
· ,

AT [] []f:1 f1L~r1 f:1



VOORWOORD.

Beste Mensen,
Hiervoor zie je het eerste (nul) nummer van 'Atoomala:Em', een uitgave van
de Alarmgroep Atoomplannen Stad Groningen.
We willen proberen hiermee de diskussie over kernenergie onder de bevolking
van het Noorden te stimuleren en önder meer mensen op gang te brengen.
We vinden dat er aan de voorlichting over deze zaken nog wel het één en ander
mankeert en hieraan willen we met deze krant wat gaan doen.
'Atoomalarm' zal argumenten aan de bevolking gaan geven tegen de massale pro
paganda van de atoomlObby, die de diskussie over kernenergie; en de ermee
samenhangende energiepolitiek, niet wil voeren.
Het zijn de proefboringen, waar \17e ons als Noordelingen in de komende tijd
met name op gaan richten. Verdere thema zullen oa, zijn.: de 'Brede Maatschappe
lijke Diskussie', kerenergie en rechtstaat, techniese informatie.
'Atoomalarm' zal periodiek gaan verschijnen; een abonnement 'Voor de eerste
5 nummers wordt warm aanbevolen en is te verkrijgen door storting van f6.- op
giro 4094755 tnv. hans muilerman, v.Starkenborghstr. 102, onder vermelding van
,Atoomalarm' •
Voor het volgende nwmner verwachten we oae te gaan schrijven over proefboringen,
de opwerkingsfabriek in Mol, straattoneel en Jungk en de atoomstaat.
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proefboringen

'In het artikel dat nu volgt schetst Her
man Damveld de aktuele situatie rond de
proefboringen, geeft nog eens de histo
rie weer en de bezwaren die wij ertegen
hebben. Voor het Noorden van het land
is de opslag van kernafval en de ermee
samenhangende proefboringen het voor
naamste aspekt van de kernenergiecyclus
waar het op korte termijn mee te maken
krijgt.

WE LATEN ONS NIET IN DE GROND BOREN!
Medio 1976 werd bekend, dat de regering
5 zoutkoepels uitgekozen had voor onder
zoek naar opslag van radioaktief afval.
Er moeten proefboringen verricht worden.
Echter, de bevolking van Groningen en
Drente pikte de plannen van de regering
niet. Overal in de provincies ontstonden
aktiegroepen; er werden 26.000 handteke
ningen tegen de proefboringen verzameld
en in februari 1977 was er een grote de
monstratie. Later werd een boortoren bij
Warffum bezet.
OOk de besturen lieten zich niet onbe
tuigd. Bet regende vragen in gemeentera
den en provinciale staten. De betrokken
provincies en gemeenten (Gasselte,
choonlo, Rolde, Eenrum, Stadskanaal en
Anloo) besloten op geen enkele wijze me
dewerking te verlenen aan het onderzoek
in de zoutkoepels, sterker nog, met alle
legale middelen dit onderzoek zoveel mo
gelijk' tegen te werken. Bet is een teken
aan de wand, dat in december 1977 de sta
tenfraktie van het CDA van Groningen een
brochure publiceerde, waarin de opslag
van radioaktief afval in zoutkoepels af
gewezen werd.,
De regering beloofde voorlichting, open
heid en inspraak. Van de voorlichting is
niets terecht ~ekomen, alle voorlichting
werd gegeven door aktiegroepen (!) Ook
de openbaarheid is lang niet ideaal. Be
langrijkerapporten zijn geheiem, zoals
bv. een rapport,van de Rijksgeologosche
Dienst van 1973. Openbaarmaking van dit
rapport zou, volgens de toenmalige minis
ter Lubbers, belangen van ondernemingen

kunnen schaden. Blijkbaar wegen belan
gen van deze ondernemingen (zoals NAM en
Akzo) zwaarder dan het algemeen belang
van een demokratische besluitvorming.

In juli 1978 stuurt de nieuwe minister
van Ekonomisch Zaken, Van Aardenne, een
1:)rief aan de Tweede Kamer, waarin hij
een maatschappelijke diskussie over kern
energie aankondigt. Bij zegt de besluit
vorming over kernenergie vóór 1982 af te
willen ronden, teneinde in 1990 nieuwe
kerncentrales in bedrijf te kunnen nemen.
In 1980 zal daarom een maatschappelijke
diskussie over kernenergie starten.
Eén van de belangrijke thema's in die
diskussie moet de opslag van radioaktief
afval zijn; men moet kunnen praten over
de resultaten van het proefboringenon
derzoek.
omdat deze proefboringen volgens een ad~

vieskommissie van de regering, de Inter
departementale Commissie voor de Kern~

energie, 4 tot 6 jaar duren, wil de mi
nister de proefboringen versneld uitvoe
ren in ongeveer 2 jaar. De regering
heeft derhalve de betrokken organisaties
verzocht tot deze versnelde uitvoering
over te gaan. Tevens heeft de regering
een beroep gedaan op de besturen van de
betrokken provincies en gemeenten om me
dewerking te verlenen om de proefborin
gen mogelijk te maken.
Bet tijdschema van bovengenoemde kommis
sie gaat ervan uit dat ongeveer 2 jaar
nodig zal zijn voor het verkrijgen van
vergunningen ed. Van Aardenne stelt dat
het onderzoek Z jaar zal duren. Met an
dere woorden: van Aardenne vraagt de be
volking en zijn vertegenwoordigers af te
zien van het indienen van bezwaarschrif
ten ed. Dit geeft een zeldzame paradox:
vanwege de maatschappelijke diskussie
over kernenergie moet de bevolking in
Groningen en Drente zijn mond houden.
Men is echter niet van plan zich zo maar
de mond te laten snoeren. Door de aktie
groepen is het van Aardenne-offensief
ingezet. Op 3 oktober jl. hebben de be
sturen van de ~ide provincies en de 6
gemeenten nogmaals verklaard geen mede
werking te verlenen aan de proefboringen.
In een brief aan de Tweede Kamer dd 16
oktober jl., spraken een groot aantal
milieu- en energiegroepen uit het hele
land zich uit tegen proefboringen.

