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Redaktioneel 
Dit keer een ekstra dikke SPLIJTSTOP. Op het 
laatste moment hadden we meer ruimte nodig 
voor een onthullend artikel uit de koker van 
"De wraak van Jonkheer Meester De Braauw". 
Dit keer heeft de slagvaardige aktiegroep 
notulen omtrent de aardgaspolitiek doorge
werkt. Het blijkt dat allerlei komplot
teorieën, onder andere over de kernenergie
lobby en de aardgasprijzen, meer op waarheid 
berusten dan de meesten vermoeden. 

Naast ekstra dik is SPLIJTSTOP nummer 5 ook 
het laatste nummer van de eerste jaargang. 
Een jaar na de fusie van Atoomalarm, het 
LEK-bulletin en Onderstroom kunnen we balans 
opmaken. 
De fusie is goed verlopen. We slagen er in 
om gevarieerde nummers te maken, met veel 
achtergrondinformatie over de anti-kernener
giestrijd. Al blijft het iets te vaak bij de 
zaken op een rij zetten, en is er soms te
weinig aandacht voor het diepgravende werk. 
De tijdsdruk van de redaktie speelt hierin 
een rol. 
We zijn de fusie begonnen met 850 voormali
ge abonnees. Op dit moment krijgen 550 men
sen SPLIJTSTOP regelmatig in de bus. Geen 
gering aantal, maar we hadden toch op meer 
gerekend. 
De Sp(l)ijt(st)optanten kunnen alsnog een 
briefje schrijven naar onze postbus. 
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Opnieuw raakt de Wraak van Jonkheer Meester de Braauw het · 
hart van de pro-kernenergiepolitiek, of liever "het anti
aardgasbeleid van de regering". Tien onthullende citaten 
op pag.4 

De Bezinningsgroep Energiebeleid maakte een energieplan, 
·gabaseerd op de BMD-uitslag. Gerrit-Jan Zijlstra vertelt 
hoe "het alternatief scenario in de hoek wordt gedrukt". pag.14 

Nu het regeringsbesluit over nieuwe kerncentrales geval-
len is blijken steeds meer provincies interesse te heb-
ben in zo'n ding. Ook het "Gelders bestuur schuift rich-
ting kernenergie". pag.16 

Een interview met Barry, een van de organisatoren van het 
tentenkamp en een verzameling positieve brabantse reak-
tiesin "een terugblik op 5,6,7 oktober Moerdijk". pag.7 

"Stem Tegen Kernenergie" heet de kampagne waar een deel 
van de AKB hard aan werkt. Sible Schöne verweert zich 
tegen de kritiek van het andere deel op pag.ll 

Korte berichten met onder andere een aktie van UCN-demon-
stranten naar aanleiding van hun rechtzaak. pag.27 

De atoomlobby hanteert argumenten die op z'n zachtst ge
zegd onjuist zijn. Splijtstop weerlegt ze en "betrapt 
de doortrapte atoomlobby" op pag.20 
De regering baseert haar standpunt dat kerncentrales 
veilig zijn op de verkeerde rapporten. "Gevolgen van een 
ongeval met een kerncentrale blij ven ernstig". pag.22 

A.chter de schermen is het krachtenspel om nieuwe kerncen
trales binnen te halen volop in gang. "Wie heeft er be-
lan bij kernenergie?" pag.26 

Wederom een tussenbalans van de laatste kansen om Kalkar 
dicht te houden. Die kansen zijn er nog, al "geeft de 

· SPD toch een vergunning af". pag .18 
Het Non-Proliferatieverdrag is afgelopen september niet 
uiteen gevallen. Verslag van een conferentie die ook 
geen sukses was op pag. 24 
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Het anti-aardgasbeleid 
van de regering 
De wraak van Jonkheer Meester De Braauw gunt ons ditmaal 
een blik in de keuken van de aardgaspolitiek. Een onthul
lende blik. Zo blijkt de regering zelf verband te leggen 
tussen de extra export van aardgas en de politieke haaJ
baarheid van kernenergie. Zwart op wit staat in de stukken 
dat de verhoging van de gasprijs voor kleinverbruikers no
dig is voor prijsverlaging voor de grote industrie. En de 
regering - zo blijkt - wil haar 'anti-gasbeleid' niet open
baar maken. 
De wraak van Jonkheer Meester De Braauw wèl. 

Uit de buitgemaakte stukken van het 
ministerie van Ekonomieses Zaken (EZ) 
blijkt dat allerlei komplotteoriën, 
onder ander over de kernenergielobby 
en de gasprijzen meer op waarheid be
rusten dan de meesten van ons vermoed
den. Zo blijkt de regering zelf ver
band te 1 eggen tu.ssen de extra export 
van aardgas en de politieke haalbaar
~eid van kernenergie. Hoewel extra 
aardgasexport financieel voor de 
staat minder gunstig is, stemt de re
gering er toch mee in. Daarvoor zijn 
de volgende argumenten doorslaggevend: 
-Shell en Esso drongen er op aan; 
-kernenergie valt dan beter te verde• 
di gen; 
-om te voorkomen dat er in West-Euro
pa een te grote afhankelijkheid ont
staat van het Russiese aardgas; 
-de export vindt pas plaats van 1995 
tot 2010, zodat de huidige bezuini
gingspolitiek niet in gevaar komt 
door grotere inkomsten uit gasexpor
ten. 
Onthullend zijn de stukken waarin 
zwart op wit staat dat verhoging van 
de aardgasprijzen voor de kleinver
bruikers het mogelijk maakt om de
prijzen voor de grote industrie ("de 
giganten") te verlagen. De achter
grond is, dat op deze manier de gemid
delde binnenlandse gasprijs gelijk 
blijft. Dat is nodig omdat de export
prijzen volgens kontrakt gelijk moeten 
zijn aan de gemiddelde binnenlandse 
gasprijs. Dat is de geheime 'Spieren
burgno1'm ' • 
Deze twee hoofdlijnen worden met toe
passelijke, veelzeggende citaten 
verduidelijkt. Daarna leveren we kom
mentaar op de citaten. Dan volgt een 
achtergrondverhaal over de aardgaspo
litiek tot nu toe. Tot slot volgen 
enkele konklusies. 
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citaten 
1. "Als er mede in het kader van ener
gy security géén additionele export 
plaatsvindt, wordt het eenvoudig om 
diversificatie naar kolen en vooral 
kernenergie te ontlopen". (uit de 
brief van Direkteur-generaal Energie 
Verberg -ja, dezelfde- aan minister 
van Aardenne met kenmerk 'vertrouwe-
1 ijk,, 
2. "Het is niet opportuun de pers 
voor te lichten over onze keuze de 
gasinzet voor de elektriciteitspro
duktie af te bouwen ten gunste van 
kolen en kernenergie voorafgaande aan 
de .kamerdiscussie over het Regerings
standpunt (over de BMD en de nieuwe 
kernaentraZes*J. De "anti -gas "argumen
ten zullen het publiek weinig aanspre
ken, laat staan de deskundige tegen
standers naar ons kamp doen overstap
pen. We zullen dan al onze argumenten 
"en detail" op tafel moeten leggen, 
zodat de kans bestaat dat onze argu
menten in de kamer hun glans hebben 
verloren, en de Bezinningsgroep nóg 
preciezer kan inspelen op onze argu
menten. Daarmee vervalt het nut van 
een perskampagne. Naar de Kamer toe 
{in pZaats van naar de pers) is vol
gens onze overtuiging wél een over
tuigend betoog te houden." (Uit de 
brief van vijf topambtenaren aan 
Verberg) 
3. "Herstrukturering van de binnen
landse gastarieven zal worden be
werkstelligd, zodat de kleinverbrui
kersprijs omhoog gaat en dat de daar
door' ontstane "Spierenburgruimte" 
wordt omgezet in prijsverlagingen 
voor met name de elektricitietscentra
les {om goedkope stroom te Zeveren 
aan de giganten) en de stikstofkunst-

mestproducenten"(onder andere DSMJ. 
4. "Voor export van nederlands aard
gas moet de internationale Westeuro
pese prijs blijven gelden. De gemid
delde binnenlandse prijs moet die
zelfde marktprijs blijven reflecteren 
zodat aan de Spierenburgnorm kan wor
den voldaan"-
5. "Shell en Esso bevorderen zoveel 
mogelijk dat de Gasunie op de kortst 
mogelijke termijn additionele gasex
port kan realiseren tegen adequate 
voorwaarden" {dat wU zeggen, tegen 
Westeuropese gasprijzen). 
(3,4,5,7 en 10 komen uit een "strikt 
vertrouwelijke" interne brief van het 
ministerie van EZ over herziening gas
beleid). 
6. "De winstafdrachtregeling werkt 
immers in de hand dat de oliemaat
schappijen (SheZZ en Esso) meer baat 
hebben bij volumevergroting van de 
export, terwijl dat voor de overheid 
omgekeerd het geval is. Globaal ge~ 
steld valt ~anelke additioneel geëx
porteerde m gas 15 à 20% van de ver
koopprijs toe aan de aandeelhouders; 
van een prijsverhoging valt 5% toe 
aan de aandeelhouders"rAandeeZhouders 
zijn: NAM =SheZZ en Esso: 50% en 
overheid+ DSM 50%). 
7. "Fase 2 (éMz e:x:tra gasexport en 
herstrukturering van de gasprijzen) 
leidt niet tot wijziging van de ver
deelsleutel (van de winst) tussen de 
staat en de betrokken maatschappijen" 
(SheZZ en Esso). 
8. "Met geen woord heb ik gerept over 
de dezerzijds bestaande ongerustheid 
dat het doorzetten van de gerechtel ij
ke procedure door de VEGIN wel eens 
de keuken van de Gasunie zou kunnen 
openen voor Brusselse instanties. Im
mers daar zouden wij een wezenlijke 
zwakte mee te kennen geven'-'. 
9. Kaland noemde als illustratie van 
een grotere zelfstandigheid van de 
VEGIN -maar niet zonder betekenis-
de mogelijkheid dat VEGIN van Ruhrgas 
goedkoop geprijsd.Russisch aardgas 
zou importeren". 
(8 en 9 uit het verslag van een ge
sprek tussen Verberg en Ka 1 and, voor
zitter van de VEGIN, door Verberg) 
10 ... Ik heb erop gewezen dat het 
(voorlopig) ambtelijk standpunt van 
VROM inzake energievoorziening op 
langere termijn impliceert géén ko-
l en en géén kern, a 11 een aardgas." 

ad 1. Het eerste citaat laat zien 
dat EZ erkent dat het minder eenvou
dig is om kernenergie te ontlopen als 
we meer aardgas exporteren. Er zijn 
nu kontrakten getekend v9or extra 
export van 275 mi 1 jard m aardgas. 
Daarmee kan evenveel elektriciteit 

"' verduideZijkingen van de auteurs 
staan in aursief 
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"Daar gáát ons geld .. !" 

geproduceerd worden als met tien kern
centrales in twintig jaar. 
Het is duidelijk: als we ons aardgas 
maar vlug uitverkopen wordt kernener
gie vanzelf noodzakelijk, aldus van 
Aardenne. 
Met 'energy seçurity' wordt bedoeld 
dat West Europa niet te afhankelijk 
mag worden van Russies aardgas. Daar
toe moet Nederland, waarschijnlijk 
onder druk van de NAVO en VS, extra 
aardgas exporteren. 
Om deze geheimgehouden redenen wordt 
elk serieus voorstel voor een ver
standig aardgasbeleid, bijvoorbeeld 
dat van de Bezinningsgroep, afgewezen. 
ad 2. De top van EZ is blijkbaar zo 
bang om de echte argumenten te moe-
ten geven voor haar anti-aardgas/pro
kernenergiebeleid dat ze die liever 
geheimhoudt. En terecht, haar argumen
ten zijn niet te verdedigen vanuit 
puur energiebeleid. Het zijn overwe
gingen van industriepolitiek en NAVO
beleid die de doorslag geven. Terloop
se minachting voor het parlement blijkt 
uit de zinsnede "naar de Kamer toe is 
wél een overtuigend betoog te houden". 
Is het zó makkelijk om de kamerleden 
om de tuin te leiden? 
ad3. Verhoging van de gasprijs voor 
de kleinverbruikers heeft als gevolg 
koopkrachtdaling, wat voor bedrijven 
die op de binnenlandse markt gericht 
zijn betekent subsidiëring van vooral 
export-gerichte bedrijven. De produk
tie van bijvoorbeeld stikstofkunst-

mest wordt bijna geheel uitgevoerd. 
De gasprijs voor .deze industrietak 
was in 1984 29,8 cent/m3. Hiervan is 
de Europese Commissie op de hoogte. 
Ter verdediging voert Verberg aan 
dat de gasprijzen voor de stikstof
producenten ook in andere landen 
buitengewoon laag zijn, dan wel geheim 
(in een gesprek met mr. Audland van 
de EG) De EG gaat daarmee akkoord, 
omdat inderdaad andere EG-landen nog 
lagere prijzen berekenen. In Engeland 
bijvoorbeeld betaalt de stikstofin
dustrie maar 20 cent/m3 en in Ierland 
zelfs maar 12 cent/m3 en dat tot 1999. 
Dat de EG wél bezwaar maakt tegen (ho
gere) gasprijs die de tuinders be
taalden {namelijk 40 cent/m3), is 
een vreemde zaak. Temeer omdat de Eu
ropese aluminiumindustrie nog lagere 
energietarieven kent. Aluminiumindus
trie Delfzijl (Aldel) bijvoorbeeld 
betaalt slechts 5à 6 cent/m3 gas. 
Het is duidelijk dat de vaststelling 
van de gasprijzen voor de verschil
lende verbruikersgroepen in heel 
West Europa een zaak is van industrie
politiek en van het belang dat een 
regering toekent aan een bepaalde ver
bruikersgroep. De kleinverbruikers. al 
zijn dat ook alle Nederlanders, zijn 
blijkbaar niet van groot belang óf 
ze kunnen niet zo goed lobbyen. 
De term 'Spierenburgruimte' betekent 
hier dat door verhoging van de klein
verbruikersprijs de gemiddelde binnen'" 
landse gasprijs hoger wordt dan de 

gemiddelde exportprijs, als andere 
tarieven niet verlaagd zouden worden. 
Dat zou bet~kenen dat ook de export
prijzen hoger kunnen worden, vanwege 
de Spierenburgnorm. De schatkist zou 
daar dubbel van profiteren:ten eerste 
door de hogere exportprijzen { 1 cent 
meer per m3 zou in 1984 fl. 337 mil
joen extra opbrengst hebben betekent); 
ten tweede door een hogere binnenland
se gasprijs (in drie jaar -'84 tot en 
met '86- zou dat f1.2900 miljoen 
extra opleveren). 
Maar zo simpel is dat niet. Er schui
len twee addertjes onder het g(r)as: 
addertje 1: deze regering wil hele
maal niet dat er extra gasbaten binnen
~omen, omdat (letterlijk citaat) 
"daarmee het economisch saneringspro
ces in gevaar zou kunnen worden ge
bracht" (uit brief van Verberg). 
Addertje 2: De landen die ons gas ko
pen, willen geen hogere prijs betalen. 
Het prijsverschil met het goedkope 
Russiese aardgas wordt dan te groot. 
Konklusie: Een (gedwongen) lage ex
portprijs door Russiese prijskonkur
rentie, betekent dat de giganten nog 
grotere kortingen kunnen krijgen. Hoe 
vreemd het ook klinkt het zou heel 
goed kunnen gebeuren. De EG gaf Ver
berg 1n overweging (bij monde van de 
heer Audland) om het lage stikstof
industrietarief {30 cent/m3) van al
gemen toepassing te verklaren voor 
afnemers van de Gasunie. Die afnemers 
moeten dan wel in Nederland gevestigd 
zijn. Verberg schrijft: "Ik heb dat in 
overweging genomen". 

Ad 4. Dit spreekt voor zichzelf. Het 
is een vrij duidelijke definitie van 
de 'Sperenburgnorm'. Er kan niet an
ders worden gekonkludeerd dan dat er 
een vaste koppeling bestaat tussen de 
gemiddelde gasprijs en de exportprijs. 
Beide prijzen zijn blijkbaar weer ge
koppeld aan 'de' Westeuropese gasprijs, 
die lager is geworden sinds Rusland 
meer gas wil verkopen. Alleen hebben 
wij daar als kleinverbruikers nog wei
nig van gemerkt. 
Van belang is dat de regering tot nu 
toe steeds ontkend heeft dat er zulke 
prijskoppelingen bestaan. Zij beweert 
Officieel uit te gaan van twee andere 
koppelingen: voor de kleinverbruikers 
de koppeling met de huisbrandolie-

5 

ENERGIE 
Te belangrijk 
om alleen aan 

de deskundigen 
over te laten. 



prlJS. Omdat de huisbrandolieprijs ho
ger is moet de kleinverbru·ikersprijs 
naar boven aangepast worden. 
Voor de grootverbruikers bestaat er 
een koppeling met de prijs van stook
olie . Daar bestaat echter één, ook of
ficiële uitzondering op: de Giganten
regeling (zie Splijtstop 3 pag.11). 
En daarmee raken we het voornaamste 
argument pro-kem.energie. De giganten
regeling loopt namelijk eind 1987 af 
en heeft dan vier jaar geduurd. 
De E.G staat die regeling alleen maar 
toe omdat het een tijdelijke regeling 
is in afwachting van goedkope stroom. 
En verlenging van die 't.ijdelijke' re
geling is alleen maar mogelijk als Ne
derland met een zeer goede smoes bij 
de EG komt. 
Kernenergie is zo'n goede smoes. Om 
maar weer te citeren, dit keer uit 
een openbaar stuk: "Als er geen uit 
zicht is op .een strukturele oplossing 
in de vorm van kernenergie, dan zal 
een mogelijke voortzetting van de res
titutieregeling (officiële term voor 
gigantenregeling) niet langer te ver
dedigen zijn als een overgangsmaatre-
gel. Dit maakt de kans niet groter 

at de Europese Commissie voortzetting 
van de regeling na 1987 zal gedogen". 
Aldus onze volksverlakker Gijs van 
Aardenne met een voor zijn doen eer
lijk antwoord op vragen uit de Eerste 
Kamer (24-4- '85, pag.33 antwoord op 

6 

vraag 84} 
Daarmee komt de aap al aardig ver uit 
de mouw: Als de regering nu maar offi
cieel besluit tot de bouw van kerncen
trales, dan mag de gigantenregeling 
verlengd worden tot de kerncentrales 
klaar zijn, al zou dat pas in 2000 
zijn. 
Zo is iedereen tevred.en : de giganten, 
de regering, die in het kader van de 
exportbevord.eri ng de giganten wi 1 
steunen, en de EG (vooral Duitsland 
en Frankrijk met hun noodlijdende nu
kleaire industrie zitten te springen 
om orders). 

