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REDAKTIONEEL 

Zoals u ziet besluitefl we 1981 met ~en ekstra dik nUI!Iller. We hadden 
dan ook wat goed te maken, want d~ie nummers sinds maart 1981 is wat 
beperkt . 
Door uitbreiding van het aantal redaktieleden en een flinke schrijf
lust bij anderen kunnen we de schade inhalen. 
In dit nummer besteden we aandacht aan alternatieve energievoorzienin• 
gen. Kritiek op kernenergie blijft terecht. maar wat stel je er tegen
over. De mogelijkheden hiertoe lijken nog onbeperkt . Een goed initia
tief hierbij is genomen door de inwoners van Oeersum. Als zij erin 
slagen om volledig voor hun eigen energievoorziening verantwoordelijk 
te zijn, zal dit waars~hi jnlijk door anderen worden nagevolgd. Hiermee 
h~t ~irekte bewijs leverend dat de atoomlobby met overbodige zaken be
Z19 1S. 
Twe-e andere zaken, die de afqelopen periode in de publiciteit zijn ge
weest, zijn de processen, die gevoerd zijn tegen de Dodewaard-demon
stranten en tegen fam . Kuiper, die hun stroomrekening gedeeltelijk 
weigerden te betalen. In beide zaken lijken de principiële kanten ook 
aandacht te krijgen. ten voorzichtige stap in de goede richting. 
Verder wordt de onderzoeksreaktor in Wageningen gesloten en Komt Kal
kar steeds meer in financiële problemen. 
Janmer genoeg heeft de gemeenteraad van Borssele uiteindeli j k inqe
stemd met de bouw van een opslagmoqelijkheid voor radio-aktief afval . 
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Kernlijn 

Sunday Times, 22~11-1981 

Nieuwe tegenvaller voor Diablo
kerncentrale (USA). 
Oe nucleaire industrie in de VS 
kreeg half november een nieuwe 
tegenslag te verwer~en, toen 
de NRC (Nuclea~ Regulatory Com
mission) in Washington een test
vergunning opschortte voor de om
streden Diablo Ca~on kerncen
trale in Ca11forni~. hangende 
een onderzoek naar het al of 
niet kunnen beantwoorden aan 
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de veiligheidsnormen ip verband 
met aardebevingen. 
De eigenaren hadden het inbrengen 
van kernbrandstof al gestaakt, 
nadat ontdekt was, dat speciale 
ondersteuningswerken tegen 
aardbevingen in een verkeerde 
richting waren gebouwd. 
Woordvoerders \lan de onderneming 
zeggen nog steeds dat de centrale 
volgende zomer in werking zal tre
den, maar anderen hebben ernstige 
twijfels. Het bedrijf heeft plannen 
om nog meer centrales te bouwen 
laten vallen. 



BOYCOT 
'----Ja-ck Hoek....,....--sema ___ AlO OM STROOM 

KORT GEDING TEGEN ATOOMSTROOM 

Na 5 Jaar gebarrewar Mèt generato
ren en het Provinciaal Elektrici-
teitsbedrijf (Friesland) krijgt het 
gezin Kuiper te Marssum in oktober 
1980 eindelijk aansluiting op het 
elèktriciteitsnet. (kosten /6000) 
Ze ~omen er later achter dat het 
PEB aandelen in Dodewaard heeft, nl 
15 van de 570 (2.7%) en ze dus a
to.omtroOII gelevel'd krijgen. In fe
bruari '81 schrijft Hènk .Kuiper een 
brief aan l)et PEB dat tvij voortaan 
weigert de atoomstroom te betalen, 
en dát geld in een fonds wil onder
brengén om onderzoek te doen naar 
alternatieve energiebronnen. (Bij 
dit fonds moet wel de garantie in
gebouwd zijn, dat het geld dat 1n 
het fonds gestort wordt, gekort 
wordt op het geld dat naar Dode
waard gut, 11nders is er gewoon 
spra~e van broekzak-vestza·k-po11-
tfek). Het PEB sluit het gezin in 

augustus '81 af, omdat er 12,88 
nfet betaald is, en omdat het voor 
hen duidelijk is dat ze er niet 
~er op hoeven rekenen. Het gezin 
Kuiper is het daarmee niet eens en 
spant een kort geding aan tegen 
Provinciale Staten. 

het geding 
~0 november vindt dat plaats in 
Leeuwarden. Kees Zijlstra schrijft 
een bijlage bij de dagvaarding, 
maar mag het zelf niet'brengen~ 
omdat volgens de rechtbank, het 
proces dan 'politiek getint' 
wordt. 
De eisen zijn: Weer aan$lui ting op 
het elktriciteitsnet en oprichting 
van een bovengenoemd fonds . 
De advokaat van het gezin, mr E• 
vert Jan Rotshuizen, vindt dat het 
PEB hen niet had mogen afs 1 uiten, 
omdat: 
--het PEB een leveringsplicht 
heeft .. 

--het bedrag (12,88) in geen ver
houding staat tot een eerste le
vensbehoefte. 
--je mensen met gewetensnood nièt 
mag bescho~n als wanbetalers. 
De rechtbank vindt dit eigenlijlè 
een zaak voor een gewone rechtbánk 
en dringt dan ook op ee11 regeling 
aan. Op 8 december br-anden de 1 am
pen weer in huize Kuiper. Ze IIIOeten 
er weer aan wennen. ka~rsen zijn 
niet :to fe 1. · 

Dit alles is niet onopgemerkt voor
bijgegaan natqurlijk. Sympathisan
ten met spandoeken en gezinnen die 
ook atoomstroom weigeren te betalen 
waren t,j_dens bet geding aanwezig. 
Op dit moment zijn er meer dan 150 
gezinnen. Het gezin Kuiper bereidt 
zich nu voor op de rechtszaak. 

Stflle wenk: het EGD heeft 29 Yan 
de 570 aandelen i" Dodefaard_(S.lS} 
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._____ ______ lSO GEZINNEN 

aan 

7 december 1981 

Aan allen die dit le~en, 

Ook wij willen niet langer via de 
stroomrekening gedwongen meebetalen 
aan kernenergie. Uit verschillende 
onderzoeken is nu wel komen vast te 
staan, dat meer dan de helft van de 
bevolking tegenstander is geworden 
van deze gevaarlijke vorm van ener
gieopwekking. 
We willen niet langer via de 
stroomrekening de kerncentrale van 
Dodewaard in leven houden, de pro
pagandisten van de Samenwerkende E
nergie Produktie~atschappiuen be
talen en medeverantwoordelijk zijn 
voor de smerige dumpingen van radi
o-aktief afval in de oceaan. 
Bovendien is er ook al sprake van 
het inschakelen van kerncentrales 
bij de produktie van kernwapens. 
Wij voelen ons bezwaard hierin ver
der mee te gaan en we vragen dan 
ook met klem aan de provinciale o
verheid gebruik te maken van de 

allen die dit lezen 
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'wegloopclausulè ' in het kontrakt 
met de G. K.N . en geen atoomstroom 
af te nemen van Dodewaard. 
Oe energiebehoefte daalt ieder jaar 
aanzienlijk en het produkt wordt 
steeds duurder. Er is op groei ge
rekend, maar het gaat juist anders
om. Oe sommen van de overhied klop
pen al lang niet meer. Oe bestaande 
elektriciteitscentrales draaien on
der hun kapaciteit, het is dan ook 
onverantwoord om geldverslindende 
en levensgevaarlijke prestigeobjek
ten als kerncentrales in bedrijf te 
houden. Daaruit blijkt een achter
haald beleid. 
Als blijk van onze verontrusting 
gaan ~ in het vervolg 2,7% van de 
stroomrekening inhouden. Dat is het 
friese aandelenpercentage in de 
G.K.N. Dit ingehouden geld zou zo
lang in een fonds gestort kunnen 
worden, in afwachting van het nieu
we kernenergie-vrije beleid van de 
provincie 
Wij willen hiermee aantonen, dat 
het anders moet en dat het ook best 
anders kan: de kerncentrales dicht, 

de koers verlegd. En dan dicht bij 
huis en praktisch ~an de slag door: 
--nog meer te bezuinigen op energie 
--het toepassen van wind-, zon- en 
waterenergie, biogas, aarwarmte etc. 
Er zijn genoeg veiliger mogelijkhe
den voor handen. Daar moet veel 
meer gebruik van worden gemaakt. 
Niet langer praten, maar doen ! 
We noeten zuinig zijn met onze we
reld en niet net doen alsof we tot 
de laatste generatie behoren, die 
alles kan vervuilen en opmaken. 
Op de bijlagen treft u de namen en 
adressen aan van de personen die 
deze brief onderschrijven. 
Kopie~n van deze brief worden ver
zonden naar: 
--Kol lege van Gedeputeerde Staten 
van Friesland I Provinciale Staten 
--Het Provi nci aa 1 El ektri ei teits 
Bedrijf 
--Gasbedrijf Frigas 
--Publiciteitsmedia 

~t vriendelijke groeten. 



.....____~-----"--'--------------ZIJLSTRA 
Bijlage darvaardina Kuiper versus 
Provincie· rieslan 

De toepa~sing van kernenergie wordt 
gekenmerkt door een drietal ver• 
schijnselen of mogelijke verschijn
selen, die tot ver buiten de pro
porties van de huidige industri@le 
maatschappij reiken. Die verschijn
se 1 en hebben a 11 e drie op de vei -
ligheid van burgers en samenleving 
betrekking en het buiten-gewone 
van kernenergie ligt dan ook in de 
a Hereers te p 1 aats bes loten in 
haar tot nu toe ongekende onveilig
heid of mogelijke onveiligheid. 

karncentrales 
Het eerste verschijnsel betreft de 
kerncentrales zelf. In het recente 
verleden hebben vele ongelukken in· 
kerncentrales plaats gevonden en 
herhaaldelijk heeft men aan de 
drempel van een ramp gestaan.(l) 
Het dichtst was men. bij een kata
strofe toen het omhulsel van de 
brandstofstaven in de kerncentrale 
Thtee Miles Is land (Harrisburg) be
gon te smelten. Hoe zeer het volle
dig smelten van de reaktorkern na
bij was is door de Commissie-Rogo
v1n. ingesteld door ex-president 
Carter van de V.S., berekend.(2) 
Dat was een ha 1 f uur· tot een uur·. 
Net op tijd drukte een technicus, 
naar het schijnt met meer geluk dan 
wijsheid. een knop in die het pro
ces stopte. 
De ramp, waar men zo dicht bij was, 
is door de Nationale Gezondheids
raad in 1977 in tijn mogelijke ge
vo}gen geschreven.(3) Door het 
smelten van de reaktorkern en de 
vervolgens vrij komende radio-ak
tieve straling kunnen duitenden 
mensen onmiddellijk gedood worden 
en nog eens duizenden na verloop 
van tijd. Grote oppervlakten land 
worden voor lange tijd onbewoon
baar. 
Dat een gang van zaken als in Har
risburg ook in Nede~land niet uit
gesloten mag worden geacht wordt 
.aangetoond door het feit, dat in de 
centrale te Borsse1e in begin 1979 
een klep van he.t noodkoelsysteem e
nige tijd in een verkeerde stand 
he.eft gestaan. Dat werd ontdekt bij 
een inspelttie van het Ministerie 
van Sociale Zaken. Indien kort voor 
die inspektie een storing als te 
Harrisburg was opgetreden zou ook 
te Borssele het koelsysteem gebrek
kig hebben gefunktioneerd met een 
uiteindelijk smelten van de kern 
als niet uit te sluiten gevolg. 

afval 
Het tweede verschijnsel betreft het 
probleem van het radio•aktieve af
val. Indien de afgesloten kontrak
ten met de ondernemingen, die voor 
de opwérking van dat afval zorg 
dragen, uitgevoerd worden, betreft 
dit probleem hoofdzakelijk het af
val dat oit de opwerking te voor
schijn komt. 
De hóog•radio~aktieve afval dient 
enkele tientallen jaren bovengronds 
te worden opgeslagen om vervolgens 
i.n een zoutmijn of in een andere 
geo1ogies.e formatie te worden opge
borgen. 
Beide vormen van opslag ontmoeten 
grote bezwaren; niets daarover is 
konkreet geregeld of vastgelegd. 
Het gemeentebestuur van Borssele 
heeft dezer dagen de bouw van een 
bunker voor tussentijdse opslag ge
weigerd. Proefboringen in zoutkoe
pels mogen., na een beslissing van 
Tweede Kllmer en Regering, in ieder 
geval tot het jaar 1984 niet plaats 
vinden. Het i .. s zeer de vraag of die 
bOringen in de jaren na 1984 wel 
zullen worden uitgevoerd, gezien 

· het in het recente verleden geble
ken massale verzet van de olaatse-
lijke bevolking. · 
De deskundigen zijn het er over 
eens, dat voor een eewenlanqe her
metiese afsluiting van het hoog-ra
dio-aktieve afval zonder mogelijk 
kontakt met de bfosfeer gewaarborgd 
moet wo~den. Daarvoor kunnen tech
nies-geologiese voorwaarden worden 
geformuleerd. Maar bij de tot nu 
toe uitgevoerde boringen in het 
buitenland werden die voorwaarden 
nergens vervuld. 
De konklusie moet dus luiden, dat, 
zelfs als proefboringen in de twee
de helft van de tachtiger jaren 
zouden plaats vinden, het op zijn 
minst onzeker is of voor de aange
boorde zoutkoepel de nodige waar
borgen voor veilige eindopslag kun
nen worden gegeven •. 
Men moet vaststellen, dat het op
opwekken van elektriese energei met 
behulp van kernsplijting een pro
duktie van hoog~radio-aktief afval 
met zi eh meebrengt, waarvoor geen 
eindbestemming verzekerd is. 

plutonium 
Het derde verschijnsel betreft het 
mogelijke misbruik van het opwer
kingsprodukt plutonium, of van an
dere produkten uit de kernenergie
cyclus, voor kernwapens. Om dit 
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misbruik zo veel mogelijk tegen te 
gaan heeft de International Atomie 
Energy Agency een inspekteisysteem 
opgezet. Die inspektei wordt alleen 
in bepaalde niet-kernwapen-staten 
toegepast en vindt zijn grenzen in 
de bereidheid tot medewerking in 
die staten en in de kosten van de 
kontrole. De kernwapenstaten zijn 
niet onderworpen aan die kontrole, 
noch zijn vanzelfsprekend de landen 
die het Non Proliferatie Verdrag 
niet hebben ondertekend dat. 
De recente pogingen va.n amerikaanse 
zijde om, naast de produkten van a
merikaanse kerncentrales, plutonium 
uit engelse kerncentrales geleverd 
te krijgen voor de aanmaak van 
kernwapens, geven de mogelijke ver
bindingslijnen tussen vreedzaàm en 
niet-vreedzaam gebruik van kerne
nergie genoegzaam aan. Zolang deze 
verbindingslijn niet definitief 
wordt doorgesneden, en dat lijkt 
bij de huidige kerntechnologie on
mogelijk, rijst ook hier het be
zwaar van ernstige mogelijke onvei
ligheid. 
Ook de desRundigen, die het kerne• 
ergiepotentieel willen uitbreiden, 
erkennen dat honderd-procent-vei• 
ligheidsg~ranties op de drie ge
noemde gebieden niet gegeven kunnen 
worden. De beschreven negatieve be
geleidingsverschijnselen van de 
toepassing van kernenergie kunnen 
dan ook slechts voor een gedeelte 
door hogere uitgaven bestreden wor
den. 
Dat deze hogere uitgaven overigens 
al spoedig kernenergie tot ee.n niet 
meer konkurrerende energiedrager 
maken blijkt uit de werken van Ko• 
manoff(4l en Clausen/Franke(S). 
Vastgesteld moet worden, dat, zelfs 
indien men ~ich die hogere u1tgaven 
getroost, de buiten-proportionele_ 
onveiligeheid of mogelijke onvei
ligheid ten principale blijft be
staan. 

Dr. K. Zijlstra 
Sneek/ 's-Gravenhage 

(1) H. Damveld: 'Ongelukken met 
kernenergie' ,1981 

(2) M. Rogovin: Three Miles Island, 
A report to the Commissioners 
and to the public (Vol,1) 

(3) Uitgave Nati·onale Gezondheids
raad, 1977 

( 4') c. Komanoff, A Compari son of 
Nuclear and Coal Costs, 9-10-78 

(5) C. Clausen/ J, Franke, Ver
stromungskosten von Brennstof
fen in Leichtwasserreaktoren, 
Analyse und Prognose, Bremen 179 
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In Nederland 
Vlak voor het begin van de twee
de wereldoorlog wordt druk ge
zocht naar mogelijkheden om een 
atoombom te maken; in 1939 koopt 
'Nederland, op advies v'äriäe fy
sicus prof. de Haas, een partij 
uraniumoxide van Belgi~ . Tijdens 
de dui tse bezetting wordt hier
.ee ge~xperimenteerd door o.a. 
De Haas en Kistemaker (verrij
king •.b.v. ultracentrifuge) om te 
ko.en tot een duitse kernbom. Na 
de oorlog gaan deze experimenten 
gewoon door, maar nu onder super
visie van de nederlandse staat. 
In de VS 1s intussen een rap

