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REDAXIONEEL

Hè,hè, eindelijk weer een nummer van Afval in de
bus. De vorige nummers (na 33) zuUen de meesten
van juUie gemist hebben. Vlak na de ramp in Tsjer
nobyl zijn we ondergronds gegaan. We wilden zo stra
lingsvrij mogelijk ojektief blijven berichten over de anti
atoomwereld, waar anders kon dat beter dan onder
gronds? Helaas zijn de nummers die wij daar maakten
nooit bovengronds verspreid wegens kommunikaat
sieproblemen. Er is hoop dat een expeditie ze ooit zal
vinden. Inmiddels is de lucht weer wat zuiverder en
kunnen wij onbesmet en onbesmuikt ons vrolijke ge
zicht laten zien. Helaas zijn de atoombazen niet
geschrokken van die ene kerncentrale. We moesten dus
wel doorgaan. Houd je vast.
In dit blad staat een artikel over de gevaren van
microwaves. Goed hoor, maar dit land lijkt eerder te
deinen op de macrowaves. Een paar vonken, uitspatting
en en explosies hebben de golven van het fatsoen over
ons heen gestort. Macrowaves hebben een groot bereik,
zo blijkt. Na eerst mensen hun baan en geld te hebben
afgenomen, en op het minimum teruggedrongen, worden
nu de laatste overlevingstekens aangepakt. Wat in 20
jaar niet is gelukt, moet nu eindelijk gebeuren: onder de
'dreiging van terrorisme en geweld' slaan de staat, het
kapitaal en de partijen terug. Eindelijk kan de 'krimi
naliteit' fors aangepakt worden: winkeldief, affiche
plakker, demonstrant, bezetter en bommenlegger, zij
zuUen hun gerechte straf niet ontlopen.
Er vaUen hier en daar al wat schoten.
In de atoomgijzelstaat vervagen de geweldsnormen,
niet aUeen in het radio-aktieve spektrum, of op micro
nivo, maar vooral aan de top. Er worden heel wat
vuurtjes gestookt de laatste tijd.
Ook op de Westerschelde was het leuk fikkie stoken pas,
ze hadden er zo'n plezier in daar dat Borssele er
bijna door aangestoken had kunnen worden. En aangezien
de kontrolelampjes het daar niet doen en het IAEA na
gedane arbeid weer welvoldaan naar Wenen is terug
gekeerd, hàd een klein brandje daar ons een heleboel
werk kunnen besparen in april. Nu moeten we er
toch echt naar toe, 24, 25 en 26 april mèt brandhout
want het kan flink koud zijn in onze Zeeuwse kolonie!
Over het enorme enthousiasme van wat heet de AKB,
lees je alles op meerdere pagina's. Maar ach, het
gaat niet om de breedte, het gaat om de diepte. En
AFVAL ging altijd al diep, dus verbaas je niet over
de snel (zeer snel!) volgende nummers. Overigens, het
affiesje in dit nummer is bedoeld voor je raam, dat
vrolijkt meteen je uitzicht een beetje op. Het uitzicht
van dit schuilkelder-overleefde nummer werd bepaald
door Lex, Fred, Henk, Peer, Hans en Frédérique.

redaxie: Henk 020-76&974
Frédérique 020-279302/&53&57

financiën: Chiel 020-651110

boekhandeb: Lex 020-944476

abonnementen: Bert 020-3&0526
Frédérique 020-279302/&53&57

Eindelijk weer kansen voor nieuwe abonnees!!! Neem nu
snel een abonnement, voor we wéér onder~rondsmoeten!

Vul de bon in en stuur hem op naar: 1~1~IF·\~I~
Postbus 1053, 1000 BB Amsterdam A,rml~ m

Ik wil een abonnement op AFVAL (/25 voor la nummers)

naam .•.••••.•••••••••••.•••••••••••••..•.••.••••.•.•••..•••••••••••••••••••••.•

straat ......•.•....••.•..•.•••.•.•...•••.•.•••••••...••.•••.•.....•..•.•.•••••••

kotspode .••••• ••• ..•.••• plaats •••••••••••••..•••••••••.......•..•.•.•••.•

VERBOD VAN DUITS
AKB KONGRES

In november verhinderde de politie in West-Duitsland
het nationale kongres van de anti-kernenergiebewe
ging (AKW) in Regensburg, Beieren. De AKW werd
beschuldigd van oproepen tot geweld, drie uur voor
het kongres zou beginnen. Een grote politiemacht
(l000 man) omsingelde de plaats van samenkomst en
verhinderde dat men naar binnen ging. Ook de volgen
de dag ontruimde de politie een nieuwe bijeenkomst
elders.
De autoriteiten maakten zogenaamd bezwaar tegen
bepaalde zinnen in de diskussiestukken, die kriminele
akties" zouden uitlokken. (WISE News communique 264).
Het verbod op de vergadering vloeit voort uit dë nieuwe
anti-terroristenwetten, die het omhalen van elektrici
teitsmasten en het stoppen van treinen voor de kern
industrie als daden van terrorisme brandmerken. (WISE
NC 265).Dit ter inleiding van het onderstaand verslag.

Bijna elk jaar houdt de duitse AKW een groot kongres
waar ze haar strategie voor het komende jaar bespreekt.
De beweging is nog niet gespleten in een legale en
een illegaal(militant) deel, en dat is haar kracht. Er
worden op deze kongressen dus ook niet zo legale dingen.
Het kongres in Beieren werd eerst door de rechtbank
en vervolgens door de regering.
De tweede poging was op 17 en 1& januari in Nürnberg.
Eerst werd het kongres weer verboden, later mocht
het doorgaan als men zich onthield van zulke kriminele
aansporingen. Om dit te kontroleren zou politie bij
de diskussies aanwezig zijn. Dit werd niet geaccepteerd.
Op de konferentie werden 16 diskussiegroepen gevormd,
die praatten over zaken als:de beweging" en het parle
mentarisme, leren van de geschiedenis en de vredes
beweging, schroeven uit een elektriciteitsmast draaien
als niet-geweldadige aktie, Wackersdorf, Siemens,
de situatie van de politieke gevangen van de beweging
en de RAF.
Zaterdags half een werd het kongres weer verboden.
Zondags werd dit ook door de rechtbank bevestigd.
Toch slaagde men er zondags in om nog veel onderwer
pen te bespreken.Het uitdraaien en omverhalen van
elektriciteitsmasten werd door het kongres goedgekeurd,
als er maar niemand door gewond wordt.Over de poli
tieke gevangen kon men geen eensgezinde resolutie
vaststeUen. Er komen blokkades of andere akties in
Stade, Erlangen, Mühlheim, Berlijn en een demonstratie
in Wackersdorf.
Het sukses van het kongres was dat de beweging niet
is' gespleten en dat ondanks de repressie gediskussieerd
kon worden.
(AKW betekent Atom Kraftwerke. De duitse antikern
energiebeweging is dus de anti-AKW, maar dat had
je al gedacht natuurlijk).
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24, 25 /t 26 afo'te1 -1987 

De aktie "Nooit Meer TsjemooyJ : Borssele Dicht !" 
gaat steeds beter lopen. Hiervan getuigen het toenemend 
aantal telefoontjes op het sekretariaat. April zal een 
maand worden waar de Nederlandse AKB zal Jaten 
zien dat het verzet nog steeds levend is. Zolang er 
~e is zullen er akties blijven- komen. Of ze 
nu met geweld worden neergeslagen (Dodewaard U) 
of ingekapseld worden (de BMD), of dat de regering 
haar zogenaamde bezorgdheid vertaalt .in een voor
lopig uitstel. Tsjemobyl is een te ingrijpende zaak 
dan wat afgedaan kan worden met hier en daar een 
lampje in een kerncentrale meer of minder. Toch zal 
begin voJgend jaar de regering doodleuk de .inmiddeJs 
twee keer uitgestelde pJamen voor nieuwe kemcen
trale's presenteren. 

Dat vereist ·het voeren van akties met een lange adem. 
Na de ramp in Tsjernobyl besloten de Basisgroepen 
tegen kerngeweld en militarisme danook niet voor een 
snelle reaktie, maar voor een aktie 1 jaar na Tsjernobyl 
Centraal in de aktie staat het tot uiting brengen van 

de ernst, de vastberadenheid van onze strijd tegen 
kernenergie hand in hand te laten gaan met verbreding 
van de AKB. Daarom is er gekozen voor een kombi
natie van een blokkade, een demonstratie en een manifes
tatie. Tevens is het van belang dat er tijdens de aktie 
er genoeg gelegenheid is om kontakten (plaatselijk 
of regionaal) te leggen. Het kommitee "Nooit meer 
Tsjernobyl :. Borssele Dicht !" heeft bewust voor een 
"voor elk wat wils"-programma gekozen om niet gelijk 
al het kruit te verschieten. Laten we daarom deze 
aktie-3-daagse gebrui_ken om afspraken te maken hoe 
daarna de anti-kernenergiestrijd (heviger) te voeren 

WAAROM BORSSELE 1 
Omdat Borssele Nederlands grootste kerncentrale is 
met een vermogen van 450 MegaWatt. 
Omdat de splijtstofstaven uit Borssele gebruikt worden 
voor de aanmaak van Franse kernwapens. 
Omdat na de terreinbezetting van Moerdijk (oktober 
1985), die vooral gericht was tegen nieuw te bouwen 
kerncentrales, de diskussie over sluiting van de huidige 
kerncentrales (Borssele en Dodewaard) weer moet 
opleven. Omdat na de bevriezing van de plannen voor 
nieuwe kerncentrales de atoomlobby geen tijd te ge
ven zich te kunnen herstellen. 
Omdat Borssele de belangrijkste vestigingsplaats is 
voor de "tijdelijke" opslag (50-100 jaar) van radio-aktief 
afval. 

DE BLOKKADE 
Er zijn een groot aantal poorten : het vergt zo 'n 13 
blokkade-punten. Zeer waarschijnlijk worden de poor
ten per regio verdeeld. 
Het blokkadeschema werkt als volgt : 25 april: 
10.00 - 16.00 Ie ploeg 16.00 - 22.00 2e ploeg 
26 april : 22.00 - 03.00 3e ploeg 03.00 - 08.00 4e 
ploeg en 08.00 - 14.00 de 5e en laatste ploeg. 
* Omdat het aflossen van de ploegen in het verleden 
voor de nodige problemen zorgde zal ook het kamp 
per regio ingedeeld worden, zodat het ronselen een 
stuk eenvoudiger zal gaan. 
1 van de te blokkeren poorten zal een "vrouwen-poort" 
zijn, ook een gedeelte van het kamp zal alleen voor 
vrouwen zijn. 
Ook in een arrestanten-groep en EHBO is voorzien. 
Veel andere zaken en tips zullen nog uitgebreid él9Jl 
de orde komen in een axie-handboek. 

DE DEMONSTRATIE 

Deze zal de blokkade ' s ophalen. Daartoe zal de demon
stratie om 12.00 uur beginnen. Een definitief startpunt 
is nog nlet bekend, maar dit zal Wparschijnlijk het 
dorp Borssele ~ljn. 
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NOOIT MEER TSJERNOBYL: 

BORSSELE DICHT! 
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DE MANIFESTATIE 

Vangt aan om 14.30. Een. aantal sprekers/sters zullen 
met name op de inhoudelijke kant van de AKS-strijd 
ingaan. Veel kontakten lopen nog, maar vrij duidelijk 
is dat er een spreker uit Oost-Europa is en wellicht. 
een vertegenwoordiger van de Saamen. 

HET KOMMITE 

H~t kommite "Nooit meer Tsjemobyl - Borssele Dicht. 
bestaat uit de volgende groepen : 
Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, 50 + 
tegen kerngeweld, BONK, PSP, CPN, SAP, Tegengas, 
Vrouwen voor Vrede Amsterdam, Stop Borssele, 
stichting AtoomVrijStaat, Strohalm en Koördinatiegroep 
Weiger Atoomstroom. 

WAT KAN JE DOEN? 

Behalve op de aktie te komen, en/of gul en onbeheerst 
geld te storten op giro 2272206 t.n.v. Nooit meer 
Tsjernobyl, Arnhem, kan je het sekretariaat bellen 
om te kijken of er mensen bij jouw in de buurt ook 
naar de aktie gaan. Of je organiseert samen met anderen 
een informatie-avond (waarvoor ook vanuit het lande
lijke hulp wordt gegeven), of je besteld affiches I folders 
etc. Het telefoonnummer van het sekretariaat is 
085 - 514957 Sweerts da Landasstraat 73 6814 DB 
Arnhem (open op maandag, Dinsdag & Vrijdag 14.00 
- .17 .00 uur. Ook . zijn er regionale vergaderingen, wanneer 
deze zijn kan je ook via het sekretariaat te weten 
korpen. 