Ad 5,6 en 7. Uit deze drie citaten 
blijkt wel dat Shell en Esso een be
hoorlijke invloed hebben op het aard
gasbeleid ook al gaat dat ten koste 
van de schatkist . 
Ad 8 en 9: VEGIN is de Vereniging van 
Gasdistributiebedrijven tn Nederland. 
De Vegin verzet zich al jaten tegen 
d.e gasprijsverhoging voor de klein
verbruikers door de minister. De Vegin 
wil ook beschouwd worden als een 
grootverbruiker en dienovereenkomstig 
lagere prijzen betalen. 
De Vegin heeft inderdaad beroep aange
tekend bij de Europese Commissie te
gen de eenzijdige te hoge prijsvast
stelling door de minister. De rege
ring is nogal benauwd dat ze als dat 
doorgaat meer geheimen moet openbaren 
dan haar lief is. We weten nu wat 
voor soort geheimen dat zijn. De rege
rlog is terecht ongerust, ze heeft 
een slecht geweten . 
Ad 10. Deze uitspraak van Verberg uit 
maart '84 tegen een topambtenaar van 
de EG laat zien laat zien dat er bin
nen VROM in elk geval begin 1984 be
zwaren leefden tegen tegen het anti 
aardgas- en het pro kolen/kernenergie
beleid. 
Citaten en toelichtingen mogen dan uit
gebreid en soms wat ingewikkeld l ijken, 
er komt toch -hopelijk- een duidelijk 
beeld uit te voorschijn. Een beeld 
van geheimhouding en van een zorgvul 
dig en ingewikkeld plan om de zwakken 
te pakken en de sterken te steunen. 
Haar ook van een regering die zelf 
beseft wat haar zwakke plekken zijn en 
die bang is voor openheid en publieke 
diskussie over haar aardgas- en kern
energiebeleid. 

aardgaspolitiek 1960-1986 
In de Nederlandse aardgaspolitiek zijn 
duidelijk drie perioden te onderschei
den: 
1. 1960-1973: Ontdekking van de steeds 
groter wordende gasreserves in Gronin
gen . 
Beleid: lage gasprijzen om de verkoop 
te bevorderen . In twi·ntig jaar tijd 
moet het gas op zijn. De helft moet 
geëxporteerd worden, de andere helft 
moet in Nederland zelf opgemaakt wor
den. Men is bang het gas anders niet 
kwijt te kunnen, vanwege de toekomsti-
9e goedkope kernenergie.Italië krijgt 

extra goedkoop gas, ook toen al van
wege de dreigende te grote Russiese 
afhankelijkheid. 

2. 1973-1980: In 173 en '78/'79 had
den we de twee zogenaamde oliecrises. 
Door de koppeling van de gasprijs 
aan de olieprijs wordt aardgas een 
dure brandstof, in plaats van de goed
koopste. De Nederlandse staat wordt 
steeds afhankelijker van de groeien
de aardgasbaten. 
Beleid: Besparen op aardgas middels 
onder andere het Nationale Isolatie 
Plan. De aardgasinzet in elektrici
teitscentrales wordt beperkt. Spieren
burg o.nderhandelt namens de Neaer
landse regering om hogere prijzen te 
krijgen voor ons exportgas. Het uit
gangspunt is de 'Spierenburgnorm' of
tewel de exportprijs moet n~t zo hoog 
worden als de gemiddelde binnenlandse 
prijs . 

3. 1980-nu : De olieprijzen dalen de 
laatste tijd weer. Sheik Yamani ver
wacht prijzen van onder de twintig 
dollar. Er komen konkorrenten op de 
Europese gasmarkt: Rusland, Algerije, 
Noorwegen, Libië en straks ook Enge
land. De gasreserves in Nederland -en 
elders- blijken steeds groter te zijn 
dan verwacht. Het gasbesparingsbeleid 
wordt verlaten en het woningisolatie
budget wordt meer dan gehalveerd. 
Het landelijk gasvergebruik daalt en
kele jaren sterk en blijft lager dan 
verwacht. Met Shell en Esso wordt 
het Herenakkoord gesloten. De klein
verbruikersprijzen gaan zeer sterk om
hoog en de giganten krijgen f1 inke 
kortingen. Er is teveel aardgas over: 
over extra exportkontrakten wordt on
derhandeld voor de periode 1995-2010, 
in de hoop dat de aardgasprijzen dan 
omhoog zijn gegaan. Oie hoop wordt 
de laatste tijd steeds kleiner. Toch 
worden de kontrakten getekend. 

de balans 
1. Het aardgasbeleid is niet geba
seerd op een konsekwent energiebeleid. 
maar wordt afhankelijk gemaakt van 
zich wijzigende industriepolitieke 
doelstellingen. alsmede van EG/NAVO
beleid. 
2. Net als in de jaren zestig wordt 
het aardgasbeleid afgestemd op de 
verwachte introduktie van kernenergie. 
Het is de vraag of dat nu wel lukt. 
3. Belangen van de kleinverbruikers 
worden ondergeschikt gemaakt aan be
langen van Shell en Esso en de grote 
energieintensieve exportbedrijven. 
4. Beleidsoverwegingen blijven in 
toenemende mate geheim. Het parlement 
speelt een bijrol. Verzet en ontevre
denheid van de kant van de bevolking 
worden genegeerd. 
5. De regering weet dat haar energie
poli tieke argumenten zwak zijn en is 
bang voor openheid. 
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Een terugblik op 5,6,7 Oktober 
Moerdijk 
Een schot voor de boeg van regering en 
atoomlobby. Zo kun je het aktieweekend ty
peren dat op 5,6 en 7 oktober in Moerdijk 
georganiseerd werd door onder andere de ba
sisgroepen tegen kerngeweld en militarisme. 
Zo'n 500 tot 700 mensen sloegen hun tenten 
op bij het industrieterrein Moerdijk en 
voerden op verschillende plaatsen aktie. De 
versiering van de Moerdijkbrug, de piknik 
bij van Aardenne in Dordrecht, en de af
sluitende doodval-aktie in Moerdijk waren 
vooraf aangekondigd. Daarnaast was het de 

bedoeling dat basisgroepen zelf prikakties 
zouden voorbereiden. 
SPLI'JTSTOP kijkt terug op de voorbereiding 
en het verloop van deze aktie, en werpt te
vens een blik vooruit: hoe moet het verder 
met de AKB? We praten eerst met Barry, lid 
van de Arnhemse basisgroep tegen kernge
weld en militarisme en aktief in de voor
bereiding. Daarna peilen we de reakties op 
het aktieweekend in de omgeving van Moer
dijk. 

"Basisgroepen zijn slagvaardiger'' Puk van Meegeren 

"De Moerdijkaktie was een pure pu
bliciteitsaktie", aldus Barry van het 
landelijk aktiesekretariaat Moerdijk
bezetting, en lid van de Arnhemse ba
sisgroep tegen kerngeweld en milita
risme. "We wilden nu al laten zien 
dat we er zijn, ook al is de formele 
beslissing over de bouw van een kern
centrale nog niet gevallen. Tevens 
was het onze bedoeling om het plaat
selijk verzet, dat heus wel aan het 
opkomen is, te ondersteunen." 

Hoe kijk je op de aktie terug? 
"Met een tevreden gevoel. De opkomst 
was redelijk, io'n 500 tot 700 men
sen, al had ik stiekum wel op wat 
meer gehoopt. Zondagavond zijn er 
veel weggegaan. Verder was de aktie 
goed georganiseerd. En ik denk dat 
we veel goodwill hebben gewonnen, 
omdat we het - zoals afgesproken -
geweldloos hebben gehouden. Bijvoor
beeld de regionale krant De Stem 
heeft de aktie zowat de hemel in ge
prezen. Sowieso hebben veel kranten 
en radioprogramma's aandacht aan on
ze akties besteed." 

weinig prikakties 
"Negatief vind ik dat de sfeer af 
en toe mat was. Naast de vooraf aan
gekondigde akties was het de bedoe
ling dat basisgroepen zelf prikak
ties zouden voorbereiden. Dat is niet 
echt van de grond gekomen. Er is wat 

geverfd, er zijn bordjes met 'U na
dert een radioaktieve zone' geplaatst 
maar ik had toch op meer gerekend. 
Aan een gebrek aan ideeën ligt het 
niet. Er was genoeg te doen. We had
den bijvoorbeeld naar Van Agt of de 
PNEM in Den Bosch kunnen gaan. Maar 
ik denk.dat veel mensen naar het 
weekend zijn gekomen met het idee om 
mee te doen aan de vooraf aangekon
digdeaktiesen dat ze dat wel vol
doende vinden." 
"Maandag tijdens de doodval-aktie 
was de sfeer wel strijdbaar. Met si
renes en me~ brandende poppen tijn 
we 'doodgevallen' voor het kantoor 
van het Industrieel Havenschap Moer
dijk •. Daarna hebben we fanatiek ge
klapt, gelopen en gezongen: 'de 
volgende keer komen we met nog veel 
meer'. Toen sloeg even de vlam in de 
pan". 

Brabants wantrouwen 
"Er was vooraf een behoorlijk wan
trouwen vanuit de brabantse groepen 
naar de organisatie van het aktie
weekend. Het meest extreem stelde de 
Milieuwerkgroep Moerdijk zich op. 
'Als de aktievoerder komen, gaan in 
Moerdijk de luiken voor de ramen', 
zei iemand van deze werkgroep. Ze 
hebben zich dan ook van onze aktie 
gedistantieerd. En ik ben ook door 
een andere klup gebeld, die niet aan 
de piknik bij van Aardenne mee wilde 

doen, omdat ze dachten dat er in 
DQrdrecht geen etalageruit heel zou 
blijven." 
Hoe sou deze bee~dvorming ontstaan 
zijn? 
"Als je akties voert die verder gaan 
als demonstreren, word je in de media 
gekriminaliseerd. Maar.we hebben van
af het begin duidelijk afgesproken 
dat de aktie geweldloos zoû zijn. We 
wilden er geen rotzooi van maken. 
Daarmee hebben we bewust rekening ge
houden met de plaatselijke groepen. 
En we zijn vaak naar het Brabants 
Platform tegen Kernènergie gegaan om 
de. aktie uit de doeken te doen. Zo 
hebben we de achterdocht-voor een 
groot deel kunnen wegnemen." 
"Zondagmiddag zijn veel mensen uit de 
omgeving op het aktiekamp komen kij • 
ken. Het was een gezellige drukte met 
allerlei muziekgroepjes.·Ik heb voor 
zo'n 150 guldèn aan stikkers en but
tons verkocht, dat is ~och een indi
katie. En ook wat kontakten gelegd, 
zoals met de PvdA-fraktievoorzittèr 
uit Klundert. Bij hem kunnen we ons 
in de toekomst informeren over de 
stand van zaken in de regio". 

Het artike~ over Brabanders in het 
aktiehandboek - met· ongenuanàeerde 
konk~usies ·a~s Brabanders zijn va~ 
nature dOm - heeft in de pers vee~ 
aandaaht gehad. Wat vind'je van het 
ver haat? 
"Ik geloof dat het een ongelukkig 
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stuk is geweest. Ik denk dat het er 
beter niet in had kunnen staan. Het 
was onze bedoeling om aansluiting 
te zoeken bij de plaatselijk~ groe
pen, niet om ons af te zetten . 
waarom het geplaatst is, weet ik 
niet. Ik heb het aktiehandboek niet 
gemaakt." 

kritiek op LPTK 

De verhouding met het Landelijk .PZat
form tegen Kernenergie is in de voor
bereiding van het aktieweekend vrij 
los geweest •. Hoe komt dat? 
"Het idee van de terreinbezetting is 
op het diskussiekamp in mei '85 te 
's Gravendeel door de basisgroepen 
gelanceerd. Het was de bedoeling dat 
ook het Landelijk Platform~ zou 
doen. Maar er ontstond al direkt 
wrijving. In het interview over het 
diskussieweekend met De Volkskrant 
werd de kampagne 'Stem tegen kern
energie ' breed uitgemeten. Geen woord 
over de terreinbezetting. En dat ter
wijl een meerderheid van de aanwezi
gen op het diskussieweekend zich voor 
de bezetting had uitgesproken" . 
"!1e basisgroepen hebben veel kritiek 
op het landelijk Platform. Wij vin
den het LPTK erg log. Wij werken 

veel slagvaardiger. Als je toch ziet 
wat de basisgroepen tegen kerngeweld 
en militarisme allemaal al hebben qe· 
daan. We zijn in ·november '84, toen 
de regering haar plannen bekend maak
te, begonnen met een blokkade van Do
dewaard. Daarna hebben we een bezet
ting van Dodewaard georganiseerd, die 
helaas door het uitlekken van de 
plannen mislukte. We zijn in maart 
van dit jaar bij UCN te Almelo het 
terrein opgegaan. Er zijn bij Ekono
miese Zaken akties gevoerd. En dan 
nu het akti~weekend in ~erdijk. Bij 
het Landelijk Platform leeft volgens 
ons te weinig aktiebereidheid . Er 
komt niet zoveel uit." 
"Verder hebben we twijfels bij de 
deelname van de PvdA in het Lande
lijk Platform. Als je bijvoorbeeld 
ziet dat het Drechtstedenoverleg zich 
onder druk van de PvdA gedistantieerd 
heeft van de piknik bij van Aardenne. 
Zou ze dat niet gedaan hebben, dan 
was de PvdA uit dat overleg gestapt. 
Kijk, dat soort toestanden". 
"Het LPTK reageerde aanvankelijk met 
enig wantrouwen op de aktievoorstel
len. Volgens haar konden we te wei
nig garantiés geven dat het in Moer
dijk geweldloos zou blijven. Ze vond 
dat ze te weinig zicht op de aktie 

In demonstratieve optocht naar het Industrieterrein Moerdijk 
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had. Maar dat heeft te maken met onze 
manier. van organiseren: basisdemokra
ties in plaats van hierarchies. We 
leggen in de voorbereiding niet alles 
voor iedereen vast . Er moet ruimte 
blijven -voor eigen initiatieven. Maar 
het Platform wil van tevoren precies 
weten wat er gaat gebeuren." 

samenwerking onder voorwaarden 
Zou verdergaande samenwerking tussen 
het Landelijk Platform en de basis
groepen niet beter zijn, nu de AKB 
weinig organisatoriese kaders heeft? 
"Bundeling van· krachten is prima, 
maar als samenwerking zou betekenen 
dat je je aktievormen drasties moet 
aanpassen, dan ben i k er niet voor. 
Bij de voorbereiding van .5,6 en 7 
oktober hebben we geprobeerd om sa
men te werken. Maar de meer gevestig
de klups hebben de neiging om zich 
wantrouwend op te stellen als een 
aktie niet geheel volgens hun idee~n 
wordt opgezet. We worden niet voor 
vol aangezien". 
"Het Platform zou zich wat vrijer 
moeten opstellen. Dat aarzelende, 
dat vragen om meer garanties met be
trekking tot geweldloosheid . •• • dan 
knijp ik m'n tenen bij elkaar. Ba-

Foto: ~ Venendaal 



sisgroepen hebben toch hun eigen ver
antwoordelijkheidsbesef. Bijvoorbeeld 
om een bijdrage van het Fonds Milieu
vriendelijk Energiebeleid (een fonds 
opgericht door het LPTK, PvM) te 
krijgen, moesten we flink moeite 
doen. Terwijl we zelf enthousiast de 
kettingbrief voor dat fonds hebben 
verspreid. Het is gedeeltelijk ook 
ons geld. Maar het lijkt dan net als
of het geld is dat we van hun krijgen 
Ze wilden het aanvankelijk pas ach
teraf geven. Alsof we zulke bedragen 
kunnen yoorschieten. Wat je mist is 
het spontane, het gevoel dat ze ach
ter je staan." 
"Ik hoop dat nu het Landelijk Plat
form heeft kunnen zien dat de aktie 
goed verlopen is, ze zich wat minder 
aarzelend' naar de basisgroepen op
stelt." 

taktiese overwegingen 

Hoe beZangrijk vinden jutZie VePb~
ding van de anti-kePnenePgiestPi5d? 
"Onze taktiek is als vo.lgt. Wij 
trachten via allerlei akties de a
toomlobby en de regering te bestoken. 
We willen proberen om de eventuele 
bouw van een kerncentrale zoveel mo
gelijk te vertragen, zodat de kosten 

ervan flink stijgen. Daar ligt onze 
kans. We streven niet naar akties 
gericht op 'de macht van het getal'. 
We willen natuurlijk wel dat zoveel 
mogelijk mensen met onze akties mee
doen. Maar niet ten koste van de ak
tievorm. Ik heb liever 500 mensen op 
een tentenkamp die goede akties voe-· 
ren, dan 10.000 mensen die daar maar 
een beetje lauw-lauw zitten. Het gaat 
niet om de kwantiteit, maar om de 
kwaliteit. En verbreding van de ak
tie mag ook niet ten koste gaan van 
de autonomie van de basisg'roepen. 
Wij willen niet alles van te voren 
ingevuld zien." 
MaaP waaPom zou het effektieveP zijn 
om met 500 mensen op je eigen manieP 
aktie te voePen? 
"Kijk met die 10.000 mensen dat wordt 
een demonstratie. En demonstreren 
heeft geen zin meer. Op het Binnen
hof staat elke dag wel een demonstra
tie. Daar haal je niet eens de pers 
mee. Ik denk dat de taktiek van 
vertragen - via bezettingen of sabo
tage - meer resultaat zal opleveren. 
En ook het Landelijk Platform kan 
aan de vertraging bijdragen door ge
bruik te maken van allerlei wettelij
ke procedures. De start van de even
tuele bouw van kerncentrales laat 

Brabantse axie-reacties Hans Lourens. 

Half augustus werden op de vergade
ring van het Landelijk Platform tegen 
Kernenergie de akties 5, 6, en 7 ok
tober besproken. In dat stadium kon
den de basisgroepen nog niet precies 
de kaders van de aktie aangeven. 
In ieder geval zou het gaan om een 
terreinbezetting op het Industrie
terrein Moerdijk, gedoodverfde vesti
gingsplaats bij uitstek voor een 
nieuwe kerncentrale en potenti~le 
stortplaats voor radioaktief afval. 
Konkrete aktiedoelen in de buurt: 
het Industrie- en Havenschap Moer
dijk, Shell Moerdijk en de tuin van 
atoommanipulator nr.l Gijs van Aar
denne. 
De vertegenwoordigers van de Mileu
groep Moerdijk waren in ieder geval 
duidelijk over wat er niet moest ge
beuren. Ze zouden niet graag zien, 
dat de mensen, die de afgelopen tijd 
met moeite voor hun standpunt waren 
gewonnen, door de vorm van aktie 
afgeschr.ikt zouden worden. 
Shell hoorde, naar hun nadrukkelijke 
mening niet in het rijtje aktiedoe
len thuis. En afgezien daarvan wil
den ze meer duidelijkheid over wat 
er wel en niet zou gebeuren op dat 
eerste oktober weekend. 

Die duidelijkheid werd gegeven op de 
vergadering van het Brabants Platform 
op 28 augustus. Terreinbezetting zou 

zo soepel mogelijk geregeld worden. 
Versiering van de Moerdijkbrug; pik
nik bij van Aardenne en dood-val-ak
ties bij het Industrie en Havenschap 
waren de vaste onderdelen. Geweldloos• 
heid zou het kader zijn waarin - voor 
wat betreft de organisatoren _- aktie 
gevoerd zou worden. Er diende ook 
ruimte te zijn voor prikakties van af
zonderlijke basisgroepen. 
Dat was dus uiterst helder op dat 
laatste punt na. Want al blijf je nog 
zo lang doorvragen, je kunt met de 
beste wil van de wereld niet verwach· 
ten, dat je daarmee antwoord krijgt 
op de vraag wat die prikakties dan 
precies inhouden. Het gaat daarbij 
vooral om het vertrouwen dat je als 
aktievoerders in elkaar stelt. Voor 
de Vereniging Milieugroep Moerdijk 
was dit niet genoeg duidelijkheid. 
Zij distantieerde zich tenslotte van 
de akties rondom het tentenkamp be
gin oktober. 

onvoldoende garanties 
Een maand na het tentenkamp spreek 
ik met Letty Verbeeke, samen met 
haar man Gerard behoort ze tot de 
drijvende krachten van de Vereniging 
Milieugroep Moerdijk. 
- Hoe kijken jullie achteraf tegen 

het tentenkamp en de akties aan? 
'Het is allemaal prima verlopen. Als 

nog even op zich wachten. Ondertussen 
richten we ons op de bestaande kern
centrales en op de atoomlobby". 