Bezwaren tegen proefboringen.
Er zijn vele bezwaren ingebracht tegen
het proefboring-onderzoek. We kunnen er
op deze plaats maar enkele van noemen.
-Een belangrijk punt van kritiek is het
uitgangspunt van het ministerie van 3



Ekonomiche Zaken, dat zoutkoepels al
meer dan 200 miljoen jaar bestaan en
sindsdien niet of nauwlijks veranderd
zijn. Het zout is ongeveer 200 miljoen
jaar geleden in lagen afgezet. Daarna
is er 3000 m. sediment boven op gekomen.
De zoutkoepels zijn in de tussentijd
uit de oorspronkelijke zoutlagen naar
boven geperst, zodat hun top een paar
honderd meter onder het aardoppervlak
ligt. Een deel van het zout is opgelost
en heeft een kap onopgelost materiaal
boven de koepel achtergelaten. Ook in de
toekomst zullen de koepels naar boven
blijven kruipen. Onderzoek kan echter
niet voorspellen hoe en op welke wijze.
-Volgens de plannen moeten in elke koe
pel 2 diepe boringen worden verricht om
informatie te verkrijgen over de ge
schiktheid van een zoutkoepel. Volgens
geologen als Richter Bernburg is dit on
mogelijk met boringen vanaf het aardop
pervlak: de geschiktheid kan slechts be
wezen worden na aanleg van een schacht
an w?aruit horizontale proefboringen
worden verricht. Twee diepe boringen zyn
dus ontoereikend om een oordeel over de
geschiktheid van een zoutkoepel te kun
nen geven.
-Met geen enkel onderzoek kan worden
aangetoond hoe de zoutkoepels zich op
zeer lange termijn zullen houden, onder
invloed van de mens of bv. het klimaat.
Onder meer om deze reden verzet men zich
in Groningen en Drente tegen het onder
zoek. Men benadrukt dat het niet zozeer
een technisch probleem is, maar veeleer
een politiek probleem. Men wil voorkomen
dat generaties na ons opgescheept worden
met kernafval.
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Debat in de Kamer 'poppenkastspel'.
De regering is volstrekt niet bereid te
luisteren naar deze en andere bezwaren
tegen de proefboringen: 'Eerst boren,dan
praten' is het devies van van Aardenne.
Een aantal partijen in de Tweede Kamer
is het niet met van Aardenne eens. Naar
de mening van PSP, PPR, D'66, CPN en
PvdA moeten de plannen en opdrachten tot
het verrichten van de proefboringen ge
heel ongeldig worden verklaard, zolang
er geen brede maatschappelijke diskussie
over alle aspekten van kernenergie heeft
plaatsgevonden en zolang uitgangspunten
en opzet van de proefboringen niet duide
lijk zijn.
Het CDA dient een motie in~ waarin ge
steld wordt dat de proefboringen door
moeten gaan, zij het onder voorwaarden
en opgeschort. Eerst zal er duidelijk
heid moeten komen over de opzet van de
boringen en de kriteria die zullen wor
den gehanteerd om wel of niet tot opslag
van het kernafval over te gaan; ook moet
de betrokkenheid van de regionale bestu
ren gegarandeerd zijn. De proefboringen
moeten worden opgeschort totdat hierover
in samenhang met de proceduren voor de
brede maatschappelijke diskussie over
kernenergie kan worden besloten.
Van Aardenne doet tijdens het debat van
8 november jl. of zijn neus bloedt; hij
prijst het onderzoek als zeer onschuldig
aan. Minister Ginjaar stelt dat 'niet
goed begrepen is waar het om gaat', dat
het verzet gebaseerd is op emoties. Als
of emoties fout zouden zijn!
De tweede ronde van het debat vindt een
week later plaats. Er wordt zegge en
schrijve één uur voor uitgetrokken. Een
groot aantal vragen wordt niet beant
woord door van Aardenne. Minister Gin
jaar deed in nauwlijks 2 minuten de
reeks vragen af.
Op 28 november wordt er over de moties
gestemd. De motie van het CDA wordt aan
genomen. De proefboringen gaan dus door,
alleen iets later dan van Aardenne ge
pland had. In plaats van een onduidelijk
proefboringsplan hebben we nu dus een
motie van het CDA waarin om duidelijk
heid wordt gevraagd. Wie bepaalt echter
wanneer de door het CDA gewenste duide
lijkheid verkregen wordt? Het CDA, naar
we mogen verwachten.
Er is geen enkele garantie dat bezwaren
tegen de proefboringen serieus genomen
worden. Hooguit vindt de regering en de
frakties die haar steunen, dat het ver
zet vervelend is. Niet voor niets is
door het CDA en VVD voorgesteld om proef
boringen te verrichten in zoutkoepels
onder de Noordzee. Men verwacht immers
geen protestakties van vissen.



Noorden getergd.
De bevolking is zeer ontevreden over de
beslissing van de Kamer. Burgemeester
Verspuij van Anloo vindt dat de Kamer
geen begrip heeft getoond voor het Noor
den. Hij zegt dat er wel aktie zal moe
ten komen. Wethouder Bloemsma uit Stads
kanaal zegt de indruk te hebben dat de
beslissing om het afval in zoutkoepels
op te bergen al is genomen. De aktiegroe
pen zijn zeer boos en beloven minister
van Aardenne een warme winter: 'als de
ministers strijd willen, kunnen ze die
krijgen' •
Intussen probeert de regering zijn zin
door te zetten. Zonder dat er ooit over
leg is gevoerd, zullen er nu ook proefbo
ringen plaats vinden bij Vlagtwedde. OOk
komt het voor dat de bevolking onver
wachtsgekonfronteerd wordt met onderne
mingen die in de buurt van de zoutkoe
pels proefboringen willen gaan verrich
ten. Die boringen hebben nooit iets te
maken met kernafval, zegt de regering
dan, maar de bevolking gelooft dat nauw
lijks en wil de boringen verhinderen.
Zo werd omstreeks 25 november een boor
toren waargenomen bij Schoonlo. Het
grondboorbedrijf Haitjema wilde-naar ver
luid- in de bossen bij Schoonlo meetput
ten slaan om de kwaliteit van het grond
water te kunnen kontroleren. Het Rijksin
stituut voor de Drinkwatervoorziening
had opdracht gegeven tot dit onderzoek.
Dit instituut is betrokken bij de proef
boringen. De aktiegroepen ruiken onraad.
Ze stellen een ultimatum: op 27 november
's middags om 5 uur moet de boorwagen op
geruimd zijn. Is dat niet het geval, dan
is vanaf dat moment '.de beer los'. In de
loop van de nacht zal met vereende krach
ten de boorwagen worden weggehaald.
De rijkspolitie te Rolde laat weten niet
voor het materieel in te kunnen staan en
ook niet het te kunnen bewaken. Daarop
vraagt B en W van Rolde aan het ministe
rie van Volksgezondheid en ~ilieuhygiëne

het slaan van boorputten stop te zetten.
Het ministerie is verbaasd over het wan
trouwen, maar besluit wel opdracht te
geven om de verplaatsbare toren weg te
halen. Men weet in Den Haag dus wat men
kan verwachten, als de proefboringen
doorgaan. Een gewaarschuwd mens telt
voor twee. Kan de regering tellen?

