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Deze Afvalnieuwsbrief nummer 17is om eenaantal
pelllOOnlijke redenen aande latekanl Aan
actualiteit beeftze niets ingeboet JDl de discussie
rond de toepassing V3II kernenergiedoor de deels
politieke kemenergielobbyinternationaalopnieuw
opIaail en ookde EuropeseUnie daarin haar
sIeen\ie bijdraagt. Daarom is het volgens oos
onverl<ort belangrijk om de ontwikkelingenrond de
opslag V3II kemaIVaI te b1ijveo volgen. In deze
Nieuwsbriefstaal een aantal aspecten V3II de
intemationaa1 gevoerdeethische discussie rond
kernafvalceotraal. Vooralde Belgischediscussie is
hiervooreen schoolvoolbeeld. Verderbestedee wij
summier aandacht aande gang vanzaken in eigen
1aod, CD" een inlerview van Groninger en
kemgeleerde RDb de Meijer. Voor de volgende
Nieuwsbriefwillen wij graag een bescheiden
hijdnlge V3II 3 euro persoon op postbanknummer
2514864lo.v. SteefV311 Duin, Groningenvoor
papier, enveloppenen postzegels.

HermanDamveld, lel. 0503125612, email
h.dam\'eld~henlet.nl

SteefV311 Duin, tel. 0503132720, email
s.duin-'à;wxs.n1

BEELDVORMING EN VERTROUWEN

Het Nucleaire Energie Agentschap (NEA) te Parijs
heeft in februari een rapport uitgebrachlover
radioactiviteilen maatschappij. Daarin laat de
atoomindustrie zien hoe men denkt over
kemenergie en samenleving. In deze nieuwsbrief
gaan we hier uiigebreid op in.

W. Jeschki vanbetZwitserse Kernenergie
Inspectoraatziethetzo: "Naar mijn mening weten
joumalisten heel goed dat lage stralingsdosis, of
men die nu oploopt door nucleairegeneesknnde of
door kernenergie, dezelfde gezondheidselfecten
behben. Maar de journalist... weten heel goed dat
artikelenover stralingsdosisuil kernenergie
verkopen en dat ze er politiek mee kmmeu
bedrijven".
S. Prêtre, een vooraanstaandZwitsers
atoomlolJbyist, wijst erop dat kemenergie te

maken beeft met een neg;ttieve beeldvorming.
Daarom moet de atoomlobby"gednIdigen objectief
blijven, wachten tot deze negatievebeeldvorming
wegsmelt onder de toenemende invloed van een
uieuwegeneratie die onverschilligerstaal tegen dil
soort beeldvonning.". VolgensPrêtre beeftde
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nieuwe generatie andere waarden en een andere
belangstelling. Als gevolg daarvan zal radioactieve
straling minder verdacht worden en minder in de
belangsteUin.g staan. Kernenergie wordt dan iets
normaals,net alsde trein of een vliegtuig,hoopt de
atoomlobbyist.
EenDink deel V3II het NEA-rapportgaal over
vertrouwen ende aanvaarding van risico's. T. Earle
V3II de Western Washington Universiteilwijst er op
datvertrouwen voortkomt uit bekendheid We
levenvaakop de automatische Ploot. Als ons
vertrouwen verloren gaat hebben weinfonnatie
nodigvanandere mensen en vooral ookemotionele
steun van anderen dieonze manier vanleven delen
en verdedigen. De manier vanlevenheeftte maken
met waarden die we belangrijkvin.den. Daarom
werkt het geven van feitelijke informatie
nauwelijks.

Op het thema vertrouwengaat G. Hériard-Debroeil
van Mutadis Consultantsin Frankrijkverder in. Hij
zet uileen dal hij ingewikkelde kwesties bel
vertrouwenin de overheidaf neemt. Dil gaat
gepaard met een toenemend wantrouwen inde door
de overbeid ingehJDlrde deskundigen. Opslag V3II

kernafval is zo'n kwestie. De lokale bevolking
maakt bezwaar tegen de manier waarop de regering
besluiten neemt menziet daarbij geen nutvande
activiteit. terwijl de gevolgen ongelijk verdeeld
zijn. zowelbinnen de huidige generatie alsvoor
toekomstigegeneraties. De EuropeseUnie heeft
daarom een apart onderzoekprogramma opgezet,
TrustneI, om te kijkenhoede besluitvormingbeter
kan. IJériard..Debrueil, die betrokken is hij dit
onderzoek, stelt dat de rechtvaardigingvan de
activiteit van groot belangis. Waarom is
hijvooJbeeld de opslag V3II kemafvaI op een
bepaaldeplek gerecbtvaardigdl Daarzouden
overheden echt aandacht aan moeten besteden. Men
moet dat uitleggenen_j moeten ookde
waarden aande orde kmnen, die de keuze bepaIen.
In dit verband is de rol V3II deskundigenvan groot
belang.

