
AKTIEBLAD TEGEN KERNENERGIE EN MILITARISME
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REDAXIONEE~V~~j

Er valt weinig toe te voegen, veel te verklaren wel
licht, bij de vertraagde afgifte van overheids
straling die in zoverre haar onmiddellijke giftige
uitwerking had op dit blad dat het enigszins ver
traagd en gespleten op de lay-out tafel moest bij
komen. Ook krabbelde AFVAL helaas niet geheel on
geschonden uit de drie-daagse strijd en had het
bovendien tijdelijk te kampen met een normover
schrijdende stralingsbelasting die deze keer niet
zozeer radioaktief alswel vervaarlijk non-aktief,
edoch des te besmettelijker bleek.
We houden U op de hoogte en doen ondertussen frisse
pogingen tot redaxionele wederopbouw - misschien
zijn er na de Rode Plein-landing enkele Pravda- ..
journalisten werkeloos: Welkom Kameraden (ook G1J,
Matthias).
Toch kan deze spotternij niet ongestraft blijven
en zullen wij spoedig via de postbus onze gerechte
straf ontlopen als we met laarzen en lekke tent
te~ugkomen van vakantie en de ware stukken onder
ogen krijgen, geschreven door briljante auteursters,
tot nog toe altijd in de schaduw gebleven van
Postbus 51 maar nu hun talenten gul ter beschikking
stellen aan het blad van de toekomst: AFVAL.
Maar om dit geheel overzichte~ijk te houden ...
blablabla ..• na de vakantie verder met een breder,
uitvoeriger, diepgaander, emotioneler. alles
trotserend blad voor ... slimme mensen~

~c=;?'~~J
DE NUCLEAIRE GIDS~~

IiJ~O

/ I ,-~-.~"PAS VERSCHENEN: een overzicht van 179 bedrijven en
organisaties die betrokken zijn bij kernenergie ill
Nederland.

Los van alle principiële diskussies over de toe
passing van kernenergie in Nederland spelen er
grote belangen van bedrijven en organisaties. die
slechts in het belang van winst of werkgelegenheid.
elk een klein of groot stukje bijdragen aan de af
braak van ons milieu en een direkte bedreiging vor
men voor al het leven. Structurele lozingen van ra
dioaktieve stoffen. ongelukken en radioaktief afval
brengen radioaktieve stoffen in onze kringloop. waar
zij. zonder het direkt te merken. een verwoestende
werking hebben op het leven. Met twee nieuwe kerncen
trales in het vooruitzicht is het niet meer dan een
noodzaak om te. weten wie in dit lugubere spel een
rol speelt.

Behalve een overzicht van de bedrijven en organisa
ties. gegroepeerd naar overheid. bedrijfsleven. we
tenschap en nutsbedrijven is van elke bedrijf of or
ganisatie aangegeven wat zij met kernenergie te
maken hebben en hoe hun relaties zijn met andere be
drijven of organisaties. De lezer zal tot de ont
dekking komen dat de belangen van het bedrijfsleven
en de overheid nauw met elkaar zijn verstrengeld.

Tussen dit alles door verlaagde het hoog-gekwalifi
ceerde redaxie-personeel zich met tranende oogjes
aan de ammonia. emmers latex en rood en zwarte hoog
glansverf. waar't'aD het resultaat een..ongeëveDaarde.
spiksplinternieuwe redaxieruimte is. Nieuwe uit- en
inzichten hadden dit keer ton, josje, chiel en
frédérique.

Het boekwerkje (50 pag.) is uitgegeven door de
speurgroep Bequerel en is verkrijgbaar door overma
king van f 6.50 (inkl. porto) bij het landelijke
sekretariaat van de Basisgroepen, Sweerts de Landas
straat 73. Arnhem. (elke dinsdag en vrijdag 14 - 17
uur, tel: 085-514957) Gironr: 4089012 of in de be
te~e boekhandel (f 4.-).

AFVAL - ONWEERSTAANBAAR - voor wie de nuance schuwt
en Ó0~ p~n rracht verjaarskado of als er iemand huwt:

redaxie: Henk 020-768974
Frédérique 020-279302

financiën: Chiel 020-651110

boekhandels: Lex 020-944476

abonnementen: Bert 020-380526
Frédértque 020-279302
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Vul de bon in en stuur hem op naar:
Postbus 1053. 1000 BB Amsterdam

Ik wil een abonnement op AFVAL (f25 voor 10 nummers)
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VROUWENBLOKKADE
Vrijdagmiddag toen we aankwamen was het nog maar
de vraag of er überhaupt een vrouwenblokkade zou
zijn omdat het nog niet duidelijk was hoeveel vrouw
en er zouden komen. Maar toen we 'smiddags de tent
opzetten, waren we al gauw met zo'n 40 vrouwen.
Het is heel goed dat we 'smiddags eerst eens een
uur met elkaar gepraat hebben over onze ideeën m.b.t.
het kamp, de blokkade, wat er zou kunnen gebeuren,
etc. Zudoende leerden we elkaar wat beter kennen,
waardoor de blokkade ook beter zou verlopen. Vrij
dagavond was het landelijk overleg waarop 1 vld
vrouwen zei dat mannen van het vrouwenkamp weg moest
en blijven, waarna er achter onze rug om behoorlijk
wat hatelijke en vijandige rotoDmerkingen werden ge-
gemaakt. t~~ 2 ~ ~ U
Zaterdagochtend begonnen we te blokkeren met + 60
vrouwen. Het weer was lekker, de sfeer was goëd en
we hebben er een aktieve blokkade van gemaakt. We
hebben de weg volgekalkt met allerlei leuzen die be
trekking hebben op kernenergie zoals de hele kern
energiecyclus, we hebben muziek gemaakt het nato
prikkeldraad versiert, gezongen en gedanst. We heb
ben ruim een kwartier lang al dansend de politie
geblokkeerd waardoor deze blijkbaar zo geirriteerd
werd dat ze een vrouw kiem reden tussen een busje en
een motor. Gelukkig kwam ze er zonder kleerscheuren
vanaf. Omdat de stemming zo goed was hebben we be
sloten om 28 uur achterelkaar door te blokkeren en
dus ook op de blokkade te blijven slapen.
Zaterdagavond hebben we nog een flinke discussie ge
voerd o.a. of we het terrein op zouden gaan of niet.
Dit hebben dus nog gedaan. We hebben het prikkeldraad
en het hek weggeknipt en zijn met 3 vrouwen het ter
rein opgegaan en hebben daar een gebouwtje volgekalkt.
Al snel daarna kwamen de berichten door over wat er
bij de autonomenblokkade aan de hand was. Nadat 6
vrouwen nog geprobeerd hadden enkele me-busjes en een
ziekenwagen te blokkeren die op weg waren naar de
autonomen, waarbij er bijna compleet over hen heen
gewalsd werd door een cordon me'ers, die niet meer
zagen dat er mensen voor hen zaten, maar blind van
woede en agressie gewoon doorstroomden zonder de ver
plichte 3 sommaties af te wachten, zijn we met 10
vrouwen naar de autonomenblokkade gegaan, omdat we
vonden dat terwijl er zoiets aan de hand was, we niet
rustig bij het kampvuur konden blijven zitten. Geluk
kig waren er nog genoeg vrouwen die wel wilden blij
ven dus dat was geen probleem. Bij de autonomen was
het compleet oorlog, het leek wel een l8e eeuws sa
belgevecht; aanvallen, terugtrekken, toesteken, te
rugtrekken, je kon weinig anders doen dan kijken al-

h~wel we da:-' qe gaan (ioh,~_en
nog geprobeerd hebben er iets aan te doen maar dat
hadgeen enkel nut. Voor de rest is er al genoeg ge
zegd over de autonomen.
Als ik eraan terugdenk dan is de vrouwenblokkade
heel goed geweest: veel vrouwen constant bezig ge
weest met allerlei soorten akties, veel met elkaar
gepraat èn 28 uur achter elkaar doorgeblokkeerd.
Alleen ben ik het spuugzat om telkens weer de agres
sie van mannen te merken als je iets met alleen vrou
wen wilt. Zeker binnen de beweging mag je toch ver
wachten dat mannen beter nadenken maar jammer ge
noeg zijn er ook binnen de beweging nog steeds veel
mannen die dat niet doen en nog (on)behoorlijk sex
istisch en neerbuigend praten en handelen over en
naar vrouwen toe.
Probeer elkaar eens te begrijpen of respecteer el
kaars ideeën en gevoelens tenminste, dan waren we
al een stukje verder. A~ j ~

De Samenwerkende Electriciteits Producenten (SEP)
hebben half mei hun jaarverslag '86 gepresenteerd.
Bij die gelegenheid heeft dat deel van de in Neder
land toch aanwezige, bij deze. regering echter enigs
zins overbodige kernenergielobby de overheid een ul
timatum gesteld. Als er voor juni '88 nog geen be
sluit is genomen over uitbreiding van het aantal
kerncentrales in Nederland, dan moet kernenergie als
energiebron voor de Nederlandse (elektriciteits-)
toekomst vervallen.
De direktievoorlichter van de SEP (waarin bijv. ook
H. Wiegel 'n bijbaantje als president-commissaris
gevonden heeft) legde uit dat, om aan de te verwacht
en elektriciteitsvraag te kunnen voldoen, nieuwe pro
duktiecapaciteit nodig is. De twee te bouwen kolen
centrales (in Amsterdam en Geertruidenberg) zijn
daar een onderdeel van, maar er moet nog veel meer
bij, aldus de SEP. De plannenmakers van de elektri
citeitsboeren vinden, doordat de bouwen ingebruik
name van een kerncentrale 10 jaar duurt, dat zij van
de zomer moeten weten waar ze aan toe zijn, zodat er
op tijd over alternatieven kan worden nagedacht.
In eerste instantie denkt men dan weer aan kolenge
stookte centrales: zonder kernenergie zal de toekomst
roetzwart zijn volgens de SEP. Volksdemagogie van de
bovenste plank!
Eventueel is de SEP nog wel bereid gasgestookte cen
trales te bouwen maar dan moet wel de gasprijs flink
verlaagd en gestabiliseerd worden. (N.B! grootver
bruikers zoals de elektriciteitsbedrijven heben al
't laagste gastarief, waarvoor de kleine konsument
moet opdraaien en als melkkoe moet teruggeven.)