ELEKTROMAGNETIESE GOLVEN
"Het .u. VOO'L mUitai'Len gemakkelijk gen~eg om men~en te doden, moe.Uijku .u. het om ze niet te doden en ze toc.h tegen
te houden." Nog interessanter wordt het als men iets kan vinden wat men~en uitschakelt, terwijl zij daar zelf bijna
niks van merken. In science fiction films gebeuren er van die wonderbaarlijke dingen, zoals onzichtbare muren of kracht
velden waar mensen zomaar tegen opbotsen, of mensen die door onzichtbare stralen getroffen, dood neervallen. In wer
kelijkheid houden allerlei mensen in het leger en op universiteiten zich dagelijks bezig met het realiseren van deze jongens
dromen. Muizen en ratten en ook vrouwen van de vredeskampen rondom de kruisrakettenbasis bij Greenham Common
in Engeland, worden als proefkonijnen hiervoor gebruikt. Vrouwen rond de kruisrakettenbasis Greenham Common vermoeden
dat de Amerikanen voor de beveiliging van de installaties een nieuw wapen in de strijd hebben geworpen: microgolven.

Microgolven zijn trillingen, vergelijkbaar met zichtbaar
licht. Het enige verschil tussen licht en microgolven is
dat de trillingen van microgolven langzamer zijn dan
die van licht. De snelheid waarmee die trillingen plaats
vinden wordt uitgedrukt in trillingen per seconde, ook
wel 'Hertz' genoemd. Ook de toonhoogte of 'frequentie'
van geluid wordt uitgedrukt in Hertz. Hoorbaar geluid
zit in het frequentiegebied van 1 tot 20.000 hertz.
Radio en televisie signalen planten zich met een veel
hogere frekwentie voort door de lucht, van 20.000 tot
960 miljoen hertz. De hoogste frekwenties van dit
gebied worden gebruikt voor radarinstallaties. Dit loopt
door tot 300 miljard hertz. In dit frekwentie gebied
zitten ook de microgolven. Bij nog hogere frekwenties
krijg je achtereenvolgens infrarood, zichtbaar en ultra
violet licht. Bij nog hogere frekwenties krijgen we
radioaktieve straling.

In de tweede wereldoorlog deden zowel de geallieerden
als de duitsers veel onderzoek naar de gebruiksmogelijk
heden van microgolven. Dat leidde ondermeer tot de
uitvinding van radar: waarbij gebruik wordt gemaakt van
de terugkaatsing van microgolven gericht op een objekt,
bijv. bij het opsporen van vijandelijke vliegtuigen. Ook
vond men sonar uit; hiermee kon men duikboten opsporen.
Onderzoek van de duitsers naar de vernietigingskracht
van microgolven en hun mogelijk heden om er menselijk
gedrag mee te manipuleren, is door naoorlogse weten
schappers weer opgepakt. In de jaren 70 hadden de
amerikanen een per vrachtwagen vervoerbaar microgolf
systeem dat mensen in de open lucht volledig immobiel
maakt. Technies gesproken is het zelfs mogelijk met
sterke microgolfstraling een muur te maken die voor
mensen ondoordringbaar is.

toepassingen en gevolgen
Militairen hebben al lange tijd ervaring met radar.
Het is dan ook logies dat zij die ervaring gemakkelijk:
op mensen kunnen uitproberen. Bovendien hebben zij
alle mogelijke apparatuur op de vliegbasis tot hun be
schii<king. De vrouwen in de vredeskampen rondom
de vliegbasis Greenham Common hebben last van allerlei
kwalen. Zo beginnen vrouwen weer te menstrueren
op een leeftijd waarop dat normaliter niet meer voorkomt.
Verder hebben zij last van onverklaarbare bloedneuzen,
geheugenverlies, verminderd oriëntatie- en concentratie
vermogen en misselijkheid. Dat zijn symptomen die
veel meer dan gemiddeld onder de vredesvrouwen voor
komen. De kwalen bleven ofwel onverklaard of werden
toegeschreven aan de spanning waaronder de vrouwen
leven in het kamp. Dokter Rosalie Bertell bezocht
het vrouwenkamp en stelde vast dat die ziekteverschijn
selen leken op die van mensen die onder invloed zijn
van zwakke microgolven. Metingen wezen uit dat op
veel plaatsen rondom de vliegbasis zeer hoge waarden
aan elektro-magnetiese straling voorkwamen. Het is
echter de vraag of met opzet met radarzenders op
de vrouwen gericht wordt of dat het de normaal aan
wezige apparatuur is ter beveiliging van de kruisraketten.
In beide gevallen is het misdadig mensen met microgolven
te bestralen, zowel in Engeland als in de toekomst
in Woensdrecht.
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Bij de radarzending wordt de opgewekte microgolfstra
ling via de antenne uitgezonden in de. vorm van een
lange serie pulsen met een korte duur, in de orde van
enkele microseconden. Per seconde worden vele honderden
of duizenden pulsen uitgezonden. Er is dus een piekver
mogen tijdens zo'n puls en een gemiddeld vermogen
over een langere tijd. Wat betreft de biologiese effekten
is het gemiddelde vermogen het belangrijkst. Het gemid
delde vermogen wordt uitgedrukt in watts. Sterke radar
zenders voor militaire doeleinden of voor gebruik in
de ruimtevaart hebben een vermogen van enkele miljoenen
watts. Het vermogen dat het menselijk lichaam opvangt
van zo'n radarzender kunnen' we uitdrukken in watt
per vierkante centimeter. In. dierlijke en menselijke
weefsels wordt microgolfstraling goed geabsorbeerd.

AfhankelijK van de golflengte en de samenstelling van
het weefsel dringen de microgolven meer of minder
diep door en veroorzaken zij een temperatuursverhoging
doordat de stralingsenergie bij absorptie in warmte
wordt omgezet. Hoe die warmte-opwekking plaatsvindt
kun je verklaren door het feit dat microgolven elektro
magnetiese eigenschappen bezitten. Die elektromagnetiese
eigenschappen zorgen ervoor dat de molekulen in ons
lichaam door de steeds wisselende krachtvelden tijdens
de microgolfbestraling in beweging komen. Hoe sneller
de molekulen worden gedwongen te bewegen, hoe meer
wrijvingsenergie dat veroorzaakt. Het is te vergelijken
met het zwaaien met een vlag. Hoe sneller die vlag
heen en weer wordt gewapperd, hoe meer energie dat
kost. Hieruit volgt dat hoge frekwenties bij microgolven
meer warmte (is energie) opwekken dan microgolven
met lage frekwenties. Echter, bij lage frekwenties
is het doordringend vermogen weer beter dan bij hoge
frekwenties. Het is dan ook logies dat het gevoel dat
vrouwen in Greenham Common kregen - dat zij 's nachts
een soort zonnebrand opliepen -, veroorzaakt is door
hoogfrekwente microgolven.
Het menselijk lichaam zal, afhankelijk van de golflengte,
dus de frekwentie, van de microgolven 50 tot 100%
van de opvallende energie kunnen absorberen. Straling
met een golflengte van 10 cm of langer wordt diep
onder de huid geabsorbeerd, dus in weefsels waarin
weinig tempèratuurgevoelige zenuweinden zich bevinden.
Hierdoor is het mogelijk dat er weefselbeschadiging
plaatsvindt zonder dat je onmiddelijk een pijnsensatie
ondervindt. Het warmtegevoel is dan ook geen betrouw
baar signaal, en zeker geen maatstaf. De verrnogens
dichtheid, nodig om oververhitting te laten plaatsvinden,
moet een bepaalde drempelwaarde overschrijden. De
hlervoor benodigde hoeveelheid energie is afhankelijk
van de tijdsduur en de diersoort en met name de grootte



van de mens of het dier. Ook de wijze waarop de energie
wordt toegediend, continu of in pulsen, is van belang.
Militairen en deskundigen hebben waarschijnlijk dergelijke
diskussies gevoerd om op 'verantwoorde' wijze de vrouwen
te bestralen.

•opwarmmg

Bij dierproeven wordt, bij gelijk houden van de totale
hoeveelheid opgenomen energie gedurende de proef,
een verlenging gevonden van de overlevingsduur als
men de perioden van bestraling en niet-bestraling korter
maakt. De gevoeligheid van de verschillende delen
van het lichaam voor microgolfstraling loopt uiteen.
De temperatuur in de buikholte bij bestraling van de
buik van een proefdier stijgt het snelst. Ook de manne
lijke zaadklieren, de testikels, absorberen gemakkelijk
deze stralingsenergie. Het dier kan bestraling van de
kop met een zelfde vermogensdichtheid iets langer
ondergaan. Van het centrale zenuwstelsel zijn waarschijn
lijk vooral de reticulaire formatie in de hersenstam
en de hypothalamus gevoelig. In de reticulaire formatie
zijn vooral de emoties gevestigd, de hypothalamus
regelt de hormoonhuishouding. Hoewel het beenweefsel
van de schedel een aanzienlijk deel van de microgolfstra
ling reflekteert, kunnen zich onder bepaalde omstandig
heden onder andere in de schedelholte of in het wervel
kanaal resonantieverschijnselen voordoen. Hierdoor
kunnen plaatselijke opeenhopingen van warmte ontstaan,
met als gevolg: sufheid, spierkrampen, verlammingen
en later ook bewusteloosheid. Ook door reflektie van
straling op plaatsen waar spierweefsel grenst aan vet
weefsel of bot, kan cIQor absorptie van zowel de opval
lende als de teruggekaatste stralen lokaal sterke op
warming plaatsvinden (grensvlakeffekt).
De ooglenzen zijn erg gevoelig voor microgolven in
het golflengtegebied van 3 tot 30 cm. De lens kan
door de geringe doorbloeding de gevormde warmte
moeilijk kwijtraken. Zowel bij proefdieren als bij mensen
zijn ooglenstroebelingen (cataract) beschreven. En men
moet er rekening mee houden dat microgolfstraling
mogelijk op de ooglens een cumulatief effekt heeft.
Dat betekent dat alle opgelopen straling bij elkaar
opgeteld moet worden.

Vooral de intensiteit is van belang. Over het algemeen
wordt voor de arbeidshygiene een vermogensdichtheid
van 100 milliwatt per vierkante centimeter ..aangenomen.
In Oost Europa wordt deze norm met een faktor 100
verminderd omdat men zich daar kennelijk meer bewust
is van de gevaren van microgolfbestraling. Voor de
zaadballen is waarschijnlijk een stralingsintensiteit
van 10 milliwatt per vierkante centimeter voldoende
om steriliteit te veroorzaken. Het is niet duidelijk
of dat komt door direkte bestraling van de zaadklieren
of dat de remming van de stimulerende hormonen uit
de hypofyse daar de oorzaak van zijn. Het is echter
zeker dat de menstruatie bij microgolfbestraling wordt
beinvloed door veranderingen in de hypofyse en hypotha
lamus. Het is nog niet. duidelijk of dit het rechtstreekse
gevolg is van microgolfbestraling of dat het effekt
wordt veroorzaakt door opwarming van de betreffende
zenuwcellen.

andere effekten

Microgolfbestraling heeft buiten opwarming nog andere
effekten die beschreven zijn in allerlei wetenschappelijke
rapporten. Dit zijn de zg. niet-thermiese effekten.
Deze niet-thermiese effekten worden veroorzaakt door
rechtstreekse invloeden van het elektromagnetiese
veld op het biologiese materiaal. Vooral in Oost Europa
zijn de direkte effekten op het centrale zenuwstelsel
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bestudeerd. In geheime militaire programma's zal in
de VS en West Europese landen ook wel onderzoek
gedaan zijn naar de effekten op het centrale zenuwstelsel.
Echter alleen in Oost Europa is daardoor de maximale
norm een faktor 100 lager. Uit rapporten afkomstig
van landen achter het ijzeren gordijn is op te maken
dat reeds bij zeer lage doseringen microgolven subjektieve
klachten worden geuit: bij 1 tot 3 watt per vierkante
centimeter met langdurige blootstelling heeft men
reeds last van hoofdpijn, slaapstoornissen, algemene
vermoeidheid, prikkelbaarheid, geheugenstoornissen
en angstgevoelens.
Bij dierproeven zijn ook veranderingen in de hersenaktivi
teit en hartfrekwentie waargenomen. Sommige mensen
kunnen door radar veroorzaakte geluiden 'horen', dit
is eveneens bij doven beschreven en men neemt aan
dat de hersenen dan rechtstreeks door de microgolven
worden beinvloed.