Wat vePWaahten jutZie van de kampag
ne Stem tegen KePnenepgie? . 
"We denken niet dat het veel helpt. 
Van politieke partijen kun je geen 
barst op aan. Eenmaal in de regering 
zijn ze hun beloften vergeten. De 
AKB moet zich niet op de politiek 
richten, maar ervoor zorgen dat ze 
een onafhankelijke massale beweging 
wordt. Pas dan zal de politiek een 
anti-kernenergiebesluit nemen. Stel 
dat de PvdA in de regering komt, wat 
dan? Ik heb geen vertrouwen in de 
hardheid van haar anti -kernenergie
standpunt. Het is goed mogelijk dat 
de PvdA de kerncentrales als wissel
geld gebruikt voor het niet plaatsen 
van kruisraketten." 
"Oe basisgroepen blijven buiten-par
lementair. We zullen de komende tijd 
kleine en grotere direkte akties 
voeren. Wat aktievorm betreft ligt 
onze grens bij geweld tegen mensen. 
We hebben niets tegen vernielingen 
van materialen, die de atoomlobby 
zouden benadelen. 

we dit van tevoren geweten hadden, 
dan was er voor ons geen enkele re
den geweest om ons te distantiëren 
van de aktie. Mocht er opnieuw zo'n 
aktiekamp komen, waarbij tevoren 
bekend is - al is het in ieder geval 
maar intern - welke akties er ge
voerd worden, dan kunnen we ons ze
ker daarbij aansluiten'. 

- Maar jullie hadden toch duidelijke 
garanties gekregen over het geweld
loze karakter en Shell 11as van het 
lijstje verdwenen? 

'Nou, zo duidelijk was dat niet. Men 
wilde ons geen enkele garantie geven 
voor wat mogelijke ~rikakties in 
zouden houden. Wij zitten hier na
tuurlijk in een wat andere positie, 
dan mensen elders in het land. Onze 
vereniging telt 160 leden en dat is 
aardig wat voor zo'n klein dorp. Veel 
van die mensen werken zelf bij de 
Shell; dat is hun boterham. En Shell 
heeft hier juist een aantal aardige 
dingen gedaan. Denk maar aan de warm
te/krachtkoppelings-installatie. Je 
haalt dingen op een foute manier door 
elkaar als je in de strijd tegen een 
kerncentrale op Moerdijk aktie gaat 
voeren tegen Shell'. 

- Oenk je dat er mogelijkheden zijn 
om-Shell juist tot bondgenoot te 
maken in de anti-kernenergiestrijd? 
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'Dat weet ik niet. Er zijn op dat 
punt geen konkrete kontakten. Maar 
er zijn wel kontakten met andere be
drijven op het industrie-terrein. Die 
hebben zelf ook duidelijk te kennen 
gegeven dat ze daar geen kerncentrale 
en ook dat radioaktief afval niet 
willen. Zo zijn we benaderd door de 
advokaten van een groep bedrijven, 
die erg geïnteresseerd waren in het 
kort geding dat we tegen staat heb
ben aangespannen. Dat was naar aan
leiding van de brief van staatsse
kretaris Van Amelsfoort, waarin bot
weg een poging werd gedaan om voor 
grof geld de vergunning-verlening 
af te kopen. Die zaak dient op het 
ogenblik in hoger beroep. Ik denk 
dat het goed zou zijn Shell nadruk
kelijker bij de zaak te betrekken. 
Het is erg de vraag in hoeverre 
zo'n vol-kontinue draaiende petro
chemiese industrie en een kerncen
trale pal naast elkaar zich verdra
gen. In geval van een ongeluk met de 
kerncentrale, zou het dagen duren 
voordat Shell stil ligt. Als er echt 
iets mis gaat, kan dat een ongekende 
ramp worden. En dan is er nog iets 
anders. Er wordt gerekend met bevol
kingsdichtheden rond een kerncentra
le. Aangezien Shell een vol-kontinue 
bedrijf is, moet je feitelijk de vol-
1 edi ge arbei dsbezetti ng meerekenen, 
als je de bevolkingsdichtheid vast 
stelt. Er is niets dat er op wijst, 
dat ze dat nu ook doen'. 

- Jullie hebben ook niet meegedaan 
aan de fietsestafette, die op 5 en 
6 oktober vanuit de plaatsen rond
om Moerdijk werd georganiseerd? 

'Nee, dat klopt. Voor ons lag die es
tafette direkt in het verlengde van 
het tentenkamp, dus konden we daar 
ook niet aan mee doen. He hebben ge
probeerd op onze eigen manier in te 
spelen op wat er gebeurde. Juist 
rondom dat eerste weekend van oktober 
hebben we een cyklus informatie- en 
diskussieavonden belegd in Moerdijk. 
Op 6 oktober organiseerden we plaat
selijk een tentoonstelling. We heb
ben ons ook niet helemaal afzijdig ge
houden van het tentenkamp. Op zondaq 
waren we daar met een aantal mensen. 
\~e hebben daar veel kontakt gehad met 
de mensen van het kamp. En we waren 
daar zelf ook heel positief over." 

Zwaluwe tegen kernenergie 
Na de eerste berichten over toch 
Moerdijk als mogelijke vestigings
plaats voor een kerncentrale, kwam 
de eerste reaktie uit Hoge en Lage 
Zwaluwe. Daar werd de werkgroep "Zwa
luwe tegen kernenergie"in het leven 
geroepen • Ook met Klaas Bolt, woord
voerder van de werkgroep en lid van 
de PvdA fraktie in de plaatselijke 
gemeenteraad kijk ik nog even terug 
naar 5, 6 en 7 oktober. Dat schikt 
hem overigens nauwelijks, want hij 
zit op dat moment tot over z'n oren 
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in de voorbereidingen voor de hoor
zitting, die voor de Moerdijkse re
gio op 21 november gehouden zal wor
den. "Dat betekent weer volop folde
ren en vergaderen". 

- Hoe kijken jullie na een maand te-
rug op het tentenkamp? 

'Uiterst positief. Onze groep is 
heel enthousiast over hoe 't gegaan 
is. En na afloop kunnen we zeggen 
dat de plaatselijke bevolking ook 
vrij positief reageert. Er blijven 
natuurlijk altijd de mensen, die ge
woon tegen zijn. Die kijken dan met 
enige verbazing naar de wijze waarop 
sommige demonstranten waren uitge
dost. En voor je het weet gaat daar 
de diskussie over. Sommigen zijn 
bang dat je hier Woensdrechtachtige 
toestanden krijgt. 
Over het algemeen kun je zeggen dat 
Brabanders dingen nogal gemakkelijk 
over zich heen laten gaan. Helaas 
betekent dat ook dat ze niet direkt 
massaal te hoop lopen tegen zo'n 
kerncentrale'. 

-Wat was jullie eigen aandeel? 
'We hebben niet zozeer mee georga
niseerd aan het tentenkamp. Wel wat 
hand en spandiensten verleend. Verder 
zo goed mogelijk ingespeeld op wat er 
gebeurde. Op 5 oktober hadden we in 
Lage Zwaluwe een eigen manifestatie 
in het gebouw Den Domp. Daar was een 
tentoonstelling, informatiemateriaal, 
poppenkast voor de kinderen - maar 
die bleek ook bij volwassenen wel in 
de smaak te vallen. 
's Avonds was er een popgebeuren -
muziek dus - dat is behoorlijk tegen
gevallen. Daar hebben we maar de 
helft van de mensen gekregen, die we 
daar minstens verwacht hadden. Er 
moest dus geld bij. 
Op 6 oktober hebben we gefietst met 
zo'n dertig à veertig mensen. Een de
monstatieve fietstocht, die uitkwam 
op het aktiekamp. Voor ons was die 
fietstocht in de eerste plaats een 
blijk van solidariteit met het aktie
kamp. En verder zijn we natuurlijk 
van tevoren al druk geweest met de 
verspreiding van de Moerdijk-krant. 
Die was vooral bedoeld voor versprei
ding in de regio. De kernenergiepro
blematiek werd daarin nog eens in 
grote lijnen ge'schetst. En er werd 
ook verduidelijkt waarom dat aktie
kamp er zou komen'. 

- Hebben jullie zelf het verloop 
van de akties geëvalueerd? 

'Ja, we hebben daar wel over ge
praat. In grote lijnen zijn we en
thousiast. Waar we vooral op ge
stuit zijn is de zo massale aanwe
zigheid van de politie. Ik denk dat 
er ongeveer evenveel politie op de 
been was gebracht als dat er demon
stranten waren. Dan moet je je toch 
afvragen waar dat goed voor is. 
Het optreden als zodanig, daar was 
niet zoveel op aan te merken, al 

draaide de registrerende burokratie 
op volle toeren. Maar je kon ner
gens kijken of je oog viel al weer 
op politie, in het pak, in burger, 
in gewone auto's of in politieau
to's. Dat is toch beangstigend 
zo'n ontwikkeling.' 

verder 

Tenslotte praat ik nog met Wim 
Haalboom van de Brabantse Milieu 
Federatie (BMF). BMF ziet voor 
zichzelf een koHrdinerende en stimu
lerende taak weg gelegd in de strijd 
tegen een k.c. op Moerdijk. De koHrdi
natie vindt vooral plaats in het Bra
bants Platform tegen Kernenergie. 
Haalboom: 'Iedereen was dik tevreden. 
Er is een uitstekende publiciteit ge
weest. Met de Milieugroep Moerdijk is 
de zaak uitgepraat. Andere groepen in 
de regio vonden het jammer dat ze het 
af lieten weten. De lucht is nu weer 
opgeklaard. We kunnen wel weer met el
kaar verder, denk ik. En dat zal hard 
nodig zijn ook. De PKB rolt door, 
hoorzittingen staan voor de deur. De 
PNEM is begonnen met een advertentie
kampagne, waarin de nieuwe kerncen
trale als 'kun-je-je-iets-mooiers
voorstellen' wordt gepresenteerd. We 
hebben gp basis van die kamoagne de 
PNEM uitgedaagd tot een openbaar de
bat. 
Verder zijn we bezig kontakten met 
de ondernemingsraad van Shell te leg
gen. Je kunt je zomaar voorstellen 
dat mensen daar, met hun moeilijk zo
maar te stoppen produktie-processen 
toch ook de nodiqe moeite zullen heb
ben met zo'n kerncentrale naast de ei
gen fabriekspoort'. 
"Nu we het er toch over hebben" -
Wim Haalboom wil nog even een persoon
lijke kanttekening plaatsen - "ik was 
dus zelf ook met m'n tentje op Moer
dijk en ik vond het wel wat overdre
ven dat het een heel weekend moest 
duren. We hadden dat hele programma 
ook best in één dag af kunnen werken. 
Dat lègt dan minder beslag op je, het 
houdt het tempo er in en bovendien 
hadden dan wellicht meer mensen het 
zien zitten om mee te doen". 
Waarmee dan maar weer bewezen is dat 
in ieder geval niet alle Brabanders 
over een kam geschoren kunnen wor
den. Er zijn er ook die haast hebben: 

• 



Stem Tegen Kernenergie 
Op het tentenkamp van het Landelijk Plat
form Tegen Kernenergie, eind mei dit jaar, 
is besloten tijden de verkiezingen een kam
pagne te organiseren. De motivatie was onge
veer als volgt:"de verkiezingen zijn belang
rijk voor de anti-kernenergiestrijd. Voort
zetting van de huidige koalitie verzekert 
ons van een keiharde tegenstander voor de 
komende vier jaar. Aan de andere kant biedt 
een nederlaag van CDA en VVD perspektieven 
voor de energiebeweging. Niet dat de bewe
ging dan overbodig zou worden, zeker niet. 

We moeten nog zien wat er van de beloften 
en inzet van de progressieve partijen te
recht komt. De anti-kernenergiebeweging 
moet daarom niet simpelweg een anti-CDA/VVD 
kampagne voeren, maar zichzelf versterken 
in zo'n kampagne, versterken ten opzichte 
van de politiek in het het geheel". 
De verkiezingskampagne krijgt kritiek van 
nogal wat mensen uit de AKB. Sible Schöne, 
één van de initiatiefnemers, gaat hier op 
in. Maa~ eerst iets over de voorbereidin
gen. 

De voorbereidingen zijn in volle gang John Hontelez 

Met de opdracht deze verkiezingskam
pagne te organiseren heeft het Lande
lijk platform de werkgroep "Stem te~ 
gen ke!'nene:rgie" opgericht. Het is de 
bedoeling dat deze werkgroep zelfstan
dig werkt,hoewel het Landelijk Plat
form regelmatig mee zal blijven pra
ten over de vorderingen. De werkgroep 
ishard aan het werk gegaan. 
Allereerst is het kampagne-idee inge
vuld. Vastgesteld is dat de kampagne 
niet moet uitmonden in een positief 
stemadvies, maar dat ze onze eisen 
moet konfronteren met met de stand~ 
punten en praktijken van de politieke 
partijen. In de week van 7-13 april 
is de start van de kampagne gepland, 
die tot de verkiezingen, 21 mei, 
doorloopt. Er wordt gewerkt aan een 
huis-aan-huiskrant met een oplage 
van een half miljoen. In die krant 
zal ruim aandacht worden besteed aan 
de nog altijd aktuele gevaren van 
kernenergie en aan de ideeën die de 
energiebeweging al jaren op tafel 
legt om een andere weg in te slaan. 
Direkt naar de verkiezingen toe zal 
de rol van CDA en VVD aan de kaak 
worden gesteld, en de lezer gevraagd 
in het kader van de kernenergie- (en 
kernwapen)problemen heel goed over 
zijn/haar stem na te denken. De krant 
zal vooral worden geschreven voor 
mensen die niet. zo'n vaste politieke 
keus hebben. 

******* 

Een huis-aan-huiskrant is nog geen 
kampagne. Het zet een aantal mensen 
aan het denken, maar kernenergie 
wordt pas echt een item in de ver
kiezingen als er méér gebeurt. De 

werkgroep Stem Tegen Kernenergie pro
beert dan ook allerlei groepen en or
ganisaties te interesseren de kampag
ne mee vorm te geven. Er is een ge
sprek geweest met de FNV. Die wil 
proberen in onze aktieweek een kon
gres te organiseren over '"energie en 
werkgelegenheid". Maar ze voelt niet 
veel voor echte deelname aan de kam
pagne. De Vereniging Milieudefensie 
en de Stichting Natuur en Milieu heb
ben al besloten aktief mee te werken 
aan de aktie. Een idee om de aktie
week te beginnen met de daverende zes
kamp (met ploegen uit de potentiële 
vestigingsplaatsen) wordt uitgewerktT 
Maar de aktie staat of valt natuur
lijk met de medewerking van plaatse
lijke groepen, al dan niet afdelin
gen van landelijke organisaties. Zij 
zullen in de verkiezingstijd de poli
tici met de energiekwesties moeten 
achtervolgen, konfrontaties organi
seren tussen politiek en beweging, 
eisen stellen, plannen voorleggen. 
In een aantal gevallen, met name in 
de buurt van potentiële vestigings
plaatsen zijn ook de gemeenteraads
verliezingen (19 maart) van belang. 
De werkgroep is momenteel bezig een 
netwerk op te zetten van mensen 
die in het hele land een stimulerende 
rol kunnen spelen. Na de jaarwisse
ling wil de werkgroep in het hele 
land voorbereidende bijeenkomsten or
ganiseren met zowel een scholend als 
brainstormend karakter. 

******* 

Begin oktober zijn enkele honderden 
personen, groepen en organisaties 
aanqeschreven. Op 26 oktober werden 

in Den Haag, bij de aanbieding van 
het volkspetitionnement, zevenduizend 
pamfletten uitgedeeld aan vredesakti
visten. Zij werden opgeroepen in 
april met onze kampagne mee te doen 
en alvast voorbereidingen te treffen. 
Op 1 november, tijdens het jongeren
protest, werden opnieuw enkele dui
zenden pamfletten verspreid. De reak
ties komen op gang,soms wat afwach
tend, maar vaak positief. 
We willen de kampagne nu al bekend 
maken. Daarom dat pamflet, daarom ook 
stikkers die verkrijgbaar zijn (5 
voor fl ,1,70, inklusief porto, 100 
voor fl.12,50). Omdat de aktie veel 
geld gaat kosten wordt tegelijkertijd 
geld ingezameld via het Fonds Milieu
vriendelijk Energiebeleid, 
Giro 10 11 00, Amsterdam. 

' ~ stem 
I TEGEN I 

kemen~e 

B 
B 

Nadere inlichtipgen zijn te verkrijgen 
bij "Stem Tegen Kernenergie", 
p/a Vereniging Milieudefensie 
Tweede Weteringplantsoen 9 
1017ZD Amsterdam tel. 020-221366 
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"AKB kan met verkiezings
kampagne winnen" Sib1 e Schöne 

Oe kampagne "Stem tegen kernenergie" 
staat haaks op het streven naar een 
'eigen ' van traditionele politieke 
machtsverhoudingen onafhankelijke be· 
weging. Je levert je onafhankelijk
heid in aan een aantal politieke par
tijen. Oe kampagne is strijdig met de 
basisdemokratiese uitgangspunten van 
de anti-kernenergiebeweging. Oe 
strijd voor veranderingen richt je 
niet op het parlement, maar die voer 
je zelf, in je eigen direkte omgeving 
en je probeert daar veranderi ngen tot 
stand te brengen." 
Als ik het goed begrijp zijn dat in 
het kort de argumenten waarmee Ruud 
Sökkerink en met hem nogal wat mensen 
uit de 'radikale' AKS de verkiezingen 
als belangrijk perspektief voor de 
AKB van de hand wijzen. Geen stem te
gen kernenergie dus •••. 
Ik ben het hier nadrukkelijk niet mee 
eens. Integendeel, de kampagne Stem 
tegen kernenergie, kies voor het mi
l ieu is in mijn ogen op dit moment 
het enige plan binnen de AKS, waar 
veel mensen warm voor kunnen lopen. 
Het is het enige plan, dat tot een 
verbreding en versterking van de au
tonome AKS kan leiden buiten de di
rekte omgeving van de vestingings
plaatsen. De eerste reakties op de 
voorgestelde kampagne bevestigen de
ze inschatting. Over het algemeen 
zijn ze positief en redelijk enthou
siast. Eindelijk een aktie waar wat 
te winnen valt. 

basisdemokratie 

In een eerdere Splijtstop heb ik al 
uiteengezet, waarom ik de voorgestel 
de kampagne wel degelijk vind passen 
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binnen de basisdemokratiese traditie 
van de AKB. Basisdemokratie staat in 
mijn ogen voor het streven naar de 
vergroting van de zeggenschap over je 
etgen bestaan. Dat beperkt zich wat 
mij betreft niet tot de eigen direkte 
omgeving, zoals Ruud stelde. Leve de 
wijk, maar ik wil ook op landelijk 
nivo werken aan machtsvorming van on
derop. 
Een kampagne in verkiezingstijd kan 
daaraan bijdragen. Als wij erin sla
gen dit kabinet naar huis te sturen 
en zo de nieuwe kerncentrales en de 
kruisraketten tegen te houden, is dit 
in mijn ogen een belangrijke over
winning voor de machtsvorming van 
onderop. 
voordat ik inga op de motieven om je 
als autonome AKB te richten op de 
verkiezingen en op de stelling dat je 
via deze aktie je onafhankelijkheid 
tenopzichte van de linkse politieke 
partijen inlevert, wil ik allereerst 
nog iets kwijt over de parlementaire 
demokratie en de verhouding beweging 
-politiek. Dat is het terrein, waarop 
waarschijnlijk de belangrijkste polî
tieke meningsverschillen liggen . 

kiesrecht Is verworvenheld 
Ik vi'nd in alle eenvoud het kies
recht en de parlementaire demokra
tie een progressieve verworvenheid. 
Oe arbeidersbeweging ·e.n de vrouwen
beweging hebben hier in het verle
den niet voor niets tientallen jaren 
lang hun belangrijkste strijdpunt 
van gemaakt. Het k; es recht is naast 
het stakingsrecht uiteindelijk het 
belangrijkste machtsmiddel van een 
demokratiese beweging. 