Opvallend is de hooghartige houding van de SEP: z~J

stellen de eisen, en wordt daaraan niet voldaan, dan
zal het gelag door iedereen (behalve door hen) betaald
moeten worden. Deze houding wordt voor een groot deel
bepaald door de macht van de bundeling van de ver
schillende elektriciteitsbedrijven, en de sterke
monopoliepositie die ze daarmee in Nederland hebben
gekreëerd.
Het gegeven dat tijdens een onlangs gehouden enquete
een groot deel van de Nederlandse bevolking (87%!!!)
tegen uitbreiding van het aantal kerncentrales in
Nederland is, laat hen eveneens koud. Het is te hopen
dat met name het CDA hun twijfelachtige twijfelhouding
tot in ieder geval zomer '88 weten vol te houden en
als er dan nog geen besluit over nieuwbouw is genomen,
zijn we wellicht - voorlopig - van nieuwe kerncen
trales af. Zover zal het echter waarschijnlijk niet
komen: de belangen zijn te groot en te verstrengeld
(ook de Nederlandse industrie wil dolgraag zo'n hoog
waardig kostbaar graantje meepikken) en het is de
vraag of de SEP zich bij dat niet-besluit zal neer
leggen en haar statement zal nakomen.
De dreiging is no lan niet geweken!
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~; r - _.,. ,~" ,,: 7'" ~. ...... .. ~:~t:tg{: :.:.:::<::;::~::;;::::;};~~ .:-:::~:: ~(~l:%.;.J: ..:î;'; in sterkte, beiden gewapend, beiden in gevechts-., ','.','.'
~1: '.i::( tenue, de ene blauw, de andere zwart. Uniek - in de . .;

~; it'{~ ~~:~h~;~t~:: ~~;r~~o~to:~:~tZ;~:a~:~;;~~:~~~e~~~r t~·ià
%t.I?~~ 't eerst heeft de ME niet gezegevierd, geen mensen;!.
~lr~f,. in de pan kunnen hakken. Ook is èr niemand t. g. v":::~

,~ ~~~. ~j,;:', arre~;"~.::;~Z,.g;'~j";l,~~g~~,·;:,~··;;;·,,e~.,,~~,~~~K; '.:i'm~
Eindelijk valt de avond over de broeierige dag heen. ~ i qi@'':Mg~Mjft . .t.. j

~:,,::,:i:~h:rn~~~:e~~ :~:o~i~e:.:":o;e:~:J:o !j" \zie~1~1 '~ll
~::~l~~:v:;~r~~w:~h;;~~nd~e~;~~eD~~jw~~~; ~::~e~=ijk- Bove~di~~;~ren ze niet zo zielig als het lijkt. ;;;I,;f-
plan die om 10 uur nog maar niet wil slinken Als ze dat ene peloton op een slimmere manier had- ~::,;'
spreekt duidelijke taal: eten zullen we en daarnà \-' . .' den ingezet waren ze met een overmacht geweest. Dat ,,;,;,
kunnen we tt eens over vannacht hebben. ,"" ' ene peloton verbleef op dat moment nl. bij poort 3 ;j,.:;,
Een eind verderop slenteren verse blokkeerdersters ,.,., waar Joost mag weten wat ze daar te zoeken hadden. ;Jèi
door het nog warme zand naar een poort om de nacht ... Inmiddels weet 'ie 't. Deze ongeh~or~e~ mi~sel~jk-:r~
te lijf te gaan. De één draagt een slaapzak, de 4t'~ makende prov0katie met als doel: 1nt1m1dat1e d1e '~~"

ander een helm. Flarden gesprek: "ik denk dat ik moest leiden tot "vrijwillige" ontruiming van poort ~~',

maar eens naar 3 ga, kan ik lekker in dat gat ':l' 3 tot en met poort 9 ging als volgt. {
liggen" en "die koepel grijnst me de hele dag al ,~Vanuit het dorp kwam een blauwe stoet aanzetten met
aan, daar moet straks een deuk in" en dan "kun je ,.<Jt daaràchter een ambulance, zonder zwaailicht, zonder
't beste door poort 11 gaan, daar zijnde meningen~.~" sirene en kennelijk niet op weg naar een spoedgeval
toch over verdeeld of die wel bestaat." ....'.<,;.·,~,.'·,:,.'•.i....".·, gezien het stapvoets rijden van de hele kolonne. G~

..;;........ ' .._ Langs poort 1 en 2 reed de parade en hield toen ~
'~~1 ~";'.."\" stil. Ter hoogte van poort 3 spuugden de bussen

,......~~'..~..~,..'~.:.~...}~..,..~'~..'.~,....,.•.,.,.',. ~~<,'.':~ plotseling hele manschappen uiten stelde men zich
~,~,., . '" met getrokken lat over de volle breedte van de weg

. . . '. i:. op en voldeed aan het bevel: "stapvoets oprukken".
Rond middernacht is de sfeer onheilspellend·-;~e'éd- , ..~'•.~ De half slapende blokkeerdersters, waarvan zich tot
zaam. Vuurtjes, muziekjes, al veel slaapzakhobbels, dan toe niemand op de openbare weg had bevonden,
een slaperige, te moeilijke diskussie en wat nog werd dit toch te bar en probeerden alleen of met
veel onheilspellender is: geen pet te zien ••. een paar voor de oprukkers te gaan staan. Dit viel
Bij 11 broeit wat. De gemiddelde leeftijd is hier ~. heel erg slecht bij de zichtbaar nerveuze ME-ers.
opvallend veel lager dan bij de andere poorten en ~. Met grof geweld werd iemand aan de kant gegooid,
ook hier worden - voor dit tijdstip - nog opmerke- letterlijk. Er raakten mensen gewond en het gif had
lijke diskussies gevoerd. Er is geen slaapzak te z'n werking gedaan: de paniek sloeg toe. Nog even
bekennen, wel bierflesjes. En een gat. Een loei van en een poort zou het begeven. Toen kwam plotseling
een gat in 't hek. "Ik kom toch niet uit Groningen de krankzinnige uitleg van dit staaltje machtsver-
hiernaar toe om een beetje tegen zo'n kankerhek te toon. "Men moest zich rustig houden, zij waren
gaan liggen slapen?" Door het gat is de spanning slechts op doortocht naar poort 11 waar - ziet U
plotseling gebroken. Voorzichtig verkennen 2, 3 wel, we hebben een ambulance - een "ernstige hoofd-
zwarte gestalten de omgeving binnen 't hek. Als ze wond en een beenbreuk" opgehaald dienden te worden.
terugkomen wordt de knoop doorgehakt. Die poort Er werd ons op dat moment. weinig tijd vergund om
moet plat. In deze hele drie~daagse,kan. die kernçan- dat te kunnen bevatten, maar nu blijkt alles doorge-
trale toch niet ongestraft en ongestoord blijven stoken kaart van het allerhoogste kaliber. Die am-
doordraaien? Met vereende, maar 100% autonome ener- bulance heeft er op deze manier dus 3 kwartier over
gie wordt het ijzeren spijlenhek uit z'n voegen ge- , gedaan om z'n ernstige hoofdwond + beenbreuk op te
tild. De triomf is groot. Maar helaas is het doel halen. Komend van de weg naar Goes had hij daar _
nog niet bereikt - daarbinnen zindert het van aller- mèt zwaailicht en sirene _ enkele minuten over ge-
minst autonome energie, ongestoord en ongestraft. daan. En dan ••• zou het allemaal niet iets sneller
Molly's zijn voorradig maar niet voor deze afstand zijn gegaan als de ME bij al die half slapende
berekend. Eentje treft een keet maar begeeft het na poorten in de bussen was blijven zitten i.p.v. uit
enkele minuten weer. te stappen en daarmee alles en iedereen in opschud-
Veel later dan verwacht staat iemand op 'het kruis- ding te brengen en bij elke poort 5 minuten kwijt
punt' door de porto een lichtend konvooi aan te te zijn met mensen aan de kant te sleuren?
kondigen. De hele zwarte horde maakt zich - niet En als laatste: de ernstige hoofdwond heeft nooit
zonder stijl - op voor de strijd. Raadgevingen over bestaan, net zo min als de beenbreuk. De nieuwe
en weer, uit het niets worden enorme kraaiepoten kommandant die het zondagmiddag plotseling van zijn
tevoorschijn getoverd en op het allerlaatste moment waarschijnlijk overspannen kollega in het triparti-
worden nog even 2 werkelijk in coma-gedronken te overleg overnam, antwoordde op de vraag over het
jongens na verwoede wek-pogingen rigoreus de dijk soort verwondingen: lichte kneuzingen, schaafwonden
afgerold. Want op de dijk zal het gebeuren. 6, 7 etc. En of het er nu 34 of 37 waren, in elk geval
ME-wagens (van een type dat in Amsterdam al lang zijn allen zondagmiddag of -avond na behandeling
is uitgestorven) wachten nog maar even met uitladen naar huis vertrokken en een ernstige hoofdwond en
als ze hun tegenpartij in zicht krijgen. Maar bbk' d t iet beschoren
auto's zijn véél dankbaarder om stenen naar te een reu 1S a E_.'.
gooien en al snel besluiten de busjes om volle .'J . .

