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Redactioneel 

"Vom Osten,ja aus der DDR" zegt ze op 
de mij inmiddels vertrouwde cynische 
toon zodra het over "da drüben" gaat. 
Haar verontwaardiging deel ik echter 
niet geheel,opportunist die ik ben. 
Het auto-rijverbod geldt weliswaar 
niet voor "Ausländer", maar een ex
tra dag in Berlijn draagt bij in 
mijn zorg voor de "Umweltschutz". 
De smog is inderdaad vreselijk. Via 
de Sender Freies Berlin wordt mij 
geadviseerd om zoveel mogelijk bin
nwn te blijven en de ramen gesloten 
te houden. Ik kan de verleiding niet 
weerstaan en met een zakdoek voor de 
mond plaats ik een leeg bierflesje 
op de rand van het balkon. Leuk voor 
thuis zo'n flesje Berliner Luft. 
"Da drüben gibt es kein Smog, da 
wirst du heute Abend im Fernsehen 
nichts von hören und sehen, aber 
diese Scheisse kommt alles aus der 
DDR, das sag ich dir. " 
"Ja, ja,das machen Sie da sicher ab
sichtlich um West-Berlin,die Clito
ris vom Osten zu reizen" provoceer 
ik. Ze raakt nu echt ge!rriteerd door 
zoveel onbegrip. "Na wirklich,Um
weltschutz wie bei uns gibt es dort 
dr\lben nicht." 
"En Bayer dan,die al hun rotzooi in 
de Rijn kiept. Bij ons in Limburg 
loopt op dit moment iedereen met de 
snotlap voor z'n bek vanwege die 
Scheisse uit jullie Ruhrqebied" werp 
ik tegen. 
Buiten schijnt de zon en het is net 
of er een frisse ochtenddauw in de 
straat hangt. Maar frisse dauw is er 
in Berlijn sowieso nooit en het is al 
laat in de middag. Ik betrap er mezelf 
op dat mijn laatste restje vertrouwen 
in het "realexistierende Sozialismus" 
dreigt op te lossen in Berliner Luft. 
Zonder zakdoek haal ik het bierflesje 
naar binnen en stop een prop toilet
papier in de hals. Ik volhard in mijn 
overtuiging dat het hier gaat om een 
souvenir uit WEST-Berlijn. 
's Avonds toch maar even DDR-Fern
sehen geguckt. Mijn eerdere vooroor
delen dat hierop alleen maar wordt 
voorgelezen uit de Marx-Leninwerke 
waren al eerder gelogenstraft. op het 

Inhoud 

nieuws de mij vertrouwde beelden van 
het eerste voorjaarsgebeuren.Da's 
bij ons ook altijd. Zo gauw de vorst 
weg is en het zonnetje doorbreekt, 
lijkt onze hele Joumaal-redaktie 
zich naar Amsterdamse terrassen en 
plantsoenen te moeten begeven om 
het volk kond te doen van het vro
lijke ontwaken der mensheid uit een 
te lange winterslaap. Zo ook hier. 
"Na,sehst du?" klinkt het - inmid
dels weer heel dicht- naast me. 
Langzaam dringt de ernst van deze 
triomfaal gefluisterde opmerking 
door in mijn overwonnen geest. Ter
wijl wij de godganse dag binnen heb
ben moeten zitten in een bedompte 
Sozial-Wohnung toont de DDR Fern
sehen ons haar clitoris. Niks geen 
smog,niks geen auto-rijverbod,niks 
geen binnenblijven. Moeders met 
spelende kinderen op een plantsoen, 
buiten,in de zon!! 
op een paar honderd meter vanwaar ik 
het Oostblokcynisme heb proberen te 
relativeren. Ik kijk nog eens even 
goed of ik een van de moeders met 
een zakdoekje voor de mond zie zit
ten. Of ik een van de kinderen zie 
hoesten. "Sind das Archiv-Aufnahmen" 
vraag ik beterwetend. 

De volgende dag rijden we richting 
Nederland. De lucht is weer opge
klaard,maar de zon is inmiddels ook 
weer weg. Mijn flesje Berliner Luft 
ligt op de achterbank. Bij de grens 
mompelt een DDR-beambte voor de zo
veelste maal zijn retorisch Pflicht
gedioht "Drogen,Waffen,Munition,Funk
gerit?." 
"Nee ••• aber ja doch,Drogen. Eine 
Flasche Berliner Luft" zeg ik glim
lachend en met een achteloos gebaar 
maak ik hem attent op ons flesje 
conflictstof. 
"Hiergeben,das ist Eigentum der 
Volksrepublik Deutschland~'" 
Dus toch?. 
Ik neem mij voor om bij mijn volgende 
Berlijnreis een flesje vervuild 
Rijnwater mee te smokkelen. Dat is 
tenminste ons eigendom. 
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Twijfels over veiligheid van 
kerncentrale Doel 

Belgi~ kan niet zonder kernenergie, 
Bijna zeventig procent van de elek
triciteit wordt opgewekt door zeven 
kerncentrales: vier in Doel (langs 
de Nederlandse grens) en drie in Ti
bange (aan de Maas). De vier reactoren 
van Doel zijn inmiddels berucht in 
Nederland. Vier weken lang werden ze 
bediend door 120 personeelsleden, in 
plaats van de gebruikelijke 800. Drie 
noodstops werden zonder kleerscheuren 
(althans, naar een mededeling van de 
directie) overleefd. De vervanging 
van een deel van de brandstofstaven 
in Doel-4 werd gelukkig niet aan het 
kantoorpersoneel overgelaten. Na af
loop van de staking wordt het beheer 
en onderhoud weer overgelaten aan be
voegd personeel. "Alles is perfect 
onder controle •• " volgens de Vlaamse 
minister van Arbeid Bansenne . 

Toch duiken er twijfels op. Niet ten 
aanzien van de (on)veiligheid tijdens 
een arbeidsconflict, maar ten aanzien 
van de mogelijk "ingebakken" gebreken 
die de centrales van Doel kunnen op
breken. 

soep met ballekes 
Allicht kwam in contact met een Belg 
die in 1978 gedurende negen maanden 
werkzaam is geweest bij de bouw van 
Doel-3. Als "metreur" (nacalculator) 
moest hij exact nagaan welke materia
len en in welke hoeveelheden er ge
bruikt werden~ Met die gegevens en be
rekeningen kan de uitvoerder van een 

foto: P1et de Blanken 

Bet arbe idsconflict tussen werknemers en exploi
tant van Atoompark Doel is achter de rug. De direc
tie heeft aangetoond dat een kwartet kerncentrales 
gemakkelijk in toom te houden is met een geredu
ceerd personeelsbestand. Zonder gevaar voor de om
wonenden. Maar de kernvraag is of de centrales van 
Doel niet zelf van vermoeidheid neervallen. Er be
staat gerede twijfel over de bouw van Doel. Een na
der onderzoek is dringend gewenst. 

bouwproject de juiste rekening opstel
len voor de opdrachtgever. In dit ge
val moest onze zegsman, die om begrij
pelijke redenen onbeke.nd wenst te 
blijven, nagaan hoeveel beton, cement, 
stenen en tegels werden gebruikt. 
"Ik kreeg de kans oa daar te gaan wer
ken. En dat was een meevaller voor 
iemand die tegenstander is van kern
energie. Overal kon ik vrij rondlopen 
en alles kon ik bekijken. Een onge
looflijke gastvrijheid.Jammer genoeg, 
en dat zeg ik nu negen jaar later, 
heb ik toen mijn ogen en oren niet 
ver genoeg open gezet. Want ik ver
moed dat er fouten zijn gemaakt. Er 
heerste daar een enorme nonchalance 
die je niet verwacht bij de bouw van 
een kerncentrale. Ik herinner mij nog 
heel goed de eerste dag dat ik daar 
begon te werken. In de bouwkeet zat ik 
mijn inschrijvingsformulier in te vul
len, toen plotseling de uitvoerder 
binnenstormde en begon te schelden te
gen iemand van de betonfirma "dat het 
afgelopen moest zijn om soep met bal
lekes te leveren." 

Op het bouwterrein stond een betonfa-

Wim Kersten 
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briek op volle toeren te draaien om
dat de bouw i n twee ploegen doorging. 
De kwaliteit van beton is van vitale 
betekenis, want een kerncentrale moet 
gedurende 25 jaar tegen een stootje 
en tegen bestraling bestand zijn. In 
de regel is een permanente kwaliteits
controle onontbeerlij k. Maar in werke
lijkheid werden er steekproeven geno
men door een kwaliteitscontroleur die 
in dienst was van de bouwmaatschappij, 
een tijdelijk consorti um van een aan
tal Belgische bedrijven. 

geen e1sen 
"De vloeibaarheidsgraad van beton is 
van wezenlijk belang. Wanneer de sterk
te van het beton onder de maat is, is 
de druksterkte van het beton minder 
waardoor er mogelijk sneller materiaal
moeheid ontstaat. Bovendien werden de 
werkzaamheden opgejaagd, he~ tempo 
lag hoog . Op een gegeven moment lag 
de bouw zelfs achter op het scha.&. 
Men loste dat euvel op door extra per
soneel in dienst te nemen om beton te 
storten. Ik vraag me af of die mensen 
wel voldoende kwalificaties en erva
ring hadden als betonstorters. Nu is· 
dat geen vreemd verschijnsel , dat 
komt overal voor. Mij hebben ze ook 
nog nooit naar diploma's gevraagd . 
Maar voor de bouw van een kerncentrale , 
een uiterst serieuze bezigheid, mag 
je toch strenge eisen stellen aan je 
personeel en je materialen" . 

