke politieambte
nareIl1l1oesten worden teruggeroe
pen of op plaatBengezet, waar
ze geen kontakt meer met de be
volking hadden.

HO' ZAG lJB S!IUJJ) 'IA» DI YROU
WIJl ER NU kOmmm ~.'.

B~jde bezettingvaJide bouw...
plaats in Wyhl, .die van f'ebrît..
ari tot novembe.r' 75 duurt,. be
nutten de vrouwen hun bijzon
deremoge11Jkheden als huis
vrouw:
o Zij hielden ,de bouwplaats .
overdag bezet, terwijl de man~
nens'na~hts de wacht hielden.
o De opbrengst van handwerk· en
etenewarenwerd 'gebruikt om de
proceskóstën téku.n.nen ';betalen
o Het waren de vrouw:en die :re-'
gelmUg voor maaltijden voor
de bezetters z:o!'gden.
o'Het waren de vrouwendiébij
het begin van de bezetting ver
hinderden dat de bouwlllaohines
de populieren op de boulrplaats
kapten.
o Het waren ook de vrOuwen die
een wezenlijk deel van de boy
cot tegen wfnke1±era u.it de om
geviDg, die voorstanders van de
bouw waren, gedragen en doorge
voerd hebben.

In de strijd tegen dit lçe:rneen"
trale in Wyhl speelden de vrou
wen een pelangrij~e rol. Zon~

der hun kompromisloze inzet ZOU
den de be~ettingen van de bouw.
terreinen in Marckolsheim. en Wyh1
niet mogelijk zijn geweést. De
vrouwenbeweging bij Kaiserstuhl
telde bijna 1000 vrouwen. Een
enorm sukses als men bedenkt, hoe
sterk de poliUsaring;vanvrouwen
juist door het leven op hétplat
te lemd, de patriarch~:t-e strliktu
ren en de invloed van hoofdzake~

lijk de katholieke kerk garemd
wordt.

WUROI.! aEMOEIlEN DB VROUWRH ZICH
IIDomt~i3

Als middelpunt vand~ strijd a'tel
den de vrouwen de bedê!:'eiging', ·van
het leven en de gezon~heid vanh~
kinderen en kleinkinderen. '~

" •••AIs·wij vrouwen nu niet aktief
worden ia het binnenkort te :].aa't.
Politiek is niet alleen meer een
mannenzaak, want het. gaat niet al-'
leen om de eksistentie VBn wijn
en landbouwers: het gaat om de ge
zondheid van onze families,' om de
toekomst van onze kinderen••••••
Vrouwen, laat. je niet langer meer
voorliegenr! Vecht voor de gezond
heid van juUie families! Veoht
nu voor het te laat is!! Wat wij
nodig hebben,is: ge~o~dégrbeids~

plaatsen en een miljeu , waarin
onze kinderen gezond kunnen op
groeien. Wij willen geen lood
t'~~.,kindere~ en ook geen
1HÏ'il~~rli~;,kinderen. Deze strijd
is nu belangrijker als he,t huis,"
houden! Wat hebben we later aan'
een perfekt huishoudenf;lls daar
alleen nog maar·ziekenin leven?"

Toen het vrouwen initiatief
uit Baden in 1974 werd opgericht
en zij voor hun strijd gevaar
voor gezondheid en leven konse
kwent op de voorgrond 8te1den,
droegen ze daarmee bij aan de
verbreding van de anti-kerne,..·
nergiebeweging



Een boerin verteld:
" Naderhand hebben velen ge
zegd:"Nu schamen"" ons inder
daad, dat we van de politie
zijn. IIDie dachten,"daar zijn
zo'n paar ko~sten die we
moeten wegruimen." maar we heb
ben ze toen verteld waarom we
hier zijn en 'tOen hebben ze ge
zegd "Dat is nu waarachtig een
andere zaak,". Eentje eei te
gen mij:" Nti s<>mamen we ons
voor de áktie~" en dat vond ik
genoeg. Ik heb tegen die po
litieman gezegd(te:l'Wijl ik h....
lemaal vooraan stond):"Jullie
konden allemaal onze zonen
zijnY",zo'n jonge kerels Waren
dat, "en door een bevel van bo
venaf moeten jullie tegen ons
optreden en ons veroordelen.
Het komt nog eens zover binnen
een paar jaar, wanneer er wat
metde kerncentrale gebeurd is,
dat jullie weer een kordon om
ons heen moeten trekken en moe
ten zeggen :"Terug met jullie,
verrek, jullie zijn radio-ak
tief besmet!". Ja, toen 'stonden
ze allemaal paf. Ze wilden het
niet geloven. Toen heb ik ge..
zegd:"Ja, zo staan de zaken.
Als er eens iets gebeurd, kan
niemand ons meer evakueren. dan
moeten we in het gevaarlijke
gebied blijven, zo staat het
n.l. in het katastrophe-pl.n. b