~::~:ts:~~:~i:nr~~:~~~:c~~~ ~: ~:r:~~~~~ ~:td~~~e- '-_:-:: ~" ;-' • ~.
lijk vóór ze draaien en via dezelfde dijk terug- ~ ~

rijden. Na een tweede steniging draaien ze uitein- Een des te bijzondere nacht was het als je naast
delijk de paralelweg beneden langs de poorten op en dit alles ziet hoe de blokkade het de volle 28 uur
houden stil voor het gapende enfant terrible van heeft uitgehouden. De autonome uitbarsting 'snachts
het weekend: poort 11. En nu maar uitstappen mannen, hoorde er ontegenzeggelijk bij. Ik zou me meer

od zij met jullie. zorgen hebben gemaakt om het niet-tonen van emoties
I - -~ - --'.'::' en een vlekkeloos verlopend weekend.Wat volgt is ongeveer te beschrijven als een toer-

nooi. Twee partijen, _~~.a menskracht ongeveer gelijk
~<~: ""'



SJERNOBYL EN DE PLUTONIUMPRODUKTI~
Niet lang na het ongeluk in Tsjernobyl is bekend ge
worden dat de Russiese grafietreaktoren, waartoe de
4 kernreaktoren in Tsjernobyl behoren, ook gebruikt
worden voor de produktie van militair plutonium. In
Rusland zijn 20 grafietreaktoren in werking: of die
alle 20 voor de militaire plutoniumproduktie worden
gebruikt is niet bekend, maar in elk geval een aantal
ervan. Wel bekend is dat de Russiese grafietreaktoren
niet over een extra veiligheidsomhulling beschikten 
zogenaamd in tegenstelling tot de Westerse kernreak
toren, die dat allemaal wèl zouden hebben en dus
veiliger zouden zijn.
Wat klopt daar nu van7 Weinig.
In het Westen staan minstens 48 kernreaktoren die ook
geen extra omhulling hebben. (Zonder overigens te
willen beweren dat reaktoren mèt extra omhulling
veilig zouden zijn, maar ze zijn wel minder onveilig.)
Verdere overeenkomsten tussen deze ruim 48 Westerse
kernreaktoren en de 20 Russiese grafietreaktoren zijn:
1. Een groot aantal van deze 48 Westerse reaktoren
wordt gebruikt voor produktie van militair plutonium
voor atoombommen.
2. 44 Westerse kernreaktoren bevatten ook grafiet in
de kern, variërend van 1000 ton tot ruim 3700 ton
grafiet elk (de kern van Tsjernobyl bevatte 1700 ton
grafiet). Het is niet toevallig dat 44 van deze gra
fietreaktoren in de 3 Westerse kernwapenlanden staan,
in Engeland, Frankrijk en de VS. We gaan ze even
apart langs.
3. Een aanzienlijk deel van de Westerse èn Russiese
plutoniumreaktoren is zeer oud: uit de jaren '50 en
'60. Dat wil zeggen dat een groot aantal ervan niet
voldoen aan de huidige veiligheidseisen (zoals het
bezit van een extra omhulling).

Alleen in Engeland al staan 34 grafietreaktoren,
waarvan er 8 gebouwd zijn in de jaren vijftig en 14
in de jaren zestig. Nogal oud dus en niet meer vol
doend aan de huidige veiligheidseisen. Deze Engelse
grafietreaktoren worden al vanaf 1956 gebruikt voor
de produktie van militair plutonium. Ze produceerden
in feite veel meer plutonium dan de Engelsen nodig
hadden voor hun atoombommen. Volgens een Wederzijds
Defensie Verdrag tussen Engeland en de VS van 1958,
heeft Engeland sindsdien minimaal 4000 kg en maximaal
6670 kg plutonium geëxporteerd naar de VS, in ruil
voor hoog verrijkt uranium en tritium uit de VS, dat
de Engelsen voor hun kernwapens nodig hadden en zelf
niet produceerden. In 1979 heeft zich in de Engelse,
grafietreaktor Chapelcross een kernsmelting voorge
daan.
In Frankrijk zijn 5 oude plutonium producerende gra
fietreaktoren al gesloten, 4 zijn nog in bedrijf.
Hun funktie als plutoniumproducenten wordt in Frank
rijk overgenomen door kweekreaktoren, de Phénix en
de Superphénix, die plutonium van nog betere wapen
kwaliteit kunnen produceren. Overigens heeft Neder
land ruim 480 kg plutonium uit Dodewaard en Borssele
verkocht aan de Superphénix. Dat kunnen we wel het
begin noemen van een Europese kernmacht, omdat 6 van
de 12 EG-landen aan de Superphénix meedoen. Waar
schijnlijk worden 3 van de resterende 4 grafietreak
toren binnen enkele jaren gesloten. In twee van deze
vier reaktoren heeft eerder, in resp. 1969 en 1980,
een (gedeeltelijke) kernsmelting plaatsgevonden (St.
Laurent Al en A2).
Zowel Engeland als Frankrijk zijn druk bezig aan een
grote uitbreiding van hun kernwapenarsenaal, waarvoor
ze veel plutonium nodig hebben.

De VS zijn bezig met het grootste uitbreidingspro
gramma van kernwapens: ze willen hun huidige kern
wapenarsenaal bijna verdubbelen door toevoeging van
zo'n 26.000 kernkoppen. In de VS staan op het 1600

km2 grote militair-nukleaire Hanford komplex 8 gra
fietreaktoren, speciaal ontworpen om zoveel mogelijk
wapenplutonium te produceren. Drie ervan dateren uit
1945, vijf uit de jaren '60. Op het Savannah River
militair-nukleaire'komplex zijn 4 militaire plutonium
reaktoren in bedrijf die eveneens dateren uit de
jaren '50.
In 19~4 veranderden de Amerikanen de Atomie Energy
Act z6, dat ze voortaan extra plutonium konden aan
schaffen van hun Europese bondgenoten, speciaal dus
van Engeland. Harold Vance zei daarover <,in 1958:
"We maken wapens voor de verdediging van die landen
en voor die wapens is plutonium nodig. Het is vol
komen logies dat zij het plutonium dat ze produceren
aan ons verkopen, en dat dit gebruikt kan worden voor
de wapens die zij willen."

-~-~~

In 1981 lanceerde het VS Energieministerie het plan
om plutonium uit de 'gewone', vreedzame VS kerncen
trales aan te kopen ten behoeve van Reagans kern
wapenprogramma. De dirékteuren van de VS kerncentra
les raakten in paniek: kernenergie hàd al zo'n
slechte naam. Als dit plan door zou gaan, was het
in de VS met kernenergie gedaan.
Het plan ging niet door. Wat wèl doorging was de
bouw van een laserinstallatie voor de verrijking van
plutonium door het ministerie van defensie, waarvan
het eerste deel al in gebruik is. Die installatie
maakt het mogelijk om 'reaktor'plutonium te ver
rijken tot kernwapenplutonium.('Reaktor'plutonium is
het plutonium dat ontstaat in centrales als Borssele.
Grafietreaktoren kunnen kernwapenplutonium produceren,
als de splijtstof niet 1 x per jaar maar elke paar
maanden wordt verwisseld voor nieuwe splijtstof).

na tsjernobyl ~
Iri het verleden is in de VS veel te doen geweest over
de veiligheid van de reaktoren in Hanford en Savannah
River. Deze militaire reaktoren hebben nl. geen nor
male vergunning nodig van de Nuclear Regulatory Com
mission (NRC), zoals de overige kerncentrales, maar
hebben een aparte vergunning van het Energieministe
rie. Hadden ze die NRC-vergunning wèl nodig, dan
zouden ze direkt gesloten moeten worden. Nu lijken
de Hanford reaktoren nog het meest op de Tsjernobyl
reaktoren. Daarom komen die steeds meer onder druk
te staan om gesloten te worden. Dit jaar zijn er al
zes ongeplande stilleggingen geweest. Maar ook de 4
Savannah River reaktoren worden scherp in het oog
gehouden wegens massale plaatselijke radioaktieve
besmetting. Er is kans dat ze geen nieuwe veilig
heidsvergunning krijgen ••• Als dat zou gebeuren is
de kans groot dat Reagan aan Thatcher vraagt of Enge
land nog meer plutonium aan de VS wil leveren. En
het is de vraag of de Engelse antikernenergie- en
antikernwapenbeweging Thatcher kan tegenhouden dat
te doen.

joop boer
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Radio-aktiviteitscijfers zijn hete waar, De ~'

Bequerelmetingen zijn uit konkurrentie-overwegingen .
interessant, zeggen verschillende onderzoekers. Bij- 'j
voorbee1d i ngeni eur P. de Jong van TNO i n Delft,'"
waar partikulieren voor 1125,- een monster kunnen . •
1aten onderzoeken. "Wi j pub1i ceren onze gegevens niet . J
omdat we geheimhouding over de gehaltes verplicht,'
zijn tegenover onze opdrachtgevers. Een soort beroeps-)··(
geheim, Neem nou de kwaliteit van melkpoeders. We , ~
bebben heel wat melkPoederfabrik.anten in Nederland. ,.
De een na de ander kwam bij ons monsters laten analy- ,
seren. Het zou natuurlijk niet erg netjes van ons
zijn als ze vanelkaar te weten komen hoe of ~Iat" r

