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Dit vierde nummer i s, in tebe~G t e~

l ing t ot de eerste dr ie, erG dun
uitgevallen. Veel kopij werd dom
weg niet i ngol everd. Ook bli j ken
plaatselijke g~oepen de we g naar
de r edaktie nog niet ge vonden te
hebben om trun e rvaringen , on t boe 
zomi ng en e.d. aan het nederl oneee
aktic'A'orold je mode te è. e l en .
r ens l o t t e hoeft de r -edek 't Le z elf
l aa t va n decembermooheid . Afijn,
enke'L e belanGri j!~e zakon zi j u G'r
t och weer- Lngekonen , 'l'=ad i tiolloe l
wor -dt; ho t bul l e t i n ge opend met
de stand van ~aken in de di s Y-use i os
over de .~!, ed.!.. .!'I.~t~"!~È.a.pJlel;J.!!
Di 3kc s eio, de fron~yorming, en de
parlementaire Bla~kenBang in deze .
Hot ziet ernaar ui t ~at Ye n06
máán c1 0 il moeten wachten op e en
s t ar t s chot van oen wedl oop waarbij
w~j al met een i n he t nadeel zij n
en waar alle hi ndernis s en all.een
in onze baan 7.ijn a a ngebracht.
E~ mi s s chien gaa t het wel he l emaal
ni et meer door . CDh e n PvdA hebben
er ;\i e t zove el zin in, de ener-gd e-.
bewe~ing evenmin, op d e ze Qanier ,
en van Aarèenne za l vast ni et van
~lau zi j n on voor ho m govaarli jke
verbredi ng van diskuos ieonderw erpen
te a ksepteron.
Unar l1llnleiding van de r ecente
pr obl emen in Bor s s el c , nie t rond
de Bpl i j tatc fätaafj~ä , maar eerder
de a f valo-pslngprobl emcn eon ovcz--.
zicht je over do coel ijkhed en die
de rZEM zeer binnenkor t t e wacht en
s t a a t .
ne t ~rrisburgd~b~~ coet nog steeds
ge voerd wor den. I n Amerika woedt
de diakussie over sluiten van de~e

e n a ndere centrales.

Ver de r sta~ t in dit nummer een
uit de Z~Kkrant over genomen ver
s l ag van de Lages Zt ral ing6 Dos i s
HearinG in Vl i s s i ngen van 31
oktober . Lage St r alinGs Dos i s is
lang~ ti j d gezien als niet gevaa r 
li jk, omdat het s l echt s een kluine
hooveelheid straling t oe zou vo e
gen aa n de a ch t ergrondstraling.
Maar s inds de berichten over het
abnormale hoge aantal kanker ge 
vallen i n de buur t van do ker n
ce nt r a l e te Li nBen (W-Dl) ~xij r.t

de ze L. S. D. meer aa ndacht.
Tenslotte, zoa13 gebruikel ijk ,
nog wa t berichten, cen acrenua e . d.

Hot LEKbul l et i n i s een uitgnve
o nder- v or -crrtwoor-de I d j kh add ve n
he t L~ndel i jk Ener~jc Ko~i tee e n
i a b e d -eLd o n plon tscli j icc cuer-gde
; r oc pen en ~ llri e r e bel~n~stell enden

op à e hOOGt e t e houden van do akt i 
vi t ei t en en stellinr;:J.c ~Jcn ven hot
LEK. Ket bu l l e t i n vers chi j n t ~nrc

~elneti~ , n~ · r behoeft e , ~ccr mini 
m~~l ó keer per j nar.

Het L", .Kbull e t i n vor -d t; s ra t i3 i n
enkelvoud G'cs t nurd nc. r ak 't e plcat
s eli jku encr6iesroep~n. Ov~ri ~e

obonnouent~n kost en f 10,- vo .r 6
nummor -s , Een er -oe pec bonne merrt ( dve ,
da t 10 of meer ~xen~lr ren nnor he t 
zelfdu adr es verzonden worden) k~6t

f 6, - ~cr 6 nummor s . Ook donct i iee
zi j n uit crcc r~ wel koo.
He t cbon-iemcn t egeLd kan ov er-gemer-k t;
vcr- don op gd.r-onr-, 35G71 S9 , t nv.
LEK, :.tls t crdao , . • l~Ttl
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VOORTGANG VAN DE DISKUSSIES OVER DE BMD