port verschenen waarin mogelijk
heden voor elektriciteitsopwek
king door Middel van kernsplij
ting worden beschreven; De Ne
derlandse regering richt daa
ro. in 1946 de ~tichting 'Fun
da~~ente1T--ondf!rzoek van de Ma
terie' (FOM) op ; een extra ar
gument is het reeds aanwezige 
uranium. KisteMaker treedt in 
1947 in dienst van de FOM. 
~~~Kistemaker is imiddels 
sec s) doet de FOM de re-
gering het voorstel 0111 een proef
reaktor te bouwen; Verschillen
de wetenschappers en technici 
hebben al ervaring hiel"'lee door 
de sUienwerki ng Et Hoontegen 
waar in 1951 met de bouw van een 
centrale~egonnen; Bovendien 
had het bedrijfsleven er belang 
bij: Philips had bijvoorbeeld 
goede kontakten met het FOM, le
verde kernfysiese apparaten en 
betaalde zo'n vier ton per jaar 
voor onderzoek. 
In 1954 wordt een wetsvoorstel 
tot111t' bouwen van een proefcen
trale aangenomen• 0. de plannen 
in praktijk te brengen wordt in 
1953 het Reacktorcentrum Neder
land (RCN) opgericht met als for
wele doelstelling 'het verwerken 
van wetenschappelijke en techni
sche kennis en ervaring ten be
hoeve van vredesdoeleinden op het 
gebied van kernreaktoren en hun 
toepassingen en het ten alge-
leen nut stellen van deze kennis 
en ervaring alslilede van de verwor
ven hulp.iddelen, in het bijzonder 
aan Nederlandse instellingen en Ne
derlandse ondernemingen'. 
Vandaar ook dat het Ministerie van 
Ekonomfese Zaken (EZ) nu als eerste 
verantwoordelijke op ging treden; 
Tot nu toe was dat het •inisterie 
yan onderwijs geweest. 
In het bestuur van het RCN zitten 
vertegenwoordigers van industrie 
(o.a. Shell, Philips, AKU, Stork 

en Smit), de SEP (Samenwerkende 
Elektriciteitsproducenten. opge
richt in 1949 a. het naoorlogse 
elektriciteitsnet op te bouwen). 
de overheid en de FOM (vertegen
woordi ger Prof. De Haas) • 

De financi~le steun aan het RCN 
ko.t voornamelijk van de overheid 
(bijvoorbeeld in 1972 42 van in 
totaal 63 miljoen), ~ar de invloed 
van de industrie en SEP is toch 
groot (zie fig. 1). 
Het RCN besluit echter geen kern
reaktor te bouwen, maar'uterial 
testing reactors'. Belangrijk bij 
deze beslissing was de stem van prof. 
Went, die vanaf 1951 voor de KEMA 
met zijn eigen suspendereaktor be
zig is). 
De industrie en elektriciteitspro
ducenten beginnen aan het eind van 
de jaren vijftig aan te dringen op 
de bouw van een kerncentrale;Om de 
opinie van instellingen die iets 
met kernenergie te maken hebben te 
beTnvloeden werd in 1961 de stich
ting 'Nederlandse Atoomforum' (At
for) opgericht door het bedrijfs
leven; lid hiervan zijn o.a. Shell 
Staatsmijnen, OGEM, lnternatio 
Mllller, Heratoom {deelgenootschap 
van Philips, Comprimo-deelgenoot
schap van RSV, VMF, SHell en RSV 
en VMF. opgericht 0111 komplete kern
centrales te kunnen bouwen). 

jaren 60 

De overheid is niet ongevoelig voor 
de verlangens van de industrie; Hoe
wel voor energievoorziening niet 
meer zo urgent (na de Suez-cr1sis 
van 1956 is er weer volop aardgas 
en oHe uit eigen land) kunnen kern-

6 

centrales voor 'Nederlandse indus
trie een belangrijke stimulans 
zijn. 
In 1960 wordt de Conliss1e Traap 
ingëslêld door het Ministerie van 
EZ; Deze 'C01111issie voor nucleaire 
industr1~1e ontwikkeling' .at als 
voorzitter Philfps-direkteur Tromp 
doet de volgende aanbevelingen: 
1. direkte overheidssteun aan indu
strieel ontwikkelingswerk op kern
energieterre1n. 
2. na~e banden tussen nationale 
·fndustr'ie en elektriciteitsbedrij
ven; daartoe zouden de laatsten 
kerncentra les bij voorkeur bij de 
Nederlandse industrie .oeten be
stellen, ondanks eventueel finan
cieel nadeel (de elektriciteits
bedrijven zijn statutair ver
plicht zo goedkoop 1110gelijk ener
gie te leveren). 
3. Er moeten een aantal kleine 
advfescommissies worden inge
steld, bestaande uit vooraan
staande fuguren uit het bedrijfs
leven, d,e de minister moeten 
adviseren over kernenergiezaken. 

Deze punten zullen allemaal op 
vrij korte te".ijn gerealiseerd 
worden: 
1. Op de begroting van EZ kant 
een post 'nucleaire industril!
le ~twikkeling'. Vanaf 1964 
wordt gemiddeld 10 miljoen uit
gekeerd. 
2. ln opdracht van de SEP wordt 
in 12fi begonnen met de bouw van 
de (proef)centrale van Dodewaard 
door Philips, Stork en de Ba
taafse Aanneaingsmaatschappij 
onder licentie van de Alerikaanse 
maatschappij General Electric. 
3. In 1..2§1 wordt de Kernenergie-



van kracht;In het kader hier
van worden drie ministeriële ad
viesorganen opgericht: de Centra
le Raad voor Kernenergie (CRK), 
de Industriële Raad (IRK) en de 
Wetenschappelijke Raad (WRK); ver
der kreeg de reeds bestaande Ge
zondheidsraad een adviserende 
taak t.a.v. kernenergie. Alle 
raden zijn samengesteld uit ver
tegenwoordigers van industrie, 
~riciteitsproducenten, over
heid en researcn. 

De CRK heeft een kol5rdinerende 
taak, maar heft zichzelf in 1974 
op, omdat er geen behoefte was 
aan een integraal belei~. 

De IRK wordt het belangrijkste 
adviesorgaan; de machtspositie 
is gebaseerd op twee faktoren: 
a. de mogelijkhéid veelzijdige 
informatie te verkrijgen en ge
bruiken vanwege het grote aan
tal kontakten met industrie, re
search, overheid en elektrici
teitsproducenten (fig. 2) en 
h. een rechtstreekse toegang 
tot belaidsbepalers door middel 
van drie ambtelijke adviseurs. 
Opvallend is dat de IRK geen 

kontakten heeft met het minis
terie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne; Verder zit in 
de eerder genoemde Gezondheids
raad slechts êên industriële 
vertegenwoordiger (UCN); Dit 
betekent dat industrie en mi
lieu- en gezondheids.zaken los 
van elkaar staan en de IRK 
hiermee geen rekening hoeft te 
houden. 
Reeds in1963 geeft de IRK ad
vies over de besteding van het 
fonds nucleaire ontwikkeling 
(blz. 3 puntl); De bedoeling 
van het fonds was de nationa
le industrie in een zodanige 
positie te brengen dat zij 
op voet van gelijkheid met bui
tenlandse ondernemingen comple
te kernreaktorinstallaties kan 
aanbieden'. Dit zo~ dan moeten 
gebeuren door het stimuleren 

van een aantal projekten; In 
de eerste plaats betrof dit 
de bouw van Dodewaard;. Ook 
zou de eerste kanmerciële re
aktor, die van Borssele, door 
de Nederlandse industrie (Nera
toom) gebouwd moeten worden; 
Dit karwei werd echter, tot 
woede van van Neratoom, ver
gund aan het he.t Duitse bedrijf 
KWU; De PZEM had niet zoveel 
vertrouwen in een zelfstandige 
Nede.rlandse reaktorbouwindustrie 
en KWU zou 10 procent goedkoper 
ziJn. 
Dit feit betekent de genadeklap 
voor de Nederlandse onafhanke
lijkheid-op het gebied van kern-

reaktoren; De IRK Weet nog wel 
te béreiken dat de electriciteits
bedrijven verplicht worden in 
het ve_rvolg alleen bij Nederlandsé 
bedrijven offerteste vragen voor 
kerncentrales, maar die moeten 
dan wel in licentie gebouwd wor
den. 
Vandaar ook dat de Nederlandse in
dustrie zich vanaf het eind van de 
zestiger jaren meer gaat concen
treren op het ultracentrifugepro
jekt en de snelle natriumgekoel
de kweekreaktor (SNR). 
Over het UC-projekt is weinig be
kend vanwege geheimhouding (mili
tai.r belangrijk); tiet research
werk kreeg in de adviezen van de 
IRK in de jaren zestig hoge 
prioriteit. In 1969 wordt Ultra
centrifuge Nederland NV (UCN) 
opgericht met het doel een proef
fabriek (Almelo) op te .zetten; 
De staatdraagt voor 55 % in het 
kapitaal hij, Philips, Shell, 
OSM, VMF en RSV betalen de rest; 
Later neemt het staatsaandeel 
toe tot 98 %_, maar de genoem-
de bedrijven behouden een meer
derheid in de raad van cOilllli
sarissen en eventuele winsten 
zullen voor een groot deel naar 
hen toe vloeien. Ondanks over
heidssteunb toch internatio
nalisering van het projekt no
dig vanwegede hoge kosten en 
onvoldoende kennis (ook weer 
op aandrin.gen van de IRK); In 
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1970 komt een samenwerkingsver
band tot stand met Duitsland en 
Engeland (Urenco; Frankrijk 
doet niet mee omdat het de ge
gevens van het door hen ge
bruikte gasdiffusieproces niet 
wil vrijgeven}. Het SNR-pro
jekt begint in 1962 met onder
zoek van TNO; In 1964 krijgen 
TNO en Heratoom financiële 
steun van EZ (op advies v.an 
de IRK) om het onderzoek voort 
te zetten; In 1967 besluit de 
regering {op dringend advies 
van de IRK) tot sarnepwerking 
met Duitsland en België; Ne
derland betaalt 15 % van de kos
ten; In 1972 besluiten de drie 
landen tot het financieren 
van de bouw van de snelle kweek
reactor te Kalkar; De SEP gaat 
voor 15 % deelnemen in de Duits
Nederlandse beheersmaatschappij 
van de SNR. Omdat vanaf 1967 
het aandeel uit de pot nucleaire 
industrHne_ ontwikkeling steeds 
groeit, besluit de regering tot 
een heffing via de elektrici
teitsrekening, de bekende Kalkar
heffing. die inmiddéls vanwege de 
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vele protesten weer is ingetrokken; 
Dat betekent niet dat de regering 
geen geld meer in het projekt 
stopt, integendeel: waren de oor
spronkelijke kosten geschat op 
118 miljoen, eind 1980 :z:ijn de-
ze gestegen tot meer dan 3 mil
jard, waarvan de .Nederlandse 
staat nog steeds 15 % moet beta
len. Het vermogen van de reaktor 
bedraagt daarbij slechts een der
de van tiet geplande ve.mogen van 
300 MW. 
Na de oliecrisis van 1973 werd de 
behoefte aan een meer geYntegreerd 
energiebeleid groter. Vandaar dat 
werden opgericht de LSEO (Landelijke 
stuurgroep energièonderzoek), de 
AER (Algemene Energieraad) en de 
NEO.M (Nederlandse energieontwikke
lingsmaatschappij). Het RCN werd 
omgedoopt tot Energiecentrum Ne
derland (ECN) en de WRK werd in 
'76 opgeheven. De positie van de 
belanghebbenden bij kernenergie 
wordt echter niet zwakker, omdat 
ze ookin de nieuwe organen goed 
vertegenwoordigd zijn.Dat blijkt 
wel uit het aandeèl van kernener
gie in het totale energieonder
zoekspakket (+ 80 van de 200 mil
joen per jaarj. 

jarenao 
De diverse regeringen hebben in 
de afgelopen dertig jaar steeds 
meer geld weten los te krijgen 
voor de kernindu.strie; Tot het be
gin van de zeventiger jaren zon
der veel moeite: de meeste kamer
leden waren ondeskundig en de mi
nister kwam wanneer nodig met het 
argument dat de gegevens geheim 
waren hetzij uit militair, hetziJ 
uit commercieel oogpunt; 
Bovendien werd steeds beweerd dat 
met behulp van kernenergie grote 



hoeveelheden goedkope elektriciteit 
konden worden opgewekt, hetgeen de 
positie van de Nederlandse indus
trie weer ten goede zou komen. 

De laatste jaren neemt de kri
tiek van de Kamer toe; toch wordt 
ook nu· nog steeds informatie ge
weigerd (Cogema kontrak ten), met 
als argument indvstrU!le gehei
men .• 
Kritiek op kernenergie is voor
al gekomen van aktiegroepen, met 
name in de jaren zeventig toen 
o.a. bleek hoe onveilig kerne
nergie in feite was ( het fun
ctioneren van Dodewaard bijvoor
beeld);Met de kritiek van diver
se kanten komt ook het doodzwij
genen llelachelijk maken van men
sen die deze kritiek uitèn op 
gang, niet in de laatste plaats 
door de regering; Een kleine 
bloemlezing daarover uit W & S 
1978 - 7: 
-1974- Het RCN weigert medewer
king aan het VNO-symposium 'Pro
blemen van kernenergie' met als 
argument: dit symposium hoort 
thuis in de categorie semi-re
ligieuze bijeenkomsten.(VWO 
is het Verbond van wetenschap
pelijke onderzoekers). 
-1975- De SEP weigert haar vei
ligheidsstudie toe te zenden aan 
een 1 id van de VWO J<.ernemergie
groep die daarom verzoekt. 
-1975- Het rapport 'Kernenergie 
in diskussie' verschijnt; Het 
Dit is een kommmentaar op drie 
veiligheidsstudies van de rege
ri.ng; Het rapport komt tot heel 
andere konklusies; In 1976 wordt 
de beslissing over de bouw van 
drie kerncentrales u.itgesteld 
vanwege 'onopgeloste problemen'; 
In de overheidsvoorlichting wor
den echternog steeds alleen 
•ar de geruststellende konklu
sies uit de genoemde drie rap
porten venneld. 
.. voor de raad van State loopt 
vanaf 1974 een beroepsprocedu
re in het kader van de Hinder• 
wetvergunning voor Borssele 
{deze is nog steeds voorlopig). 
De procedure wordt vertraagd 
door EZ : pas in 1977 komt een 
advies waarom reeds in 1976 
was gavraagd (tweemaal) door 
de Raad van State. 
Er zijn nog veel meer voorbeelden, 
ook internationaal. bijvoorbeeld 
in het boek 'De Atoomstaat' van 
Jungk; Intussen zijn we in Neder
land terechtgekomen bij de 'Bre
de Maatschappelijke Diskussie' 
(BMD.. op voors te 1 van de Algemene 
Energieraad. waarbij 'het volk • 
mag uitmaken welke welke bronnen 
in onze toekomstige energiebehoef
ten gaan voorzien. 
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.._JanBrin_ks _GIROBLAUW 
In deze rubriek nieuws van het van de commissarissen-aan
giroblauwfronde Strohalm brengt deelhouders. 
een landelijke nieuwsbrief over 
de stroombetalingsaktie uit.... st 0 p k 0 n t a 0 t 
In het EGO-gebied zouden slechts 
enkele tientallen mensen aan.de Aktie Strohalm in Utrecht is 
aktie meedoen.:...In de GKN zoekt de organisatie die vrij direkt 
men uit of radioaktief afval vanaf het begin (mei 1980) 
veil~.g op te be:r.gen ~s. van de giroblauwaktie de 

GKN 
In de vorige Atoomalarm staat fo 
tief vermeld dat binnen de GKN 
(Gemeenschappelijke Kernenergie
centrale Nederland=Dodewaard) ni 
gediskussi.eerd zal worden over 
sluiting van de centrale. In de 
aandeelhouderscommissarissen
vergadering levert het EGD êên 
commissaris. Het commissariaat 
is van het. EGO en behoort niet 
êên bepaalde persoon toe. Soms 
wordt de commissarissen-vergade
ring door de voorzitter (~ê 
Bos), soms door een direkteur 
van het EGD bezocht. Men verga
dert twee maal per jaar. De 
vergadering van oktober 198:). 
was de laatste besloten bijeen
komst. Toch is hierover het 
êên en ander aan de pers mee
gedeeld. De motie van de ge
meente Amsterdam voor sluiting 
van de centrale vond geen ge• 
hoor bij de overige tien com
missarissen. Zo'n beslissing 
zou volgens hen een minachting 
betekenen van de komende maat• 
schappelijke diskussie en 
bovendien zou het sluiten 
van de kerncentrale een be
slissing van regering en 
parlement moeten zijn. 

discussie 
Ondertussen wordt er in de 
GKN, zoals het EGD moest 
bewerkstelligen, wel gedis
kussieerd over sluiting. 
De GKN-direktie heeft al 
het rapport het li.cht laten 
zien volgens hetwelk sluiting 
660 miljoen gulden zou · 
kosten. Nu wordt er gewerkt 
aan een rapport over de 
opslag van radioaktief afval. 
Wie weet verwerken de heren 
hierin de 'konklusie' van 
een Deense studie die stelt 
dat er 'êên zoUtkoepel in 
Denemarken geschikt is voor 
opslag van kernsplijtingsaf
val'. Als het goed gaat komt 
het GKN-rapport ter sprake 
op de voorjaarsvergadering 

landelijke ko5rdinatie op zich 
heeft genomen. Strohalm gaat 
nu een krant uitbrengen voor 
mensen die aan de aktie mee
doen. De krant is bedoeld om 
de motivatie bij de mensen 
op peil te houden en aan te 
geven wat de zin is van de 
aktie en hoe ze verloopt in 
allerlei streken van het land. 
Het eerste nummer van de krant 
is in december uitgekomen. 
De naam is meerduidig: 
"St(r)opkont(r)akt" met als 
ondertitel: nieuwsbrief voor 
thuisbankiers. Helaas bevat 
het dubbelzijdige vel niet 
byzonder veel nieuwe infor
matie. 

aard.gas 
De aktie tegen de aardgasprijs
verhoging wordt aangestipt. 
Me.n stelt dat beide akties 
goed te kombineren zijn. Hopen
lijk gebeurt dit dan ook. De 
kans bestaat echter mijns in
ziens dat de aardgasaktie, 
waarover een speciale 'energie
krant' van het Landelijk Ener
gie KOmitee is uitgekomen, de 
giroblauwaktie in de schaduw 
zal zetten. Bij de aardgasaktie 
zal direkt het wapen van het 
niet betalen (van de verhoging} 
worden gehanteerd, het gaat 
om veel grotere bedragen en 
de aktie zal polit.iek waar
schijnlijk direkt veel meer 
aandacht krijgen dan de 
giroblauwaktie ooit gehad 
heeft. 
over de stand van .;aken bij 
de giroblauwaktie in Groningen 
(Drente vergeet men) schrijft 
Stopkontakt: "De direkteur 
van de EGD beweert absoluut 
geen hinder te ondervinden 
van de aktie. Er zouden 
hoogstens enkele tientallen 
mensen aan de aktie meedoen, 
maar de mensen van de Gro
ningse administratie vertellen 
aan journalisten dat er juist 
heel veel mensen meedoen.• 



verspreiding 
De verspreiding van de 'nieuws
brief voor thuisbankiers' wil 
Aktie Strohalm laten verlopen 
via de plaatselijke energie
groepen. Bij deze groepen 
zouden deelnemers aan de aktie 
bekend moeten zijn of kunnen 
deelnemers de krant afhalen. 
Deze verspreidingawijze kan 
wel eens problemen opleveren. 
zo houdt momenteel 9een enkele 
van de 'energiegroepen' in de 
stad Groningen zich bezig met 
de aktie. In veel kleine 
plaatsen in de provincie zijn 
helemaal geen energie9roepen, 
maar wel giroblauwbetalers. 
om positief te besluiten: 
iedere groep kan de nieuws
brieven bestellen bij Aktie 
Strohalm, Oude Gracht 42, 
Utrecht, te. 030-314314. 
Ook zijn hier de nieuwe 
rijksdaalderstickers te be
stellen. De stickers hebben 
verschillende tekstjes ter 
ondersteuning van de aktie. 
Ze kosten fl,75 per velletje 
van 20 stickers en f25,--
voor 50 velletjes. 

doe meel 
Tot slot nog even weer het 
verhaaltje hoe u aan de giro
blauwaktie kunt meedoen om 
zo uw elektriciteitsbedrijf 
er van te overtuigen dat u 
geen atoomstroom wilt. 

ATOOMENERGIE? 
_Lucas_Koops_NEE BEDANKT! 
Ik wil hieronder de voorna·amste be
zwaren tegen atoomenergie nogmaals 
op een rij zetten en daarbij vooral 
ingaan op een thema dat te weinig 
aandacht krijgt, nl. energie en 
macht. De twee centrale werkgevers
organisaties VNO en NCW hebben een 
stichting in het leven geroepen die 
zich in het debat vMr of tegen a
toomenergie gaat werpen. Via de 
pers heeft men van de plannen van 
deze stichting uitvoerig kennis 
kunnen nemen. VNO-funktionarissen 
die het plan voor de stichting heb
ben gelanceerd zeggen in een arti
kel in het Nieuwsblad van het Noor
den van 14 maart jl. onder meer: 'We 
kunnen het ons niet permitteren êén 
van de mogelijkheden voor energie
opwekking uit te sluiten. We kunnen 
kernenergie niet missen, We moeten 
nu stellen dat kernenergie möét. We 
kunnen ons niet meer permitteren om 
absolute veiligheid als voorwaarde 
te stellen. De angst voor het onbe