»I nounB IIf DE KLUS IBT Uit
tIGIPOO!l)IGbS VAN DI LANnS
UGBllIJlG/ x. DB D])R

Ook de landsregering had het be
lang van de vrouw in de strijd
tegen de kernoentrale erkend.
Inde zomer van'1975 probeerde
minister Griesinger van volks
gezondheid de beweging te
scheuren, doordat zij dominees
vrouwen uitnodigde voor een per
soonlijk gesprek. Tooh hadden
17 dpminees zich solidair ver
klaard met de tegenstanders van
kernenergie, i.t.t. de katho
lieke priesters, die de kern
centrale vanaf de kansel
loofden, De boerinnen en wijm
bouwersvrouwen vonden het voOr
de hand liggend, waarom Grie~

aingen juist met domineesvrou
wen wilde spreken:" Rij wil de
domineesvrouwen zó bewerken dat
die hun eohtgenoten ertoe zul
±en bewegen niet meer aan de
kant van de kleine man te staan
dat is tooh duidelijk."
Hierbij moet worden opgemerkt
dat voorgaande pogingen van de
minister om met andere vrouwen
op het nivo van vrouw tot vrouw
te praten smadelijk verlopen
zijnW " Ze zijn zeker bang dat
we haar nog eens zo bestormen
en haar bij de haren grijpen!
De slons!Y"
Toen het onderhoud bekend werd
reden 60 tot BO ~rouwen naar
de plaats van vergadering en
maakten Griesinger-wel11swaar
vredel1evend- duidelijk, dat ze
zulke scheuringspogingen niet
zondermeer zouden aksepteren~
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E~n aktie n.a.v. een v~n de vele
pogingen van de minister van
ekonomiese ;aken, om de bevol
king van Kaiserstuhl tot het
opheffen van de bezetting te
bewegen. In een onderhpud met
burgemeesters en gemeenteraden
wilde hij bereiken, dat ale
druk op de bevolkirlg lIou,den uit
oefenen; de verg~dering vond
niet,zoals èerdere bijeenkomsten
in het raadhuis van Endinge
plaats, maar in het brandweer
huis buiten de stad.
Deze plaats lag voor eventuali
teitenop een strategies guns
tiger punt (i.v.m. de woedende
bevolking) •
De boeren en wijnbouwers hadden
de bedoelingen van minister Eber
Ie echter zeer goed in de gaten
Ze hadden er genoeg van dat er
voortdurend over hen verhandeld
werd achter gesloten deuren •
C.a. 400 mannen en vrouwen ver
zamelden zich voor het brand
weerhuis, barrikadeerden de ach
teruitgang, blokkeerden de uit
rit met traktoren en rukten
voor alle zekerheid de wagen
met varkensgïer en hogedruk
spuit aan. Een ooggetuige ver.
telde over de situatie toen Eber
Ie zich tamelijk angstig (en na
dat hij er ter bescherming de
politie bijgehaald had) wilde
terugtrekken.
"Toen hebben ze hem nog eens aar
dig het vuur aan de schenen ge_
legd, oa. ook veel vrouwen, die
hun kinderen op de arm hadden
Wje wilt niets anders als ons en
onze kinderen radikaal uitrotten
alleén om je konsept door te
drukken, dat men jou dikteert,
jij klootzak, rundvee!" _
Zelfs de wijnkoningin vangMnig
schafhausen schreeuwde als een
idioot en die is anders altijd
zeer gemanierd en behoorlijk •
Maar ze was razend en is tegen.
àem tekeer gegaan.
Ze stond vlak naast hem en zei:
"Je bent de meest beroerde mens
die je je maar voor kunt stellen
je hebt ons uitgelachen, bespot

en gehoond toen we in Stutt
gart waren. en vandaag kom je
hier naartoe en dacht je ons
beentje te kunnen lichten. DaRr
stonden we juist op te wachten"
En op die manIer zst en hoorde
ik veel vrouwen te Keer gaan,
die ik eig~nlijk allen rustig
en braaf lten..-Oa. heeft eentje
uit Amolter gezegd:"Dat kan ik
je wel vertellen, als je dat
doorvoert-) slacht ik je als een
varken, maar niet alleen jou,
de helek11~k van jou zou ik
uitroeien. vrouwen kinderen,
we weten dat je 5 kinderen. hebt
want met onze kinderen hou jij
ook geen rekening."

Zo is het hele debakel nog een
uur doorgegaan.
En die bedreigingen waren alle
maal heel ernstig bedoeld.
(depolit1e en lijfwachters in
stuk~en te ~cheuren als de po
litie zou zijn uitgestapt.
Ik- heb nog geae.rzeld, omdat al
lesz-o emotioneel was, 'maar
toen me duide lijk geworden dat
als de politie zou zijn uitge
stapt. dat een oorlogsverklaring
zou zijn geweest.
Hier is alleen nog te zeggen
dat Eberle er -zonder kleer
scheuren vanaf gekomen is.