Een werkeli jk gebeurd voorbeeld mag 
dienen als illustratie. Dwars door de 
bekisting voor een betonnen wand liep 
een elektricitei t s kabel. Die wa s no
di g voor de verlichting van het bouw
ter r e in, omdat er ook ' s avonds en 
' s nachts werd gewerkt. De kabel werd 
gewoonweg bedolven onder het be t on . 
Naderhand werd aan weerszijden van de 
betonnen wand de kabel afgeknipt, en 
de twee gat en dichtge smeerd met c ement. 
Zo 'n ingebakken kabel levert een weef
fout op in de betonnen muur. Dat leidt 
tot verzwakking van de construct ie. 
Ook het verschijnsel ' grindnesten' is 
onderkend . Dat z i j n p l ekken waar he t 
bet on zwakker is vanwege onvoldoende 

trilling bij het storten. Aan de bui
tenkant zijn grindnesten goed te zien. 
Die werden dan ook keurig dichtgece
menteer9. Maar wat er binnen in een 
betonnen muur niet goed zit, is uiter
aard niet te zien. En hier gaat het om 
wanden van ongeveer é4n meter dikte. 
"Bet is op zich 110eilijlt oa na te 
gaan of er geèxpert.eneerd is .. t ver
schillende diktes , Ik weet ook niet 
of de centrale grondig is gelnspec
teerd en gekeurd voordat hij in ge
bruik werd genomen in 1982. Dat zou 
in ieder geval gebeurd 110eten zijn 
door een onafhankelijk instituut. 
Dat keuringsrapport moet eigenlijk 
op tafel komen. Ik kan de invloed van 
de gebreken niet relateren aan de 
deugdelijkbeid van deze kerncentrale . 
Een onafhankelijke instantie 110et 
dat beoordelen. Maar het is beslist 
nodig dat zoiets gebeurt." 

De centrale vraag draait om de vei
ligheid van deze kerncentrale. In 
hoeverre zijn er 'fouten' gemaakt 
en hoe kunnen die uitpakken. Zal 
Doel-3 het jaar 2007 (geplande levens 
duur gerekend vanaf 1982) halen? 
Genoeg vragen en onduidelijkheden 
waarop een onafhankelijk antwoord 
moet komen. Bet Progressief OVerleg
orgaan Roosendaal heeft hierover al 
vragen gesteld aan Burgemeester en 
Wethouders van die gemeente . Ook in 
de Tweede Kamer zal deze kwestie aan 
de orde komen . Daarbij zal worden 
aangedrongen op een inte rnationale 
inspectie van Doel-3, en mogelijk 
ook van de drie overige kerncentra
les. Bet Internationaal Atoom EnergJe 
Agentschap in Wenen zal dezelfde 
vragen krijgen voorgelegd. 

Onze zegsman wil wel nog kwijt dat 
hij de bouw van zo'n kerncentrale 
ervaren heeft als een spectaculaire 
gebeurtenis: "Die koeltoren, dat is 
prachtig als je er onder s taat . Ge
lijk een kathedraal". 
Tij dens zijn werkzaamheden aan Doel-3 
volgde hij een avondcursus 'restau
rati e in de bouw' • "De aedecursisten 
trokken wel een vree~ gezicht toen 
ze hoorden waar ik overdag werkte. 
Maar misschien komt die cur.sus nog 
van pas , als Doel gerestaureerd moet 
worden tot monument •• " 

(Naam en adres van onze zegsman zijn 
bekend bij de redactie) 
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Het echte verdriet van 
België: radioactief afval 

We zullen ons in dit kader beperken 
tot de structurele fouten die de 
overheid van onze zuiderburen maakt 
met betrekking tot de problematiek 
van het kernafval. 
In de Belgische besluitvorming om 
het reeds immense kernenergiepark 
nog verder uit te breiden, is het 
afvalprobleem wel degelijk ter 
sprake geweest, maar het werd uit
eindelijk toch te onbelangrijk ge
acht. 
Met betrekking tot de afvalproblema
tiek nemen de Belgen binnen Europa 
een minderheidsstandpunt in. Veel 
landen in de onmiddelijke omgeving, 
zoals Nederland, stellen preventieve 
maatregelen betreffende het afval 
primair op de voorgrond. De Belgi
sche beleidsmakers zien hier letter
lijk en figuurlijk geen brood in en 
beschouwen nucleair afval als een 
noodzakelijk kwaad. Immers, zo rea
geren ze, elke energieproduktie le
vert afvalstoffen op. Een dubieuze 
constatering, want ik kan me nauwe
lijks voorstellen dat zon, water en 
wind afvalstoffen bevatten, voorzover 
ze er tenminste niet door de mens 
zelf zijn ingebracht. 
De eerste fout is dus al gemaakt. 

opwerking 
Van officiële zijde in België wordt 
beweerd dat een oplossing van het 
afvalprobleem gezocht moet worden in 
de mogelijkheid om het kernafval via 
opwerking te verrijken. De tweede 
fout, want een dergelijke "oplossing" 
kost de Belgische consument handenvol 
geld. Het gaat hierbij in eerste in
stantie om een bedrag van zes miljard 
frank per jaar. Van realiteitszin 
getuigende prognoses spreken zelfs 
over een gigantisch bedrag van tussen 
de veertien en twintig miljard frank 
per jaar in de nabije toekomst. 
Daarbij komt nog dat de beheerspro~ 
blematiek ook dan nog blijft bestaan. 

Milieubeschermers gaan uit van ~~n basisprincipe: 
begin niet aan iets waarvan je de gevolgen niet kunt 
overzien. 
Milieubeschermers kennen echter ook ~~n vreselijke 
waarheid: ze worden niet of nauwelijks gehoord. 
Alhoewel, niet gehoord is wel erg eufemistisch uit
gedrukt. Ze moeten het echter telkens wel opnemen 
tegen de lobby van het bedrijfsleven. Economische 
motieven blijken nu eenmaal belangrijker te zijn 
voor bestuursverantwoordelijken dan ecologische. 
Tot welke resultaten dat kan leiden, blijkt uit 
onderstaand a~tikel dat de fouten van de Belgische 
overheid op een rijtje zet. 

Het hoog-radioactieve materiaal moet 
verder worden geconditioneerd om ten
slotte definitief te worden opgebor
gen op een dusdanige wijze en plaats 
dat het geen gevaar oplevert voor 
volgende generaties. 
De Belgische overheid blijft echter 
uitgaan van economische normen van 
vandaag voor de veiligheid van morgen, 
een levensgevaarlijke strategie. 
We noteren de derde fout. 

onderzoek 

Zowel de Belgische overheid als de 
consumenten gaven de afgelopen decen
nia smakken geld uit aan afvalbeheer 
en onderzoek. Desondanks bleef het 
resultaat nihil en de inspanningen 
leverden geen enkel concreet resul
taat op. Het werkte in feite juist 
andersom: de problemen werden er n6g 
groter door. 
Het enige wat al dit speurwerk op
leverde, was een beter inzicht in de 
afvalproblematiek. Parallel hieraan 
loopt het dalende vertrouwen in een 
structurele en afdoende oplossing. 
Diverse rapporten van gezaghebbende 
buitenlandse onderzoeksinstellingen 
schetsen een beeld van de belang
rijkste ontwikkelingen. Die moeite 
blijkt aan de Belgische bestuurders 
echter niet besteed. Ze hebben er 
geen enkele boodschap aan en maken 
hiermee de vierde fout in successie. 
Een relevant beleid, hoe globaal en 
beknopt dan ook, ontbreekt nagenoeg 
geheel. Er zijn zelfs geen documenten 
te vinden waaruit op valt te maken 
dat er is gewerkt aan een oplossing 
voor het Belgische afvalprobleem. 
Het feitelijke beleid wordt gemaakt 
door functionarissen die afkomstig 
zijn uit de elektriciteitswereld en 
aanverwante industrieën. Deze ver
strengeling van belangen leidt er toe 
dat men geen enkel vertrouwen kan 
stellen in het gevoerde beleid, dat 

Piet Horsten 
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immers ui tb linkt in eenzijdigheid. 
Waarmee we de vijfde fout kunnen 
noteren. 
De aanwezigheid van transuranen in 
het opwerkingaafval zet het bestaande 
beheersconcept in al zijn voegen op 
de helling. In dit concept staat de 
opwerking van bestraalde splijtstof 
centraal . Het hoog-radioactieve mate
riaal wordt verglaasd en ndddelmatig 
actief afval wordt vermengd met beton 
of bitumen. Daarna wordt bet afval in 
de kleilagen bij Mol ondergebracht. 
Helaas blijken echter zowel de geolo
gische als de voorziene conditione
ringsmetboden geen afdoende veilig
beid te garanderen. Omtrent de lolta
tie bij Mol zijn momenteel enkele 
fundamentele vraagtekens gerezen. De 
diepte is te gering, de klei is te 
corrosief en de aanwezigheid van com
plexe organische stoffen in deze klei 
zijn slechts enkele van de vele pun
ten waarop het Studiecentrum voor 
Kernenergie (SCK) het antwoord schul
dig moet blijven. 
De zesde fout op een rij. 

ontwaken 
Het nut van opwerking in het kader 
van afvalbeheer kan zeker ter discus
sie worden gesteld. De aangedragen 
maatregelen zijn geen van allen ver
antwoord te nOE>men. 