Herman Damveld.
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brief aan de
kamerkommissie

Aan de griffier van de vaste Commissie
voor de Kemenergie
G.E. Vrins
Binnenhof 1A
Den Haag

OPMERKINGEN OVER DE MAATSCHAPPELIJKE
DISKUSSIE OVER (KERN)ENERGIE

De Algemene Energieraad (AER) heeft
onlangs een voorstel gedaan voor een
brede maatschappelijke diskussie over
(kem)energie. Dit voorstel is door de
regering in beginsel onderschreven.
Ondergetekenden zijn voor een diskussie
over de energieproblematiek.. maar stellen
wel een aantal voorwaarden aan zo I n
diskussie.
Het is ons opgevallen.. dat de regering
spreekt over "een maatschappelijke
diskussie over de toepassing van kem
energie voor de elektriciteitsopwekking".
Het is ons niet duidelijk of in beide
gevallen hetzelfde wordt bedoeld.

De inhoud van de diskussie

Ondergetekenden vinden dat de diskussie
mede moet gaan over het energieverbruik
in de toekomst. Opvattingen over het
toekomstig energieverbruik hangen nauw
samen met wensen en verwachtingen over
een maatschappij met meer.. evenveel of
minder energieverbruik dan nu het geval
is. Deze opvattingen.. evenals de hierna
volgende vraagstukken.. zouden derhalve
aan de orde moeten komen in de maatschap
pelijke diskussie.
Over de betekenis van de groei van of
besparingen in het energieverbruik voor
de groei van de ekonond,e en de werkgele
genheid lopen de meningen uiteen. Een6 belangrijke vraag wordt bv, ook of men in

Nederland bereid is de vestiging van
energie-intensieve industrie~n tegen te
gaan. Daamaast ook.. hoeveel decentrali
satie van elektriciteitsopwekking
mogelijk en gewenst is. Ook de gevolgen
van een toenemend energieverbruik voor
het milieu zullen hier aan de orde
moeten komen: warmtelozingen.. CO2.. S02"
stofdeeltjes en radioaktieve vervuiling.
In verband met de beperkte voorraad
fossiele brandstoffen en uranium is ook
de samenhang met de Derde Wereld van
belang: is het wenselijk dat de ongelijke
verdeling in energie- (en daarmee samen
hangend: het grondstoffen-) verbruik
blijft bestaan?

De invoering van kemenergie brengt een
groot aantal problemen met zich mee, die
alle uitgebreid. besproken dienen te
worden. De belangrijkste problemen en de
kennis die we er over hebben.. hebben we
in een schema-samengevat: radioaktieve
vervuiling ten gevolge van mijnbouw..
kembedri j ven.. rampen; gevolgen groot
ongeluk met een kemcentrale; het vraag
stukvan het al dan niet opwerken van
bestraalde brandstofstaven; ontmanteling
van grote kembedrijven; de gevolgen van
een plutonium-ekonomie; verband tussen
kemenergie en kemwapens; opslag van
kemafval. Al deze grotendeels technische
problemen zullen hun invloed op de
maatschappij hebben: ook de maatschappe
lijke aspekten van kemenergie (bv.
invloed op de burgerlijke vrijheden) zijn
onderwerp van diskussie. Daarbij moet de
hele kemenergiecyklus besproken worden
en niet slechts het deel.. dat in Neder
land voorkomt.
Wil de diskussie zin hebben.. dan mogen
vanaf nu geen beslissingen over omstreden
zaken worden genomen. Derhalve:
er mogen géén nieuwe kontrakten voor de
levering van verrijkt uranium door UCN
aan welk land dan ook worden afgesloten;
de deelname aan Kalkar of andere snelle
kweekreaktoren mag niet vergroot worden;
er mag geen kemcentrale worden gebouwd;
ook geen proefboringen naar opslag van
kemafval in zoutkoepels.
Een diskussie heeft slechts zin.. als de
partijen in de diskussie bereid zijn naar
elkaar te luisteren. De ervaring tot nu
toe stemmen ons niet hoopvol. De gang van
zaken rond de proefboring is een goed
voorbeeld van hoe het niet moet. In het
kader van de maatschappelijke diskussie..
moeten de proefboringen.. volgens de
regering.. versneld worden uitgevoerd.
Deze versnelde uitvoering komt er op neer
dat de bevolking van Groningen en DrenteIzijn bezwaren tegen de proefboringen in



moet slikken. De regering is niet bereid
te luisteren naar en te diskussi~ren over
de vele bezwaren die naar voren gebracht
zijn - ook door leden van uw Commissie 
tegen de vooronderstellingenlopzet en
uitvoering van de proefboringen. In een
brief van 7 november jl. maakt de
minister van Ekonomische Zaken opmer
kingen over de kritiek die geleverd is op'
de proefboringen; de brief komt neer op
een herhaling van standpuntenI zonder dat
enig argument gegeven wordt v66r het
standpunt van de minister of tégen andere
stahdpunten. Feitelijk ontwijkt de
minister een diskussie. Indien de rege
ring niet bereid is in te gaan op
bezwaren tegen de proefboringenl trekken
we de zin van de maatschappelijke diskus
sie over energie ernstig in twijfel.

Organisatie

Voor de organisatie van de diskussie
denkt de AER aan een kleine stuurgroep
bestaande uit personen die zich ten
opzichte van de energieproblematiek
neutraal kunnen opstellen. Ondergeteken
den vinden dat een stuurgroep bestaande
uit neutrale personen ongewenst en onmo
gelijk is. Belangrijk is de erkenning dat
er wezenlijke meningsverschillen over de
energieproblematiek bestaanI die - zoals
boven al gezegd - samenhangen met visies
op de inrichting van de samenleving.
Dit houdt tevens in dat er over energie
geen objektieve voorlichting gegeven kan
worden. De meningsvorming onder de bevol
king over de energievoorziening kan
daarom slechts worden bevorderd door de
verschillende opvattingen duidelijk naar
voren te laten komen en met elkaar te
konfronteren.
Daarom is het van wezenlijk belang dat de
agenda voor de energiediskussie wordt
opgesteld door een onafhankelijkl breed
samengesteld orgaan, in die zdn; dat
maatschappelijke groeperingen die menin
gen over de energieproblematiek naar
voren hebben gebrachtl daarin vertegen
woordigd zijn. Dit orgaan kan ook de
verdere diskussie begeleiden. Ook zal dit
orgaan moeten bepalen in de besluitvor
ming wat de beste manier is waarop de
resultaten van de diskussie door kunnen
werken

Een voorwaarde voor de energie-diskussie
moet zijnl dat de verschillende partijen
gelijke mogelijkheden hebben om in de
diskussie gehoord te worden en hun mening
naar voren te brengen. De ongelijkheid
die in deze bestaat is in het verleden
één van de grootste knelpunten geweest
voor een demokratische besluitvorming.
Derhalve zal er een algemeen fonds

moeten komen voor informatievoorziening
en studiel waar zowel voor- als tegen
standers van kernenergie een beroep op
kunnen doen; de gelden moeten gelijk
verdeeld worden over de partijen.