Dit besef is in de loop der jaren 
nogal naar de achtergrond gedrong
en. Veel mensen ervaren het partij
politieke systeem niet langer als 
een demokratiese verworvenheid, 
maar als een "massa-integrationsma
chine", zoals de Duitsers het zo 
mooi kunnen zeggen. Een apparaat 
ook, waarop je geen enkele wezenlij
ke invloed hebt. Een apparaat, dat 
iedere wezenlijke verandering 
smoort. Het kiesrecht is in deze vi
sie geen machtsmiddel van onderop, 
maar een machtsmiddel van bovenaf, 
dat mensen integreert in het be
staande systeem. Ik vind dit een 
buitengewoon sombere visie op de 
demokratiese maakbaarheid van de sa
menleving. Een visie, die zo wil de 
ironie, ook allerminst gedeeld 
wordt door de huidige ·regeringspar
tijen, die een meerderheid van de 
kiezers ochter zich hebben weten te 
krijgen. Deze partijen zijn druk be
zig de samenleving naar hun opvat
tingen in te richten. Denk behálve 
aan de kerncentrales ook aan de 
kruisraketten en de groeiende twee
deling in de samenleving. Waarom 
zou dat niet anders kunnen •••• 

beweging • politiek 

De opvatting, dat de parlementaire 
demokratie een verworvenheid is, is 
in mijn ogen volstrekt niet in strijd 
met het belang dat Ruud Sökkerink 
hecht aan een autonome anti-kern
energie beweging. Ik onderschriJf de 
noodzaak van een autonome beweging, 
die zijn eigen doelen stelt en zijn 
eigen koalities zoekt. Een beweging 
is echter geen politiek alternatief. 
Er zijn duidelijke grenzen aan de 
macht van een beweging. Je kunt ont
wikkelingen ter diskussie stellen. 
Aan de hand van een konkreet punt 
kun je de fundamentele keuzes over de 
toekomst van de samenleving aan de 
orde stellen. Je kunt laten zien, 
dat het anders kan. Je kunt tenslotte 
en dat is uiteindeli jk het belang
rijkste doel , het denken van mensen 
veranderen. Je kunt nieuwe elementen 
inbrengen fn een demokratie, zoals 
bijvoorbeeld verbruikersraden bij 
gas- en elektriciteitsbedrijven. Je 
kunt een bepaald besluit politiek on
haalbaar maken. Je hebt als beweging 
echter niet de macht de centrale poli
tieke besluiten zelf te nemen . Dat 
doet de politiek. Met deze rolverde
ling is meteen gegeven, dat er altijd 
een spanningsveld is tussen de bewe
ging en de politiek. 

de beweging 

Tot zover in het kort mijn opvatti ng 
over parlementaire demokratie, het 
belang van een autonome beweging en 
de verhouding beweging-politiek. Nu 
de kwestie van de onafhankelijkheid. 
Ik wil allereerst duidelijk maken , 
waarom ik me op de politiek wil rich-



ten en waarom speciaal op de verkie
zingen. Tot slot volgen nog enkele 
opmerkingen hoe je. gegeven deze po
litieke keuzes. je onafhankelijkheid 
maximaal kan garanderen. 
Laat ik beginnen met een korte schets 
van de stand van zaken. De afgelopen 
jaren heeft de anti-kernenergie bewe
ging veel terrein verloren. De bewe
ging is voor een belangrijk deel in
gezakt. Aktiegroepen zijn leegge
stroomd. Tegelijkertijd is er sprake 
van een duidelijke verandering in het 
denken in Nederland. bij rechts en in 
een niet te onderschatten mate ook 
bij links. De ekonomie moet gered 
worden. De konkurrentiepositie van 
het Nederlandse bedrijfsleven moet 
verbeteren. De kosten moeten omlaag. 
Nieuwe kerncentrales hebben binnen 
dit denken een symboolfunktie. Hoewel 
ze erop zijn vroegst over tien jaar 
staan en hoewel de prijs van atoom
stroom in 1995 allerminst vaststaat. 
staat de bouw van nieuwe kerncentra
les synoniem met goedkope elektrici
teit. 
In enkele opzichten is er voor de AKB 
geen reden tot pessimisme. Dankzij de 
akties in het verleden is nog steeds 
een ruime meederheid van de bevolking 
tegen nieuwe kerncentrales. De uit
slag van de Brede Maatschappelijke 
Diskussie heeft dit bevestigd. 
Belangrijk is ook dat een groot aan
tal maatschappelijke organisaties en 
politieke partijen zich uitspreken 
tegen de nieuwe kerncentrales. Denk 
aan de Consumentenbond. FNV en CNV. 
verschillende kerkelijke organisaties 
de PvdA en D'66. 
Op de derde plaats is het van belang 
dat er een duidelijk alternatief voor 
de nieuwe kerncentrales is ontwikkeld 
een alternatief dat met name geba
seerd is op besparing en warmte
krachtkoppeling. 

kabinet gaat eigen weg 

De vraag is hoe kunnen we het in deze 
situatie winnen. 
De oude basisdemokratiese opvatting 
komt er kort gezegd op neer. dat je 
via akties en informatiekampagnes een 
draagvlak voor je opvattingen kreeërt 
onder de bevolking. De politiek zou 
dan vanzelf omgaan. 
Je kunt konstateren. dat deze teorie 
bij dit kabinet niet werkt. Dit kabi
net trekt zich niets aan van maat
schappelijk verzet. niet van ons en 
zelfs niet van de massa-demonstraties 
en het volkspetitionnement van de 
vredesbeweging. 
Ik denk. dat je er op het punt van de 
nieuwe kerncentrales moet konstateren 
dat het CDA en de VVD hun plan ge
trokken hebben. Ruud Bökkerink 
spreekt van een traditionele politie
ke krachtsverhoudingen onafhankelijke 
beweging. Wat bedoelt hij daarmee? 
Ziet hij wel mogelijkheden om met de 
ervaringen van de vredesbeweging in 
het achterhoofd. in de huidige poli-

tieke machtsverhoudingen het CDA en 
de VVD om te turnen? Ik kan dat niet 
serieus geloven. 

dagdromerij 
Vanuit bovengenoemde konstater1ngen 
kun je besluiten je af te wenden van 
het parlement en je te beperken tot 
de verdere uitbouw van het regionale 
verzet. de verdere ontwikkeling van 
alternatieven en akties van burgerlij
ke ongehoorzaamheid. zoals verzet te
genwoordig heet (overigens spreekt 
noch de term burgerlijke ongehoor
zaamheid noch de term verzet mij erg 
aan. Ik denk liever in termen van 
konsumentenmacht, vergelijkbaar met 
vakbondsmacht). 
Ik ben de laatste om het belang van 
deze drie werkterreinen te onder
schatten. maar laten we er ook niet 
teveel verwachtingen van hebben. In 
de Noordoostpolder kun je spreken van 
een sterke regio, met een eigen iden
titeit. In de omgeving van Moerdijk 
en Borssele is dat veel minder het 
geval. Veel vooral bestuurlijke krach
ten in Brabant en Zeeland zijn vóór 
een kerncentrale. 
De ontwikkeling van alternatieven 
blijft vooral in de elektriciteits
sektor een tobberig gebeuren. zolang 
het beleid is gericht op de nieuwe 
kerncentrales • .Zie wat dit betreft 
ook het interview elders in Splijt
stop met Gerrit-Jan Zijlstra. 
De lijn van burgerlijke ongehoor
zaamheid en verzet beschouw ik op 
dit moment als dagdromerij. De atoom
stroomaktie loopt niet goed. De bouw
terreinbezetting van het industrie
terrein Moerdijk kan ik ook niet zien 
als een daad van verzet. De waarde 
van deze aktie lag mijns inziens in 
de publiciteit eromheen en de kontak
ten die zijn gelegd tussen aktievoer
ders en de regionale bevolking. In 
effektieve sabotageakties geloof ik 
niet. Tezijnertijd zullen ze misschien 
een vertragend effekt hebben. maar je 
zult er de bouw niet echt mee tegen
houden. 
Akties van verzet en burgerlijke onge
hoorzaamheid vereisen een sterke. goed 
georganiseerde AKB. Pas wanneer die er 
weer is valt in mijn ogen weer zinvol 
over nieuwe akties in de geest van Do
de waard '80 te praten. 

onontkoombaar 

Mijn konklusie uit bovenstaande is. 
dat de keuze om je af te wenden van 
het parlement geen echte perspektie
ven biedt. We kunnen er niet omheen 
om ons op het parlement te richten. 
Het licht voor de hand om daarbij een 
moment uit te kiezen. waarop ze zich 
wel iets aan moet trekken van de be
volking: de verkiezingen. 
Behalve de reeds meerdere malen ge
noemde doelen van de kampagne. heeft 
de kampagne wat mij betreft ook een 
intern doel: de verbreding, verdie-

ping en versterking van de eigen bewe
ging. Een suksesvolle kampagne houdt 
autornaties een versterking in van de 
eigen onafhankelijke organisatie. Daar
mee kan ook na de verkiezingen verder 
worden gewerkt. 
Ik zie. voor alle duidelijkheid, de 
verkiezingskampagnenietals een aktie 
die in de plaats moet komen van andere 
aktiviteiten. Ik vind het belangrijk 
dat er de komende maanden ook rond de 
PKB-"vestigingsplaatsen voor kerncen
trales" van alles blijft gebeuren, om 
maar een belangrijk voorbeeld te geven. 
Ik zie de verkiezingskampagne vooral 
als iets dat een kader schept. waardoor 
je niet van de ene incidentele aktie 
naar de .andere holt. In plaats van 
steeds te reageren stel je zelf je ak
tiedoel vast. Onafhankelijk. autonoom. 
maar natuurlijk niet voorbijgaand aan 
de politieke situatie en de stand van 
de beweging. 

geen partijpolitiek 
Tot slot de v.raag hoe je kunt vermijden 
dat je via de aktie teveel in partij
politiek vaarwater terecht komt. Dat 
is inderdaad een belangrijke kwestie. 
die de nodige zorgvuldigheid vereist 
bij de vaststelling van het doel van 
de kampagne. de samenstelling van het 
organisatiekomitee. het affiesje. het 
persbericht waarmee de aktie gepresen
teerd zal worden. de huis-aan-huis 
krant. 
Wat de eerste drie punten betreft, zijn 
de plannen van de voorbereidingsgroep 
gereed. De kampagne moet in de ogen 
van de voorbereidingsgroep op de eerste 
plaats het brede publiek bereiken. Doel 
van de kampagne is om de kernenergie
problematiek in de verkiezingstijd 
breed onder de aandacht te brengen. De 
kampagne moet mensen ertoe bewegen op 
een partij te stemmen die tegen kern
energie is. De kampagne moet tevens 
bevorderen dat politieke partijen die 
zich uitspreken tegen kernenergie. 
zich daar na de verkiezingen ook aan 
zullen houden. Ik denk dat deze doel
stelling. gegeven het besluit je op 
de verkiezingen te richten. zo onaf
hankelijk mogelijk gekozen is. 
Dan het organisatiekomitee. Om de on
afhankelijkheid ten opzichte van poli
tieke partijen te kunnen handhaven is 
er uiteraard voor gekozen dat de ver
schillende partijen buiten het komitee 
worden gehouden. 
Iets dergelijks geldt voor het affies
je. Die zal geen namen bevatten van 
politieke partijen. maar enkel de op
roep "stem tegen kernenergie. kies 
voor het milieu". 
Ook bij de de diskussie over de vast
stelling van de inhoud van het persbe
richt en de krant. zal de onafhanke
lijkheid ten opzichte van de verschil
lende partijen een belangrijk punt 
zijn. Maar ook daarvoor zullen wel op
lossingen gevonden worden. Ik ben daar 
in ieder geval niet bang voor. • 
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Alternatief scenario in 
de hoek gedrukt 
Het gaat goed met kernenergie, daar zijn vriend en vijand 
het over eens. Na een moratorium van dertien jaar slaan de 
elektriciteitsbedrijven, de industrie en Ekonomiese Zaken 
de handen enthousiast ineen om de 'schade' in een ijltempo 
in te halen. Het kernenergiescenario is hard op weg naar 
realisering. 
Er was ook een ander scenario. Dat van de Bezinningsgroep 
Energiebeleid waarin de uitkomst van de BMD werd vertaald 
in konkrete plannen: een verhoogde gasinzet voor de ener
giecentrales, waaronder veel warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
uiteindelijk een groot gebruik van duurzame energiebronnen. 
Gerrit Jan Zijlstra is projektmedewerker op het Centrum 
Energiebesparing en één van de auteurs van het Bezinnings
groepscenario. We vroegen hem waarom het fout i's gegaan en 
of er nog kansen zijn voor een milieuvriendelijke energie
voorziening. 

"Dat kernenergie jarenlang niet door 
is gegaan heeft alles te maken met 
het maatschappelijk verzet. Dat ver
zet betekende niet dat de elektrici
teitswereld, de industrie, Ekonomiese 
Zaken en anderen hun mening hebben 
veranderd, zelfs niet voor een klein 
deel. Op een gegeven moment houdt de 
argumentatie op. Het hoogtepunt van 
de strijd was de BMD met daarna het 
antwoord van de regering. Toen had de 
regering gedwongen moeten worden om 
iets te doen wat in de richting gaat 
van de BMD-uitslag. De bezinnings
groep was een van de weinigen die een 
a 1 ternatief presenteerde en daarom
heen een symposium organiseerde. Maar 
verder was er niemand meer op de been 
te krijgen. De demonstraties zijn 
mislukt en kamerleden kijken waar ze 
steun kunnen krijgen. PvdA-kamerleden 
zeggen: wij zijn tegen kernenergie 
maar er moet wel steun komen anders 
houden we het niet vol. Zo gaat dat. 
Bovendien is nu de regeringsbeslis
sing voor kernenergie gevallen en je 
ziet dat allerlei groepen hun koers 
bijsturen. De industrie ziet die vet
te buit van twaalf miljard aan inves
teringen hangen. Ze hebben de keus 
tussen twaalf miljard investeringe·n 
in kernenergie of drie miljard in de 
wind; dan is het wel duidelijk waar 
de belangstelling naar uit gaat. De 
industrie zet alles op alles om een 
deel van die order binnen te krij
gen." 
Heeft niemand uit de. energie-wePe~ 
sich vooP het besinnings-scenaPio 
~tten inzetten? 
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"Ik heb nog nooit gehoord van een 
overkoepelende energieorganisatie 
die zich achter ons scenario opstel
de. Die klubs hebben een standpunt 
dat pro-kernenergie is. Dat wil zeg
gen: ze verwachten lagere kosten van 
kernenergie. In ieder geval is het 
management van die ·bedrijven voor 
kernenergie. Zelfs als je met de di
rekteur van de PEN of EGO praat zal 
die ook zeggen dat kernenergie veel 
goedkoper is en goed voor de sprei
ding van risiko's. 
De industrie zegt: wij willen een e
lektriciteitsvoorziening die verge-
l ijkbaar is met het buitenland. Als 
het bijvoorbeeld scheef gaat met 
olie, gas of. kernenergie, dan gaat 
het overal scheef en hebben we toch 
gelijke konkurrentieverhoudingen. Dat 
is hun grondhouding. Dat is een argu
ment waar je weinig tegenin kunt 
brengen. Ze zijn niet erg gevoelig 
voor ons verhaal omdat ze die extra 
gevoeligheid tegen kernenergie niet 
hebben." 
De enige macht die misschien oog had 
kunnen hebben voor het bezinnings
gPoepscenario was de gPOep QestUUP
ders in de etektriciteitswePeld. Zijn 
die nog speciaal benaderd door jut
tie? 
"Die zijn niet individueel benaderd. 
Misschien wel een enkeling waarvan l'le 
het idee hadden dat hij sympatie had, 
dus niet van Agt, maar iemand als van 
Gelder, de gedeputeerde van Noordhol
land. En er is natuurlijk in de PvdA 
een hele diskussie geweest met be
stuurders. Vanuit de partij kwam toen 

tegendruk. Dat heeft geresulteerd in 
verzet binnen de SEP tegen de Kalkar
bijdrage. Niet tegen kernenergie want 
dat is in de SEP nog niet aan de orde 
geweest." 

liever een kolencentrale 

MaaP de bestUUPders met een anti
kePnene~iestandpunt kiesen er niet 
voor het bezinningsgroepscenario te 
verdedigen, die konsekwentie trekken 
se niet? 
"Nee. Neem nou die wethouder van Rot
terdam, Pols. Die is tegen kernener
gie en verdedigt dat standpunt ook in 
de. SEP, maar hij is niet overtuigd 
van het nut van WKK. We hebben ont
zettend veel met die man gepraat, 
maar hij zegt: we bouwen gewoon een 
kolencentrale, de Maasvlakte is daar 
geschikt voor. Hij is er niet voor om 
Shell en anderen te benaderen voor 
WKK. Volgens hem hebben ze dat al ge
probeerd maar stuitte het plan op be
zwaren die samenhingen met het missen 
van de WIR-premie. Maar ik weet ook 
dat hij er niet zo hard achteraan 
loopt want hij heeft toch liever een 
kolencentrale." 
Hebben juttie de bestuurders niet 
vePWeten dat hun anti-kernenePgie
standpunt tuaht is als se juttie sce
nario niet ~tten verdedigen? 
"Zo hebben we niet gediskussieerd. Nou 
een beetje wel, maar de elektrici
teitsvoorziening draait al 75 jaar 
zonder kernenergie en voor hen is het 
alternatief gas- en vooral kolencen
trales, zet daar een ontzwavelings
en dinoxfabriek bij en klaar is 
kees." 

kritiek op gasinzet 
Nu is eP ook nogal wat kritiek op 
juttie scenario gekomen, met name op 
de gPOte gasinzet die juttie vooP o
gen staat en dat je daarmee van één 
bPOn afhankelijk bent. 
"Wij vinden het niet erg om van deze 
bron afhankelijk te zijn want het is 
je eigen gas dus je hebt geen leve
ringsrisiko's. Het andere argument 
is dat de elektriciteitsprijs omhoog 
gaat omdat het gas duur is. Wij heb
ben toen in eerste instantie gezegd 
dat het je eigen p.rijs is en dat je 
die ook naar beneden kunt stellen. EZ 
zei daarop dat de exportprijs dan ook 
naar bendeden gaat en dat scheelt ons 
teveel in de portemonnee. En boven
dien zou de voorraad dan te snel op 
zijn. Nou, dat voorraadverhaal is 
niet zo geldig want ze hebben voor 
250 miljoen extra verkocht aan het 
buitenland, dus er was genoeg voor
raad. Het prijzenverhaal van EZ is 
sterker. Het enige verweer daartegen 
is dat op de eerste plaats het ren
dement van gascentrales steeds be
ter wordt door het voorschakelen van 
gasturbines. Daarmee verbeter je het 
rendement van 40-42% tot 44%. Inte
greer je nog beter dan kan je komen 



tot 55%. Tegen die tijd ligt de 
kostprijs gelijk met die van kolen." 
Een ande~ p~obleem lijkt me dat 
jullie alternatief voo~ kerncentra
les, de WKK, niet echt aant~ekkelijk 
is voor de elektriciteitsbedrijven. 
Die vinden een grote centrale veel 
gerrr2kke lijker. 
"Als je WKK tegenover grote centra
les zet dan denk ik dat de elektri
citeitsbedrijven WKK nog steeds een 
vervelende manier van elektriciteits
opwekking vinden. Je hebt niet het 
volle beheer over de installatie en 
je bent mede afhankelijk van de warm
tevraag. Omdat je dus de warmte ver
koopt aan een derde en de fabriek ook 
op het terrein van die derde staat 
moet je daar steeds rekening mee 
houden. Je moet een deel van het 
voordeel delen; je hebt een verhoogd 
risiko, want als het bedrijf falliet 
gaat is de WKK-installatie onrenda
bel geworden. Dat betekent dat de 
elektriciteitsbedrijven er niet zo
veel zin in hebben om met deze in
stallaties te werken. 
Maar een aantal GEB's is er nu toch 
wel mee beziq, zoals in Heerlen, De
venter, Sittard, Schiedam en ook Am
sterdam begint voorzichting met WKK. 
Er zit du~ wel wat beweging in, maar 
er komen ook veel problemen bij kij
ken. Zo wilde Amsterdam bijvoorbeeld 
een WKK-installatie op een flat zet
ten. Daarbij ontstonden geweldige 
problemen met geluidshinder. Om dat 
op te lossen heb je weer veel geld 
en tijd nodig. We moeten allemaal 
door dit soort problemen heen bij de 
ontwikkeling van WKK en dat duurt 
jaren. 
Er komen wat betere kansen voor WKK 
en andere decentrale energieopwek
king als er straks volgens de nieu
we elektriciteitswet een scheiding 
kotnt tussen de produktie- en di s
tributiebedrijven. Je moet de struk
tuur van de distributiebedrijven dan 

zo maken dat het bedrijf er belang 
bij heeft om de WKK-kant op te gaan, 
niet uit idealisme maar gewoon omdat 
het geld oplevert. Dat betekent wel 
dat die ambtenaren in de di stribu
tiebedrijven heel anders moeten gaan 
werken : ze moeten nieuwe dingen aan
pakken , kommerciëler gaan denken , 
een andere houding ten aanzien van 
de klant krijgen en dat vak moet je 
leren. 
Je zit nu met afdelingen die heel 
traditioneel de di stributie doen. 
Als je WKK wilt doen, zoals in Schie
dam en Naaldwijk, dan moet je eerst 
naar de klant toe. Het eerste wat 
die denkt is : komt het GEB mij een 
voordeel aanbieden? Het GEB heeft in 

het verleden steeds geld weggehaald 
met al die prijsverhogingen t Gaat 
het GEB efficiënt werken? Ik geloof 
er ni ks van. Dat vertrouwen van de 
klanten moet je eerst winnen . Ver
volgens moet je onderhandelen over 
het voordee·l voor het bedri j f en het 
deel wat het GEB houdt en dan moet 
je nóg het een en ander overwinnen 
en regelen . Kortom, het is moeilijk 
maar t och is WKK een hele goede op
ti e." 