gedragsbeïnvloeding

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van microgolf
bestralingen zijn de onderzoeken op mensen en dieren
met de zogenaamde extreem lage frekwentie magnetiese
velden. De laatste 10 tot 20 jaar is daar zowel in het
oostblok als in het westblok veel onderzoek naar gedaan.
Deze magnetiese velden hebben een frekwentie van
0,01 tot 100 hertz en hebben een duidelijk biologies
effekt. Normaal in de natuur komen deze elektromag
netiese golven ook voor en houden verband met de
weersgesteldheid, geomagnetiese veranderingen, zonne
vlekken en worden ook veroorzaakt door hoogspannings
leidingen en elektriese apparaten. Omdat ze zo'n lage
frekwentie hebben dringen ze gemakkelijk door muren
en water heen. In proefdieren zijn, onder invloed van
deze lage frekwentie microgolven, veranderingen in
de reaktietijd en bewegingsgedrag beschreven, ook
veranderingen in het instinktieve gedrag, zoals paren,
voedsel zoeken en verzorging van jongen worden beinvloed
door de elektromagnetiese komponent van microgolfbe
straling. Duidelijk hierbij is dus dat militairen weten
dat zij het gedrag van mensen kunnen beinvloeden door
elektromagnetiese golven zonder dat die mensen het
zelf weten. Hieruit volgt ook dat zij zonder al te veel
risiko lastige mensen zoals de vrouwen in Greenham
Commonl de vredeskampbewoners in Woensdrecht,
Mutlangen en Florennes kunnen manipuleren. Als zij
dat kunnen dan is het niet meer dan logies dat zij
dit ook zullen doen. Alles is geoorloofd tegen die kommu
nisten erI anarchisten! Zij protesteren immers tegen
demokraties genomen beslissingen! Demokraties genomen
beslissingen dienen gerespekteerd te worden ook al
houdt dat het einde in van het voortbestaan van de
mens.



Tot nu toe hebben we een drietal direkte effekten
beschreven die microgolven kunnen hebben op mensen:
opwarming, zenuweffekten zoals snelle vermoeidheid
en gedragsbeinvloeding. Een vierde effekt heeft betrek
king op de genetiese veranderingen die beschreven
zijn in bakteriën, schimmels, planten en ook in proef
dieren. Deze genetiese veranderingen houden in: chromo
soombeschadigingen en mutaties.- Het is niet geheel
duidelijk of deze veranderingen veroorzaakt zijn door
opwarming van het weefsel of dat er andere redenen
zijn. In ieder geval veroorzaakt microgolfbestraling
bij proefdieren kanker. Verder zijn er afwijkingen in
de ongeboren vrucht beschreven. In 'verband met die
effekten wordt door de onderzoekers gewaarschuwd
tegen blootstelling van vrouwen aan elektromagnetiese
straling, in een periode waarin ze mogelijk zwanger
zijn, vooral die microgolven met wat langere golflengte,
dus met wat lagere frekwenties. Dus als men als een
wat jongere vrouw zich ophoudt in de buurt van een
atoomwapenbasis, kunnen door microgolfbestraHng
de toekomstige kinderen die zij evt. krijgt, afwijkingen
vertonen.

conclusie
Als we alles als konklusie nog even op een rijtje zetten,
dan is het zeker dat in Greenham Common vrouwen
met opzet worden bestraald met microgolven. De niet
geheel sluitende bewijsvoering hiervoor is:
1° de subjektieve gewaarwording van de vrouwen komt

overeen met wetenschappelijke rapporten: zonnebrand,
hoofdpijn, misselijkheid, menstruatiestoornissen

2'" Er zijn metingen verricht die erop wijzen dat tijdens
demonstraties de microgolfaktiviteit enorm toeneemt

3° De toelaatbare stralingsnorm is in het westen 100
x hoger dan in het oosten, waarbij men in het westen
geen rekening houdt met de gedragsbeinvloeding
door elektr.magn. straling

4° Militairen hebben de beschikking over krachtige
microgolfzenders'0 Men weigert in het westblok de normen te verlagen
omdat men belang heeft in de militaire toepassing
van microgolven t.b.v. gedragsbeinvloeding

Echter ook militairen zelf lopen in bepaalde situaties
grote doses microgolfstralen op,' speciaal op vliegdek
schepen en bij sterke landradarinstallaties. Verder is
voor een sterke microgolfzender zeer veel energie
nodig. Voor de bestraling van mensen op een grotere
afstand heb je al gauw enkele megawatts nodig. Een
megawatt is een miljoen watt. Stel een elektries straal
kacheltje op 1000 watt, dan gebruikt zo'n microgolfzender
enkele ·duizenden straalkacheltjes. Beter zou het zijn
om daarnmee de benders van de vredesaktivisten te
verwarmen, dan zouden er misschien meer mensen
rondom de kruisrakettenbases in Europa gaan wonen.

Verstandlg, maar niet waarschijnlijk, zou het zijn als
er in de zg. parlementen onderzoek wordt geëist naar
in hoeverre militairen microgolven toepassen om burgers
mee te bestralen. Het blijkt overduidelijk dat zelfs
bij lage intensiteit (onder de 'veiligheidsnorm' dus)
met bepaalde microgolven mensen kunnen worden bein
vloed.
Een microgolfzender op het parlement gericht geeft
bijv. als resultaat dat er nog 20 walrussen bij worden
besteld~

Het is maar een voorbeeldje. Hans de Jonge
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De kruisrakettenbasis in Greenham Common in Enge
land wordt dus "verdedigd" met microgolven.
Al sinds september 1981 zijn de vrouwen aanwezig
rondom de militaire basis, dit tot groot ongenoegen
van politie, leger en vele anderen die niet nadenken.
Zij krijgen dagelijks te maken met ontruimingen. De
vrouwen worden gearresteerd wanneer ze binnen de
basis komen en worden op een barbaarse wijze geslagen
als er geblokkeerd wordt om de uitrollende kruisraketten
tegen te houden. Ondanks alle pesterijen gaan ze door.
Grote protestgroepen komen soms bij elkaar. Van 20
tot 30 september 1984 bracht een aktie, Ten million
for ten days, 30 000 'vrouwen naar Greenham Common.
Dit werkte' ook ondersteunend voor vele andere groepen
in Engeland.
In oktober, kort na deze aktie begonnen te vrouwen,
die bij Greenham leven vreemde lichamelijke verschijn
selen te vertonen. Extreme vermoeidheidsgevoelens,
snelle stemmingswisselingen, paniekaanvallen, psychische
desoriëntatie, duizeligheid en verlies van coördinatie,
hoofdpijn, oorpijn, brandend gevoel in het gezicht,
neus- en tandvleesbloedingen, pijn achter de ogen,
misselijkheid, pijn in de borst en onregelmatige menstru
atie-cyclus. waren enkele van de symptomen. Pannen
met water werden zo maar heet op een koude dag,
en als ze· werden leeggegooid en opnieuw gevuld met
koud water werden ze opnieuw heet.
Deze ervaringen variëerden per individu. Sommigen
merkten niets, anderen werden zwaar ziek en konden
elektronische apparatuur, zoals televisie, tI. buizen
en computerschermen enige tijd nadat ze de basis hadden
verlaten niet verdragen. Er werd meer melding gemaakt
van miskramen nadat zwangere vrouwen de basis hadden
bezocht. Aanvankelijk ondergingen de vrouwen deze
dingen individueel omdat ze dachten dat ze leden onder
de stress van de wake. Maar tegen de 17 oktober 1984
begonnen ze hun ervaringen te vergelijken en te ver
moeden dat ze onderworpen werden aan elektronische
oorlogsvoering. Ze merkten dat ze, wanneer ze langs
het hek stonden of liepen rond de basis, op bepaalde
plaatsen deze symptomen intens voelden en dat deze
op andere plaatsen wegvielen en verdwenen wanneer
ze achter aarden wallen gingen. Het "bestralen" zoals
dat nu genoemd werd, variëerde ook van dag tot dag.
Het bleek bijzonder sterk te gebeuren wanneer er veel
vrouwen waren of wanneer de raketten op manoevre
gingen of daarvan terugkwamen. De soldaten schenen
ook te weten dat er een elektronisch bombardement
·plaatsvond. Grote aantallen politiepersoneel en mili
tairen werden uit het zicht teruggetrokken kort voor
het bestralen begon. Degenen die op de basis patroeilleer
den schenen in hun wachthokjes te blijven wanneer
het bestralen plaatsvond. Op een keer kreeg een vrouw
een hartaanval bij een poort. Toen een soldaat haar
te hulp wilde kom~n riep een kollega hem terug met
de kreet: "IDIOOT! HIJ STAATAAN!"

Rosemary Roether.
. uit de Bazuin.



TSJERNOBYL - BEWIJS VAN HET ONMOGELIJKE
Zaterdagmorgen 26 april 1986 om precies 1 \Jur 23 min. en 40 sek. kwam in de 4e Russiese Tsjernobyl reaktor een wolk
waterstof in aanraking met zuurstof, hetgeen een explosie veroorzaakte, waarvan Zweedse deskundigen beweerden dat
de kracht ervan te vergelijken wa:; met 30 Megaton, hetgeen 2000 x de kracht van Hiroshima betekent. Als gevolg
van deze explosie werd een hoog-radioaktieve stralingswolk tot ver voorbij de Europese grens uitgestoten. Behalve
enkele techniese onvolkomenheden in de kontrolekamer, werd het ongeluk primair veroorzaakt door een menselijke
fout. Lijnrecht hiertegenover staan 2 beweringen, veel gehoord na de ramp. 1. Teoreties behoort dit ongeluk (nog steeds)
niet tot de mogelijkheden van alle huidige, in bedrijf zijnde kernenergie-installaties in de wereld. 2. Dit ongeluk kan
nergens anders ter wereld plaats vinden dan waar het plaats gevonden heeft: in dat (lees: Russiese) type reaktoren.

veiliger
De 4e unit van Tsjernobyl behoorde, net als de 3 andere
en de 2 nieuwe, in aanbouw zijnde, reaktoren tot het
type RMBK-IOOO. Het zijn. heterogene, kanaal-type,
thermiese reaktoren waarin licht-verrijkt Uranium-235
als brandstof wordt gebruikt, grafiet als stabilisator
en licht-water als koelwater. Het RMBK-type reaktor
heeft technies gezien de voordelen dat de licht-verrijkte
brandstof zeer efficiënt wordt gebruikt en dat staven
kunnen worden verwisseld zonder de reaktor (d.w.z.
het splijtingsproces) te stoppen (shut down), hetgeen
nooit zonder risiko is. Wat betreft het grafiet: niet
alleen in Rusland wordt dit als stabilisator gebruikt,
maar ook in Westerse kerncentrales, zoals de onlangs
(om veiligheidsredenen!!) stilgelegde Hanford-centrale
in de VS. Het is te vergelijken met de gewone loodstift
in een potlood, maar heeft als nadeel dat het bij extreem
hoge temperaturen vlam kan vatten. Daartegenover
staat dat juist het vernieuwde RMBK-type (en daar
bestaat het hele Tsjernobyl-komplex uit) een dusdanig
uitgebreid primair en sekundair koelwater-circuit heeft
dat verscheidene Russiese èn Westerse experts de RMBK
veiliger achten dan menige Westerse reaktor!