kende, plus het gebrek aan juiste 
informatie over de noodzakelijkheid 
de onmisbaarheid, daar spelen we op 
in'. 

Hier een reaktie op twee aangesne
den aspekten van de (atoom)energie
politiek: de noodzaak en de veilig
heidsaspecten van energieopwekking 
d.m.v. atoomcentrales. 
Eerst een enkele opmerking t.a.v. 
de noodzaak. Een kleine toename van 
de industriële produktie vraagt een 
toename van het energieverbruik. Ik 
geloof dat een toename van de in
dustriële produktie geen enkele 
waarborg is voor ~er individueel 

menselijk geluk. Het tegendeel zal 
eerder het geval zijn. Meer produk
tie doet de nadelige aspekten van 
deze produktie ook steeds zwaarder 
voelen, We kunnen hooguit zeer se• 
lektief nog groeien. De noodzaak 
van meer atoomenergie t.b.v. meer 
produktie mag in de brede maat
schappelijke diskussie zeker geen 
vaststaand gegeven zijn. Ik ga hier 
nu niet verder op in. 

Vervolgens de veiligheidsaspekten. 
De veiligheid en de maatschappelij
ke gevolgen van atoomenergie spelen 
bij het werkgeversstandpunt nauwe
lijks een rol. Ik ben er echter van 
overtuigd dat juist vanwege deze 
veiligheid en deze maatschappelijke 
gevolgen atoomenergie onaanvaard
baar is. Ik wil hieronder de voor
naamste argumenten voor deze keuze 
toelichten. 

milieu 
Produktie van elektriciteit middels 
atoomcentrales is de oorzaak van 
radioaktieve stoffen in het water, 
de lucht en op het land, Lanbouw
produkten uit de omgeving van de 
franse opwerkingsfabriek Cap la 
Hague zijn, nadat radioaktieve be
smetting was gekonstateerd, onder 
een andere naam op de markt ge
bracht. 
Kansentraties radio-aktieve stoffen 
zijn ook gemeten in voedselketens 
in Amerika en Engeland. Ook de ge
ringste verhoging van straling bo
ven de natuurlijke radio-aktiviteit 
vergroot de gezondheidsrisico's 
voor ons (kanker, leukemie) en ons 
nageslacht (genetische beschadigin
gen enz.). Het is niet voor niets 
dat ook steeds meer artsen zich 
uitspreken tegen atoomenergie. 

veiligheid 
Ongelukken met atoomcentrales zijn 
nooit uit te sluiten. Hoeveel geld 
er ook aan besteed wordt; techni• 
sche defekten, menselijke fouten. 
materiaalmoeheid, sabotage, natuur
rampen - het blijft allemaal moge
lijk. Een ernstig ongeval heeft ka
tastrofale gevolgen. Ook het perso
neel van centrales staat aan niet 
aanvaardbare risiko's bloot. 

afval 
We gaan door met de Produktie van 
atoomenergie terwijl het afvalpro
bleem nog lang niet is opgelost. Op 
zich is dit al reden genoeg onmid-
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delijk de bestaande centrales te 
sluiten. Veel drentse en groninger 
bestuurders hebben zich uitgespro
ken tegen proefbot'ingen in het 
noordelijke zout. Gèen atoomafval 
en wel atoomenergte kan niet samen
gaan. Een keuze tegen het afval 
moet een keuze tegen atoomenergie 
inhouden. Momenteel wordt het laag
radio-aktieve afval in zee gedumpt. 
onbekend met de latere gevolgen. We 
krijgen het gegarandeerd terug. 
Hoogaktief afval wordt opgeslagen 
en moet honderden. soms duizenden 
jaren worden bewaakt. Dit is onze 
erfenis aan de generaties na ons. 

vrede 
Een samenlevinq welke steunt op 
technologiän als atoomcentrales zal 
nooit vrede kennen. Vrede is veel 
meer dan enkel afwezigheid van oor
log. Vrede betekent ook de afWezig
heid van de mens in het bestaan van 
bedreigende strukturen en technolo
gil!n. Plutonium is één van de gif
tigste stoffen ter wereld. Het 
blijft zeker 250.000 jaar radio-ak
tief. Een in de lucht zwevend deel-· 
tje van één-I)IHjoenste gram kan bij 
de mens loogkanker veroorzaken. Een 
atoomcentrale van duizend megawatt 
(waarvan de regering er drie wil 
bouwen) produceert per jaar 200 ki
lo plutonium. Van slechts een ge
ringe hoeveell)eid plutonium kan men 
vrij simpel een atoombom maken. A
toomenergie en atoombewapening vor
men aldus een onlosmakelijk geheel. 
Atoomcentrales worden massaal over 
de gehele ~ereld verspreid. Het is 
gemakkelijk te bedenken wat dit 
voor gevolgen heeft voor de bewape
ning op wereldschaal. 

• economae 
Eln van de argumenten om destijds 
te pleiten v66r atoomenergie was de 
vermeende goedkoopte ervan. Oe 
laatste tijd blijkt dit echter 
steeds meer tegen te vallen. ,Urani
umwinning. strakkere v,eiligheidsei
sen. he~stel van schades - alles is 
nu veel duurder dan ooit berekend. 
Het Kalkar-projekt kost vele mil
jarden. De schoonmaak van de Har
risburg-centrale is praktisch onbe
taalbaar. Bovendien blijkt het ren
dement van veel centrales lager dan 
berekend • o.a. door het geregelde 
stilleggen door storingen. Als we 
ook de kosten op langere termijn 
(bijv. d.oor ops 1 ag van af va 1 ) erbij 
.rekenen dan blijft van de ekonomi
sche haalbaarheid van atoomenergie 
niets meer over. Atoomenergie is 
niet alleen peperduur maar ook e
nergetisch onrendabel. Als je de. 
totale energiegang analyseert die 
nodig is om een kilo uranium om te 
zetten in nuttige energie dan kom 
je tot de ontdekking dat het rende-

ment van een atoomcentrale netto 
vrijwel nihil is. 

macht 
Tenslotte wil ik nog iets kwijt o
ver een aspekt van de opwekking van 
energie middels atoomcentrales welk 
naar mijn mening veel te weinig 
aandacht krijgt. Toepassing van de 
atoomtechnologie zorgt noodzakelij
kerwijs voor maatschappelijke 
strukturen welke haaks staan op de 
alom geprezen demokratische be
sluitvorming. Onze hoog-geindustri
aliseerde samenleving gràeit steeds 
meer toe naar een situatie waarin 
een kleine streng geselkteerde 
groep van wetenschappers de verant
woordelijkheid moet dragen voor de 
gehele maatschappij. Politici moe
ten zich steeds meer laten leiden 
door technologen. De demokratie zal 
steeds meer het veld moeten ruimen 
voor de diktatuur van de technokra
tie. Niemand kan immers zinvol mee
praten over zaken die slechts enke
len begrijpen. Oe atoomstaat moet 
zich beschermen tegen mogelijke sa
botagedaden en het in bezit krijgen 
van kernsplijtingsmateriaal voor 
het vervaardigen van atoombommen 
door terroristische groeperingen. 
Het is vrijwel onmogelijk, qezien 
de toekomstige enorme hoeveelheden 
plutonium. de noodzaak van trans
port, opslag, enz •• te voorkomen 
dat dit materiaal in handen komt 
van dergelijkè groeperingen. Deze 
krijgen hiermee enorme chantagemo
gelijkheden tegenover kwetsbare sa~ 
menlevingen als de hoog-geindus
trialiseerde westerse. Een landsbe
stuur met enig verantwoordelijk
heidsgevoel zal in deze zaken geen 
rfsiko willen lopen. Bij enkele in
cidenten zal de bevolking roepen om 
betere en uitgebreidere veilig
heidsmaatregelen. Dit leidt tot 
zware bewaking in alle fasen van 
het atoomenergieproces. Hèt leidt 
ook tot een grondige controle op de 
betrouwbaarheid van alle personeel 
in de atoomenergieketen. van cen
trale-direkteur tot chauffeur van 
een afvalwagen. Grote bevolkings
groepen zullen aldus bij voorbaat 
verdacht zijn •. Een 'uitgebreid per
soonsregistratie- en bewakingssys
teem zal nodig zijn. Dit alles is 
uiterst bedreigend voor een goed 
funktionerende demokratie. Atoome
nergie ondermijnt demokratische 
waarden. Atoomenergie maakt een au
toritaire maatschappij noodzake
lijk; zij zal zorgen voor gecentra
liseerde macht bij een kleine eli
te; voor politiiHe en. militaite 
maatregelen om de veiligheid te ga
randeren; -voor angst en argwaan bij 
elke burger; voor intimidatiemetho
den om tegenstanders te laten zwij
gen. Dit alles vindt dan plaats in 
een samenleving waarin ieders fout 
gevolgen heeft voor nu en verre 
toekomst. Oe atoomtechnologie zorgt 
voor een maatschappelijk klimaat 
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waarin spreiding van macht onmoge
lijk is. 
Er valt nog veel meer op te merken 
ten nadele van atoomenergie. Ik 
denk dan aan het feit dat atoome
nergie ons afhankelijk maakt van u
raniumleverende landen. dat ook a
toomenergie slechts soulaas biedt 
voor enkele tientallen jaren. dat 
atoomcentrales na dertig jaar ont
manteld moeten worden of als radio
aktieve monumenten van 'vooruit
gang' in het landschap achterblij
ven enz. Ik ga op deze punten nu 
niet verder in. 
Het is voor mijn gevoel belangrijk 
dat ook het aspekt van techniek en 
macht aandacht krijgt in de brede 
maatschappelijke diskussie. In 
plaats van technieken die zorgen 
voor een grote kansentratie van 
macht bij enkelen zal gewerkt moe
ten worden aan de ontwikkeling van 
technieken die produkten voort
brengen waarin een mens zichzelf 
herkent. Zo zullen ook onze toe
komstige energieopwekkers door zo
veel mogelijk mensen te beheersen 
moeten zijn. Deze eigenschap zal 
leiden tot decentrlisatie van macht 
en tot grotere onafhankelijkheid 
van mensen. Denkend aan ons aller 
welzijn is dit van het grootste be
lang. 

lukas kooos 

KERNLIJN 

Instituut sluit kernreaktor in Wage
mngen 

Den Haag- De kernreaktor van het In
stituut voor de Toepassing van A
toomenergie in de Landbouw in Wage
ningen (ITAL) wordt in februari vol
gend jaar definitief buiten werking 
gesteld. Minister De Koning van 
Landbouw, die het instituut finan
ciert. heeft dit woensdag meege
deeld. 
Oe reaktorhal hoeft niet te worden 
afgebroken, omdat er afdoende moge
lijkheden zijn om het radioaktieve 
reaktorvat stralingsvrij van de bui
tenwereld af te sluiten. 
De splijtstofelementen zullen worden 
verwijderd. en worden, om ze voor 
hergebruik geschikt te maken. in A
merika gezuiverd. Het afval dat 
daarbij ontstaat. komt niet naar Ne• 
derland terug. 
De reaktor werd in '64 in gebruik 
genomen voor onderzoek naar gammabe
straling als middel om voedsel te 
ontsmetten en langer houdbaar te ma~ 
ken. Later richtte het onderzoek 
zich meer op de verbetering van er
relijk materiaal bij planten. 
Uit onderzoekingen van ir. L. Oel
laert kwam in 1980 vast te staan. 
dat met r3ntgenstralen dezelfde 
resultaten geboekt kunnen worden als 
met de neutronenstralen van de reak· 
tor. 

Volkskrant 10-12-81 



B.BOS 
~~nB_rlnb~~~~NTERVI~ 

beariJv·en 
:In e1e vorige Atoomalarm wäs
een ver;~~lag te lezen vàn een 
diskussiebijeenkomst van het 
EGD, de Stichting Samenwerkén
den Bedrijven Eemsmond en de 
Industrille Kring Oost-Gronin
gen. 
Op de2:e bijeen'komst werd nogal 
vrijelijk gepleit v66r kern
energie, voor koncentratie 
van de elektriciteitsbedrijven 
in Nederland en voor deelnam.e 
van het bedrijfsleven in de 
Oagelijk.se Besturen va.n de 
elektriciteitsbedrijven. 
oaarn.aast pleit de Commissie 
Concentratie Nutsbedrijven 
(CoCoNut) voor koncentratiè 
van zowel gas-, water- als 
elektriciteitsbedrijven. 
Bos : Wat betreft dè kernener

gie stell~n Gedeputeer
de Staten dat in Groni~-

gen geen kerncentrales 
mogen worden gebouwd en 
trouwens ook geen opalag 
van radioaktief afval . 
Bet pun.t van een mogelijke 
bundeling van elektrici
t .e.itsbedrijven vinden 
G. S. een goede zaak . Dit 
zal een betere controle 
betekenen. 

Onze reaktie hierop was dat 
door centralisatie de t:aak 
ook wel eens minder kontroleer
baar kan worden. 
Bos: Natuurlijk moet de zaak 

wel doorzichtiger worden 
opgezet dan hij nu is met 
de Arnhemse instelli,ngen 
SEP, VEEN, GKN etc • Qe 
lagere overheden moeten 
.invloed blijven u.itoefe
n~n. Door koncentratie 
van de nutsbedrijven 
kan de overheid ook meer 
zegqenschap krijgen over 
het nu al landelijke 
gasproduktiebedrijf, de 
Gasu»ie (deze is nu voor 

~en ander voordeel van 
êên nationaal elektrici
teitsproduktiebedrijf 
zou zijn de uniformering 
van tarieven. NU ligt 
het elektrici tei'tstarief 
in het EGO-gebied boven 
het landelijk gemiddelde. 

Bos is geen voorstander van 
deelname van het bedrijfsleven 
in de besturen van ele.ktrici
teitsbedrijven. Vi~ de poli
tieke kanalen is volgens Bos 
voor iedere burger invloed 
mogelijk. Vergeleken met 
de rest v~ Nederland heeft 
het. EGO al t!en behoorlijk 
demokratische struktuur door
dat vertegenwoordigers v~n 
provincies en gemeenten het 
Algemeen Bestuur vormen. Een 
advieskommissie van het EGO, 
met daarin naast industriële 
verbanden ook bijv. konsumen
teno'rganisaties, lijkt Bos 
wel goed . 
Bos : Dit wordt besproken in 

het Algemeen Bestuur van 
het EGO. Het Dagelijks 
Bestuur was hier echter 

êên kwart van de Shell en 
voor êên kwart van Esso, 
red.). Het EGO onderschrijft 
het streven tot meer in
vloed in de Gasunie. .Er 
zouden openbare nutsplanne.n 
(dus voor gas, elektrici
teit en water) moeten 

afhoudend over. 

Eemshaven 
In het voorontwerp verkie
zingsprogram van de PvdA 
voor de staten-verkiezingen komen per provincie. 
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van komend jaar staat te 
lezen: "De Eemshaven dient 
een landelijke energie-
en chemiehaven te worden. 
Kolenvergassing, aanlanding 
van aardgas, olie e.d. die
nen hier te geschieden." 
Voordat we op het punt van 
de (mogelijke) kolenvergas
ser 'aanlanden' , vragen we 
Bê Bos eerst nog even iets 
over twee projekten uit de 
oude doos die er waarschijn
lijk en hopenlijk nooit 
zullen komen. De mogelijke 
aanlanding van LNG {vloei
baar gas per schip aange
voerd) is voor Bos een 
projekt waarvan hij hoopt 
dat het er nog eens van 
komt •. 
Een kerncentrale aan de 
Eemshaven ziet hij gelukkig 
niet zitten. Toch staat in 
het erfpachtkontrakt tussen 
het EGD en het havenschap 
Delfzijl (over een Eemshaven
terrein) dat bij de eventu
ele vestiging van een kern
centrale schadevergoedingen 
aan andere bedrijven zullen 
moeten worden betaald. De 
afdeling. Hefshuizen van de 
PvdA pleit voor verbreking 
van het kontrakt op dit punt. 
Bos: Het erfpachtkontrakt is 

een paar jaar geleden, 
onder een ander kollege 
van G.s., tot stand ge
komen. Je kunt zo'n 
kontrakt niet zomaar weer 
openbreken. Toch wilden 
we een 'blokkade' opwer
pen tegen zo'n mogelijke 
kerncentrale. Dat ts dui~ 
delijk genoeg qedaan door 
d~ uitspraàk van zowel 
G.S. ên van het EGD dat 
we geen kerncentrale 
willen •. En ook planolo
gisch hebben de Staten 
van Groningen in het 
streekplan de bouw van 
een kerncentrale geblok
keerd. 

kolenenvergasser 
De Nederlandse Gasunie wil aan 
de Eemshaven een kommerciële 
kolenvergasser bouwen. van 
de kant van de milieubeweging 
bestaan grote bezwaren tegen 
deze vergasser vanwege de te 
verwachten schadelijke milieu
effeckten. Voorts is het pro
jekt erg duur, en lijkt het 
bedoeld om de Shell (25% eige
naar in de Gasunie)· te helpen 
in zijn kolenhandel. 
Bos: De kolenvergasser is een 

rendabele zaak, het is een 
goed projekt. Er is in de 
toekomst meer energie 
nodig, met name bij ople
ving van de ekonomie en 
bij het teruglopen van 
de werkloosheid. 

Bos gaat uit van de noodzaak 
van groei van het nationale 
inkomen. Bos wil echter zelfs 
nog wel tegemoetkomen a~n 
onze opmerking dat tegenwoor
dig het energieverbruik sterk 
afneemt en dat dit in de 
toekomst bij goede besparings
programma's best wel eens zo 
zou kunnen blijven •. De gede
puteerde komt nl. met .. de vol
gende 'stelling' op de proppen: 
"Zelfs als het energieverbruik 
vermindert, hebben we meer 
kolen nodig". 
wanneer op grote schaal, zoals 
velen waaronder Bos willen, 
overgeschakeld wordt op kolen 
dan zal volgens ons de kolen
prijs, die nu laag ligt, in 
de toekomst steeds meer naar 
die van de olie toegaan. Bos 
gaat er echtér vanuit dat het 
prijsverschil olie-kolen 
voldoende groot zal blijven. 

Volgens opgave van de Gasunie 
ko.st de kolenvergasser nu l,8 
miljard gulden. Deze geraamde 
prijs is al eens verhoogd. 
Volgens berekeningen van de 
Werkgroep Eemsmond liggen 
de kosten boven de 3 miljard 
gulden. De Gasunie heeft zelf 
toegezegd dat de vergasser 
in de jaren '80 een marginaal 
projekt is, dat pas in de 
jaren negentig winst op kan 
leveren. Onze vraag is of 
het benodigde geld aan over
heidssubsidies niet betex: in 
proje~ten gestoken kan worden 
als het isolatieplan voor 
woningen in Oost-Groningen. 
Bos: Ten eerste is het een 

stuk industriële inno
vatie (vernieuwing). 
Maar bovendien is het 
uiteindelijk een renda
bel projekt. 

Dat de genoemde drie miljard 
van de Werkgroep Eemsmond 
echte kosten zijn gelooft Bos 
niet en het opschroeven van 
de prijs door de Gasunie kan 
onderhandelingataktiek zijn 
tegenover de regering. 
Bos~ Als een projekt uiteinde

lijk positief kan draaien 
dan zeg ik als ekonoom 
dat het sowieso loont voor 
de financiering geld vrij 
te maken. Ik kan zelfs 
steunen op een uitspraak 
van ~erlouw - die na 
enig zoekwerk gevonden 
wordt en als volgt luidt: 
"Alle projekten die kunnen 
bogen op een positief ren
dement die kunne.n geld 
van ons krijgen." 
zo is het dus geen kwestie 
van of het ene of het 
andere projekt realiseren, 
maar van ên ên. 

Aan 600 tot 750 mensen geeft 
de kolenvergasser een arbeids-
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plaats. Daarbij komt dan nog 
eens afgeleide werkgelegenheid, 
waaronder die van een metha
nolfabriek die het kolengas 
gaat gebruiken. Wij dachten 
dat voor de meerderheid van de 
nieuwe banen mensen van buiten 
de provincie Groningen zouden 
moeten komen, maar volgens 
Bos kan 90% vanuit het Noorden 
vervuld worden. 
De grootste bezwaren tegen de 
kolenvergasser liggen op het 
vlak van de milieuvervuiling. 
Grote bergen afval, bagger
werkzaamheden in de Eems en 
de uitstoot van vele veront
reinigende stoffen. 
Bos.: De milieubezwaren (met 

name van de Werkgroep 
Eemsmond) zijn voldoende 
weerlegd. Alleen de uit
stoot van so2 (zwaveldio~ 
xyde) is nog wel een 
probleem. Er wordt echter 
veel aan gedaan om deze 
te beperken. Helemaal 
zonder enige extra vervui• 
ling kan. het echter niet, 
dat zou gêên kolenvergas
ser betekenen. Op een ge
geven moment moet je ge
woon kiezen ••••• 

Tussen Nederland en de Bonds
republiek heerst onenigheid 
over het verloop van de 
grens in he_t Eems-Dollard
estuarium (Eemsmond). Het 
gaat de beide landen nu niet 
zozeer om het al dan niet be
zitten van een aantal vier
kante kilometers 'natuurge
bied' als wel om te voorko
men dat de twee geplande 
havens elkaar konkurrentie 
zulle~ aandoen. In Oost
Friesland kan men door Ne
derlandse tegenstrubbeling 
nog niet de 'Dollarthafen' 
aanleggen. Wij vroegen Bê 
Bos of de Duitsers op hun 
