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redaktioneel 

"Dodewaard" vormt de hoofdschotel van 
dit nummer. De traditionele Vredesweek 
stond dit jaar in het teken van de che
mische oorlogsvoering. De grimmige trek
jes van de atoomstaat zijn niet meer te 
verhullen in wolken traangas. Een groep 
50-plussers werpt zich eveneens in de 
strijd, om te voorkomen dat jongeren 

twijfelen aan de kerncentrale. Daarnaast 
heeft ook het EKZ (Energie Komite ~eeland) 
gegronde twijfels over het jaarverslag 
van de PZEM,. die de stroomkosten van een 
aluminiumfabriek doorberekent aan de 
zeeuwse kleinverbruikers. 

op deze manier worden weggeknuppeld. 
Terwijl de Basis-demokratie haar eerste 
verjaardag viert, haalt de Recht-staat 
nog eens fors uit. In het belang van de 
atoomlobby. 

Een nieuwe zeeuws initiatief wil ge
meenstes overhalen hun grondgebied tot 
'atoomvrije zonè• de verklaren. Iets 
voor de gemeente Borsele? 

Rampenplannen worden stevig doorgelicht 
in Belicht. Het Li~urgs Energie OVerleg 
konkludeert dat rampenregelingen in feite 
ondingen zijn, die. geen. enkele waarborg 
bieden voor de bevolking. Rampenplannen 
roepen h~t beeld op van BB-ambtenaren die 
met sc~epnetjes radioaktieve stofdeeltjes 
proberen te vangen. 

Borssele ontsnapt evenmin aan de aan
dacht. De plannen voor een opslagplaats 
voor radioaktief afval worden in eerste 
instantie geblokkerd door de gemeente 
Borsele, die eindelijk (?) begint te 

"Allicht" is een uitgave van de Stichting Al· 
licht. Deze zet zich in voor een demokratisch, 
mens· en milieuvriendelijk energiebeleid. Geen 
"kernenergie of kolen" dus, maar doelmatiger 
gebruik van energie en zoveel mogelijk aan· 
wending van alternatieven als zon en wind. 

Oa<>rom richt "Allicht" een kritisch oog op de 
energieproducenten. Aan regionale ontwikke· 
lingen wordt in ruime mate aandacht besteed. 
Ingezonden artikelen of brieven kunnen door 
de redaktie worden bekort. Ondertekende arti· 
kelen geven niet noodzakelijk de mening van 
de redaktie weer. 

Noord Brabant 

Provinciaal Energie Komitee N.Br. 
Korvalseweg 43, 
5025 JB Tilburg, 013-324422 

EK BoZ. Hof van Sulzbach 52, 
4624 KH Bergen op Zoom, 01640·50558 

EK Roosendaal, Odiliadonk 34, 
4707 TK Roosendaal, 01650-41216 

Werkgroep Kernenergie, Darinkveld 13, 
4731 VK Oudenbosch, 06152-6685 
Energiegroep Zevenbergen, Melijn 19, 
4761 NM Zevenbergen 

EK Breda, Zandbergplein 14, 
4818 NJ Breda, 076-146105 

SSK Zundert, Burg. Manderslaan 2 
4881 EJ Zundert, 01696·4484 

André v.d. Velden, lijsterhof 23, 
4921 VR Made, 01626-2465 

Werkgroep Kalkar, lieve Vrouwenplein 8, 
5038 TS Tilburg, 013·357058 

Wereldwinkel, Molenstraat 5b, 
5051 LD Goirle, 013·344641 
Energiecommissie, Schoutstraat 23a, 
5121 KA Rijen, 01612-4248 

Kernenergie Allicht niet, 
Grótestraat 51, 
5151 JC Drunen, 04163-72254 

SSK Den Bosch, Postbus 1404, 
5200 BL 's Hertogenbosch, 073-134893 

SSK Oss, Hooghuisstraat 23, 
5341 CD Oss, 04120-25673 
SSK Schijndel, Oost Frieslandstraat 91, 
5482 GV Schijndel, 04104-74879 

WSAK, de Kranssen 37, 
5581 AG Waalre, 04904-4609 

Energiewinkel, Bergstraat 10, 
5611 JZ Eindhoven, 040-443063 
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adressen 

SSK Eindhoven, Smalle Haven 1, 
5611 EH Eindhoven, 040-432466 

Energiewerkgroep, Waterhoenhof 2, 
5672 VH Nuenen, 040-833204 

EK Best, J. Hendrikxsiraat 22, 
5684 XJ Best, 04998-73125 

Mariet de Swart, Zwin 29, 
5751 ZT Deurne, 04930·6057 

Brabantse Milieufederatie, Willem 11 str. 15a 
5038 AB Tilburg, 013-356225 

PPR Brabant, Gebbenhagelaan 558, 
5037 DL Tilburg, 013-632087 

PSP Brabànt, Tuinstraat 50, 
5038 DC Tilburg 

CPN Brabant, Tweede Donk 14, 
5233 HR 's-Hertogenbosch 

Limburg 

Limburgs Energie Overleg, Mariastraat 13, 
6211 EP Maastricht, 043-50130 
WSA Weert, Bassin 10, 
6001 GZ Weert, 04950-33234 

EK Venray, Hoenderstraat 10, 
5801 CK Venray, 04780-83293 

SSK Venlo, Maasstraat 15, 
5944 CA Arcen, 04703·2358 

Energiegroep, Oranjestraat 9, 
5981 CA Panningen 

REM, Postbus 523, 
6040 AM Roermond, 04750·18900 

SSK Roermond, Roersingel 2b, 
6041 KX Roermond, 04750·12047 

Redaktieadres: Postbus 8107,5004 GC Tilburg. 
De redaktie is telefonisch te bereiken onder 
nummer 040·122819. 
Een jaargang omvat minimaal zes nummers. 
Een abonnement kunt U nemen door storting 
van f7,50 (steunabonnement: f12,50; voor in· 
stellingen: f25,-) op gironummer 4208201 van 
penningmeester "Allicht" te Tilburg. 
Oplage: 750. 