waterstof
Tijdens het weekend van 26 en 27 april vond in unit
4de gebruikelijke routine-onderhoud- en systeem-test
plaats van één van de turbogeneratoren. Op het moment
van dit onderhoud draaide unit 4 op 7% van zijn normale
output, dat neerkomt op 200 Megawatt in de vorm
van hitte binnenin het grafiet, het zirconium (de pakking
van de brandstofstaven) en de uranium-staven. De kern
reaktie was gestopt, maar de warmte-afgifte nog aller
minst, hetgeen de normale gang van zaken is bij het
testen van een turbogenerator. Ten gevolge van een
experimentele handeling door een reaktor-operator
met één van de kontrole-staven (die als stabilisator
dienen en zonodi~ de kernreaktie afremmen), schoot
de kernreaktie in eén deel van de reaktor zodanig omhoog
dat in 10 sekonden de output opliep van 7% naar 50%.
Een bijkomende oorzaak was het gebrekkig funktioneren
van de kontrolekamerapparatuur op dat moment, iets
dat vooral optreedt als de reaktor op zeer laag nivo
draait. Het direkte gevolg van deze kombinatie was
als volgt. De snelle temperatuur-piek in één deel van
de reaktor verhitte de uranium-brandstofstaven enorm,
tot een temperatuur van 10000 C. Dit leidde tot de
verdamping van het koelwater met een enorme hoeveel
heid stoom als gevolg. De cruciale reaktie die daarna
plaats vond is die tussen de stoom en het zirconium,
waarbij zich waterstof vormt. De ongekende druk waar
onder dit alles plaats vond, leidde tot het doordringen
van het waterstof tot in de veiligheidskoepel boven
het reaktorvat, waarin de fatale reaktie met zuurstof
plaats vond. Gevolg: een explosie met een dusdanige
kracht dat het dak van de reaktormantel in de lucht
vloog, gevolgd door een vuurkolom die behalve het
reaktor-gedeelte ook de kontrolekamer en de belendende
machinekamer in vlam zette. De uiterst radio-aktieve
isotopen en bij-produkten - die bij iedere kernreaktie,
hoe gering ook, ontstaan - werden bij deze uitbarsting
1200 m. recht omhoog de lucht in geschoten.
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achterkleinkinderen
Hoe dodelijk de tot voorbij de 1000 km. grens verspreidde
en inmiddels voorgoed in de grond genestelde elementen
als Caesium-137, Jodium-BI, Strontium-90 en Ruthenium
103 zullen blijken te zijn, zal ondanks geintensiveerde
wetenschappelijke onderzoeken, pas met zekerheid
door onze achterkleinkinderen kunnen worden vastgesteld.
Om 1 uur 23 min. en 50 sek. echter was de eerste
dode door Tsjernobyl al een schrijnend feit. V,aleriy
Hodiemchuk raakte bij de explosie tussen steenbrokken
beklemd, zijn maat Vladimir Sashionok, voor 80% met
brandwonden bedekt, wist naar een aangrenzende ruimte
te ontkomen, waar hij in de armen van verbouwereerde
kollega's nog twee woorden sprak: "Vale'tly ciaa.'Lb.innen".
Het is Vladimir Sashionok die, stervend in de ambulance,
door in paniek geraakte verplegers ter plekke op de
begraafplaats van het eerste het beste dorp is begraven.
En hoewel deze twee doden een week lang door de
Soviet-pers als 'enige' sterfgevallen zouden worden
bekend gemaakt, zijn hun bizarre graven een schrijnend
monument voor de fatale feilbaarheid van nukleaire
technologie.

Wie ook maar één sekonde gelooft dat Dodewaard en
Borssele 'veiliger' zouden zijn dan Tsjernobyl, houdt
zichzelf op een groteske manier voor de gek. Of dat
uit onwetendheid of angst voortkomt, is nauwelijks
relevant. Er is maar één logiese en noodzakelijke konklu
sie als het op veiligheid neerkomt en dat is sluiting.
Tsjernobyl had voor onze regering een kolossaal extra
motief moeten zijn om over te gaan tot onmiddelijke
sluiting (niet te verwarren met een noodstop!) van beide
centrales. In hun plaats zullen wij beginnen met de
grootste:

BORSSELE

t-loO\1 t-'l:.l:.\l.
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• Lifetime Caneers

Het is de vraag hoeveel jaar erover heen zal gaan en
hoeve,el ongelukken (nog ernstiger?) nodig zullen zijn,
voordat de regering op zijn minst een reële normering
zal gaan hanteren voor het berekenen van fatale kanker
gevallen onder haar bevolking.

Uit berekeningen, gemaakt door het Rijks Instituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en TNO,
zou blijken dat 'slechts' 9 mensen in Nederland door
de radioaktiviteit t.g.v. Tsjernobyl zullen sterven. Zij
onderschatten de situatie met een faktor 17-50. De
normen zijn sterk verouderd en blijken, bij navraag,
gebaseerd op de UNSCEAR-normering, de minst kritiese
van alle normering,en.

Hieronder allereerst een algemeen overzicht (van vóór
Tsjernobyl) van de bekendst gehanteerde stralingsnormen
voor het berekenen van door straling veroorzaakte
kanker.

Uit dit overzicht blijkt dat UNSCEAR bij een kansbere
kening voor Tsjernobyl-kankergevaJlen ,- als ze uitgaat
van deze norm - uitkomt op een getal dat met een
faktor 5-16 verschilt van de bekende straling'sdeskundige
Rosalie Bertell. Haar cijfers worden weliswaar als
deskundig, maar konservatief beschouwd. Daarentegen
bedraagt het verschil tussen de UNSCEAR- en Gofman
berekening een faktor 33! Hoewel zijn cijfers niet door
iedereen worden geaksepteerd, wordt ook J()hn. W.
Gofman M.D, Ph.D, werkzaam· op het Department of
Biophysics and Medical Physics van de Berkeley Universi
teit in Californië, als deskundig beschouwd.

Uitgaande van Bertell's normering zou het ongeluk
in Tsjernobyl 115.000 dodelijke kankergevallen veroorza
ken. John Gofman voorspelt dat dit er 320.000 zullen
zijn. Hieronder volgt een overzicht per land volgens
zijn kansberekeningen.(z.o,,~,)

N.B. Method (1) en (2) geeft aan welke meetmethode
werd gebruikt. Denemarken gaf meetgegevens uit over
geïntegreerde Caesium-137 neerslag, die door Gofman
als de 'best type of data' (method 1) wordt aangeduid.
Polen gaf meetgegevens uit van blootstelling aan gamma
straling van neerslag van alle radio-nukliden in de grond
en wordt door Gofman als 'next best type of data'
(method 2) aangeduid.

(Uit: "Handbook for Estimating Health Effects from
Exposure to Ionizing Radiàtion", by Rosalie Bertell Ph.D,
Toronto 1984.)

UIltil recently the estimates of long ter,m healtn effects~fexposure lo.radiatio" wtlre based primarity on atomie
bOmb .Wiesand researeN on ankylosind spondylitis .patients. Newer studies and reviews. including the present,
usea widevariety of researc.h tooblaincancersite specific esUmales. Tt:'egenerattrend ineslimalesof total number
:)f cancer induced in a populalion of one milUon people exposed 101 rem ionizing radiation can be seen in the '
foUoWing table:

_________........-:-----:T..:a~bl..:e..:5~----- __-----
L1FETIME RISK ÖF RADIATION INDUCED GANCER

IN A POPULATION OF ONE MILLION PEÖPLE
EXPOSED TO A ONE REM DOSE

Voordat wij ons hieronder toch laten verleiden tot
het geven van enkele zeer konkrete cijfers en de kansbe
rekeningen, gemaakte door diverse wetenschappers,
nog even het volgende. Wij wiUen hierbij heel duidelijk
stellen dat het überhaupt ingaan op de duizelingwekkende
cijfers- en getallenstroom ten gevolge van Tsjernobyl,
niet onze keuze is, maar helaas nodig blijkt te zijn
als instrument om publiek èn media te overtuigen.
Geen andere waarschuwing heeft ooit zoveel vragen
en zelfs paniek losgemaakt als een simpel, maar onbe
grijpelijk cijfer aan Becquerels in de spinazie. Een
logiese reaktie, zal men zeggen. Wij vinden het echter
meer dan beangstigend dat zodra de spinaiie niet meer
doorgedraaid wordt, de paniek èn de vragen verdwijnen.
Het is in feite absurd en luguber dat gerenommeerde
wetenschappers al maanden bezig zijn te twisten over
het feit of er nu 5.000. dan wel 50.000, dan wel 115.000
toekomstige kankergevallen blijken te zijn veroorzaakt
door Tsjernobyl. Een kerncentrale wèrkt niet alleen
met hoog-radioaktieve elementen, hij stoot ze ook
uit en het restprodukt, het 200.000 jaar aktieve afval,
is één van de grootste onopgeloste problemen van de
huidige èn toekomstige technologiese samenleving.
Toch bleek Tsjernobyl nodig om dit sluipende en soms
akute gevaar - al was het maar even - door te laten
dringen tot het meest intelligente levende wezen op
aarde, de mens.

Als de Nederlandse regering ervoor kiest onze samen
leving bewust bloot te stellen aan dit niet te overziene
gevaar, is een blokkade binnen een 3-daagse aktie bij
Nederland's grootste kerncentrale, nu niet het meest
agressieve antwoord. Ondertussen zien wij het als onze
plicht en die van de media, om onvermoeibaar te wijzen
op de letterlijk doodlopende weg waarop een samenleving
onderweg is die zich van kernenergie bedient.

Straling. Er zijn 3 types, , en • Ze worden berekend
in Rad (Radiation Absorbed Dose) en Rem (Röntgen
Equivalent Man) en zijn in waarde gelijk aan elkaar.
Het grootste misverstand rondom straling is wel dat
er een 'veilige' dosis zou bestaan. Die bestaat niet.
Alle straling, of het nou alfa of gamma, zeer gering
of een hoge dosis is, kan potentiëel schade toebrengen
aan mens, dier, plant en atmosfeer. De bewering dat
1 Rö-foto van de longen per jaar bij een volwassen
persoon geen kwaad kan, is een theorie die spot met
alle moeizaam vergaarde wetenschap. Sinds de delving
van uranium loopt o.a. de mens (en in dit geval niet
alleen de Westerse!) voortdurend het gevaar de extra
straling, vrijkomend bij iedere stap in het proces rondom
kernenergie, ofwel direkt te konsumeren en/of zeer
gestaag op te stapelen in zijn organen en weefsels.



Table 6: -.-
Cancer and Leukemia Tolls From the Chernobyl Nuclear Power Plant Accident WliLCOM,&

ColDlllitments In M1llirads From Cesium-137 Plus Cesium-134) -ro
{Based Upon Dose

Corre.pondinc To Depos1tion Cor..spondlllc To Depos1tion
Of 1.990,000 Curies Of Ced...... 137 Of 1.330.000 Curie. Of Ced......137

Country Population Kethod Dooe Fotol Addit'l Leu~e- Do•• , F.t.l Addit'l Leuke-
<Ir (oee to-it, Ca1:'cera lIon~fatol ai•• CoIDit. Canc.era Ron-fatol .ta.

Resion text) ~ Cantera ...d. caneers

Albani. 2,500,000 (2) 12 110 110 5 8 73 73 3
Austrio 7,600,000 (2) 174 4,900 4,900 200 116 3,300 3,300 135

MAN101c1... 10,000,000 (1) 2 75 75 3 -1.3 50 50 2
Bulcari. 8,600,000 (2) 172 5,500 5,500 225 115 3,700 3.700 150
Conad. 22,125,000 (3) 0.4 33 33 1 0.3 22 22 1
C&echo.l. 15,500,000 (2) 52 3,000 3,000 125 35 2,000 2,000 83
~r~ 5,100,000 (1) 15 280 280 12 10 190 190 8
F1"I.nd ,4,800,000 (2) 249 4,4S0 4,450 180 166 3,000 3,000 120
Fr."ce 54,540,000 (2) 58 11,800 11,800 480 39 7,900 7.900 320
GetIN"y.v 61,400.000 (2) 172 39.400 39.400 1,600 115 26,300 26,300 1'-100
Gema"y.! 17.100.000 (2) 201 12,800 12.800 530 134 8.600 8.600 350
ereece 9,700,000 Cl) 3 110 110 5 2 72 72 3
"'''C·ry 10,600,000 (2) 41 1,620 1,620 65 27 1.080 1,080 43
lreb,", 3.100,000 (2) 1,3 15 IS 1 0.9 10 10 0
ltoly 56.200,000 (3) 29 6,100 6,100 250 17 4,000 4,000 165
J.p." 119.500,000 (3) 0,8 360 360 15 0.5 240 240 10
S.ltote. 33.900,000 (3) 0,6 75 75 3 0.4 50 50 2
Luxe-b'rc 350,000 (2) 12 16 16 1 8 11 11 0
Rether·d. 14,400,000 (2) 12 640 640 26 8 '30 430 17
Rorv.y 4,130,000 Cl) 86 1,300 1.300 SS 57 880 880 37
Pol.nd 36.900,000 (2) 259 35,700 35,700 1,470 173 23.800 23,800 980
R.....1. 22.900,000 (2) 770 66.000 66.000 2,700 513 44.000 '4.000 1.800
Sp.1" 38.200.000 (2) 2.6 370 370 IS 1.7 250 250 10
Svecle" 8.300.000 (l) 496 1$,400 15,400 630 331 10.200 10.200 420
Sv1t&er'd 6,500,000 (2) 236 5,700 5,700 240 157 3,800 3,800 160
T\u'b,. _ '8.000\000 (2' 100 18,000 18,000 740 67 12.000 12.000 490
1Jll1tod lt. ".000.000 (2) 65 13,600 13,600 560 43 9,100 9.100 370
V.S.". 235,000,000 (3) 0.05 " " 2 0.03 29 29 1........ ]Vkr.i..e 50.700,000 (2) 936 177,000 177.000 7.300 62' 118.000 118.000 4,900
'yelor'. 9,900,000 (2) 714 26,400 26,400 1.100 476 17.600 17,600 730
1Io1d.v1& 4.oaO,OOP (2) 125 1,900 1.900 80 83 1,300 1.300 SS
••ltic R. 7.660,000 (2) 104 3,000 3,000 120 69 2.000 2,000 80
lIo.cov 8.400.000 (2) 40 1.250 1.250 50 27 830 830 35
l.eni"I'd 4,700,000 (2) 148 2,600 2.~00 110 100 1,700 1.700 75