5
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Zoals we aan het begin al zei
den, worden de mogeli jkheden 
van de vrouw, zich onafhanke
lijk van ·de ma~ en de invloed 
van de kerk te maken, door 
vele takteren bemoeilijkt. 
Nog biJ het begin van de be
weging in1 971 zeiden de mees
te vrouwen bij handtekening
akties:"Voordat ik onderteken 
moet ik het eers t mijn man 
vragen . " 
I n de l oop van de stri j d er
kenden vele vrouwen echter, 
dat ze ondanks de vooruitgang 
ngg worden onderdrukt, 
zoal s al duizende jaren. Maar 
ze wisten ook:" ••• aLs we een
maal begrijpen wat er aRn de 
hand is, dan kunnen we ook 
heel anders vechten als de man 
nen , er heeft zich zoveel opge 
hoopt!" De deelname aan zo'n 

strijd maakt het de vrouwen 
mogelijk, zich uit traditio
nele beperkingen los te ma~en 
en in het algemeen sterker 
voQr hun· eigen interesse op 
te komen·. Een vrouw uit Wyhl 
beschrijft dit zeer duidelfjk; 
"Als we zo s•avonds bij elkaar 
zaten en er werd oTer politiek 
gepraat, kon ik nooit · meepraten 
Door de hele strijd ben ik veel 
kri·tieser geworden en interes
seer ik me- nu voor alles. 
Als ik .nu de krant lees 1nte~ 
reeseer ik me voor ·veel meer 
dingen, waar ik vroeger van 
daoht dat het wel goed zou 
komen. Nu praten we er over, 
niet alleen over kerncentra
le..a maar over alles wat met 
politiek :te maleen heeft." 
En een vrouw ·u1t deElsas : 
Z·oiets heb ilc !l.n heel mijn 
huwelijk nog niet beleefd. 
Eindelidk leer ik mensen ken
nen en beleet Jk elke dag 
iets nieuws. Ik ben nu al 
bang voor het einde van de be
zetting (.van de bouwplaats), 
dan komt het· vervelénde huis
houden weer." 

0 vrouwen samen zijn sterk 0 
o varenis je o 
0 sluit j$ vast aaneen 0 
0 biedt weerstand 0 



Rondom de kernenergie hangt nog 
voor veel mensen· een ~oort van mye
terieuzt:t ~taas. Een goede voorlichting 
heeft danook ontproken. Nu er de 
laatste jaren veel beroering rond de 
kernenergie is ontstaan, proberen 
vooral de elektriciteitsmaatschappijen 
door middel van huis-aan-huis folders, 
tentoonstellingen enz. de bevolking 
te laten wennen aan kernenergie. 
Ze belichten de voordelen uitvoerig 
en laten het voorkomen alsof kernen
ergie de enige goede manier ·is om 
toekomstige energietekorten op te 
vangen. Terwijl nadelen als stralings
gevaar en radioaktief afval met een 
paar geruststellende woorden worden 
afgedaan. Zo schrijft de SEP in 
"Elektriciteit voor Nederland" , dec 
19?4:" Bij een kernenergiecentral.1& 
komt lucht uit de (Ven,alatie-) 
schachten, die een heel klein beetje 
radio aktief is. 
Strenge veiligheids- eisen zorgen er
voor dat dit zo weinig is dat mens, 
dier en plant er geen sch.ade van on
dervinden". 
----- Kernettérgie is, zoals het woord 
al zegt, energie die opgeslagen ligt 
in een kern; in de kern van een atoom. 
Ter verduidelijking; kernen zijn op
gebouwd uit protonen en neutronen• 
waarvan protonen positief geladen zijn 
en neutronen niet geladen zijn. Bijv. 
de kern van zwaar uranium U238 bestaat 
uit 92 protonen en uit 238-92=146 
neutroen en de kern van het lichtere 
uranium, U235, bestaat uit 92 protonen 
en 143 neutronen. 
Sommige atomen hebben die uit zichzelf 
uiteenvallen in kleinere kernen, 
andere hebben kernen die kunst~ 
matig gespleten kunnen worden. In de 
natuur komen atomen voor die relatief 
gemakkelijk gespleten kunnen worden. 
Een voorbeeld hiervan is het instabie
le uranium U235 in tegenstelling tot 
het stabielere U238. 

De kunstmatige kernsplitsing kan men 
zich als volgt voorstellen: wanneer 
de atoomkern beschoten wordt met neu
tronen dan wordt het krachtenevenwicht 
in cJe bl"n verstoord., De arn vliegt 
met grote kracht uiteen in twee klei
nere kernen, de ~gn. splijtingspro
dukten, die radioaktief zijn. 
Bij dit proces komt veel 
warmte vrij. Deze 11Jlrmte gebruikt 
men voor de opwekking van elek
tricit~it in kerncentrales. 
Bij 4e spli~ting van uraniumkern
en komen, bebalve deze splijtings
prodttkteu èn de warmte , oo'k 
nog a l 3 neutroenen vrij. 
Dezè neutronen kunnen op hun beurt weer 
andere uraniumkernen splijten enz. 
op. deze manier worden er ~n korte 
tijd zeer vèe1 atomen tegelijker• 
tijd gespleten en komt het tot een 
ek:splosj.e. Van deze zgn. ongelton
troleerde kettingreaktie maakt 
men gebruik bij een atoombom. 
In een kerncentrale regelt men 
het splijtingsproces z6 dat 
ièdere kernsplijting &In nieuwe 
splijting tot gevolg heeft. 
Men doet dit d.m.v. zogenaamde 
regelstaven. Deze regelstaven 
zitten tussen de splijtstof-
elementen (elementen waarin de 
splijtbare kernen zitten ) 
in, en vangen een deel van de 
neutronen weg. Men kan met de 
regelstaven ook alle neutronen 
wegvangen; de kettingreaktie 
komt dan tot stilst~nd. Men noemt 
een kettingreaktie die men stuurt 
et:tn gekontroleerde kettingreaktie. 