SSK Zuid-Limburg, Postbus 780. 
6130 AT Sittard, 04490-21648 

Energiegroep, Lindeboom 29, 
6585 BC Mook, 08896-3257 

SSK Gennep, Kleefseweg 9, 
6595 NK Ottersurn 

.Zeeland 

Energie Komitee Zeeland 
Postbus 208 
4330 AE Middelburg, 01180-25347 

Stop Borssele, Postbus 587, 
4330 AN Middelburg, 01180-35683 

Wg Kernenergie Z.VI., Postbus 11, 
4564 ZG St. Jansteen 

Overige 

Vereniging Milieudefensie 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZD Amsterdam, 020·221366 

Landelijk Energie Komitee 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZD Amsterdam, 020·221366 

Aktie Strohalm, Oudegracht 42, 
3511 AR Utrecht, 030-314314 

Energie Anders, Stationsweg 91, 
3151 HR Hoek van Holland, 01747·5242 

Centrum voor Energiebesparing 
Wijnhaven 13, 
3011 WH Rotterdam, 010·149884 

.World Intermation Service on Energy (WISE), 
Biaslusstraat 90 
1091 CW Amsterdam, 020·924264 

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS) 
Breughelstraat 31·33 
2000 Antwerpen, 031-186592 

Greenpace, Damrak 83, 
1012 LN Amsterdam, 020-231843 
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De wereld staat op het spel 
••rk was nooit naar een demonstratie geweest. De angst voor de knuppelende M.E. en 
de rondvliegende stenen was voor mij te c;root. IedeJ:e keer zie je die beelden weer 
bij een verslag op de televisie of in de krant 

Nu zeg ikaje moet het een keer meegemaakt hebbe~ om te weten wat er echt gebeurt. 
De volgende keer als er weer een demonstratie is ga ik opnieuw." 
Gelijk met de deur in huis vallen. ·zo was de reaktie van mevrouw Ann JQllgbloed, een 
zogenoemde 50-pluster uit Tilburg. Uit protest tegen kernenergie ging zij, samen 
met haar man, op 20 september naar Dodewaard. De oproep van Rie Orssel v.oor de 
radio heeft haar over de drempel geholpen • 

.. fJJLj mogen onze jongelten niet langeJL 
a.Ueen Wen ~.taan. Het .û een zaak 
cU.e on4 a.U.en aangaat. W-ij oudelLen heb
ben o·n6 at ved ~e lang a.f,ujcU.g ge
houden. Veze demon6.t.Jcat,i.e van oudMen 
.û bedoeld om NedVli.and en eigenUjk 
de hete weJLeld te zeggen= 
Men6e.n waaJr. ujn we mee beug. 
Vo·d.ewaaJr.c:U keJtneneJtg.iec.en.tlr.ale .û ~e 
den ah, ·hu beg-Ut van OM ou.deJLen
pJtO~u~, da:t Jt.u6:tig en geJAJéldlc04' moe;t 
veJLl.open, zoda;t w.ij doo!L .U.e:á ~e zeg
gen, alleen at dooiL in gJtO~e getale aan
weug te ujn, ju4~ heel. veel. ze.gg.en. 
VaalLOm -i..6 deze opJtOep om .tr~eu.n en mede
weJriUng ook ge!Uc.M aa.n a.Ue gJtOepen cUe 
Uc.h ~ol[gen maken QVeÁ k~pen4, mi.Ueu 
en ke~tnene.JL9.ie. Laten uj oudelLen ttn 
uj.n .in deze a..k.:Ue en de demon6tlta.ûe .in 
Vodewaa.Jtd mede ah, 4ymbool uen om NedeJL
land en heel. de weJr.eld t-e zeggen= 
STOP ER MEE. 

Deze oproep trok ruim 500 ouderen naar het 
tentenkamp in Dodewaard. De bede van burge
meester GOldberg om niet in Dodewaard maar 
op het Binnenhof te pretesteren was vergeefs. 
"Daar l;>en ik echt kwaad over geworden, ik 
voelde me behandeld als een klein zeurde- ~urgemeester . Goldberg was om toeste~ng 
rig kind". Ann Jongbloed was vastbesloten voor een demonstratie van de 50 plussers 
mee te doen aan de demonstratie. Haar ken- voor de poor~en van de centrale gevraagd. 
nissen reageerden weifelend: "Je laat je ge- Ma~r niemand mocht vóorbij het ME-kordon 
bruiken••; de angst voor geweld was door de dat de toegángsweqe~ blokkeerde~ Daarom 
media wakker geschud. wilde de groep de Burgemeester op het 
"Dat het echt gewelddadig is geworden ver- gemeentehuis spreken. De onthaal in het 
wijt ik de overheid. Iedereen heeft in de dorp werd verzorgd door gevechtsklare ME. 
kranten kunnen lezen dat de ME het gevechts- Bet gesprek met de burgemeester was ent-
harnas verwisselden voor de overalls, toen goochelend. 
wij naar de blokkades liepen. Dat was maar "Op vaderlijke tQon sprak hij ons toe: 
voor even, we hadden onze ruggen net gekeerd kinderen jullie hebben van deze zaken geen 
of de ME stond weer gevechtsklaar. Dat is verstand, g~ maar snel naar huis, deze 
je reinste provokatie. plaats is niet goed voor jullie. Nee, voor 
Van de ME kreeg ik zelf een heel sombere niemand bleek later. ·Hij beloofde ons een 
indruk, het was net of die jongens angsti- gesprek met de krlsisstaf. Anderhalf uur 
ger waren dan wij. Maar wat we ook zeiden wachten leverde niets op. Ze hadden het te 
ze gaven geen krimp; alsof ze met morfine druk met het kommando over een nieuwe 