beurt 'moeilijk zouden doen' 
over de aanleg van een bui
tengaats~ kolensteiger in 
de Eemshaven. 
Bos: Het punt van de kolen

steiger hoeft slechts ge
meld te worden in een 
Nederlands-Duitse kommis
sie betreffende de Eems
mond. Er is m.;i.. geen 
goedkeuring van de Duitsers 
vereist. Bovendien is het 
een puur nautisch pro
bleem. Het gaat niet om 
de s-teiger zelf. In de 
Nederlands-Duitse ~utmte
li.jke-Ordenings Kommissie 
is het al gemeld. Nee ik 
verWa.cht geen moeilijkhe
den, en als ze ll\Oeilij~
heden •aken, dan zullen 
die worden opgelost. 



Ook bedrijfjes nemen de produktie 
van windmolens op. Bosman in Piers
hil (Z.H.) bouwt al jaren windmo
lens en ook. types van Lagerweg en 
van de Loenhorst (goed werkende mo
lens met een wiekdiameter van 10 m.) 
vinden steeds meer aftrek~ De 
1aatsten hebben al moeten uitbrei
den en hebben al plannen voor de 
levering van êën molen per twee we
ken. 

zelfbouwers 
Een andere vorm van eksperimente
ren vindt plaats door partikulie-

Een andere vorm van eksperimenteren 
vindt plaats door partikuliere 
zelfbouwers. In het hele land zijn 
er steeds meer mensen die om ver
schillende redenen zelf zo'n machien 
installeren. De steiging van de e
nergieprijs en het schaars worden 
van fossiele brandstoffen zijn niet 
onbelangrijke redenen maar ook het 
inzien van de noodzaak van een 
kleinschalige, decantrale energie
produktie en van een miljeuvriende
lijke, duurzame manier van energie• 
voorziening, zijn motieven om zelf 
aan het werk te gaan. 
Kernenergie is nou ook niet bepaald 
de meest ideale oplossing en voor 
kolen gelden dezelfde bezwaren als 
voor olie of gas en ze veroorzaken 
nog meer miljeuverontreiniging. Bo
vendien was het voor velen gewoon 
leuk zoiets zelf te ondernemen. De 
meesten hebben regelmatig kontakt 
met elkaar via allerlei verenigin
gen om ervaringen uit te wisselen 
en bepaalde problemen samen op te 
lo~sen. Op dit moment is er onenig
held over de gemeentelijke verorde
ningen wat betreft het plaatsen van 
windmolens. Voor gemeentes is dit 
een nieuw verschijnsel waar nog 
geen algemene richtlijnen voor be
staan. Zij behelpen zich nu met 
vrij willekeurig verleende dispen
saties per geval. Problemen daarbij 
zijn o.a. de geluidshinder voor de 
omgeving en de veiligheid van het 
zelf gebouwde model" Is de konstruk• 
tie van de rotor op de as sterk ge~ 
noeg bij zware belasting en werkt 
de reminrichting bij te sterke wind 
afdoende ? Hiervoor zijn moeilijk 
bepalingen vast te leggen. De vere
niging van nederlandse gemeenten 
teeft beloofd (over een maand of zo) 
algemene punten op te stellen aan 
de hand waa.rvan getoetst kan worden 
of een windmolen toegestaan is of 
niet. Ik ben benieuwd. 
In Groningen en Friesland bestaan 
een aantal verenigingen voor zelf
bouwers: 
Vereniging voor Windenergie: p/a 
Ben Wessels~ 0597Q-22046, uitwisse
ling praktiese en techniese gege
vens. 
Energiewerkgroep Westerkwartier: 
Werkplaats, Langestraat 88, Noord
horn. Meer algemene informatie. 

grootschalig 
1-'et L.S.E.O (Landelijke Stuurgroep 
voor Energieonderzoek, samengesteld 
uit vertegenwoordigers van Econ. 
Zaken, Ruimtelijke Ordening, ECN en 
KEMA) heeft een onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden van het op 
grote schaal plaatsen van grote 
windturbines in Nederland. Rekening 
boudend met het windaanbod (alleen 
gebieden met een gemiddelde wind
snelheid groter dan 6,5 m/s komen 
in aanmerking), met de huidige be
bouwing. bosse.n, wateroppervlakten 
en gebieden met specifieke bestem
mingen alsmede met toekomstige be
stemmingen kwam men uit op een 30% 
van Nederland dat beschikbaar is 
voor het plaatsen van windmolens. 
Wanneer je dan ook nog kijkt naar 
wegen, dijken, bebouwing. e.d. is 
het theoreties mogelijk een totaal 
van 35.000 windturbines te plaatsen 
die voor een ~lektricite~tsproduk
tie van 46.10 tot 60.10 kWh per 
jaar kunnen zorgen. Dit is gelijk 
aan ons totale elektriciteitsver
bruik. Dit klinkt allemaal wel 
leuk, maar je moet niet vergeten 
wat e.r dan met de natuur die er in 
Nederland nog best wel is zal ge
beuren. Er zal zeker schade ont
staan door de bouw, gevaar voor 
trekvogels etc. Maar ook een be
hoorlijke horizonvervuiling,zal zo
als dat heet: Windmolenparken die 
hektares beslaan. De landbouwgrond 
zou opnieuw verkaveld moeten wor
den. Dit is niet de bedoeling. 
Voorlopig moet aan een meer klein
schalige toepassing gedacht worden 
en waarom geen windturbines inbou
wen in een woon- of werkwijk, hori
zonvervuiling heb je daar toch al. 
Alternatieve energiebronnen lenen 
zich goed voor gedecentraliseerde 
opwekking: bij een boerderij, een 
woonwijk of een bedrijf. 

tegenwerking SEP 
Nu is het zo dat de elektriciteits
opwekking sterk gecentraliseerd 
plaatsvindt. Via een uitgebreid e• 
nergieverslindend koppelnet wordt 
de. stroom over ons land verdeeld. 
Er is een grote overcapaciteit en 
dit kost geld (overcapaciteit nu, 
ongeveer 30%). Je bent nu ~vergele
verd aan de overheid en de elektri
citeitsproducenten. Dit bHjkt wel 
weer wanneer je je overcapaciteit 
aan opgewekte elektriciteit terug 
wilt leveren aan het net. Bij grote 
turbines is het noodzakelijk dè e
nergi.e die je opgewekt hebt en die 
je op dat moment niet gebruikt op 
te slaan (veel verlies), of aan het 
net te leveren. De elektriciteits
bedrijven zien dat niet zo zitten. 
Per kWh krijg je 6 cent terwijl ze 
het voor 30 cent verkopen. Oe Sa
menwerkende Elektriciteits Produ~ 
centen werken terugkoppeling tegen, 
met als argument dat de grote vari
atie in stroomaanbod, door wind
fluktuaties, niet opgevangen kan 
worden en netvervui 1i ng zou geven. 
Dit terwijl de 220 Volt die ze le• 
veren een minimumspanning is en 
vaak daarboven schommelt. ne SEP, 
bang vDor hun monopoliepositie, is 
alleen geïnteresseerd in goede be
drijfsresultaten, met als gevo.lg 
import van dure brandstoffen, kern
energie en binnenkort massa's ko
lencentrales, misschien wel groei
ende overcapaciteit en een groot
schalige, gecentraliseerde elektri• 
citeitsopwekking. 

plan Lievense 
In het kort houdt dit in: Rond 1995 
een spaar2ekken in de Markerwaard 
van 55 km , dat uitgerust is met 
waterturbines met een vermogen van 
1600 MW. Er worden ongeveer 700 
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windmolens met een capaciteit van 
2000 MW omheen gebouwd die het wa
ter in het stuwmeer omhoog pompen. 
Het bekken moet dienst gaan doen om 
de verbruikspieken op te vangen. Er 
is dan een kleinere capaciteit aan 
thermische centrales nodig. Het 
bekken doet dus enerzijds dienst 
als buffer om de variaties in het 
windaanbod optimaal te benutten en 
anderzijds om de pieklasten in het 
elektriciteitsverbruik op te van
gen. Rond 2000 schat Lievense een 
vermog~n van 2400 MW haalbaar {opp. 
165 km , 1000 windturbines met een 
vermogen van 3000 MW). 
Reakties: 
Veren1ging voor miljeudefensie: 
Veel negatieve kanttekeningen: 
--ze vinden het bezwaarlijk dat het 
weer een grootschalig gecentrali
seerd plan is. Zij staan meer voor 
gedecentraliseerde projekten, die 
demokratieser georganiseerd zijn. 
--Het is vooral een duur opslag 
systeem om de pieken in elektrici
teitsverbruik op te vangen, mis
schien zijn de windmolens niet eens 
nodig ! 
--ze zijn van mening dat je eerst 
windenergie moet toepassen en erva
ringen op moet doen voordat je aan 
een dergelijk duur opslagsysteem 
gaat denken. 
Vereniging tot Behoud van het IJs
selmeer: 
--!r is geen grondige studie ge
maakt naar de gevolgen voor het 
miljeu, alleen de ekonomiese as
pekten zijn in aanmerking genomen. 
Het IJsselmeer is êên van de be
langrijkste watervogelgebieden in 
West-Europa. Laten ze eerst een on
derzoeken of windmolens niet direkt 
aan het net gekoppeld kunnen wor
den. 
Eventueel een lokatie in de Noord
zee. 
De SEP: 
--De SEP betwijfelen of een wind
vermogen van 2400 MW wel in te pas
sen is in het elektriciteitsnet. 
Zij willen zich voorlopig beperken 
tot 650 MW aan windvermogen omdat 
anders 1de betrouwbaarheid van de 
elektriciteitsvoorziening wel eens 
in gevaar zou kunnen komen'. 
Een goede smoes. 
Wat betreft het plan Lievense~ 80% 
van de besparing komt van het toe
passen van windmolens en 20% 
slechts d.m.v. het pomp-accumula
tiesysteem (spaarbekkens). Dit ter
wijl de kosten voor beide systemen 
bijna gelijk zijn. De SEP houden 
zich op de vlakte. ze stellen niet 
dat een PAC noodzakelijk is, maar 
ze houden zgn. niet van risico's. 

We sterk wartier 
Sinds kort neeft Nesterkwartier een 
eigen werkplaats (31 okt.). Begin 
februari 181 namen een zestal kri
tfes geinteresseerde groningers het 
initiatief tot het oprichten van 
een werkgroep om een diep na te 
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gaan denken hoeveel energie we wel 
niet verspillen en wat de mogelijk
heden zijn om het op een andere ma
niet te doen. Het idee windmolen 
was al vanaf het begin aanwezig. 
Het idee dat kernenergie voorkomen 
moest worden was voor iedereen een 
duidelijke zaak. Ze voelen zich 
verantwoordelijk voor de volgende 
generaties en gingen zich bezig 
houden met manieren van besparing 
(Yooral isolatie) en alternatieve 
manieren van energievoorziening. De 
groep groeide en allerlei mensen 
uit het Westerkwartier, hoofdzake
lijk tussen de 25 en 35 jaar, toon
den belangstelling. Op het moment 
zijn er een aantal werkgroepen: 
de besparingsgroep, de windmolen
groep, een informatiegroep en een 
aantal dat zich bezig houdt met de 
koHrdinatie, afhankelijk van de in
teresse. Voor de meer prakties in
gestelden is het doel zelf een 
windmolen te gaan bouwen op het 
veldje achter de werkplaats. Wel 
bleek dat mensen die echt zelf zijr 
gaan bouwen zich al snel naar de 
vereniging voor windenergie wendder 
voor meer praktiese informatie. 
Er is een enquete gehouden over de 
energiebesparende maatregelen in 
die regio die gepubliceerd is, en 
ze gaan kursussen organiseren voor 
mensen uit de omgeving, hoe je op 
een goedkope manier isolatie aan 
kunt brengen. 
Nu de werkplaats er is zijn ze van 
plan bv. isolatie van verwarmings
buizen aan te pakken door het sim
pelweg te omwikkelen met golfka.r
ton. Heel goedkoop en je bespaart 
er 20% stookkosten mee volgens een 
insider. Daarnaast wordt er wat 
speelgoed gemaakt misschien hooi
kisten en worden er werkdagen geor
ganiseerd. Het feit dat ze nu een 
gezamenlijke werkplaats hebben 
werkt stimulerend om echt prakties 
bezig te gaan. Misschien wordt er 

·met een paar nieuwe leden (afgestu
deerde technici) begonnen aan een 
biogas-installatie. In het vat zit 
ook nog een kursus:'Boeren en Ener
gie', bedoeld om boeren uit de om
geving tips voor energiebesparende 
maatregelen aan de hand te doen. 
Nu is het vooral een informatiecen
trum en vraag naar informatie is er 
ook. 

Kontaktpersoon: Boudewijn het Sas 
05940-2768 
of Ed Hartman, 05957-2206 

KERNLIJN 

Bij een ongeluk in een franse kern
centrale in maart 1980 ZlJn een aan
tal brandstofstaven gedeeltelijk ge• 
smolten. Het merendeel heeft men met 
een speciaal ontwikkelde robot ver
wijderd en er bevindt zich nu nog 
twee à drie kilo uraniumstof. Op 
zijn vroegst kan de kerncentrale in 
1~82 weer in bedrijf worden gesteld. 
De eigenaar Elektricité de France 
houdt de kosten van het stilliggen 
en de reparatie geheim. De socialis
tiese vakbond heeft echter meege
deeld dat de totale kosten ongeveer 
één miljard zullen gaan bedragen. 

Nucleonic Week 5-11-81 

KERNLIJN 

'Aanklachten vals • 
DODEWAARDVERDACHTEN UIT OP 'POLI
TIEK PROCES' 
Het Openbaar Ministerie maakt ge
bruik van valse aanklachten en ver
draaide verklaringen van recher
cheurs. Dat is de overtuiging van 
de veertien Dodewaardaktievoerders. 
die vandaag in Arnhem terecht staan. 
Zij worden beschuldigd van het gooi
en van stenen naar de Mobiele Een
heid (poging tot zware mishandeling) 
het ondergraven van wegen, opruiing. 
vernieling en wat dies meer zij. 
Officier van Justitie mr. G. Gors
tens verwacht, dat dit volgens de 
aktievoerders 'politieke proces' 
drie dagen in beslag zal nemen. Pas 
op 21 december denkt mr. Corstens 
zijn requisitoir te zullen houden. 
De Arnhemse rechtbank heeft inmid
dels toegestemd. zo bleek gisteren 
tijdens een persconferentie van de 
'verdachten' in een di rekte geluids
verbinding tussen de rechtszaal en 
de nabij gelegen Stokvishal. De An
ti Kernenergie Beweging (AKB) houdt 
in die hal vandaag een manifestatie 
en een schaduwproces· (tribunaal) om 
de 'werkelijke schuldigen' tijdens 
de blokkadeweek in Dodewaard (in 
september) aan te klagen. Die ware 
schuldigen zijn volgens de AKB de 
'opruiende' burgemeester Goldberg 
van Dodewaard en rijkspolitiecom
mandant Feijlbrief. 
Of die geluidsve-rbinding er komt, 
is overigens nog zeer de vraag. De 
gemeente is volgens de aktievoer
ders allesbehalve behulpzaam. Op 
verzoek van de AKB zullen verder 
pasjes worden uitgereikt voor de pu
blieke tribune om 'het proces een zo 
openbaar moge 1 ijk karakter te geven'. 

Nieuwsblad van het Noorden 10-12-81 



..........__Josefie_n Steen_huis ~-HELEN CALDICOTT 
In de week van 17 oktober hebben waarbij er een kernoorlog 
Helen Caldicott en haar man een boven Europa uitbreekt. 
toernee door Nederland gemaakt. 
Helen is arts ên fel tegenstand Om te voorkomen dat die 
ster van kernwapens. Ze is van kernoorlog uit gaat breken, 
oorsprong Australiese, maar heeft Vrouwen voor vrede 
woont al weer jarenlang in de de aktie Kettingbrief: 
Verenigde Staten van Amerika. de kernwapens de wereld 
Ze is êên van de initiatief- uit, om te beginnen uit 
neerosters van de aktie Artsen Nederland! gestart. Aan 
tegen Kernwapens. Onlangs heeft vrouwen werd (en wordt nog) 
ze mede ,opgericht de Vr.ouw.en- gevraagd een brief aan de 
partij voor overleving (Women's Nederlandse regering en 
party for Survival) die op het aan Kurt Waldheim (VN) 
ogenblik al 4000 leden telt. te sturen waarin zij hun 
Deze partij heeft o.a. de aktie bezorgdheid over een toe
Babies tegen Kernwapens gevoerd. komst met kernwapens uiten. 
Hierbij liepen duizenden kleu- In een klein half jaar zijn 
ters het Pentagon binnen! In al 45 .• 000! brieven door 
de maand augustus (1981) was vrouwen in Nederland opge-
ze te zien in een film qver haar stuurd. 
aktievoeren in de VS en Australie 
waarbij ze gebieden van Indianen Hel en 
(VIS) en de oorspronkelijke be- ca I di c 0 t t 
volking (aboriginals in Australie 
waar uranium geëxploiteerd wordt 
bezocht. Deze film werd in het 
kader van de atoommaand door de 
VPRO op de televisie vertoond. 
Haar man is minder bekend. Ook 
hij, van beroep psycholoog, 
is fel tegenstander van kern
wapens. 

Noot: tot de kernwapens worden 
o.a. de H-bam(waterstofbom), 
de N-bom (neutronenbom) en 
de A-bom (atoombom, plutonium
bom) gerekend. 

VrQuwen voor Vrede (IKV) uit 
Groningen hadden Helen en Bill 
uitgenodigd om op zaterdag 17 
oktober 's middags in het Te
huis in Groningen te komen 
praten. Klarisse Nienhuys (Po
lemologisch Instituut) bekend 
van o.a. haar artikelen over 
het opslaan van radio-aktief 
afval in de zoutlaag en de 
radio-aktieve besmetting 
door uraniumerts, trad 
als v.oortreffelijke tolk 
die middag op. 

Voorafgaande aan de praat
jes van Helen en Bill trad 
het Groninger IKV-kabaret 
op voor een propvolle zaal. 
Met een 'angstaanjagend' 
programma vulde het zestig 
minuten van de middag. 
Vooral de scenes van de 
welzijswerker, de geschied
schrijver in de schuilkelder 
en de poppenkast ('t nu
tranen'-bom) gaven ons 
een beeld van een toekomst 

Me Namara was in de jaren zes
tig een bekend en invloedrijk 
minister in de vs. Hij was 
een groot voorstander ervan 
om de produktie van de H-bom 
op te voeren. In zijn tijd 
bezat de VS 400 H-bommen, 
genoeg om êên derde van de 
wereldbevolking en twee der
de van de industrie te ver
nietigen. Het bleek dat de 
de Amerikanen niets van de 
Tweede Wereldoorlog (1940-45) 
hadden geleerd. 
Duizenden mensen kwamen toen 
om in de gasovens van de 
Nazi's;.Bet Neurenbergproces 
bracht afschuwelijkefeiten 
aan het licht. Nu echter 
kunnen door middel van kern
wapens miljoenen mensen om 
het leven gebracht worden in 
zeer korte tijd •. Het huidige 
Amerikaanse leger (land-, 
lucht- en zeemacht) is op 
het ogenblik zo bewapend, 
dat het alleen nog maar 
een kernoorlog met Rusland 
kan uitvechten. Het kan 
geen koncenttonele oorlog 
(een oorlog zonder atoomwa
pens) meer voeren. Dit past 
dan ook prima in de Navo
strategie. Rusland heeft 
verklaard alleen kernwapens 
in te zetten ter verdedi
ging van het land. De Rus
sen bezitten 20000 en de 
Amerikanen 35000 ton TN~ 
aan kernwapens, dus ruim 
voldoende om de gehele we~ 
reldbevolking in êên keer 
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van de aardbol te vagen. 
Einstein (bekend natuur
kundige) zei al, dat de 
splijting van het atoom 
de wereldsituatie zal 
doen veranderen. Het den
ken zal echter niet veran
deren. En Einstein kreeg 
gelijk! De huidige wereld~ 
leiders hanteren nog steeds 
de regels die gebruikt 
werden bij het voeren van 
een konventtonele oorlog, 
terwijl er geen sprake meer 
zal zijn van een toekomsti
ge konventtonele oorlog 
maar van een kernoorlog. 
Nixon en Kissinger voerden 
in 1971 72 een politiek van 
afschrikking (deterrent pO
ilcy) als afweer tegen Rus
land. Dit werd echter niet 
voldoende geacht. Na het 
verdwijnen van beide heren 
van bet politieke vlak werd 
er een komttee in het leven 
geroepen: het komitee voor 
het huidige gevaar (Commit

tee for present danger). 
Eên van de opri ebters is 
Paul Nitse die ook de bewa
peningswedloop in Europa 
begeleidt'. Dit komitee 
maakte o.a. een film over 
dat je de Russen vooral niet 
kunt vertrouwen en dat ze 
ver op ons vooruit zijn met 
hun ke:x;nwapens. 
-Een dergelijke film heeft 
de VPRO in de atoommaand op 
de t.v. vertoond. 
-Deze film werd door zowat 



alle t.v.-stations in de VS 
uitgezonden. Door de verto
ning ervan zijn heel wat Ame
rikanen bang gemaakt voor de 
Russen. Op dit angstgevoel 
zal Bill verder gaan. 
Het werd hoog tijd, dat de 
VS zich zou gaan herbewapenen 
en Reagan greep dit dan ook 