wetemcJuzp: tegen ofdoem'
Bij discussiesover kernenergiehalen de
verschillendepartijen graag wetenschappersaan.
Maar wal vermag wetenschap?Daarover gaat de
bijdnlge V3II 1. PatersonV3II de UniversiteilV3II

Westzninster in Engeland. Aan de ene kant zien
mensenwetenschappers alshelden, hijvooJbeeld
degenendie een middel vin.den tegen aids. Aan de
andere kant wordenwetenschappersookgezienals
mensendie de deurnaardeo~.-"bel",b=ibe=n====

genpend.
Maarwal35' w_~--~JlPatenon legtdituit de b:u'Kt \'3U (1! 1l,,'OO~~'tbt.t

overde invloed van . . leniu Engeland:' I
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onderzoeker die daar een mpportover had gemaakt,
was op de mmo. Hij wilde verschillende vmgen
over risico'sniet beantwoorden, omdathij van de
onderwerpen niet op de hoogte was. De interviewer
reageerde steeds verbaasder. Immers, hierwas een
wetenschapper diehet onderwerp had bestudeerd
en nietkon zeggenofmobielbellenveilig was of
niet De interviewer vond dat maarschandalig.
Patersonheeft een andere mening: een deskundige
is iemanddie veelweet van heel weinigen de
mtionaliteit van de wetenschapnodigtuit tot
nederigheid Alle wetenschappelijKe kennis is
voorlopig. Patersonsluit zich wat dat betreftaan bij
de wetenscbapsfilosoofPopper. De empirische
basisvan de wetenschap is volgensPopper niet
absoluut. Wehebbenkennis en theorieën, maardie
zijn niet absoluutgeldig.Uitgebreide
verhandelingen over waaromzwanenwit moeten
zijn, wordenweerlegdals we ergenséén zwarte
zwaan aantreffen. We lamoen daaromnietbewijzen
dat ietszo is. hooguitaannemelijk: makendat iets
naarons beste wetenzo en zo in elkaarzit.
Absolute zekerheidhebben we niet en objectieve
kennisbestaat dan ook niet.
Als kennisvoorlopigis, hoe moetenwedan
handelen? VolgensPatersonlevertwetenschap niet
het doorslaggevende argumentom te handelen. Als
we handelenhebbenwe hoe dan ook te maken met
onzekerheden en onvolledigheden in onze kennis.
Op dit puntkomenrisico's in het spel. We handelen
in onzekerheid en nemen daarbijrisico's. Het
probleembij sommigekwesties is dat overheden
anders aankijken tegen risico'sdan de bevolking.
Dan wordthet van belang te werkenaan
vertrouwen in de besluitvorming, aan het werken
aan gemeenschappelijKe waarden. Wetenschap zal
de conflicten niet op kunnenlossen,maar wel
kunnenverhelderen.

Belgisch kenuifval en ethiek
Het StudieCentnun voor Kernenergie (SCK) te
Mol in Belgiêheefteen speciaal projectvoor studie
naarde ethischevmgen rond opslagvan kernafval.
G. Comelisis daarbij betrokken. "Ethiekis een
zorg van mensendie vrije keuzehebben, als ze
geconfronteerd wordenmet verschillende
handelingsmogelijkheden", stelt hij. Kernafval blijft
genemties lang gevaarlijk. en daarom gaat het om
'transgenerationele ethiek'. Het onderzoeksproject
SCKwil verhelderen welke de ethischeoptieszijn
en de noodzakelijke achtergronden voor ethische
keuzesverschaffen.
Het ethischeuitgangspunt waarCome1is op terecht
komt is het voorzorgprincipe. Hij steItdat dit
principe vaag is. maarwel inhoudgeeft aan de
vemntwoordelijkheid voor toekomstige genemties.
De bedoelingis om datprincipeverderuit te
werken.
Het meest interessant in de bijdmgevan Comelis
aanhetNEA-mpport is dat hij zijn twijfels aan