De Bequerel is een internationale maat voor
radio-aktiviteit. Eén Bequerel (1 Bq) staat voor één
desintegratie per seconde, ofwel de uitstoting van
één stralingsdeeltje per seconde. Nederland hanteert
de dwingende EEG-grenswaarden; voor voedsel maximaal
600 Bq per kilo. Kindervoeding echter mag maximaal
370 Bq bevatten, terwijl er voor veevoer (zoals
bijvoorbeeld melkpoeder dat als veevoer wordt behan
delt) een norm van 1850 BQ geldt. Helaas hebben deze
EEG-normen alleen betrekking op Cesium-Bequerellen.
Andere radio-aktiviteit blijft buiten beschouwing,
terwijl TNO nog zo'n .... tien. twintig andere aktieve
elementen" in het voedsel heeft aangetroffen.
Marcel Schuttelaar :"De normstelling van 600 Bq

Na een kortstondige oprisping van openhartig
heid direkt na het Tsjernobyl-Gebeuren, voldoet de
overheidsinformatie tegenwoordig weer aan de ALARP
norm: As Low As Reasonably Possible. Welgeteld één
ambtenaar mag het publiek informeren over recente ra
dio-aktiviteit van ons voedsel. Voorlichtster A. Schij
venaars van het Ministerie van Welzijn, Volksgezond
heid en Cultuur valt het zelfs ook op: "Ik zei zelf
ook tegen ze dat ik dit toch niet kan verkopen. Ik
kan toch niet tegen de mensen zeggen dat er helemaal
niks is, dat we niks hebben". Met "ze" bedoelt de
voorlichtster het College van Direkteuren van de
Keuringsdiensten van Waren, de voorproevers van Neder
land wekelijks in vergadering bijeen. En "niks" staat
voor de afwezigheid van openbare overheidscijfers
over de exakte radio-aktiviteit die de laatste maand-
en is aangetroffen in Nederlandse levensmiddelen.

Minister van onder andere Milieuhygiëne Ed
Nijpels hapt vrolijk van een speciaal voor hem ver
vaardigde suikerspin tijdens een boekuitreiking in
de Utrechtse Janskerk.

Waarom publiceert de Nederlandse overheid
geen cijfers meer over de radio-aktiviteit van levens
middelen? Nijpels verwijst acuut naar zijn voorlicht
er, want het is belangrijk .... dat de antwoorden word
en gekoördineerd", De Minster voegt er glimlachend
aan toe:"Mijn algemene stelling is dat er niets ver
borgen moet worden gehouden". Hoe ziet Glasnost op
zijn Nederlands er in werkelijkheid uit?

~
. f( l . ,,;;.' ~~~' ~.~ ..~~.. '. "i!':.~-:.,.,("'i . .•A, .. ,,-. 0;,..,.. ~."\>:::.
'. . l~. _. • - .,,, j,' .... -." '" > .:>- ....~ • ._' . 11-'-":1', • • -ft'~ '",' ~~
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WAAR BLIJFT HET BECQUERELLENKOOKBOEK?~!;,';~.· ~;'~ .:
"""'-~"'-'-j ",""''''.; l'~, J, " .... "i~, ."' ;'l1li ..~ ; 10 ~ :.... ••• 1--.. .",~~- . ..". ~
"Het~ini~~~~ie ~iet 'k~~n~lijr=:'~~è-',;" .t_.:-c~J"~ ':~~e'ri~~~welijkr"~<' '. "~~'~'~'>'~.'; ~ , .~
om te publlceren • ~ ",,' ~.~ "~'; "l.' _' -)1.- .:'.... ~ ", " '.h~'..

Utrecht, 17 mei- "Wij verwachten dat boefjes ,,~~~'I-t;;""";!:' ...t;'H;~ i-s~~;:~rtg". Z~ 'fyp?~rr~~~~~"R~ij~ders
allerlei vastgehouden partijen radio-akttef f* "...,$: van de Stichting Natuur en Milieu de informatie. "Het .
besmette voedingsmiddelen een jaar na Tsjer- ~.t~ :),i"... ~ is ook heel vervelend omdat Minister Braks vorig jaar Cf-
nobyl gaan dumpen. Die zal het gewoon een ~ ..~~.~' ~ na de ramp heeft gezegd dat hij regelmatig zou publi- ~
zorg zijn. Wij kregen geltiiden dat er hier I;,. ". ';' .. ~ ceren, wat hij niet gedaan heeft. De ecoloog konsta- .\~
net als in Duitsland ook gerotzooid wordt .... •..... :.",.. teert vervolgens kortaf: "De Keuringsdiensten van Wa- ....~.
met importpartijen.... ~it is volgens Marcell;.,..·~t.>~, ren publiceren hun ge~~vens niet. En het RIKILT maakt~.
Schuttelaar de aanleldlng geweest voor Kon- i. ... ,•.. t", .' ook alleen vertrouwellJke rapporten". ~.(

sumenten Kontakt een eigen onderzoek te start- .' '~. ~ Er zijn dus geen onderzoekscijfers openbaarf:"l,-)
en naar de radio-aktiviteit van voedingsmid- .'''iN.J.:~"'.' .. '. over de radio-aktiviteit van Levensmiddelen? Lucas .: .

delen, Inmiddels zijn de resultaten daarvan ~itf""": t Reijnders: "Nee, klopt (, .. ). Maar we slagen er wel .:.,~~.
bekend gemaakt. ~,..,. ,f' , . '?_ eens in om de hand te leggen op cijfers". ~;" ,';

. 1 . ". ""'_ '. • ..,

Marcel Schuttelaar: "Allereerst heb '.;;;,.~t '~:ê" Het RIKILT. Dat is het Rijkskwaliteitsinsti- ~.,..
je natturlijk de bonafide fabrikanten. Daar- ",\.' tuut voor Land- en Tuinbouwprodukten in Wageningen. ...f'!
naast zijn er de grijze partijen. Niet te gek.-':"~,ft.·.. ~ "Wij bewaken de kwaliteit van de metingen die worden :;~
hoog radio-aktief. Dan wordt het gewoon ge- ; 'i,' "'2" ,.,,:..... gedaan ten behoeve ~an exportcertifikaten", zegt amb- .;
mengd. Dat is wel verboden, maar daarom heet ~"1;":'~~ tenaar De Vries van het RIKILT. "Import is een ver- 'f
dat grijs. Kijk, een partij van 500 Bequerel,f..,.. . ." antwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Die moeten t
i~ .niet erg popula~r natuur~ijk. Tenslotte ~;·, ..,t-Ji!. de ingangskontrole zelf uitvoeren: .Exp?rtkont:?le \
Z1Jn er de levensmlddelen dle ver daarboven l-".' 'L-~' wordt geacht wel een verantwoordehJkheld te ZlJn van
zijn besmet. Dan zijn er de jongens die dat :.., .rT"-~ de Staat. U begrijpt dat is een handelspolitiek be- . '.,
voor een prikkie opkopen en ergens proberen ~ ;:!~.-.'!" lang; de overheid wil dat dat goed geregeld is." J...'
af te zetten. Zulke dingen gebeuren gewoon". i., ':~~. :""~ Het Rijkskwaliteitsinstituut maakt geen open- ,

Waarom kiest Konsumenten Kontakt voor .~. ~ bare verslagleggingen van wat zij allemaal onder ogen ~~,
een eigen onderzoek? De komtroJê op radio- ~ilr'-t krijgen. Als eerste reden hiervoor noemt De Vries ~~.
aktiviteit is toch een overheidstaak... ..~ "het misleidende idee dat het publiek zou krijgen. (
"Ik heb wel vertrouwen in de overheid", ver :. . U kunt aan kruiden denken. Per maaltijd is dat een z.
zekert Marcel Schuttelaar, maar .... de Neder-I'~ volstrekt verwaarloosbare hoeveelheid. Zou je daar- ,,~
1andse overheid i s een beetje maf. t4af, ja; . • entegen op het eti ket van een potje kruiden druk- ~

een hard woord. Aan de ene kant kontroleren ,",,!.. " ken hoeveel Bequerel er per kilo in zit, dan kan je ••
ze vreselijk veel. Aan de andere kant brengen .~ wel vergeten dat iemand dat wil kopen", '4\

ze daar bijna niks van naar buiten. Nou, dat ~ Het RIKILT kontroleert alleen exportprodukten. j
is stom, he?". De Vries: "Import is het terr~in van het Ministerie 1

van Volksgezondheid, en die zien kennelijk ook·geen
reden om voortdurend te publiceren".
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minder plutonium

De Ministeriä1e databank zal uitsluitend ov
overschrijdingen van de EEG-norm registreren. Een
meetwaarde van 599 P1utoniumBq 7.31 dezé WVC analen
niet halen. De voorlichtster bezweert:"De laatste
tijd hebben we niks meer boven de norm gevonden. a1
leenrnaar eronder. Dus er zijn geen overschrijdingen".