met beide handen aan in zijn 
verkiezingskampagne voor het 
presidentschap. En Reagan 
heeft gewonnen. Eên van de 
eerste daden van de nieuwe 
president was het kernenergie
program uitbreiden. In Ameri
ka werd in eerste instantie 
kernenergieonderzoek gedaan 
voor de produktie en verfij
ning van kernwapens. In twee
de instantie voor de opwekking 
van elkektriciteit als camou
flage voor militairgebruik. 
Het plutonium uit kernafval 
van centrales mag gebruikt wor
den voor de produktie van 
kernwapens. Kernenergie en 
kernwapens vormen een siamese 
tweelinl.Rusland zal ongetwiJ
feld vo gen. De Amerikanen 
en Russen schenden hierdoor 
het Non-Proliferatieverdrag 
Dit NPV houdt in, dat er geen 
kernwapens en kerntechnologie 
verspreid mag worden door de 
ondertekenaars. De Russen en 
Amerikanen vinden echter, 
dat het NPV alleen van toepas
sing is op de Derde Wereld. 
Beide wassen hun handen in on
schuld. 
Bij een normale kernoorlog zul
len de bottunen boven de steden 
en kerncentrales van Europa, 
Rusland en de vs ontploffen. we 
hebben al kunnen meemaken dat 
Israël een aanval uitvoerde 
op een kerncentrale in aan
bouw in Irak. Verontruste me
dici hebben uitgerekend, dat 
na êên maand 90 % van de be
volking zal zijn gstorven na 
zo'n kernoorlog tussen de vs 
en Rus.land. De nationale aka
demie voor de wetenschap (Na
tional Academy for Science) 
heeft verklaard, dat de o
zonlaag door de vrij komen-
de straling gedeeltelijk 
vernield zal worden. Hier
doo.r kan de ultra-violette 
straling door de ozonlaag 
heendringen en het aard
oppervlak bereiken. Dit 
houdt in, dat mensen 
blootgesteld aan deze stra· 
ling derde graads brand
wonden zullen oplopen. 
Bovendien zal de tempera-
tuur over de gehele wereld 
gemiddeld met êên graad 
gaan dalen met alle ge-
volgen van dien. 
De VS hebben een strategie 
van een beperkte winbare 
kernoorlog. De Russen hebben 
1400 silo's (opslagplaatsen 
voor kernwapens). Voor de 
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vernietiging van éên silo 
zijn twee H-bommen nodig. 
Totaal zouden de Amerikanen 
genoeg hebben aan 2800 H
bommen. Ze hebben er ech
ter 35000! De H-bommen zul
len op het grondnivo explo
deren. Er zal veel fall-
out (radio-aktieve neer
slag) vrij komen~ de gehe
le wereldbevolking zal bin
nen enkele weken aan aku-
te stralingsziekte lijden. 
wanneer de vs een aanval 
op Rusland uitvoeren za.l 
ook de eigen bevolking ge
troffen worden door de fall
out. 50 % van de eigen be
volking zal sterven. Omge
keerd geldt hetzelfde. Geen 
van beide landen zal een 
kernoorlog kunnen winnen. 
Tegenwoordig komt er bij het 
gebruik van kernwapens geen 
mens meer aan te pas. De 
komputer heeft de besturing 
overgenomen. Het Pentagon 
heeft een plan ontwikkeld 
waarin o.a. het volgende 
staat: 
-er zal een beperkte kern
oorlog in Europa gevoerd 
worden. 
-de civiele ziekenhuizen in 
de VS moeten per ziekenhuis 
50 bedden vrijhouden voor ra
dio-aktief besmette militai
ren, gelegerd in Europa. 
-de nationale begrafenis
direkteuren moeten bereid zijn 
massale begrafenissen uit te 
voeren. 
-er moeten opleidingen komen 
voor het balsemen van licha
men. 
Het is dan ook geen wonder, 
dat de VS bang is voor de Hol-

landitis (geen kernwapens). 
Lukt het de Nederlandse bevol
king om de regering zover te 
krijgen dat ze nee zegt tegen 
kernwapens, dan zal de Hollan
ditis over kunnen slaan naar 
andere Europese landen. Dit 
betekent dan een grote neder
laag voor de Amerikanen. Een 
kernoorlog in Europa betekent 
voor de wereld een totale Ho• 
locaust. Kernwapens verdedi
qen Europa niet maar bedrei
gen het. 
Daarom moeten we van onze re
gering eisen, dat er geen kern· 
wapens komen. ~ldus Helen Cal
dicott. 

Bil I Caldic.ott 
Wat gebeurt er met het denken 
van mensen die in staat zijn 
de kernwapens in ons leven toe 
te laten? Wannee~ je een me• 
ningsverschil met iemand an
ders hebt, dan schiet je je
zelf toch ook niet in de be
nen? Is er versobil van men
ning, dan wordt dit probleem 
niet opgelost doo:u dynamiet 
te gebruiken. Psychclogtese 
problemen los je alleen op d 
door middel van psychologie
se oplossingen toe te passen: 
het angstgevoel o.nder de Ame
rikanen wordt niet opgelost 
door kernwapens te fabrice· 
ren en erqens te stationeren. 
Het meningsverschil tussen 
Ruslang en de VS kan niet door 
middel van een k~noo~log op
gelost worden. 
In de vs doet het volgende 
verhaal de ronde: Hoe moet 
het nu met de Russen? De Rus-



sen zijn kommunisties. En kom
munisten zijn onze vijanden. 
Houden de Russen niet op kom
munist te zijn, dan moet er 
wel een kernoorlog gevoerd 
worden, aldus Piper, adviseur 
van. Reagan. Wel wat vreemd 
als we bedenken, dat de Ameri
kanen al vijf jaar lang China 
als vriend hebben. En China 
is nog steeds koromunisties! 
om het nog verwarrender te 
maken het volgende: In de 
Tweede Wereldoorlog was Duits-

land de vijand en Rusland 
de vriend. Nu is Duitsland 
de vri.end en Rusland de vij .. 
and • H.et probleem is dan 
ook niet 'hoe kom ik van de 
kernwapens af' maar 'wat 
moet ik doen om de Russen 
tot vri.end te lilaken' • Wordt 
de wereld bijvoorbeeld door 
de marsmannetjes a,p.ngevallen 
dan zouden 4e ~erika,nen 
en de Russen samen tegen die 
marsmannetjes gaan vechten. 
De marsmannetjes vormen dan 
het gemeenschafelijke pro
bleem. Eigenli k hebben de 
Russen en ~e~ikanen een ge
meenschappelijk probleem: 
twee-derde van de wereldbe
volking lijdt honger. Toch 
lossen de Russen en Ameri
kanen dit probleem niet sa
men op. 
Bill gaf tenslotte twee an
dere manieren aan met angst 
om te gaan: 
-je moet binnen jezelf met 
de angst omgaan, om zodoen
de tot een oplossing te ko
men. 
-iemand anders heeft jouw 
angst veroorzaakt. Die an
der is schuldig aan het 
angstgevoel. 
Het zal een ieder duidelijk 
zijn, dat de Amerikanen aan 
de tweede manier de voor-
keur geven. Dat hebben we 
al kunnen vernemen in het 
praatje van Helen, waarbij 
het kommitee voor het hui
dige gevaar inspeelde op 
de angstgevoelens van de 
Amerikanen: de Russen zijn 
sterke:~;, wel vier meter 
lang. Een duidelijke over
schattinq van die RUssen. 
Tot slot van de middag kon.
den er nog vragen gesteld wor
den: 
-Eén van die vragen luidde: 
welke wetenschapsmensen voe
ren er in de VS aktie tegen 
kernwapens?(en kernenergie?} 
Helen Caldicott antwoordde, 
dat drie jaar geleden nog 
maar weinig mensen aktie voer .. 
den. Nu waren het er aeer 
dan 7000 in wetenschappelij
ke kring! Als eersten wa-
ren de artsen aktief. Tegen
woordig ook juristen, ekono
men, psychologen en vele an
deren. Ook de katholieke bis-

schoppen, de kerk van de mor
monen en dergelijke doen ll)ee 
Vele advisev.rs ya,n Reag<m zijn 
lid van de mormoonse kerk! 
-Wordt er op politiek vlak 
ook aktie gevoerd? 
Helen gaf in haar praatje al 
aan, dat ze de Womens's Par
ty for survival onlangs had 
opgericht. 
-Wordt het Non-Proliferatie 
Verdrag niet geschonden? 
Zie voor antwoord de tekst 
van Helen Caldicott. 
-Hoe zit het met de neutro
nenbom? Helen: de neutronen
bom is een H-bol!l zonder ex
tern kapsel. De bom weegt 
2 kilo maar heeft een explo
s~ekracht van die van 10 ki
lobommen. De stralin9 be
draagt 80:00 reil). Wordt een 
mens blootgesteld aan een 
zo'n extreem hoge straling, 
dan gaan de hersenen zwel
len. Dit heeft tot gevolg 
dat zo'n persoon binnen 
twee dagen sterft. Mensen 
die radio-aktief besmet 
raken kunnen verder kanker 
krijgen. Dit kan zich nog 
na 10 jaar openbaren. De 
gevolgen van de neutronen
bom zijn dus zowel direkt 
(akute sterfte, kanker en 
leukemie) als indirekt (kan
ker en leukemie na ver
loop van tijd). De grond 
met alle gebouwen er op 
blijven bovendien nog 
voor minstens ~0 jaar ra
dio-aktief besmet. 
-Specifiek voor Groningen 
en Drente de volgende vraag: 
Kunnen we kernafval in 
zoutmijnen opslaan? 
Helen: In Amerika wordt het 
afval niet meer in het 
zout opgeslagen. Het Mini
sterie van Energiezaken 
heeft openlijk toegege-
ven, dat er geen definitie-
ve oplossing voor het af
valprobleem bestaat. Het 
verpakken van het kernafval 
in glas heeft ook geen zin, 
omdat het glas het hooguit 
10 jaar uit zal houden en 
daarna ook zal smelten. Het 
zoutkristal is opgebouwd uit 
molekulen die water bevatten 
Doordat het radio-aktieve af
val erg heet is en straling 
geeft, smelt het zout. Er 
treedt corrosie op. Er komt 
pekelwater vrij en straling. 
Het besmette water komt o.a. 
in aanraking met het grondwa
ter. Dit raakt besmet. Dit 
grondwater wordt weer gebruikt 
als drinkwater en voor bevloei 
ing van landbouwgebieden en 
dergelijke. De mens zal in 
aanraking komen met het be .. 
smette water en dit zal kan
ker en genettese schade ve%• 
oorzaken. We praten nog niet 
eens over al het andere le-
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Kritiek milieufederatie op EGO-be
stuur 

-De miljeufederatie Groningen vindt 
het onjuist dat het Elektriciteits
bedrijf voor Groningen en Drenthe 
in de aandeelhoudersvergadering van 
de kerncentrale Dodewaard niet voor 
de sluiting van deze centrale heeft 
gestemd. In die vergadering werden 
voorstellen tot sluiting ingediend 
door Amsterdam en Rotterdam, maar de 
EGO-vertegenwoordiger zag geen reden 
om daarmee in te stemmen. Volgens de 
milieufederatie zijn er redenen te 
over om de centrale te sluiten, on
dermeer vanwege het feit dat er geen 
afdoende regeling is voor de berging 
van het afval. 
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Energieverbruik is met 3% gedaald. 

Het energieverbruik in het eerste 
k\Jartaal van dit jaar is ten op
zichte van het eerste kwartaal 1980 
gedaald met acht procent. Volgens 
de voorlopige berekeningen is het 
verbruik vorig jaar gedaald met on
geveer drie procent. Dit blijkt uit 
de cijfers van het Centraal Planbu
reau 
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ven opaarde dat radio-aktief 
besmet zal worden. Al met 
al is het opslaan van kern
afval in zoutlagen zonder 
meer van de hand te wijzen. 
-Zijn er in Rusland ook we
tenschapsmensen tegen kernwa
pens? 
Helen: Artsen tegen Kernwa
pens hebben in maart 1981 een 
internationale conferentie ge
houden. Bij deze conferentie 
waren ook artsen uit het Oost
blok aanwezig. Ook in Rus
land neemt het verzet tegen 
kernwapens toe. 

oktober 1981 
Josephien Steenhuis 
Oliemulderstraat 67 
9724 JD Groningen 



JoopBoer UCN GESPREK 
~-------------------------

Na een boze brief van Sjors volgde 
een uitnodiging van de onderne
mingsraad. Ze wilden zelfs wel naar 
Groningen komen. 
Enfin, wij naar Almelo. Door een 
misverstand 2 uur later dan was af
gesproken. De betreffende 5 O.R.
leden waren stuk voor stuk gestu
deerde, leidinggevende werknemers, 
allen even idealisties en v66r 
kernenergie, de s~hoonste energie
vonn die er is. 
Bandopname van het gesprek en zelfs 
foto' s worden niet toegestaan. 
Op opmerkingen over het verband 
tussen kernenrgie-kernwapens (pro
liferatie) werd boos gereageerd: De 
UCN stond daarbuiten . Ook argumen
ten dat voor uranium de .ansen 66k 
de mijnen in moesten en dat dit 
verre van gezond was (vrijwel elke 
•ijnwerker krijgt vroeg of laat 
longkanker) werden afgedaan: Men 
wist no dat het gevaar van radon 
kwam en daartegen waren nu maatre
gelen getroffen. Heel eenvoudig. 
De heren hadden echt alle bezwaren 
tegen kernenergie goed overdacht, 
en vonden dat daar niet veel van 
deugde. 
Als de 3e wereld meer energie ging 
gebruiken, moest die er zijn, goed
koop, schoon en overvloedig: kern
energie. 
Efn opmerking deed ons deugd: Na de 
blokkade waren de UCN-ers toch wat 

de kluts kwijt, werden er veel ge
sprekken over gevoerd en kwam er de 
~erste dagen niet zoveel van wer
ken ••••• Niet iedereen was het eens 
geweest met het politieoptreden. 
Zij waren heel verontwaardigd en 
boos dat wij hun vrijheid om te 
werken wilden betwisten en aantas
ten: een heel geraffineerde en ge
mene streek. Die zgn. geweldloze 
blokkade lokte geweld uit. 
Kortom ,nogal een vruchteloze dis
kussie. Echter, als wij vragen had
den, zouden ze beantwoord worden. 
En als we konden aantonen dat er 
geen energiegroei maar een daling 
zou optreden, moesten we dat maar 
doen. Dan zou er geen kernenergie 
nodig zijn. 
Alternatieve energie zagen ze niet 
zitten: veel te duur, veel te wei
nig. 
We kregen de indruk dat dit speci
aal geselekteerde, hoog opgeleide 
werknemers waren, die hiervoor 
waarschijnlijk een opleiding in ge
sprekstechniek hebben gehad. Ze 
trokken er vaker dagen voor uit om 
met AKB-ers te praten. 
Slimme taktiek. Zolang je met ze 
praat, staan ze niet voor de poort. . •....... .... 

joop boer 
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Zowel in 1980 als in 1981 heeft er 
een grote daling plaatsgevonden van 
het Totale Binnenlandse Verbruik 
(TBV). 
In 1980 was dat 7,5~ , dit jaar is 
de verwachting 4 à 5 ~. 
Het 1e kwartaal van 1981 was het 8% 
lager. 
Als we 1979 op 100 stellen, dan is 
het TBV 1981 nog ~ar 88~. 
Het regeringsbeleid, zoals dat in 
de Energienota deel 111 staat, 
(uit 1980) gaat uit van een jaar
lijkse groei van 3~. 
In 2 jaar is dus al een verschil 
van 18% tussen prognose en de fei
ten. In 20 jaar kan dat verschil 
makkelijk oplopen tot ruim 100%. 
D.w. z. de regering versacht voor 
het jaar 2000 een TBV van 160% ('79 
is 100) en als we zo doorgaan, ko
men we op 55% uit (met daling 3% 
per jaar}. 
Met 2%, resp. 1% daling wordt dat 
resp. 68~ en 81%. 
Het is dus duidlei jk (voor ons al 
heel lang} dat het regeringsbeleid 
volstrekt achterhaald is. Voor een 
goed inzicht in de de gevolgen van 
een en ander even een tabelletje: 

jaar MTOE % 
1979 68,8 100 
1980 63,6 92,5 
1981 60,5 88 
2000 41,3 60 
2000 110,1 160 

Als deze ontwikkeling echt door
gaat, hebben we zelfs geen ekstra 
kolen meer nodig, 3 keer zo weinig 
olie en de helft minder gas . Over 
kernenergie hoeven we het dan hele
maal niet te hebben. Kijk ~aar: 

1979 2000 2000 
= 

100% 60% 160~ 

kolen 3,2 3,3 25 
olie 31,0 18,0 53 
gas 33 ,5 22,0 30 
rest 0,9 2,0 2 
totaal 68,8 41,3 110 

De regering voelt ook nattigheid en 
werkt koortsachtig aan nieuwe sce
nario's die in januari klaar moeten 
zijn. Het gerucht qaat dat het een 
115~ scenario zal worden, d.w.z. in 
2 jaar tijd bijha 50% omlaag. 
Wat ons betreft is de BMO beslist. 
als de regering in 1983 op het Potma 
Scenario zit . Dat halen ze wel. 

MTOE • Mega Ton Ol ie Equivalent 



joop Oude Lohuis 

NAAR AANLEIDING VAN HET 
PROEFSCHRIFT VAN LEO MEYER 
VAN DE VRIJE STUDIERICHTING 
SCHEIKUNDE 

WONINGISOLATIE 

De ruimteverwarming van wonin
gen in Nederland heeft zich 
in de laatste twintig jaar 
ontwikkeld tot êên van de 
grootste aardgasverbruikers: 
nu + êên derde van de totale 
konsumptie. Hiervoor zijn 
een aantal redenen aan te 
geven: een overvloedig aan
bod van goedkoop aardgas; 
een gemakkelijk huis-aan-
huis distributienet; een 
gewenning aan een steeds 
hogere binnentemperatuur 
"Ik doe de trui maar uit, 
het is zo warm hier"). 
Ook de grootschalige in-
voer van centrale verwar
ming en de zo goedkoop 
mogelijk gebouwde huizen 
deden het verbruik ontzettend 
toenemen. Terwijl men in 
1965 nog 3% van zijn inkomen 
besteedde aan verwarming, 
steeg dit naar 7% op dit 
~ent. Gezien de stijging 
van de energieprijzen kan 
dit in ~000 opgelopen z.ijn 
tot 15%. 
Reden genoeg om besparings
mogelijkheden te gaan onder
zoeken. Bovendien is energie
besparing op ruimteverwarming 
niet alleen van belang voor 
huishoudens zelf maar ook voor 
het bedrijfsleven. Aardgas, 
bespaard in de huishouding 
vergroot op korte termijn 
de levenskansen van bedrijven 
die anders dure olie of kolen 
moeten gaan verstoken. 
Uiteraard is besparing van 
belang voor milieu, werkgele
genheid en de betalingsbalans. 
Door de verbeterde isolatie
eisen voor nieuwbouw, subsidie 
h~t Nationaal Isolatieprogram 
en voorlichtingskampagnes is 
de aardgaskonsumptie al gedaald 
Hopenlijk gaan zonne-energie, 
warmtepompen en hoog-rendements 
CV-ketels een nog beter resul
taat geven. 

onderzoek 
Om de effekten van woning
isolatie wetenschappelijk te 
onderzoeken volgde hij enkele 
jaren de energiebesparings
kampagne In Gasselte. 
Een tweehonderdtal woningen 
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. GEISOLEERDE WONINGEN 

werd geisoleerd en het gas
verbruik geregistreerd. De 
beslissing van de gemeente 
voor dit programma was een 
reaktie op de proefboringen 
en eventueel opslag van radio
aktief afval in de zoutlagen 
in de gemeente. om de afwij
zing van proefboringen geloof
waardig te maken en kracht 
bij te zetten stelden zij een 
energiebesparingsplan op, 
waarvan het belangrijkste deel 
de isolatie van 358 woning
wetwoningen inhield. In 
december 1977 werd de Vrije 
Studierichting Scheikunde 
benaderd om de gevolgén 
te onderzoeken. 
Gedurende een periode v66r 
en nà de isolatie hielden 
de bewoners gas en e.lektrici
teitsstanden bij. Er is zo
veel mogelijk rekening gehou
den met verschillend stook
gedrag en met de variërende 
weersomstandigheden, zodat 
het gasverbruik voor en na 
de isolatie vrijwel 100% 
nauwkeurig bepaald kon 
worden. 

resultaten 
De besparing op aardgas va3 
rieerde van 400 tot 1450 m 
per jaar (verschil tussen een 
tussenwoning met gaskachel 
en hoekwoning met e.v.). 
In procenten komt dit neer op 
20 tot 33% in vergelijking 
met het gasverbruik v66r 
isolatie. Uiteraard werd in 
huishoudens met hoog ver-

bruik (hoekwoning~ e.v.) 
meer bespaard (6 à 7%). 
Door het vergelijken van de 
maatregelen die genomen waren 
voor isolatie konden de 
verschillende effekten geme
ten worden: 

Spouwmuurvulling 
Dubbel glas 
Paneelisolatie 
(gevels) 

besparinq 

10 m3 per m2 

20 m3 per m2 

Ondanks de huurverhoging ten 
gevolge van isolatie (f30,-
tot 160,-- in het eerste jaar) 
ging men er gemiddeld f.400,-
per jaar op vooruit. Dit finan
cieel voordeel t.o.v. 'ongelso
leerde' huurders zal gezien de 
te verwachten gasprijsverhogin
gen nog aantrekkelijker worden. 
Wel vermeldt de onderzoeker 
dat de isolatiebedrijven 
tegen extra lage prijzen gele
verd hebben, zodat de huurver
hoging aan de lage kant is. 
1200,-- is gebruikelijk in 