J!~~~~roep K~ergiediskussie

In het vorige LEKbulletiu kondigden we
al de eerste vergadering van deze we~k

groep aan. Nog even voor de duideli ;k··
heid, deze werkgroep is een initiatief
van de Initiatiefgroep Energiediskus
sie, een initiatief dat door het LEK
werd aangescherpt. aet LEX wilde geen
beginselverklaring voor d~ werkgroep
zoals werd voorgesteld en wilde ook
af van de taak7erdeling tussen de
initiatiefgroep (IE) en de werkgroep
(i~). Tenslotte zorgde het LEK voor
een grotere invloed van de anti-kern
energiebeweging door het aantal uit
nodigingen te vergroten.
Op 26 september was dus de ee:t:ste 1ij
eenkomst. Druk bezocht. Behalve de
VwO/BWA waren alle LEKorg. aanwezig.
Tevens enkele plaatselijke energie
groepen. Ook de belangrijkste andere
millenorganisaties; Natuur en !1ilieu,
'''addenzeevereniging, Landelijk Milieu
Overleg (koepel van groté milieuorg.).
])aarnaast waren aanwezig enkele kerke
lijke organisaties, edukatieve instel
lingen, de Nederlandse Vrouwenraad, de
IPSO (wetenschappelijk buro van de
CR~) en als waarnemer het mnr.
Belangrijkste agendapunt was het o?
stellen van een gezamenlij~verklaring
naar de regering toe over de Opzetno
ta. Hamv~aag: }i;qze.:"L!!.~~~--9l;~~tE~
(en dus ueze EKD) af. Zoals in bel;
voxigo LEKbullet~n reeds gezegd,
voelt de IE daar niet zo veel voor.
Zij beschouwt de ~~ eerder als een
middel om de eigen positie in de dis
kussies over de ~2ced~~~ te verster
ken. Maar omdat Natuur en Milieu, de
Waddenvereniging en het 1110 wél be
reid bleken het onaanvaardbaar uit te
spreken, bleek de hele milieu- en ener
giehoek de afwijzing te steunen.
Verzet hiertegen kwam vooral van de
Nederlandse Vrouwenraad. Deze raad is
een heel brede koepel van (vooral tra
ditionele) vrouwenorganisaties. Ook al
omdat het onderwer~ energie nog vrij
nieuw voor hen was, wilden zij geen
du.idelijke uitspraak doen. Bovendien
bleek dat zij de EMD vooral zien nIs
een middel om in de afzonderlijke
vrouwenOJ:~ganisaties de diskussie over
energie op te starten. Daarvoor is
veel info-materiaal nodig~ De WE moet
dat aanmaken. Daarvoor is geld nodig.
Dat moet uit de BI1D-pot komen. Bij een
afwijzende houding zou dat geld wel
eens niet toegekend kunnen worden.
Ook enkele andere organisaties wilden
zich nog niet binden aan een afWijzing.
Een redaktie zou een koncept tekst uit
,,,erken.

Een andere beslissing die genomen
werd was het ~nstellen van een kommis
sie die zou gaan inventariseren welk
materiaal er reeds is, en wat voor
soort materiaal er aangemaakt zou
moeten worden. V~or dat materiaal
zou t~~.t. een subsidieaanvraag ge
daan worden.

tweede vergadering WE

22 november was de tweede vergadering
De opkomst was al minder. Belangrijke
nieuwe aanwezige: FNV.
De konce~tverklaring diè was rondge
stuurd was zeer slap. Uit dè kritie
ken was een tweede koncept gemaakt,
dat ter bespreking voorlag. Nog
steeds stonden èr een paar.bezwaren
van het LEK niet in vermeld, en een
afwijzing stond ex evenmin ina
De diskussie beperkte zioh tot de af
wijzingskwestie. AIhen Aktie Strohalm
wees erop dat dat niet het enige was.
De LEKbezwaren w~ren voor haar het
minimum. Alle L~{organisaties stonden
op de afwijzing, evenals de Hervorm
de Jeugdraad en de werkgroep Nieuwe
Levensstijl. Natuur en Milieu en de
Waddenzee naLlen een middenpositie in,
liever afwijzing, maar het was geen
breekpunt. Vooral de Nederlandse