Ook een belangrijke voorwaarde voor het
slagen van de diskussie iSI dat belang
stellenden gemakkelijk toegang hebben tot
alle informatie.
De maatschappelijke diskussie zal 2 jaar
duren; begin 1982 zal naar de mening van
de regerlngl besluitvorming over het al
dan niet bouwen van kerncentrales moeten
plaatsvinden. We moeten ons afvragen of
we in twee "jaar zover kunnen komen dat er
een verantwoorde beslissing over
energie genomen kan worden. Op het ogen
blik bestaan er bv, ten aanzien van

. kernenergie zeer veel onzekerheden en
problemen. Die problemen zou men kunnen
proberen op te lossen door onderzoek en
studie. Sommige studies zou men binnen
2 jaar af kunnen ronden~ andere zijn
misschien in 10 tot 25 jaar uitvoerbaar.
Daarnaast is er een hele reeks problemen
die niet met onderzoek opgelost kunnen
worden
Met andere woorden: na twee jaar diskus
si~ren blijven er ten aanzien van kern
energie nog veel kontroversi~le punten
bestaan; daarnaast is het zeer wel denk
baar dat door nieuw onderzoek de huidige
kennis op losse schroeven komt te staan.
Indien na afloop van de maatschappelijke
diskussie besloten zou worden tot de bouw
van kerncentralesI blijven derhalve ook
daarna bezwaren tegen kernenergie legi
tiem. Na twee jaar maatschappelijke
diskussie is het onderwerp energie niet
afgesloten.

Met vriendelijke groetl

Alamgroep Atoomplannen Stad Groningenl
Werkgroep Eemsmond,
Stichting Milieufederatiel
Nivon Groningen~

INV distrikt Groningenl
AAP Stadskanaal
AAp Anloo
Overleggroep Atoomenergie Roldel
Energiekomitee Drente.

Groningenl 22 november
1978.

Door deze groepen is ook nog een brief
geatuurd, waarin gevraagd wordt om een
vertegenwoordiger in het breed samenge
stelde orgaan dat de diskussie moet
begeleiden e.d.
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praten over
kernenergie

Kernenergie ja of nee? Dat is de vraag
die steeds meer mensen bezig houdt. De
afgelopen jaren staan heel vaak berich
ten over kernenergie in de krant; de
proefboIi ngen zijn in het nieuws, even
als de ultracentrifugefabriek in Almelo.
Daarnaast komt men regelmatig verhalen
tegen over onglukken met kerncentrales,
kanker bij mensen die in de buurt van
kerncentrales wonen, enzovoort.
Door al deze zaken is de bouw van kern
centrales sterk vertraagd, niet alleen in
Nederland maar in de hele wereld. Maar
laten we ons bepalen tot de gang van za
ken in Nederland.
Eind jaren 50, begin 60, ging men er van
uit dat in 1974 een groot aantal kern~

centrales zouden zorgen voor elektrici
teit. Daar is niets van terecht gekomen.
Er zijn twee kerncentrales gebouwd, bij
Dodewaard en bij Borssele. Nog in 1972
verklaarden de elektriciteitsbedrijven
dat rond het jaar 2000 20 tot 40 kern
centrales in bedrijf zouden zijn.
In de Energienota uit 1974 kondigt de
minister van Ekonomische Zaken aan dat
door de regering in beginsel besloten is
om drie kerncentrales van elk 1000 MWe
(een maat voor het vermogen, de hoeveel
heid elektriciteit) te bouwen die rond
1985 in bedrijf genomen kunnen worden.
Tot het jaar 2000 zouden er nog hooguit
10 kerncentrales bij gebouwd kunnen wor
den.
Maar ook deze plannen gaan niet door. In
de loop van de tijd is er namelijk steeds
meer verzet tegen kernenergie gekomen. De
bezwaren tegen kernenergie dringen ook
door bij politieke partijen, het eerst
bij de PPR, dan bij de PSP, D'66, PvdA,
CPN en tenslotte bij CDA en VVD. Dit
heeft invloed op de besluitvorming.
Het beginselbesluit tot de bouw van drie
kerncentrales is gebonden aan een aantal
voorwaarden. De regering vraagt om drie
studies over de veiligneid van kernener
gie, daarbij inbegrepen de opslag van
radioaktief afval. De studies zijn in

11. 1975 uitgebracht. Ook moet de regering

beslissen waar de kerncentrales gebouwd
zullen worden.
Eind 1975 vergadert de ministerraad over
de vraag of de drie kerncentrales nu wel
of niet gebouwd zullen worden. Er zijn
problemen; de PPR zit in de regering en
wil die kerncentrales niet. Wat te doen?
Den Uyl vond een oplossing: de beslissing
uitstellen. En ik moet zeggen, de oplos
sing die Den Uyl aandroeg is slim. Den
Uyl stelde namelijk voor tegemoet te ko
men aan de wensen van de bevolikng om mee
te praten over kernenergie. Daarom komt
er inspraak over de vraag waar kerncen
trales gebouwd zullen worden. En voordat
die inspraak is afgelopen, zijn we een
jaar of twee verder, en dan zijn de ver
kiezingen al geweest.
Over het probleem van de opslag van kern
afval kon de ministerraad het eind 1975
wel eens. worden: men besloot het onder
zoek naar opslag vanradioaktief afval in
zoutkoepels met kracht voort te zetten.
Er moeten ook proefboringen worden ver
richt.
Lente 1977 gaat de inspraak over de ves
tigingsplaats van kerncentrales van start.
Er verschijnt een voorlichtingsboekje:
'Plaatsen voor kerncentrales en wat u
daarover te zeggen hebt'. Ik heb dat
boekje ook besteld en met een steeds
groter wordende woede en walging gelezen:
zelden ben ik zo'n valse voorlichting
tegen gekomen. Gelukkig vond ik een aan
tal mensen die mee wilde helpen met het
schrijven en uitbrengen van een tegen
brochure, die we als titel meegaven:
'Plaatsen voor kerncentrales en wat wij
daarover te zeggen hebben' •
Juni 1977 zijn overal in het land voor
lichtingsavonden in het kader van de in
spraak. De aanwezigen keren zich vaak
behoorlijk fel tegen de ambtenaren die de
voorlichting geven. Men heeft bezwaren
te.gen de hele gang van zaken. Men wil
niet praten over de vraag of een kerncen
trale bv beter aan de Eemsmond dan aan de
Rijnmond gebouwd moet worden. Men wil in
spraak over de vraag of er wel kernener
gie moet komen. Vanwege de bezwaren, is
de inspraak vast gelopen en uiteindelijk
stopgezet.
Intussen zijn de verkiezingen geweest en
komt het kabinet Van AgtjWiegel. In de
regeringsverklaring wordt aandacht ge
schonken aan kernenergie: pas dan zullen
kerncentrales gebouwd mogen worden als er
een aanvaardbare oplossing voor het radio
aktieve afva~ is gevonden. Daarbij
vroeg ik me meteen al af wat 'aanvaard
baar' is en wie daarover beslist.
Het kabinet Van Agt-Wiegel was nog geen
week oud, toen de ultracentrifugefabriek
in Almelo besproken werd in de minister-