toekomstverwachtingen 

Hoe gaat de energievoo~ziening er in 
Nede~land uitzien volgens jou? 
"Er zijn twee scenario's. In het ene 
worden gas en WKK goedkoop, mensen 
beginnen het leuk te vinden en erva
ring te krijgen. Ondertussen zijn er 
dus een paar kern- en kolencentrales 
gebouwd, maar de kolen wor4en steeds 
duurder en met de kerncentrales is 
steeds gedonder. Dan drukt. de WKK de 
kern en kolen weg. 
Het andere scenario is dat die kern
centrales het fantasties doen en ze 
zijn net zo goedkoop al s Borssele 
neergezet. Problemen met radioaktivi
teit zijn er niet. Dan krijg je geen 
WKK van de grond . Zo ligt het. 
???Hoe kun je nu als tegenstander van 
kernene~gie een mogelijk toekomst
beeld schetsen waa~in kernenergie 
goedkoop is en het kernafval ons de 
kop niet kost? 
"Ik denk dat je met die mogelijkheid 
rekening moet houden. Ik heb geen ab
solute zekerheid dat die kerncentra
les duur zullen worden. Heel weinig 
mensen kunnen die zekerheid geven. 
Ik vraag ieder jaar het jaarverslag 
van de Electricité de France (EDF) op, 
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dat interesseert me natuurlijk enorm. 
Daaruit blijkt dat kernenergie nog 
lang niet zo goedkoop is als EZ be
weert, maar wel goedkoper is dan ko
len -al is waterkracht het goed
koopst. Tot nu toe draait het goed in 
Frankrijk en naarmate dat langer 
duurt wordt het steeds moeilijker om 
je standpunt overeind te houden. 
Zelfs als je de Qvertuiging houdt dat 
het slecht kan gaan en ze zetten nu 
toch twee centralesneerdie na tien 
jaar goed blijken te draaien, dan 
treedt dat proces ook op." 
Maar dan zie je even af van het 
kernafval-? 
"Ja, daar zie ik dan even af. 
Als de argumentatie. voor of tegen 
kernenergie alleen een prijzenargu-

ment is sta je heel zwak. Dát is 
ook het punt van het bezinnings
groepscenario: dat is meer dan een 
verha~l over de prijs van de ener
gieopwekking." 

principieel afwijzen 
Maar je WKK-verhaal- is ook een prij
zenverhaaZ. WKK prijst ziah in of 
uit de markt afhankel-ijk van de an
dere energieprijzen. En. rondom dat 
extra aspeat van het bezinningsgroep
saenario heb je geen maaht kunnen 
vomen. 
"Nee, in de praktijk werkt het inder
daad als een prijzenverhaal. Als je 
kernenergie afwijst dan moet je het 
principieel afwijzen en mag het niet 

meedoen in het prijzenspel. Als je 
het dus wel accepteert, als principe 
of als probeersel, dan doet kernener
gie dus volop mee in het prijzenspel 
en als het dan goed gaat, dan drukt 
het het andere eruit;" . 
Werken jul-l-ie nu missaien aan een 
saenario dat op meer steun zou kunnen 
rekenen in de eZektriaiteitswerel-d? 
"Het enige dat zou kunnen gebeuren is 
dat de aardgaskosten zover inzakken 
dat de regering zègt: wij moeten meer 
aardgas verkopen om ons begrotingste
kort een beetje in de hand te houden. 
Vervolgens moeten ze dan besluiten om 
toch meer aardgas in te zetten voor 
de elektriciteitsopwekking." 
Dat is de enige kans die je ziet? 
"Ja." • 

Madeleen Helmer 
met dank aan Sible Schöne 

Gelders bestuur schuift richting 
kernenergie 

Ronald Jansen 

Elke zichzelf respekterende provincie wil tegenwoordig 
kerncentrales. Ook Gelderland is in de race voor kernvermo
gen, althans als het aan de direktie van de Provinciale 
Gelderse Energie Maatschappij (PGEM) en het College van Ge
deputeerde Staten (G.S.) ligt. PGEM gaat fuseren met de Ys
selcentrale (Y.C.) in Overijssel, en in het gebied van Y.C. 
liggen twee potentiële lokaties voor kerncentrales: Noord
oostpolder en Ketelmeer. 
Ronald Jansen probeert in een interview met de Gedeputeerde 
Feitsma de diepere achtergronden van deze pro-kernenergie
houding in Gelderland te ontsluieren. Feitsma is PvdA-er 
en één van de twee "dissidenten,. in G.S. 
Op 11 december nemen Provinciale Staten een standpunt over 
de kwestie in. 

Meneer Feitsma, "van fusie komt kern
spl-itsing", kunt u ziah iets bij die 
sZogan voorsteZl-en? · 
"Ik denk dat kernenergie momenteel 
een onontkoombaar probleem is, waar 
je mee te maken krijgt, als je naar 
grotere produktiebedrijven toe wflt 
en als in dit land besloten is tot de 
vestigiging van twee kerncentrales. 
Wat dat betreft gaat 't alleen nog om 
de lokaties." 
G.S •. steZden in een brief van januari 
185.aan de PGEM-direktie: "Wij zijn 
van mening dat er op geen enke.Ze wij-
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ze een koppeZing tussen de opriahting 
van EPON (fUsie PGEM/YC, R.J.) en 
uitbreiding van kernenergievermogen 
geZegd mag worden." En ook: "Een be
sZuit m.b.t. kernenergie mag pas wor
den genomen, wanneer parl-ement en 
provinaiaZe staten ·ziah er prinaipi
eeZ over hebben uitgesproken." 
Lopen PGEM en P!'ovinaie niet te hard 
van stapeZ? . 
"Nou moet ik een beetje advokaat van 
de duivel spelen; maar goed, dat doe 
je wel vaker. Er was geen eensluidend 
standpunt van G.S., er was een min-

derheid waar ik ook toe behoorde. De 
meerderheid redeneerde als volgt. 
Als de Tweede Kamer beslist .dan we
ten we waar we aan toe zijn, dan kun 
je praten voor je eigen gebied. Toen 
we met YC gingen praten over de op
richting van EPON, speelde ook de 
diskussie rond de lokatiekeuze van 
kerncentrales. Gelderland zat daar 
niet bij, hoefde zich er om planolo
giese redenen ook niet mee bezig. te 
houden. Maar binnen YC-gebied liggen 
wel twee mogelijke vestigingsplaat
sen. Toen kwam de vraag aan de. orde 
dat je als gefuseerd bedrijf wel 
moest zorgen dat je grootschalig 
produktievermogen overhoudt. We wil
den dat het bedrijf in de toekomst 
goed kan meedraaien met grootscha
lige opwekking. 
Dit was in de meerderheid van G.S., 
waar ik niet toe behoorde, aan de 
orde en op basis daarvan heeft men 
gezegd: Nu begin volgend jaar defi
nitieve besluiten over kerncentra
les vallen, moet je zo snel moge
lijk aktie gaan ondernemen. Wil je 
tenminste in de race voor· kernener
gie blijven.· Voor ons gebied kan ik 
me dat nauwelijks voorstellen, maar 
goed. Het laatste woord erover is wel 
aan de Provinciale Staten, en dat 
vind ik ook juist." 
Is een koZenaentraZe, die.ook op de 



rot staat, dan niet goed genoeg voor 
de PGEM? 
"Ik denk het wel ja." 
Waarom dan tooh pleiten voor l<eztn
energie? 
"Je moet er rekening mee houden dat 
er op de Maasvlakte een kolencentrale 
bij komt. Bij Nijmegen -en daar zou 
ik voor zijn - kan er nieu~ kolenver
mogen bij gebouwd worden. Maar dat 
moet dan wel eerst in het Elektrici
teitsplan van de SEP worden opgenomen. 
En er zijn er natuurlijk meer die 
nieuwe kolencentrales willen hebben, 
ik denk bv. aan Limburg. Daarnaast: 
als je zegt geen keztneneztgie te t.1en
sen, kom je ook voor koZen minder 
snel aan de bak. Er is een soort lob
by gaande om degene die wel kerncen
tra1es wensen zekere voordelen toe 
te spelen: tariefvoordelen, aktivi 
teiten rond industrieterreine.n, al 
dat soort dingen. Dit geldt ook voor 
die bedrijven, die geen vestigings
mogelijkheden hebben, maar zich ach
ter nieuw kernenergievermogen scha
ren." 
Dus koZen- en ksrneneztgie lJ)Oztden 
duideZ.ijk aan eZ.kaar gekoppeld? 
"Ja. Het "regiovoordeel" dat met een 
pro-kernenergiestandpunt samenhangt, 
is natuurlijk onzin. Er is ook bin
nen de SEP een grote klub die vindt 
dat je dat niet moet doen. Het zou 
ook de wenselijke ontwikkeling, om 
te komen tot één tarief voor het he
le land, tegenwerken." 

standpunt PvdA 
U zei at dat u advokaat van de dui
vel BpeeZ.t. De PvdA is tamelijk on
dubbelzinnig tegen nieuwe kerncen
trotes. Hoe kunt u h8t pro-kernener
gie- standpunt van G.S. veront!Jooz
den? 
"Bij de samenstelling van het Colle
ge (CDA/PvdA/VVD, R.J.) is kernener
gie als "vrije kwestie" opgenomen. 
Oe standpunten erover van de partij
en hebben geen gevolgen voor de sa
menwerking. Ook dachten we toen dat 
de zaak op korte tennijn niet zou 
spe 1 en, and.ers had je nog andere 
standpunten kunnen innemen. Zelf 
blijf ik verdedigen dat we de kern
energieweg niet op moeten gaan. Hoog
uit zou 't zover kunnen komen dat ik 
er om zuiver persoonlijke redenen mee 
kap. Maar als je dat doet vind ik wel 
dat je dat al aan het begin van de 
zit had moeten mededelen, ook naar de 
PvdA toe. Maar ik til er heel zwaar 
aan." 
Naar dus niet ao awaar, dat u zegt: 
ik verbind er m'n konsekwenties aan? 
"Dit zou voorbarig zijn, want de Sta
ten hebben nog niet gesproken. Overi
gens denk ik dat de Sta.ten pro-kern
energie zullen zijn. Eventueel aftre
den om een dergeli·jke kwestie , daar 
zou de PvdA landelijk een opvatting 
over moeten hebben . Kijk je naar Zee
land, Brabant, Overijssel, zie je dat 
we allemaal mêt dit probleem zitten. 

PvdA-Gedeputeerde Feitsma: "Er is een lobby om kernenergievoorstanders 
alle;rlei voordelen toe .te spelen." 

Aftreden op dit moment gaat me een 
stap te ver." 
Is te verwachten dat de druk uit de 
PvdA-Statenfraktie om op te stappen 
~oot 1.o10rdt? 
'Dat verwacht ik niet. De kans dat 
' t werkelijk tot de vestiging van 
een kerncentrale komt, is minimaal. 
wat dat betreft moet je rea 1 i st i es 
blijven. Ook liggen beide lokaties 
in 't gebied van de nieuwe polder
provincie en 't bestuur daar zal zeg
gen : wij wensen zo'n kerncentrale 
niet." 

rol van SEP 
Binnen de SEP speel-t de diskussie, of 
de brondstofinaet niet door een 
sterkere, onder kontroZe van de mi
nister staande SEP geregeld zou moe
ten IJ}Orden. Neemt die SEP dan niet 
de belangrijke beslissingen en ga 
je als provincie de boot niet missen? 
"Ik verwacht dat niet. Je krijgt een 
situatie waarin vier grote produktie
bedrijven gaan ontstaan. die geen be
langrijke taken aan de SEP zullen 
overlaten. De angst is wel dat de be
drijven een te sterke SEP tegenover 
zich krijgen en hun invloed afneemt. 
Er zal vastgelegd moeten worden, dat 
produktievamogen ook geografies ge
spreid wordt. En: zonder de bedrij
ven kan er niet tot samenwerking 
worden gekomen, of men zou moeten 
gaan nationaliseren. En dat zie ik 
niet zo gauw gebeuren . " . 
Wat er binnen SEP-vergaderingen op
valt is dat de PGEM op atte mogelijke 
geqi.eden met Noordbrabantse en Lim
bUrgse bedrijven sament.1erkt. Voelt u 

zich als veranttoJOordelijke Gedepu
teerde meer aangetroken tot de zuide
lijke, CDA- provincies dan tot bijv. 
de randstaàbeàrijven? 
"Dat niet. Ik denk dat 't met belang
en te maken heeft. PGEM, PNEM en 
PLEM produceren goedkoper en zullen 
bij de toekomstigepooling (=sprei
ding) van produktiekosten over 't 
land, hun tarieven zien stijgen. In 
't westen dalen de tarieven dan. De 
zuidelijke bedrijven vinden dat daar 
voordelen tegenover moeten staan . 
Daar komt bij dat de bestuurlijke 
struktuur anders is: 't westen heeft 
provinciale, gemeentelijke bedrijven, 
tegenover onze NV-bedrijven." 
Maar h8t is toch ontogies dat de PGEM 
in de SEP àe aijde kiest van de zui
delijke lobby, terwijl ze op termijn 
wit fuseren -naast YC - met de noor
delijke bedrijven van Friestand en 
Groningen (PEB en EGD) ? 
"Dat is inderdaad een probleem. Ge
zamelijke standpunten in de SEP zijn 
een voorwaarde om fusie-rit te vol
tooien. Ik heb uit reakties van 't 
noorden begrepen dat men daartoe be
reid is. In feite is dit bepalend 
voor 't hele EPON-gebeuren. Te 
verwachten valt dat in de houding van 
de noordelijke bedrijven een kente-
ring za 1 komen." • 

(Ronald Jansen werkt aan het project 
'Naar een milieuvriendelijker ener
gievoorziening• van het LEK, mede ge
financieerd door het Wereld Natuur 
Fonds . ) 
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Kalkar 

SPD geeft toch vergunning af John 
Hontelez 

In het vorige nummer meldden we dat de SPO in Nordrhein 
Westfalen de kweekreaktor Kalkar niet in gebruik wil laten 
nemen. Omdat de SPD in haar eentje in die deelstaat re
geert, en daarmee beslist over de laatste vergunningen voor 
Kalkar is dat geen loze zaak. Maar de mogelijkheden om wer
kelijk iets te doen zijn beperkt en de SPD is en blijft een 
"keurige" partij, die geen dingen doet die haar positie kan 
schaden. 
Op 3 oktober werd toch weer een vergunning verleend. SPD
ers en de SPD als partij bleven uitspraken doen. Op 16 en 
17 oktober organiseerde het parlement van Nordrhein-Westfa
len een hoorzitting over Kalkar. Een tweede tussenbalans. 

Op 3 oktober verleende de Minister 
voor Ekonomie, Middenstand en Techno
log.ie van Nordrhein-Westfalen, Jo
chimsen, deelvergunning 7.4.3. Hier
mee kan de laatste hand gelegd worden 
aan de bouw van de kweekreaktor. Bin
nen enkele maanden is de reaktor 
klaar. Hiermee is zeker nog niet be
slist dat Kalkar ook in bedrijf zal 
gaan. Allereerst is nog de zgn. "Ein
lagerungsgenehmigung" nodig, een ver
gunning om de mantel van de reaktor 
met kweekelementen (U-238) te laden 
en om de splijtstaven (verrijkt ura
nium en plutonium) alvast in het ge
bouw op te slaan. Daarna moet ver
gunning gekregen worden om die sta
ven in de kern te plaatsen en proe
ven te gaan doen met het kritisch 
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maken van de reaktor. En tenslotte 
zijn nog een of twee vergunningen 
nodig (Jochimsen vindt twee, de 
Bondsregering en de bouwers vinden 
één genoeg) voor de reaktor echt in 
bedrijf kan. De bouwers willen eind 
1986 de reaktor aan de eigenaren 
overdragen, volgens Jochimsen kan 
dat op z'n vroegst pas in 1987. 
Betekent verlening van 7.4.3 dat de 
SPD alleen maar grote woorden 
spreekt? 
Nee, op zich niet. De minister kan 
het projekt niet op een willekeurig 
moment stoppen. Er waren al 16 
deelvergunningen verleend, en dan 
wordt de juridische speelruimte 
klein. Als hij een fout maakt, 
grijpt de Bondsregering in. Volgens 
de westduitse wetgeving zijn de re
geringen van de deelstaten verant
woordelijk voor de vergunningverle
ning in het kader van de Kernener
giewet, maar de Bondsregering ziet 
erop toe dat er geen oneigenlijke 
argumenten worden gebruikt of dat 
er onredelijke wijzingingen optre
den. De Bondsregering kan een lands
regering dan dwingen een vergunning 
toch te vèrlenen. 
Jochimsen heeft dus toegestaan dat 
Kalkar voltooid wordt. Maar hij 
ontkent dat daarmee de kous af is. 
Er staan in 7.4.3 een aantal onder
werpen die nog nader onderzocht 
moeten worden voordat verdere beslis
singen mogelijk zijn: 
- de eigenaren moeten de berekeningen 
van Dondereren Tränkle weerleggen, 
die over de mogelijkheid dat er bij 
het uitvallen van de koeling een zo
danige energie vrijkomt dat het re
aktorvat het begeeft. Donderer en 
Tränkle hebben die mogelijkheid aan
getoond door het zgn. Bethe-Taitsce
nario, voor Kalkar aangepast, in de 

computer te stoppen. Donderer staat 
bekend als een van de belangrijkste 
ondersteuners van boer Maas in zijn 
processen tegen Kalkar. Het officiële 
Kernforschungszentrum in Karlsruhe 
(KfK) bestrijdt de berekeningen van 
Dondereren Tränkle fel, maar volgens 
Jochimsen tot nu toe niet overtuigd. 
- de toename van de straling in de 
omgeving bij normaal bedrijf en bij 
stor~ngen moet nader onderzocht wor
den , evena 1 s ; 
- de veiligheid van de opslagplaats 
voor de splijtstofstaven; 
- de effekten van het werken met een 
andere samenstelling van de reaktor
kern dan oorspronkelijk het plan was. 
Roland Kollert, een andere ondersteu
nar van Maas heeft namelijk berekend 
dat deze verandering een verviervou
diging van de schade bij een ongeluk 
betekent; 
- het gevaar dat het gekweekte pluto
nium uit de mantel van de reaktor ge
bruikt gaat worden als atoombommen; 
- het nut van het in bedrijf stellen 
van Kalkar. 
Deze punten zijn afkomstig uit de in
spraakavonden die eind vorig jaar 
was georganiseerd in verband met de 
plannen voor een andere reaktorkern. 

streng nach recht und gesetz 
De SPD wil van Kalkar af. Maar wel op 
een nette manier. De partijraad op 
Bondsnivo, dus het hoogste orgaan 
binnen de partij, heeft in oktober 
jl. uitgesproken dat Kalkar niet no
dig is. Maar de SPD van Nordrhein
Westfalen mag geen gekke dingen doen. 
Ze moet zich "streng nach Recht und 
Gesetz" gedragen. Dat wil zeggen dat 
ze niet veel argumenten kan gebruiken. 
Energiepolitiek, ekonomiese afweging
en, proliferatie is een zaak van 
Bonn en door de verleende vergunning
en is het projekt in principe aan
vaard. Slechts de reaktorveiligheid 
en de afvalproblematiek kunnen, vol
gens juristen althans, nog geldige 
redenen zijn. De partijraad van de 
SPD in de deelstaat en Jochimsen 
hebben zich hier bij aangesloten. Wel 
willen zij een nieuwe diskussie met 
de regering in Bonn over het nut van 
de kweekreaktor. 