Vrouwenraad, de Ch~istelijke V~o~
wenbond en de Gereformeerde Raad
voor SamenIevings Aangelegenheden
waren daar tegen. De voorzitter (lid
van de IE) was niet geheel onpartij
dig in deze diskussie. F~j ~robeer

de de "afwijzers" tot een mi.lder
standpunt te brengen. Dit komt voort
ui.t de opstelling van de IE zelf.
Zo dreigde de idiote situatie te ont
staan dat alle milieu- en energie
organisaties hun standpunt moesten
i~leveren aan een aantal organisaties
die nog maar pas over het onderwerp
waren begonnen na te denken en voor
al uit hun onbekendheid nog geen
stelling wilden nemen. Hoewel het
erg belangrijk is dat deze organisa
ties meedoen, ging dat tooh t·e ver.
Uiteindelijk kwam er, op initiatief
van de nervormde Jeugdraad, een kom
promis uit rollen dat inhield dat de
brief zou eindigen met de opmerking
dat voor enkele organisaties nog meer·
bezwaren golden, en dat voo~ veel
organisaties de genoemde bezwaren
zwaarwegend genoeg waren om niet
mee te willen doen aan deze BMD.
De kommissie informatievoorziening
kon verder gaall met haar werk~ De
diskussie over de status en het ver
dere werk van de WE werd uitgesteld.
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De volgende vergadering van de
Werkgroep Energiediskussie is op
9 januari 1980, Kargadoor, Oude-.
gracht 36, Utrecht.

HOORlITTING
Op 26 novembor werd een hoorzitting
gehouden door deVaate Kamerkommissie
voor de Kernenergie. Sleohts een deel
van de groepen die bezwaar hadden ge
maakt tegen de Op~etnota waren uitge
nodigd, te weten Natuur en Milieu,
het LEK,-de I~? VMD en het FNV. Daar
naast kwam de milieufederatie
Groningen spreken over het ICKra~port

over afvalopslag in zoutkoepels.
Tenslotte was er het EeN om op e.e.a.
te reageren.
Op onze vraag waa~om niet alle kri
tici waren uitgenodigd kregen wij
een nietGzeggend antwoord.
Natuur en .Milieu, VMD en LEK maakten
duidelijk de BMD bij ongewijzigde
opzet te gaan bo~ootten. Ook de IE
liet doorschemeren dat de door haar
geïnitieerde Werkgroep Energiedis
kussie tot een "alternatief cirkuit"
zou kl1nnen besluiten. Deze bittere
p~l verd door E~ik van Qer Hoeven
enigszins verguld tO€'ll h~j z~i dat
d8 doelstelling van de IE tooh echter
nog steeds wa~, het verzoenen van de
ln::l.lltschappelijke tegens-hellingen die
er. om het energiepr.obleem be~taanZ

Ons aller haren stonden reoht over
eind.
Natuur en Milieu en VMD legden de
nadruk op de noodzaak ~ot het aandra
gen van versohillende scenarios.
Ook werd de rol en de macht van de
Stuurgroep door deze twee groepen
(en tevens FIiV en IE) uitgebreid be
kritiseerd.
Het LEK legde de nadruk op de feite
lijke beperking in de vraagstelling.
We mogen niet meer doen dan praten
over de keuze kolen of uraan. De rest
ligt. in de nota Energiebeleid al vast.
Een levendige diskussie leverde de
LEK.eis voor het betrekken van de be
sluitvormingstruktuur van de energie
voorziening in de BMD op. Verschil
lende kamerleden wilden precies van
ons weten wat wij dan precies voor
een struktuur wilden. Die kwestie

Allereerst werd bestreden dat 3 zout
koepels in zee geschikt zouden zijn voor
afvalopslag. De eerste ligt op meer dan
1000 meter diepte, de tweede is gestoord,
de derd~ lag te dichtbij mogelijke
toekomstige gaswinning.
Verder is uit het ICKrapport het "meer
voudig barri~re koncept" verdwenen, ter
wijl dat in eerdere rapporten wel steeds
gebruikt werd. Ook in de V.S. weer in
ere hersteld is. (dit koncept houdt in
dat de opslag pas veilig is als er ver
sohillende barrieres zijn die allen ~
zioh al voldoende zijn om te voorkomen
'dä't'het afval 1ferug aan de oppervlakte
of in het grondwater terechtkomt).
Tenslotte werd betoogd dat onderzoek
nog 10 jaar duurt en 1 miljard gulden
kost.
Nieuwe gegevens van de amerikaan Fergu
son geven aan dat een kerncentrale na
sluiting 104 janr dicht zal moeten blij
ven, dan pas afgebroken worden. Totaal
kosten: ! 150 Diljard.
ÉeN betoogde de BMD wel zinnig te vinden
om het onwetende publiek van goede in
formatie te voorzien. De diskussiefase
vonden zij onzinnig. Zij hadden de be
zwaren tegen kernenergie geanalyseerd
en kwamen tot de konklusie dat er d~ie