temghaalbare opslagbreed etaleert Het gaat hier
om vmgenwaar weookin Nederlandrekeningmee
moetenhoudenen daarompan weer hier op in.
Waaromzoudenuitgewerkte brandstofelementen
temghaalbaaropgeslagen moetenwon:len?
Sommigen zeggen dat toekomstige genemties er
gebruikvanwillenmaken. Maar dan moetende
toekomstige genemties welde kennisdaarover
hebben en hoe organiseren we dat, vraag Comelis.
En als de huidigegenemtie denkt dat toekomstige
genemties de brandstofmet grote
waarschijnlijKheid terugwillenhalen,waaromdoen
we die bmndstofdan in een ondergrondse
opslagplaats? Waarom makenwe temghaalbaarheid
moeilijk?
Garanderen van terugbaalbaarheid alleen is niet
voldoende. De toekomstige generatiesmoetenook
kunnenbeschikkenoveropwerkingsfabrieken om
bijvoorbeeld het plutonium uit de gebruikte
bmndstofaf te scheiden en overkeminstallaties om
hetplutoniumop te branden. Kennisdaarover moet
wordenbewaard Dit allemaalkost ergveel,
beweertCome1is.
Hij gaat nog even door op het plutonium. Alsmen
dat wil gebmikenvoor kernwapens, dankan dat
meerschadeaan mensen milieutoebrengen dan het
lekkenvan kernafvaluit een opslagplaats. Dus:
meertoekomstige levenswordener door
kernwapens bedreigddandoor opslagvan
kernafval. Is dat eenaanvaardbare reden om
temghaalbare opslagvangebruiktebrandstoftoe te
staan, vraagt CorneIis.
En kemsplijtingsafval terughaalbaar opslaan,
waaromzou dat moeten? Sommigemensen
argumenteren dat toekomstige generaties betere
oplossingen zullenkennendan de huidige. Maar
hoekunnenwe dat zekerweten, steltComelis.
Betekenthet dat de huidige genemtieinstemtmet
slordigwerk. gewoonomdat men aanneemt dat
toekomstige genemties hetbeter zullendoen?En
scheppen we daarmee niet de illusie dat het
kernafvalprobleem nu al opgelostis? Makenwe op
grondvandie illusie de wegvrij voor de productie
vansteedsmeer kemafva1? En hoeveel kostde
temghaalbare opslagvankernsplijtingsafVal? wie
moetdat betalen enhoe kunnen we garanderen dat
er voldoende geld is?
Concluderend stelt Comelisdat we
temghaalbaarheid kunnen beschouwen als "een
vermindering vande verantwoordelijkheid die we
willennemen, alseen methode om te wachten en
het te bekijken".

PARTNERS KERNAFVAL BELGIË
GEZOCHT

In Belgiëis NIRAS (Nationale Instelling voor
RadioactiefAfval en VerrijKte Splijtstoffen)
wettelijk. verantwoordelijk voor de opslag van
kernafval. Deze instelling valt onderhet ministerie



van Economischzaken.
NIRAS moet zich voor wat betreftopslagvan licht
en middelradioactiefafval beperken tot de
bestaandenucleairezones bij Doel (kemcenttales),
Mol (Studiecentnun voor Kernenergie), Dessel
(fabricagebIandstofelementen), Fleurus (Instituut
voor Radio-elementen) en Tibange (kerncentrales)
éntot locatieswaar de plaatselijKe autoriteiten
interesse tonen.
NIRASwenst dat "de lokale gemeenschappen niet
alleen vrijwillig. maar ook actief deelnemenaan de
werkzaamheden. Iederkan al danniet aan het
project deelnemen,maar hetproject zal alleen maar
tot eengoed einde worden gebrachtals men zich
werkelijkbetrokkenvoelt, niet als toeschouwer,
maar als acteur.... De berging moet in eenveel
ruimergeheel geïntegreerdworden, waarvan de
algemene impact op de gemeenscbappositief is.
Meteen is de berging niet langer een last, maar
wordt zij een katalysatorvoor het economische,
cultureleen sociale leven".... "Vanbij het begin
een echt partoerscbapnastreven, in pJaats vanzich
te beperkentot een tegensprekelijkdebat, betekent
een vernieuwingvoor de sectorvan het nucleaire
afval."
NlRAS heeftin 1999een
partnerschapovereenk:omst afgesloten met Dessel
en Mol. Voor andere plaatsen bestaat een dergelij1ce
overeenkomstniet
Op 4 febmari heeftNIRAS aangekondigdeen
dialoogte beginnenoverde definitieve opslagvan
hoog radioactiefafval. Men mikt op opslag in klei.
Daar is veel op gestudeerd, "maarde
maatschappelijke kant is tot nu toe verwaarIoosd",
stelt Evelyn Hooft. woordvoerstervan de NIRAS.
ZJ:. stelt dat eendialoogvootbereid en gehoudenzal
wordenover alle kwesties:eenopslagplanwordt
volgenshaar ontwikkeldaan de hand van de
dialoog, in plaatsvan dat menprobeert de lokale
bevolkingte overtuigenvaneenvantevoren
opgesteldplan. Voorde dialoog is volgens Hooft
alle tijd, omdatde ondergrondse opslag nietvoor
2050zal beginnen.