In een gewone kernc~ntrale go
gruikt lI~n ale " brandstof"
( ei~nlijkl aplijtatof) hot
splijtbare U2}5. Dit kaat in de
natulU' .001' in lU'aniWlorts. Het
uraniua in die e..ta be.tut ech
ter .001' alechta Ot?' uit U235
en .001' 99,~ uit het atabielo
U238. De konc~ntrau.e U235_to
.en .oet ftrhoog. word~n .an Ot?'
tot ~ o. in de kernc~ntrale ge
bruikt te kunnen worden. Men
noemt dit uraniWl.errijking en
het gebelU't in zgn. verrijking.
fabrieken.
Men heett ftrachillende .ethodes
ontwikkeld 011 urani\llll te verr1jlr.en

I
NEUTRON

Eon methode ia d. verrijking
d••••• gasdiffusie. Hierbij wor
den de uraniuaato.en in een gaa
.01'. .an elkaar gescheiden .ia
een ti tUter", die g.makkelijker
d~ kleinere U235-at_en doorlaat
dan de grotere U238_t_en. Een
andere .ethode ls de .errijking
d•••v. ultracentrifuge. In de
cenbrifuge worden de zwaardera
U238-atomen ftrder naar buiten
geslingerd dan de lichtere U235
at_en, waardoor er ~en sche14ing
verkregen wordt.Deze methode nu
past .en toe in ALMELO in de
UCN-tabrbk. Aan dit UC,.projekt
.erken, behalve Nederland, ook
Engeland en West-Duitsland lIee.



Het yerijkt uranlu.(3% U235,97%
U23S) wordt in s~ijtstofelemen

ten gebracht. Deze worden in het
reaktorTat geplaatst. In deze
splijtstofele.e.ten vindt de kern
spl"jUng plaats. In een gewone
kerncentrale wordt water omgezet
in stoOM door de warmte, die vrij
kOlltbij de splijting. Deze stoom
doet een turbine draaien, die
op zijn beurt een generator aan
drijft. Deze generator(dynMlo)
wekt elektriciteit op.
De stoOM die de turbine uitkOMt
wordt gekondenseerd met koelwa
ter (b.v. uit een nabij gelegen
rivier) en wordt via een pomp
..er naar het reaktorvat ge
bracht. Dit water moet tevens
in het reaktorvat de neutronen
atremmen die bij een splijting
vrijkomen.

Deze neutponen hebben
n.l. een hoge snelheid(zgn. snel
le neutronen ) •
Uraniumkernen echter worden met
grotere waarschijnlijkheid ge
spleten door langzame, afgeremde
neutronen. zgn. thermische neu
tronen. De stof die de neutronen
moet afremmen noemt men de mode
rator( in een gewone kerncentrale
water of grafiet).
Bij de meeste kernreaktoren heeft
men minstena twee koelcirouits,
terwijl ook het koelmiddel kan
verschillen. Sr $1jn nog wel meer
verschillen maar dit sche.. geeft
wel het ~inc1pe weer.
We zullen nog 'wel de enell. k...k
reaktor behandelen omdat de~e

in de toekomst waar4chijnlijk
zeer belangrijk zal worden.
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----- Bij een snelle kweek.
~èaktor wordt plutonium als brand
stof gebruikt. Er vindt in de
~eaktorkern een splijting plaats
met snelle neutronen. die dus
niet worden afgeremd (vandaar de
naam "snelle " kweekreaktor ).

Dit splijtingsproces ie verge
lijkbaar met dat van U235. Om
de reaktie in even'll'icht te hou
den moet de reaktorkern klein
zijn. Het teve.el aan neutronen,
schiet uit de ~eakto~kern waar
ze opgevangen worden door een
omhulaelvan U238, dat zo omge.

zet wordt in plutonium.
Aldus kweekt de reaktor, terwijl
hij zidn oorspronkelijke splijt
stof Ye~bruikt. een nieuwe splijt
stof. Deze nieuwe splijtstof kan
che.isch worden geisolee~d en
in .en andere snelle kweekreaktcr
worden gebruikt. Zodoende hoopt
a.n ve.l langer met de beperkte
uranium voorraden toe te komen.
omdat er in een snelle kweekreak~

tor meer warmte ontwikkeld wordt
dan in een gewone reaktor heeft
men als koelmiddel vloeibaar
natri.. genomen. Deze stof kan
aneller de warmte afkoelen dan
water. Water zou de grote hoeveel
heid warate niet af kunnen voe
ren. Bovendien remt het natriua
de neutronen minder af. Dit i.
nodig in een snelle kweekreaktor.
omdat anders d~ kettingreakti.
tot stilstand komt.
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Dnqtlukkn