11 
verdoofd waren. Robots zouden meer reageren! ME-uitval 11

• 
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Dat is het misleidendè; alles lijkt te 
draaien om een gewelddadig treffen tussen 
overheid en deomonstranten. Maar die de
monstranten waren daar uit protest tegen 
de kernenergie. Je merkt wel dat veel 
oude~en andere argumenten gebruiken. Ann: 
"Voor ons speelt heel sterk het gevaar 
voor leven en gezondheid van onze kin
deren en kleinkinderen. Ik geloof steeds 
minder dat de wereld met deze bewapening 
en kernenergie voort blijft bestaan. Met 
al dat afval blijft radio-aktiviteit de 
wereld besmetten. Maar stop nu met de 
kernenergie en werk aan de alterna'tieven. 

Deze strijd voor overleving moeten 
jongeren en ouderen samen voeren. Net 
als de vredesstrijd samen .moet werken 
met de Anti-Kernenergie-Strijd". 
JvdA 

Hieronder staan enige telefoonnummers 
van SOplussers tegen kernenergie: 
Ann Jongbloed, Tilburg, 013-670565 
Mevr. Oldenkamp, Helmond, 04920-34809 
Hr. v.d. Muyzenberg, Eindhoven 
040-430232 445210 
Rie Orssel, Harderwijk, 03410-12174 

Massale aktie tegen kernenergie 
HANDTEKENINGLIJSTEN 1 KALKARNEIGER.INGEN-, DEMONSTRATIES 1 BLOKKADES ••••••••.••••.•••• 
Toen demonstraties geen direkt tastbaar resultaat opleverden, beslo
ten er groepen duidelijker naar voren te brengen wat men wil: Slui
ting van de kerncentrales Dodewaard en Borssele. Dit door een meer 
effektief optreden. De blokkade werd geboren, evenals de basisgroep. 

Dodewaard '80 was het begin: 
men blokkeerde de toegangswegen tot de 
kerncentrale voor een paar dagen en er 
werd gezongen met de aanwezige ME'ers. 
Alles was rustig verlopen, te rustig 
volgens sommigen, want wat was hier nu 
het konkrete resultaat van? Alleen de 
diskussies over kernenergie laaiden op, 
maar meer nog over "geweld". 
Almelo was vervolgens aan de beurt: 
Hier eenzelfde beeld: Hekken, ME'ers en 
prikkeldraad. Her en der werd getrokken 
en geduwd. Het personeel moest immers 
in en uit kunnen! 
Dodewaard september '81: 
Beladen met bouwmaterialen trok een 
stoet mensen naar de centrale om op 
de dijken een anti-atoomdorp te bouwen 
om in te wonen én om te blokkeren. 
Weer een massa mensen, weer een massa 
ME'ers. 

Dit keer vond de overheid echter, dat de 
grenzen van het toelaatbare,lees: onze 
demokratie, ver overschreden werden. 
Genadeloos werden keer op keer de demon
stranten teruggedreven. Blijkbaar lag 
hier de grens voor de overheid: Demon
streren mag, blokkeren niet. 
Steeds vaker worden demonstraties met 
politie(geweld) gekonfronteerd. Je kunt 
door de uniformen de centrale nauwe
lijks zien. Dit terwijl de mensen tegen 
dat gebouw komen protesteren en niet te
gen de politie. Je bent tegen kernener
gie en hebt niets te maken met ME, GBO, 
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RP of wie dan ook. Toch staan Z1J er 
telkens weer. Ondertussen blijven de 
verantwoordelijkén puiten schot. De 
tegenstanders van kernenergie worden 
uitgespeeld tegen de ME, terwijl de 
kopstukken door dineren. Zoals Geert
sema, die zomeer even tussen twee 
happen door allerlei gissingen kan ma
ken. 

De massale, openbare protesten tegen 
kernenergie hebben een (voorlopig?) 
eindpunt bereikt. De demonstrm1t en 
de ME blijven opdraaien voor het niet
luisteren van de hoge heren. Keihard 
laten overheid en direktie blijken. 
dat ze nog steeds weigeren te luiste• 
ren naar de eis, die al jarenlang 
gesteld wordt: Sluiting van de kern
installaties in Nederland. 
Nee, men verzet zich botweg ten koste 
van verontruste burgers. Door dit te 
doen belemmeren zij ~e meningsuiting 
van duizenden Nederlanders over het 
voortbestaan van kernenergie. De over
heid dwingt de kernenergie-aktivisten 
in een geweldadige positie, omdat zij 
het steeds laat uitlopen op een mas
saal treffen. Zij vraagt kortom om 
geweld. Het is aan de anti-kernenergie 
beweging hierop een antwoord te vinden. 
Massaal, effektief protest is voortaan 
verboden, of was het dit altijd al? 