MatItsc6appelijk
NIRAS heeft op 4 februarihetrapport "Naareen
duwzaam beheervan radioactiefafvaI"uitgebracht,
waarinwordt uiteengezetwaarommen een
maatschappelijke discussie wil.
Uit een analysevande situatie in verschillende
landen, waaronderNederland,blijkt. "Dater een
groeiende consensusis dathet zoeken naar een
oplossingvoor het langetennijnbeheervan
radioactiefafvaIniet louter als een technisch
probleem kan wordenbeschouwd De sociaal
politiekedimensieis zeker even belangrijken moet
als evenwaardigwordenbeschouwd". stek NIRAS,
die aangeeft ookethische kwestiesbelangrijkte
vinden.Ethischevragen gaan over keuzen, over de
zakendie webelangrijkvinden, over waarden:
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"Naast technischwetenschappelijke elementen
komen bij de besluitvormingooksteeds waarden
geladen elementenaanbod. En deze mogenniet
verdoezeldofverborgen worden in zogenaamd
objectievestatements vanexperten. (..) Eén van de
redenenwaarom hetbelangrijkis het publiekbij de
besluitvormingte betrekkenis juist datdoor hen
eIbij te betrekken, de waarden die leven in een
maatschappij tot ui1ing worden gebracht Daarnaast
is er ook eenpolitieke reden: publiekeparticipatie
versterkt de legitimiteiten de stabiliteitvande
genomenbeslissing."
In de visie vande NIRAS is een maatschappelijKe
en ethischediscussie dus nodig om steunvan de
bevolking te krijgen.OpsIagplannen opleggen
"kwmenop termijn op ernstige moeilijkheden
stoten inzake wettelijke en publieke
aanvaar<barheid, zoals het gevalwas in Engeland,
Duitslanden Canada."

Wetenschappelijk
"Het wetenschappelijk mgumentalleen kande
democratische keuze niet rechtvaardigen", stelt
NlRAS. en vervolgt: "In elk risicobeheeris het niet
gefundeerd te denkendat men zomaar kanovergaan
vande raming vanhet risico - gezienals de
combinatievaneen waarschijnlijkheidvanoptreden
en vaneendaamitvoortvloeiendnadeel- tot de
evaluatieervan volgens eenquasi wiskundig
deductieproces." In simpelertaal: risico is dus niet
alleen maar een somvan kans op een ongelukmaal
de gevolgendaarvan. Ookal geeft desom een klein
getaI, dan houdt dit niet automatisch indathet
risico aanvaan:Ibaar is. Een oordeel houdt namelijk
een waardeoordeel in en dit "bepaalt de wijze
waarophet risicowordt ervaren en maaktdat een
risicodat aanvaard wordtdoor een groep
individuengeweigerdkan worden door een andere
groep".
Bovendiensluit wetenschappelijke kennistwijfel
niet uit, schrijftNIRAS: "De traditionele
tegenstellingtussen de 'rationele'wetenscbapen de
maatschappelijke dialoogdie als 'subjectief',
'irrationeel' wordt beschouwd, is verre van geschikt
bij het beheer vanrisico-situaties." NIRASwijst
erop, dathet moeilijkis om voorspellingente doen
voor zeer lange tijdsperiodes, dathet moeilijk is om
gegevenste toetsen, dat heteen probleemis om
representatieve experimentenuit te werken. De
opslagvan kernafval is een gebied "waarhet
wetenschappelijkonderzoek niet afdoendkan
blijken te zijn in die zin dat het objectief bewijs
mogelijknooit gebrachtkanworden of zelfsbuiten
bereikkan zijn".
NIRASconcludeerthieruitdat "elkebeslissing
inzake risicobeheerenkel mogelijk is en kans maakt
om toegepast te wordenalsze gesteund wordtdoor
de maatsehaRtij en aIsde verschillende
stakeholders(dit zijn de belanghebbenden, h.d),
die volledigbetrokkenworden bij de



besluitvorming, echt hun wensenhebbenkunne
uitdrukkenen inVloed hebben kunnenuitoefenen op
de keuzes. Het maatschappelijk debat is
onontbeerlijkvóór en tijdens het gehele
besluitvormingsproces als men verzekerd wil zijn
van de noodzakelijke steun en cohesievan de
maatschappij om het beschouwdeprobleemover de
geheleduurte beheersen."