We bebben gezien,dat een kern
centrale bij een normaal bedrijf
al een aanzienlijke gevarenbron
ta, dit gevaar stijgt enormbij
ongelukken. Telkens weer. treden
bij reaktoren defekten op aan de
buisleidinge~. waar ziçh radio
aktier water Qf daap in bevond.
Er sprongen buizen, koel..ter
vloeide uit de kringlooR. :ba
koeling van de brandstaven was
niet meer zeker. Deze aituatie
wordt GAU(Gröbanzunehaender Un
fall- naar aan te ae.ea een groot
ongeluk) genoe.d. Reclding 11I0et
het noodkoelayate•• brengen, dat
zo anel mogelijk reuaachtige hoe
veelheden water ter plaataen
brengen moet. Lukt dit namelijk
niet, dan beginnen de brandeta
ven door ongekontroleerde splij
tingsprocessen te saelte. en te
barsten. Dan kan het koelwater
er niet meer bij. de toegang ia
verspert. Het nu mogelijkerwijze
inzettende proces van het door
smelten van radioaktbf materiaal
door alle schut.ande. heen tot
in de aardbodem met een snelheid
van Illeedere .eters per uur kan
niet worden beinv1oed. .Dergelijke
ongekontroleerde splijtinga pro
eesson en het vrijkomen van ra
dioaktieve brandstofren hebben In
de USA da ..tenachapalllensen allee.
geobs.erveerd. Toen in Wind.call
gngeland brandataven brandden
gooide lIIen er zand op_
Hoe groot het gevaar van zulke
ongelukken is. verduidelijkt ho
pelijk het volgende citaat; "In
juli 1974 kWamen drie ,eziene
Britse wetenschappe1i~ vereni
gingen tot de konklus'ie: Het is
moeilijk te geloven, dat er voor
het jaar 2000 geen ernstig reak
tor ongeluk van wereld omvang
zal gebeuren" (Strohm, das r:l.siko
des kernenergie).

Opwerkingsfabrieken, die uit de
afgebrande brandetaven weer licht
splijtbaar ~ateriaal winnen, zijn
nog onvergelijkbaar gevaarlijke~

• De radioaktieve stof YáDee.
opwerkingsfabriek is te Yerge
lijkbaaf'l met de 'Tad'1o-aktie'Vi
teit van 192.000 Hiroehima bom
men- aen eventueel ongeluk zou
volgens een bekend gewordèn stu..
die van de Duitse regering uit
gaande van Emsland ale Btand
plaats, bij Noorderwind 30 lIIil
joen doden in midden-europa bete
kenen.
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Omdat .elt. de 1""1'11« en de
ato.indUBtr:l.e ondanks t.,.nover
ge.telde bltu1gingsa natuurlijk.U1It. zware ongelulckea iû:allN.
ler.a. hebb.n .. ook ee••op.......
de " evakuat:l..plannen" ontw1kkllcl
Zo ziet h.t plan voor h.t kern-
onderzoekoentrua talle
personen bian.n hst b tt. ,.-
bied met wap.ng.weld aaa h.t ver
laten van de ,evaar.oae aQ11en
worden verhinderd. 81eollt8 .1-....
rijke per80ne. zallen per Tli.,
tuig word.. _8,..10,..( al. 40
kumente. " Lieb.r h.at. ~iv
als morgen radlo..lr:tl''') Het .TaIN.
at1e h.eft dat werkelijk ai".
meer temaken. Al. me. bove.die.
bedenkt dat :1.. he' ,.va1 vaD •••
zwaar reakt01'ongelak. 1. d. buurt
van Hamburg( xra...l bij ooet••
nnd • Brokdort bij weetea.tad)
yolgens Hogger Stroha 1.8 a:l.l
joenmensan binnen .en uur gee.
vakUeerd zouden mo.'en worde••
lrat technies al ollJlo,.lijk ie.
blijft er voor ona nog maar e.n
mogelijkheid olNrlLDta JIV
Al{!1S' ROBtII "D DDGllDA
LP. JWf NOIGD IADI9'Jl!JI'
BESHI!' ft ZIJIII.

----
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Dat is de juiate benaaing Yoor 
de dodelijke stralen die door 
kerncentrales Yrij a,el krij~ea. 
Stralen kaD aea aaaelijk aooh 
proeven, ruiken of Yoelea. Slechte 
met ingewikkelde aeetapparat•ur 
kunnen ze worden Taatgeateld. 
Baar werking ia echter des te 
verschrikkelijkr De rat1o.-t1eYe 
substanties, die Tia het koelwa
terea de achoorstenen Yan kern
centralee Y.rijkomen, dragen zo hun 
straling in organiaae Tan planten 
dieren en aensen. Daar worden 
de stoffen in het liohaaa opse• 
nomen en tijdens hun permanent 
verTal geTen ze voortdurend atra
len af nagalang hwa halveertijd 
( Halbwertzeit2 de tijd waarin 
een radioaktieTe stot met de helft 
verminderd.BT. Van 1 kilo pluto
niua bestaat na 24000 jaar nog 
steeds de helfttna,48000 jaar 
aog 2y ons en.z. Bij jodiua zijn 
het zelfa 1? ailjoen jaar.) Deze 
stralen stoten op de oaliggende 
cellen en beachadigen deze, door 
daar Teranderingentot stand te 
breagen die tot ontaardtgen Toe
ren.BY. kankerl 

Qp welke aallieren b!schadisea 
stralep kipderen ia~ biizoadtr? 