6 

Voor wat betreft de toekomst dienen 
zich twee mogelijke beheersstrategie-
en aan. Dat zijn allereerst de door
gedreven opwerking, zowel met als 
zonder afzondeTlijke conditionering, 
en de directe dumping van splijtstof 
in onopgewerkte vorm. 
Bet onderzoek naar beide varianten 
vergt echter noq ontzettend veel re
search, zodat momenteel geen enkele 
beslissing omtrent industriële ver
werking kan en mag worden genomen. 
Hopelijk ontwaakt de Belgische over
heid bijtijds uit haar nucleaire 
coma om niet voor de zevende maal in 
de fout te gaan. In concreto zal het 
erop neerkomen dat de opwerkings
fabriek Burochemie dicht moet blijven 
en dat het contract met Co~ma in 
het Franse La Hague wordt verscheurd. 
Helaas geeft de houding van de Bel
gische overheid rondom de staking in 
Doel ons weinig vertrouwen ~n een 
spoedig herstel van de patiënt. 

• 



Energierecht 
ENERGIERECB'l'/ H.G. de Maar (red), 
met bijdragen van A.J. van den Berg 
(et al.). 
Alphen aan de Rijn,Samsom H.D. 
Tjeenk Willink,1987. 
Met literatuuropgaven, register. 
ISBN 90-6092-234-4. Prijs f 74,50. 

"Dit boek biedt de niet-ingewijde in 
het energierecht een oriëntatie. 
iemand die op een of meer onderdelen 
al goed thuis is en het naadje van 
de kous wil weten, zal wellicht on
voldoende antwoorden op zijn vragen 
vinden" aldus het woord vooraf van 
de redacteur. De inhoud heeft het 
hele scala van het energiegebeuren 
niet gedekt, maar dat beoogde De 
Maar dan ook niet. 
In het eerste hoofdstuk wordt in 't 
kort wat verteld over de geschiede• 
nis van de energievoorziening en de 
positie hiervan in de hedendaagse 
maatschappij. Het geeft verder een 
schets van het wettelijke kader. 
In hoofdstuk twee wordt begonnen met 
een analyse van het kader waarin het 
Internationaal Energie Agentschap 
(IEA) opereert. Ook aan het Inter
nationale Organisatie voor Atoom
energie IAEA te Wenen wordt aandacht 
besteed. Tevens wordt de betrokken
heid van de nationale overheid bij 
de energievoorziening in verschil
lende perioden belicht. Hierbij 
komt de strijd tussen publiek- en 
privaatrecht aan de orde: bemoeit de 
overheid zich niet teveel met de 
energieproduktie? Ik denk daarbij 
aan het beruchte Herenakkoord. 
Energiebesparing is een duidelijk 
bestuurlijk onderwerp. De Wet Ener
giebesparing Toestellen (WET) wordt 
besproken,evenals de wetgeving in
zake duurzame energie. 
Hoofdstuk vijf behandelt het complex 
van de mijnbouw, waarbij het deel 
over de wettelijke regelingen voor 
het continentale plat wel het be
langrijkste is. 
Bij aardolie en steenkool denkt een 
groot deel van de Nederlandse be
volking aan de sluiting van de Lim
burgse mijnen en aan de jaknikkers 
in het westen van ons land. 
Een belangrijk element is het recht 
van de EEG, welke een hogere wet
geving vereist dan onze nationale 
regelgeving. Steenkool is anno 1987 
nog steeds belangrijk voor de ener
gievoorziening van bijvoorbeeld de 

In de literatuur over energie is tot nu toe weinig 
aandacht besteed aan de juridische en bestuurlijke 
aspecten. Enerzijds is dat het gevolg van de aan
dacht voor technische en economische aspecten, 
anderzijds is een beschrijving van het energie
recht bepaald geen eenvoudige taak. 
Onlangs verscheen het boek "Energierecht" op de 
markt, onder redaktie van Mr. H.G. de Maar. In 
negen hoofdstukken, geschreven door veertien des
kundigen, wordt de relatie tussen beleid en recht 
weergegeven. 

Amer-centrale. Denk ook aan de 
regelgeving betreffende invoer, 
direct gerelateerd aan de stroom
prijs. Een gedeelte van dit hoofd
stuk is gewijd aan de LPG-proble
matiek. Eenieder herinnert zich 
nog wel de energiecrisis van '73. 
Alle regels ter voorkoming van 
schaarste worden Qesproken. 
Het hoofdstuk over gas beslaat zo'n 
30 pagina's. Er wordt ondermeer 
beschreven wat de positie is van 
de particuliere producent Gasunie. 
Belangrijk is ook het model algeme
ne voorwaarden voor de levering van 
gas: Algemene Voorwaarden Gas 1979. 
Ook het hoofdstuk over elektrici
teit gaat in op deze problematiek. 
Dit hoofdstuk beslaat echter een 
veertigtal pagina's. De gordiaanse 
knoop van Arnhemse Instellingen 
wordt in slechts vier bladzijden 
"ontrafeld". Op de pagina waar de 
eigen opwekking en terug- en door
levering van stroom is beschreven, 
komt men met de algemene stelling 
dat tot maximaal 5 megaWatt op 
daguren mag worden teruggeleverd 
volgens de regels van het VEEN. 
Hieruit blijkt hoezeer het energie
recht nog in ontwikkeling is. 
De laatste twintig pagina's van 
"Energierecht" zijn besteed aan 
kernenergierecht. Helaas iets té 
beperkt! 
Als belangrijkste misser van het 
boek valt aan te merken dat er geen 
enkele jurisprudentie aan bod is 
gekomen. Het boek is een oriëntering 
zoals De Maar het zelf ook al om
schreef. Hopelijk is het boek dan 
ook een aanzet om te komen tot een 
verdere ontwikkeling van het ener
gierecht. Professor Slot heeft on
langs een eerste aanzet gegeven met 
de oprichting van het Instituut voor 
Energierecht. Nederland is zeker 
geen koploper op het gebied van 
energierecht en kan zeer zeker een 
voorbeeld nemen aan landen als de 
Verenigde Staten, Frankrijk, West
Duitsland en de EEG. 

• 

Toon de Laaf 

7 



Rondleiding in kleinschaligheid: 
de Twaalf Ambachten 
Elke twee weken kijken in Boxtel mensen in de spie
gel van de consumptiemaatschappij. Tegelijkertijd 
zien ze hoe ze het leven aardiger kunnen maken. 
Een verslag van een rondleiding in kleinschalig
heid. 

Wim Kersten Experimenteercentrum De Twaalf Am
bachten in Boxtel biedt een trooste
loze aanblik op een sombere winterdag. 
De originele spiraaltuin ziet er kaal 
uit, het ijs op de ringvijver verbergt 
het waterleven. Woonhuis, kantoo.rruim
te en winkeltje zijn goed zichtbaar. 
Maar de verrassingen zitten onder de 
grond in de vorm van een constructie
voorbeeld van een deel van een "onder
landhuis" en een half ingegraven iglo
achtig bouwsel, dat binnen de aanblik 
biedt van een klein theater met veer
tig zitplaatsen: een experimentele 
geodetische koepel. woekeren met de 
ruimte, vechten met vierkante deci
meters. Dat parool geldt ook voor de 
achterliggende ideeën van De Twaalf 
Ambachten: houden wat we hebben, met 
gebruikmaking van je eigen energie. 
Oprichter, inspirator en trekpaard 
Sietz Leeflang begint aan zijn zo
veelste inleiding voor 26 gasten. Elke 
veertien dagen (op zaterdag)· komt een 
groep bezoekers kijken, luisteren en 

Rondleidingen vinden plaats op zaterdagen van 
10.00 - 13.30 uur. Telefonisch aanmelden via: 
04116-72621. Prijs per persoon f 6,-. Abonnees 
van tijdschrift De Twaalf Ambachten genie'ten 
een korting van vijftig procent. Een abonne
ment (4 nummers per jaar) kost f 30,-. 
Gironummer 393'9393, Boxtel. 
Bezoekadres: De Bleken 2, 5282 HB Boxtel 
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discussiêren naar de opvattingen en 
concrete voorbeelden van de man die 
(als redacteur wetenschap bij het Al
gemeen Handelsblad) grootschalige tech
nieken verdedigde. Dat is nu wel anders, 
wijzend op de enorme gevolgen van kern
energie en chemische industrie. 
Energie, voedsel, water, zelfwerkzaam
heid en rekening houden met de mense
lijke maat vormen de kapstokken die 
Sietz Leeflang gebruikt om zijn ver
haal aan op te hangen. "Inspiratie
bron voor leven, wonen, werken en on
dernemen op menselijke schaal volgens 
de nieuwste ecologische inzichten", 
aldus de achterflap van het kwartaal
tijdschrift De Twaalf Ambachten dat 
in eigen beheer wordt uitgegeven. 