het eerste jaar maar dan ia 
het nog zeer voordelig. 
De gemeten resultaten liggen 
zelfs nog boven de besparings
percentages die de isolatie
bedrijven hebben aangeprezen. 
Tenslotte is nog aan de be
woners gevraagd of zij na de 
isolatie minder last van tocht 
hadden dan v66rdien. Hierop 
antwoordde 78% ja, vooral 
door de dubbele beglazing, 
waardoor minder koude lucht
cirkulatie optreedt. 88% 
vond het nu veel 'behaag
lijker' in huis. 
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In mei 1981 ging 'Een stralende 
toekomst' van de groningse toneel
groep Galilei in preniêre. Een stuk 
rond kernenergie, problemen van de 
opslag van afval, en de rol van de 
overheid in dit geheel. De groep 
heeft van 't zomer opgetreden op 
drentse en groningse campings en 
richt zich nu in een nieuwe serie 
voorstellingen op dorps-buurthuizen 
en scholen . 
1Een stralende toekomst' is een be
werkte en aande nederlandse situa
tie aangepaste versie van het duit
se stuk 'Heisse Kartoffeln' van de 
Theaterwehr Brandheide. Er is uit
gegaan van de commedia dell'arte 
speèlstijl, zodat het een komiese 
voorste 11 i ng is geworden . 
Het stuk beschrijft de lotgevallen 
van boer Bosma en zijn vrouw Johan
an. Een brave boer, die men zijn 
grond wil aftroggelen voor proefbo
ringen. Hij krijgt allerlei verlok
kende aanbiedingen, die hem een 
rijke toekomst voorspellen. 
Een belangrijke rol speelt een ge
heim agent, die langs slinkse wegen 
en met trucs de boer tot verkoop 
probeert aan te zetten. Maar ook 
pogingen de boer te criminaliseren 
en dreigementen spelen een rol in 
dit stuk. 
Mat name de verschillende niveaus, 
het samengaan van het alledaagse en 
de grote politiek in de scênes met 
de ministers maakt dit stuk tot een 
boeiend verhaal . Op een speelse ma
mier worden maatschappelijk rele
vante zaken aan de orde gesteld, 
d.m.v. absurde en komiese situaties 
en typisering wordt aansprekelijk 
toneel gemaakt. De ministers met 
hun aardappelsoortnamen, de rol van 
de ambtenarij etc. maakt wat aange
dikt, maar ook wel grotesk de rol 
van de brede maatschappelijke dis
kussie tot een speelse aangelegen
heid. 
Het geheel mondt uit in het feest 
van St. Joris, waar binnen de ver
kleedpartij militant verz.et en 
feest hand in hand gaan. 
Door de gekozen speelstijl is de 
kOIIJplekse problematiek rond kerne
nergie op verteerbare wijze neerge
zet. 

Oe Stichting Toneelgroep GalileT 
is te bereiken via Jan Dol, Van 
Sijsenstraat 51 A, Groningen 
050-124271 
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~JosG_rootve_ld ~---UW EGO BESTUUR 
uw EGO bestuur 

.op vrijdag 11 decelllber is het alge
meen bestuur van het EGO in verga
dering bijeen geweest. 
De deelname van het EGO in de GKN 
{de eksploitanten van Dodewaard) 
was êên van de punten. die ter 
sprake kwamen . 

Tijdens de laatste aandeelhouders
vergadering van de GKN is een motie 
ingediend door de gemeente Amster
dam, waarin gepleit werd voor slui
ting van Dodewaard. Deze motie 
kreeg voldoende steun om uitgevoerd 
te worden. Eêft van de tegenstenmen 
was de heer Bê Bos, als afgevaar
digde van het EGO, op die bijeen
komst aanwezig. Dit stemgedrag vond 
in de alg. bestuursvergadering o
verwegend waardering. De meeste 
aanwezigen zijn van mening, dat 
hiermee het standpunt van het alg. 
bestuur juist werd verwoord. Voor
naamste argument is nog steeds, dat 
het verloop van de BMO dient te 
worden afgewacht. 
Enige kritiek werd echter wel gele
verd door o.a. de heren Westra en 
Stek. Men vond, dat dhr. Bos op z'n 
minst een aktievere houding had 
kunnen aannemen om sluiting van Do
dewaard te bepleiten. Zoals in de 
motie van 13 maart jl . was bepleit 
(zie AA jaargang 3 nr. 1) . Daar
naast bestaat er onduidelijkheid o
ver de kostenaspekten. In de diver
se berekeningen over de sluiting, 
die zijn gemaakt door de GKN blijkt 
dat de kosten per berekening hoger 
worden. Misschien wordt het tijd 
dat een 'objektieve' kostenanalyse 
gemaakt wordt 7 
Verder werd er nog kritiek geleverd 
op het hoofdredaktfonele kommentaar 
in 'De Opwekker', het personeels
blad'van het EGO. In dit artikel 
werd negatief ingegaan op de Dode
waard-demonstratie. 
De heer Bê Bos wist als voorzitter 
van het dagelijks bestuur in enkele 
zinnen de argumenten af te zwakken. 
Dat het EGO hinder zou ondervinden 
van mensen, die aan de aktie gfro
blauw meedoen, was een fabeltje. Er 
zou ook geen sprake zijn van op 
handen zijnde afsluitingen. 
Met name dhr. Westra nam met deze 
reakties geen genoegen en diende 
een motie in, waarin gepleit werd 
voor een op te richten fonds, om 
alternatieve energievoorzieningen 
te onderzoeken. De financi~n hier
voor, zouden opgebracht worden door 
de protestbetalers. Dat deel van 
hun, stroomrekening wat de atoom
stroo. vergoed zou voor deze onder-

zoekingen moeten worden benut. Bij 
handopsteken \'Jerd de motie verwor
pen. Het EGO doet al genoeg aan al
ternatieven-onderzoek . En daar 
blij ft het bij. 

mag ik even 
Na dit verhaal aangehoord te hebben 
heb ik de zaal verlaten. Ook nu 
weer teleurgesteld over de .gang van 
zaken. Niet zo ~eer omdat. wat het 
EGO betreft , Dodewaard open blijft, 
dat was te verwachten. Nee, de ma
nier waarop de zaakjes geregeld 
worden . Be heer Bê Bos hed het al
les netjes onder contrOle. Het had 
wel wat weg van een one-man-show. 
Samenspraak met de overige dage
lijks-bestuur leden heb ik niet ge
zien. Het woord afvalproblematiek 
is nauwelijks gevallen, terwijl die 
berg steeds qroter wordt. Fatsoen
lijke mensen, die fatsoenl ijke din
gen zeggen over onfatsoenlijke za
ken. 
Heren, want die waren er alleen op 
de secretaresse en de koffiedames 
na, u vertegenwoordigt de bevolking 
van Groninqen en Drenthe, wanneer 
dringt het tot u door dat velen van 
ons van die troep af wi llen. 
Wat betreft de verworpen motie. het 
volgende. Het initiatief ts zinvol. 
Ik ben alleert bang, dat onderzoeken 
naar alternatieven nog een bijzaak 
blijft. Oe tegenstanders van kerne-

nergie dragen al jaren alternat1e
ven aan en brengen die ook in prak
tijk. Wat uit die hoek te melden 
valt is belangrijk, maar net lijkt 
niet serieus genomen te worden. Er
kenning lijkt alleen weggelegd voor 
de gevestigde instituten. 
Waarom de meerderheid de motie 
heeft verworpen is niet duidelijk 
geworden ? In ieder geval is hier
door-voorkomen, dat een nieuw argu
ment ter verdediging van het af
wachtend EGO-standpunt zou zijn 
aangedragen. Namelijk~ anti-kerne
nergie-mensen:'wij begrijpen uw 
verontrusting, maar we doen er wat 
aan• . 
Dat er later op de dag een motie 
werd aangenomen, waarin voor een 
verbruikerskommissie werd gepleit, 
voel ik als een klap . in mijn ge
zicht. Vooral als blijkt dat werk
geversorganisaties en bedrijven 
zich hier sterk voor gemaakt heb
ben. Dezelfde werkgevers, die begin 
december besloten hebben om 400.000 
gulden te steken in een campagne 
om de voordelen van kernenergie nog 
eens op een rij te zeggen. (Twaalf 
miljoen was blijkbaar toch wel wat 
veel) 
Ik hoop, dat de pleiters voor ge
weldloze akties teg.en kernenergie 
in de meerderheid blijven, ondanks 
dat er zoveel niet-lijfelijk geweld 
tegen hen gebruikt wordt. 

jos grootveld 
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NAMIBISCH 
.____jac_k Hoe_kserraa __ URAN I UM 
Namibi~. een oude duitse kolonie, 
werd in 1915 door Zuid-Afrika be
zet. Doordat het niet op onafhanke
lijkheid aanstuurde, maar op leeg
plundering nam de Verenigde Naties 
het toezicht over (1966). Sindsdien 
zit Zuid-Afrika daar dus illegaal. 
In 1974 wordt het dekreet nr.l door 
de V.~. (ook door Nederland) onder
tekend. Dit houdt in dat nîets uit 
Namibi~ mag worden gehaald,bewerkt 
of getransporteerd zonder toestem
ming van de Raad van Namibië. In 
Nederland wordt ên namibies urani
um getransproteerd, ên bewerkt 
(bijna de halft van de almelose 
produktie). 
De nederlandse regering zegt dat ze 
niet onder het verdrag van Almelo 
uitkunnen (1971, oprichting van U
renco, alles wat wordt aangeboden 
moet verrijkt worden) en dat het 
niet na te gaan is waar het Alme
lose uranium vandaan komt. Profes
sor Verheul (hij heeft de namibies 
uranium praktijken in Nederland ju
ridies onderzocht) vindt dat je dat 
wel kunt nagaan en zegt dan ook dat 
het juridies gezien heling en dief
stal is wat er gebeurt. 
Omdat van overheidswege dus geen 
stappen te verwachten zijn, werd er 
door de Zuidelijk Afrika-groepen, 
het LEK, de Swapo(Namibiese bevrij
dingsbewegi,ng), de. FNV en de AKB 
een studiedag over Namibies Urani
um gehouden. 

grote verrijkingsfabriek klaar is, 
of verrijkt uranium kopen. Dat luk
te ze, zij het stiekum, bij Eurodif 
(Frankrijk) waar een partij lag te 
wachten op een centrale die nog 
niet af 1s. 
Zuid Afrika dat het non-prolifera
tieverdrag niet heeft ondertekend, 
heeft de techniese kapaciteit al 
wel, maar de grondstoffen nog niet 
voor kernwapens (hun eigen verrijkt 
uranium ging op aan hun centrales). 
Door de levering van verrijkt ura
nium kunnen ze hun eigen verrij
kingsfabriek gebruiken om hoog (bo
ven•90%) verrijkt uranium te produ
ceren, en uit het kernsplijtingsaf
val van de nieuwe reaktaren kunnen 
ze per jaar 200 kilo plutonium ha
lan, goed voor elke 14 dagen een 
bom. Het verrijkt uranium wordt, 
omdat Zuid Afrika dat zelf niet kan 
in Frankrijk tot splijtstofstaven 
verwerkt en in juni aan Zuid-Afri
ka geleverd. 

Mogelijkheden 

--er moet druk worden uitgeoefend 
op de nederlandse regering, zodat 
deze zich houdt aan het dekreet. 
--de transportwegen moeten nage
zocht worden, dat is nu niet be
kend, an als ze al bekend werden, 
bestonden ze opeens niet meer(bv. 
uranium als meubelen naar Zeebrug
ge) 
--ook druk uitoefenen op de V.N., 
zodat ze via de World Health Orga
nisation een onderzoek laten doen 
naar de gezondheidstoestand van de 
arbeiders in uraniummijnen. Zij 
gaan nu nä het werk in dezelfde 
kleren naar huis (het huis is trou
wens gebouwd van uraniumertsafval), 
en ze worden zelfs niet opgenomen 
in een administratie, zodat onder
zoek naar langdurige effekten onmo
gelijk is. 
--gemeentes zich atoomvrij te laten 
verklaren. Dit kan door Economiese 
Zaken ongedaan gemaakt worden, maar 
je weet dan ook gelijk waar het 
transport langs gaat. 

Wat er al is: 

-·Via de Vakbond FNV is een werk~ 
groep Namibiä opgericht. 
--Er is een petitie onder juristen 
om druk op de regering uit te oefe
nen. 
--de mogelijkheid wordt onderzocht 
van een proefproces tegen Urenco 
door aktiegroepen. 

Deze mogelijkheden moeten benut wor
den. omdat de indikatie er wel is 
dat namibies uranium gedolven, ge
transporteerd en verrijkt wordt. 
maar dat de internationale bewijs
voering nog moet komen. 
Het LEK heeft de koördinatie op zich 
genomen en Kairos zoekt na of Shell 
nog bindingen heeft met Namibiä. 

Voor studiemappen en informatie: 
AABN: Lauriergracht 116 

1016 RR Amsterdam 
LEK: Weteringplantsoen 9 

1017 ZO Amsterdam 
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Een nieuw verschijnsel in de anti
kernenergiebeweging is de 50+. Zij 
werden voor het eerst aktief na 
een oproep van Rie Orsel, in Dode
waard, en Maar zij ook verschenenJ 
werden helm en schild snel inge
ruild. voor een ludiek petje. Ook 
in Arnhem w~ren ze bij de demon
stratie goed vertegenwoordigd, 
evenals de 21e november in Amster
dam. 
Zij vinden het de hoogste tijd 
om de jongeren daadwerkelijk te 
steunen, en daar hebben ze ook 
wel wat voorover. In Dodewaard 
moesten ze kilometers lopen, 
evenals in Arnhem en Amsterdam. 
Sommigen gingen zelfs tegen dokters
advies in mee en dat hebben ze 
later geweten ook, maar ze moesten 
mee, vanuît hun mens zijn. Het was 
ook geen kwestie van politiek, 
maar van 'we moeten' nou. Niet 
iedereen kon mee, maar hun namen 
werden op sandwichborden meegedra
gen. Ze hebben hun eigen lande
lijke vergaderingen en aktiviteiten, 
bijv. een kaartenaktie naar mili
tairen, die vanwege het demonstre
ren in uniform in de bak zaten. 
Kortom de 50+ leeft. 
Het kontaktadres voor Groningen: 
Liesbeth Struik 
Indische Kade 194 
tel. 050-734132 

KERNLIJN 

Statenvragen over kolenvergasser 

Het Statenlid B.J. Brouwer (VPS} 
wil van Gedeputeerde Staten weten 
of zij ervan overtuigd zijn dat mi
nister Van Dam (Ruimtelijke Orde
ning) en staatssecretaris. mevrouw 
Lambers-Hacquebard geen bezwaren op 
zullen werpen tegen een kolenver
gassingsprojekt in de Eemshaven. 
In schriftelijke vragen verwijst 
hij naar persberichten, waaruit 
volgens hem is op te maken, dat zij 

· zich terughoudend tegenover het 
projekt opstellen. 

Nieuwsblad vdn het Noorden 



..___Har_m Har_tman _____ ZOUT 
"De subfaculteit Natuurkunde is de 
enige die echt aktief is binn.en de 
BMD". Dit was in de Universiteits
krant van 9/12/81 te lezen. Maar 
zelfs daar is het een treurige 
bedoening; op 12 november 1980 
wordt er in de subfaculteitsraad 
een zwaar geamendeerde motie 
(van de studenten) aangenomen. 
waarin staat dat de faculteit 
van Wiskunde en de Natuurweten
schappen een aktieve rol moet 
gaan spelen in de BMD in de regio 
Groningen. Wat gebeurde er? 
Er werd een commissie ingesteld 
onder leiding van Prof.Dr. Ph. 
B.Smith (wel bekend van de 
Pugwashbeweging) die een lezingen
serie zou organiseren en de moge
lijkheid bekijken of er aan 
de subfaculteit onderzoek gedaan 
kan worden naar het rendement 
van kerncentrales (zoals u weet 
wordt er nogal getwist onder 
de wetenschappers of kernenergie 
nou meer energie kost dan je 
eruit krijgt (Ir. Storm van 
Leeuwen) of dat het perpetuum 
mobile is (Prof. Kistemaker)), 
U snapt wel, van al die mooie 
voornemens kwam weinig terecht. 
Smith is een druk man en 
dat organiseren van lezingen 
zag hij a1 direkt niet zitten; 
de rest heeft hij echter ook 
laten slonzen. Net voor de 
sluitingsdatum van ons aller 

BMD-commissie de Braauw 
is er dan nog een subsidie
aanvraag voor een medewerker 
die zes maanden het rendement 
gaat berekenen. Of we er veel 
van kunnen verwachten? Het 
zal me benieuwen. 
Vanwege de bezuinigingen op de 
subfaculteit is het natuurlijk het 
maatschappelijk relevante onderzoek 
(voorzover aanwezig) dat het eerst 
verdwijnt. Zo dreigt een onderzoek 
naar zonnecellen als sneeuw voor 
de zon te verdwijnen. Maar dure 
grapjes als het KernFysischVersnel
ler Instituut blijven natuurlijk 
hun miljoenen eisen. 
Wat wel grappig is, maar al weer 
vorig jaar gebeurd is, is het 
onderzoek van Prof.Dr.H.W. den 
Hartog. Hoewel VVD-er en harde 
fysicus (tegenover een fysicus 
die nadenkt bij wat hij aan het 
doen is) heeft hij zich toch met 
iets relevants bezig gehouden. 

ZOUTKOEPELS 

Den Hartog heeft zich geworpen op 
de invloed die Hoog Radio-aktieve 
Straling (HRS) heeft op zootkoepels. 
Behalve de veranderingen die er al 
in zoutformaties plaatsvinden 
(Zoutkruip, opwaartse beweging 
en de oplosbaarheid van zout in 
water) gebeuren er nog meer 
dingen als je er Hoog Radio,.aktief 
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afval in dumpt. HoeNel het afval 
tien jaar krijgt om af te koelen 
zal waarschijnlijk de temperatuur 
van de zoutkoepel na onggveer 50 
jaar stijgen tot 100-150 c. 
Deze hete zone heeft een diameter 
van 500 meter en een hoogte in de 
orde van 100 meter. Den Hartag 
konstateert dat er nog helemaal 
geen zekerheid bestaat dat de 
zoutkoepel onder invlóed van deze 
temperatuursstijging stabiel blijft. 
Het eigenlijke onderzoek van Den 
Hartog richtte zich op stralings
schade problemen die in diverse 
zouten ontstaan als ze lange tijd 
onderhevig zijn aan HRS. 
Sinds 1974-74 begrijpt men de 
effekten van ioniserende straling 
op keukenzout bij zeer Óage 
te~eraturen (% 4k=-269 C). 
Maar over wat er bij hoge0e tempe
raturen gebeurt (PLM -200 C) zijn 
de meningen nog sterk

0
verdeeld 

en wat er bij 100-200 C gebeurd 
weet men nog helemaal niet. 
Den Hartog is te weten gekomen 
dat er onder invloed van straling 
het zout op bepaalde plaatsen 
enorme hoge energie!!n krijgt 
dat in extreme gevallen zou kunnen 
leiden tot explOsies. 
Het is misschien wel leuk om op 
te merken dat de mensen van het 
ECN altijd beweerd hebben dan 
de nederlandse zoutkoepels net zo 
goed stabiel zijn als die in 
Gorleben. terwijl nu is komen 
vast te staan dat de zoutkoepels 
in Gorleben doorzeeft zijn met 
gangen en geulen waar water door 
(kan) stromen. M.a.w. zijn dus geen 
van beide geschikt voor opslag 
radio-aktief afval. 

Harm Hartman. 

KERNLIJN 

De Algemene Energie Raad houdt de 
kernenergie optie open en wil on
derzoek naar opslagmogelijkheden. 
Zoutkoepels leken een oplossing: De 
denen hadden onder Mors een vri~ 
stabiele zoutlaag gevonden. Wat 
blijkt echter volgens Herman Dam
veld:'de uitkomsten van het onder
zoek zijn zeker niet eenduidig en 
bovendien zijn de kosten veel en 
veel groter dan de GKN meent. Vol
gens de GKN is het 0,0003 cent per 
opgewekt kWh elektriciteit, maar 
Damveld toont aan dat dit met een 
faktor 8000 vermenigvuldigd moet 
worden, zodat je op 2,4 cent per 
kWh uitkomt. Helaas weer een tegen
valler voor de atoomlobby 



TER VERSPREIDING IN DE BASIS
GROEPEN 

N&9maals de Groninger strategie
dlskussle. 

nin~seKBbasis~roepén strategie
dis ussie. Na een wat late 
start g1ngen we met ongeveer 23 
mensen 1n dr1e subgroePJes 
u1teen. Er zou gepraat worden 
over de punten op de stencils 
van Bonny en Bart en van Lu1nkerken. 
Hieronder votät een kort verslag 
van de gevoer e d1skuss1es. Deze 
Z1Jn nog ian2 n1et afgerond. 
Vandaar dat 1s afgesproken om · 
ze eerst 1n de bas1sgroe~en 
verder te voeren en pas2 Jan. '82 
weer op gtaatsel1jk nivo op te 
pakken. ü verslag en de stuk- · 
ken van Bonn~ en Bart en Lulnl<er
ken kun Je bîJ d1e 1nterne d1skus
s1é gebru1ken. Veel succes ermee. 

VISIE EN DOEL 

Beginpunt in de meeste diskussie 
was afgelopen zaterdag onze maat
schappijvisie en het doel van de 
AKS (Anti Kernenergie Beweging). In 
eerste instantie richtte de AKB 
zich alleen feskn kernenergie. 
Steeds duide 1J er komt echter 
naar voren dat we ook duidelijk 
moeten maken wat we wel willen, 
waar we dan voor zijn:-we zouden 
dus onze aandacht meer moeten 