DNur:tItIIII
Na deze algemenebeschouwinggaatNIRAS over
op de veel gebruikte term 'duurzame ontwikkeling'.
maar wat datnuis wordt nauwelijKs uiteengezet.
Vervolgens gaatNIRASoverop 'duurzaam beheer
vanradioactief afval'. Opvallenddaarbij is dat niet
aande orde komt of kernenergie in
overeenstemming is met duurzameontwikkeling.
Het duurzamebeheerbetekent "de fundamentele eis
om te vermijdendatal te zwarelasten aan
toekomstige generatieszoudenworden
doorgegeven". Maarwat zijn die 'al te zware lasten'
en wiebepaalt dat? Dat legt NIRAS niet uit Wel
beweertNIRAS dat duurzaam beheer inhoudtdat
hetkernafval definitiefopgeslagenwordt
Pennanente temghaalbaarheid wijst NlRAS dus af.

2050
De definitieve opslag vankernafval in Belgiewordt
geplandvanaf20S0. Zo'n 20jaar eerdermoet
daaromduidelijkzijn waarmende afvalmijnaan
gaat leggen.Duser is ruim de tijd voor een
maatschappelijke discussie. NIRAS wil er hardaan
werkenom die discussievoor te bereidenen op te
zetten: "Hetopzettenvan deze dialoogis dus een
dringende vereiste indien men het onderzoeknaar
een oplossingvoort wil zettenzonder het risico te
lopendat deze niet zal kunnenwordengerealiseerd.
Er moeteen evenwichttot stand wordengebracht
tussende technischebenaderingen de
maatschappelijke benadering.die vandaagnog
helemaalniet bestaat", concludeertNIRAS.

Veel tmIJetmt:woorde vl'fl/Ie1I bij ops/llgin klei
Ook na 25 jaar onderzoek,blijvenerveelvragen
naar de veiligheidvan opslag van kernafval in klei
onbeantwoord. De komende 15 jaar moeten daarom
elfkwesties met voorrang ondelZOCht worden. Dat
blijkt uit hetSAFIR2 rapport (SafetyAssessment
and Feasibility Interim Report) van de NIRAS.
Vanaf 1974tot 1989ging hetom hetgravenvan
eenondergrondse mijn in de klei onder Mol. De
tweede fase van 1990 tot 2000 richtte zich vooral
op methodenom de veiligheidop lange termijnte
beoordelenén op de kwaliteitvande Boomse klei
als natuurliJke banière voor de verspreiding van
radioactiefafval. In de denfe fase. die tot 2017
duurt,gaathetomhet aantonen,op waregrootteen
ondergronds, van de uitvoeIbaarheid van de
bestudeerde oplossing, omde samenvoegingvan
alle gegevens en om het bepalenvan de manier

waaropalle soortenkernafvalopgeborgenmoeten
worden.
"Zonderde basiskeuzevan de Boomklei op losse
schroevente willen zetten, blijven er momenteel
nog belangrijke vragenonbeantwoordzodat het
voodmig is zich vandaag reeds definitiefuit te
spreken over de technische uitvoerbaarheid van een
bergingin deze gastformatie ofover de
operationele en lange termijnveiligheidvan een
dergelijkeberging", schrijft NIRAS. In Nederland
wordter ookgedachtaanopslag in klei. Uit het
Belgischerapport kunnenwe dus concluderendat
snelleoplossingenvia klei ook niet te verwachten
zijn.