Maar de Keuringsdienst in Nijmegen schat dat
er gemiddeld één partij per maand in de handel wordt
ontdekt met een· radio-aktiviteit boven de norm. De
voorlichtster : "Hm: Tjaja;nou. en wat dan? Hebben z
ze ook gezegd wat ze daarmee doen?" Op de suggestie
besmette hazelnoten in beton te gieten. reageert de
voorlichtster met hardop denken: "Als je het ver
nietigt. hoe doe je dat dan? Want als je het verbrandt
of in een vernietigingsoven stopt. is vervolgens die
as radio-aktief. Dat raak je niet meer kwijt. Maar
dan krijg je het in ieder geval niet meer binnen via
je voedsel".

meer de plicht hebben om jaarverslagen te publiceren.
Dat hebben ze in het verleden wel altijd gedaan.
Sommige Diensten zullen nu echter helemaal niks heb
ben". De regionale Keuringsdiensten verwijzen toch

.naar Den Haag'omdat daar de meetresultaten worden
verzameld? "Ja.dat klopt". bevestigt de voorlicht
ster; "ze zijn hier een databank aan het opzetten.
maar dat duurt een hele tijd. Ik heb zelf ook alom
die gegevens gevràagd in verband met al die mensen
die bellen uit bezorddheid over die radio-aktiviteit.
t4aàr ik heb ze ook niet gekregen".

deugt niet, omdat daarin alleen naar het Cesium wordt
gekeken". Bovendien blijken de metingen gekoncen
treerd op gamma-stralen; naar eventuele Bèta- of
Alpha-stralen van bijvoorbeeld Plutonium wordt niet
gezocht. Daardoor is een juiste inschatting van de
waarde van de meetresultaten niet goed mogelijk. en
is uitgebreider informatie onontbeerlijk.

•

De EEG-normen zijn zo'n beetje de stralendste
ter wereld. Voor zover bekend ligt alleen de norm
voor Zweeds rendiervlees hoger. Daar gaat pas een ha
handelsembargo in bij tienduizend Bq per kilo. Alle
andere landen zitten onder de EEG-norm van 600 Bq

;

per kilo. " ••• uit overbezorgdheid. dan wel onwetend",
heid. dan wel handelspolitiek". meent De Vries van

, RIKILT. De Filipijnen bijvoorbeeld hanteren de nu1
,norm. Volgens de Nederlandse mi1ieu- en konsument

""'lenorganisaties is meer dan 40 Bq per kilo onveilig.
\" In het 1icht van deze normenstrijd wordt nög een na-
.~ ..dee1 zichtbaar van de heersende infotmatiestilte.
f . Die namelijk ontneemt de konsument de keuzevrijheid
{'."'zijn voedselpakket samen te stellen volgens indivi
.f·ldue1e normen.

.:".,,-~'

,,~ toenemende ri si ko I s

l',,:~ Waarom komt het Ministerie van Landbouw en
, '$;Visserij de belofte van Minister Braks regelmatig te
\i. ,~pub1iceren. niet na? "Ik moet toegeven dat rege1ma

"i'~ ti g verslag ui tbrengen i ets anders i s dan ni ks 1aten
~~~~ horen. Maar het is zo dat er eigenlijk niks meer te
, ,;"me1den valt. tenzij uit wetenschappelijk oogpunt" •
.'i."~ antwoordt de heer Feberwe van de Di rektie Voedings-

" ·."en Kwa1itèitsaange1egenheden op het Ministe\"ie. Het ministerie maakt toch tussentijdse
-,.-: De gevonden meetresultaten zijn zo laag dat ze vo1- rapportages om in Brussel een overzicht van de stand

.:' gens Feberwe geen nieuws meer kan zijn. Wat hi.j i1- van zaken te geven? De voorlichtster: "Ja. want die
~, lustreert met enkele gemiddelden voor Nederlandse norm is in EEG-verband vastgesteld. Dat is de ALARA-
" .. produkten van maart 1987: vloeibare melk 8. me1k- norm: As Low As Reasonab1y Possib1e. of zoiets der-

., poeder 40. en weipoeder 100 CesiumBq per kilo gelijks. Of nee. As Low As Reasonab1y Acceptab1e ... "
(" .•want in weipoeder gaat het bij voorkeur zitten~.) Zijn die Brusselse WVC-rapporten openbaar?

, Zowaar enig recent cijfermateriaal. "Overigens kan "Ik heb zo'n vermoeden van niet". aldus de voor1icht-
':- ~ je nooit van absoluut veilig spreken met Bequere11en ster. waarna een betoog volgt over precedentwerkingen
' •• Ij' want het is een schaal van toenemende risico's". al- en " •• dat je daarom met dat soort dingen moet uit-
, ";.' dus Feberwe. "Er wordt nog weleens wat boven de norm kijken". Tevens wijst zij erop dat er een ambtsgeheim
:~ gevonden door de Keuringsdiensten van Waren in im- bestaat. waaraan niet alleen de ambtelijke keurmees-

i\" . portprodukten". Voor cijfers van geïmporteerde 1e-' ters. maar ook de' voorlichters op het Ministerie zijn

/
. vensmiddelen verwijst Feberwe naar het Minsterie van~' gebonden.

"} )I WVC. waaronder de Keuringsdiensten van Waren res- , .~.. " ~ellen de Keuringsdiensten alleen CesiumBq. ?
.,~.. ' sorteren . ...>{'il;.,........ Dat zou lk na moeten vragen. Eerst was het geloof
~J . ", _ "•. ',":.;-':'" .t,. ,.--''',.' ~ ik Jodium. nu alleen Cesium. En Plutonium is alleen
.' )~ '.Ik :.. ~~ ..< .. ", ,.,' "', • .,.~~,:, ' • •:;r ~lak na de ,:,amp gevonden; ~iet in h~t voedsel. ma~r
~. ~,ambtsgehelW."/' . ,',,,'l "" ' "., .~ •. ln andere dlngen.Ik weet nlet meer ln wat. P1utonlum.t"':" ,";' >,. .C< -;1" '.' .,~; .'~ '. "e, :')."', is ~ltijd ve~l en veel m~nde,:, dan de EEG-norm. want
..ik·,·t· All t' '1 K ' d' ...', er lS veel mlnder Plutomum ln de lucht gestoten dan
,.~-, e zes len, reglo~a.e ,eurln~s le~sten, van Cesium".
.. ~aren h~bben ee~, ra~l o-aktl ~l tel tsmom tor 1n, hUl s. : -.;~ "Het probleem met di e radi o-akti vi tei t is
t. ..~.: Het, felt dat W1J mks ~~bllceren beteken; nlet dat ,"', dat iedereen een oplossing wil", verzucht de voor
\~,. ;,~ er mks ge~aan wordt. Wl~ ,werken wel ~oor ! verzekert{ I,." lichtster van WVC. "maar een echte oplossing is er

t. : de heer 01leman van de, N1Jme~gse K~Urlngsdlenst van :.~ nog steeds niet. Afdoende".
,.•~... Waren. Behalve de gehelmhoudlngspllcht tegenover de :. t.'; '" -4 ;,1.
"'.. fabrikanten • hebben de 'keurmeesters ook" .. een be- ; '. < " • ", c·., ~' ..
- .. ,: paa1d beroepsgeheim. hè, een ambtsgeheim." ~ . \tl.....'.. . '-
~ Bovendien: "Waar je erg voorzichtig mee moet wezen ' ." : <, ....'" '~ ,

~ . is dat, zoals die Duitse pub1ikaties over chocolade • .;, \r. '\;".' !#,.;"" .' :
,r1: dat heeft voor de betreffende fabri kant ontzettende .L :':'~I.i \"1

konsekwenties, terwijl er geen enkele wettelijke ~1. 1(":W.· ."1
norm is overschreden. Dat is natuurlijk heel zuur .' .'. ' ,·,.'''\t'

...'~" voor zo'n fabrikant". Ook de Nijmeegse Keuringsdienst ." .•' &"""'.
p.~ ... t verwijst voor,cijfers naar het Ministerie in Den .,' h,J~ ':'

Haag, "•. en dan hoop ik dat ze niet direkt naar Nij_r" ....
t ., 11 ,,-t'megen erug verwlJzen . <:.~.

~
Op het Mi ni steri e van WVC mag a11 een voor- ",

" lichtster A.Schijvenaars de pers te woord staan. En .+;'
.• ~ '. de voorlichtster verwijst zoals voorspeld. terug naar
~..,,>de regionale Keuringsdiensten. "Maar ik weet dat dit
...~ onlangs op een vergadering ter sprake is geweest. en .

,

....•... ':he..t is. zo _d~t de,. r.::ionale .Keu.ri:gSdi:nst~.n n.ie:,. .,.,i., '. ~.i.....::;~...-·..·~.~.:~.....~,~..~ . ~'" ..,....'":'..~ .... ! 7
:I·····.....~·.r.,,;:....~.::.. ~·",~....f ..-t..· ".~,.fr."''J:_~..; .....~.~. ,"j ~ft<fi}·....::,~i>or·j~·~~, >,: ~~'."

'. ,-..... ' 4t.~. JIP..".. "'i'l""{" ••~" ~• .r. ,··l,. <~,.~,,~. \.,.~ ~...~' ~~'f , .... ' ~ , . '.~,,' < ;., ,.~--~....~~~.-',\,-_ ~-",f,
.~ . ';"""';."~'i.t... . ".' ." ' ..••~.. ' >J... ...... ,,;.l,r•.. .;.>.. , J ".P)' '" ............". < .,!!\"."", ~'
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Drinkwaterbedrijven tegen
bouw nieuwe kerncentrales

Van ()I\ze verslaggever derlandse bodem terecht, bijvoorbeeld
AMSTERDAM - Uit een oogpunt in het opp.ervlaktewater.

van veilige drinkwatervoorziening Berekend is dat na een kernsmei·
kunnen er in ~ederland geen nieuwe tingsongeluk in een kerncentrale van
kerncentrales worden gebouwd. De he- duizend megawatt het ijsselmeerwater
staande centrales in Borssele en Dode· twee jaar ongeschikt is als bron voor
waard llOulien om die reden moeten drinkwater. Voor Moerdijk komt de
worden gesloten. Tot die cOoc1tlsk! werkgroep op een termijn van minstens
komt de werkgroep kerncentrales van elf maanden. De werkgroep heeft voor
de drinkwaterbedrijven. nog een paar andere belangrijke drink·

De drinkwaterbedrijven, verenigd in waterbekkellS berekeningen gemaaakt,
RIWA en VEWIN, kwamen.twee jaar zoals het Haringvliet, de Biesbosch en
geleden altot de conclusie dat het ijssel· de Be~enplaat bij Rotterdam. Alle kG-
meer,deMaasvlakteenMoerdij~nietin ~en Uit op.een on~!aat\>allr 1__ ~
aanmerking komen als lokatie voor node waann.het ~ 'l~~ '.