hoofdbezwaren waren:
~. Afvalprobleem; EON: dat is er niet.
2. Proliferatie ; EeN: kan in verdra-

gen geregeld worden.
3~ Ongelukken ; ECN:Gevarenvoor wa-

tersnood groter. Ook
over oorlog en vrede
geen BMD. Waarom dan
over dit onderwerp.

De diskussie over kèrnenergie zou ten
slotte wel eens tot nog meer onzeker
heid bij de bevolking kunnen leiden.
Als de Bl{D dan toch moet plaatsvinden,
dan ziet het EON wel iets in een dis
kussie over het sociaal-ekonomisch be
leid (wa,~rsohïjnlijk om dan eens aan te
kunnen tonen dat al dat gepraat over
nulgroei tot katastrofes leidt, en dat
energiebesparing tot de trekschuit leidt)
Ook meldd~ prof. Goedkoop (direkteur
van de EeN) nog dat de medewerkers van
de E~~ volledig vrij zijn hun mening te
u.iten, als def'eiten maar geen geweld
wordt aangedaan.
Hamstra mocht nog even proberen de ar
gumenten van Herman en Klarisse te ont-



uitgesteld. Deze vreemde gang van
zaken is misschien ·'-"o.~VJ aa'l'baa:ro van

'uit de CDA én de PvdA. Het CDA heef:b
interne problemen over kernenergié
en wil wellicht de zaak naar weer
vqoruitsChuiven naar de volgende
regering, de. PvdA wil wellicht kern
energie tot een verki~zingspunt ua~

ken. Bovendien is da~r het punt van
'de bestaande kerncentrales nog lang
niet uitgevochtene. We weten dus nog
niets voor, laten we zeggen, eind
februari, begin maart.

!,egt.':r.!it]gssta;-,.:..~~ntenin del BI-ID
OndertusE:en. is de nota Energiebeleid
van van Aardenn(~ uitgekomen. Hoewel
er best goede verantteringen te signa~

lSren zijn t.o.v. eerdere notas, z6
als het terugdraàien van verwaohting
en over toe te voegen vermogen tegen
2000 van 58.000 MW naar 22~000 MW,
en veel meer aandacht voor besparing
en, blijft de hoofdfloot nog steeds:
de ekonomie moet groeien, daar is
energie voor· nodig; aa~dolie en aard
gas blijven belangrijk. Alternatieve
energiebron~en zorgen in 2000sleohts
voor een paar proces, en,navenant
wordt 4aarin. geinvestee~d, het gat
dat overblijft moet met kolen of
ur.aan gevuld. En over deze·laa.tste
kweet,ie gaat de bMD.
De Algemene Energie Raad heeft intus
sen' een neta ~iKolen en Uraan II uitge
bracht. Niets Deer dan een samenraa~

Del van. verouderde' artikelen j waarin
kolen tov. kernenergie er ong~nstig

uitkomen. Deze nota zal m~de bepa18nd
worden voor het t'Y'eede en derde deel
van de nota. Energiebeleid. Het twet.lde
deel zal gaan. over Kolen, he·t derde
over kernenergie.

po ll!1P_~n he t I,EK
In het_ LWÁ .ia geen v~lledige overeen
ste~ing over de waarrlevan de brede
samenwe~king in de Werkgroep Energie
diskussie.,Aktie·Strohalo en de IKB
onderteksnen de geza.menlijke verkla
ring niet 1 ondanks het bereikte kom
promis,de reet heeft tooh .getekend,
hoewel zij eveneens sceptisch zijn
over de kracht die de W.E. kan gaan
ontwikkelen. Vo,or alle LEKorganisa
ties geldt dat het nog niet zeker is
of de Werkgroep Energiediskussie dé
bundeling tegen de B!vID moet worden.
Misschien moet een andere vorm van
bundeling van krachten worden gevon
den. Hierover kan pas duidelijkheid
bestaan als de reaktie van 'de groepen
in de Werkgroep bekend is op het be
sluit van de .Kamer over de Opzetnota,
dus pas over enkele maanden.
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BORSSEr~.