richten op het gehele energiebe
leid en op alternatieve energie. 
Hierbij stuit je niet alleen op 
technische problemen, maar ook 
op het ondemokratische karakter 
van onze maatschappij als geheel, 
daar zijn a 1 veel meer groepen 
op ges toten (bi jv, krakers). 
Een aantal basisgroepen houdt 
zich dan ook behalve met kernener
gie bezig met andere zaken · 
(kraken, AAgrunol), de twijfel 
aan de parlementaire demokratie 
is hierbij een gemeenschappelijk 
punt. Bovendien liggen er zeer 
veel verbanden tussen kernenergie 
en bijv. energiebeleid en kernbe
wapening. Tijdens de demonstratie 
21/11 in Amsterdam hadden we 
bijv. 400.000 mensen, die al 
wel de risico's van kernwapens 
inzien ook expliciet kunnen wijzen 
op de relatie kernenergie-kern
wapens. 
Het gaat niet alleen om kernenergie 
maar om ons hele maatschappelijke 
bestel, In onze eigen organisatie
vorm proberen we al een alternatief 
in de praktijk te brengen (basis
demokratie). Dit aspekt zouden we 
verder moeten uitwerken. Sommigen 
vinden dan ook dat we de AKS uit 
moeten laten groeien tot een al
gemene politieke beweging. 

BASISGROEPEN , ___ - "·-----:----:,-.,. 
uitbreiding naar de algehele poli
tiek kunnen we nu niet aan, daar
voor zijn we te weinig een organi
satie. Wel zou er meer overleg 
tussen verschillende bewegingen 
moeten komen. Het zou een enorme 
verzwakking betekenen om ons 
terrein nu zo te verbreden, je 
strijd wordt dan nl. steeds minder 
konkreet en de drempel voor mensen 
om mee te gaan doen wordt daardoor 
steeds hoger. Landelijke samenwer
king rond bijv. 21/11 is ook vrij 
moeilijk omdat daar met duidelijk 
par1ementair gerichte organisaties 
gewerkt wordt die erg argwanend 
staan tegenover de AKB. 
Deze twee stromingen stonden tegen
over elkaar, een eindkonklusie is 
nog niet getrokken. 

STRATEGIE 

De beslissing over het sluiten van 
de nederlandse kerncentrales zal 
uiteindelijk in het parlement 
genomen worden. Daar moeten we 
ons dus op richten. Er moet gedegen 
informatie verzameld worden om 
de par1ementariärs te overtui gen. 
Wetenschappelijk onderzoek e.d. 
lijkt hier voor het geschikst. Na
tuurlijk is dat belangrijk maar 
het is niet het enige. Het parle
ment neemt zo'n beslissing pas 
als de maatschappelijke druk erg 
groot wordt. Deze druk moeten we 
vergroten. Dit kan door allerlei 
aktiviteiten 'aan de basis'. 
Je kunt hierbij denken aan aktivi
teiten op vnl. regionaal nivo, 
die erop gericht zijn de bevol
king te informeren. 
Belangrijk is dat we hierbij zelf 
onze publiciteit gaan verzorgen. 
Het informeren moet ook aan
geven wat we als alternatieven 
zien voor kernenergie. Mogelijke 
akties die genoemd zijn: 
- een atoomdorp in Gronigen 
bouwen, 
- oude politieburo voorzien van 
energie via zon en wind, 
- inventariseren en opsporen van 
de Groningse kernlobby, 
- voorlichtingsaktiviteiten 
op scholen, buurthuizen e.d. 
via toneel, fototentoonstelling 
etc., 
- energiewinkel. 
Een andere poot is dat we ook 
moeten zorgen dat de afkeer 
van kernenergie van de bevolking 
doorwerkt in het beleid. Dit zou 
akties in kunnen houden bij de 
EGO, maar ook moeten we het 
energiebeleid van gemeentes en 

·provincie in de gaten houden. 
Druk op politieke organisaties 
en met name op de PvdA die als 
regeringspartij toch tegen kern
energie is, blijft (is) ook 
noodzakelijk. Ook zouden we 
kunnen proberen om allerlei 
organisaties zoals bijv. de 
vakbeweging een duidelijk anti
kernenergiestandpunt te laten 
innemen. En nu de BMD echt van 
start lijkt te gaan kunnen we 
die ook niet laten liggen. 
Om een soort resultaat van al 
dit werk te kunnen zien, en 
vanwege de publiciteit en om aan 
het parlement te laten zien hoe 
we erover denken blijven landelijke 
altties ook noodzakelijk. Ze hoeven 
echter niet heel vaak plaats te 
vinden en moeten vooral een de
monstratief karakter te hebben. 
Een duidelijke aanleiding is 
wel heel goed (bedenk vast iets). 

PRAKTIJK 

Ook hiervoor zijn verschillende 
ideijen geopperd. Ten eerste 
het Groninger basisgroepen 
overleg. Een idee is om van hieruit 
een soort doe-g.roepen te vormen, 
waarin mensen uit verschillende 
basisgroepen die met dezelfde 
onderwerpen bezig zijn kunnen 
over 1 ggen-samenwerken. 
Onderwerpen: energiewinkel, alter
natieve energie, zoutkoepels, infor
matiegroép. De informatiegroep zou 
ook als een soort persgroep kunnen 
gaan funktioneren en misschien zou 
het zinvol zijn om een eigen AKSkrant 
groningen uit te gaan brengen. 
De energiewinkel werd vaak genoemd 
als een soort koördinatie centrum 
van de.groningse AKS, hoewel ze 
zelf niet zo in die richting schijnt 
te denken, wat dat betreft was het 
jammer dat er niemand van dze groep 
{in ons subgroepje) aanwezig was. 
Sommige mensen vonden het ook niet 
zo nodig om alles te koördineren, 
organiseren, onder het motto dat 
binnen cJe AKS alle groepen zelf 
moeten zien wat ze doen. Anderen 
vonden dit wel noodzakelijk ener
zijds omdat het stimulerender is 
om ergens mee bezig te gaan als je 
weet dat er veel meer mensen mee 
bezig zijn en a.nderzijds omdat de 
kernlobby nou eenmaal ook zeer 
goed georganiseerd te werk gaat 
en we onszelf niet moeten versnippe
ren maar een gezamenlijke vuist 
moeten maken. 

Een andere stroming vond dat het 
kontakt met andere bewegingen al 
wel goed genoeg liep. Het karak
ter van de AKS moet duidelijk anti
kernenergie blij ven en verdere 
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ioop Boer KOLENVERGASSING L------------------------------------Ook ons funktioneren landelijk kwam 
naar voren. We moeten oppassen dat 
de organisatiestruktuur niet juist 
heel centralistisch gaat werken 
i.p.v. basisdemokratisch. Daarom 
wel naar landelijke overleggen 
gaan, maar daar veel explicieter 
onze eigen plannen naar voren 
brengen en zo nodig het funktio
neren van het landelijk overleg 
aan de orde stellen 

Agenda 
Dinsdag 12 januari 1982, 20.00 uur 
precies: RKZ (koffie vanaf 19.30 
uur), tweede ronde van de groningse 
strategiediskussie. Diskussie in 
groepjes met zoveel mogelijk 
mensen. 

Real<ties: 
Bart Kruyt, Gelkingestraat 64a, 
050-122261. 

KERNL-IJN 

Raad Borssele steunt bouw afval
opslag 
Borssele - De Provinciale Zeeuwse 
Energie Maatschappij PZEM kan bin
nenkort beginnen met de bouw van 
ee~'opslaggebouw voor radio-ak
tief afval bij de kerncentrale van 
Borssele. De meerderheid in de ge
meenteraad achtte gisteren het be
zwaar gegrond dat de PZEM had in
gedi~nd tegen de weigering van de 
bouwvergunning door B en W van 
Borssele. 
8 en W vrezen dat de opslag in dit 
gebouw niet tijdelijk zal zijn, zo
als de bedoeling van de PZEM is, 
maar dat er een definitieve opslag
plaats voor radio-aktief afval zal 
worden. 

Volkskrant 9 december 1981 

Als de plannen van de overheid 
zouden doorgaan, stoken we 
rond het jaar 2000, 30-40 
miljoen ton kolen per jaar, 
gelijk aan 20-30 miljoen ton 
olie. 
Gelukkig ziet het daar niet naar 
uit. Gelukkig, omdat het er dan 
zwart uit zou zien, zwart van 
het stof en donkerzwart voor het 
milieu. De regeringsplannen zijn 
al door de feiten achterhaald. 
In twee jaar is er al meer dan 
15% verschil tussen hun scena
rio's en de werkelijkheid. Ver
wacht werd een groei van 3% 
per jaar van het energiever
bruik. In 1980 was er een daling 
van 7,5% t.o.v. 1979, in 1980 
van ongeveer 4% (naar ver
wachting). 
Even een tabel: 

Besparing laag-overheidsscenario 

Het wordt tijd voor verande
ring. Dat gaat niet zomaar, 
dat weten we al. Wat zijn 
bijv. de plannen hier in 
het Noorden? 

Eemshaven 
Al jaren is er sprake van de 
bouw van een zeer grote kolen
vergasser door de Gasunie. 
Iedereen staat te juichen: de 
Provincie, het Havenschap, 
Delfzijl, Den Haag. 
Bijna iedereen. Enkele milieu
ambtenaren niet en Financiën 
niet. Die moeten nl. flink 
wat afschuiven: 1 tot 1.5 
miljard subsidie! 
Hoe komt men op die plannen 
en wat zijn de argumenten? 
Allereerst: kolen zijn (nog) 
(f200,-- per ton) veel goed
koper dan olie (f325,--), en 
ook veel overvloediger. Er is 

1978 1980 2000=60% 2000=150 
Gas 31.5 30 
Olie 29.5 29 
Steenkool 3.0 3.0 
Overig 1.0 1.0 
Totaal 65 63.0 
Alles in MTOE=Miljoen Ton Olie 

De verschillen zijn verbijs
terend. Met het besparingssce
nario is de helft minder gas 
nodig, twee keer zo weinig 
olie, slechts iets meer kolen. 
We zijn dan nog maar voor 40% 
afhankelijk van buitenlandse 
energie, nu voor ruim 50%, 
en we sparen flink op ons 
gas. 
Dat zou allemaal schitterend 
in het energiebeleid passen, 
toch blijft men koppig aan 
groei vasthouden. 
Het oude domme groeidenken! 
Men heeft de mond vol van 
ontwikkelingshulp, energie
krisis, milieu ••••• , maar 
wat gebeurt er? Het tegenge
ste.lde. 
Mêêr olie en kolen gebruiken 
betekent: 
a) dat er minder over blijft 
voor ontwikkelingslanden, én 
dat energie nog duurder zal 
worden, 
b) géén oplossing van de ener
giekrisis, 
c) verdere aantasting van het 
milieu. 

20 30.5 
14 43 

4 21 
2 3 

40 96.5 
Equivalent 

nog wel voor 2000 jaar kolen 
en maar voor 1000 jaar olie. 
Dus moeten we gaan overscha
kelen van olie op kolen, 
voor zover dat kan, en als het 
nodig is. 
Volgens het regeri,ngsbele.ta 
moeten de tachtiger jaren 
gebruikt worden voor klein
schalige, experimentele 
kolenprojekten. In de jaren 
negentig kunnen dan de 
beste technieken groots~ha
lig worden toegepast. 
Waarom heeft de Gasunie 
zo'n haast? ze noemen drie 
argumenten: 

l) kolengas is nodig voor 
bijmenging van Hoog-Kalories
Ga.s (=HKG), 
2) kolengas kan dienen als 
grondstof voor methanolproduk
tie, waarnaar steeds meer 
vraag komt (Methanol is grond
stof voor de plastic-industrie) 
3) om ervaring op te doen met 
kolenvergassen. 

Geen van de drie argumenten 
deugt: 
1) bijmenging is niet nodig 
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gelijkbaar met een kerncentrale 
(Volkskrant, 7/5/1980). 
Het gaat om thorium, uranium en 
hun afvalprodukten: radium en 
radon. 

dan is het niet meer rendabel. 
3,4 miljard voor 600 arbeids
plaatsen dat is 5,5 miljoen 
per baan •. Nogal duur. In 
de bouw (renovatie en isola
tie) is dat maar f200.000,-

want er ligt nota bene door 
heel Nederland al een spe
eiaal lèidingnet voor HKG. 
Industrie en centrales kunnen 
dat grotendeels zonder bij
menging gebruiken. Ze gebrui
ken 50\ van al ons gas, en 
HKG maakt in 1990 pas 40\ 

Kolen produceren veel meer C02 en in de metaal (molens, 
dan olie en gas. Mêêr C02 levert warmtepompen) is dat + 
het zogenaamde broeikaseffekt op:f400.000,--. -van ons gasgebruik uit. 

2) kolengas als grondstof 
voor methanol is twee keer zo 
duur als aardgas. Dat staat 
in een studie van Paul Lako:. 
'Het energeties rendement 
van steenkoolvergassing'. 
Lako is nu sekretaris van de 
Algemene Energie Raad (vroe
ger: Industriële Raad voor 
:Kernenergie) . 

ijskappen smélten, Nederland Met de helft van dat geld 
20 meter onder water. Verder kan dusl8iiiaal zoveel 
ontstaan nog grote hoeveelheden werk geschapen worden. Werk 
zwavel- en stikstofoxyden. Deze da.t wêl milieu- en mensvrien
veroorzaken het zuurder worden delijk is, dat bovendien 
van de regen. Regen is nu al meer energie bespaart en op-
200 keer zo zuur als in 1900. levert dan al die kolen bij 
Dat veroorzaakte grote schade elkaar. Het geld is er. Nu 
aan milieu, landbouw en ge- nog een goed energiebeleid. 

3) ervaring opdoen kan beter 
in kleine experimentele in
stallaties. Dat kost ook 
niet zoveel. 

Wat zit er dan achter? 
Vermoedens zijn er wel. Lees 
voor Gasunie maar Shell en 
Esso. Die hebben al tientallen 
miljarden besteed aan kolen
koncessies en mijnen (in 
Zuid-Afrika, Colombia, enz.), 
onderzoek e.d. 
Dat moet nu produktief worden 
g~akt. Daling van het ener
gieverbruik is voor hen een 
ramp. Bovendien hebben ze 
haast omdat ze nu het Lurgi
proeedê nog kunnen kiezen. 
'Dat is wel erg vervuilend, 
maar het enige dat op 
kommereiële schaal nu al 
verkrijgbaar is. Shell 
heeft daar al veel ervaring 
mee. In Zuid-Afrika hebben 
ze er nu al êên staan. Die 
is speciaal geschikt voor 
z.uid-Afri.Jtaanse kolen: 
goedkoop, veel winst. De 
kans is groot dat in Neder
land ook Zuid-Afrikaanse 
kolen worden gebruikt. De 
Provinciale Staten van Gro
ningen weigerden te praten 
over een motie die het gebruik 
van kolen uit Zuid-Afrika 
wilde verbieden. 
Het milieu wordt de dupe. 

bouwen. Nee, met kolen zijn 
we nog niet zo goed af. De 
atoomlobby vindt kolen ook 
maar vies. Die'hebben al 
het êên en ander voor ons 
uitgezocht. Daar kunnen we 
mooi gebruik van maken. 
Heel veel is nog niet bekend. 
De betreffende rapporten zijn 
niet openbaar ••••• 
Ineke Lambers, staatssecreta
ris milieuhygiëne, heeft al 
laten weten dat de milieu• 
eisen in elk geval niet 
minder zullen zijn dan elders. 
De Gasunie waarschuwt voor 
te strenge eisen. 

Duitsland 
De Duitsers willen wel toe
stemming geven voor de ver
gasser als Nederland hun 
plannen voor de Dollarthafen 
goedkeurt. 
De aan~andingssteiger voor 
de kolenboten zou worden aan
gelegd op omstreden grensge
bied. De Dollarthafen ook. 
Nederland kan het niet maken 
die steig.er te bouwen, en 
die Dollarthafen tegen te 
houden. ainnen Nederland 
bestaat er veel weerstand 
tegen die Dollarthafen. 
Extra komplikatie! 

werkgelegenheid 
Lucht, water; bodem worden Kolenvergassen - goed voor 
grootschalig vervuild. uw werk! 600 arbeidsplaatsen 
De kolenvergasser gebruikt maar liefst. Daar mogen 
2,5 miljoen ton Jçolen per· we blij mee zijn. Gasunie 
jaar. Bij opslag e.d. gaat als Sinterklaas? Eerder 
ongeveer D.D.S\ de lucht andersom: Wij spelen Sinter-
in. Dat is 1250 ton, 10-20\ klaas en Gasunie is de zwarte 
is afval (vliegas en slakken). Piet. De Gasunie barst van 
Dat wordt gestort: 250.000- de aardgaswinsten (=onze 
500.000 ton per jaar. Een centen) en wil er iets meE:: 
mooie zwartstrook in heel doen. Zo'n kolenvergasser 
Noord-Groningen. De meest zou + 1 milja~d kosten, 
giftige zware metalen en zei ir. Wolfs van de Gasunie 
koolwaterstoffen komen dit voorjaar nog. 
vrij: kwik, arsenicum, cadmium, Wat blijkt nu? Het gaat 3,4 
cobalt, zink, fenolen, nafta- miljard kosten. Nee zegt de 
tèerJ ook nog ammonia, cyabi- Gasunie nu, 1,8 miljard. Ja, 
den. dat kost het hen. Want ze 
Volgens de SEP - ons wel bekend -willen zeker 5öi subsidie 
is de radioaktiviteit geloosd van de staat, anders wordt 
door een koienlnstallatia ver- het zelfs hen te duur. En 

28 

Joop Boer 

P.S. Er is deze maand een 
Breed Komitee tegen de Kolen
vergasser opgericht. Wie doet 
mee? Kontaktadres: eoehoorn
singel 87, Groningen. 
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KERNLIJN 

Geldkwestie drijft Kalkar in •t nauw 

De westduitse regering maakt volgen
de week een einde aan de bouw van de 
snelle kweekreaktor in Kalkar. net 
over de nederlands-duitse grens, als 
er dan niet duidelijk is wie be
taalt. zo heeft een woordvoerder van 
de regering meegedeeld. De kosten 
van het projekt worden nu geschat op 
509 miljard gulden, driemaal zoveel 
als bij het begin van de werkzaakhe
den in 1972. Nederland en Belgiä0 
die elk een belang van vijftien pro-: 
cent in het projekt hebben, hebben 
al laten weten dat zij niet meer 
volledig in de al maar stijgende 
kosten willen voorzien. 

10-12-81 Nieuwsblad van het Noorden 



jan Schutten 

ENERGimtJNJEL 

Bij Van Gorcum in As.sen is 
dit jaar een bundel van ne
gen artikelen rondom het e
nergievraagstuk verschenen. 
Bijzonder is, dat het bijna 
allemaal wetenschappelijke on
derzoeken gaat die merendeels 
uit de koker van de sociale 
wetenschappen komen. 
De auteurs zijn dan ook meren
deels sociologen, psychologen, 
~ên politicoloog en slechts 
enkele chemici. Alleen het 
voorwoord is in handen gege
ven van een technocraat, na
melijk Jan Terlouw, die hier
in het sociaal-wetenschappe
lijke onderzoek rondom het 
energievraagstuk aanmoedigt. 
Maar dat doet hij wel in die 
zin, dat hij het deze vor~ 
van onderzoek ziet als een 
welkome aanvulling op de 
technologtese benadering. 

benadering 
De lezer kan. twee delen on
derscheiden. Achtereenvol
gens wordt de lezer enkele 
analyses vanuit de sociaal
psychologische hoek en enke
le sociologtese en politico
logiese onder~~:oeken gepresen
teerd. 
Ter inleiding gaan de samen
stellers in op het belang en 
het hoe van de sociaal-weten
schappelijke benadering. Door 
de eng-wetenschappelijke stijl 
worden op moeilijk leesbare ma
nier enkele methodologiese as
pekten naar voren gebracht. 
Dan volgen een aantal boeien
de en minder boeiende artike
len. om een paar bijdragen 
te noemen die mijn belangstel
ling gewekt hebben: • Kernener
gie als maatschappeliJKe 
splijtsto·f - een analyse van 
het anti-kernenergieverzet 
~ot nu toe; een artikel over 
de rol van belangengroegen 
tijdens de energiecrisis van 
de hand van de socioloog Hom
mes ls door z'n stijl moei
lijk te plaatsen.In een re
çensie, verschenen in Inter
mediair (3 juli '81) wordt 
dit artikel als volgt ge
plaatst: Hommes sluit, •wat 
de Nederlandse politiek be
treft aan bij de discutabe-
le CDA-doktrine van 'gedeel
de verantwoordelijkheid'•. 
Verder geeft van der Hoeven 
in een analyse het verband 
tussen technologie, organi
satie en besluitvorming in 
het Nederlandse energiebe
leid. 

BOEKBESPREKING 
Het artikel dat voor mij het 
meest er uit sprong door de 
leesbaarheid en door veel do
cumentatie-is geschreven 
door G.J. Zijlstra, onder de 
titel 'Het kernerergiebeleid 
en de structuur van de kern
energiesector' • Het valt op 
door het uitgebreide onder
zoek, dat eraan voorafgegaan 
is. 
Deze bijdrage is gebas~erd 
op een onderzoek naar het Ne
derlandse kernenergiebeleid, 
dat door de RUG al vanaf 1974 
opgezet is •. 
Het wordt gepresenteerd als 
een 'politicologische analyse' 
van het kernenergiebeleid, 
als een onderzoek naar de 
machtsstruktuur binnen de 
kernenergiesektor. 
Kernergiebeleid omschrijft 
Zijl.stra als het geheel van 
beslissingen { en het nala
ten van beslissingen ) van 
de overheid ên particuliere 
organisaties samen ten aan
zien van de ontwikkeling van 
kernenerqie. 
Dit net van sl;!mi-overheids
instellingen is sterk ont