~~~::::~a\
r, h le'~e(Je\s na ._A t de e1tP10~~;p~~
n. C aO ;1 '':) pen 'LU"':u.atie ,.._,
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KORT BUITENLANDS
Op 24 april komt er na 5 weken een einde aan de
staking in de Belgische kerncentrales in Doel. De
eis was: loonsverhoging en een betere vakantieregel
ing, overuren in compensatiedagen i.p.v. uitbetaling.
Op 7 april viel er 1 gewonde tijdens een demonstratie
bij een charge van de rijkswacht. Van de 800 werk
nemers waren er 700 in staking, 100 mensen (staf
leden) hielden de centrales draaiende door 12 uur per
etmaal te werken. W.Donk voorzitter van de raad van
bestuur van de P.Z.E.M. zei dat hij, onder vergelijk
bare omstandigheden, Borssele zou laten. sluiten.
Op 14 april bericht het I.A.E.A. in Wenen het niet
verantwoord te vinden de 4 kerncentrales in bedrijf
te houden met ruim 3/4 van het personeel in staking.
De centrales draaien gewoon door!!
-Op 25 april demonstreerden 100,.000 mensen in Londen,
welke eindigde met een manifestatie in Hydepark.
-In Italië vormden 100.000 mensen een "ketting" tus
sen de kerncentrale in Caorso en de basis San Damiano
om het verband te leggen tussen kernenergie en kern
raketten.
-In Spanje waren 15.000 mensen op een "veilig energie
festieval" in Salamanca. tevens herdachten 3.000 men
sen in Madrid de ramp in Tsjernobyl.
-In West-Duitsland werd gedemonstreerd in Hamburg
en West-Berlijn.
4.000 mensen omringden op 26 april de in aanbouw
zijnde opwerkingsfabriek in Wackersdorf. Aan de de
mostratie 'savonds deden 7.000 mensen mee.
-In Frankrijk demonstreerden 4 à 5.000 mensen bij de
kerncentrale van Thiomville en 200 mensen bij de
kerncentrale in Saint Laurent.
-In Denemarken werd er gedemonstreerd bij de Rus
sische ambassade in Kopenhagen gedurende 76 uur,
de tijd die het duurde voordat de ramp in Tsjernobyl
bekent werd bij de Deen~e bevolking. Gedurende 76
uur was er een informatiestand.
-In Zweden zijn bij 4 kerncentrales akties gevoerd;
In Barsebaek hadden 24 mensen gepland over het hek
te gaan, het lukte reeds 5 mensen om niet gepakt
te worden.
-In Zwitserland werd een demonstratie van 8.000 men
sen in Bern, door de politie uit elkaar geslagen met
traangas en rubber kogels.
-De inwoners van Hiroshima hielden gedurende 10 min
uten een verduisteringsaktie, er werden geen lichten
gebruikt. In Tokyo en Osaka werd gedemonstreerd.

of hoe we als vrouwen op het terrein verzeild
raakten

Bij de vrouwenblokkade was best wel de zin om het
hekje eens van de andere kant te bekijken. De bol
letjes wol deden toch ook niks? Ik sprong dan ook
overeind toen een fietsende voorbijgangster be
weerde dat de poorten 11 en 12 (?) al plat lagen.
Plat?! Lagen ze daar allemaal alleen maar te pit
ten of lagen de spijlenhekken omver? Ja, iedereen
(iedereen?) liep gewoon op het terrein te stappen,
hetzelfde terrein dat dus nog voor de rest stand
vastig geblokkeerd werd. Dit even terzijde.
En wij ? Als vrouwenpoort konden we natuurlijk
niet achterblijven dus opeens kon alles; gat ge
knipt, verf en kwast, hekje door, gebouwtje schild
eren, foutje maken( de spelling van 'kerncentrales'
blijkt op het kritieke moment te ingewikkeld ),
foutje hersteld. Prima. Tot ik de volgende ochtend
het verknipte gaas van wat eens het hek geweest
was zag. Wat had er nog veel meer kunnen gebeuren!
Andere poorten hadden echt liggen pitten.
Een paradoxale verspilling van energie. Jos(je?)
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INHEEMSE VOLKEN BETALEN ONZE STROOMREKENING
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Uraniumwinning en -mijnbouw ....
is de schakel in de kern
energie en kernwapenketen
die in West-Europa de min
ste aandacht krijgt, zowel
van voor als van tegenstan- ....
ders van het gebruik van u- ~
ranium. De reden van de ~
voorstanders lijkt duidelij~

Uraniummijnbouw is een ver
haal over menselijke ellend~

omwonende en mijnwerkers die
jong sterven, radioaktief
besmet water, onafgedekte
afval hopen en onderbetaling.
Een moeilijke rekensom van
de KEMA moet aantonen dat
stroom, gemaakt met behulp
van kernenergie, de goed
koopste manier is. Hoewel
men aan de uitkomst van
deze rekensom om een veel
heid van redenen kan twij
felen, is het op de eerste
plaats de vraag waarom de
grondstof uranium zo "goed
koop" is. Alsof de geschie
denis nooit veranderd ver
rijkt de westerse consument
zich weer eens ten koste van
inheemse volken. Juist om al
deze redenen zouden wij er
meer aandacht aan moeten be
steden.

de winning van uranium

Uraniumerts in b.v. de VS
bestaat uit ca. 0,13 % u
ranium, wat op zijn beurt
slechts 0,7 % U-235 bevat,
de grondstof voor kerncen
trales. Een simpele rekensom
laat zien dat 1 ton erts
slechts enkele grammen
bruikbaar uranium oplevert.
De winning van uranium ge
beurt voornamelijk d.m.v.
dagbouw of schachtbouw. Dag
bouw wordt toegepast als het
uraniumerts dicht bij de op
pervlakte ligt. Met giganti
sche graafmschines, wordt de
eerste laag grond, bomen en
planten weggeschraapt, waar
na het wingebied tot dieptes
van 60 meter of meer wordt
afgegraven. Zit het erts
dieper, dan wordt schacht
bouw toegepast, vergelijk
baar met onze voormalige
Limburgse kolenmijnen. Hier
bij moet voorkomen worden
dat de mijngangen onder wa
ter lopen, dus wordt dit
continu weggepompt: hoeveel
heden van 17.000 liter per
minuut zijn niet abnormaal.

Verder wordt de concentra
tie Radongas en andere rad i
oaktieve deeltjes ~n de mijn
op een "aanvaardbaar" peil
gehouden door enorme venti
latoren die de afgezogen
lucht rechtstreeks in de
buitenlucht blazen, ongeacht
bewoning in de nabije omge
ving. Dit gebeurt overigens
pas de laatste tientallen
jaren, nadat een abnormaal
hoog kankerpercentagen onder
de mijnwerkers was geconsta
teerd.

Het gedolven uraniumerts
moet, door de enorme hoe
veelheden materiaal, ter
plaatse verwerkt worden tot
"yellow cake". Het erts
wordt hiervoor verpulverd en
het uranium m.b.v. chemica
lien eruit gewassen. Na deze
extractie van uranium blijft
een enorme afvalberg
(99,87 %) achter die nog 85%

van z'n oorspronkelijke ra
dioaktiviteit bevat en ver
der vervuild water en chemi
calien.
De gevolgen van dit alles op
de omgeving zijn niet te o
verzien. Dagbouw zorgt o.a.
voor gigantische oppervlak
ten afgekloven aardkorst,
waterreservoirs in de vaak
toch al droge gebieden, dro
gen uit door ontwatering bij
de schachtbouw. Met de ber
gen afval (waaruit o.a. Ra
dongas vrijkomt) heeft weer
en wind vrij spel. Het
"stralende" stof wordt over
al heengeblazen en drinkwa
terreservoirs worden veront
reinigd. "Deskundigen" heb
ben het afval lange tijd als
gewoon zand bestempeld. Het
werd o.a. verwerkt in goed
kope huizenbvuw, maar na ho
ge percentages stralings-

ziekten van de bewoners
moest worden toegegeven dat
het "zand" helemaal zo ge
woon niet was. Soms wordt
het afval ingedamd, maar ook
die dammen kunnen breken,
zoals o.a. gebeurde in 1979
bij Church Rock (New Mexico,
VS) waar 1100 ton afval de
rivier de Rio Puerco in
stroomde. En nog steeds is
o.a. geld het grote strui
kleiblok voor een betere af
valopberging. Het afvalwater
vol zuren, zware metalen en
radioaktieve stoffen van de
extractie-fabrieken wordt
vaak rechtstr~eks in natuur
lijke meren (b.v. Canada)
ged umpt. zie /abel..~