De kernoentrale in Borssele staat
voor een kritiek punt. Na het wissele
van de eplijtstofstaven, een operatie
die eens in de 12 maanden plaats moet
vindenf en na het buiten werking stel
len van een 40-tal buisjes in de warmte
wisselaar die door oorrosie aangetast
waren, zal de oentral~ deze week weer
in ~erki~g gesteld worden.
Maar het. zou wel eens zo kunnen zijn
dat de centrale na een maand al weer
buiten werking gesteld moet worden.
Er rijzen namelijk serieuze problemen
met de opelagvan het radioaktief afval
dat jaarlijks als "opgebrande" splijt
stofstaven uit de reaktorkern komt~

Er is. een kontrakt gesloten met de
franse opwerkL~gsfabriekCogema in
La Hague i maar het parlement weigert
dat verdrag te ratificeren.
Het (gehe~e) kontrakt bevat namelijk
nogal wat onvoordelige olausules. Zo
moet de PZEM al 5% van de te verwaoh
ten kosten vooraf betalen (5 miljoen
is reeds overgemaakt). Elk jaar worden
de kosten opnieuw bekeken en de PZEM
mag pas protesteren als de prijs v'er·..
dubbeld is! Het radioaktief afval dat
overblijft na opwerking wordt vanaf 1995
teruggestuurd naar Nederland, en mooht
de opwerking om de een of andere rede
mislukken dàn krijgen we hét zooitje
onbehandeld terug.
Het kontrakt blijkt e~ door gedrukt
tB zijn zonder dat het gehele bestuur
van de PZEH 0I> de hoogte. was. van de
tekst.
Een andere reden waarom het parlement
aarzelt met het bekraohtigen is de B!1D.
Men reali.seert zioh da.t de geloofwaardig~

heid van die diskussie steeds kleiner
wordt als er voor en tijdens de B!1D
onomkeerbare besluiten genomen worden.
Een alternatief voor opwerking is óm
telkens nieuwe splijtstof te' kopen en
het afval ónopgewerkt op te slaan.
Die keuze is voor het gemeentebestuur
van Borssele onaanvaardbaar zolang er
geen definitieve opslagplaats voor ra
dioaktief afval is aangewezen. "Niets
is zo permanent als een tijdelijke op
s'lagplaats" aldus de. motivering van de
burgemeester. Als de zputlagen niet vei
li.g zijn dan iS·Borssele dat ze):ter ook
niet, is de a~gumQntatie. B&W van
Bo~ssele, ko~tom, dreigem de oentrale
te sluiten. Zi.jhebben daa~ de bevoegd
heid toe.
Hoewel'uiteraardde'werkgelegenheid'weer
eens uitgespeeld wordt tegem onze vei
ligheid, zit er tooh eens kansje in dat
Borssele moet sluiten omdat niemand de

(vervolg blz5)



HARRI8BUJlG

Na d.a .bijna catastrofe van Three J1i,le
Islnnd,nual weer meel' dan een ha1.f
geleden, hebben bezcrgde omwoners
een aantal onafhankelijke deskundi
gen gevraagd een onderzoek in te stel
len naar de oorzaken van het ongeval
en naar de mogelijke gevolgen die
het ongeval op de gezondheid van de
omwonenden zou kunnen hebben. .
Een van die deskundigen was kanker
specialiste Dl' Rosolie Bertell (dio
onlangs in fiederland was, zie het
artikel over het lage stl'alings dosis
congres van het RSI)~ Na enige tijd
gaf zij de opdracht terug nadat haar
gebleken was dat alle noodzakelijke
informntie voor een dergelijk onderzoek
niet beschikbaar gesteld werd. Zowel
de NRC (Nuclear RegU~atory COmLqission
het overheidsorgaan dat moet toezien
op de veiligheid van kernenergie)
als de exploitant van de. kerncentrale
weigerden data te verstrekken.
In oktober jDle is er een aanslag op
haar leven gepleegd. De poging.. om
haar een soortgelijk "oD,gelUk" te laten
overkomen als indertijd Karin Silk
wood mislukte gelukkig.