Yu..o.lav. 23.000.000 (2) 185 1$,900 15,900 650 123 10.600 11).600 430
... --------------------- ------------------------------------ ---------------------------------
SUIl (.11 councries) 475,500 475,500 19,500 317,100 317,100 13.100

(Round.d of!) ---------...._------------------- --'!"-------------------------------
Toral !laU_deo • 970.500 Tot.l 1Ia11p&lld.. • 647,300 4>. ""'" .."1..,,------------------------ ----------------------------------- -----------_...._---------_...._----------------------------------- ------------------------.--------- --------------------------------

(Uit "Assessing Cheroobyl's Cancer Consequences: Appllcation of Four "Laws" of Radiation Carcinogenesis", by John W. Gofman, M.D, Ph.D, Berkeley 198
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Aan alle tegenstand(st)ers van kernenergie,

Zoals je ongetwijfeld weet is er april j.l. in Tsjernobyl
een kerncentrale de lucht ingegaan. CDA en VVD
hebben naar aanleiding van dat ongeluk de beslissing
over nieuwe kerncentràles uitgesteld. Sluiting van
de bestaande centrales Dodewaard en Borssele is
niet eens ter sprake gekomen. Nu wordt er gewacht
tot Tsjernobyl vergetef'! is, om dan alsnog 2 à 3
nieuwe kerncentrales te laten bouwen.

Om duidelijk te maken dat die ramp zeker niet
vergeten wordt, hebben een aantal groeperingen
besloten Tsjernobyl te herdenken bij de kerncentrale
van Borssele. Op 26 april 1987, precies één jaar
na die ramp, zal daar een grote landelijke manifesta
tie plaats vinden als onmiskenbaar signaal van verzet
tegen kernenergie. Hieraan vooraf is er op 25 april
een blokkade van alle toegangswegen naar de centrale,
om de eis van sluiting van de bestaande centrales
kracht bij te zetten.

Deze brief heeft 2 bedoelingen. De eerste en belang
rijkste is je nu alvast op te roepen om op 25 en
26 april naar Borssele te komen. Schrijf het in je
agenda en koml!! Laat zien wat je er van vindt.

Daarom vragen we iedereen die deze brief ontvangt
om f 1,- over te maken op giro 2272206 tnv "Nooit
Meer Tsjernobyl" te Arnhem. Je mag natuurlijk
ook meer overmaken, maar dat is beslist niet nodig
als iedereen maar die ene gulden overmaakt. Doe
dit liefst nu meteen voor je het vergeet.

Tenslotte: het is de bedoeling dat jij deze brief
weer doorstuurt. Kopiëer dit een aantal keer en
zend het dan aan mensen waarvan jij denkt dat
ze het met de inhoud eens zijn. Vergeet niet eerst
jouw eigen naam onderaan te zetten, zodat de volgen
de weet van wie het komt.

BORSSELE DICHT!
fM. 2$~26 (l/~~~'1 ~987

De tweede reden van dit schrijven is geld bij elkaar
te krijgen om dat weekend een sukses te laten worden,
Daar is veel geld voor nodig, zo'n 25.000 gulden.

f 1,- op giro 2272206 tnv "Stichting
Nooit Meer Tsjemobyl" te Arnhem
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HET BEWOGEN LEVEN VAN BORSSELE
"ONGEVALLETJES" TIJDENS HET BOUWEN

juli '72 - haarscheurtjes in het reaktorvat met als gevolg
belangrijke vertraging in de aflevering

okt. '72 - een met 500 ton mosselen volgegroeide koel
waterinlaat, waardoor de konventionele centrale
moest worden stilgelegd

dec.'72 - Gedeputeerde Staten van Zeeland zien geen
reden, ondanks 4000 ingediende bezwaarschriften
de kerncentrale niet op te starten.
Wel wordt toegegeven dat de bouw van een
tweede centrale zal moeten worden onderzocht

juni '73 - het grootste ongeluk: vergunning verleend
door de minister van Ekonomiese Zaken aan
de PZEM om de kerncentrale in werking te
steHen. Hierna wordt de kerncentrale in 4 fases
in gebruik gesteld. Op 4 juli wordt de eerste
elektriciteit geleverd

Ongevallen en ongevalletjes na in gebruik stelling:

JO juli '73 - Een week na ingebruiksteUing ontstaat al
een brandje, doordat achter gebleven olie
uit de montage-periode in het warmte-isola
tiemateriaal van de hogedrukturbine was
gedrongen

aug/sept'73-~Ie ongeregeldheden na 2 maanden
draaien:
* lekkages in het deksel van het reaktorvat
* een mankement aan de oververhitter in
het turbinegebouw
* weer een oprukkend leger mosselen,
dat zich verdringt voor de koelwaterinlaat

15 nov.'73 - Verstopping van de toevoerpijpen van de
koelwaterinlaat door wrakhout en ander
vuil, gevolg: stillegging van de centrale

30 sept.'74- Haarscheurtjes in ondersteuning van de tur
bine

8 okt.'74 - Radioaktief water vloeit uit de centrale
door een defekt mangatdeksel van een
drukhouder; enkele dagen stil

25 nov.'74 - Weer een lek van een mangatdeksel, wederom
enkele dagen stil

"I
I

~
~.7 :-:.=t=

"Did.)'Ou remember t~ ti&e", The tnWekra' checks, The
Geiger Counterr'

6 dec.'76 - Brandje in bijgebouwarchiefruimte, oorzaak:
defekte TL buis

10 jan.'77 - Een straaljager stort neer op 5 km afstand
van de centrale (bijna raak)

20 apr.'79 - Enkele dagen stil wegens storing aan turbine
8 aug.'79 - Wederom enkele dagen stil wegens storing

aàn turbine
19 nov.'79 - 200 waterpijpjes aangetast door corrosie,

vervanging: 30 miljoen gulden
20 mei '80 - Brand in een transformator

21&25-5 '80- 5 dagen stil door niet funktioneren van
een regelklep in het hoofdvoedingswater
systeem

3 juni '80 - 3 dagen stil als gevolg van een technies
mankement (mini-melt-down?)

28 jan.'81 - Bij de brandstofwisseJing enkele pijpen
in de stoorngenerator aangetast

4 mrt.'81 - Opstart enkele dagen later door storing
in veiligheidsklep

6 mrt. '81 - In een deel van het terrein onder de trans
portkraan van het reaktorgebouw, is radio
aktieve besmetting aangetoond

28 dec.'81 - 5 dagen stil, lek door stukke' lagerpakking
van de hoofdkoelmiddelpomp, gevolg: weg
vloeien van radioaktief water

4 jan.'83 - 1 dag stil (wat een gevaarlijke noodstops
aHemaaH:) wegens lek door stukke pakking
in één van de reinigingskringlopen

18 mrt.'83 - 1 week stil wegens een stoomlekkage,
gevolg: ontsnapping van Jicht-radioaktieve
stoom

9 apr.'83 - Ontsnapping van een wolkje (?) radioaktieve
waterdamp, roestvorming in enkele klepjes
en pijpjes; 1 maànd stil

23 apr.'83 - Weer enige tijd stil i.v.m. uitgebreide kontrole
1983 Negen maanden gedraaid met een ernstig

defekt aan het beveiligingssysteem

22 jan.'84 - Stil wegens droogvaHen van koelwatersysteem
bij zeer lage waterstand.

20 juli '84 - 1 week stil wegens lekkage in de pijpen van
van de zeewaterkondensators, schade: enkele
honderdduizenden guldens.

8 aug.'85 - Ontsnapping van stoom bij opstarten als
gevolg van een niet goed sluitende pakking.

Volgens een rapport van de kemfysiese diens1
zijn er 7 storingen in 198.5 geweest (dus waar
zeur je nou over?)

; De informatie voor dit en een aantal andere artikelen
is gehaald uit het landelijke Anti-Kernenergie Archief
in Ede.
Dit archief is sinds enige maanden geopend.
Plusminus 20.000 knipsels uit 20 kranten (Buitenlandse,
nationale en regionale) met (regulier bijgehouden) in
formatie vanaf 1980.
De oudste knipsels zijn uit de 60er jaren.

Overzichtelijk gerubriceerd en bereikbaar gemaakt
door verdeling in ongeveer 200 onderwerpen.
Verder nog enkele honderden boeken (engels,duits,frans
nederlands) brosjures, rapporten en publicaties.

het archief is elke donderdag geopend van 13.00 tot
21.00 uur. Adres: Stephensonstr.15 in Ede.
Ook telefonies bdereikbaar: 083&0-21414
tevens medewerkerssters gevraagd.
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BORSSELE BEZET DOOR GEEST VAN TSJERNOBYL
Zondagochtend 21 december. 'T is nog vroeg, donker en
koud als om kwart voor 8 een enorme rood-gele vracht
wagen de verlaten dijk op draait tussen de kermisver
lichte terreinen van het Vlissinger havenschap~. . de
kolen- en kerncentale aan de andere kant.
Nog geen half uur later duiken in het vale ochtend
licht plotseling gestalten op boven het dak van de
koelwater-inlaat van de kerncentrale.
Het kan niet waar zijn •••• (hoezo niet, typ.) het is
gelukt. !
Nog iets later wordt een 20 meter lang spandoek:Nooit
meer Tsjernobyl vanaf een 35 meter hoge toren afgerold
op het terrein van de conventionele centrale. Ondanks
het vervaarlijk klinkende hondengeblaf uit de richting
van de hoofdpoort (waar de kennels zitten) is er van a
larm of "beveiliging tegen terrorisme" geen sprake.
2 Figuurtjes halen akrobatiese toeren uit op een enor
me olietank, plakken er een gele zon op en levert het
spandoek strijd met de wind.
Het is half negen als we in het uitgestorven dorpje
een telefooncel zoeken om onze "overwinning" uit te

schr...wenn.~~~~~

~•••'
± 40 mensen, bijna allemaal van de basisgroepen en nu
voor de gelegenheid verenigd in "De geest van Tsjerno
byl", zijn er in geslaagd om o.a. het meest essenti
ele apparaat van een kerncentrale te bezetten; de
koelwaterinlaat.
Ongehinderd, en dat vele uren lang, hebben we de mo
gelijkheid gehad om een "China SyndrOlne" te veroorza
ken; het doorsmelten van de splijtstofstaven met als
gevolg het smelten van het hele reactorvat dwars door
de aardkorst door een simpel gebrek aan koelwater

, dat als een spinneweb om alle wit-hete
staven en buizen spoelt, 24 uur per dag, 365 dagen per
jaar. Toch zou Don, gedeputeerde voor de PvdA in Zee
land èn bestuursli van de Provinciale Zeeuwse Elec
triciteits Maatschappij (PZEM = de Borssele beheerder)
dit alles later krampachtig"ontzenuwen door voor NOS
en ANP glashard te beweren dat de aktievoerders "geen
enkele bedreiging voor de voortgang van de centrale
hadden betekend en zich slechts toegang tot het ter
rein van de conventionele centrale hadden weten te
verschaffen".
De arme man kon moeilijk anders want het IAEA (Inter
nationaal Atoom Agentschap) heeft nog gEen maand gele
den een vernietigend veiligheidsrapport over de kern
centrale uitgegeven. Die concept versie van het rap
port van de IAEA is in de kluis verdwenen, het deel
wat openbaar gemaakt en vrijgegeven is blijkt een
zeer verzwakte versie te zijn. De kernfysiese dienst
vond het rapport nl. o.a.:"Te detaillisties en onlees
baar •.•••
En kluizen zijn natuurlijk zeer geduldig, daar zal het
wel blijven liggen.
Tenzij we er een heilige vracht van maken ••••••