plaatsen des onheils

Als we kijken naar de lig
ging van de uraniumwingebie
d~n komen we tot de schrik
barende conclusie dat dit
meestal inheemse grondgebie
den zijn. Gebieden die aan
de oorspronkelijke bevolking
overgelaten of toegewezen
zijn, omdat er door droogte
of onvruchtbaarheid toch
niets te halen leek voor on
ze westerse maarschappij.
Hoe anders is het weer eens
uitgepakt. Op het grondge
bied van de indianen in de
VS, die nog slechts 1% van
hun oorspronkelijke gebied
bezitten, bevindt zich maar
liefst 80% van de VS-urani
umvoorraad. Overal ter we
reld worden landrechten, als
het zo uitkomt, ontkend en
heiligdommen vernietigd. Her
en der worden mensen gedwon
gen hun eigen levenswijze en
cultuur op te geven. Ziekte
en uitbuiting vallen hun ten
deeL

canada

In Canada, momenteel 's we
relds grootste uraniumprodu
cent, zijn het vooral de
Cres-indianen in Saskatche
wan en de Chippewa's in On
tario die te leiden hebben
onder de mijnbouw. Hun
grondgebieden zijn vaak zon
der vergoeding of waarschu
wing in beslag genomen door
de mijnbouw en in ruil daar
voor kreeg men vervuilde me
ren, afvalbergen, ziekten,
culturele ontwrichting enz.
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verenigde staten

Bij de Black Hills (Dakota,
VS) hebben de Sioux indianen
de "gold-rush" nog kunnen
doorstaan en zijn nu ten
prooi gevallen aan de urani
umzucht. Het gebied draagt
inmiddels de twijfelachtige
naam "National Sacrifice
Area". C~ncentraties radio
aktiviteit waren vijf jaar
geleden al vier maal meer
dan "ongezond". In Pine
Ridge kregen in 1979 in een
maand 38% van de vrouwen een
spontane abortus. Er is een
hoog percentage kankersterf
te, chron~sche ziekten, str
alingsziekten en misvormde
babies. Om een soepele gron
dstoffenexploitatie te kun
nen garanderen, probeert de
VS overheid zo'n 10.000 (Ho
pi-Navajo) indianen in Ariz
ona te deporteren naar sted
en of zgn. "nieuwe landen".
Sarkastische bijkomstigheid:
deze zgn. "nieuwe landen" in
New Mexico is precies het
gebied waardoorheen de Rio
Puerco stroomt, de rivier
die in '79 zo'n 1100 ton ra
dioactief afval te verwerk
en kreeg. Momenteel zijn en
kele mijnen op "stand-by"
gezet in afwachting van een
betere urdniumprifs.

In Australië liggen de Ran
ger en Nabarlekmijnen in de
noordelijke deelstaat op,
voor Aboriginals, heilige

australië

Uraniumproducerende landen (Ion U)Tabel

Land vóór 1975 1975 1976 1977 1978 1979

Argentinif: 278 22 40 100 126 185
Australi! 7.800 0 359 356 516 600

Brazilië 0 0 0 0 0 10J
Canada 103.670 3.510 4.850 5.790 6.803 6.Q(){)

Frólnkrijk 19.531 1.7JI 1.871 2.097 2.183 !.l80
Gabon 5.448 800 niet bekend 1.408 1.022 1,000

""cost-Duitsland 56,2 57.1 37,8 14.7 41.1 nier bekend
Japan 33 J 2 3 2 niet bekend
.'\exico 42 0 0 0 niet bekend niet hekend
Namibië! 0 0 654 2.339 2.697 3.692
Nl~cr 3.342 1.306 1.460 1.609 2.(){,0 J.3oo
Portu~al 1.729 115 88 95 98 85

Zuid·Afrika 70.076 2.488 2.758 3.J60 3.961 5.195
Sp~njc 170 136 170 180 191 339
\'ereni~de Saten 191.000 8.900 9.800 11.500 14.200 14.800
Zaïre 25.600 0 0 0 0 0

f---
Totaal 428.775.2 19.(168,1 22.089,8 28.851,7 33.900.1 3B.3?'t

Figuur
Verspreiding VaD uraniumafzeltingeD.

INoj Loc.tle u Locatie ru. Locatie

Eurazil!
Pleutajokk Noord-Zweden 9 Ertsgeberste Tljecho--Slowakije 17 Sutschan bekken
Osrtrsund. Centraal-Zweden 10 Irkoetsk Sovjet Unie 18 Kantschatka
Ranstad Zuid-Zweden 11 Angara.gebied SovjetUnie 19 Singbumdistrict
Alto Alentcio, Guarda, 12 Tunguska"'lebied Sovjet Unie 20 Mad.....P.lpt
Urgeirica Portugal 13 Norilsk Sovjet Unie 21 Matara
Mazaretc Spanje 14 TuiaMujm SovjetUnie 22 Oost-Bomeo
la CrouxiUe, Limousin, 15 J.naltij Sovjet Unie 23 NinBYO.T6Be.T6n6·
Forel, Vendu, Morvan 16 Soletndscha·beld<m Sovjet Unie

Frankrijk
St. PIerre du Cantlt,
Lodè\'c Frankrijk
Zwarte Woud West-Duitsland

Noord.-en Midden-Amerika
Port Radium Canada 8 Spokane Ver. Staten 15 GulfCO....1Plain Ver. Staten
Beaverlodge Canad. 9 Wyomingbasins Ver. Staten 16 Suuth Ea.. Alaska Ver,Staten
Bakc:rLake Canada 10 Colorado plateau Ver. Staten 17 LoaAmules Mexico
Clufr Lake. Key Lake, 11 W.CentralArizonl Ver. Staten 18 Aldama Mexico
RabbitLake Canada 12 81ac:kHiIIs Ver. Staten 19 La Coma, BuenlVÎlta,
Rexpar Canada 13 TallahasseeCrcek Ver. Staten EIChapote Mexico
Kdowna Canada 14 GrantsMineral Belt Ver. Staten 20 LaPredosa Mexico
Elliotlake, Agnewlake,
Banetoft Canada

Zuid·Amerika
hataia Brazili! Amorinopolis Brazilif: 10 DonOuo Argentini~

Espinharas Brazilie Quadilarero, Ferrifero Brazilie 11 Sierra Pintada ArgcntÎni!, Campos Belas, Pt'li:o$de Caldas Brazilië 12 Matargue ArgC'ntini!
Riorr~:o Brazilië Figueira Brazilië 13 Los Adobes Argentini!

4 laGoaReal Brazilië l.osFrailes Bolivia

IAfrika
I Arilt, Akouta, Mikouloungou,Oklo) 11 Karroo Zuid·Afrika

IImourarcm Niger Mounana Gaoon 12 Witwatersrand
2, D)ado Niger 7 Shinkolobwe Zaire groep Zuid·Afrika
J Hoggar Algerije 8 DomesArca Zambia 13 Palaoora Zuid·Afrika
4 Noord Togo Togo 9 Karibalake Zambia 14 Mandrare Madagascar
5 Bakouma ecntT. Afr. Rep. 10 Rossing Namibi! 15 Antsirabe: Madagascar

AumalJë
Ycelirrîe West·Australi~ Koongarra N.T. Mount Painter, Beverlty,
Alligaror Rivers Valley: Mary Kathlecn Quecnsland Radium Hillctc. Zuid·Aultralie
Jabiluka, Narbalek, Ranger,
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plaatsen. In het zuiden ligt
de grootste Roxby Down ura
niummijn in de rode woestijn
op het grongebied van de Ko
katha aboriginals. Zij waren
hier al in 1950 vandaan ge
jaagd door de Engelsen voor
hun ,atoomtests.

afrika

In Niger (Afrika), waar een
groot deel van het Nederlan
dse Uranium vandaan komt,
zijn het de nomadische Toe
aregs die in hun bestaan wo
rden bedreigd, o.a. uitdro
ging van het land, vervuili
ng van het toch al schaarse
drinkwater en rondvliegend
radioactief ~ateriaal.

groenland

Ook Groenland zou een kind
van de Uraniumrekening kun
nen worden. De EEG heeft via
het Euratom verdrag de mog
elijkheid Denemarken te dwi
ngen tot Uraniumwinning en
dat zal dan Groenland (wat
nog steeds geen zelfbestuur
heeft) zijn. Proefboringen
hiervoor zijn al gedaan.

overigen

Over de Mohawks. Western Sh
oshone (V8), inheemsen in
Zuid-Amerika, bosjesmannen
in Zuid-Afrika, zijn de ver
halen al niet veel anders.
In Europa is alleen Frankr
ijk nog een Uraniumproducent
Zweden, waar de grootste af
zettingen in Europa gevond
en zijn, is gestopt met de
mijnbouw onder de druk van
de publieke opinie.