raad. Besloten werd de fabriek uit te
breiden. Over de besluitvorming en de la
tere diskussies in de Tweede Kamer zou
heel wat te zeggen zijn, maar dat wordt
een hoofdstuk apart. Op 4 maart 1978 was
er in Almelo een demonstratie tegen de
uitbreiding van de ultracentrifUgefabriek
waar 40.000 mensen aan mee deden. Welis
waar heeft deze demonstratie niet het ge
wenste resultaat gehad, nl. dat de fa
briek niet zou worden uitgebreid, maar
het werd nu duidelijk dat velen de kern
energiepolitiek van de regering niet pik
ken.
Tegen de zomer 1978 verschenen er rappor
ten van de elektriciteitsbedrijven en het
Energieonderzoekscentrum Nederland, waar
in werd aangedrongen op een snel besluit
over de bouw van kerncentrales; het ra
dioaktief afval was nauwelijks een pro
bleem te noemen, zo werd gezegd, dus
niets staat de bouw van kerncentrales in
de weg.
Maar de zaken liggen net even anders. Er
komen bv. steeds meer verontrustende rap
porten over de mogelijkheid radioaktief
afval in zoutkoepels op te slaan en ook
blijken kerncentrales minder veilig dan
men had aangenomen. In het buitenland
zijn betogingen tegen kernenergie af en
toe in een veldslag uitgelopen. De rege
ring wil veldslagen voorkomen. Daar volgt
uit dat men niet zonder meer kan besluiten
kerncentrales te bouwen. Een voor de hand
liggend idee om uit de impasse te komen,
is een diskussie organiseren.
De vraag of er een diskussie moet komen,
wordt besproken in de Algemene Energie
raad (AER), een adviesraad van de rege
ring. De AER staat achter het idee van
een diskUssie en brengt daarover een nota
uit. Over de opzet van de diskussie kon
men het trouwens niet eens worden. Ruwweg
komt het ene standpunt er op neer dat de
regering een diskussie organiseert, dat
de regering bepaalt waar men over mag pra
ten, terwijl volgens een minderheid van
de AER juist die groepen die gevraagd
hebben om een diskussie, betrokken moeten
worden bij de opzet.

Minister Van Aardenne staat achter een
diskussie, zo schrijft hij op 17 juli aan
de Kamer. Over de opzet en organisatie
moet hij zich echter nog beraden. De dis
kussie begint in 1980 en wordt in 1982
afgerond met besluitvorming door het par
lement. In 1990 kunnen, als besloten
wordt tot de bouw van kerncentrales, 3
centrales klaar zijn.
Zo zien we dat onder invloed van bezwaren,
akties e.d. het kernenergieprogramma
sterk vertraagd is.
In de brief van 17 juli staat dat de pro
blematiek van het radioaktief afval een
belangrijke rol moet spelen in de diskus
sie. De proefboringen moeten versneld
uitgevoerd worden, zodat de resultaten op
tijd beschikbaar komen. De bevolking moet
de bezwaren tegen de proefboringen dus
maar inslikken totdat de maatschappelijke
diskussie over kernenergie losbarst. Een
slecht voorteken.
In januari 1979 gaat de regering met de
Tweede Kamer praten over opzet en orga
nisatie van de diskussie. De Tweede Kamer
heeft een ieder die dat wilde gezegd, op
merkingen en verlangens over de diskussie
naar voren te brengen. Helaas kreeg men
maar een paar weken de tijd om een reak
tie in te sturen.
Een aantal groeperingan uit het Noorden
hebben een reaktie ingestuurd. Deze re
aktie is afgedrukt in dit nummer, na dit
artikel.
De maatschappelijke diskussie start in
1980. Naar mijn mening moet er over een
heleboel zaken gepraat worden. Zo zijn er
bv. alleen al bij kernenergie ontzettend
veel diskussiepunten.
Het verschijnen van een nieuwe krant over
(kern)energie is een goede aanleiding om
in te gaan op de problemen van kernener
gie. Ik heb gekozen voor een reeks arti
kelen waarbij ik zoveel mogelijk in lo
gische volgorde uit zal leggen wat er al
lemaal aan de hand is. Een vervolgserie
dus, hopelijk van betere kwaliteit dan de
series die de TV uitzendt.

Herman Damveld
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• •provincie
en proefboringen

HOE DENKEN DE PROVINCIALE STATEN IN GRO
NINGEN OVER DE PROEFBORINGEN?

Op woensdag 15 november jl. stond op de
agenda van de Groningse Provinciale Sta
ten als punt 19 vermeld de brief geda
teerd 6 november van minister van Aar
denne met als onderwerp het verzoek voor
een bezoek aan het Noorden van het land.
Hij wil daarbij informatie geven over
het verrichten van proefboringen in zout
koepels ten behoeve van de opslag van
radioaktieve afvalstoffen.
In deze brief noemt de minister de onder
werpen die hij ter sprake wil brengen:
de vermoedelijke energiesituatie tot het
jaar 2000; de wijze waarop aan eventuele
knelpunten in de energievoorziening tege
moet kan worden gekomen; de maatschappe
lijke diskussie over kernenergie; onder
zoeksprogramma's over verwerking en op
slag van radioaktief afval; de risiko's
voor de bevolking in de nabije omgeving
voor wat betreft opslag, verwerking en
transport en de uitvoering en rapportage
van het te verrichten onderzoeksprogram
ma en een tijdschema voor de beslissing
en. Verder moet er beslist worden over
de manier waarop een bijeenkomst gere
geld moet worden; de voorkeur van de mi
nister zijn 8 afzonderlijke bijeenkom
sten met gemeentes en provincie.