Wikkeld in de kernenergie
sektor en onderhoudt hech
te kontakten met parti
culiere als de oliemaat
schappijen. 
De vraag die Zijlstra in 
het onderzoek stelt is: 
hoe groot is de rol van de 
kernenergiesektor,yan de 
semi-overheid en de parti
culiere krachten samen op 
de beleidsvorming ten 
aanzien van kernenergie 
v66r de parlementaire be
handeling. 
Hiertoe heeft Zijlstra 
in de kernenergiesektor 
de 'strukturele relaties' 
tussen deze 'actoren' on
derzocht. Di.t heeft vier 
soorten relaties opgele
verd, zoals bijgaand in 
een aantal modellen is aan
gegeven. 

Ik raad dit boek - en met na
me de sociologiese en politi
cologiese bijdragen - al dié. 
mensen aan, die de ontwikke
ling van het huidige energie
beleid willen verklaren uit 
bestaande diepgewortelde 
strukturen van onze samen
leving. 

Ongelukken met kernenergie. 
In dit boek van de hand van 
Herman Damveld wordt é~n 
van de 'troeven' van de a
toomlobby nl. de veiligheid 
van kernenergie, op zijn 
minst ernstig betwijfeld. 
Het boek geeft een opsom
ming van alle min of meer 
ernstige ongelukken, sinds 
met de ontwikkeling van 
kernenergie een definitie
ve start is gemaakt. De 
meeste gegevens dateren 
dan ook van na 1950. De 
oorzaken van de tot nu toe 
bekende ongelukken lopen 
nogal uiteen. Enkele hier
van zijn: onzorgvuldig
heid, konstruktiefouten, 
onvolledige kennis der ma
terie en· 'gewone' bedrijfs
ongevallen~ zoals valpar
tijen e.d. 
In de loop der jaren blijken 
de veiligheidsmarges binnen 
de centrales te zijn uitge
breid. Doch ook nu nog geven 
onvoldoende werkenàe veilig
heidsvoorzieningen aanleiding 
voor het ontstaan van zeer 
kritieke situaties. Bij de 
beschrijving van de ongelukken 
blijkt telkens, dat- de onder .. 
linge reakties van de bij de 
splijtstof-cyclus gebruikte 
materialen, ten dele nog on
voorspelbaar zijn. Vooral de 
snelheid waarmee één en ander 
gebeurd is soms huiveringwek
kend. 
Dat dit boek geschreven kon 
worden is een gevolg van het 
feit, dat de gegevens open
b~ar zijn gemaakt. Helaas ge
beurt dit nog lang niet in 
alle landen, waardoor het 
overzicht niet kompleet kan 
zijn. Misschien, dat de aard 
der ongelukken niet veel zal 
verschillen met de ons nu 
.bekende, het totale aantal 
direkte en indirekte slachtof
fers zal echter veel groter 
zijn. 
Bij een technisch zo ingewik
keld onderwerp is het 
helaas onontkoombaar, dat 
sommige delen van dit boek 
voor de; zeg maar, gelnte
resseerde leek, soms moeilijk 
volgbaar zijn. 
Desondanks vind ik het een 
verdienste van de schrijver, 
dat hij erin is geslaagd om 
de taal zodanig te gebruiken, 
dat het.leesbaar is geworden 
en dat de essentie van het 
verhaal naar voren komt. 
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BOEKBESPREKING: KERNENERGIE VOOR 
OF TEGEN? A;J, VAN LOON 

"De geleidelijk aan beginnende· 
discussie heeft overigens weinig 
nieuwe gezichtspunten opgeleverd •• 
waarschijnlijk is dit mede het 
gevolg van een nog steeds be
staand gebrek aan informatie over 
kernenergie". 
Meneer van Loon vindt ons emotio
neel en aangezien hij in hèt bui
tenland gezien had, dat meer in
formatie over kernenergie leidde 
tot een meer rationele benadering 
van het onderwerp kernenergie, 
heeft hij dit boekje geschreven. 
Daarin beschrijft hij keurig de 
hele cyclus en de verschillende 
systemen die er in omloop zijn. 
Dan gaat hij in op de argumenten 
tegen kernenergie; die worden 
gerelativeerd, gebagatelliseerd 
en dan met. de grote verdwi"jntruc 
opgelost (in Harrisburg was geen 
sprake van reeäl gevaar. de paniek 
brak uit door een verkeerde 
voorlichting.). Dan blijven alleen 
de grote voordelen van kernenergie 
over. 
In dit boek worden bepaalde pro
blemen expres overgeslagen, bijv. 
het stelen van kennis van verrijking 
waardoor Pakistan aan z'n bom komt 
of ze worden vervormd. Zo ziet hij 
de atoomstaat allee.n hier, wanneer 
er weer een blokkade bij Dodewaard 
is, maar niet in Namibiä bijv •• dat 
door Zuid-Afrika vanwege de ura
nium ondêrdrukt wordt. 
En wat het stralingsgevaar betreft, 
dat blijft onder alle omstandigheden 
ver onder het 'achtergrondstra
lingsniveau" (de miskramen en 
misvormde koeien na de ramp bij 
Harrisburg waren te wijten aan 
een verkeerde voeding}. 
Kortom; kernenergie is het grote 
antwoord! Maar wat was de vraag 
ook alweer? 
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AGENDA 

30 januari Demonstratie Assen 
Werkgroepen: Man1festatie 
Drenthe leefbaar 
Secretariaat: Van Heutzsingel 52 
7741 EV Coevorden 

De werkgroepen hebben besloten 
om op zaterdag 30 januari 1982 
een grote Drentse manifestatie 
te houden over de leefbaarheid 
van Drente, voor vrede. veiligheid 
en werk; tegen de verloedering 
van het gewest. 
Vanuit alle plaatsen uit Drente 
zullen demostratieve tochten geor
ganiseerd worden, die. in Assen 
op de veemarkt samen komen. 
Vandaaruit vertrekken de demon
stranten door de stad naar de 
grote zaal van Bellevue. Daar 
zullen des middags inleidingen 
gehouden worden over kernwapens, 
kernenergie, militairisering 
en de werkgelegenheid. 
.Een programma en vele stands 
zullen verder inhoud aan de 
manifestatie geven. Er wordt 
ook een brochure gemaakt met 
veel informatie. 
In de komende weken zullen 
de werkgroepen ook de nodige 
aandacht besteden aan de 
plannen bij Coevorden betref
fende een eventuele Ameri
kaanse legerdepot. 
Er is een brief gestuurd naar 
de nieuwe minister van Volkshuis
vesting en Ruimtelijke Ordening, 
Marcel van Dam met het verzoek 
om de aanwijzing van zijn 
voorganger tot wijziging van het 
streekplan in te trekken. 

KERNLIJN 

Het besluit van de franse regering 
om het kernenergieprogramma toch 
door te voeren, zal ook gevolgen 
hebben voor Nederland. Onderdeel van 
dit programma is nl. de bouw van 
vier kerncentrales langs de Maas. 
De lozing van koelwater en afval
stoffen hiervan. is volgens de RHJA, 
de Rijncommissie Waterleiding be
drijven. niet met voldoende veilig
heidsgaranties omgeven. zodat hier
van een bedreiging uigaat voor de 
delen van Nederland, die voor drink
water voorziening afhankelijk zijn 
van de Maas. 
Naast deze vervuiling staat nog de 
vervuiling die we van het Belgiese 
kernenergieprogramme te verwachten 
hebben: onder andere nog eens vier 
kerncentrales langs de Maas. 

Volkskrant 11-12-'81 

"______FI Ll 
EEN NIEUWE PRODUKTIE VAN CINECLUB 
VRIJHEIDSFILMS 

KERNENERGIE GEEN. DODEN WAARD 

Inhoud van de film 
Wat is kernsphts1ng, kernenergie, 
radio-aktiviteit. 
De weg naar het nucleaire tijdperk. 
Vooruitgang is een goede zaak, maar 
niet ten koste van onze gezondheid 
De wetenschappers en hun verant
woordelijkheid. 
De keten des doods. 
Van uraniummijn tot electriciteit, 
kernenergie is een keten van onge
lukken en slachtoffers. Kernwapens 
vormen het eindpunt van de keten. 
Dat kan ook met ons gebeuren. 
De gevolgen van radio-aktieve be
smetting: Hiroshima, Harrisburg, etc. 
De kunstmatige schaarste. 
Is er werkelijk een energietekort? 
Wat heeft alternatieve energie te 
bieden? 
Een stralende toekomst. 
Wat staat ons te wachten als de 
kernenergielobby haar zin krijgt? 
Wa.ar staan wij zelf voor? 
De film besteedt uitgebreid aandacht 
aan de bezorgdheid van vele mensen 
over de gevaren van kernenergie. De 
ervaringen en gevoelens van degenen 
die aan het woord komen zullen her
kenbaar zijn voor een breed publiek. 
Dat is ook het doel~n de film. 
Kernenergie is immers een zaak die 
iedereen aangaat. 

Premiêre van de film 
De premiêre van de film valt in 
het voorjaar van 1982. Tegelijker
r;jd zullen er een groot aantal 
kopiäen worden uitgebracht. Het 
is de eerste keer dat Cineclub 
Vrijheidsfilms een documentaire 
prQduceert die op zo'n grote 
schaal zal worden vertoond. 

Finaciering van de film 
Er wordt door ru1m 20 mensen hard 
gewerkt aan KERNENERGIE GEEN DODEN 
WAARD. Dit gebeurt op vrijwillige 
basis, want Cineclub Vrijheidsfilms 
k.rijgt geen subsidie. De film wordt'. 
grotendeels gefinancierd uit de 
opbrengst van steundaandelen a 
!100,-- en met de verkoop van 
buttons, stickers en affiches met 
bovenstaand embleem van de film. 

Wie de film financieel wil 
steunen en/of meer informatie 
wil, kan terecht bij Cineclub 
Vrijheidsfilms, Postbus 1626, 
1000 BP Amsterdam, tel. 020-
250045/250057. Ons gironummer 
is 2692929 



._____ __ NIEUWS UIT DE GROEPEN 
AAP-Veendam 

AAP-Veendam: Deze groep ~s 
opgericht in oktober. Tot nu 
toe zijn de aktiviteiten naar 
buiten toe hoofdzakelijk van 
informatieve aard geweest. 
Regelrnatig zijn ze op zater
dagmiddagen te vinden met 
een stand op het winkelcen
trum (de Promenade}. Men pro
beert langs deze weg wat meer 
bekendheid te geven aan de 
problematiek rond kernenergie 
en andere bewoners te bewegen 
zich wat aktiever op te stel
len. Tot nu toe zijn de raak
ties hoopgevend. Naast de 
afname van buttons en stickers 
blijkt er ook interesse te 
bestaan voor de problematiek 
op zich. 
Met de gemeenteraadsverkie
zingen in het vooruitzicht 
heeft men ook plannen om de 
diverse partijen te benaderen 
en hen te vragen om een dui
delijk standpunt in te nemen 
ten aanzien van de deelname 
van het EGD aan de kerncen
trale Dodewaard. 
Duidelijkheid wordt ook ge
wenst over de toekomst van 
de AKZO-zoutrnijn bij Zuid
wending/Omrnelanderwijk, die 
mogelijk geschikt zou zijn 
voor afvaldumping (zie 
Atoomalarm jaargang 3, num
mer 1). 

Norg e.o. 
Op ait rnome11t vinden ., ... ~n 
Norg voorbereidingen plaats 
voor het organiseren van een 
voorlichtingsavond in de 
loop van februari. Het ligt 
in de bedoellng om voor deze 
avond een spreker uit te 
nodigen en het geheel te om
l~jsten met een cabaretgroep. 
Eên van de zaken, die de 
giroblauwgroep bezig houdt 
is het volgende probleem: 
in het verleden is gebleken 
dat bijeenkomsten, waarin 
voorlichting wordt gegeven 
over kernenergie, veelal 
bezocht worden door mensen, 
die al een afwijzende mening 
hebben. Terwijl het juist 
in de bedoeling ligt om 
mensen te bereiken, die zich 
nog geen oorfieel hebben ge
vormd. Volgens Tineke Voet
berg, kontaktpersoon van de 
groep, wordt er daarom 
naar gestreefd de aktivitei
ten niet te radikaal te 
laten zijn. Hierdoor zou 

de drempel voor de 'twijfe
laars' alleen maar hoger 
worden. Zij kan zich daarom 
ook goed vinden in de strek
king van het artiekel vàn 
Darnveld: "Waarom ik niet 
blokkeer?" (Atoornalarrn, jaar
gang 3 nummer 2) 

AAP-Anloo 
AAP-Anloo: In het gebied van 
de gemeente Anloo zijn half 
november huis aan huis 2000 
folders verspreid. In deze 
folder werd informatie ver
spreid gégeven over de akti
viteiten en de doelstelling 
van de AAP-groep. Daarnaast 
was er ruimte om de bedoeling 
van de giroblauwaktie toe 
te lichten en stond er enige 
informatie te lezen over 
het tijdschrift Atoornalarrn. 
Aan de lezers werd gevraagd 
om middels een donatie de 
plaatselijke groep te steunen. 
Hierdoor zouden de aktivitei
ten wat minder onder druk 
van financiële problemen 
komen te staan. De donateurs 
krijgen in het vervolg èen 
regelrnatig verschijnend mede
delingenblad om op de hoogte 
te worden gehouden van de 
plaatselijke aktiviteiten. 

zender 
Zoals t.e lezen was in de laatst.~: 
Atoomalarm hebben de gezamenlijk 
groepen plannen voor het starten 
van een radiozender. 
Inmiddels is er een zender aange 
schaft en hebben de eerste proef 
uitzendingen plaats gevonden. 
De resultaten zijn bemoedigend 
en de verwachting is dat in 
eerste instantie het bereik 
op + 60 km. zal liggen. Uitb~ei· 
ding hiervan is gewenst, doch 
hiervoor zijn wat ruimere finan· 
ciële mogelijkheden vereist. 
Mensen, die dit doel onderschri 
ven en willen steunen, kunnen 
dit doen door geld over te make 
op bankrek.nr. 309222648 t.n.v. 
Kornitee Atoomalarm te Borger of 
via gironummer 800729 van Rabo
bank, onder vermelding 'zender•. 

De eerste reaktie was erg te
leurstellend. Iemand belde op 
en had de mond vol van door 
Rusland gesteunde aktiviteiten7 
niet bepaald de bedoeling van 
de folder. Gelukkig zijn er 
inmiddels ook positieve reak
ties binnengekomen. 
De meeste aandacht in Anloo 
is tot nu toe uitgegaan 
naar het voorkomen van dumping 
van radioaktief afval. Ofschoon 
dit probleem nog lang niet op
gelost is, bestaan er toch 
ideeën om op andere wijze naar 
buiten te treden. De plannen 
van de gemeente Deersurn (Fr.) 
om zelfstandig in hun energie
behoefte te gaan voorzien is 
voor de AAP-Anloo aanleiding 
om zich aktief bezig te gaan 
houden met alternatieve ener
gi·evoo~ziening. Men vraagt zich 
af of ook binnen de gemeente 
Anloo mogelijkheden liggen 
voor deze vorm van zelfvoor
ziening. Gedacht wordt daarbij 
aan bijv. windenergie en bio
gasinstallaties. De komende 
tijd zal flink wat energie 
worden besteed aan het ver
zamelen van informatie. Hier
na zullen omstreeks rnaart/april 
de bevindingen aan de inwoners 
van Anloo bekend gemaakt 
worden. 

ROA 

van vrijdag 18 december tot 
en met donderdag 24 december 
zal onder de titel 'Een kwes
tie van overleven' een ex
positie gehouden worden 
in Rolde. 
Deze is opgezet door de ROA 
en enkele IKV-leden uit Rolde. 
Hun gezamenlijke streven: 
kernwapens en atoomenergie 
moeten als êên gevaar aan de 
bevolking gepresenteerd wor
den. 
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KONTAKTPERSONEN 

AAP=~larmgroep ~toom~lannen 

AAP-stad Groningen 
Jan Brinks, 
Davidstraat 7. 
Groningen. 

AAP-Anloo 
Klaas van de Heide, 
Annermoeras 2, Annen, 
tel. 05922-2124. 

AAP-Bolaer/Gasselte 
Aarron oltzer, 
Noorderstraat 38, 
Drouwenerveen, 
tel. 05999-2517. 

AAP-Pieterburen 
Gijs Visser, 
Witterenweg 50, 
Kloosterburen, 
tel. 05958-780. 

AAP-Oost-Groningen 
Steef van Du1n, 
Grootstukkenweg 8, 
Alteveer, 
tel. 05991-1620. 

AAP-Veendam 
Postbus 282, 
Veendam, 
te. 05987-18562 (Geert 
Ridderbos) • 

AAP-Emmen 
Gert · Komduur, 
Vredenveld 1, 
Emmen. 
tel. 06910-22421. 

AAP-Schoonebeek 
GërrJ t Rugen. 
De Kerfjes 32, 
Schoonebeek, 
teL 05243-2307. 

Werkgroep Kernenergie Stadskanaal 
Jan en MärlJke weyer, 
Es~nhage 54, 
Stadskanaal, 
tel. 05990-13955. 

Werkgroep Kernenergie Schoonoord 
Änn1e Stub6e, 
Oranjekanaal ZZ 2, 
Wezuperbrug, 
te. 05918-1345 

Anti-Kernenergiegroep Z.O.Drente 
Roe lot Hel dil, 
Rietlanden 34, 
Zuidbarge, 
tel. 05910-30630. 

Anti-Kernenergiegroep Ooststelling-
werf (t~Q) 
Mägr1e 1pke, 
Prjnsenstraat 11, 
Oosterwolde (Fr.), 
tel. 05160-5183. 

Energiegroep Westerkwartier 
Jokeöe Raas, 
Poortkampen 14. 
Zuidhorn. 
tel 05940-4235. 
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____ ENERGIEWINKEL 
In Groningen wordt er een energie
winkel opgezet, omdat er duidelijk 
een leemte is op het gebied van 
voorlichting en (praktiese) infor
matie over energie. Er bestaat wel 
informatiemateriaal over energiebe
sparing en duurzame energie en over 
het toepassen hiervan, en ook over 
de voor-en vooral de nadelen van 
bijv. kernenergie, maar daar is 
vaak moeilijk aan te komen. Met de 
energiewinkel willen we zorgen dat 
dit soort informatie onder de aan
dacht van zoveel mogelijk mensen 
komt. Niet alleen door spullen te 
verkopen, maar ook door het opzet
ten van voorlichtende aktiviteiten 
om meer mensen te bereiken. Het is 
de bedoeling dat het geen 'gewone' 
winkel wordt, maar een centraal 
punt waar iedereen met vragen en i
deeen over energie terecht kan. 
Dit door het kopen en ter inzage 
beschikbaar stellen van literatuur 
hierover, met name over hoe je zelf 
duurzame energie/energiebesparing 
kunt toepassen. Voor praktiese hulp 
zodat geïnteresseerden (voor zover 
we ze ze1f niet kunnen helpen) 
doorverwezen kunnen worden. Vanuit 
de energiewinkel willen we aan 
scholen e.d. voor\ichting gaan qe
ven. Voorts is er de gelegenheid 
he.t archi.ef van enige groningse ba
sisgroepen tegen kernenergie in te 
zien. 
Behalve dat we de toepassing van 
'andere' energie bij anderen willen 
stimuleren, willen we ook zlef al
lerlei vormen van energiebesparing/ 
duurzame energie toepassen en laten 
zien. 

Giroblauwgroep Norg e.o. 
Ti neke Voetberg , 
Merelhof 40, 
Norg, 
tel. 05928-3533. 

Giroblauwgroep HOO$Jeveen 
Oieneke Zw1ers, 
Oranjestraat 25, 
Hoogeveen, 
tel. 05280-72115. 

as a 
. er truyvê, 
Anreperstraat 136, 
Assen, 
tel. 05920-11009. 

AKB-Meppel 
B1Il1tonstraat 24, 
Meppel. 
te. 05220-54431 ( Kars.t Schuring). 

In het oude politiebureau, naast de 
Martinitoren, hebben we een ge
schikte ruimte gevonden. De cen
trale ligging maakt, dat geïnteres
seerden er makkelijk hun weg naar 
toe vinden, en ook, dat toevallige 
voorbijgangers makkelijk binnenwip
pen. En er is alle gelegenheid om 
vormen van energiebesparing/duurza
me energie toe te passen/uit te 
proberen/te demonstreren. Dit hopen 
we in de toekomst te doen door goe
de isolatie, windenergie, zonnekol· 
lektoren en allesverbranders voor 
verwarming, tomposttoilet. Bij het 
vervaardigen hiervan willen we zo
veel mogelijk gebruikte materialen 
gebruiken. De kennis en ervaring 
die hiervoor nodig zijn, kunnen dan 
weer worden overgedragèn op ande
ren. ook via een in een later sta
dium in te richten werkplaats en 
klusjesburo. 
Omdat er meer groepen met een vèr
gelijkbare manier van werken en le
ven in het pand een plek hebben kan 
het oude politieburo gaan funktio
neren als ontmoetingsplaats voor 
vele mensen en groepen, er komt 
Ooa. een vredesburo, een theehuis. 
oefenruimte voor toneel en muziek. 
Althans als de gemeente meekwerkt 
door het pand niet te ontruimen. 
De energiewinkel draait op non-pro
fitbasis, en wordt beheerd door 
zo'n 20 vrijwilligers(sters) op ba
sis van gelijkwaardigheid. Zo'n e
n~rgiewinkel, waarmee we door eèn 
aktievé opstelling een breed pu
bliek proberen te bereiken. of iets 
vergelijkbaars, is er nog niet in 
Groningen. Daarom is het belangrijk 
dat dit initiatief goed van de 
grond komt. Daarvoor is geld nodig; 
het gironummer staat hieronder. En 
wie er meer over wil weten kan kon
takt opnemen met de volgende mensen: 
Marjade Vries. tel. 050-137202 
Marieke Duijvestijn, tel. 050-719041 

Giro: 2571849, t.n.v. Energiewinkel 
Groningen. p/a Taco Mesdagstr. 9 
9718 KW Groningen 
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