NEDERLAND: DE OVERHEID

De regeringheeft in maarthet ttEnergierapport
2002"uitgebracht(Kamerstuk 28241,nr.2). Daarin
staat kernenergie in Nederland"momenteel slechts
een geringe rol speelt Dit is niet los te zien van de
jarenlange openbareen politiekediscussies rond
radioactiefafvalen veiligheidvan centrales". De
regeringvindt dat "kernenergie alleeneen optiekan
zijn indienvoldaan is aan de voorwaardedat de
veiligheidvanopslag van nucleairafval en van
kerncentrales in voldoende mate beheersbaar zijn.
Geletop hetkwanti1atiefpotentieelvankernenergie
met betrekkingtot de beperking vande C02
uitstootneemt Nederlanddeel aande internationale
discussies over dit onderwerp, volgt het de
ontwikkelingen in anderelandenen zoekt het
aansluitingbij internationaal onderzoekop dit
gebied". Hierkunnenwe uit concluderendat
plannen voor proefboringen in zoutkoepels of
kleilagenniet meteenaan de orde zijn. Wel is het
opvallenddatde regeringniet stelt datde
veiligheidsproblemen van opslagvan kernafval
moeten zijn opgelost,voormendenkt over nieuwe
kerncentrales, maar dat de veiligheid in voldoende
mate beheersbaarmoetzijn. Wat is voldoende
beheersbaaren wie bepaalddat?Kortom, geen
formuleringen waarwe erg gerust vanworden. Ook
blijft de stok achter de deurstaan, namelijkdat
kemenergie 'moet' vanwege het broeikasetJect; en
dat terwijlkernenergie daar helemaalgeen
oplossingvoor kanbieden, zoals uit zwaarwegende
argumentenblijkt. We verwachtendaaromdat de
regering aanzal sluitenbij kemafva1-onderzoek in
het buitenland, als voorbereiding vooronderzoek
op termijn in zout of klei.

Rob de Meijer
Het (toenmalige) Nieuwsbladvan het Noorden
druktein februarieen interview met Rob de Meijer.
kernfysicus te Groningen af. De Meijerwerd door
'ons', tegenstanders van de toepassingvan
kernenergie. altijd gezienals één van de meer
genuanceerde figurenuit hetkernenergiekamp. Ik
ga er in het volgendeverhaalvoor het gemak



vanuit, dat de desbetreffendejournalist dewoorden
van DeMeijer juist heeft weergegeven. Genoemde
genuanceerde opvatting over De Meijer's
kernenergie-standpunten heb ik inmiddels laten
vallen. Naar aanleiding van delen van de
interviewtekst.

De Meijer is ronduit insinuerend en dus dom bezig.
Zo geeft De Meijer een vertekend beeld van de
werkelijkheid rond een deelrapport van de
Commissie Opslagradioactief Afval (CORA).
Volgens De Meijer in het NvbN maakte de
milieubewegingzich ervan van af met de
opmerking "Wezijn tegen kernenergie' toen hen
werd gevraagd om een rapport rond de ethiekvan
de opslag van het radioactieve afval (in de
ondergrond). In "dewandelgangen' zou iemand
tegen hem hebben gezegd dat de milieubeweging
zo wel moest handelen omdat zij anders dedeur
naar kernenergiezou moeten openzetten. Ofde
desbetreffendejournalist is fout bezig, en daar ga ik
hier niet vanuit; of De Meijer liegt dat het gedrukt
staat. Immers, één van deCORA-rapporten is een
rapportvan de hand van Damveld en Van den
Bergh over de ethiek rond de opslag van kernafval
(in de ondergrond). Er was toentertijd voldoende
trammelant rond de inhoud van dat CORA-rapport
om de landelijkepers te halen

Een andere typisch technisch kritiek:punt is Meijer's
opvatting overde - imniddels demissionaire- Jan
Pronk op milieu. De Meijer denkt dat een
vakminister het beter zou hebben gedaan dan Pronk
m.b.t, de tijdelijke sluiting van de reactor in Petten.
Natumlijk is het leuk als je tussen dat stelletje
Haagse regenten ook nog mensen zou hebbendie
weten waarover ze praten Op dat punt lijkt De
Meijer te scoren. Goedkoop gewin, vind ik _Een
goede minister weetzich namelijk te omgevenmet
goede adviseurs. Juist omdat je nu eenmaal niet
overal verstand van kunt hebben. Bij nadere
beschouwing blijkt De Meijer het prototypevan de
gefrustreerdetechnicus dienog altijd niets
begrepen heeft van maatscbappe1ijk "stak.eholders'
discussiesover de(eventuele) wenselijkheidvan de
toeppassingvan (nieuwe) technologieen. Jammer
dat de Haagse overheid haar doofpotcommissies
nog altijd met dattype maatschappelijke
onbenullen lardeert. Dat De Meijer zijn
lidmaatschapvan de Waddenverenigingheeft
opgezegd:wel, ikdenk datniemand daarvan
wakker zal liggen. Jammer Rob datje zo achteloos
met andermans respect omspringt.

Steefvan Duin

einde tekst
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