Op een winterdag is "warmte" het hoofd
thema van de rondleiding. En dat thema 

wordt concreet gemaakt door diverse 
soorten en modellen tegelkachels, die, 
met hout als brandstof, gemakkelijk 
een rendement van tachtig procent op
leveren. Drie kwartier stoken voor 
twaalf uur wa;rmte. Bovendien wordt de 
mogelijkheid geboden om zelf je eigen 
tegelkachel te vervaardigen onder des
kundige begeleiding. Niks geen geinte
greerde schakelingen, maar duurzame en 
stoere materialen als vuurbeton en 
vloertegels. Er kunnen eike week é~ 
à twee "fin-ovens" worden vervaardigd, 
voor een bedrag van f 2.500. Voor het 
transport van de 900 kilo wegende 
kachel moet de eigenaar zelf iets re
gelen. 

consumptie-samenleving 
Al negen jaar probeert De Twaalf Am
bachten de grootschalige wereld een 
spiegel voor te houden om de gevolgen 
van de consumptiesamenleving bloot te 
leggen. Sietz Leeflang bekent dat er 
vaak momenten van grote twijfel op
duiken, gezien de moeizaamheid van die 
activiteiten. Om een mammoettanker van 
koers te doen veranderen, daarop lijkt 
de opstelling van DTA. Niettemin is 
het noodzakelijk dat het roer om moet. 
Binnenkort is ons drinkwater niet meec 
betrouwbaar. De Brabantse mestproble
matiek, maar ook de chemische vervui
ling van Rijn en Maas stellen ons èn 
de drinkwaterleidingsbedrijven voor 
steeds grotere problemen die pas acuut 
worden als het kwaad is geschied. Het 
voorbeeld van een varkensmester uit 
IJsselstein (Limburg) spreekt boekde
len: de biggetjes werden blauw na het 
drinken van opgepompt bronwater. De 
bron bleek vervuild door de drijf
mest van het eigen bedrijf. 

Het experimenteereenrum staat bol van 
de voorbeelden die het leven aardiger, 
nuttiger en goedkoper kunnen maken. 
Waterbesparende douchekoppen, energie
zuinige lampen, composttoiletten, te
gelkachels, zelfbouwhoutbewerkingsma
chines, ondergrondse woningen, vloei
kassen. Een lustoord voor doe-het-zel
vers en knutselaars. Helaas bijna niet 
voor flatbewoners en ook in mindere 
mate geschikt voor bewoners van huur
huizen. 
"Wat zou het leuk zijn in een leuke 
wereld", zegt zanger/componist Jules 
de Corte in een ingezonden brief in 
0 De Twaalf Ambachten. "Maar voor veel 
mensen is het ondoenlijk om tegen de 
stroom op te roeien •• " • 



TSJECHOSLOWAKIJE <15%) 
1. Mochovce (2 in aanbouw, 2 gepland) 
2. Dukovany ( 4) 
3. Jasl6vske Bohunice (3, 1 stilge

legd) 
4. Temel!n (2 in aanbouw, 3 gepland) 
5. Jáchymov (uraniummijn) 

WEST-DUITSLAND (31%) 
1. Kalkar (kweekreactor in aanbouw) 
2. Jtllich (onderzoekcentrum) 
3. Lingen (1 in aanbouw, 1 stilgelegd) 
4. Grundremmingen (2, 1 stilgelegd) 
5. Niederaichbach (1) 
6. Grosswelzheim (1) 
7. ~hl (1) 
8. Obrigheim (1) 
9. Karlsruhe (onderzoekcentrum) 
10. Hamm/Uentrop (1) 
11. Biblis (2, 1 gepland) 
12. Miilheim/Káhrlich (1) 
13. Gronau (uraniumverrijking) 
14. Ahaus (opslagplaats radioactief 

afval) 
15. Gorleben (opslag radioactief af-

val) 
16. Grohnde (1) 
17. Salzgitter (opslag in zoutmijn) 
18. Brokdorf (1) 
19. Uhu/Landshut (1, 1 in aanbouw) 
20. Wackersdorf (opwerkingsfabriek in 

aanbouw) 
21. Meuzenschwand (uraniummijn) 
22. Philippsburg (2) 
23. Neekar Westheim ( 1, 1 in aanbouw) 
24. Grafenrheinfeld (1) 
25. Krilmmel (1) 
26. Brunsbiittel (1) 
27. Hanau (spli'jtstoffabrieken) 
28. Stade (1) 
29. Würgassen (1) 
30. Esensham (1) 

ZWEDEN (42%) 
1. Ringhals (4) 
2. Bärseback (2) 
3. Oskarshamm (3, tijdelijke opslag 

radioactief afval) 
4. Forsmark ( 3, plan voor opslag in 

granietrotsen) 

ZWITSERLAND (40%) 
1. Katseraugust (1 in aanbouw) 
2. Leibstadt (1) 
3. Beznau (2) 
4. Gösgen-Däniken (1) 
5. Mühleberg (1) 
6. Lucens (1 atilgelegd) 

Ongelukken en incidenten 

In de periode april 1986 - april 1987 
hebben zich op 16 lokaties storingen, 
ongelukken,incidenten en ''n ramp voor· 
gedaan: 
- Doel - Windscale/Sellafield 
- Tihange - Dounreay 
- Cap La Hague - Hinkley Point 
- Pierrelatte - Sizewell 
- Cattenom - Tsjernobyl 
- Paluel - Hamm/Uentrop 
- Creys Malville - Mtllheim/Kärlich 
- Tricastin - Hanau 

Waarsaan we nou 
eens n1et naar toe • 

EUROKAART 
Kerncentrales en bijbehorende installaties vormen 
voor veel mensen een bedreiging. Sinds de gebeurte
nissen in Tsjernobyl heeft die bedreiging een dui
delijke inhoud gekregen. Bijgaande landkaart bevat 
een overzicht van alle lokaties in West-Europa. Op 
de achterzijde vermeldt een register de bijzonder
heden pe:t land. 

Europa telt in totaal 217 kerncen
trales (stand per 30 april 1987), die 
geacht worden elektriciteit op te wek
ken. Daarnaast wemelt 't van de nucle
aire installaties die onlosmakelijk 
verbonden zijn met kernenergie: ura
niummijnen, splijtstoffabrieken, op
werkingsfabrieken, opslagplaatsen 
voor radioactief afval. 
Verder staan er qog 89 kerncentrales 
in de steigers en enkele tientallen 
op de tekentafels. 
Deze kaart laat slechts 193 centrales 
zien, omdat een groot deel van de Sov
jet Unie onzichtbaar blijft. 

Herkenning 

Kerncentrales vallen in de regel dui
delijk op in het landschap vanwege hun 
opvallende vorm en groteske bouw. Soms 
weet men ze te verschuilen, zoals in 
Flamanville (Frankrijk). 
De rivieren vormen een handig hulpmid
del om lokaties op te sporen: Donau, 
Rijn, Maas, Rh5ne en Elbe lijken de 
levensaders voor kernenergie. 
Een aantal Europese landen weigert mee 
te doen met de kernenergierace: 
-Ijsland 
-Liechtenstein 
-Luxemburg 
-Monaco 
-Andorra 
-san Marino 
-Vaticaanstad 
-Portugal 
-Ierland 
-Oostenrijk 
-Denemarken 
-Albanië 
-Griekenland 
-Noorwegen 

Maar ook hier dient men voorzichtig 
te zijn. In Kopenhagen (Denemarken) 
zijn de Zweedse kerncentrales van 
Bärseback en Ringhals bij helder weer 
goed zichtbaar. En Monaco ligt akelig 
dicht bij de nucleaire centra aan de 
Franse Rh.5ne. 

Wij houden ons graag aanbevolen voor 
coliDDentaar, correcties, suggesties 
en opmerkingen. 

Redactie Allicht, 
Postbus 8107 
5004 GC Tilburg 
013 - 351535 
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Achter elk land staat (tussen 
haakjes) een percentage ver.ld 
dat aangeeft in welke mate men 
afhankelijk is van elektriciteit 
uit kernenergiecentrales. Bv: 
Nederland betrekt 6' van de stroom 
uit kernenergie. 

Bij elke lokatie staat aangegeven 
hoeveel ketncentrales in ·werking 
zijn, hoeveel in aanbouw, gepland 
en stilgelegd. 

BELGIE (60%) 
1. Doel (4) 
2. Mol (2 reactoren, opwe:rlcingsfa

briek, opslag afval, splijtstof
fabriek) 

3. Tihange (3) 
4. Chooz (1, ·2 in aanbouw) 

BULGARIJE <32%) 
1. Kosloduy (4, 2 in aanbouw) 

D.D.R. <12%) 
1. Greifswald (4, 4 in aanbouw) 
2. Stendal (2 in aanbouw, 2 gepland) 
3. Rossdorf/Dresden (2) 
4. Rheinsberg/Gransee (1) 
5·. Zwickau (uraniWIIIIiijn) 

FINLAND (38%) 
1. Olkiluoto (2) 
2. Loviisa (2) 

FRANKRIJK (65%) 
1. Marcoule (3 stilgelegd, opwerkings

fabriek, kweekreactor) 
2. Caderàche (kweekreactor Rhapsodie 

stilgelegd) 
3. Cap La Hague (opwerkingsfabriek) 
4. Chinon (4, 2 in aanbouw, 1 stilge-

legd) 
5. St. Laurant des Eaux (4) 
6. Monts d'Arrees (1) 
7. Gravelinas (6) 
a. Cattenom (2, 2 in aanbouw) 
9. St. Alban (2) 
10. Cruas (4) 
11. Pierrelatte (uraniumverrijking) 
12. Belleville sur Loire (2 in aanbouw) 
13. Nogent sur Seine {2 in aanbouw) 
14. Golfach (2 in aanbouw) 
15. Penly (2 in aanbouw) 
16. Flamanville (1, 1 in aanbouw) 
1 7. Paluel ( 3, 1 in aanbouw) 
1a. Creys Malvilla (kweekreactor Super 