SPD wil hoge temperatuurreaktor 

De afvalproblematiek biedt niet veel 
mogelijkheden. Kalkar-afval veroor
zaakt vergelijkbare problemen als dat 



van de Hoge-Temperatuur Reaktor, e
veneens een "tweede generatie kern
centrale". En de SPD fs v66r die HTR. 
Bovendien is dit voorjaar een raam
verdrag getekend tussen de SBK (ei
genaar van Kalkar) en de franse Comi
té d'Energie Atomique (CEA) waarin 
wordt geregeld dat CEA voor de op
werking van de splijtstof- en kweek
staven totdat West-Duitsland eigen 
installaties heeft. 

reaktorvelligheld 

Blijft dus over de reaktorveiligheid. 
Daarvoor is het onderzoek van Donde
reren Kollert het belangrijkste. Het 
KfK bestrijdt de uitkomsten en noemt 
de methode onwetenschappelijk. Oonde
rer e.n Kollert gebruiken echter een 
internationaal geaksepteerd (ook door 
het KfK toegepast!) computerprogram. 
KfK weigert echter Dondereren Kollert 
te vertellen welke wijzigingen zij in 
de nieuwste versie van het program 
hebben'aangebracht en welke vooron
derstellingen (parameters) zij ge
bruiken. De wetenschappers in Karls
ruhe vinden blijkbaar datOondereren 
Kollert niets te maken hebben met 
konkrete gegevens over Kalkar. Daar
door is vergelijking tussen de beide 
onderzoeken, ook voor de landsrege
ring, moeilijk. Het ministerie van 
Jochïmsen heeft geprobeerd beide on
derzoeksgroepen bij elkaar te breng
en. KfK wil er niets van weten. Pon
derer en Kollert hebben een informa
tieburo met z'n tweeen, en staan te
genover een deskundigen-team van zo'n 
450 mensen. Ze hebben niet voldoende 
geld om de kritiek van KfK afdoende 
te weerleggen (kost maanden komputer
tijd) . Alleen de Grünen en de Kalkar
procesgroepen steunen hen financieel. 
Veel logieser zou z~jn dat de lands
regering Donderer en Kollert in staat 
stelt dit werk te doen. Haar dat 
vindt de SPD blijkbaar linke soep. 
Zo openlijk partij kiezen v66r twee 
"beginnende" deskundigen en tegen een 
zeer gerespekteerd onderzoekscentrum? 
Bovendien steunen ze boer Haas, en 
zijn dus niet objektief te noemen. 
Om deze hobbel te nemen kiest de 
landsregering voor een andere uitweg. 
Het amerikaanse onderzoekscentrum in 
Los Alamos, wat het gebruikte kompu
terprogral!llla heeft geschreven, wordt 
waarschijnlij k om een oordeel ge
vraagd . 

Rau bijt zich vast 

Weinig zekerheid over Kalkar dus. 
Maar toch blijft de SPD harde uit
spraken doen. Om de Grünen wind uit 
de zei 1 en te nemen? Vo 1 gens Ma egde, 
vice-voorzitter van de SPD in het 
deelstaatparlement. is dat "onzin": 
"De SPD heeft zich al vanaf 1977 op
gesteld tegen Kalkar. We hebben toen 
al gezegd dat we de reaktor zullen 
laten afbouwen, maar of we 'm ook in 
bedrijf zouden laten stellen nog lang 

niet zeker is. En toen stond groene 
politiek überhaupt nog niet ter dis
kussie . 11 

Johannes Rau, minister-president van 
Nordrhein-Westfalen, gebruikte nog 
op 15 oktober jl. stevige taal. Hij 
had brieven ontvangen van Beckurts, 
lid van het bestuur van Siemens. en 
van langmann, voorzitter van de Bun
desverband des Oeutschen Industrie 
(BOl). Zij benadrukten de ekonomiese 
voordel en van kerne.nergie, waarschuw
den tegen de groté schade die het 
niet doorgaan van Kàlkar zou hebben 
en eisten van Rau dat de kweekreaktor 
zo snel mogel i jk in bedrijf zou gaan. 
Rau antwoordde onder meer dat hij 
bleef twijfelen of kweekraaktoren wel 
zin ·h.adden. Er is meer en goedkoper 
uranium voorhanden dan men 20 jaar 
geleden dacht. Bovendien "heeft men 
met het feit te maken, dat de sinds 
1983 aangevraagde verandering van de 
reaktorkern van Kalkar tot een ver
hoogd risiko bij bepaalde ongevallen 
leidt en de theoretisch berekende 
maximale schade-omvang verviervoudi gd 
wordt . 11 Rau is ook van mening dat de 
opwerking en afvalopslag nog niet af
doende geregeld is. 
Oe SPD in Nordrhein-Westfalen heeft 
onlangs haar leden in de besturen van 
de elektriciteitsbedrijven die samen 
de Rheinisch-Westfälische Elektrici
tätswerke (RWE) vormen, opgeroepen in 
dat bedrijf (de grootste aandeelhou
der in van Kalkar) het verzet tegen 
de kweekreaktor te gaan steunen . 

heftige debatten 
De CDU wi lde de SPD in het deel
staat-parlement konfronteren met de 

mening van de gevestigde weten
schap en industrie om daarmee de 
houding van de SPD te diskwalifice
ren. Ze eiste een hoorzitting. Toen 
CDU-minister Riesenhuber uit Bonn 
liet weten dat het volgens hem zo 'n 
vaart niet liep, hoefde het niet 
meer. Maar de SPD nam het initiatief 
over, volgens Maegde omdat Bonn 
sinds 1982 een brede diskussie over 
Kalkar weigert te organiseren. 

De hoorzitting werd een felle bot
sing tussen voor- en tegenstanders. 
De voorstanders (met name de SBK. de 
bouwers Interatom en KWU. de gezamen
lijke elektriciteitsbedrijven van 
West-Duitsland en de Bondsregering) 
hielden nog steeds vast aan de ver
wachting dat kweekreaktoren 60 maal 
zoveel energi e uit uranium kunnen 
halen dan gewone kerncentrales en 
dat dat vanwege de te verwachten u
raniumschaarste een essentieële 
voorwaarde blijft voor een goedkope 
elektriciteitsvoorziening. Ze waren 
wel veel voorzichtiger dan 20 jaar 
geleden over het moment waarop 
kweekreaktoren daadwerkelijk goed
kopen gaan produceren dan die ge
wone reak toren. De nadruk 1 ag meer 
op het argument dat Kalkar open moet 
om mee te kunnen blijven doen aan de 
internationale pogingen om de kweek
reaktor verder te ontwikkelen. Stop
zetting van Kalkar zou een groot 
wantrouwen wekken in andere landen. 
De duitse kernind~strie zou het wel 
kunnen schudden. De Bondsregering 
waarschuwde zelfs dat de duitse po
sitie in Eureka (plan voor gezamen
lijke west-europese technologie-ont
wikkeling) in gevaar zou komen! 
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Traube (ex-bedrijfsleider van het 
kweekreaktorprojekt), Keek (een eko
noom die het Bondsbeleid m.b.t. Kal
kar vernietigend heeft geanalyseerd) 
en Donderer haalden deze argumenten 
onderuit. Met cijfers toonden zij aan 
dat de uraniumvoorraden nog zeer 
lange tijd zo groot zijn dat de 
kweekreaktor niet konkurrerend wordt. 
Bovendien is de opwerking van ge
bruikte staven moeilijk en duur. Keek 
vondt het ontoelaatbaar dat de Duitse 
overheid kenrncentrales dwingt haar 
staven op te werken en daarmee pluto
nium voor kweekreaktoren vrij te ma
ken. Direkte opslag van die staven is 
veel goedkoper. De gebruikers van 
elektr1citeit subsidiëren in feite 
ook op die manier de kweekreaktor
ontwikkeling. Hij had ontdekt dat de 
regering zich wat Kalkar betreft 
heeft laten misleiden door de belang
hebbende bedrijven, die de zaken 
mooier voor konden stellen dan ze wa
ren, omdat ze (tot 1982) zelf nauwe
lijks hoefden mee te betalen. 
Traube bestreed het veronderstelde 
nut van het werken met Ka 1 kar voor de 
verdere ontwikkeling van de Europese 
kweekreaktor. Die wordt namelijk ge
bouwd volgens het frans/engelse 
"pool"-systeem. In de Kalkarcentrale 
(een "loop"systeem) worden vrijwel 
dezelfde komponenten gebruikt, maar 
ze zijn anders gegroepeerd. Volgens 
Traube is het samenspel van die kom
ponenten echter wezenlijk anders om
dat de primaire natriumkringloop op 
een hele andere manier is aangelegd, 
en juist dat samenspel moet nog het 
meeste onderzocht en verbeterd wor
den. Dus Kalkar levert niet veel in
teressante informatie op voor de 
toekomst. 
Traube vondt het onzin om te denken 
dat in stilleggen van Kalkar de 
Fransen een reden zouden zien om 
West-Duitsland niet van haar techno
logiese vooruitgang mee te laten 
profiteren. De Fransen hebben nooit 
veel echt aan Europese samenwerking 
gedaan. Waarom zou dat nu veranderen? 
Veel belangrijker vond hij het reke
ning te houden met de gevoelens van 
de eigen bevolking. "Echt vertrouwen 
schep je door na 20 jaar je politiek 
te durven veranderen omdat de prak
tijk heeft aangewezen dat je op de 
verkeerde weg zit!" 

teveel vertrouwen 

Uiteraard kwam ook de reaktorveilig
heid weer aan bod. Die diskussie le
verde niet veel nieuws op. Prof. Be
necke, die in 1981 een groep kritie
se wetenschappers leidde in het kader 
van een parlementaire enquete over 
Kalkar, betoogde opnieuw dat de 
voorstanders teveel vetrouwen hebben 
in de computer-programma's die ze ge
bruiken, dat ze onvergelijkbare zaken 
vergelijken, dat ze op onwetenschap
pelijke manier tot een konklusie ko
men over de kans op grote ongelukken. 

20 

De voorstanders daarentegen vonden 
Kalkar niet gevaarlijker of zelfs 
minder gevaarlijk dan gewone kerncen
trales. Ze wezen nadrukkelijk op het 
feit dat ze al 17 vergunningen hebben 
gekregen, als bewijs van de veilig
heid, Overigens zei Prof Eitz, di
rekteur van de SBK dat er alleen een 
duitse opvolger voor Kalkar komt als 
er aan het begin een zo· volledig mo
gelijke vergunning komt. Een lij
densweg als met. Kalkar wordt niet 
meer gepikt. 

De komende maanden zijn spannend. 
Begin volgend jaar wordt duidelijk 
of de laad-vergunning wordt gegeven. 
En bij de eerste inbedrijf-stellings
vergunning is de spannende vraag of 
die "onmiddellijk van kracht" wordt 
verklaard. In West-Duitsland is regel 
dat een klacht tegen een vergunning 
opschortende werking heeft. Bij 
kerncentrales wordt daar gewoonlijk 
van afgeweken. Minister Jochimsen 
schrijft in een recente nota echter 
dat een klager door het inbedrijf
stellen, in tegenstelling tot eerdere 

fasen, direkt wordt blootgesteld aan 
het potentiële gevaar wat hij be
strijdt. Hij laat hier een mogelijk
heid open dat die vergunning niet on
middellijk van kracht wordt ver
klaard. Tegen deze dreiging lopen de 
voorstanders te hoop. Ze vinden dat 
klagers geen been hebben om op te 
staan, en dreigen ermee dat een ver
traging (al gauw 3-5 jaar) het einde 
van Kalkar betekent. Want noch de 
elektriciteitsbedrijven, noch de 
Bondsregering zijn bereid er weer 
geld in te steken. 
Laten we het hopen. 

0 ja, de vorige keer vergeten: Als je 
de strijd tegen Kalkar wilt steunen, 
het gironummer van de Stichting Kal
karproces, Amsterdam is: 77 99 2. 

(gedetailleerde informatie over hoor
zitting en vergunningsprocedures bij 
John Hontelez verkrijgbaar, 
080-236512). • 

Doortrapte atoomlobby 
betrapt Joop Boer 

Het terechte van de verontwaardiging over het besluit om 
kerncentrales te gaan bouwen hoeft ni·et meer bewezen te 
worden. Maar om het nog eens te onderstrepen presenteert 
Splijtstop hier enkele onjuiste argumenten die niet zo be
kend zijn, maar doortrapt genoeg om twijfelaars en voor
standers van kernenergie aan het denken te zetten. Er 
blijkt nog eens duidelijk u'it hoe overbodig kernenergie is, 
hoe de lobby zelf de voorwaarden probeert te scheppen om 
kernenergie noodzakelijk te maken, en hoe andere mogelijk
heden om zeep geholpen worden. 

om te voorkomen dat de stroom uitvalt 
als één of meer centrales defekt ra
ken is een bepaalde reservekapaciteit 
nodig. Momenteel acht men een reserve 
van 27% nodig. Wanneer bv de grootste 
vraag, op een winterse dag, 10.000 
MegaWatt is moet er dus 12.700 MW aan 
centrales opgesteld staan. 
wanneer echter in toenemende mate met 
hele grote centrales wordt gewerkt, 
loopt het risiko door uitval op. Als 
de 2 kerncentrales doorgaan, moet de 
reservefaktor, volgens de elektrici
teitsbedrijv~n. omhoog naar 34%, 7%· 
extra dus. Uitgaande van de verwach
ting (van de regering), dat in 2000 
het topverbruik 15.500 MW zal bedra-

gen, moet er dus 1050 MW (7% van 
15.500) extra gebouwd worden, alleen 
omdat men voor hele grote centrales 
kiest. De bouw van deze twee kerncen
trales vereist dus 1050 MW extra 
vermogen. De kosten daarvan, zeker 
meer dan !1 miljard, zouden bij de 
kosterr van de nieuwe kerncentrales 
opgeteld moeten worden. Maar dat doen 
de voorstanders natuurlijk niet. 

gasturbine 

om het rendement van bestaande gas
gestookte centrales te verhogen, 
kunnen er gasturbines bijgeplaatst 
worden. Het rendement stijgt daar-



voor van 40% tot 46% (in de toe
komst is zelfs 50% haalbaar). 
Dat heeft twee voordelen: 
- 13% brandstofbesparing (oplopend 

tot 20%) 
- verlaging van de stroomkosten met 

zeker 0,5 ct/kwh 
In totaal kan er ruim 1000 MW aan 
nieuw gasturbinevermogen bijgebouwd 
worden in de periode tot 1995. De 
SEP wil slechts tot 600 á 700 MW 
gaan tot 2000. 

warmtekracht 

Volgens de regering kan er tot 2000 
slechts 2280 MW aan warmtekrachtin
stallaties bijgebouwd worden. Een 
recente studie van de NEOM, een on
derzoeksburo van de overheid komt uit 
op 4750 MW warmtekracht. Deze nota is 
door het Ministerie van Ekonomiese 
laken genegeerd omdat dit cijfer niet 
strookte met de veronderstelde nood
zaak van nieuwe kerncentrales. 

belastingsturing 

Dit heeft niets te maken met inkom
stenbelasting of BTW. In de elektri
citeitswereld verstaat men onder be
lasting: de vraag naar stroom op een 
gegeven moment. Die vraag wisselt 
vrij sterk. De hoogste belasting 
valt bijna altijd op een koude maan
dag in december of januari. Vorig 
jaar lag de maximale belasting bij 
9500 MW. De laagste belasting ligt 
rond de 5000MW. in de bouwvakvakan
tie. 
De belasting"pieken" kunnen afge
vlakt worden als het aantrekkelijk 
gemaakt wordt om tijdens die pieken 
bepaalde apparaten (bijv. wasmachi
nes) af te schakelen. Het potentieel 
van die zgn. belastingsturing wordt 
voor de komende 10 à 15 jaar geschat 
op minimaal 1000 MW, waarschijnlijk 
1500 MW. 
De voordelen ervan zijn: 
-er zijn·minder centrales nodig 
- de centrales worden beter benut. 
Hierdoor worden de kosten lager en 
de stroomprijzen kunnen dus zakken. 
Voorbeeld: 
a. zonder belastingsturing is maxi
male belasting 10.000 MW. Bij een 
reservefaktor 1,27 is dan 12.700 MW 
nodig aan opgesteld vermogen. 
b. met belastingsturing wordt de ma
ximale belasting 9.000 MW. 
Incl. reservefaktor is dan 11.430 
MW nodig. Dat is 1270 MW minder! Er 
is tot nu toe bijna geen onderzoek 
gedaan naar belastingsturing, noch 
door de elektriciteitsbedrijven, 
noch door de regering. Dat is onbe
grijpelijk want de voordelen zijn 
groot genoeg, inklusief de stroom
prijsverlaging. En daar is het toch 
allemaal om begonnen? 

grotere onafhankelijkheid? 

Behalve het argument dat kernener-

gie goedkoper is, brengt de rege
ring ook vaak naar voren dat de af
hankelijkheid van de dure brandstof
fen gas en olie er minder door wordt. 
Dat klopt niet. want: 
- ook uranium moet worden geïmpor
teerd. En opwerking en fabrikage van 
splijtstofstaven vindt in het buiten
land plaats, 
-olie werd in 1984 maar voor 1,5% 
van de stroomproduktie gebruikt, 
- 3/4 van de stroom wordt met eigen 
aardqas geproduceerd en dat hebben we 
voorlopig nog genoeg. 
Dat laatste argument wordt natuurlijk 
minder relevant als de Gasunie door
gaat met z'n uitverkoop. Dit jaar 
heeft de Gasunie voor 250 miljard m3 

samenvatting in tabelvorm 

extra exportkontrakten gesloten (dus 
boven de bestaande kontrakten van 
1000 miljard m3, die in 1995 aflopen). 
Zo wordt de schaarste gestimuleerd! 

energiebesparing versus kernenergie 

De nieuwe kerncentrales zouden ca. 
20% van alle elektriciteit gaan pro
duceren. Het elektriciteitsverbruik 
maakt echter maar 18% uit van het 
totale energieverbruik. De bijdrage 
van die twee kerncentrales aan het 
totale energieverbruik is daarom 
nog geen 4%. Energiebesparingsmaat
regelen kunnen het energieverbruik 
tot 2000 met 20 à 40% doen verminde
ren. 