JA 
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Basisdemokratie op blokkade 
"C'..-een geweld~ ge.eri geweld" klonk het uit de duizenden kel.en van de mensen, die eens
gezind naar Dodewaard waren getrokken met als doel de sluiting van de kerncen-trale. 
Van geen geweld is van de zijde van de verdedigers van de centrale geen sprak~ ge
weest. Direkt nadat de betogers door middel van boVenstaande leus· te kennen haQden 
gegeven een geweldloze aktie voor ogen te hebben reageerde de ME op gewelddadige 
wijze. Dat de aktievoerders dit brute geweld niet beantwoordden met tegengeweld, 
maar met een massaal "Geen geweld" 9etuigt van onde:dinge solidariteit. Deze soli
dariteit i~ m.i. een positief gevolg van de demokratische opzet van de aktie~ 
Deze aspekten wil . ik wat nader· toelichten. 

Wat mij. opviel bij· de ak
vanaf de basis genomen 
aktieleiding, D\aar die 
voeren van de beslis
hele meute was ver~ 
Deze hadden thuis 
keren overleg ge
kaar kende. Op 
werd regelmatig 
sfeer was en er 
sieerd over de 
gie en eventueel 
standpunt be
door vertegen
het landel·ijk 
vergebracht. In 
overleg hadden 
gers van alle 
zitting. Op de 
er wanneer no
Iedereen werd 
houden door 
die op haar 
informeerd door 
blokkades met 
kie. 

tie was, dat qe ~e~lissingen 
werden. -Er was welliswaar een . . 

beperkte zich tot het uit-
singen van onderaf. oe 

deeld in ~asisg~oepen. 
ook a~ verschilldende 

had, zodat men el
het tentenkamp 
gepeild -hoe de 
w~rd gediskus-
te vq·lgen ~trate
een gezamenlijk 
paald wat dan 
woordigers naar 
overleg -werd o
het land~lfjk 
verteqenwoordi
basi-sqro~pen 
blokkades was 
dig ook overleg. 
op de"" haç>gte ge
'Radio Aktief', 
beurt werd _ge
mensen op' dè 
·een walkie-tal-

Deze vorm heeft als yoordeèl op een ·van bovenaf bepaàlde aktie, dat eenieder zijn/ 
haar mening naar voren kan brengen en erover gepraat ·kan worden. Op die manier "is 
iedereen verantwoordelijk voor het beleid en voelt zich dan ook betrokken bij al1es 
wat er gebeurt. 
Dat er sprak~ was van onder~inge solidariteit houdt niet in, dat ie dereen hetzelfde 
idee had over de te volgen strategie. Met name •s maandags werd er op de blokkades 
fel ~ediskussieerd of deze opgeheven moest worden of niet. Dat op het hoogtepunt van 
de diskussie het ANP-nieuws .vermelde, dat de aktievoerders zich terugtrokken zegt 
meer over de pers Clan over wat dan ook ·anders. 

Gerard Rutten 
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Anti-kernenergie·beweging en basisdemokratie 

Diskussie-weekend 
In juni is er een suksesvol verlopen weekend over scholings- en 
voorlichtingsaktiviteiten over kernenergie geweest. Als vervolg 
hierop wordt van 16 t/m 18 oktober opnieuw een scholingsweekend ge
organiseerd. 

Dit zal gaan over antikernenergiebewe
ging en basisdemokratie. Hoe funktie
neert het basisdemokratisch model in 
de praktijk? 
Na de aktieweek Dodewaard is er ver
moedelijk genoeg stof om over te 
praten. 

opzet 

Tijdens dit weekend willen we ons 
bezighouden met de volgende vragen: 
- Hoe heeft de energiebeweging tot nu 
toe geopereerd; Hoe is het idee van 
basisdemokratie; Hoe zijn we daarop 
gekomen. 
- Wat is nu eigenlijk basisdemokratie; 
welke uitgangspunten zitten daar ach
tel.? 

- Hoe heeft dit model van basisdemo
kratie het afgelopen jaar gewerkt? 
-Wat betekent het om basisdemokra
tisch te werken in de basisgroep, in 
plaatselijke overleggen en landelijk? 
Het is de bedoeling, dat het uitwis
selen van ervaringen en diskussie 
daarover centraal staat. De defini
tieve vaststelling van de onderwerpen 
kan pas plaats vinden aan de hand van 
de door deelnemers op te sturen dis
kussiestukken. 
De deelnemers/sters aan het weekend 
ontvangen van te voren een informatie
mapje waarbij de eerste twee vragen 
alvast wat uitgewerkt worden. 

6 

Deze opzet is voorlopig. 
Heb je nog ideëen, aanvullingen of 
veranderingen, stuur ze dan zoveel 
mogelijk op v~6r 9 oktober. 

aanmelden 

De kosten zullen vermoedelijk f 60,-
per persoon bedragen. Hiervoor krijg 
je onderdak voor twee dagen, maaltij
den en een informatiemapje. 
We proberen subsidie te krijgen zodat 
mensen met weinig geld voor de helft 
van de prijs mee kunnen doen. 
De plaats ergens midden in het land 
wordt nog bekend gemaakt. 
We willen graag van te voren weten 
hoeveel mensen er op het weekend 
komen. Je kunt je opgeven bij de 
scholingsgroep, liefst v66r 9 oktober. 
Definitieve informatie volgt nog. Het 
adres is: Anna Paulownalaan 5 