~~1}l Ccmr.~::'~~~ ..
Inmiddels is de offioiele onderzoeks
commissie, naar haar voorzitter de
Kemenyoommissiê genoemd~ met haar wer~

gereed gekomen. De Commissie was in
teri'l verdeeld en er was net geen ab
sélute meerdeheid voor een aantal
zee~ vernietigende uitspraken. De
Commissie was het er wel over eens
dat geen nieuwe vergunningen voor
inbcdrij:f'~stellingve.rleendzoüden mo
gen worde:l1°à'e "Fecl.er'tl Emergenoy
Management' Agenoyn riohtl:i:.jnenvoor
rampenplannen ontwikke1d heeft. en
deevnkuatieplanncn van de S~aten

wetak~acht hebben gekregeno
Verder conolud~l'en zij dat er :f'unda
mentale maatsohappelijke veranderin
gen noodzakelijk zijn als de inhe
rente risikos van kernenergie binnen
akseptabele grenzen gehouden worden.
Er wordt met andere woorden gezegd
dat op het ogenblik die gevaren niet
binnen aanvaardbare grenzen liggen.

De NRC
Diè voor~itter van de Nuolear Regu
latort Commissicn. Joseph M.Hendrie,
bleef de Kemany Commissie een stapje
voor door onmiddellijk na het uitkomen
van het rapport~ aan te kondigen dat
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er een moratorium van zes maanden tot
twee jaar van k~~oht zou worden. Het
morato~ium betreft do vergunni~en voor
de bouw on in bedrijfstelling van
kerncentrales. Reden'is dat ha~ hele
veiligheidsinspektiesysteem en het ver
gunningenstelsel herzien zal moeten
worden. De NRC overweegt zelfs om een
aantal centrales voorgoed te sluiten,
omdat ~ij zich in zulke dichtbevolkte ge
bieden bevinden datêvakuatie praktisch
gezien onmogelijk is. Indian Point bij
Ncw York city en Si,on bij Chicago
werden met name genoemd.
De NRC conoludeerd dat er geen centrales
gebouwd zouden mogen worden in gebieden
die binnen een straal van 50 tot 80 km
van bevolkingsoentra liggen.
Vooe Nederland zou oen dergolijke conclu
sie betekenen dat atoomenergie geheel
van de baan is.

Het einde van Three 1-1ile Island
Er' zit eon goede kans in dat dë NRC de
vergunning van de ongelukscentraJ.e in
trekt, als dat tenminste voor die tijd
al niet ~ebeurd is door de Staat Penn
aylvania.
Inrrdddels worden de totale kosten voor
het opruimen van de puinhoop binnen de
oentrale gesohat op meer dan 1.5 miljard
doll~, ofschoon duidelijk is dat men ei
genlijk nog geen flauw idee heeft hoe
dat zou moeten. De contral$ en een aantal
b:l.jgebouwen zitten boordevol met miljoenen
liters zeer ~adioaktief water waar men
zioh totaal geen raad mee weet.

..--..__.._-_..._-------------------- ....- ..
}orssele (vervolg bl~ 4)
nood~akelijkè beSlissingen durft te
nemen. Een mooier begin van de BMn en
de ja~en gO zouden we ons niet kunnen
wensen.

------------------------_.._-------..._-
~ATURAL PEDPLES NEWS 2/3
Natural Peoples news is een blad dat
uitgegeven wordt door OoloniaIism and
Indigenous Minorities ResearohjAotion,
CIMRA. Dit dubbelnummer gaat geheel
ovër-de strijd van minderheidsgroepen
tegen uraniummijnbouw in hun gebieden,
geb;i.eden waar ze reeds lange tijd ge
dwongen zijn te wonen omdat in de rest
van hun land geen plaats meer is. Niet
alleen de bekende geva~len van de
Aboriginals in Australie en de Indianen
van Noord-Amerika worden besproken,
maar ook de Eskimos in Groenland, de
Mapuches in Zuid-Chili, Maoris in Nieuw..
Zeeland, de nomaden in de Sahara.
Dit blad .is- verkrijgbaa.r bij nSE.