n Zo 18 àet lMkend dat bet afval
produkt 'YaD. atrontiua, (he~ ,.tl'iU 
90) zich in 4e H7poph•ae( beraen
aaahaqaelklitr) kouentreerd. 
Kieuwe aiedese oaderzoekiagen 
hebben paa geleden opgeleTerd dat 
de b.:rpoph11Jt, die de lipoid pro
duktie 1D bepaaldt longcellen 
bepaalt, ko2t voor de geboorte 
van ten kiAd YOor een longen kol
lapa zorgt. Daaroa kunnen lic~te 
door radioaktiviteit veroorzaakte 
beschadigiAgen al voor een garea
de ont.tkkeliag zorgen, zodat de 
longen na de geboorte niet met
een tuntioneren. Ala gevolg daar
van zullen anders noraale babiea 
aet een beetje onder gewicht ge
boren wordeo, die dan kort aa 
de seboorte aan ademhalingstoor
Dia aterTeD. Ongeveer laat zelfde 
.. rkt atrontiWil 90 dat een ha1-
Teer tijd Tan 28 jaar heeft. 
Strontium kan als ~adioaktiet 
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Aan het voorbeeld van de uUwer- .
king van de eerste atoomexplosie
in Hiroshima worden de afechuwe
lijke gevolgen duidelijk:
.. De stad brandde , dagen lang
en de as gloeide nog langer als ••ft

week•••Bij 'frÓllHII die lcimonos
droegen werden het patroon diep
ill de huid g.brand••••• Het rau~

we vlee. daaronder _ei diep rood,
vaak zwart. In diepe repea was de
huid van het gezicht, borst en
benen ontvelt, alsof ze met mes
sen afgeschilt ......
11 Eea 17 jarig meisje sUb! aan
chronische korrile leukeaie in
het ziekenhuis .-a de Atomic Bomb
Ca8talty Commis.ioa in Hiroshima.

Haar moe.er was be.traalt ..weest
door de eer.~. a~oombom, 2 tot2f
kilo.eter van het ce4trum van
de .xplosie vandaan.
Door de dood van dit meisje kre
gen ae and.re overlevende aAgst.
Toe. het meisje 12 jaar ".t kreeg
ze leukeaie, ze werd aedie.behan
delt in het ziekenhuis, en het
lukte haar nog tot dé derde klas
middelbare school verder te le~en.

14

J(og
volgen van
radioaktieve oDge'~kken.

- In Japan steeg het sterftecij
fer dooralvleesklierkanker
na Hiroahiaa met 1200% terwijl
alle andere kankersoorten met
dodelijke afloop met 60% stegen.
( .eer als de helft dus)

- In de 15 jaar na Riroehima steeg
het prostaatkanker cijfer met 900~

- Leukemie trad met 250% vaker op.
- Tussen 1950 en'65 bedroeg de

toename van 10ngkani8r cijfer. Waar
de radioaktieve stofwolken dan
ook in de wereld de lucht en de
voeding beamette. , steeg het
lOAgkankercijfer. '])j.ar waar
ze niet k-. tby.in' de bU1Il't
van d. Bquator, "s geen stij
giAg .erkbaar.

- Het ·loll.gkanker cijfér in de
kleinstad Mid/USA steeg met600~
nadat er 7 jaar daarvoor de
ee.ste grotere radioaktieve
uitbraak plaatsvond. Ik geloot

dat deze getallen reden genoeg
zijn om de strijd nog veel inten-

. s!eyer te voeren al. tot nu toe en
nog veel aeer ..nsen op de geva
ren te wijzen en voor onze strijd
te aktiverell.



neerslag door regen of via de
grond door planten worden opgeno~

men. Koeien, die deze planten
eten, koncentreren het stronti..
in de melk. Strontium 90 is een
bijzonder boosaardige schadelijke
stof, omdat het ch..isch erg op
kalciwa lijltt en in de plaats
daarvan in de beensubstantie
wordt opgenomen. Kleine konc.n
tratiee strontium 90 maken a.
landbouwgrond onbru1kb.ar, .dat
elementen door v.rschillend. TOe
dinge ketens gekoncentreerder
kan word.n. Het duinl.. d.arbij
le, dat kinderen hun groeiperiode
bijzonder ve.l kalciua nodis heb
be. en hun licha811 dus ook ".el
strontiumop zal nemen, dat het
beenmerg bestraalt, waardoor de
blo.dproduktie gestoord wordt,
waardoor b". leukellie oatstaaJl..
Leukemie ~s daardoor een "aa de
opTallenste stralingsziekten s-
worden. Verder i. bekend, dat in
Japan misvormde kinderen geboren
zijn met een t. klein hoofd,
waarvan de moeder maer een klei
ne .~alingsdosi. Tan 10 tot19
Rad gekregen hadden. EIIln';ros 10
pe. nog ..el groter ge"aar door
bestraling als kinderen, ze zijn
nsaelijk in de eerste 3 aaanden
1000 IlIaal, ia de rest v•• de zwan
gerschap 50 tot 100 maal vatbaar
der voor leukem:!.e als volwassene.
Dit kOllt aan de ene kant door
hun veel geringer gewicht, waar
door de stralen nog veel nrwoe
etender werken, aan de ander.
kant doordat stral•• in het bij
zond.r oellen beschadigen die
zioh snel ver.eerdere••
Belangrijk hierbij is, dat ••
bepalingen OTer 4. mate en de
soort van radloaktieve afgifte
altijd gerioht zijn op de gezonde
vol_ssen•• G.en wet houdt relca
nin« met de bijzondere g."oelig
geid "an kinderen en zelter embryos.
Ee. eenmaal in het lichaam opge
nome••n radioaktieve substantie
blijft daar Toor altijd. Daarom
krijgen vrouwen en mannen, die
allaag v66r de verwekking werde.
beà-.ald, zieke kinderen, omdat
h.. .rfelijke faktoren b.sohadigd
zijn.