Breda 

neem een 
abonnement 

Dan overkomt dit U niet, 

en bli ft U .toch op de hoo"te: 
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Begin bij de basis 

Atoomvrije zones 
In juli van dit jaar is de Werkgroep Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen 
gestart met de aktie Atoomvrije ZOne. Zoals iedereen weet is de 
overheid niet bereid Nederland atoomvrij te maken. Er staan nog 
steeds kerncentrales en de kernwapens zullen hier pas verdwijnen, 
als Nederland zelf niet meer bestaat, als het aan de regering ligt 
tenminste. Vandaar dat we het maar eens van onderaf moeten proberen. 

moties 

In principe kan iedereen zijn eigen bezit 
tot een atoomvrije zöne verklaren. 
Belangrijker is natuurlijk dat gemeenten 
zichzelf tot atoomvrije z5ne verklaren, 
omdat zij meer invloed kunnen uitoefenen 
op een regering, die nog niet af wil zien 
van kernwapens en kernenergie. 

Daarom willen wij dan ook aan antikern
energie/wapengroepen vragen de volgende 
moties ter stemming voor te leggen aan 
hun gemeenteraden: 
1. In het licht van de gevaren die kern
wapens met zich mee brengen, roept de 
raad de regering op, zich ervan te weer
houden wat voor soort kernwapen dan ook 
aan te maken of te stationeren binnen de 
grenzen van de gemeente. 
2. In het licht van de motie die deze 
gemeenteraad heeft aangenomen tegen het 
bezit en aanmaak van kernwapens, vraagt 
de raad aan de regering, haar deel van 
het defensie-budget, dat besteed wordt 
aan kernwapens te besteden aan het schep
pen van banen voor werklozen in onze ge
meente. 
3. Omdat de r~ad ten volle beseft welke 
gevaren er kleven aan het toepassen van 
kernenergie, is de raad qekant tegen elke 
energiepolitiek die leidt tot het schep
pen van nucleair afval. Tevens weigert 
de raad het dumpen of vervoer van nucleair 
afval binnen de grenzen van de gemeente 
toe te staan. 
Later zou deze aktie uitgebreid kunnen 
worden op provinciaal niveau. 

stand van zaken 

De akties voor een atoomvrije z5ne zijn 
via Australi~ en Nieuw-Zeeland overge
waaid naar Engeland, waar o.a. Manches
ter zich atoomvrij heeft verklaard. 
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Op dit moment is de aktie zich aan het 
verspreiden over Nederland en Belgi~. 
In Nederland zelf is al een keer eerder 
geprobeerd een gemeente kernwapenvrij 
te maken. Dat gebeurde door het IKV te 
Den Bosch met hun stelling: "In de be
stemmingsplannen der qemeente 's Herto
genbosch wordt een bepaling opgenomen, 
dat op haar grondgebied nu en in de toe
komst gé~n kernwapens worden geplaatst 
en/of opgeslagen".Het CDA daar kelderde 
deze motie door een ordevoorstel te doen 
aannemen dat dergelijke zaken niet tot 
de kompetentie van gemeenten horen. 

Belachelijk natuurlijk. Evenwel hebben 
wij geprobeerd iets dergelijks te voor
komen, door de moties als "verzoeken 
aan het rijk" op te stellen, omdat het 
rijk juridisch gezien immers op een 
hoger niveau staat dan gemeenten, en 
uiteindelijk toch haar zin door kan 
drukken. Het zal dit echter niet graag 
doen in gemeenten die zich atoomvrij 
hebben verklaard. Een andere mogelijk
heid voor gemeenteraden om er zich on
deruit te draaien, kan worden aange
grepen door moties slechts "ter kennis
neming" aan te nemen. 
Progressieve raadsfrakties kunnen dan 
echter bezwaar aantekenen en om stem
ming vragen. 
Nog een tip: Begin volgend jaar zijn 
er gemeenteraadsverkiezingen. De IKV
leus "Stem voor een atoomvrij Neder
land" is dan gemakklijk om te zetten 
in "Stem voor een atoomvrije gemeente". 
Verkiezingsffiches kunnen dan aange
vuld worden met een strook "V66r een 
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atoomvrije gemeente11 of "T~gen een 
atoomvrije gemeente 11

• zodat de mEmsen 
wat dit betreft duidelijk kunnen kie
zen. 
Voor meer informatie, en voor het be
stellen van in het Nederlands gestelde 

affiches, buttons en stickers, kun je 
kontakt opnemen met: 
Werkgroep Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen 
Postbus 11, 4564 ZG St. Jansteen 
tel: 01142-433 

Toine Huysmans 

Kiezen tussen warm water en olie 

Taxandrian Oil Company 
Turnhout hield in 1952 de westerse wereld in spanning. Op de Grote 
Markt werden de eerste proefboringen verricht naar de aanwezigheid 
van aardolie. Deze boringen hadden al eerder moeten plaatsvinden, 
maar als gevolg van de oorlog en de wederopbouw was het geheel ver
traagd. Op de Universiteit van Pennsylvania en in de Petroleum Times 
oirkuleerden in 1936 al geruchten over een potentieel aardolieveld 
in het Kempische Bekken. 