&I'l'U&J:IE IN 2'000 VOLGENS DIT VERHAAL VOLGENS DE REGERING 
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Konklusie: Het door de regering. ver
wachte tekort aan elektries vermogen 
van 5990 MW in 2000 hoeft niet op te 
treden als er een verstandig beleid 

gevoerd wordt. Het plan voor de bouw 
van kerncentrales kan eenvoudig ge
schrapt worden. • 
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Gevolgen ongeval 
blijven ernstig 

kerncentrales 

De adviezen op grond waarvan de regering haar standpunt 
heeft bepaald over de veiligheid van kerncentral~s zijn on
voldoende en ernstig te betwisten. Dit staat in het rapport 
"Kerncentra 1 e ongeva ll.en" dat op 20 oktober j. 1 • verschenen 
is. Het rapport is gemaakt door W. Sm1t van de TH Twente in 
samenwerking met het ingenieursburo AVIV. Daarin wordt aan
getoond dat de gevolgen van een ongeluk met een kerncentra
le ernstig zijn, vooral als men let op de gevolgen voor de 
gezondheid op de lange termijn en op de sociale en ekono
miese schade door radioaktieve bodembesmetting. 

Bij de diskussie over de veiligheid 
van kerncentrales zijn een aantal 
onderwerpen van belang: wat voor on
gelukken kunnen er voorkomen, wat is 
de kans daarop, hoeveel radioaktivi
teit komt er bij een ongeluk vrij en 
wat is daarvan het gevolg. De studie 
van Wim Smit beperkt zich tot een 
deel van de diskussie, namelijk tot 
de vraag hoeveel radioaktiviteit er 
vrij komt bij een ongeluk en wat 
daarvan de gevolgen zijn. Ook wordt 
de diskussie niet uitputtend gevoerd: 
men onderzoekt niet alles wat er op 
dit gebied verschenen is, maar maakt 
een keuze. 
Voor het standpunt van de Nederlandse 
regering zijn twee adviezen maatge
vend. Ten eerste het advies van de 
Commissie Reaktorveiligheid van 1982 
over de hoeveelheid radioaktiviteit 
die vrijkomt bij een ongeluk. Ten 
tweede het advies van de Gezondheids
raad van 1984 over de gevolgen van 
ongelukken, dat op het eerste advies 
gebaseerd is. De onderzoeksgroep van 
de TH Twente vergelijkt deze adviezen 
met twee Amerikaanse rapporten, name
lijk van de Overheidskommissie voor 
toezicht op kernenergie (NRC) van ju
li j.l. en van het Amerikaans natwur
kundig genootschap van februari j.l. 
Deze vier rapporten, twee Nederlandse 
en twee Amerikaanse, staan centraal 
in de studie van w. Smits c.s. 

Rasmussen-rapport 

De beperking tot de vier rapporten 
- onder andere om redenen van be
schikbare middelen - is volledig te 
begrijpen, maar geeft de diskussie 
een a-histories karakter. In feite 
gaat het om de vraag of er minder 
radioaktiviteit vrij komt dan werd 
aangenomen in een maatgevend rapport 
uit 1975 van de Amerikaanse kommissie 
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Rasmussen. Dat er veel kritiek is ge
geven op het Rasmussen-rapport en dat 
het maar de vraag is of de aannames 
uit dat rapport juist zijn, verdwijnt 
in de THT-studies buiten het ge
zichtsveld. Aan de jarenlange kritiek 
op Rasmussen wordt aldus voorbijge
gaan. En dat terwijl studies in op
dracht van de Amerikaanse overheid 
uit 1982 en 1983 tot de konklusie 
zijn gekomen, dat zowel de kans op 
als de gevolgen van een ramp met een 
kerncentrale ernstiger zijn dan door 
de kommissie-Rasmussen werd veronder
steld. 
De atoomindustrie bekeek de gevolgen 
van een groot ongeluk echter geheel 
anders. Vanaf 1980 verschenen er stu
dies waarin werd gesteld dat bepaalde 
scheikundige en natuurkundige proces
sen er voor zorgen, dat bij een onge
luk veel minder radioaktiviteit naar 
buiten komt. Deze zaken komen in de 
THT-studie wel aan bod. 

regering 

De Nederlandse regering speelde di
rekt in op de Amerikaanse berichten 
en vroeg in 1981 aan de Kommissie Re
aktorveiligheid om advies. Een jaar 
later bracht deze kommissie advies 
uit. De belangrijkste konklusie is, 
dat er gewijzigde inzichten zijn, 
waardoor de gevolgen van ongelukken 
minder ernstig zijn dan in het ver
leden werd verondersteld. De onder
zoekers van de TH Twente wijzen er 
op dat de belangrijkste basis voor 
het advies van de Kommissie Reaktor
veiligheid een studie is van het 
Energieonderzoekscentrum Nederland 
(ECN). In die studie geeft het ECN 
een overzicht van de stand van zaken 
rond de diskussie over de hoeveel
heid vrijkomende radioaktieve stof
fen bij ongelukken. Er wordt een 

Herman Damveld 

aantal mogelijkheden aangegeven. De 
Kommissie Reaktorveiligheid kiest 
uit die mogelijkheden het geval 
waarbij het minste vrij komt. Een 
twijfelachtige zaak dus. 
De Gezondheidsraad neemt in haar ad
vies van 1984 de nota van de Kommis
sie Reaktorveiligheid als uitgangs
punt en komt dus tot de konklusie 
dat de gevolgen van een kernongeval 
minder ernstig zijn dan in 1975 werd 
aangenomen. De regering heeft zich 
in januari 1985 achter de de rap
porten van de Kommissie Reaktorvei
ligheid en de Gezondheidsraad ge
steld. 

Amerika 

Op 21 februari j .1. is een studie 
verschenen van het Amerikaanse na
tuurkundig ,genootschap. Volgens de
ze studie kunnen de gevolgen van een 
ernstig ongeluk met een kerncentrale 
in bepaalde gevallen minder ernstig 
zijn dan in 1975 in het Rasmussen
rapport verondersteld werd. Maar in 
andere gevallen kan er juist meer ra
dioaktiviteit vrijkomen. In de studie 
wordt vastgesteld, dat niet bewezen 
is dat de gevolgen minder ernstig 
zijn dan tot nu toe werd veronder
steld. 
De konklusies van deze studies zijn 
overgenomen door de NRC. 

W. Smitc.s. 

In de studie van W. Smit c.s. wordt 
er op gewezen, dat de diskussie over 
ongelukken met kerncentrales nog vol
op in beweging is. Men stelt daarom, 
dat de konklusies van de Kommissie 
Reaktorveiligheid te snel zijn ge
trokken en sterk te betwisten zijn. 
De onderzoekers stellen vast, dat er 
in Amerika met grote terughoudend
heid wordt gereàgeerd op resultaten 
van onderzoek. In Nederland is van 
terughoudendheid geen sprake. In ad
viezen aan de regering worden weten
schappelijke resultaten voorbarig en 
selektief gebruikt om te komen tot 
vermindering van de hoeveelheid 
vrijkomende radioaktiviteit. Daarom 
zijn die adviezen volgens Smit c.s. 
onvoldoende. 
Het feit dat de diskussie nog in 
beweging is, betekent volgens Smit 
c.s. dat er nu uitsluitend ruwe 
schattingen te maken zijn voor in 



Nederland te bouwen kerncentrales. 
De onderzoekers maken een dergelijke 
schatting op grond van een aantal 
veronderstellingen. Daarbij sluit 
men zich aan bij wat op het ogenblik 
door de meerderheid van de deskun
digen op dit terrein wordt gedacht. 
Vooral twee zaken zijn hier van be
lang. Ten eerste de vorm waarin 
het radioaktieve jodium vrijkomt. 
In het Rasmussen-rapport werd aange
nomen dat jodium als een vluchtige 
stof vrij komt. W. Smit c.s. gaan er 
van uit dat jodium een verbinding 
aan gaat, waardoor veel minder jo
dium naar buiten komt. In de tweede 
plaats is het gedrag van de veilig
heidsomhulling van de kerncentrale 
van belang. Tot nu toe werd rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat die 
omhulling snel zou kunnen bezwijken. 
Smit c.s. nemen aan dat zoiets niet 
meer voor kan komen. Daartoe wordt 
verwezen naar een. studie waarin aan 
een groep deskundigen werd gevraagd 
om aan te geven wat naar hun mening 

de kans zou zijn dat de omhulling het 
zou zou begeven. Helaas gaan Smit 
c.s. niet in op deze metode. Het is 
immers zeer goed mogelijk dat de per
soonlijke inschattingen van mensen, 
aangezien persoonlijke beoordelingen 
gekleurd zullen zijn door de belang
en die men heeft. Smit c.s. aanvaar
den deze metode echter. 

Moerdijk en Borssele 

Met behulp van genoemde aanname re
kenen Smit c.s. uit wat de gevolgen 
zijn van een ongeluk met een nieuw te 
bouwen kerncentrale te Borssele en 
Moerdijk. Deze gevolgen worden mede 
bepaald door de windrichting, het 
weer op het moment van een ongeluk en 
het aantal mensen dat bij de kerncen
trale woont. Daarbij zijn de onder
zoekers voorbijgegaan aan de moge
lijke aanwezigheid van toeristen en 
rekr~anten, mogelijk 10.000 of meer. 
Ook is in het onderzoek geen rekening 
gehouden met industrie-vestiging in 
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de buurt van kerncentrales, waardoor 
het aantal mensen dat bij een ongeluk 
getroffen wordt groter is. Meer in 
het algemeen kunnen we stellen dat de 
uitgangspunt van de nota van Smit 
c.s. aan de voorzichtige kant zijn en 
de gevolgen eerder zullen onderschat
ten dan overschatten. 
Wat zijn de gevolgen volgens 
Smit c.s.: 
- akute sterfte kan optreden binnen 
een afstand van 2 tot 8 kilometer 
van de centrale. Daarbij kunnen maxi
maal 6300 doden vallen; 
- een gebied tussen 27 en 68 kilome
ter van de kerncentrale moet meteen 
ontruimd worden. Daarbij zijn af
hankelijk van de windrichting 1000 
tot 270.000 mensen betrokken; 
- op de lange termijn sterven 300 
tot 11.000 mensen aan kanker; 
- een gebied van 475 tot 7500 vier
kante kilometer wordt voor lange 
tijd onbewoonbaar; 
- het aantal mensen dat lange tijd 
geëvakueerd moet worden is zeer 
groot en kan, afhankelijk van de 
weersomstandigheden en de gehanteer
de norm, oplopen tot eqkele miljoe
nen. 
De onderzoekers konkluderen, dat de 
gevolgen van ongelukken zeer ernstig 
zijn. Weliswaar is in een groot aan
tal van de gevallen het aantal akute 
doden gering, maar er bestaat wel een 
noodzaak om een groot gebied te eva
kueren. Dit leidt tot sociale ont
wrichting en tot ernstige schade voor 
zowel de volksgezondheid als het mi
lieu. 

normen Winsemius 

In het Indikatief Meerjarenplan Mi
lieubeheer van'minister Winsemius van 
september 1985 wordt ingegaan op het 
zogeheten groepsrisiko. De minister 
stelt, dat voor nieuwe aktiviteiten 
het groepsrisiko toelaatbaar is, als 
er één maal in de honderdduizend 
jaar een ongeluk gebeurt waarbij tien 
doden vallen. Winsemius vindt dat on
gelukken met grotere gevolgen zwaar
der moeten wegen. Smit c.s. hebben 
dit beleidsuitgangspunt van Winse
mius getoetst aan hun berekeningen 
van de gevolgen van ongelukken. Hun 
konklusie is, dat vestiging van een 
kerncentrale zowel te Borssele als 
te Moerdijk op grond van de uitgangs
punten van Winsemius onaanvaardbaar 
is. 
Een dergelijke berekening kunnen we 
ook maken met als uitgangspunt de 
nota van de Gezondheidsraad van 
1984. We kunnen uitrekenen dat de 
kans op een groot ongeluk 240 keer 
groter is dan toelaatbaar volgens de 
normen van Winsemius. Het beleid 
van Winsemius is derhalve strijdig 
met het regeringsbeleid. Ook hier 
zien we weer dat de keuze voor 
kernenergie op los zand is. geba
seerd. 
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Non-Proliferatieverdrag getoetst 
In september vond de derde toetsingskonferentie van het Non t 
Proliferatie Verdrag plaats. Niet zo maar een vergadering. 8 
Gedurende vier weken waren delegaties uit 86 landen druk 
doende om alle elementen van het verdrag door te nemen en 
vooral om met een gemeenschappelijke slotverklaring te ko
men. Alle voorspellingen die erop wezen dat het verdrag 
- met bijna 130 leden het grootste verdra9 over kernenergie ;§ 
en kernwapens - uiteen zou vallen bleek ongegrond. Voor 

111 . ...., 

veel delegaties een reden om de konferentie een •sukses• te 
noemen. 

WISE (World Information Service on 
Energy) is de hele vergadering, samen 
met andere milieu-, derde wereld- en 
vredesorganisaties aanwezig geweest. 
Enerzijds om informatie te leveren 
aan pers en gedelegeerden. Anderzijds 
om eens te zien hoe zo'n vergadering 
verloopt en met de aanwezige niet
gouvermentele organisaties tot een 
betere samenwerking te komen. 

het non-proliferatieverdrag 
Het verdrag is slechts enkele pagi
na's lang met elf artikelen en toch 
is het een van de belangrijkste 'vre· 
desvedragen' van deze tijd. Het werd 
op 1 jul i 1968 door de Verenigde Sta
ten, de Sovjet Unie en Engeland on
dertekend, samen met 58 niet-kernwa
penstaten en werd in 1970 van kracht. 
Het Non Proliferatie Verdrag ontstond 
uit pogingen om te voorkomen dat de 
ontwikkeling van kernenrgie zou lei
den tot de verdere verspreiding van 
kennis en materiaal voor militair ge
bruik van de nukleaire technologie. 
Het was de tijd van het 'Atoms for 
Peace' programma. Doel daarvan was 
niet zozeer om een scheiding tussen 
civiele en militaire toepassingen 
van kernenergie te kreëren binnen die 
landen die al kernwapens hadden. Het 
ging er feitelijk alleen om een der
gelijke scheiding bij export naar 
niet-kernwapenlanden na te streven. 
Om tegelijk kernenergie te stimule
ren en kontrole op het gebruik er 
van uit te oefenen is in 1957 de In
ternational Atomie Energy Agency 
(IAEA) opgericht. Deze in Wenen ge
vestigde organisatie heeft deze taak 
tot op de dag van vandaag gehouden. 
In Europa is het Euratom die de kon
trales uitvoert. 

de belangrijkste artikelen 

*Ontwapening (preambule en artikel I 
en II en VI). Kernwapenlanden die 1 id 
zijn van het verdrag (VS, Groot 
Brittannië en de Sovjet Unie) belo
ven in 'goed vertrouwen' te onderhan-
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delen over nukleaire ontwapening. In 
het voorwoord van het verdrag belo
ven deze landen ook om snel tot een 
algemeen verbod op kernproeven te 
komen. 
*Kernenergie (artikel IV). Het ver
drag erkent het 'onvervreemdbare' 
recht op nukleaire technologie en 
roept de landen die de technologie 
beheersen op de andere landen te 
helpen met onderwijs, onderzoek en 
ontwikkeling. Uitdrukkelijk noemt 
het verdrag hier het belang van 
kernenrgie voor de derde wereld. 
*Waarborgen. In het verdrag beloven 
kernwapenlanden dat ze andere landen 
niet zullen helpen met de ontwikke
ling van kernwapens en beloven de 
niet-kernwapenlanden dat ze zelf geen 
kernwapens zullen maken. Om te voor
komen dat 'vreedzame' nukleaire tech
nologie voor militaire doeleinden ge
bruikt wordt laten de niet-kernwapen
landen al hun installaties door de 
IAEA kontroleren (full scope safe
guards). 

ontwapening 

Dit tema vormde de bom onder de toet
singskonferentie. De beloften om tot 
een algemeen verbod op kernproeven 
(Comprehensive Test Ban Treaty) en 
tot nuklaire ontwapening te komen wa
ren niet nagekomen. De niet-gebonden 
landen noemden de periode tussen de 
vorige toetsingskonferentie in 1980 
en dèze konferentie "verloren" tijd 
en uitten zeer scherpe kritiek, voor
al op Engeland en de Verenigde Sta
ten. Vooral de Comprehensive Test 
Ban Treaty vormde een heikel punt. 
De Sovjet Unie heeft de testen van 
kernwapens tot eind 1985 gestopt 
maar Engeland en de VS denken er niet 
aan om dit voorbeeld te volgen. Het 
Star Wars programma en de Trident 
maken het testen van kernwapens nood
zakelijk, ook al was dat niet het ar
gument waarmee geschermd werd. Vol
gens de VS en Engeland was het nog 
niet mogelijk om kernwapentesten ef
fektief te verifiëren. Zweden, fel 

voorstander van het teststopverdrag, 
kondigde aan dat ze zelfs zeer klei
ne testen (tot 1 ton) kon verifiëren. 
Argumenten speelden in deze diskus
sie nauwelijks een werkelijke rol. 
De VS en Engeland wilden er gewoon 
niet aan en waren bereid de konfron
tatie aan te gaan. Na drie weken ver
gaderen dreigde die dan ook werkelijk 
te komen. De niet-gebonden landen on
der leiding van Mexico dienden reso
luties in waarin onder andere opge
roepen werd tot een hervatting van de 
onderhandelingen over het kernstop
verdrag voor het einde van dit jaar. 
De lobbyisten als Greenpeace en de 
Amerikaanse Freeze deden hun uiterste 
best om het tot een stemming te laten 
komen. Op z'n minst zou dat publieke
lijk laten zien dat iedereen (op twee 
landen na) voor een kernstop is. Maar 
zelfs zo'n bescheiden resultaat was 
niet haaltaar. Nadat de gedelegeerden 
48 uur in konklaaf waren kwam er toch 
een gemeenschappelijke verklaring uit 
waarin alle landen behalve 'zekere 
staten' (Engeland en de VS) voor het 
eind van dit jaar onderhandelingen 
eisen. Deze •agreement not to agree' 
is van geen wezenlijke betekenis want 
het ziet er niet naar uit dat er iets 
mee zal gebeuren. Misschien zal het 
over vijf jaar, bij de volgende toet
singskonferentie, tot een nieuwe bom 
onder het verdrag leiden. 

kernenergie 
Over dit tema bestond meer overeen
stemming dan over kernwapens. Alle 
landen pleitten voor meer samenwer
king op het gebied van 'vreedzame' 
toepassingen van kernenergie en de 
International Atomie Energy Agency 
kreeg van alle kanten komplimenten 
over haar stimulerende rol. 
Tijdens de vorige toetsingskonferen
tie was juist rond dit tema vooral 
door de derde wereldlanden veel kri
tiek geuit. De hulp bij de ontwikke
ling van kernenergie was toen niet 
voldoende en de waarborgen (het safe
guards systeem) werkte remmend op de 
ontwikkeling van kernenergie. Deze 
keer lag dat anders. Ten eerste om
dat de meest ambitieuze kernenergie
plannen teruggeschroefd zijn, ook in 
de derde wereld. Ten tweede omdat de 
steun voor de ontwikkeling van kern
energie is toegenomen. Het ideaal van 
de meeste landen is om nu vooral bi
lateraal (tussen leverancier en ont
vanger) kontakten te stimuleren en de 
IAEA slechts als stimulerende en kon
trolerende derde partner te laten 
funktioneren. Hierover heerste duide
lijke overeenstemming. 