namibië

De uraniumwinning in Namibi~
is weer een verhaal apart.
Namibi~ is bezet door Zuid
Afrika bezet en alle minera
len worden door Zuid-Afrika
gewonnen en verkocht. Namib
i~, heel rijk aan bodemscha
tten, bezit o.a. minstens 5%
van de wereldreserves aan
arsenicum, diamanten en ura
nium. De raad van Namibi~ is
in 1967 door de VN opgericht
als een voorlopige regering
voor Namibi~. Zij verbood in
1974 de grondstoffenroofbouw
uit het land.
De Rossing uraniummijn in
Namibi~, de grootste uranium
mijn ter wereld, levert ruim
vierduizend ton uraniumoxide
per jaar (ongeveerl/7 deel
van de wereldproduktie). Rio
Tint~ Zinc Ltd. (een Britse
multinational) is de groot
ste aandeelhouder van de Ro
ss~ngmijn en is tevens aan
deelhouder van Urenco. Dit
via haar aandeel in Nuken,
dat 40% van de aandelen van
Uranit, de West-Duitse Uren
co-partner, bezit. Een ande
re aandeelhouder is Industr
ial Development Corporation,
een Zuid-Afrikaanse staats
onderneming. Deze heeft het
vetorecht in de directie en
bepaalt dus het beleid in de
Rossingmijn. Dit beleid is
zodanig dat het d~ apartheid
ondersteunt. Ze werven kon
traktarbeiders (2/3 van de

in de m1Jn werkende zwarte
arbeiders is kontractarbei
der). De zwarte arbeiders
zijn verplicht metalen arm
banden te dragen met nummers
die regelmatig gecontroleerd
worden. Verder is er een du
idelijke rassenscheiding.
Er zit geen zwarte Namibiër
in de staf en geen enkele
blanke behoort tot het lage
re personeel. Tevens worden
de arbeiders gehuisvest naar
huidskleur: blanken in ruimr
appartementen en zwarten in
barakken vlakbij de mijn,
waar een onverantwoordelijke
hoge radioactieve straling
is.

Verder is een Westduits con
sortium (Urangesellschaft),
een Franse staatsonderneming
en een Japanse organisatie
aandeelhouder. Veel van het
uranium uit Namibi~ kwam re
chtstreeks naar westerse la
nde~; maar sinds er pogingen
zijn tot een economische bo
ycot van Zuid-Afrika door de
VS en sinds de VN-raad voor
Namibi~ dreigt met een proc
es tegen Nederland als de
Urenco partner die het makk
elijkst aan te pakken is,
gebeurt dat via wat omwegen.
Zo keurde het Amerikaanse
congres eind vorig jaar een
maatregel goed, die de inv
oer van uraniumerts en uran
iumoxide uit Zuid-Afrika(en
dus ook uit Namibi~) verbood
De vraag is nog hoe deze ui
tspraak geinterpreteerd zal
worden. Een andere ontwikke
ling in Namibi~ is dat een
grote internationale groep
de regering heeft benaderd
met een voorstel ~m kernaf
val uit Duitsland en de VS
daar te dumpen tegen zeer
ruime vergoeding.

carl8 Jmarion
Ook door andere vormen van
onze nucleaire waanzin wor
den veel inheemse volken be
dreigd. Te denken aan de Ne
vad a (VS) waar het grongebi
ed van de Western Shoshones
o.a. voor nucleaire tests is
opgeslokt. De Pacific, waar
Frankrijk en Amerika d.m.v.
atoomtests vele eilanden
onleefbaar maakten en Fran
krijk dit nog steeds doet.
Niet te vergeten de Sami die
een behoorlijk wolkje Tsjer
nobyl nog maar moeten zien
te verwerken. Overigens zijn
de gevolgen van onze nucle
aire waanzin niet de enige
oorzaken van bestaansverni
etiging van inheemse volken.
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KONGRES OVER STRALING EN GEZONDHEID

Voor de nederlandse overheid zijn er kennelijk
2 normen: in geva1 van een kernramp mag men 50
500 mSV oplopen, zo blijkt, dan zijn er hogere
doses toegestaan als in geval van 'normaal'
bedrijf van een kerncentrale, want dan is de
norm 5 mSv.
Men rechtvaardigt de eerste, hogere norm door
er op te wijzen dat de kans op een ernstig on
geluk zo klein is.
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•••Over de strategie om de ICRP aan te pakken was men
het niet eens. Ontmaskering van de werkelijke be
langen erachter; alternatieve instituten opzetten
om andere visies naar voren te brengen; doordring
en in de ICRP zelf: dat zijn de vele verschillende
visies die ik hoorde.

Er waren ook nog twee andere werkgroepen: over
stralingsslachtoffers en over gezondheidsonderzoek.
Daar ga ik nu niet op in. Wie het volledige verslag
wil hebben, kan bij WISE-Amsterdam informeren.

Tenslotte waren er nog drie lezingen: over de gevol
gen van Tsjernobyl voor de Sami in Lapland (zie het
artikel in de vorige Afval), over de nederlandse
stralingsnormen en een indrukwekkende, gepassioneer
de afsluiting van Rosalie Bertell, stralingsdeskun
dige uit Canada, over waarom we tegen kernenergie
en militarisme moeten vechten.

Ik zal nog iets zeggen over de lezing van Klarisse
Nienhuys, die over de nederlandse stralingsnormen
sprak.
De nederlandse norm voor iedereen is maximumdosis
van 5 milliSievert (mSv) of 0,5 rem per jaar aan
straling. Dit besluit is gebaseerd op de ICRP-aan
bevelingen van 1977. Die normen gaan ervan uit dat
bij normale stralingsdoses 125 mensen per jaar van
1 miljoen personen aan kanker sterven. Die 125 doden
zijn echter een schatting die ve~l te laag is. Nieuw
onderzoek heeft het over 600 mensen.
Er valt nog wel meer aan te merken op de nederland
se normen: de dosis/effekt relatie (de meting van
de biologiese schade van straling, uitgedrukt in
sieverts) is gebaseerd op de gemiddelde nederlan
der: kinderen en zwangere vrouwen bijv. zijn veel
gevoeliger voor straling. Niewe inzichten blijken
niet te zijn doorgedrongen op het ministerie van
VROM.
Belangrijke kritiek van Nienhuys is dat er nooit
duidelijk wordt gemaakt waar de normen voor ge
bruikt worden: dit is voor verschillende doelein
den: 1) ter voorkoming van schade aan de gezondheid;
2) om mensen rustig te houden; 3) om produkten voor
de markt te behouden; 4) om industriele aktiviteit
mogelijk te maken; 5) tegen schadeclaims.
Bijvoorbeeld: limieten van stralingsdoses in geval
1). Schattingen over wat men zal oplopen bij een
ramp, geval 2). Normen voor de hoeveelheid akti
viteit die een produkt mag bevatten, geval 3).
Normen die vastleggen hoeveel straling arbeiders
in een kerncentrale mogen oplopen, geval 4) (gaan
die normen omlaag, dan zullen vele centrales moe
ten sluiten). De bevolking blijft rustig als ze
maar niet weet waar de norm over gaat.

In de werkgroep over de International Commission
on Radiological Protection (ICRP), een klub die
internationale normen voor straling vaststelt,
werd deze kommissie vooral gekritiseerd vanwege
haar lakse (hoge) normstelling tegen beter weten
in en vanwege de partijdigheid van de deelnemers
(kernenergielobbyisten). De werkgroepleden vonden
dat de algemene stralingsnormen verlaagd moeten
worden, omdat de achtergrondstraling toeneemt en
omdat de effekten van stralingsdoses verkeerd in
geschat zijn (ze zijn gebaseerd op onderzoekingen
bij Hiroshimaslachtoffers).

Het kongres over straling en gezondheid was een in
ternationaal gebeuren. Allerlei oudere en jongere
(wetenschappers voornamelijk, zo had ik de indruk)
mensen ontmoetten elkaar. Het kongres begon met in
leidingen op de temaas, vervolgens werd daarover in
werkgroepen gesproken. De volgende dag werd daarvan
verslag gedaan is besloten met een drietal lezingen.

Ondanks dat er 4 hoofdonderwerpen waren, valt
het niet mee er een verhaal van te maken. Het onder
staande is dan ook een opsomming van een aantal za
ken die ik interessant vond. Ik moet erbij zeggen
dat ik niet aanwezig was bij de werkgroepen. De pre
sentatie van de diskussie op zondag kon geen recht
doen aan wat in de werkgroepen besproken was. In
die samenvattingen op zondag trof ik niet veel nie
uws aan: het bleef allemaal erg algemeen. Het belang
van het kongres lag kennenlijk in de wandelgangen,
waar iedereen elkaar ontmoette.
Bij het onderwerp 'workers health and safety' (vei
ligheid en gezondheid van arbeiders) waren jammer
genoeg geen arbeiders uit de nukleaire industrie
aanwezig, ondanks dat men geprobeerd had hen uit te
nodigen. Waarschijnlijk durfde of wilde geen enkele
werker te komen.
Straling blijkt voor arbeiders vooral een sociaal
en psychologies probleem (als men er niet kapot aan
gaat): arbeiders willen liever niet weten hoeveel
straling ze oplopen; men vraagt om een lagere dosis
dan werkelijk gemeten te noteren, om toekomstig werk
niet in gevaar te brengen.
Er werd ook op gewezen dat er wellicht banen ZlJn
waarin mensen blootstaan aan straling, die wij als
zodanig niet kennen. t~nsen kunnen ook toevallige
hoge doses oplopen, zonder dat het ooit gemeten
wordt. Wetenschappers moeten arbeiders niet de waar
heid over de doses verzwijgen, zo werd betoogd,
maar hen ook niet bepaalde ideeën opleggen. De
vrouwen van arbeiders moeten ook geinformeerd wor
den over de vruchtbaarheid van de mannen en over
de gevolgen voor de kinderen.
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