Vooral voor de geslachtskl:ieren
geldt, dat elke nog zo kleine
straling tot onherstelbaar let
sel voert, dat gedeeltelijk on
herkent van generatie tot genera
tie verder wordt geerfd, waarbij
dan we.r nieuwe straling opgeno
lIlen wordt, die echt.r behaln
misvormde k:l.nderen niet te zien
is, maar wel ongeneesbaar. Ook
elke rlJntgen foto enz. wordt door
de geslachtsorganen opgeno.en.
Met het oog op deze feiten is
hetsynislle van propagandisten
Tan de atoaindustrie helemaal
ongeloonijk. Dat vanwege de be
vo1k:l.ngsgroei op aarde een ver
.inderd. b-••lttbaulae4.d ende ....1'
kortiag "sa lis le"eneduur niet
zozeer Jreklaagd zal worden."
En verder I " Dat voor het toekoa
stts- welzijn "an de h.almensh.id
'6n mutatie(spr....gewijze v.ran
dering, ontwikkeling), die een
A.r1atotel.s •••••
of Einstein voortbeengt, zwaarder
weert dan 99 mutaties die tot
zwaJczinnigheid leid.n."( Arling.
1955 uit" Fragen,Antworten und
Erw:l.dlirungen.")
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Brokdorf is het simbool voor
de anti-kernenergie beweging
niet alleen in N.Duitaland,
maar ook tnt ver over de gren-
zen van de BRD. Hoe is dat ge
komen? Hoe kon zich op grond
van een demonstratie plotseling
een relatief brede massa beweging
ontwikkelen, nadat de anti-kern
energie beweging, tenminste in
N Duitsland jarenlang meer een
randverschijnsel in de politie
ke diskussie was? De wezenlijke
reden voor deze ontwikkeling is
volgens mij: Al bij de eerste de
monstratie tegen de geplande kern
centrale liep het op millitante en
scherpe konflikten tussen demon
stranten en politie uit.
De hele bewapening van de politie
werd de afgelopen jaren, tegen
enkele terroristen, nu voor het
eerst op een krasse wijze, tegen
een toen nog relatief zwakke anti
kernenergie beweging (ca 8000) in
gezet. De gewenste intimidatie
bleef uit. In plaats daarvan wekte
dit optreden van de politie tot ver
binnen liberale kringen diepe ver
ontwaardiging.
Ik wil hier niet op de reaktie van
de pers en de publieke opinie in
gaan. Belangrijker lijkt mij, dat
de beweging in de daarop volgende
weken juist door de kwestie om de
millitantle, die een toch zo be
langrijke rol speelt in d.e ontwi
keling van de beweging, dreigde te
scheuren. Hier de zgn. chaoten,daar
de zgn. vreedzame demonstranten,
millitanten,en terroristen.
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VROUWU SA'" d.lA.. Stl_
Het is niet alleen een kreet
maar het moet in daden wor-
den omgezet. Als wij vrouwen
bij elkaar komen, onze angst
bekennen, overleggen hoe we
samen kunnen optreden en dat
in daden omzetten, dan zullen
bepaalde mensen bij de volgende
demonstratie heel raar opkijken.
Ik spreek me hier heel duidelijk
uit voor een vrouwen blok. Het
is nl. een enorme steun te weten
dat bij de demonstratie mensen
naast je staan, die de zelfde
problemen en moeilijkheden heb
ben als jezelf, overdreven ge
zegd: "',jen is niet meer de enige
stommeling tussen moedige mannen,
het gaat de andere presiea zo en
onze angst moeten we gezamelijk
en resoluut overwinnen".
Dat betekent echter niet dat we
ons als aktieve vrouwen uit de
Burgerinitiative(=BI.)
moeten terugtrekken. In tegendeel,
we moeten onze eisen en voorstel
len veel sterker in de BI'a in
brengen en ook daar voor een meer
aaneengesloten, uniform optreden
vechten. Het is onmogelijk, dat
enkele mensen met hun snijbrander
onder hun arm er op los gaan en
de rest van de BI dadenloos laten
rondhangen. lfiet alleen de goede
technische uitrusting of enkele
spesialisten beslissen uiteidelijk
de val van de kernenergie sentra
les maar het eensgezinde optreden
van alle kernener~ie tegenstanders.