Alle partijen wensten hierover een ver
klaring af te leggen; dit gebeurt dan ,
te beginnen met de grootste partijen:
-Friedel Wind (PvdA, Ten Boer) is nogal
kwaad over de manier waarop de voor
lichting over proefboringen tot nu toe
is geregeld: op de gekste plaatsen en
momenten duiken er geheime rapporten op;
de minister verklaart ineens dat het
zeer gevaarlijke kernsplijtingsafval
(KSA) (tijdelijk) bovengronds kan worden
opgeslagen; op korte termijn krijgen de
staten een notitie van ~an Aardenne die
weer meer informatie bevat dan wat on-

langs aan de kamerkommissie is verteld!,
kotrom daar deugt niet veel van. Ze
trekt verder de uitkomsten van de proef
boringen in twijfel. Als 'nette burgers'
wil de PvdA de minister dan toch wel
ontvangen, hoewel ze er weinig voor voe
len. De proefboringen blijven zonder
meer afgewezen.
-J.van Dijk (CDA, Oldekerk) wil de minis
ter aanhoren, de onderwerpen moeten ech
ter van te voren vastgelegd zijn. Het
CDA is niet bereid over het wel of niet
van proefboringen te praten, het stand
punt is sinds de motie-Fennema (afwij
zing van de proefboringen) niet veran
derd. Van Dijk onderstreept het belang
om met z'n allen op één lijn te gaan
zitten. Ze dienen daarop een motie in
mede ondertekent door PvdA, GPV, 0'66 en
PSP. Hierin wordt GS gemachtigd een
openbare bijeenkomst te organiseren,waar
de Staten van Groningen en Drente aanwe
zig mogen zijn evenals de Raden van de 6
betrokken gemeenten. Verder dienen de
onderwerpen waarover de minister op deze
bijeenkomst informatie geeft, beperkt te
blijven tot de onderzoeksprogramma's
ver verwerking en opslag van radioak
tief afval en de uitvoering en rapporta
ge van het in Nederland te verrichten
onderzoeksprogramma.
-L.Baljé (VVD, Marum) zegt dat angst een
slechte raagever is. In deze zaken gaat
de maatschappij terug naar de Middel
eeuwen. Volgens hem is het een soort af
glijden naar 'geloof', waar vrees, angst
en irrationalisme overheersen. Onder
deze emotiegolf klappen mensen die weten
waar ze over praten (Dietz, Rijksgeolo
gische Dienst; Hamstra, Energeionderzoek
centrum Nederland) dicht en hoor je al
leen nog de tegenpartij. (!!) Toch vindt
hij dat Den Haag te weinig informatie
verstrekt. De motie steunt hij niet, om
dat hij als Groningen afzonderlijk wil
praten en over alle punten die de minis
ter noemt.
-Geert Laméris (CPN) is tegen dumping,
tegen proefboringen en tegen een bezoek
van van Aardenne. Hij houdt een lang be
toog over het verzet van de bevolking,
ook naar aanleiding van de oefenterrei
nen, het LNG, het autoritaire gedoe van
de minister, de achterstelling van het
Noorden en het verloren gaan van arbeids
plaatsen. Zijn voorstel, vervat in een
motie, is dat de provincie een massabij
eenkomst organiseert, waar van Aardenne
evt. ook welkom is.
-K.Dikkema (GPV) wil geen medewerking
verlenen aan de proefboringen, hij vindt
ook dat er te weinig voorlichting is.
-Gerrit Mik(D'66) vindt de dialoog met



Ondanks 26.500 handtekeningen, duizenden
demonstranten in Onstwedde, een boorto
renbezetting, protest van vrijwel alle
(politieke) groeperingen, een keihard NEE
van de zoutkoepelgemeentes en van de ge
deputeerde staten van Groningen en Drente;
drukt de regering de proefboringen- en
hiermee opslag van atoomafval- in het
zout door. Onder de mantel van een 'brede
maatschappelijke diskussie over kernener
gie' moet het Noorden haar verzet staken
en moeten de proefboringen versneld wor
den uitgevoerd. Minister Van Aardenne wil
nog wel naar het Noorden komen om erover
te praten, "maar de proefboringen gaan
gewoon door"(~).

Repressieve tolerantie heet dat. Meepra
ten mag, maar meebeslissen is er niet bij.
Door niet te luisteren naar de protesten
uit het Noorden (en zelfs die bezwaren als
"emotioneel ingegeven" af te doen), door
geen aandacht te schenken aan de bezwaren
die ook van wetènschappelijke zijde worden
ingebracht tegen de opzet van de proefbo
ringen; kweekt de nederlandse staat (be
wust) een klimaar van verzet en burger
lijke ongehoorzaamheid. Die ontwikkeling
hebben we in het buitenland al gezien
(bouwplaatsbezettingen, blokkades wegen,
stroomrekening-boykot) en hier zagen we in
enkele gevallen (Brokdorf, Grohnde, Mar
vilIe, Kalkar) overduidelijk hoe de staat
daarop reageerde (intimidatie en machts
vertoon, hetze in de (pers)media, de te
genstanders afschilderen als extremisten,
chaoten, terroristen). Minder openlijk
vinden er echter ook een aantal ontwikke
lingen plaats, die uiterst bedreigend zijn
en die de richting opgaan van de door
Jungk beschreven Atoomstaat. En daarover
wordt veel te weinig geschreven. Daarom
hier een aantal gevallen uit de afgelopen
maanden, opdat je meer bezwaren kunt aan
voeren tegen de kernenergie.

de minister en de Haagse technici werke
lijk ongelooflijk slecht en is van me
ning dat er eerst een maatschappelijke
diskussie dient plaats te vinden, waarna
een gesprek zoals nu voorgesteld kan
plaatsv~nden. Proefboren is namelijk
anticiperen op massaal opslaan van afval,
de kleine hoeveelheden van dit moment
kunnen we nog wel kwijt. HIj wil de mi
nister beleefd aanhoren en dan één mas
saal NEE.
-Jan Bos (PSP) verklaart tenslotte dat
hij hier tegen zijn zin staat te praten
omdat hij totaal tegen proefboringen is.
Het wordt volgens hem een ongelijkmatig
gesprek met van Aardenne (' de muis moet
duelleren met de olifant'). De reden van
het ondertekenen van de motie is de eens
gezindheid die het Noorden nu moet tonen.
Z'n eigen mening komt dan tijdelijk op
de achtergrond. Daarom wil hij de onzin
maar aanhoren.
GS (3CDA-ers, 2VVD-ers en 1 PvdA-man :?)
in de persoon van de VVD-er Meyer sput
terde tegen dat hij niet bang is voor
een verdeel- en heers politiek en één
grote bijeenkomst niet zag zitten van
wege vergadertechnische redenen.
De motie werd tenslotte aangenomen met
alleen de VVD tegen.