PMnix) 
19. Bugey (5) 
20. Fessenheim (2) 
21. Dampi.erre (4) 
22. Tricastin (4) 
23. Blayais (4) 
24. Vendêe (uraniummijn) 
25. Limousin (uraniummijn) 
26. Forez (uraniummijn) 
27. Blanzy (uraniummijn) 
2a. Hérault (uraniummijn) 

GROOT BRITTANNIE (20%) 
1. Windscale/Sellafield (oPW&rkinqs• 

fabriek, 1 stilgelegde reactor) 
2. Calder Hall (4) 

3. Chapel C%oss (4) 
4. Dounreay (1, 1 stilgelegd) 
s. Berkeley (2) 
6. Oldbw:y (2) 
7. Binkley Point (4) 
B. Bradwell (2) 
9. Dungeness (3) 
10. Sizewell (2, 1 in aanbouw) 
11. Winfri th (1 , 1 stilgelegd) 
12. Runterston (4) 
13. Trawnsfynydd (2) 
14. Beysham (2, 2 in aanbouw) 
15. Tornaas Point (2 in aanbeuw) 
16. Bartlepcol (2) 
17. Wylfa (2) 

HONGARIJE (24%) 
1. Paks (4) 
2. Pècs (uraniummijn\ 

ITAUE <4%) 
1. Ispra (onderzoekreactor) 
2. Trino Verc:ellese ( 1) 
3. Mezzanone di Caorso (1) 
4 • Latina (1) 
s. Garigliano (1) 
6. Mantalto di Castro (2 in aanbouw) 
Plannen voor kerncentrales in Alto 
Lazio, Lombardia, Piemonte en Palia. 

JOEGOSLAVIE (-) 
1. Krsko (1) 

NEDERLAND (6%) 
1. Borssele ( 1) 
2. Dodewaard (1) 
3. :Petten (onderzoekreactor) 
4. Almelo (uraniumverrijking) 
5. Arnhem (t;estreactor) 
6. Delft (studie-reactor) 

POLEN <-> 
1. Zarnowiec (2 gepland) 

ROEMENIE U%) 
1. Cerna Voda ( 3 in aanbouw, 3 ge-

pland) 
2. Olt (1) 

SOVJET-UNIE (10%) 
1. Pavilosta (4) 
2. Leningrad (4) 
3. Kola (4) 
4. Rovno (2, 2 in aanbouw) 
s. Tsjernobyl (3, 2 in aanbouw en 1 

stilgelegd (!) sinds 26/4/'a7) 
6. Clunelnitsky (1) 
7. Smolensk ( 4) 
a. Minsk ( 1 , 1 gepland) 

SPANJE (24%) 
1. Asco ( 1, 1 in aanbouw) 
2. Vandellos ( 1 , 1 in aanbouw, 1 ge-

pland) 
3. Ste. Maria de Garona ( 1) 
4. Valdecaballeros (2 in aanbouw) 
5. Almarez (2) 
6. Trillo ( 1 in aanbouw, 1 gepland) 
7. Cofrentes (1) 
a. Lemoniz (1, 1 in aanbouw) 
9. Jose Cabrara (1) 



De zee: toch een nucleair 
vuilnisvat? 

Literatuur: 
"Opslag van ksa in de oceaanbodemJ 
geologische implicaties" door 
M. Melkert,uitgeverij Wetenschapswin
kel Universiteit van Amsterdam. 

Al geruime tijd wordt er naarstig ge
speurd naar mogelijkheden om radio
actief afval in de diepe oceaanbodem 
op te bergen (Sub-seabed Disposal). 
Bet gaat daarbij niet langer om het 
laag en middel radioactief afval, 
zoals bij de vroegere dumpingen op 
de zeebodem. Nee,men houdt zich nu 
bezig met onderzoek naar het kwijtra
ken van hoog radioactief afval,daar
bij inbegrepen dus het kernsplij
tingsafval. De plannenmakers.,onder
zoekers en besluitvormers behoren 
zich af te vragen of de nadelige in
vloeden van deze nieuwe dumpingen 
niet veel verder strekken dan die van 
de stopgezette dumpingen van minder 
gevaarlijk afval. 
In feite dus of men een moreel onaan
vaardbare toestand niet op een andere 
manier probeert voort te zetten. 
In beide gevallen betekent dumping 
immers dat er qeen enkele mogelijk
heid bestaat om oo~t weer bij het af
val te komen. Als het in de nieuwe 
situatie dan ook nog gaat om zeer ge
vaarlijk hoog radioactief afval dat 
het milieu in zee gedurende tiendui
zend jaar kan bedreigen,dan kan deze 
:uanier van "opbergen" in geen gèval 
~r de beugel. Bet is niet zo ver
bazingwekkend dat Nederland,dat toet 
al bepaald geen toonaangevende rol 
in de algemene milieuverbetering 
speelt,zich op het standpunt stelt 
dat het dumpen in de zeebodem niet 
in strijd is me~de afspraken in de 
LDC. Nederland zal de nieuwe metho
de niet toepassen "totdat bewezen is 
of dit technisch mogelijk is en 
milieuhygiënisch aanvaardbaar is, 
met inbegrip van de vaststelling 
dat dit afval effectief kan worden 
ge!soleerd van het maritieme 
milieu". 
Een en ander staat te lezen in een 
brief van de minister van VROM van 
-17 juli 1984 aan de Tweede Kamer. 
Nederland is duidelijk niet te be
roerd om intussen een flinke bij-

Met veel inspanning en opoffering, vooral verricht 
door Greenpeace, hebben we weten te breiken dat 
het dumpen vanaf zeeschepen van vaten met laag en 
middel readio-actief afval 2e de bodem van de oce
aan is gestopt. Via de London Dumping Convention 
(LOC) hebben de aangesloten landen afgesproken om 
deze gemakkelijke manier om van dit soort radio
actief afval af te komen te laten varen. 
We mogen gerust de conclusie trekken dat het stop
zetten van deze dumpingen vooral onder druk van de 
publieke opinie tot stand is gekomen. Het werd een 
moreel onaanvaardbare activiteit. De zee is geen 
vuilnisvat en dat geldt vanzelf ook voor de bodem 
van de oceanen. 

drage te leveren aan het onderzoek 
naar die nieuwe methode. Waarschijn
lijk zullen we het de komende jaren 
nog wel meemaken dat de inhoud van 
deze brief een andere,soepele uit
leg krijgt. 

eisen aan afvalberging 
Voor de bescherming van de eigen bo
dem heeft Nederland officieel het 
beleid uitgestippeld dat afvalber
ging aan drie strikte voorwaarden 
moet voldoen. 
Dat betekent dat afval zodanig moet 
worden opgeslagen of opgeborgen dat 
het van het overige milieu wordt 
gelsoleerd,dat de afvalopslag al
tijd beheerst zal worden en ook te 
allen tijde te controleren valt op 
mogelijke milieuveront~iniging. 
Volgens de nota Radioactief afval 
uit april 1984 zijn de zogenaamde 
lBC-criteria ook van toepassing op 
radioactief afval. Nederland kan 
dit beleid met goed fatsoen niet 
loslaten als het om zaken gaat die 
wat verder van huis liggen,zoals 
het dumpen van hoog radioactief 
afval in de zeebodem. 

dumpen in de zeebodem 
Bet dumpen vanaf een zeeschip van 
containers met hoog radioactief af
val vergt enige nadere uitleg. 
Bet hoog radioactieve en kernsplij
tingsafval wordt eerst in speciaal 
glas gesmolten en dit wordt vervol
gens opgesloten in stalen cylinders. 
De containers waarin het afval ten
slotte voor dumping wordt verpakt, 
krijgen een torpedovorm,zodat ze bij 
het dumpen vanaf een zeeschip ten 
gevolge van de vrije val de bodem 
van de oceaan bereiken en zich met 
de punt in de zachte kleilaag (sedi
mentlaag) boren. 

Hans Bannink 
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Het zal duidelijk zijn dat het uiterst 
moeilijk te bepalen is waar die tor
pados na een vrije val van 5000 me
ter precies in de oceaanbodem terecht 
komen en of ze zich dan in elk geval 
op de vooraf uitgedachte manier tot 
op flinke diepte (tenminste 30 meter) 
in de bodem kunnen dringen.Aan de 
geschiktheid van de sedimentlaag op 
de oceaanbodem worden strenge eisen 
gesteld. Ze zak in staat moeten zijn 
om voor zeer lange tijd de ver
plaatsing en verspreiding van vrij
komende radioactieve deeltjes tegen 
te houden. De plannenmakers gaan er 
vanuit dat het speciale glas,waarin 
het afval wordt gesmolten,haar sta
biliteit gedurende circa 1000 jaar 
behoudt. De verpakkingscontainer zal 
zeker zo'n 500 jaar meegaan. 
Blijft voor ons de grote vraag wat 
er op veel langere termijn zal kunnen 
gebeuren. Dus in de lange periode 
tussen die eerste 500 à 1000 jaar 
tot na zo'n 10.000 jaar,wanneer het 
stralingsrisico weer zover gedaald 
zal zijn dat het niveau te vergelij
ken is met dat van uraniumerts. 

veilige bergplaatsen 
Onderzocht is waar de beste dumpings
plaatsen in de oceaan te vinden zijn 
voor dit hoog radioactieve afval. Men 
gaat ervan uit dat een veilige ber
ging noodzakelijk is en dat zoveel 
mogelijk voorkomen moet worden dat de 
radioactieve elementen in voedsel
kringlopen terecht komen. 
Voorkomen moet worden dat: 
- het afval op in plaats van in de 

bodem van de oceaan terechtkomt1 
- het afval niet diep genoeg in het 

sediment doordringt1 
- vulkaanuitbarstingen of zeebevin

gen het afval weer naar boven 
brengen op de zeebodem1 

- de laag sediment boven het afval 
kan wegspoelen of afglijden door 
sterke zeestromingen; 

-radioactieve elementen uit het af
val vrijkomen in de zeebodem en 
zich daarin verder verspreiden. 