Het uiteindelijke initiatief tot de 
boring was echer niet afkomstig van 
oliemaatschappijen. De toenmalige 
Turnhoutse burgemeester, Bauweraerts, 
was de gangmaker. Deze amateur-geo
looq was ervan overtuigd dat in de 
Turnhoutse bodem warm water te vinden 
zou zijn~ wat uitstekend geschikt was 
voor de verwarming van het gemeente
lijke overdekte zwembad. Na veel ge
drein kreeg hij in 1952 toestemming om 
zijn vermoeden te bevestigen. Een bo
ring tot 700 meter diepte bracht het 
antwoord: warm water van 31 graden. Het 
zwembad schakelde over van olie op 
warm water. Tot 1971 werd het zwembad 
inderdaad op deze manier verwarmd. Maar 
om onduidelijke redenen - er zou een 
geheimzinnige bakterie in het water zit
ten- moest deze voorziening van hoqer
hand worden gestopt. 

water met petroleumgeur 
Met de eerste suksesvolle boring 
laaiden de spekulaties op. De pe
troleumgeur van het warme water ver
oorzaakte een wild-west sfeer. De 
plaatselijk pers schreef over het 
"Texas van Europa11 en de "Taxandrian 
Oil Company". De olievondst betekende 
de redding van het straatarme Ke~pen
gebied. Ook de Belgische overheid 
rook olie, en maakte bekend dat gein
teresseerden een boring-vergunning 
zouden kunnen aanvragen. 
Nog dezelfde week stonden twee olie
maatschappijen (Petrofina en Begian 
Shell) op de stoep van het Miniterie 
van Ekonomische Zaken. De zaken wer-
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den snel geregeld, en de Kempen wer
den onderling verdeeld. 
In Turnhout gingen de boorpijpen nog 
dieper de grond in, tot 3000 meter. 
Deze extra boorkosten waren volle
dig voor rekening van de landelijke 
overheid. De jacht naar het "vloei
bare goud" leek losgebarsten. Over 
resultaten werd nooit meer iets ver
nomen. Ook van boringen in diverse 
andere plaatsen (Mol, Geel, Balen, 
Vlimmeren, Meerhout), uitgevoerd door 
de olie-firma's, is tot op heden niets 
bekend. 

olieboortoren (Canada) 

Het bleef een raadsel of er nu wel of 
geen olie in de Kempische bodem aan~e
zig is. Uiteindelik past een dergelijke 
strategie precies in het straatje van 
olie-maatschappijen. 

raadsels 
In 1981 wordt bekend dat Noord-Brabant 
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afgestroopt zal gaan worden naar de 
aanwezigheid van steenkool, olie en 
aardgas. De vergeliking met de Texas
euforie in Turnhout duikt nu op in de 
Brabantse kranten. Dagblad de Stem lijkt 
op 25-4-'81 niet meer te stoppen in 
haar cowboystory: "De tijd dat we ver
kleed als oliesjeik in een Rolls Royce 
richting London scheuren om daar alles 
wat los en vast zit te kopen, laat 
echter nog even op zich wachten". 
Het blijft inderdaad wachten op de re
sultaten van Petroland, BP, Shell en 
Esso, die zo ongeveer de totale pro
vincie Brabant tot onderzoeksgebied 
hebben gekregen. Ook nu worden er geen 
resultaten bekend gemaakt. Minstens 
vijf jaar bl.ijven de gegevens in de 
kluizen van genoemde olie-firma's. 
Zowel deze maatschappijen, alsook de 
Rijksgeologische Dienst en het Minis
terie van Ekonomische Zaken zwijgen 
als het graf. 

aardwarmte 

Het zou een goede zaak zijn, als de 
gegevens en resultaten van alle boor
proeven en tests, waar dan ook, onmid
dellijk openbaar gemaakt zouden worden. 
Immers, in het geval dat uit deze ge
gevens blijkt dat ergens inderdaad 
"warm water" aanwezig is, zou meteen 

een plan-de-campagne voor aardwarmte
toepassing uitgevoerd kunnen worden door 
de gemeentelijke overheid bijvoorbeeld. 
Om de betrokkenen alvast een voorsprong 
te geven, zou het aanbeveling verdienen 
juist daar te (proef)boren waar de 
aanwezigheid van aardwarmte al min of 
meer is vastgesteld. Onderstaand kaar
tje geeft een aardige indikatie. 

~9d'en~ . I >-~ f!IJ-1111' -::··· 

aardwannte-gebied in noord-brabant 

Terwijl men in België ging boren naar 
warm water om aardolie te vinden, zou 
men in NOord-Brabant kunnen gaan boren 
naar olie om warm water te vinden. Met 
de bedoeling het ook te gaan gebruiken 
voor stads- en kassenverwarming en toè
passingen in de industrie. 

WK 

Bouwvergunning voor afvalopslaggebouw geweigerd 

Gaat Borssele nu dicht? 
De Provinciale Zeeuwse Elektriciteitsmaatschappij (PZEM) krijgt geen 
bouwvergunning van het gemeentelijk bestuur van Borsele voor een op
slaggebouw voor radioaktief afval. B en W besloten op 8 september 
hiertoe, omdat het onduidelijk is wat voor soort afval er opgeslagen 
gaat worden. Daarnaast twijfelde men aan het in de vergunningaanvra
ge vermelde tijdelijke karakter van de opslag. 