Het vrouwenblok zal vooral
die vrouwen een mogelijk-
heid bieden om zich bij ons
te voegen, die tot nu toe
nog niet aktief in de BI's
meegewerkt hebben, die tot
nu toe geen nauwer kontakt
met de beweging hadden. Zij
kunnen zich bij zo'n blok
aansluiten en samen hun eisen
naar voren brengen en doorzet
ten, Behalve deze belangrijke
aspekten heeft de hele zaak
eigenlijk nog een te gekke
variant, die het bekijken waard
is: Stel je de volgende demo
voor: ons dappere politieap
peraat, dat zo heldhaftig
tegen de anti-kernenergie
terroristen vecht, wordt door
een blok woeste vrouwen op de
vlucht, en over de velden ge
jaagd. Als je je dat plasties
voorsteld dan is alleen al de
gedachte bemoedigend.
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~as het tot dan toe juist de sterk
van de beweging, dat ze open stond
voor alle eerlijke kernsentrale te
genstanders, onafhankelijk van de
vorm van hUh protest, zo moest deze
scheur:P1g de beweging d.e nekslag ge
ven. ~ánt;nog altijd geld het prinsi
pel Verdee~ en heers! Een belangrij
ke stápn~ar de overwinning van de
sche~rpeg$ngen was de demonstratie
van 1'9...2 in Brokdorf. 30.000 demon
stranten lieten .1en, dat ze ondanks
de massieve ~hetze" in de pers geen
angst hadden, zich aan de zijde van
de millitanten op te stellen. On
danks dat is de kwestie om de milli
tantie nog steeds niet opgelost.
Hoe breder de beweging wordt, des
te verschillender zullen de verte
genwoordigde politieke richingen
binnen de beweging zijn.

I~

Er zullen dus aktie plat
verros gevonden ~eten wor
den, die het voor elke a
toom tegenstan6«r mogelijk
maakt, zijn vorm van pro
test tot uiting te brengen.
Behalve de uit overtuiging
geweldloze demonstranten
zijn er ook nog veel kern
energie tegenstanders. die
natuurlijk gewoon bang zijn
voor gewelddadige konflik
ten. Zij erkebfien weliswaar
da~ ook mil1itante akt~es
nood~akelijk zijn, want een
industrie. die niet van, ver
schrlkkelijkemillieube~cha
digingen,.kinderen met ~wij
kingen en ze~fs Pa mog~lijk
heid van millioenen doden te
rugschrikt, zal zich ook met
alle middelen tegen de ver
wijdering van hun kernsentra
les verweren. Dat betekent
voor ons dat we sterk moeten
zijl:1, geen konflikten uit de
weg moeten gaan, ook gewel
dadtse-ju1st omdat we weten
hoe gevaarlijk kernsentralea
zl~n.
Wij vrouwen krijgen op een
Dijzondere manier angst bij
de gedachte aan geweld. Zijn
we immers niet !arenlang zo
opgevoed dat pol1tiek een
mannezaak is? Zoveel te meer
geldt dat voor lichamelijke
of gewelddadige konflikten.
Wij zijn het zwakke geslaoh~

gevoelig en trekken tooh aan
het kortste einde. Dit alles
hebben ze ons zo vaak vertel~

dat we het niet alleen zelf
geloven. maar inderdaad vaak
zwakker zijn als de mannen.
Daarom bleef er voor het
grootste gedeelte van de vrouwen
wen ook niets anderseover, als
in Grohnde tamelijk hulpelooa
op de aéhtergrond te blijven
en bang te zijn.
Iets moet ons toch heel dui
delijk zijn:



aaneensluiting van vrouwen in
de BI beweging pleiten. Ze heb
ben het er vaak moeilijk mee,
onze bijzondere problemen bin
nen de BI 'e op tafel te brengen.
In welke BI wordt er bv. over de
angst gepraat, or over het pro
bleem hoe men het vrouwen met
kinderen mogelijk maakt aan de
BI zittingen deel te nemen. Of
denk alleen lIIaar aan onze eigen
Barmbekker BI. Hoe moeilijk is
het niet om de lIIanitestatie Vlul
vandaag erdoor te krijgen. De
meest voorkomende tegenargumenten
waren I Zoiets zou de bewe-
ging in een mannen-en vrouwen
deel splitsen II>D het ekstra alUl
spreken van vrouwen bv. op de
bijzondere behandeling van kin
deren zou hen in hun moederrol
terugdwingen. Het absolute top
punt was. dat wij vrouwen "alleen
de strijd tegen de man op zich
willen nemen". Dus de strijd der
geslachten. Nu eens van het
laatste argument afgezien ( de
manifestatie bewijst het tegen
deel)bojkotteren die lui heel
duidelijk dat meer vrouwen zich
in de BI's organiseren en zich
zo uiteindelijk ook van de oude
rolverdeling bevrijden. Zij zijn
het die uiteindelijk gepraat
hebben. dat de bijzondere on
derdrukking van de vrouw niet
bestaat, er voor zorgen dat
vrouwen geen stap verder onder
deze onderdrukking uit komen
en bv. in de strijd tegen kern
energie leren. en zelf voor
hun eigen interessen op te ko
men. Tegelijkertijd betekent
het afzien van speciaal werk
voor vrouwen ook. in tendentie
de ene helft van de bevolking
nl. de vrouwen. niet voor de
anti-kernenergie beweging te
winnen. Dat kan het doel niet
zijn van alle werkelijke te
genstanders van kernenergie.
Men ziet - en dit werd ook in
de andere bijdrage al duidelijk 
er is genoeg te doen voor ons
vrouwen, we moeten het samen
aanpakken.

Fe
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Ie hopen dat we hiermee de
aanzet hebben gegeven tot
een aktievestrijd van vrouwen
tegen de kernenergie.