Hans Muilerman.

op weg naar ..
de atoomstaat
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In 1979 zullen bij Gorleben in Nieder
sachsen bij de Oostduitse grens, 20 proef- 1
boringen worden verricht in het zout voor
opslag van radioaktief afval. Gorleben is 1



kandidaat nr. 1 voor het duitse 'atoom
park' ; een opwerkingsfabriek en onder
grondse opslag van afval. De deelstaat
regering heeft nog geen vergunning voor de
bouw van het atoompark afgegeven~ ter
wijl daartoe ook nog geen procedure in
gang is gezet. Terwijl op z'n vroegst pas
in 1980-81 een eventuele vergunning zal
worden afgegeven~ is de DWK (Deutsche
gesellschaft zur Wiederaufarbeitlmg von
Kernbrennstoffe) met zeer duistere metho
des overgegaan tot de aankoop van grond.
Door materie1~b charrtage, onderdrukzetten
van de grondeigenaars~ uitzonderlijke hoge
grondprijzen aanbieden~ het werken met
doelbewuste onjuiste informatie (oa. via
huis-aan-huis-brochures)~heeft zij vele
landbezitters er toe overgehaald hun land
te verkopen. Inmiddels heeft de DWK reeds
45% (540 ha.) van de benodigde grond, in
bezit. De overige 55% is vnl. in bezit van
Graf von Bernstoff~ die tegen de komst van
het atoompark is en zijn grond dan ook
niet verkoopt. (uit: Gorleben informiert~

blad van de BUrgerlnitiative LUchow-Dan
nenberg, juli 78). Om veiligheidsredenen
is men van plan een afdeling van 575 man
van de Bundesgrensschutz (BOS= op mili
tair geleeste grenspolitie) bij Gorleben
onder te brengen. (uit: Winschoter Courant
10 november 78).

Op 1 oktober is in Duitsland de nieuwe
demonstratie-wet aangenomen. Het meevoe
ren van op wapens-lijkende voorwerpen bij
demonstraties is verboden. Het dragen van
vlag- en spandoekstokken~ helmen, schil
den enz., kan door de politie worden aan
gegrepen als grond voor een gewelddadige
"Aufll:>sung" van de demonstratie. Bovendien
dreigt voor iedere demonstrant die deze
voorwerpen bij zich heeft, arrestatie.
Deze wet wordt aangevuld door de nieuwe
uniforme politiewet. Volgens deze wet mag
de politie ook met handgranaten en machi
nepistolen tegen demonstranten ingaan~

"wenn das zur Abwehr einer gegenwl:trtigen
Gefahr fUr Leib und Leben erforderlich
ist". (uit: Arbeiterkampf, 16 okt. 78)

Grohnde-Prozesse (op 19 maart '77 sloeg
de politie en Bundesgrensschutz~ in grote
getale en met veel materieel aanwezig~ een
anti-kernenergiedemonstratie bij Grohnde~

Duitsland~ in elkaar~ nadat pogingen waren
ondernomen om de bouwplaats te bezetten.
Tegen een groot aantal demonstranten wer
den aanklachten ingediend wegens Landsvre
debreuk~ toebrengen van lichamelijk letsel
verzet tegen de staat. Tegen anderen werd
procesverbaal opgemaakt~ o.a. wegens foto
graferen van het politieoptreden.). De
rechtbank in Hannover verklaarde 18 van
hen schuldig. Tegen een paar lopen nog
processen.
De 18 dragen 'fGesamtschuld" en moesten
voor 20 oktober samen 234.000 IM betalen
voor de behandelingskosten van gewonde
politie en BGS~ beschadiging en verlies
van politiematerlaal en voor de inkomsten
van de gewonde politiemensen tijdens hun
afwezigheid van dienst (!). Het is niet
uitgesloten dat deze rekeningen nog
zullen stijgen; in vertrouwelijke
rapporten van de Regierungspräsident van
de deelstaat~ die uitlekten~ werden de
volgende schadeposten van 19 maart nog
genoteerd: schade aan de bouwplaats
(80-100.000 I:M) en grondschade (door de
zware pantserwagens met waterkanonnen~

paardeninzet en de gevechten;
15-25.000 IM). In februari van dit jaar
is ook nog een nieuwe politieverordening
doorgekomen~ waarbij de kosten van de
politie!nzet door de demonstranten zal
moeten worden betaald! (Deze is niet van
toepassing op de 19-maart-aangeklaagden
omdat de verordening er pas later door is
gekomen. )
Gesamtschuld-aansprakelijkheid~ betekent
dat een ieder voor de volle som opbrengt.
Dat houdt än, dat als êántje van de 18
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boycotI staan in onweerlegbare tegen
spraak met de "Treupflicht" van een
ambtenaar tegenover de staat. Wat is uw
houdingI hoe denkt u daarover?

- wat verstaat u onder door u goed te
keuren middelenl die zich aan de rand van
de wet bewegen?

- laat u het hierbij er bewust op aan komen
dat een aktie na afloop als legaal of
illegaal wordt ingedeeld (door de staat)1
dat heet: neemt u bij uw akties de ille
galiteit op de koop toe~

- wat verstaat u onder geweldloos verzet?
- een aanwijzing voor het ontbreken van de

"Treupflicht"kan ook worden gezien in de
onderschrijving van enige in de Aktions
katalog (van de BBJ) naar voren gebrachte
aktiemiddelen • Wat is zin en doel van die
Aktionskatalog en hoe staat u daar
tegenover?

Onder deze druk heeft Hans besloten om niet
verder te gaan met zijn BBJ-aktiviteitenl
bang voor de konsekwenties en moeilijkheden

. voor zijn beroep als ambtenaar. In zijn
afscheidsbrief aan de BEU had Hans gevraagd
of zij de brief vertrouwelijk wilden behan
delen. De BBJ heeft het echter als haar
plicht gezien om een ieder hiervan op de
hoogte te brengenlomdat dit een
regelrechte aanval is op de BBJ en de
anti-kemenergiebeweging in tt algemeen.
"Dat kunnen wij niet toelaten. Waar leven
wij dan eigenlijk?"
(uit: brief van de BBJI 14 november 78)

niet kan betalenl de anderen zijnjhaar
deel moeten ovememen. De zaak verjaart
pas over 30 jaar.
De direkte gevolgen hiervan zijn:
- elke aanwezige wordt hierdoor getroffen.

Vrijspraak (dwz. de gerechtelijke
bekrachtiging dat je geen strafbare
handelingen hebt uitgevoerd) is niet
afdoende. Het gaat nl. niet meer om een
persoonlijke-I doch om een gezamelijke
aansprakelijkheid. Wie sluiter uit dat
de politie bij een demonstratie zal
ingrijpen?

- op deze manier kunnen demonstranten in
hun levensbestaan geru!neerd worden
(elk van de 18 moet in ieder geval
13.000 IM opbrengen). Zeker nu met de
nieuwe politieverordeningl waarin de
inzetkosten van de politie worden
afgeschoven op de nek van de demon
stranten.

- egaal hoe vreedzaam een demonstrant
zich opstelt; de enige bescherming
tegen dergelijke rekeningenI is het
niet-deelnemen aan demonstraties. En
dat is het eigenlijke doel achter deze
"rekeningen": de staat kan zo
demonstraties verhinderen zonder ze te
hoeven verbieden. (In ft verleden zijn

demonstraties bij Brokdorfl Grohnde en
bij Kalkar (voor een deel) door gerech
telijke uitspraken verboden.)