radioaktief afval 

Zoals bekend valt het niet mee om het 
door kerninstallaties geproduceerde af
val op verantwoorde wijze te verwerken. 
In contracten van de kerncentrale 
Borssele met de Franse opwerkingsfabriek 
Cogéma in La Hague wordt geen zekerheid 
gegeven over daadwerkelijke behandeling 
van de bestraalde splijtstofstaven. 
Maar ook de jaarlijkse stort van het 
laag- en middenradioaktief afval o.a. 
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van kerncentrales in de oceaan onder
vindt steeds meer hinder. Dit jaar kon 
de storting van het Belgisch, Nederlands 
en Zwitsers afval bijna niet doorgaan 
omdat de vergunning door milieuorgani
saties voor het gerecht werd aangevoch
ten. Een dergelijke storting is in de 
Verenigde Staten verboden en dat is 
voor de direktie van de centrale in 
Borssele een dreigend vooruitzicht.OOk 
de opwer.kingsproblemen dwingen tot uit
breiding van de opslagvoorzieningen in 
de centrale. 
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geen oplossing 
In 1978 vroeg zij dan ook vergunning 
.aan om een gebouw te mogen neerzetten 
voor radioaktief afval. Tegelijk wilde 
zij de bestraalde.splijtstofstaven bij 
hun tijdelijke opslag in de centrale 
in afwachting van afvoer naar de opwer
kingsfabriek dichter bij elkaar plaat
sen in de waterbassins dan voorheen. 
zoA0ende kunnen meer staven opgeslagen 
worden en stagnatie in de afvoer worden 
opgevangen. De vergunning voor deze zgn. 
compactopslag is op 18 april van het vo
rige jaar gekomen en de opdracht tot 
produktie van de compactrekken is inmid
dels gegeven. 
Ook het opslaggebouw voor vast radioak
tief afval was bedoeld voor tijdelijke 
opslag om stagnatie in de afvoer ervan 
op te vangen. Toch is dat vreemd gezien 
de capaciteit van het gebouw. Er zou 
volgens de PZEM afval van 8 tot 9 jaar 
"Bbrssele-stroom" opgeslagen kunnen wor
den: Terecht kun je dan ook vraagtekens 
plaatsen bij het tijdelijke karakter 
van de opslag. En een oplossing voor het 
afvalprobleem is het natuurlijk al hele
maal niet. 

stralende atoombunkers 
Het Energiekomitee Zeeland vreest dat er 
meer achter zit. In juli 1972 heeft de 
Wetenschappelijke Raad voor de kernener
gie de regering een advies uitgebracht 
over de opslag van het licht- en midden
radioaktief afval. Dit in het kader van 
het Amerikaanse startverbod. De WRK ad
viseerde de regering om het afval in af
gedankte kerncentrales te storten. Naast 
zo'n radioaktief mausoleum zou dan een 
nieuwe kerncentrale gebouwd kunnen wor
den. 
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of moet Borssele dicht? 
Oplossingen worden tot in het absurde be
dacht, dat blijkt. Het Koninklijk Besluit 
van begin september 1975 spreekt wat dat 
betreft re~lere taal. Volgens dat Besluit 
moet de centrale tijdelijk buiten bedrijf 
worden gesteld, als ernstige stagnatie.in 
de afvoer van het afval zou optreden en 
de ruimte binnen de centrale voor de vei
lige opslag ervan zou zijn gevuld. De 
vraag is nu dus, wanneer Borssele dicht 
gaat~! 

Borssele is nog open .•.. 

hoog-aktief afval opgeslagen 
De voornaamste reden voor het besluit 
van B en W is de onduidelijkheid over 
wat voor afval de PZEM in het gebouw zou 
willen opslaan. In de vergunningaanvraag 
gaat het alleen om laag- en middenaktief 
vast afval. Maar uit andere bronnen, waar 
onder de vorige minister van Ekonomische 
Zaken en ambtenaar De Bruyn van het Mi
nisterie van Volksgezondheid, blijkt dat 
ook het veel gevaarlijkere hoogaktieve 
afval opgeslagen kan worden. De heer Tik
tak, bedrijfsleider van de kerncentrale 
zegt in een intervieuw met VPRO-medewer
ker Kees Slager, dat zelfs het van de op
werkingsfabriek teruggekomen kernsplij
tingsafval opgeslagen kan worden, als de 
verpakking maar dik genoeg is! B en W 
zijn met name van Van Aardennes uitspraak 
zo geschrokken dat voor de PZEM het licht 
op rood gezet is. 
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eerste slag gewonnen 

Met dit besluit hebben de Vereniging Mi
lieuhygiêne Zeeland en het Energiekomi
tee de eerste slag gewonnen. Uitstekend 
gedocumenteerd hebben zij via de hoorzit
ting B en w tot andere inzichten gebracht 
Maar de PZEM zal zich niet gemakkelijk 
gewonnen geven. Zij zal zeker bezwaar 

Kritiek in open brief 

aantekenen ofschoon dat tot op heden nog 
niet gebeurd is. In eerste instantie kan 
de PZEM daarvoor terecht bij de gemeen
teraad van Borsele. Deze zal waarschijn
lijk niet van standpunt veranderen. Dan 
blijft de mogelijkheid om hogerop te 
gaan. Laat de anti-kernenergiebeweging 
zich voorbereiden op een zware krachtme
ting en alle zeilen bijzetten. 