Het was nu volop licht - en warempel- daar verscheen
een heuse politie-auwto met 2 Zeeuwse, uit de kerk
getrokken (nee, niet de klei) petten.
Een was "wachtdoend commandant" èn zeer verontwaar
digd:"Het is niet netjes wat jullie doen, we hadden
24, 25 en 26 april afgesproken (eh•••hoezo afgespro
ken? je zal nog raar opkijken) jullie begrijpen toch
ook wel dat wij op dit uur op deze dag niet veel man
schappen paraat hebben",
Na een uurtje driftig heen en weer gestap en gesput
ter verscheen zowaar een, voor zondagse begrippen
waarshijnlijk, enorme versterking. Een echt busje
met 4 petten erin! Het werd nu echt gezellig want nu
durfden de beveiligingsmannekes van de PZEM met hun
herders ook wel te komen kijken.
De fotografen vonden het ook intressant worden en
via het ANP-nieuws van 10u verschenen meer en meer
nieuwsgierigen.
Ondanks de wind en de kou was het een gezellige boel
op de inlaat en de torens.
Er werden complete muurkranten gespoten en het span
doek "sluit die kankercentrales" wapperde vrolijk in
de wind en later zelfs de zon.
Toen als klap op de vuurpijl later ook de NOS arri
veerde met een filmploeg werd het afgesproken uur:
Om 12 uUr afnokken een ware triomftocht. Wat zou
den de petten doen. Vaak hadden we ze art. 461 ho
ren prevelen, maar meer ook niet, en in het vizier
van de NOS-kamera kwam iedereen vrolijk naar beneden
Er volgde een rondje om het terrein om de andere be
zetterssters op te halen van hun hoge torens. En
nog snapte de beveiligingsdienst er niks van; hoe
zijn die mensen in Jesus-naam (oeps •• pardon) op
het terrein gekomen.
We gunnen ze 3 maande respijt om er overheen te ko
men, maar op 24,25 en 26 april zijn we·er weer met
een 28-uurs totale en effektieve blokkade en 3
daags actie-kamp.
Inmiddels is bekend geworden dat er een gloed
nieuw hek rondom de centrale wordt opgetrokken,
"mede naar aanleiding van de recente actie".
Voor hoeveel miljoen schade was er in W*drek ook
al weer aan het hek verricht •••••• ~?

frédérique

15



Het ongeluk in Tsjernobyl heeft de diskussie over reaktor
veiligheid in Europa en Amerika nieuwe impulsen gegeven.
Het is immers het meest ernstige ongeluk in een kern
reaktor tot nu toe. Niet dat die diskussie al veel heeft
opgeleverd aan duidelijkheid, maar ze is er weer.
Hoe is het nu gesteld met de veiligheid van het meest
voorkomende reaktortype, de drukwaterreaktor(PWR)?
Zoals bekend is de reaktor in Borssele ook van dit
type. Hoe groot zijn de kansen op een kernsmelting,
een explosie in het reaktorvat en het vrijkomen van een
grote hoeveelheid radioaktieve stoffen?
Er is te weinig ervaring met kernenergie voor betrouw
bare statistiese uitspraken, maar er valt toch wel iets
te zeggen over de kans op een ernstig ongeluk.Gegeven
het feit dat er tot nu toe 2 ernstige ongelukken (Harris
burg en TsjernobyI) onder 374 reaktoren zijn geweest
op een totaal van 4000 reaktorjaren ervaring is er
een waarschijnlijkheid van meer dan 25% dat er de
komende 10 jaar nog een serieus ongeluk plaatsvindt(J).
De NRC (Nuclear Regulatory Commission) in de VS
stelt dat er een kans van 1 op 2000 reaktorjaren is op
een ernstig ongeluk. Volgens hun eisen mag er een
kans van 1/10.000 zijn op een kernsmelting en van
1/10 op een falen van de veiligheidsomhuJling. Gezien
het feit dat die veiligheidsomhulJingen in de VS niet
aan de eisen beantwoorden, is dat laatste wel frappant.
Volgens nieuwe berekeningen zou er een kans van 45%
zijn op een kernsmelting zijn bij de huidige reaktoren in
hun levensjaren.(2)
Dit zijn maar schattingen, maar ze geven in ieder
geval aan dat de extreem lage risikoschattingen van de
industrie en overheid betwistbaar zijn.

DE VEILIGHEID VAN EEN
DRUKWATERREAKTOR

torgedeelte) is waarschijnlijk niet sterk genoeg de vrij
komende stoffen bij een explosie in het reaktorvat
binnen te houden. 3)zware ongelukken zullen in termen
van gezondheidseffekten ernstige konsekwenties hebben(3).

Ik zal een aantal specifieke onveiligheden in Val"l de
PWR opsommen:
-de reaktorkern bevindt zich in een.. onder druk staand
(175 atmosfeer) reaktorvat, dat onder invloed staat
van een erg hoge neutronenflux. Het gedrag van dit
vat is niet genoeg bekend of te voorspellen. De lasnaden
moeten van de hoogste kwaliteit zijn. De kontrole op
breuken is bijna niet perfekt uit te voeren. Kleine
breuken in het vat kunnen plotseling optreden. Toch is
de aanvaardde idee dat reaktorvaten niet kunnen breken.
Als het reaktorvat scheurt zijn de poppetjes aan het
dansen: stukken zouden tegen de omhulJing vliegen
en het is de vraafof de omhulJing dit kan hebben.
-de betrouwbaarheid van de noodkoelwatersystemen is
altijd al een punt van diskussie geweest
-de stoomgeneratoren, de link tussen het primaire en
sekundaire koelcircuit, zijn een zwak punt. Schade
is er veelvuldig, inspektie is moeilijk. Via hen kunnen
radioaktieve ontsnappingen buiten de omhuJling komen.
Er zijn aktieve, gekompliceerde veiligheidssystemen nodig
die door extra elektriciteitssystemen gestuurd worden.
Of die te vertrouwen zijn is nog maar de vraag (3).

Van belang is hoe het tot een kernsmelting komt (als
de kontrolestaven die de reakties in de kern afremmen,
weigeren, of de koeling uitvalt, of er een breuk in
het reaktorvat is), of de veiligheidsomhulling het begeeft
en welke radioaktieve stoffen in welke hoeveelheid
vrijkomen (de zogenaamde bronterm).

onveiligheid
Het gevaar van PWR's ligt in het kort hierin:
I)ze zijn niet inherent veilig; ze zijn afhankelijk van
komplexe, aktieve (op mens of apparaat/computerhandel
en berustende) veiligheidssystemen.
2)de reaktorkernen bevatten veel thermiese en nukleaire
energie en reaktieve chemiese substanties. Als de vei
ligheidssystemen falen , kan in een korte periode een
grote hoeveelheid energie vrijkomen.
3)de kernen bevatten grote hoeveelheden radioaktieve
en toxiese substanties.
En ongelukken zullen gebeuren, omdat: I)niet alles voor
zien kan worden; 2) de veiJigheidsomhulling (om het reak-

De voorstanders van kernenergie schermen vaak met
de uitkomsten van risikoanalyses. Die wijzen meestal
uit dat de kans op een ernstig ongeluk heel klein is.
Risikoanalyses werken met de formule kans x gevolgen
= risiko. Het grote probleem is dat de beide komponenten
van de formule vaak onnauwkeurig of helemaal niet be
kend zijn: -de ervaring met kernenergie is te gering
om statisties zekere uitspraken te doen; -het gaat
in geval van reaktorongelukken om komplexe verschijn
selen, die nauwelijks in hun hele verloop bekend zijn
(het aantal variabelen is te groot, de berekeningen
zijn vaak alleen benaderingen; -de invloed van menselijk
handelen kan nauwelijks gekwantificeerd worden, terwijl
het de belangrijkste faktor is die tot ongelukken leidt.
Het ongeluk in Tsjernobyl onstond ook door menselijke
fouten!

kernsmelting

Nu ga ik kort na hoe het verloop van een kernsmelting
en het vrijkomen van radioaktieve stoffen bij een falen
van de veiligheidsomhuJling is (4).
Stel, door verlies van koelwater in het primaire koelwa
tersysteem komt de kern droog te staan en het nood
koelsysteem treedt niet in werking. Er ontstaat dan
stoomontwikkeling. Verlies van koelwater kan plaatsvin
den door een breuk in de leiding of via de drukafslui
ter. Splijtstofprodukten verhitten nu de kernbrandstof
en de omhuJling van de staven. De stoom reageert met
zirconium warmteproduktie + H(waterstof) komt vrij.
De druk en temperatuur in de veiligheidsomhulJing
nemen dan toe. Vluchtige radioaktieve stoffen komen vrij
(deze zouden via het koelsysteem kunnen ontsnappen,
als er een breuk is) en in de veiligheidsomhuJling te
recht komen als aerosol. Wegens gebrek aan koeling.
kan de reaktorkern bij verdere verhitting smelten en
onder in het reaktorvat vallen en er zelfs doorheen.
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smelten. Door verhitting van water kunnen stoomexplo
sies plaatsvinden en kan de veiligheidsomhulling het
begeven. Deze kan falen door: -overdruk, -stoomexplo
sies, -lekkages, -branden, en -penetratiesmelt.
De belangrijkste faktor die de bronterm (de aard en
de hoeveelheid van de vrijkomende radioaktieve stof
fen) beinvloedt, is het faalgedrag van de veiligheidsomhul
ling in tijd.
Er zijn nog vele onzekerheden over het verloop van
de processen in het reaktordrukvat, het primaire koel
systeem in de veiligheidsomhulling (=VO), het gedrag
van de VO tijdens kernsmelting en over de belastingen
waaraan de VO kan blootstaan.
Het tijdstip van falen van de VO is specifiek voor de
reaktor en het soort ongeluk waarvan sprake is.
Wat de vrijkomende stoffen betreft: de grootste onzeker
heid bestaat bij de stoffen die van belang zijn de
risiko's op lange termijn (Barium, Strontium, Lanthaniden
en Actiniden, waaronder plutonium en uranium) in tegen
stelling tot Jodium, Cesium en Ribidium.
Er zijn dus geen generalisaties te maken over de bron
term daar die voor elke reaktor en elk ongeval ver
schillend is. Bovendien gaat het altijd om schattingen.

ongeluk in Nederland

Smit heeft de gevolgen van ernstig ongeval in een
nederlandse kerncentrale (Borssele bijv.) berekend.
Zijn voorspellingen konflikteren met die van de advie
zen van de gezondheidsraad en de commissie reactor
veiligheid. Deze rapporten zijn op verouderde gegevens
gebaseerd en laten ongevalsscenario's die tot een
hogere bronterm leiden buiten beschouwing. Ze gaan
bovendien uit van een totale evakuatie na 24 uur.
Volgens Smit zijn dit de gevolgen van een ernstig
ongeluk (als kernsmelting):
-6300 akute doden binnen een straal van 6-8 kilometer
-evakuatie van 100.000 tot 270.000 mensen in een
straal van zeg 27-68 kilometer
-300-11.000 kankerdoden op langere termijn
-een gebied van 475-7500 km 2 zal onbewoonbaar worden
De officiele schattingen gaan bijv. uit van 2500 doden
bij een ernstig ongeluk.
Smit spreekt zich nadrukkelijk niet uit over de kansen
op zo'n ongeluk. Dat vindt hij zinloos.

(I)Nature 322(1986);p.691-692 en 342(1 986);p.417-418.
(2)Wise News Communique 265
O)International reactor hazard study IGruppe Okölogie.

Hannover, sep. 198~. 2 dl.
(4)Smit, W.A. Kerncentrale ongevallen: de bronterm

diskussie. TH Twente, 1985. (Boerderij Cahier 8501).

Henk

HAVELTE BLOKKADE
Sinds enige maanden ( 4 om precies te zijn)
wordt de militaire basis bij Havelte geblokkeerd. Met
Han uit Steenwijk hadden we een kort intervieuwtje
Doel van de blokkade's is de mensen uit het "Hoge
Noorden" die niet bij de Woensdrecht-blokkade's konden
zijn toch ook een protest tegen kernwapens en mili
tarisme konden houden. Van de groep die bij Havelte
aktie voert zou slechts een enkeling naar Woensdrecht
zijn gegaan. In dat opzicht wordt het niet als beconcu-

ren van elkaar gezien. Bovendien werd elke keer in
Woensdrecht een spandoek opgehangen met daarop
"de groeten uit Havelte".
De Ie keer deden er zo'n 70 mensen mee, daarna

20 a 25 en de derde keer waren dat er 13.
Na de eerste akties ontstonden er wat wrijvingen. Aanlei
ding was de verschillende opvattingen over de houding
naar de politie,· en het eraf slopen van bordjes. Deze
tegenstellingen kwamen ook in de pers. Al met al vindt
Han dat er veel publiciteit is geweest ook door de
ludiekere akties. Zo werden in december Sint en Piet
opgepakt wegens het uitdelen van pepernoten. De derde
keer sloten ze de marechaussee op (niet gepland, domweg
per ongeluk), het doorknippen van de ketting(en) tij
dens de blokkade lukte hen niet.
Volgens Han blijft de sfeer tijdens de akties goed.