LSD
Op 31 oktober werd 1n Vlissingen een
studiedaggehouàen over de gevolgen van
lage doses radioaktieve straling.
Hierbij werden lezingen gegeven door
verschillende amerikaanse, britse en
duitse onderzoekers.
Jan Bijlsma (Rijksuniverstiteit Gro
ningen) gaf eerst een korte inleiding.
Hierin gaf hij o.a. aan hoe radioak
tieve straling je kan bereiken: zowel
via de luchtwegen als via het spijs
verteringsstelsel krijg je radioaktieve
stoffen binnen. Dit kan zowel in lucht,
water als voedsel opgenomen zijn.
Voor een deel is dit straling die van
nature in de atmosfeer voorkomt of door
de bodem wordt uitgezonden. Voor een
ander deel krijg je straling binnen
door het werken met radioaktieve stof
fen. Maar ook kan bv. een verhoogde
aanwezigheid van radioaktieve deeltjes
in de bodem rond een kerncentrale lei
den tot een verhoogde radioaktieve be
lasting bij de bevolking.
Hierop wees met name dr. Franke, die
inging op de gevolgen voor het milieu.
Via de keten "bodem-planten-dieren
mens" wordt uiteindelijk de koncentra
tie van radioaktieve deeltjes sterk
verhoogd. Bovendien blijft een inwen
dige stralingsbron (via bv. de spijs
vertering) langer doorwerken dan een
uitwendige stralingsbelasting.
Een derde bron van straling die je

. ontvangt, komt voor bij medische be
handeling (röntgenfoto's). Prof. Mor
qan wees met name op de onderschatting
van de dosis straling als gevolg van
medische behandelingen. Bij het ma
ken van röntgenfoto's bij t.b.c.-onder
zoek in de USA varieerde de dosis van
15 tot 2000 à 3000 millirem: En dit,
terwijl de normen voor radioaktieve
straling telkens bijgesteld worden om
dat de gevolgen V«ll straling onvoldoende
bekend zijn. In Nederland geldt vOOr

~ energie krant
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de bevolking een maximale belasting van
500 milirem per Jaar, in Duitsland is
dit 30 millirem!: Het vreemde is nu dat
de International Cornmission on Radioacti
vity Protection (ICRP) onlangs de normen
drastisch verhoogd heeft. Economische,
sociale en psychische voor- en nadelen
zouden tegen elkaar moeten worden afge
wogen. Gevolg van dit soort redeneringen
is bv. ook dat de toegestane maximum do
sis voor werkers in de radioaktieve in
dustrie 10 maal zo hoog ligt als voor de
bevolking. Argumenten hiervoor zijn dat
slechts een kleine groep betreft, dat er

geen vrouwen en kinderen met radioaktief
ma.teriaal werken en dat nu eenmaal elk
beroep zijn risiko's heeft. Een arbeider
kan bovendien kiezen of hij met radio
aktief materiaal wi.l werken of niet:
Twee bekende gevolgèn van 3;'adioakti,.eve
straling zijn de verhoogde kans op kan
ker èn erfelijke afwijkinqen. Daarnaast

'.
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tijKto,~pa8S.i.~ae~i ·'1F.~:Ül .~\)~:i(~ k6L. ei\:
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de gevestigde wetenschap de gevaren van beuven -. l:ti.:l'p.· ia, g-r.;ó'te· l")E3~j;1ir:.lng

. lage doses st.talingont.kenneSl~. iilo(!~li.jk. ::'~;rli()~t·'energ.etisch
Voor wiè 'dit' alles wat ver van zi.jn b~i hè·tercwtw·o:t'eéiî·.·.eü ,bê.$.t;·~a)~d.wo.r-

'vindt liggen: ook in Nederland is onder- den. Dàál:flla~~~t.kan j;len 't;e}n:uik
zoek gedaan, door Q!:.:...1~ :H.ijkonst.a- ioriken' van'i'à). te::?;-j~~";;~nveop'öiréie-
t-eerde in Vlissingen cat; de \)root.ste dood-l:;r9nuenil·.Dé.zqmie~o:neki;orvoor
oorzaaJt; alda'ar k3nk~r is. Vlissingell ligt h~t ·ve~~.D::rm~l1varl ta,Mcter' iSntl
in de öuurt· van kerncentrales te Uorssf:,lle, !t!. :t.'e,'1.il41)e.l~ .
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(Voor dit onderzoek wordt men verwezennaan \10:Çtl.~n indit'boeki'Qè~·dli:\,.,Vt?rl.
Nedisch Kontakt. Juni/juli, 1919) . Teohni,sehe bél:lCH't'ijving, rl.;i~
Wie wat· c\ieper op deze fl1atex'ie wil .ingaan, fgt()s .:ensch~i!lf~'S; ien~10.tt·e'eeh
kan terecht bij". een brochure met informatie k.:H t:j;sche e\7El.1-l:~at.;;~.

over deze 'hearinq: te bestellen bij
IMGO, vam 47, Middelburg
01100-25.34'7 .