Uit deze weergave wordt meteen al 
duidelijk dat de keuze voor het toe
passen van de vrije val van torpedos 
uit een op zee varend schip veel 
minder en zelfs onvoldoende garantiee 
biedt voor een exacte plaatsbepaling 
waar dit afval terecht m6et komen 
dan de methode waarbij het afval via 
vooraf geboorde pijpen precies op de 
beste plaats kan worden gebracht. 
Die laatste mogelijkheid zal nooit 
toegepast worden omdat ze veel te 
kostbaar is. De dumpingsschepen zijn 
er bovendien al. 
Het dumpen vanaf een zeeschip kan 
nooit zekerheid bieden dat elke tor
pedo ook voldoende diep in de bodem 
van de oceaan doordringt.De kans op 
blindgangers is levensgroot aanwe
zig en wie gaat er straks contro
leren of er torpedos op de bodem 
achterblijven? 
Wanneer dat gebeurt is het wel zeker 

dat de radioactieve elementen binnen 
1000 jaar in de voedselketen gera
ken.In het gunstigste geval zal de 
bodem ter plekke zwaar radioactief 
besmet worden. 
De ligging van een dumpingsgebied is 
bijzonder belangrijk,vooral ten op
zichte van de breukvlakken in de 
oceaanbodems. Het aardoppervlak en 
dus ~ok dat van de oceaanbodems be
staat uit een serie grote schollen, 
die ten opzichte van elkaar bewegen. 
Op de grenzen ervan vinden aardbe
vingen en vulkaanuitbarstingen 
plaats. Van belang zijn ook gebieden 
met sterke zeestromingen op de 
oceaanbodem. Dit betekent allemaal 
dat dumpingsactiviteiten op ruime 
afstand van dit soort probleemge
bieden moet worden gehouden. 
Van enorm belang is ook dat vantevo
ren te bepalen moet zijn waar een 
regelmatig voortgaande afzetting van 
sediment op de oceaanbodem plaats
vindt, met als resultaat daarvan de 
zogenaamde rode diepzeeklei. Zo'n 
kleilaag bezit de eigenschap weinig 
of geen watertransport door te laten 
en heeft het vermogen om deeltjes 
van radioactieve elementen aan zich 
te binden,wat belangrijk is als een 
afvalomhulling het na korte of lan
gere tijd zal hebben begeven. 
Na de eerste verkennende studies 
kwamen voor nader onderzoek vier 
verspreide lokaties in de Atlan
tische Oceaan en drie in de Stille 
Oceaan (ten oosten van Japan) in 
aanmerking. Uit terreinstudies ter 
plaatse is gebleken dat het bijzon
der moeilijk zal zijn om bij een 
lokatiekeuze te voldoen aan de 
eisen van geologische stabiliteit, 
geologische voorspelbaarheid en van 
gunstige sedimenteigenschappen. 
Alles op een rijtje gezet blijken 
van deze drie uitgangspunten er in 
de meeste onderzochte mogelijke dum
pingsgebieden twee niet van toepas
sing zijn. Tot nu toe is niet bekend 
hoe men daar een mouw aan zal willen 
passen. 
In 1984 publiceerde het International 
Council of Scientific Unions (ICSU) 
een overzicht,waarin het lopende 
onderzoek naar de opslag van hoog 
radioactief afval wordt geëvalueerd. 
Voor de Sub-seabed Disposal gaf het 
ICSU acht aanbevelingen voor verder 
onderzoek omdat men nog onvoldoende 
bekend is met tal van processen die 
zich in de sedimentlaag op de oceaan
bodem afspelen en daarin kunnen op
treden als er hoog radioactief af
val in terecht komt. Door het ICSU 
wordt ten zeerste aangeraden om 
langdurige bovengrondse interimop
slag toe te passen. 
Laten we het maar weer eens heel 
duidelijk stellen: Géén radioactief 
afval in zee,in geen enkele vorm en 
op geen enkele manier. Dat is de 
enige juiste houding om het maritieme 
milieu en uiteindelijk onszelf te 
beschermen. 

• 



Op de vooxpagina van het Algemeen 
Dagblad van de maandag nl Borssele 
blijk ik volgens het foto-onderschrift 
gearresteerd te zijn. En de !me- cor
respondent meldt olijk dat "Grolsch 
voorgoed zijn bedaagde imago heeft 
afgelegd''. Veel vergooid statiegeld 
bij de laatste enormiteit van de Mo
biele Eenheid dat weekend. 
Autonomen, wat hebben we nou nog sa
men? 

vrijdag, 21.00 uur 
Landelijk overleg. De grote tent is 
bomvol, teveel bekende gezichten en 
zwarte SM-outfit. Ik voel nattigheid 
over het kwantitatieve succes van wat 
zal moeten worden de wederopstanding 
van de Anti Kernenergie Beweging. 
De immens grote zandvlakte van het Ha
venschap Vlissingen zou - met een 
beetje inschikken - de zeven miljoen 
voorstanders van sluiting van Borssele 
kunnen herbergen. Er staan maar 150 
tentjes. 
Binnen is het warm . Van mij geen kwaad 
woord over basis-democratie, maar ik 
heb nu toch kroume tenen. Ruim twee 
uur zal het duren . Opening en inzet 
zijn meteen al fors: "Wat is nou het 
nut van een afgesproken blokkade en 
waarom beginnen we niet meteen tot •• • " 
Ja, tot hoelang dan wel? 
De organisatie weert zich ferm. Men 
heeft zich niet laten inpakken, de 
geplande blokkades zijn gewoon bij de 
autoriteiten gedeponeerd. Niks geen 
aan het handje lopen. 
De ene strateeg na de andere staat op. 
Het blijken er negen te zijn, en te 
blijven. 
Via een correspondent van het in elk 
geval meest besproken landelijke 
ochtendblad zou zijn vernomen dat de 
nucleaire bedieningaploeg éérder de 
centrale in gaat dan gedacht. "Dan 
zitten we helemaal voor joker". 
Op trapezehoogte vliegen inmiddels 
vier l vijf voorstellen: nû blokkeren, 
morgenvroeg om OS. 00 uur, om 10.00 uur 
zoals afgesproken of gewoon niet ("lek
ker naar het strand en overmorgen naar 
de kerk, staan z!5 voor joker"). 
De negen herhalen zich met verve. Een 
leren jacker met autonoom erin loopt 
leeg in de microfoon: "Aktie". 
Aan de ·mate van het applaus te oorde
len komt het me voor dat elkaar uit
s;Luitende voorstellen worden aanvaard. 
"Steumen" roept iemand, ook vertwij-

De balans van 
Borssele 
De gebeurtenissen in Borssele (blokkade, demonstra
tie en rellen) hebben twee dagen de media beheerst. 
Hans Robbesom verbleef drie dagen in Zeeland en 
hield een dagboek bij. 

feld naàr ik aanneem. 
"Bet gaat om de kwaliteit, niet om de 
kwantiteit" sneert een ander. 
"En of er niet over het vrouwenkampje 
gelopen kan worden, dat irriteert" 
roept een meisje op het moment suprême 
trefzeker. 
Een meningapeiling dus. Handen omhoog. 
Zo ongeveer fi!ty voor de te vroege 
blokkade en fifty voor de a.fgesproken 
blokkade van 10.00 uur. 
"Dan wordt het toch tien uur" ver
woordt een auton00111, "als autonomen 
wilden we eerder en langer bloJekeren 
bij een duidelijke meerderheid. En 
da's dus duidelijk niet het geval". 
Voor het eerst en het laatst dat week
end wil ik hem eea smakkerd geven. 

zaterdag, 03.15 uur 
vanwege mogelijke branieschoppers 
wordt er wacht gelopen. Bet blijft rus 
tig die nacht. 
Met een generator houdt hij zijn vet 
bruisend: de Zeeuwse variant van Aries 
Patatkraam weet niet van wijken. Aar
dige man, aardige prijzen. De honderd 
meter verderop gelegen viskraam is 
minder. 

zaterdag, 10.00 uur 
De blokkades gaan van start (waarom 
moeten die complexen toch altijd zo 
groot zijn, zo blijft er helemaal wei
nig volk per te bloJekeren poort over). 
Volgens schema JDOet de regio Zuid van
af tien uur vanavond haar burgexplicht 
vervullen. Voorlopig vrij dus. 
Kinderziektes (mensen komen naar de 
info-groep vragen wanneer het taaltqroe 
pen-overleg is, maar als de info-groep 
niet ge!nformeerd wordt dan gaat dat 
lastig) verdwijnen en alles loopt soe
pel. De autonemen hebben hun eigen gro 
te tent, eige.n . bierverkoop en eigen 
zeer regelmatige vergaderingen. 