Ookal is er van minder opkomst sprake. Een belangrijke
reden hiervoor ligt ook in de keuze van basisgroepen
om liever onaangekondigd te komen. Je ziet danook
dat het regio-overleg zich terugtrekt. Het volhouden
van die blokkade 'sis gewoon een kwestie van lange
adem.
De volgende blokkades zullen meer thematisch zijn.
Zo stond de nucleaire winter bij de 3e blokkade centraal

Volgens Han is het grootste effect publiciteit en mis
schien ook wel dat ze de SITE-wacht (atoomkoppenbewa-

king) even uitstellen.

KONTAKTADRES HAN KAMPSTRAAT 57
STEENWIJK 05210 -11413

AGENDAATJE
20 februari - vergadering kampgroep (taakgroep Borssele)
in het Secretariaat om 14.00 uur

21 februari - landelijk overleg Borssele Dicht in Strohalm
(Oudegracht 42 Utrecht) om 11.00 uur

7 maart - landelijk overleg Basisgroepen om half
twaalf in Steenwijk.
verdere informatie op het secretariaat.
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"EENSGEZINDHEID"
24 en 25 mei 1986:De Basisgroepen Tegen Kerngeweld
en Militarisme houden een dizzkuzzie (en strategie)
weekend in Vierhouten. Op een Landelijk Overleg
daarvoor was gebleken dat ér behoefte was om wat
langer met elkaar te praten. Op landelijke overleggen
is vaak alleen tijd om praktiese (actie-plannen) zaken
te bespreken.
"Niet meer alleen actie-gehobbel, ook inhoudelijk
en organisatories wat actiever worden". Enthiousiasme
om de basisgroepen weer wat bekender te gaan maken
wat bereikbaarder te zijn, de in de loop der jaren
wat vervaagde ideeen over basisgroepen wat op te
rakelen.
Inmiddels was ook Tsjernobyl ontploft. Er was hier,
in tegenstelling tot bv. in Duitsland, niet zo snel
en massaal op gereageerd. (Er zijn hier overigens
wel degelijk dingen gebeurd:Blokkade van Dodewaard,
Borssele, spinazie- en kladacties.)
Op het weekend waren ook plannen te bespreken.
Enthiousiasme ook, om aan een landelijke, groot opge
zette actie te gaan werken.
Al is het idee van landelijke acties duidelijk minder
belangrijk geworden, juist voor de basisgroepen, zeker
na Tsjernobyl was het belangrijk "om je te laten zien".
Gekozen werd voor een degelijk voorbereide grote
actie, met genoeg tijd om eraan te werken, om het
tot een echt succes te maken.
Omdat Dodewaard toch nog altijd gevoelig ligt, boven
dien op zich veel minder belangrijk is als kerncentrale
werd gekozen voor Borssele.
"Een jaar na Tsjernobyl, als symbolies tijdstip, als
herinnering, wordt Borssele gesloten, in ieder geval
voor drie dagen".
Weer wat meer het offensief in, niet meer ontzet
tende voorzichtige wat, vooral andere delen van de
AKI, de laatste jaren zo gedomineerd heeft:We hebben
het gelijk en het grootste deel van de bevolking achter
ons, laten we onze tanden maar weer eens laten zien,
ook heel openlijk.
Wel duidelijk een breed opgezette actie, waar een
groot deel van alle verschillende AKB-klups achter
kan staan, dus niet alleen een wat dreigender deel,
(echte blokkade) maar ook een wat gematigder deel
(Mani en demo)
Prachtig plan toch?! Als we· nou al beginnen hebben
we echt maanden om er serieus aan te gaan werken.
Ja, dank je de koekoek. Maanden lang praten, marchan
deren, onderhandelen, afwachten, water bij de wijn
doen om dan uiteindelijk erachter te komen dat we
gewoon doorgaan met· een goeie, krachtig offensieve
actie. Maar daar is wel heel wat aan voorafgegaan.
Alle groepen begin je aan te schrijven, te peilen ,
motivatie aan uit te leggen, af te wachten hoe er
wordt gereageerd, hoe "breed" de ondersteuning is.
De verwachting dat bv. het Landelijk Platform tegen
Kernenergie (LPTK) na een verkiezingsnederlaag,
of, om het wat aardiger te zeggen; "niet helemaal
succesvol verlopen activiteiten gericht op de verkiezin
gen en de beinvloeding daarvan" toch ook wel weer
zin zal hebben om aan wat directere acties mee
te doen. Dat ook de Zeeuwse groepen het zullen toejui
chen als er rondom Borssele wat meer (landelijke)
aandacht komt. Maar dat dus niet zo snel, er wordt
toch nog zeer afwachtend tot voorzichtig negatief
gereageerd.
volgens veel klups is het toch niet zo'n gelukkige
combinatie, veel vinden het belangrijker om bv. alleen
een manifestatie te houden. "Het gaat niet samen,
want als er maar iets gebeurt tijdens de blokkade
dan heeft dat negatieve invloed op de opkomst bij
de demonstratie".
Zo'n redenering is natuurlijk zeer discutabel. Ten
eerste zijn er ook voorbeelden van het tegenoverge
stelde effect: Na het waanzinnige politie-optreden
bij de 2e dodewaard actie in '81 was er een ongelooflijk
grote demonstratie in Arnhem.En verder gaat zo'n

redenering uit van een veronderstellin.g die, wat mij
betreft, ook wel eens ter discussie gesteld mag worden
nl, "dat de grootste groep potentiele actievoerderssters
nog te mobiliseren is op een zeer strikt geweldloze
actie, waarbij dat er uberhaupt een hek ontruimd
wordt. In ieder geval is het ook zo dat je door zo'n
opstelling (8 uur blokkeren, gedragscode, hek open
laten) juist een groep ook afschrikt. Ik heb geen idee
van de (getalsmatige) verhouding tussen die twee
groepen, maar er moet wel over gepraat kmnen worden.
Het lijkt nu iets te veel op een dogma. (geweldloos
(zeer strikt) = meeste mensen)

Verder zijn er ook altijd tegenstanders van een direkte
actie op zich al. "Daar is het nu de tijd nog niet
voor, strategies niet slim, daarmee moet je wachten".
(waarop vraag ik me dan af; nog 3 Tsjernobyls, 99%
van de Nederlandse bevolking tegen kernenergie??)
Van vergadering naar vergadering, wat op het L.O.
Borssele Dicht als compromis naar voren komt moet
weer besproken worden op het basisgroepenoverleg.
We gaan gewoon door. Een demonstratie wordt nog
opgenomen in het plan, de duur van de blokkade wordt
teruggebracht tot 28 uur. Hoe formuleren we, naar

. buiten toe, de geweldsvraag, zeggen we daar sowiezo
iets over?
Voor de dizzkuzzie worden een aantal formuleringen
scherp gesteld:

_Je gaat de confrontatie uit de weg (ten alle tijde)
.je ondergaat het eventuele geweld
-Je initieert het geweld

het kost uren om op de 2e formulering uit te komen,
het wantrouwen heerst dat dat betekent dat je het
niet erg vindt als er geweld gebruikt wordt. (Wie
ben ik om dat te gaan tegenhouden, ik kan alleen
van te voren me best doen om de bedoeling van de
actie duidelijk voor iedereen te laten zijn)
Voor "ons" betekent het eerste dat je nooit meer
een direkte actie zou kunnen voeren; als je ten alle
tijde de confrontatie uit de weg wil gaan kun je g~en

blokkade-actie meer voeren (bv)
Sowiezo is er (wederzijds) wantrouwen tussen m.n.
de basisgroepen en de wat meer gematigde AKB-klups.

gesprekken met de burgemeester, niet om te onderhan
delen over de actie, maar om bv. een terrein te eisen
voor het tentenkamp. Persconferenties en wat publici
raire acties, affiches drukken.
Nog een maal met een duidelijk plan naar een aantal
organisaties. Die draaien in een vicieuze cirkel rond:
Als die niet meedoet wij ook niet. En die zegt precies
hetzelfde. Wie durft, wie breekt daar uit? Hoera,
het is Stop Borssele die als eerste Zeeuwse groep
onafhankelijk beslist. hetenthiousiasme blijkt overal
in het land vrij groot. Taakgroepen die al zeer hard
aan het werk zijn.
Niet goed weten wat je nou allemaal wel en wat
nou juist niet moet doen zolangdie••••••••groep er
nog niet achter staat. Hoe belangrijk is dat ?

Ook nu blijkt weer hoe ontzettend moeilijk het is/wordt
als je toch ook ervoor kiest om af en toe een landelijke,
openbare actie te organiseren. Moeilijk om niet te
snel gaan denken; "barst maar, ik ga wel weer
op de markt staan met me boekjes, een gebouw bezet
ten, vernielingen aanrichten bij een kern-energie
lobbyist. Het is een knok, een keuze waarbij je op
een bepaalde manier meer je nek uitsteekt dan bij
een kleine, illegale actie met alleen je (basis) groep.
Het is goed en belangrijk dat mensen bereid blijven
om hiervoor hun nek uit te steken.
En natuurlijk moet er rekening worden gehouden met
een plaatselijke situatie, het Zeeuws Platform blijft
daar en wij gaan wel lekker naar huis.
Maar dit soort overwegingen mogen nooit directe
acties torpederen.
Nogmaals, we gaan door, en Borssele gaat dicht op
24, 25 en 26 april!!!.
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MET ALLE GEWELD

Op het landelijk overleg van 6 september ontstond
rond het ontwerp van de Borssele-folder een diskussie
over geweld. Of beter een diskussie welke zin het eigen
lijk heeft om te vermelden dat we ~ls basisgroepen
"in principe" geweldloos zijn. Afgesproken werd dat
op een komend landelijk overleg aan de hand van een
diskussiestuk een diskussie zou volgen. Het stuk kwam
er en een eerste aanvang met de discussie was het
gevolg. Echter de tijd was te kort om diepgaand te
praten en ook daarom nu geen verslag laat staan het
trekken van konklusies. Overigens zal de diskussie
rond het stuk ook op het komende landelijk worden
voortgezet.