Het feit dat in november 1986 de Ver
enigde Naties een konferentie over 
het Vreedzaam Gebruik van Kernenergie 
zal organiseren stemde eveneens tot 
algemene tevredenheid. Het energieas
pekt heeft tot een stevige diskussie 
tussen vredes- en energieorganisaties 
geleid. De energieorganisaties ston
den veel skeptieser tegenover het 
NPV dan veel vredesgroepen, onder an
dere omdat het NPV kernenergie stimu-

leert en daarmee de opties naar kern
wapens vergroot. Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken ziet dat verband 
ook maar draait het om. In hun meest 
recente voorlichtingsfolder over het 
NPV stellen ze " ••• het NPV gaat juist 
over de ruil tussen het afzien van de 
kernwapenoptie en de toezegging van 
hulp op het gebied van vreedzame nu
cleaire samenwerking. Die 'siamese 
tweeling' van controleren en stimule
ren heeft goed gewerkt in de prak
tijk". De diskussie hierover met vre
desorganisaties als IKV en Pax Chris
ti gaat door. 

waarborgen 

De veiligheidskontroles die moeten 
voorkomen dat civiele toepassingen 
van kernenergie voor militaire doel
einden gebruikt worden zijn vrij uit
gebreid aan de orde geweest. Vooral 
de vraag naar 'full scope safe
guards' bij export van nuklaire tech
nologie vormde een diskussiepunt. Nu
klaire exporteurs als Zwitserland, 
West Duitsland en België verzetten 
zich tegen een regel waarbij export 

van bijvoorbeeld een kerncentrale 
naar een niet-NPV-lid alle andere nu
klaire installaties in dat land ook 
onder IAEA kontrole zouden moeten 
vallen. Alweer bleek niemand bereid 
te zijn de konfrontatie aan te gaan 
en werd in het slotdokument opgeroe
pen tot "effectieve stappen in de 
richting van" volledige kontrole bij 
de export van nuklaire technologie 
naar niet NPV-landen. Daar kun je 
dus alle kanten mee uit. 
De informatie die WISE aandroeg over 
de relatie kernenergie-kernwapens in 
de kernwapenlanden zelf en in de an
dere exporterende landen irriteerde 
gedelegeerden wel maar was niet zeer 
schokkend voor de meesten. Een Eura
toom-medewerker was zo 'aardig' om 
ons te komplimenteren met onze in
formatie maar liet duidelijk door
schemeren dat wat wij weten slechts 
het topje van de ijsberg is. Niet 
bepaald bemoedigend. 

konsensus 

De vergadering was van het begin af 
aan gericht op het bereiken van een 
konsensusdocument. Misschien heeft de 
aktieve propaganda van regeringen en 
niet-gouvermentele organisaties ove.r 
een mogelijk uit elkaar vallen van 
het verdrag hiertoe geleid. In ieder 
geval werd het tijdens de toetsings
konferentie duidelijk dat, bijna tot 
elke prijs, een konsensus bereikt 
moest worden om een herhaling van de 
1980-konferentie, waarbij dit niet 
lukte te voorkomen. 
We vroegen ons wel af hoe het kan dat 
zoveel deskundige mensen stellen dat 
het NPV onder enorme druk staat, 
vredesorganisaties kampagnes organi
seren om het verdrag te redden en er 
uiteindelijk geen sprake is van een 
wezenlijke bedreiging van het ver
drag. 
Misschien denken teveel mensen dat de 
ondertekenaars van het verdrag ook 
werkelijk hard zullen knokken voor 
nukleaire ontwapening en een uitge
hold verdrag niet zullen aksepteren. 
Aan de andere kant werd bij de voor
lichting en lobby veel stampij ge
maakt om een ieder te overtuigen van 
de ernst van de situatie. Een dring
end beroep om de Comprehensive Test 
Ban Treaty te steunen zonder een 
stok achter de deur (zoals het uit
elkaar vallen·· van 's werelds be
langrijkste non proliferatie over
eenkomst) zou wat hol geklonken heb
ben. De 'deskundigen' waren bepaald 
niet vrij van opportunisme en poli
tieke naïviteit. Een andere inschat
ting had zeker tot een hardere op
stelling van vredes-, derde wereld
en milieugroepen geleid. 

onze aktiviteiten 

Voor WISE was de konferentie een 
leerzame ervaring maar we waren daar 
niet om te lobbyen. Ons doel was om 

te begrijpen wat er gebeurde, infor
matie onder gedelegeerden en pers te 
verspreiden en mensen uit de ver
schillende bewegingen op de hoogte 
te brengen van wat er aan de hand is. 
Daarnaast was het voor ons vooral 
belangrijk om de kontakten met de 
aanwezige niet-gouvermentele organi
saties te versterken. Dat laatste 
funktieneerde uitstekend. In samen
werking met vredes- en energieorgani
saties hebben we in Geneve een tribu
naal georganiseerd. Tema's waren 
kernwapens, kernenergie en ontwikke
ling, en de Europese atoommacht; ci
viel en militair. Vooral de bijdragen 
van de vertegenwoordigers uit de Fi
lipijnen en Ind·ia waren zeer duide
lijk. Het gaat daar niet om energie 
maar om prestige, status en een ex
portmarkt voor de nukleaire indus
trie. Ook in Bonn werd een konferen
tie gehouden, georganiseerd door de 
Grünen en een deel van de SPD. 
Door deze bijeenkomsten, de goede 
samenwerking tussen derde wereld-, 
milieu- en vredesorganisaties en de 
(h)erkenning dat deze groepen uit
stekend één front tegen kernenergie 
en kernwapens kunnen en moeten maken, 
is toch een belangrijk winstpunt uit 
Geneve te melden. 

de PUNE-konferentie 

Konkrete afspraken zijn gemaakt om 
gezamenlijk aktie te ondernemen ge
richt op de VN Pèaceful Uses of Nu
clear Energy konferentie (november 
1986). WISE zal dit koördineren met 
steun van organisaties uit vele lan
den, vooral uit de derde wereld. De 
konferentie-is belangrijk omdat veel 
van de diskussies over export van 
kernenergie, ekonomiese steun voor 
export, kleine kerncentrales etc. 
naar die vergadering zijn verplaatst 
en omdat de PUNE-konferentie een 
vervolg is op de VN konferentie over 
alternatieve energiebronnen. De nu
kleaire industrie zal er zeker aktief 
zijn en het zal een moment van sterke 
nukleaire propaganda zijn. 
Op onze agenda staat een informatie
pakket (over kernenergie en derde we
reld, energie en ontwikkeling, brand
houtkrisis, agrariese, mediese en an
dere toepassingen van nukleaire tech
nologie etc.), een tentoonstelling, 
een konferentie over energie en ont
wikkeling en een blad tijdens de twee 
weken durende PUNE-konferentie. • 

Voor meer informatie, verslagen van 
het NPV, de PUNE konferentie etc. kun 
je terécht bij WISE, Postbus 5627, 
1007 AP, Amsterdam 020-8538857. 
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Wie heeft er belang bij kernenergie? 
Auke van Nie 

Vroeger was deze vraag één van de punten waarover in de 
energiebeweging uitgebreid gediskussieerd werd. De bladen 
waaruit Splijtstop is ontstaan bevatten dan ook .vaak analy
ses van de 'atoomlobby'. Tegenwoordig is het stil rond dit 
onderwerp. Toch blijft de vraag wie er nu precies belangen 
heeft bij kernenergie belangrijk omdat het ook inzicht 
geeft in de richting waarin akties ontwikkeld moeten worden. 
Dit stuk is eigenlijk niet meer dan een eerste voorzichtige 
opsomming van een aantal posities, een voorlopige verken
ning die vooral bedoeld is anderen te stimuleren ook eens 
hun visie op dit vraagstuk op papier te zetten. 

De eerste groep die genoemd wordt is 
de regering. Een deel van het beleid 
van de regering dient een ideologies 
doel, zo lijkt het wel. Lubbers/van 
Aardenne proberen in Nederland een 
'nieuwe stijl' van politiek maken 
uit. Er wordt veel autoritair opge
treden. Wij, de regering, de kamer
meerderheid besluiten en dat is de
mokratie. Voorbeelden hiervan zijn de 
afwikkeling van de RSVaffaire, de PC 
Hooft-prijsaffaire, de manier waarop 
erover kruisraketten gepraat wordt. 
Onderdeel van deze politiek is het 
ondanks de BMD doordrukken van een 
aantal nieuwe kerncentrales. 

De tweede groep is de SEP. Zij is 
voorstander van grootschalige vormen 
van energieopwekking·omdat dat voor 
hun beter kontroleerbaar is. Decen
trale, dus moeilijkere centrale 
sturing is lastig voor efficient ma
nagement (?). Daarnaast is het voor 
een bedrijf gunstiger om dure kapi
taal goederen te hebben staan dan 
ieder jaal veel variabele kosten te 
hebben. 

grootgebruikers 
De derde groep wordt gevormd door 
de gebruikers van elektriciteit. De 
grote industriële gebruikers zijn 
verenigd in het SIGE (Samenwerkende 
Industriële Grootgebruikers van 
Energie). Een van de belangrijke 
ideologen van die klup is de heer 
Loudon, direkteur van AKZO. Deze 
heeft over het Nederlandse ener
giebeleid op 7 mei een rede gehou
den op een SIGE symposium. Daaruit 
een paar citaten: 
"Omdat de SIGE bedrijven driekwart 
van hun produktie exporteren zal het 
een ieder duidelijk zijn dat het 
energiekostennivo in Nederland ten 
opzichte van het buitenland van es
sentiële betekenis is." En: "Door 
het uitblijven van een verdere in-
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troduktie van kernenergie stagneert 
het dïversifikatieproces van het 
brandstoffenpakket in de elektrici
teitsproduktie en de harmonisatie 
daarvan met het pakket van de buur
landen" En: "De politieke besluitvor
ming heeft inmiddels reeds zoveel 
tijd gevergd en heeft het bedrijfle
ven zolang in onzekerheid gelaten 
dat nu niet verder mag worden ge
talmd." En: "De restitutieregeling of 
gigantenregeling geeft tot ultimo 
1987 de grote afnemer globaal gespro
ken een konkurrerende elektriciteits
prijs. De regeling voortgekomen uit 
erkenning van een nivoverschil èn een 
struktuurverschil tussen Nederland en 
de omringende landen, zou blijkens 
beleidsvoornemens van het Ministerie 
van Ekonomische Zaken voor expiratie 
vervangen moeten worden, via een ge
wijzigde tariefstruktuur en een ver
laging van kosten in de elektrici
teitssektor, door een prijssituatie 
vergelijkbaar met het buitenland". 
De eisen van de heer Loudon gaan dus 
over twee dingen: ten eerste moet de 
situatie in Nederland hetzelfde wor
den als in het buitenalnd, ten twee
de vertelt hij wat er dan moet ver
anderen: meer kerncentrales en goed
kopere elektriciteit voor de indus
trie op kosten van de kleingebrui
kers. 

bouwbedrijven 
De vierde groep bestaat uit onderne
mingen, die geld kunnen verdienen 
aan het bouwen van nieuwe kerncen
trales. Hierover is op 21 januari 
van dit jaar een artikel in de NRC 
verschenen. Hierin wordt aangege
ven dat een groot deel van de in
vesteringen bij de bouw van een 
kerncentrale bestaat uit alle ele
menten die niet bij de nukleaire 
stoomketen behoren. Op dit soort 
terreinen heeft een aantal Neder
landse bedrijven ervaring. Genoemd 

worden: ingenieursburo Nucon (ex 
RSV nu van Hoogovens, Bredero en 
Comprimo) waarvan de direkteur e
venals het ministerie van Econo
mische Zaken, verwacht dat het Ne
derlandse aandeel op kan open tot 
65% van de bouwkosten. Daarnaast is 
de ROM in staat om de benodigde 
grote stoomturbines te leveren. Ook 
allerlei andere bedrijven aannemers, 
mechaniese apparaten bouwers kunnen 
aan het bouwen van nieuwe kerncen
trales verdienen. 

Het hele stuk ademt een sfeer van een 
duidelijke maar. Er kan goed verdient 
worden, maar dan is het noodzakelijk 
dat er besloten wordt tot een serie
matige aanpak van de bouw van nieuwe 
kerncentrales. Juist als die serie 
groot is, is er per centrale voor 
Nederland meer te verdienen. Boven
dien zijn de bouwkosten lager. • 
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Aktiestegen UCN/URENCO 

Ongeveer zeventig mensen van de basis
groepen tegen kerngeweld en militaris
me voerden op 2 maart jl een aktie 
tegen URENCO in Almelo. Veel mensen 
kennen het verhaal: de hekken werden 
doorgeknipt, er werd een 1~andeling op 
het terrein gehouden en onze "bood
scha:p" werd uitgedragen aan de pers. 
Na de aktie kreeg iedereen toestem
ming om het terrein te verlaten, 
maar later pakte de politie bij een 
razzia op de openbare weg alsnog 24 
mensen. Zeven van hen werden vier da
gen vastgehouden. Na snelrecht ver
oordeelde de rechtbank in Almelo hen 
tot negen dagen gevangenisstraf, waar
van vijf voorwaardelijk. 
Alle deelnemers vonden het een prima 
aktie met erg veel publiciteit. De po
litie en rechtelijke macht deden er 
alles aan om duidelijk te maken, hoe 
krankzinnig het is om mensen betrekke
lijk zwaar te straffen voor een kleine 
overtreding, terwijl URENCO maar door
gaat met het overtreden van internatio
nale (onder andere aangaande verwer
king van uranium uit Namibië en het 
non-proliferatieverdrag) en nationale 
(onder andere de meldingsplicht van 
het vervoer van gevaarlijke stoffen) 
wetten. 
Op 11 oktober jl gingen vier van de 
zeven veroordeelden in Arnhem in ho
ger beroep en ook daar hebben zé weer 
geprobeerd om aandacht te krijgen 
voor de dingen waar het werkelijk om 
gaat, namelijk de illegale handelingen 
van UCN/URENCO en de Nederlandse 
Staat. 

Op 25 oktober was de uitspraak. Een 
oud plan om nog eens terug te gaan 
naar het hek en inhoud te geven aan 
het beroemde lied "We komen terug" 
werd van stal gehaald. Op donderdag 

Ongehoorde Stappen 
Stichting Atoomvrijstaat heeft het 
boek Ongehoorde Stappen uitgegeven. 
De auteurs, Annette Mosk en Jon Mar
ree, beschrijven een wandelroute ron
dom de vliegbasis Woensdrecht, de 
toekomstige thuisbasis voor de 48 
voor Nederland bestemde kruisraketten. 
Aan de hand van dingen die op deze. 
wandeltocht te zien zijn, geeft het 
boekje achtergrondinformatie over 
onder andere de verstrengeling van 
militaire en ekonomiese belangen, 
over het NAVO-dubbelbesluit, en over 
de relatie kernenergie-kernbewape-

24 oktober wilden we het hek gaan ver
sieren op de plaats waar geknipt was, 
om aandacht te vragen voor de uit
spraak van het Arnhemse hof. Dat ak
tievoeren best leuk kan zijn, is die 
avond gebleken. 
Onder het wakend oog van de pers en 
natuurlijk de nodige stillen hebben 
we het hek versierd en omdat één van 
de gedaagden toevallig jarig was, 
werd het een leuk feestje met gezang, 
dans, gebak en andere hartverwarmende 
dingen. Dat we niet onopgemerkt zijn 
bleek de volgende dag bij de uitspraak 
toen onze advokaat van de direkteur 
van URENCO hoorde dat er twee gedaag
den gesignaleerd waren. Dat politiebe
richten niet altijd helemaal kloppen 
bleek ook nu weer, want ze waren er 
alle vier. 
Ondanks het knappe betoog van onze ad
vokaten bleven de rechters in Arnhem 
op de Almelose lijn zitten en bleef 
de straf ongewijzigd. Maar de argumen
ten daarvoor waren zwaar onvoldoende, 
zodat het verzoek om cassatie in de 
lucht zit. 
Sommige deelnemers van de 'versierak
tie' vonden het jammer dat deze in de 
pers was aangekondigd, waardoor de 
politie niet de kans kreeg om op 
'tilt' te slaan door het geklooi aan 
het hek. Maar de politie van Almelo 
zorgt voor alles. Onze afscheidsgrap
jes aan het hek zoa 1 s: "Morgen terug 
om te knippen " bleken voldoende om 
toch nog grootse effekten te bereiken. 
Uit betrouwbare bron vernamen we dat 
op vrijdagavond groot alarm werd ge
geven. De direkteur van URENCO was 
persoonlijk op de fabriek aanwezig 
om het arrestatiebeleid te leiden en 
het veiligheidsapparaat draaide op 
volle toeren met ME in reserve. 
Wie zei ook weer dat kernenergie moet 
leiden tot een politiestaat? 

Bram 

ni~g. Maar ook besteedt het boekje 
ru1me aandacht aan de tegenbeweging. 
In verschillende interviews komen 
mensen die zich ter plekke verzet
ten of verzet hebben tegen de kruis
raketten aan het woord. De wandel
route, "een 20 km lange overlevings
tocht rond de vliegbasis Woens
drecht", is op een bijgevoegde kaart 
te volgen. 

Ongehoorde Stappen, 104 pagina's, is 
te bestellen door overmaking van 14,25 
(incl porto) op giro 2238579 t.n.v. 
St. Atoomvrijstaat Amsterdam o.v.v. 
Ongehoorde Stappen. 

Wensenpakket van de ODE 
Maatregelen die de daadwerkelijke in
troduktie van duurzame energie bevor
deren zijn mogelijk en noodzakelijk. 
Dat schrijft de Organisatie voor 
Duurzame Energie (ODE) in een brief 
aan de leden van de Tweede Kamer, bij 
de aanbieding van een wensenpakket 
"Duurzame energie: nu of nooit." 
Ook de regering heeft deze doelstel-
1 i ng recent in haar nota "El ektri ei
teitsvoorziening in de jaren 90" ver
woord. 

ODE is teleurgesteld over het uit
blijven van genoemde maatregelen. In 
het wensenpakket noemt de organisatie 
onder meer: 
-een tijdelijke, passende, verbre
ding van de subsidiemogelijkheden, 
met name voor nutsbedrijven en parti
kulieren. 
- verbetering van de teruglevertarie
ven voor elektriciteit uit windenergie 
naar een nivo, zoals gebruikelijk in 
Denemarken; 
- bevordering van het gemeenschappe
lijk bezit van windmolens; 
- uitbreiding van de verhuuraktivi
teiten van de nutsbedrijven, o.a. 
met zonneboilers. 
Daarnaast pleit de organisatie voor 
een brede onderzoeksinspanning, waar
bij niet alleen wordt gemikt op kor
te-termijn successen. 

Het wensenpakket is te bestellen 
door het overmaken van !2,50 op gi
rorekening 40 88 288 t.n.v. ODE Ut
recht, onder vermelding van "wensen
pakket". 

Meer inlichtingen: Kornelis Blok, 
tel: 030-532907. 

Spandoeken 
Groepen kunnen spandoeken 'kettingak
tie tegen kernreaktie' lenen. 
Het zijn er vier, twee vertikaal en 
twee horizontaal, resp. 5 en 10 meter 
Vragen bij 020-221366 (Johan Bakker). 

Energiekranten 
Er zijn nog steeds veel energiekraA
ten, te gebruiken bij allerlei voor
lichtingsaktiviteiten. Bestellingen 
bij het sekretariaat van het Landelijk 
Platform tegen Kernenergie, 
020-221366. 

27 



Boer Maas 
de man die zijn bestaan inzette in de strijd 
tegen de snelle kweekreaktor, die vanuit zijn 
huis, vanaf zijn land, elke dag zag hoe het 
monster groeide, elke avond zag hoe de witte 
lichten het bouwterrein beschenen. 
Hij wil het niet meemaken dat de kweekreaktor 
in bedrijf wordt genomen. 
Hij gaat weg uit Kalkar. 

Vanaf deze plaats willen we hem bedanken voor 
de strijd die hij soms met velen, maar vaak 
met enkelen doorgezet heeft. 

de redaktie van Splijtstop 

PS. Het Kalkarproces gaat door. Binnenkort zal 
een andere inwoner van Kalkar het proces tegen 
de laatste en zeer belangrijke vergunningen 
beginnen. Dus blijf het proces steunen: 
Giro 77 99 2, tnv St.Kalkarproces, Amsterdam. 
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