Jaarverslag PZEM 
Het Energiekomitee Zeeland (EKZ) heeft in een open brief gereageerd 
op het jaarverslag van de PZEM. Dit jaarverslag kan door iedereen 
worden aangevraagd, maar of je het dan ook krijgt is een tweede. 
Het EKZ is het in elk geval niet gelukt om het via de normale ka
nalen te krijgen. Is dit nu de zo broodnodige open diskussie? 

boekhouding 
De reaktie spitst zich toe op de proble
matiek rond de kernc.entrale Borssele, 
waarvan de PZEM de beheerder is. dekon
stateerd wordt dat de PZEM een meer voor
zichtige houding aanneemt ten aanzien van 
kernenergie dan voorheen. Uit de manier 
van boekhouden valt af te leiden dat de 
PZEM verwacht in de toekomst geen kern
centrales meer te bouwen. zou men de hui
dige prijs van een kerncentrale meenemen, 
met de opwerkings- en opbergingskasten 
van het afval, dat moet men zogezegd met 
de billetjes bloot voor wat betreft de 
werkelijke, hoge prijs voor atoomstroom. 

onduidelijkheden 
Het is verstandig van de PZEM om geld te 
reserveren voor de opberging en opwerking 
van het radioaktief afval en de afbraak 
van de kerncentrale Borssele. OVer de 
werkelijke kosten daarvan en voor welke 
zaken nu precies geld gereserveerd wordt 
is de PZEM echter onduidelijk. De PZEM 
denkt 100 miljoen gulden nodig te hebben 
voor afbraak van de kernce.ntrale, 40 tot 
50 jaar na stopzetting. De Amerikaanse 
General Accounting Office rekent een 
veelvoud van dat bedrag. Een kostenpost 
is onder meer de premie voor de wettelijk 
voorgeschreven verzekering. Wie gaat er 
echter betalen als de kosten van een ram~ 
niet meer door de verzekéring gedekt wor
den? In polissen van de burgers wordt 
een uitzondering gemaakt voor de gevol-
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gen van kernrampen. Gebeurt dat omdat 
kernenergie zo veilig is?: Ook vraagt 
het EKZ zich in de open brief af; waarom 
de Zeeuwen nu al zo'n hoge ströomprijs 
moeten betalen, terwijl zoveel kosten 
nog niet eens mee zijn genomen in de ta
rieven? Verder blijft het EKZ vragen, 
hoeveel het alluminiumbedrijf Péchiney 
nu eigenlijk betaalt voor haar stroom. 

stof tot nadenken 

Het EKZ is om velerlei redenen tegen 
kernenergie. Hopenlijk geeft tenminste de 
financiêle kant van kernenergie de aan
deelhouders reden en stof tot nadenken. 

DS 
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De gemeenteraad van Tilburg heeft op 
7 september j.l. een zogeheten "WIND
MOLENBESLUIT" aangenomen. Dit positie• 
ver bericht wordt overschaduwd door 
de inhoud v.an dit besluit. Volgens 
het eerste artikel: "Het is verboden 
een windturbine op te richten". Onder 
bepaalde voorwaarden kan wêl vergun
ning worden verleend. Deze voorwaar
den zijn nog niet ingevuld door de 
gemeente. Inmiddels is de tilburgse 
windmolengroep uitgenodigd mee te 
denken oYer de formulering van voor
waarden met betrekking tot veilig
heid, geluid en afmetingen. 

Partij van de Arbeid afdeling Til
burg is bezorgd over de nukleaire 
aktiviteiten in Belgiê. Deze be
zorgdheid werd onlangs omgezet in 
een afdelingsbesluit met 4 eisen ten 
aanzien van heropening Eurochemic, 
apslag radioaktief afval in de 
klei, rampenplan en aktieve voor
lichting (door overheid) naar de 
bevolking. PvdA-Tilburg zal dit 
atandpunt voorleggen aan het lande
lijk partijbestuur, met het dringend 
verzoek druk uit te oefenen op de 
nederlandse en belgische regering. 
Daarnaast wordt gevraagd kontakt op 
te nemen met de vlaamse en waalse 
zusterpartijen. OVerigens kondigt 
PvdA-Tilburg aan politieke druk uit 
te oefenen op gemeentes, gewesten 
en provincie. 

brandstof 
signalen over energie 

WISE heeft gelQ. nodig. WISE (World 
Information Service on Energy) 
draait sinds 1978 op de verkoop 
van het "lachende zonnetje". De 
aktivitei~en van WISE zijn echter 
fors uitgebreid, én de verkoop 
van lachende zonnetjes ("wie heeft 
er nog geen?") begint te stagneren. 
Vandaar de geldnood van WISE. 
Neem een'abonnement op WISE
bulletin (twee-maandelijks). Bel 
of schrijf naar WISE, Blasiusstraat 
90, 1091 CW Amsterdam 020-924264 
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De Giro-blauw-aktie. Echt iets 
voor de lange winteravonden in 
je eigen giro-kantoor! 

Werkgroep Kernenergie OUdenbosch orga
niseert op 30, 31 oktober en 1 november 
een "KERNENERGIE-WEEKEND" in OUdeno.sch. 
Diaseries, films ("The China Syndrome") 
diskussies, informatiestands vormen de 
hoofdbestanddelen vàn het programma. 
Verdere inlichtingen: 
Werkgroep Kernenergie Oudenbosch, 

"p/a Darinkveld 13, 4731 VK OUdenbosch. 

Het nieuwe maandblad van de Basis
groepenbeweging heeft de toepasselijke 
naam "AFVAL" gekregen. Het eerste num
mer (september 1 81) omvat artikelen over 
Dodewaard, Geertsema, Almelo, Kalkar. 
Zeer interessant is de belangstelling 
van de vaderlandse strijdkrachten voor 
anti-kernenergiemanifestaties. 
Een abonnement voor de eerste 8 nummers 
kost f 12,50. OVer te maken op gironr. 
4592487 ten name van Sybren Brouwer, 
onder vermelding van abonnement AFVAL. 
Korrespondentie-adres: Hans Krikke, 
Bilderdijkstraat 182, Amsterdam 
020-851609 (enkel overdag!) 
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