zaterdag, 14.00 uur 
Radio Fusie , het tijdelijke samenwer
kingsverband van een aantal stadszen
ders en 24 uur in de lucht, meldt een 
blokkade bij het 5 kilometer verderop 
gelegen aluminiumbedrijf P~chiney. 
Bet bedrijf dat tegen kostprijs elek
triciteit betrekt, dat aan de wieg 
stond van de centrale en het uranium 

Hans Robbesom 

15 



16 

levert. 
Het blijkt de kiem voor escalatie. 
Aanvankelijk staan er 60 blokkeerders, 
meest autonoom. De platte pet sommeert, 
schopt en trekt. Het gaat kennelijk te 
langzaam en de inmiddels gearriveerde 
ME begint te matten. M~~r autonomen 
arriveren en de eerste stenen vliegen. 
Dan pas, maar ze vliegen. Tot in het 
Journaal van ~6, 7 en 8 uur. 
Ik besef dat het bekeken is. De beer 
is los, de paaltjes verzet en uit de 
grond. Vanaf nu zal de zinloze blokka
de ècht zinloos worden, publicitair 
overschaduwd. Ik word er triest van 
en bitter. "Als er nog dit weekend 
een veerboot zijn laaddeuren opent", 
mompel ik, "dan kunnen we onze schade 
beperken tot een verweg-bericht op 
pàgina 13". 

zaterdag, l8.00 uur 
18.13 uur en 15 graden celcius volgens 
het klokje. Daaronder het bordje "Hier 
melden". Met mijn verrekijker tegeover 
de hoofdpoort, boven op de dijk. Brand
weerman met sigaret in mond praat met 
portier. Links de conventionele, kolen
gestookte centrale, rechts de nucleai
re kathedraal. Op de tweede verdieping 
een fles Andy voor het raam, gezinsver
pakking toiletpapier op de ladenkast 
en koffiezetapparaat op bureau. Op 
het dak twee FIOD-achtige types waar
van ~~n mij bekijkert en fotografeert. 
Naast hen een aantal videocamera's en 
telekanonnen. Vanaf die plaats worden 
beelden overgeseind naar het crisis
centrum. Beneden op een open vracht
wagen speelt Fanfare De Erfenis. "Be
kend gezicht" roept de saxofoniste. 
"Bekende muziek" antwoord ik. 

zaterdag, 22.00 uur 
In de auto boven op de dijk, maar nu 
voor poort nummer 9. Ik ben moe en 
bezat me lichtelijk. Naast me een ter
reinwagen met veel digitaal gepiep en 
gekraak. Politie in burger? Het blijkt 
een of andere radioclub. Ze hebben 
contact met 'Lady L' en gaan straks 
bij haar op de koffie. Ook zij doen 
verslag: "Gajus, ze lopen me.t stokken 
en schilden rond en slopen de hele 
boel". 
Ik kijk naar beneden en zie welgeteld 
zestien schimmen. Een enkeling gooit 
inderdaad een stokje, op het vuur. 
Autochtonen of autonomen, spookt het 
door mijn hoofd. 
Ik schakel wat met de autoradio en 
blijf hangen in de angelstalige versie 
van BRT Flandres."Please write your 
letters to postbox 26, Brussels". Ene 
mister Mbani uit Nigeria bedankt de 
BRT voor de gedegen en niet sensatio
nele berichtgeving rond de veerboot
ramp en wil informatie over het oude 
Belgische gilde-wezen. Volgt een re
clamespotje over Russisch sumo wrest
ling. 
Voordat ik gek dreig te worden neem 
ik nog een slok. 

zondag, 01.00 uur 
We zijn wat met de auto rond gaan rij
den en arriveren stapvoets bij de "au
tonomenpoort". Op de dijk en weg staan 
150 autonomen. Stuk voor stuk onge
twijfeld aardige mensen en in een 
zwembroek ontwapenend. Maar tesamen 
en in vereniging? 
Leer, zwart, helmen, knuppels, in het 
gloed van een paar vuurtjes. De rema
ke van de Kristallnacht of sta ik in 
de centrale therapie-hal van het 
krankzinnigengesticht waar de gestoor· 
den zo juist de macht hebben overgeno
men en de revolutie uitgeroepen? 
Met een stuk hout in de hand komen er 
vier dichterbij. Mijn lach nauwelijks 
bedwingend, vraag ik of ze gaan slaan. 
"Je hoeft niet bang te zijn, we dach-· 
ten dat jullie stillen waren". 
Twee dagen later verneem ik dat ze een 
oudere demonstrant naar papieren vroe· 
gen, wat hij deed en waar hij vandaan 
kwam. 
Geen greintje relativeringsvermogen, 
totale paranoia en drukkende last der 
groepscodes. Voer de druk op en de ge
lederen blijven gesloten. 
Ik rijd door en herlees het pamflet 
dat de autonomen die middag na de 
P~chiney-actie hebben uitgegeven: 
"Onze overtuiging en ons uitgangspunt 
is dat de staat in principe onderdzuk
kend is en daarom aangevallen dient 
te worden: om vrijheid te kunnen ver
wezenlijken voor iedereen". 
En ze menen het ••• 

zondag, 03.00 uur 
Langzaam wordt helder wat zich die 
nacht heeft afgespeeld. De autonomen 
hebben het eigen pamflet bloedserieus 
genomen. En blunder op blunder van de 
ME afgestraft in een uren durend ge
vecht. Zij die zo vaak hebben moeten 
incasseren hebben genereus wraak ge
nomen. Ik krijg koppijn. Een paar 
vrouwen zijn boos; ze vinden dat de 
autonomen hun poort verspeeld hebben 
en nemen de zaak over. 

zondag, 14.00 uur 
De stoet trekt voorbij. Een paar 
duizend, en dan is het op. Bij de au
tonomenpoort drie busjes met 'stillen 
in vol ornaat: bivakmutsen, helmen, 
palastijnse shawls en de onvermijde
lijke gympies. Daarachter ME in ge
vechtstenue. 
Uit met de pret en het gèzag hersteLö 
Een half uur later voelen een aantal 
als ideale schoonzoon vermomde stil
len zich bedreigd en roepen verster
king op. ME veegt schoon tot Aries 
Patatkraam. AUtonomen zijn niet te 
onderscheiden van rumoerige stillen. 
Visstoelen, vuilniszakken en flesjes 
Grolsch vullen het luchtruim. Pele
ton terug! Tegen elkaar achteruit-
botsend verlaten ze de zandvlakte. • 



Nog steeds zijn veel mensen ervan 
overtuigd dat de atoombommen op Biro
sjima en Nagasaki de nederlaag van de 
Japanners in de Tweede wereldoorlog 
hebben afgedwongen. Zonder die houmen 
zou de oorlog veel langer geduurd 
hebben ten koste van nog meer levens. 
Dat met het atoombombardement tegelij
kertijd de Koude Oorlog tussen Amerika 
en Rusland begon, wordt over het al
gemeen wel erkend, maar staat zeker 
niet centraal bij de vraag over het 
'waaran' van het gooien van de bom. 
Bovenstaande visie is nog steeds te:rug 
te vinden in praktisch alle Nederland
se geschiedenisboeken. 
Mikl6s R&cz, Bongaar van geboorte en 
nu docent voor sociologie en moderne 
geschiedenis van de Derde wereld aan 
de universiteit van Amsterdam, toont 
op basis van feitenmateriaal de on
juistheid van bovenstaande bewering 
aan in zijn boek 'De atoombom als 
politiek wapen'. 
De geschiedenisboeken zijn dus blijk
baar toe aan een "nieuwe, geheel her
ziene druk, die niet naast de oude te 
•Jebruiken is", zoals de educatieve 
uitgeverijen het altijd zo graag pre
senteren ! In zijn ruim honderd pagi
na's tellende, zeer leesbare boekje 
zet R!cz een aantal data op een rij
tje. 

Manhattan-project 
1939. Einstein schrijft een brief aan 
Roosevelt, president van de VS, waarin 
hij de angst uitspreekt dat Nazi
Duitsland bezig is met atoomonderzoek, 
met het doel atoombommen te produce
ren. Bij wil dat de VS Duitsland v66r 
zijn om de Duitsers te dwingen gêên 
gebruik te maken van eventuele atoom
wapens. Op basis van deze brief ont
staat het supergeheime Manhattan
project, de inspanning van de VS om 
een atoombom te produceren. 
11-2-1945. Bet Manhattan-project is 
nog in volle gang. Een mogelijke 
atoombom zit er dan op korte termijn 
niet in. Wel is te voorzien dat 
Duitsland, vooral door de Russische 
oorlogsinspanning, binnen enkele 
maanden zal moeten capituleren. Japan 
echter zal het nog wel tot .1947 vol 
kunnen houden. Vandaar dat op de con-

De atoombom als 
politiek wapen 
Japan wilde al in juli 1945 capituleren op voor
waarden die voor de Amerikanen aanvaardbaar waren. 
Waarom werden een maand later dan atoombommen ge
gooid op twee Japanse steden ? Volgens het boek 
'De atoombom als politiek wapen', wilden de VS 
hun nieuwe wapen aan de wereld demonstreren. 