De 18 hebben verklaard niet te zullen
betalen. WIR ZAHLEN NICHI' !
(uit: Arbeiterkampfl 16 oktober 78)

Hans GUnter Schumacherl dagelijks
bestuurslid van de Duitse BBJ (Bundesver
band BUrgerin1ativen Umweltschutz; over
koepelende grote milieuorganisatie die
ook aktief is in de anti-kemenergie
beweging) I heeft per 12 november j.l.
zijn funksie neergelegd. Dit omdat vanaf
18 mei 78 "disziplinarrechtlichen Vor
ermittlungen" tegen hem lopen wegens zijn
àktiviteiten als bestuurslid van de BBJ.
Hans deed z:l:jnvervangende dienst bij de
BBJ. Hem wordt voorgeworpen dat zijn
aktiviteiten in strijd zijn met de uit de
paragraaf 771 Abs. 1 van het Bundesbeam
tengezetz (BEG) in samenhang met de
paragrafen 521 53 BEGI voortkomende
plicht van de ambtenaar. Op 7 november
vond een eerste verhoor plaatsI waar hem
o.a. de volgende vragen werden gesteld
(die hij niet heeft beantwoord):

- licht u eens toe het doel en "Zielrich
tnmg" van de BBJ !

- welke middelen worden voor het bereiken
van die doelen ingezet ?

- enige van door uw organisatie in pers en
radio vermelde en uitdrukkelijk goedge
keurde middelenl in het bijzonder bouw
plaatsbezettingen en stroomrekenings-

Allard ten Dam.
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In de VS zijn door de 'Nucleair Regula
tory Commission' maatregelen tegen sabo
tage en terroristische akties voorge
steld. De maatregelen vallen uiteen in
twee groepen: bescherming tegen sabotage
doo~ een werknemer en bescherming tegen
sabotage van buitenaf.
De werknemers van een kerncentrale wor
den verdeeld in 2 groepen, U en R. Onge
veer twee derde van het personBel valt
onder de U-groep. Deze werknemers worden
onderzocht op hun verleden, vrienden,
buren, zakenrelaties en wQrden geïnter
viewd. Om te voorkomen dat iemand sabo
teert, wordt ook voorgesteld dat op 'ge
voelige plaatsen' minstens twee personen
tegelijk werken; deze personen kontrole
ren elkaar en zullen dus niet zO snel
saboteren. Als algemene veiligheidsmaat
regel worden wapendetektoren gebruikt in
kerncentrales.
De elektriciteitsbedrijven in Amerika
vinden de voorgestelde maatregelen te
duur en niet nodig. Ze onderzoeken nl.
het verleden van werknemers al; ook moet
een werknemer een batterij psycholo
gische toetsen doorstaan. Dat lijkt vol
doende. Ook zien de elektriciteitsbedrij
ven problemen als reparatiewerkzaamheden
verricht moeten worden : ook reparateurs
moeten onderzocht worden en daar gaat zo
veel tijd mee verloren, dat snelle repa
raties niet mogelijk zijn.
Daarnaast zijn er voorstellen om aanval
len van een groep terroristen (12 tot 16
mensen, die geen super-wapens hébben,
maar wel nauwkeurige kennis van een
kerncentrale) tegen te gaan. Er moeten
bewakers aangesteld worden, die getraind
zijn in het gebruik van semi-automa
tische wapens en explosieven. Volgens de
'Nucleair Regulatory Commission' vereist
beveiliging tegen terroristen een klein
leger op het terrein van een kerncentra
le. Daarnaast moet ook het transport be
veiligd worden. Elektriciteitsbedrijven
hebben ook met deze maatregelen moeilyk
heden. Ze voorzien dat de 'speciale
strijdmacht en de paramilitaire training
niet in overeenstemming is met de wet'.
Zo wordt bv. in verschillende staten van
de VS het gebruik van semi-automatische
wapens verboden, als hulp van de politie
ingeroepen kan worden.

(NuaZeonias Week~ 31 augustus 1978 en
5 oktober 1978)
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Ijzig zwijgen
voor Aardenne

De Tweede Kamer heeft voor de zo·
veelste keer niets van het Noorden
begrepen. Ze kan het niet laten om in
moties, wetsteksten en amendementen
te denken en nooit overwat de werkelijk.
heid achterde dorre letters is.

Dinsdag stemde zeoverenkele moties,
die de vraag inhielden of minister Van
Aardenne (Economische Zaken) nu wel
of niet proefboringen in de zoutkoepels
in Groningenen Drenthe mag doen, voor
de beloofde ..brede maatschappelijke
discussie" over het gebruik van
kenrenergie is afgerond. Dat is feitelijk.
heid. Maar daarachter stond natuurlijk
iets veel belangrijkers: menseljke gevoe.
lensen menselijkewaardigheid.

Voor de bewoners van dele twee pro.
vincies is het helemaal niet zobelangijk,
of hetopbergen van radioactief afval in
zoutschachten nu wel of niet
verantwoord is•. Trouwens, er is geen
hond en zeker geen ministen', die daar
iets zinnigs over kan zeggen,ondanks al.
letechnische apparaten, die hem ter be
schikking,taan.Het blijft gewooneen
gok.

Mur losvan dit alles heeft de bevel
king hier er genoeg van om het wees·
jongetje van de Nederlandse familie te
zijn. Het landgoed genoeg als win
gewest, vuilnisstortplaats en oefenter·
rein, debevolking geschikt als arbeids
reserve als de tijden weereens beter wor·
den.En .natuurlijk als stemvee om een
pa.....K.amerleden aan een goed betaald
baantjtte helpen.

De Kamet heeft hier weer niets van
begrepen. Het ging mee met een
haltslachtige 'botie van de CDA'er Van
Houwelingen, die geen vlees en geen vis
was. De minister moet vriendelijk zijn
voor de Noordelijke bestuurders en als
het kan, moet hij proberen tot een ak.
koord tekom,n. Maar er wordt niet
ronduit gezegd: pas boren ni die
maatschappelijke discussie.

D.at lef hadden het CDA en de VVD
niet •

Die discussie zal voorwat het Noorden
betreft beginnen met een ijzig zwijgen,
als de minister hier zijn verkoopbabbel.
komt houden. Wantelk woordis verspild
aan deze psychologischeanalfabeet, die
van het werkelijke probleem hier in het
Noolden toch geen cent begrijpt. Het is
dan nog maar één stap van: geen woor·
den, maar daden. Men moet vrezen, dat
niet iedereen zal begrijpen, dat dit een
schoonlied isvooreen voetbalwedstrijd,
maar ongeschikt voor een maatschap·
pelijke discussie, die over welenlijk
".....JNt.
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