Een persoonlijke reden voor mij om bij de "stukken
schrijvers" te gaan zitten, is dat m.i. over een aantal
essentiële zaken, (ideologische zaken) te weinig gepraat
wordt. De geweldsdiskussie is in dat opzicht één van
de ingangen bij zo'n diskussie.
Alhoewel de 3 schrijvers waarschijnlijk sterk uiteen
lopende opvattingen hebben is er een gemeenschappelijke
rode draad in het stuk aanwezig. Centraal staat het
besef dat je als aktievoerder niet het "recht" hebt
een ander persoon lichamelijk te schaden. Een besef
dat uiteraard sterk samenhangt met de overtuiging
dat je gemeenmschappelijk zou willen strijden voor
een andere maatschappij. Bovendien is het nooit slecht
je als aktievoerder de vraag te stellen tot hoever je
mag gaan wetende dat je je louter baseert op je "eigen"
overtuiging van wat goed of slecht is. Per slot van
rekening zijn er bij uiterst rechts ook zat mensen die
volstrekt oprecht overtuigd zijn van totaal andere op
vattingen als wij, wat wij opeisen zou dus omgekeerd
evenrediç. ook voor hen opgeld doen.
Het bovenstaande verhaal komt het sterkst tot uiting
in stelling 2 : "Zoals we vechten voor een samenleving
waarin de mens in zijn/haar waarde wordt gelaten,
zo moet dit uitgangspunt ook in onze akties doorwerken."
Konkreet stoot je dan op een serie van problemen,
een greep: wat is de positie van de ambtenaar, de politie
agent, de bedrijfsdirecteur ? Bevecht je het instituut
en val je ze alleen aan als (onderdeel van het) instituut
Tot welke grens is psychische druk/geweld acceptabel
Scheld je een agent/militair etc. voor een fascist uit
louter alleen omdat de persoon het uniform aanheeft

Het diskussiestuk gaat verder in op een aantal reeel
aanwezige aktievormen.
Bomaanslagen wordt afgewezen omdat daar een onver-

mijdelijk risico van slachtoffers aan vast zit. Het kan
lang goed gaan, maar niets is zo onberekenbaar als
een mens (of zeg maar gerust zo dom als een mens).
Het heeft ook weinig zinvols om andere mensen, zeker
als beweging, op te roepen voortaan bomaanslagen
te plegen. Een aanslag pleeg je met een kleine groep,
en daarmee loop je niet te koop. Bovendien staat deze
vorm op zo'n gespannen voet met de meer "openbare"
aktievormen, dat je als beweging je daar niet meer
mee bezig kan houden en dus ook niet met verbreding
op enige schaal.
De nepbommelding levert in feite hetzelfde verhaal
op, waar het geen slachtoffers maakt blijft het inspe-

len op de angst van mensen. En worden mensen gebruikt
als "pionnen in het schaakspel".
Positiever is het stuk over akties waar mazteriaal
vernielt wordt. Bijvoorbeeld het (openlijk) demonstratief
vernielen van een bepaald objekt kan een sterke aktie
zijn. Bijvoorbeeld de Ploegscharen Acht akties in de
V.S. het met bloed besmeuren en met hamers bescha
digen van de omhulsels van atoomkoppen.
Tot waar sabotage geoorlooft is levert een nieuw
probleem op. Je zou kunnen stellen dat deze vergaan-

de vorm acceptabel is in die gevallen waarin alle andere
aktiemiddelen ruimschoots en uitputtend zonder sukses
zijn toegepast en er toch een zware dreiging uitgaat
van het voortbestaan van de situatie. Bijvoorbeeld kern
wapens of kernenergie.

Ook op andere punten gaat het stuk in:
Het axievoeren zou nooit los mogen staan van het stre-

ven mensen te aktiveren en bewust te maken. Akties
met als doel om zo repressie op te roepen en zo de
bewustwording van het repressieve karakter van de
staat te stimuleren, wordt als uiterst twijfelachtig
beschouwt. Het moet de bedoeling blijven om een tegen-

macht op te bouwen op basis van een brede en massale
ondersteuning. Een konkreet doel van het voeren van
akties moet danook zijn dat mensen gestimuleerd worden
hun aandeel in de macht op te eisen.
Verder wordt nog ingegaan op het probleem van kriminali
sering. Het feit dat we ons onderscheiden van het
a-politieke "vernielen" ligt o.a. in de bereidheid om
onze akties publiekelijk diskussier baar te maken..

Stichting Burgerlijke
Steunfonds Ongehoorzaamheid

Ondanks het brede maatschappelijk verzet ertégen. hebben regering en
parle"'llIt besloten alle seinen op groen te zetten: de kruisraketten kunnen
in WCICIl\sdreeht worden geplaatst.
Met dat pla.tsingsbesluit heeft Nederland opnieuw een bijdrage geleverd aan
de steeds opfopende bewapeningsspiraal.
een groot aantal organisaties. die zich niét willen neerleggen bij het
plaatsingsbesluit, heeft zich verenigd in BIVAK (Breed Initiatief voor
Verdergaande Akties tegen de Kruisraketten), andere plaatsings
tegenstanders hebben zich verenigd in BONK (Burgerlijk Ongehoorzaam /
Non-Koöperatie). In nauwe samenwerking zullen belde groepen akties
(blijven) organiseren, die er op zijn gericht de daadwerkelijke plaatsing van
kruisraketten In Woensdrecht onmogelijk te maken.
Blokkades en bezettingen. boykot-akties. werkweigering. het besmet
verklaren van bedrijven en objekten - het zijn allemaal middelen die bij deze
akties gebruikt zullen worden.

Konsekwenties

Oe kelne voor de genoemde aktie-middelen brengt een aantal risiko's met
Zich mee:
- aktievoerclefs lopen een verhoogde kans op arrestatie. boete. proces;
- aktievoerders kunnen persoonlijk (materieel) schade lijden;
- het .....r is niet denkbeeldig dat door overheid en media verdergaande

akties teeen de plaatsing van kruisraketten, gebruikt zullen worden om de
deelnemers eraan te kriminaliseren.

Steunfonds

- juridische stelln kan worden verleend aan aktievoerders die, in het kader
van geweldloze akties tegen de plaatsing van kruisraketten. worden
gearresteerd en/of in een proces betrokken worden;

- materiële steun kan worden verleend aan aktievoerders die, door het
deelnemen aan geweldloze akties, persoonlijk materillie schade lijden;
publikaties kunnen worden verzorgd die mogelijke kriminalisering
tegengaan of bestrijden.

Op het Steunfonds kan een beroep worden gedaan voor zover de middelen
strekken en aan de hand van kriteria die door het beswur worden
gehanteerd.

Oproep

De Stichting Steunfonds Burgerlijke Ongehoorzaamheid doet een beroep op
allen die zich bij de vredesbeweging betrokken voelen, op allen die vinden
dat hetverdergaand verzet tegen de plaatsing van kruisraketten en dós tegen
de bewapeningswedloop steun verdient, bij te dragen aan het fonds.

POSTGIRO 45.99.788 t.n.v. Stichting Steunfonds 80 te DOORN
SEKRETARIAAT: Molenweg 15,3941 PT Doom, tel. 03430.15917.,
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DE NAVO EN HUN KANNONNENVOER
In augustus en september van dit jaar wordt de 2-jaar
lijkse NAVO oef~ning Reforger (REturn of FORces
to GERmany) weer gehouden. De oefening is dit jaar
groter van opzet dan "normaal". Nederland heeft in~

deze oefening een belang rijke plaats als voornaamste
doorvoerhaven en oefenterrein. Bij de oefening gaat
het erom te kijken hoe snel extra troepen en materieel
naar het front (in Duitsland) getransporteerd kunnen
worden. Volgens de NAVO-richtlijnen moet dit binnen
24 uur kunnen.
Doorgaans ging het bij deze oefening om 10.000 V.S.
militairen, in '87 zullen dit er 30.000 zijn. Van deze
horden worden 15.000 rechtsstreeks naar de BRD gevlogen
De andere 15.000 zullen op Schiphol landen. (de enige
luchthaven waar zoveel militairen in een kort tijdsbestek
'verwerkt' kunnen worden.)
5000 daarvan worden, na een pauze, direkt doorgevlogen
naar de BRD. Tegelijkertijd komt in Rotterdam het
grootste deel van het materieel per schip aan:Tanks,
rupsvoertuigen, jeeps, gemotoriseerd geschut, veldkeukens
noodhospitaals, munitie etc.
Dit wordt door 5000 "Schipholgangers" opgehaald. vervol
gens zullen deze troepen, onder bewaking (tegen de
5e colonne, wij dus:) van het NTC (Nationaal Territoriaal
Commando), een soort waakhonden, door Zuid-Nederland
(Brabant en Limburg) naar de BRD trekken. In Limburg
worden bovendien een aantal depots leeggehaald.
De overigen (5000) zullen de depots in het noorden
(Coevorden, Ter Apel, Vriezenveen) leeghalen.
Onder Brits commando zal vervolgens in het Northag
gebied in D*land een gezamenlijke oefening gehouden
worden door Belgiese, Amerikaanse, Duitse, Engelse
en Nederlandse militairen.
Ter afsluiting van Reforger wordt daarna de terugtocht
aangevangen richting depots, Rotterdam en Schiphol.

" 8.h
1..0~ , Ot4"ee

"OO"'! ·~.11.11

Wat er bij komt is dat Reforger dit jaar onderdeel
lijkt van een veel grotere oefening; Certain Strike.
Militairen spreken hierover als "de grootste oefening
sinds W.O.2" (was dat dan ook een oefening soms?)
Deze oefening begint in september en loopt door tot
in oktober, en speelt zich voornamelijk af in Centraal
Europa. Dit betekent dat de AFCENT in Brunssum (NATO
Militair hoofdkwartier voor Europa) een sleutelrol zal
vervullen, evenals 2 materiaaldepots in Limburg, te
weten in Brunssum en Eygelshoven.
Voor deze oefening wordt bijvoorbeeld een speciaal
nood-veld hospitaal ingericht (1000 bedden:) in het
voormalige Andex-gebouw in Heerlen.
Veel is nog onduidelijk rondom met name Certain Strike
en de verwevenheid tussen Reforger en Certain Strike.
Naar verwacht wordt het programma van Certain Strike
eind januari! begin februari bekend gemaakt.

Wat wel duidelijk is: Reforger biedt prima mogelijkheden
voor (direkte) actie. Het gaat tenslotte om een oefening
waarin (snel) vervoer de belang rijkste rol speelt. En
vervoer..... is kwetsbaar.

Op dit moment zijn er in het hele land al een aantal
gropen bezig met, met name, Reforger. Deze aandacht
is, in al haar diversiteit, vooral gericht op (het ontwikke
len van) direkte actie.
In A*dam zijn vooral de "erven Is Het Oorlog Op Het
y ?lt hiermee bezig.
Toen er in september '86 een groot NAVO-vlootbezoek
plaatsvond in A*dam (Northem Wedding) lukte het
om, met een brede coalitie van groeperingen, veel
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acties en andere activiteiten hiertegen van de grond
te krijgen. Al was het een gelegenheids-coalitie, een
aantal menseh waren enthiousiast genoeg om ermee
door e gaan en dan wat breder georienteerd, bv. ook
bestemmingsplannen voor A*damse havens, andere oefe
ningen etc.

Voor Reforger zijn we op dit moment nog vooral bezig
met het inventariseren van informatie. Zoals gezegd
zijn er in een aantal steden (voor zover wij weten)
ook al andere (basis)groepen mee bezig. .
In februari willen we proberen deze..groepen bij elkaar
te .halen om, voornamelijk, info. uit te. wisselen en
om te kijken of er behoefte is aan enige landelijke
activiteieten rondom Reforger. De uitnodiging voor
14 februari is alleen uitgegaan naar groepen waarvan
wij weten dat ze bezig zijn met plannen. het is dus
niet de bedoeling een soort algemeen landelijk anti
militaristies .overleg te starten, misschien, afhankelijk
van de behoefte, is het maar eenmalig.
Behalve direkte acties is wat ons betreft bekendheid
en publiciteit over dergelijke militaire oefeningen
en, breder, de rol van de NATO in deze wereld belangrijk.
Goed zou het zijn om van deze militaire oefeningen
een belangrijk anti-militaristies strijdpunt te maken.
Om met veel kracht, op veel manieren tegen het vijandige
machtsvertoon actie te voeren.

Wat actueler op dit moment voor ons is de Wintex
Cimex oefening. Deze oefening. vindt eigenlijk alleen
"binnensbunkers" plaats. Verschillende mogelijkheden
(scenario's) van crisis- en oorlogssituaties worden ge
oefend. Allerlei onderdelen (m.n. civiele verdediging)
van overheidsinstanties gaan ondergronds (PTT,NS,
gemeentelijke overheid)
Een zogenaamd papieren oefening waarbij de verschillende
takken moeten reageren op verschillende (computer)
programma's. Bij deze oefening is het dus veel moeilijker
om te werken aan directe acties. Je ziet, hoort of
voelt nix••(wat een verwevenheid tussen kernenergie
en militarisme!!>
Deze oefening wordt altijd zeer strikt geheim gehouden
door de NATO, voornamelijk omdat de functie van
de NATO als onderdrukker van (binnenlands) verzet
zeer duidelijk wordt. Des te belangerijker is het om
er ruchtbaarheid en bekendheid aan te geven.

Ook in Duitsland wordt al hard gewerkt aan verzet
tegen deze oefening. In D*land zijn meer, ook lagere,
overheidsambtenaren betrokken (veel burgemeesters)
waardoor het wat makkelijker is om inzicht te verkrijgen
in de plannen.
W.s. vindt Wintex-Cimex plaats tussen. 4 en 10 maart
en de gehele oefening duurt ongeveer 3 weken.
Doe hier wat mee, publiceer hierover, vraag aan je
gemeente of en zoja hoe ze betrokken zijn bij de oefening
Zoek belangrijke bunkers in je omgeving op en maak
er wat moois van.

Als je info hebt of juist wil hebben over (de plannen
rondom) deze oefeningen (Wintex-Cimex, Reforger,
Certain Strike) kun je schrijven/opsturen aan:Postbus
Postbus 576, 1000 AN A*dam
ter attentie van Peer (020-253400
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