ferentie van Yalta op aandringen van 
de VS afgesproken wordt dat de Sowjet
unie "twee of drie maanden na de Duit
se overgave deel zal nemen aan de 
oorlog tegen Japan". Compensatie 
biervoor krijgt de SU onder andere in 
t!e vorm van Zuid-Sachalin en de Koe
rillen-eilanden. 
Wanneer we weten dat Duitsland op 8 
mei 1945 capituleerde, zou de Rus si
sche oorlogsverklaring aan Japan ten 
laatste op 8 augustus 1945 moeten 
plaatsvinden. 
12-4-1945. Roosevelt sterft. Truman, 
volledig onkundig van het atoompro
ject, volgt hem op en wordt op de 
hoogte gebracht door Stimson, minister 

van oorlog. 
April 1945. In Japan wordt de oorloga
regering van Toyo vervangen door de 
regering-Suzuki, een teken dat Japan 
naar vrede gaat zoeken. Tegelijkertijd 
wordt in Europa de confrontatie tussen 
Rusland en Amerika heviger. De Ameri
kanen hebben spijt van de overeenkomst 
van Yalta, waar ook besloten was dat 
Polen opschoof naar het westen ên dat 
de SU invloed zou hebben op de samen
stelling van regeringen in Oosteurope-
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Brabantse lente 
De op 18 maart gehouden Statenverkie
zingen hebben in Brabant en Limburg 
het machtige CDA-bolwerk een flinke 
deuk opqeleverd. En de PvdA heeft veel 
verloren terrein herwonnen. We IDOg'en 
ons daarom afvragen of deze verschui
ving in de politieke krachtsverhou
dingen ook een verschuiving kan bete
kenen in het provinciale beleid ten 
qunste van de wens.en van de milieu-
en energiebeweging in Zuid-Nederland. 
Ik wil niet te optimistisch lijken, 
maar ik geloof wel dat er enkele 
lichtpuntjes te ontdekken zijn. Laten 
we eens een paar signalen beter be
kijken, toegespitst op de situatie in 
Noord-Brabant. 

Tegelijk met de Provinciale Staten in 
nieuwe samenstelling, begint er een 
nieuwe COlliiliasaria der Koningin die 
duidelijk verkondigt niet in de voet
sporen van zijn voorganger van Agt 
te willen treden: "Ten aanzien van 
kemener9ie ben ik zeer terughoudend$ 
om het industrieterrein Moordijk uit 
de problemen te helpen, zijn er crea
tievere oplossingen denkbaar", zei 
Mr . F . Houben op 6 april teqen een 
verslaggever van NRC-Bandelablad. 
We mogen dan benieuwd zijn welke op
lossingen dat zijn, in ieder geval 
vinden we elkaar in de opvatting dat 
een kamcentrale op Moerdijk een dom
me oplossing zou zijn. Bet feit dat 
Houben ook de nieuwe Preeident-com
mis.saris van de NV PHBM zal worden, 
en in het coll&<Je van Gedeputeerde 
Staten in ieder 9eval drie PvdA~e
deputeer&tn aan zijn zijde zal vinden, 
maalct de kans dat zo'n centrale als
nog op Moerdijk Jt~t een stuk kleiner. 
Hopelijk leidt dat ook tot een inten
sievere aanpalc van de ontwikkeling 
van alternatieve, kleinschalige ener
giebronnen zodat ook de bouw van een 

nieuwe kolencentrale in Geertruiden
berg overbodig zal blijken. 

~n zijn opvallend afscheidsgeschrift 
"Kruiend ijs" breekt de voormalige 
Commissaris van Agt een lans voor een 
betere benutting van de PNEH-reserves . 
Laten we deze reserves (bijna 1 mil
jard gul den - red.) via de Brabantse 
Ontwikkelinga Maatschappij inzetten 
voor innovatieve energie- en milieu
technologieprojecten, mijmert van Agt. 
Een gedachte die vrijwel letterlijk 
te lezen valt in het statenverkie
zingsprogramma van PvdA-Noord-Brabant. 
En met goede wil kun je de passage 
in het CDA-programma "het onderzoek 
naar alternatieve energiebronnen moet 
worden gestimuleerd" ook in deze 
richting uitleggen . 

De milieuproblemen kregen in de aan
loop tot de Statenverkiezingen oo.k 
opvallend veel aandacht. De sanering 
van de Kempen lijkt nu echt dichter
bi.j te komen 1 mede dAnkzij extra qeld 
dat ~ister Nijpels heeft toegezegd. 
De verwerking van vuile grond, een 
strengere controle op verqunningsvoor 
schriften, terugdringing van de bio
industrie zijn in ieder geval thema's 
waar all.e partijen zich sterk voor 
zeggen te maken. samen met een Com
missaris die overtuigd lid is van de 
natuurbeschermi.ngsorganisatie Bet Bra
bants Landschap , moet dat toch een 
kentering in de vervuiling op kunnen 
leveren . 

Tenslotte durf ik, al is 't met het 
grootst mogelijke wantrouwen, bij de 
nucleaire toekomst van Woensdrecht 
een paar vraagtekens te plaatsen . 
Ook al is het belachelijk dat Rij k 
noch Provincie pas op de plaats wil
len maken met de voorbereidingen voor 
de rakettenbasi.s, de geluiden dat de 
kruisraketten ni et geplaatst zullen 
worden, klinken ste.rker naar mate de 
positie van Gorbatsjov in Rusland 
duidelijker wordt. De NAVO zal zich 
meer en meer op de versterking van de 
conventionele wapens gaan richten, 
lijkt de uitkomst van het militair
strategische debat te gaan worden. 
Boe verfoeilijk die ontwikkeling ook 
is - d.e grenzen tussen conventionele 
en nucleaire wapens zijn nauwelijks 
meer te trekken - het niet-plaatsen 
van middellange afstandaraketten in 
Woensdrecht moet een kentering bete
kenen in de heilloze nucleaire bewa
peningsspiraal. De vredesbeweging zal 
er voor moeten zorgen dat dat geen 
zoethoudertje wordt. e 

Wilbert Willems 
Statenlid Links Brabant 
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In het kader van de 'zure regen week' 
{16 - 24 mei) worden in het hele land 
activiteiten gehouden . Plaatselijke 
milieu,jroepen organiseren boswande
lingen, de ENFB {Echte Nederlandse 
Fietsers Bond) houdt een actie om het 
treinverkeer te promoten en een aan
tal landelijke organisaties voert een 
campagne tegen Shell {de grootste na
tionale verzuurder) . 
Er wordt een Zure Regen Krant uitge
geven . Te bestellen bij het Landelijk 
Secretariaat Zure Regenweek , postbus 
5627, 1007 ~P Amsterdam {020-853857). 

U. N. C,P . I.C.P.U . N.E. 

Deze schuilnaam staat voor "United 
Nations Conference for Promoting In
ternational Cooperation for Peaceful 
Use of Neclear Energy". Een organisa
tie van de VN die eind maart in con
gres bijeenkwam om de problemen rond 
kernenergie en derde wereld weer eens 
te bespreken. Volgens insiders is de 
conferentie volkomen mislukt , ondanks 
de miljoenen die deze mammoetbijeen
komst heeft gekost. 
Wat jammer van die mooie naam .......• 

LANDELIJKE INFo- EN ACTIVITEITENDAG 
24 mei - Hilversum, eerversbos 

Afsluitende dag van de Zure Regenweek 
met informatie betreffende ontwikke
lingen op het gebied van zure regen 
in de meest brede zin van het woord . 
Milieuorganisaties en een aantal be
drijven presenteren nieuwe technolo
gieën, alternatieve energiebronnen en 
milieuvriendelijk energiegebruik. 
Informatie bij: WISE Amsterdam, 
postbus 5627, 1007 AP Amsterdam. 
Telefoon : 020-853857/851049 

NIEUWE FORMULE VOOR MOERDIJK: 
NIET SPLIJTEN MAAR SCHEUREN! 

De plannen voor kerncentrales op het 
Moerdijkterrein lijken verkeken. Toch 
blijven de financiele problemen van 
het Industrieterrein als een blok 
hangen rond de nek van Noord-Brabant. 
Er dienen creatieve oplossingen ge
vonden te worden, zegt de kersverse 
Commissaris der Koningin Houben. 
Hij wordt op z 'n wenken bediend door 
de initiatiefnemers van het plan om 

VAN 
GEWELD 

BEVRIJD 

Evert A Huisman 

SVAG 

In mei verschijnt een gedegen werk 
over participatie-democratie en ge
weldloze verdediging . Evert Huisman, 
voorzitter van Stichting Voorlichting 
Actieve Geweldloosheid wil met zijn 
nieuwe boek "Van geweld bevrijd" aan
tonen dat er een uitweg is, en dat 
het voor de veiligheid van de mens
heid nodig is onze aandacht meer te 
richten op de ontwikkeling van onze 
democratie dan op de verdeddiging 
daarvan . 
Het boek kan besteld worden door 
storting van f 40 , 00 op gironummer 
2238142 t . n .v. SVAG, Postbus 137, 
8000 AC Zwolle onder vermelding van 
"Van geweld bevrijd". 

Moerdijk aan te prijzen als lokatie 
voor een autorace-circuit. Als al
ternatief voor het splijten van ura
nium-kernen wordt er straks gescheurd. 
Inmiddels heeft Shell Chemie al laten 
weten dat er ' potentieel gevaar ' 
dreigt voor toeschouwers en coureurs. 
Dergelijke waarschuwingen heeft men 
tijdens de discussie over kerncentra
les op Moerdijk niet laten horen. 
En dat is vreemd . Misschien omdat 
een andere oliemaatschappij achter 
de circuit-plannen zit? 
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