.. ~~ 1N-lEEl.ANb:....
is er echter ook sprake van bet vaker VOO:E
komen van .infektieziekten (de ilnmun.i.teit
nèemt af) en· een optreden van een snellere
lichamelijke veroudering. Meting van dit
alle~ wordt echter bemOéi liJ·kt doozdat,
~e.~~nker pas soms, ~Ojaar na de stra~

. lingsontvanqst kan optreden. De vraag is
of .arbeiders deze' gev.olgen. bij voorbaat
onderkennen .. Verder is het zo· dat door
de v$rsnelde veroudering de kans bestaat
op andere afwijkingen zoals hartkwalen,
en d~rgelijke, waardoor het beeld nog
meer worçit vertroebeld. Men .is zodoende
al gestorven voordat men kanker kan
krijgen. Genetische effekten komen al
helemaal'pas laat aan. het licht.
Dr.• nertell heeft onder meèr onderzoek
gedaan naar deze versnelde veroudering
en. heeft een duidelijk verband aange
toond, tussen radioaktieve straling en
het optreden van leukemie. Dr~ Stewart
en Dr. Kneale hebben de gevolgen onder
zQcht van straling voor werkers in een
kerncentrale. Ondanks dit alles blijftI . .' ç:;:r---...,.;i.._--,

~cftltllbala' '&~ l
-~ •.. ~'

~~~0-'
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zuidl1ederlandse e~gie ki'l!1t
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De aktie IlZonne-energie. maak er we%'k van" van de Vereniging IJlilieudefen~ie

bogini; ltlngzamerhand ten einde te lopen. Ret zonnematd:fest, dat op 23 juni
aan de ~'finister van Ekonomische Zaken werd aangeboden, is inmiddels door
meer dan 30 organisaties ondertekend. 23 .juni, "Zonnedagll was het hoogtepunt
van een grootsoheepse informatiekampanje, gevoerd door alle kerngroepen van de
VHD en vele andere lokale groepen, en tevens het begin van de tweede fase
van het pOjekt, de fase van de beleidsverandering.

Fundamenteel ander beleid
De VYill pleit niet al.leen ·voor
een energiebeleid dat zonne-energie
een plàats g~eft, maar voor een
volledig andere benadering van het
energieprobleem;)
Enigszins werd dit duidelijk gemaakt
in het manifest. Die ideeen worden
nu verde~ uitgewerkt in een eisen
pakket dat binnenkort gereed komt.
Voorop staat de soort maatsohappij
trraarna ·we streven, pas daarna kan
ingevUld worden ~elke energievoor
zieningsstruktuur daar bij hoort.
Om dit een beetje konkrter te maken
wordt er van uit gegaan dat de groei
van de materiale produktie tot staan
gebraoht zal en moet wordeno De hoe
veelheid te verstoken fossiele brand
stoffen zal moeten afnemen en in
versneld tempo vervangen door duur.
zame energiebronnen. Energie zal
rationeel gebruikt moeten worden.
wat in de e~rste plaats natuurlijk
betekent dat maat8chappelijke on~

nutte pr-odukben niet meeI:' geprodu
ceerd zullen worden~ en dat voorts
energie zo efficient mogelijk aange.
"lead vlordt: maximale 'bespari ngen
en de juisté energiebron "Voor het
juiste doel.
Samengevat: mazimale beaparingen~

tegengaan van onnutte
p:rod::.ktie,

toepassing van zor~e

energie op grote aohaal

In 'het eiaenpakket wordt meer gede
táiil.eerd ingegaan op de beleidsmaat~

regelen die nodig zijn om de boven
genoemde doelen te bereiken.

M~atschappelijke beweging
De VHD heeft natuuriijk niet de illu
sie dat die veranderingen er komen
door eenvoudigweg een eisenpakket aan
de regering en parlement aan te bie
den. Er zal wel degelijk voor geknokt
moeten worden, samen met andere maat
schappelijke organisaties die zioh met
de energieproblematiek bezighou-
den. Het in of tijdens de BMD in
brengen van de mogelijkheden van zon
ne energie is ook van groot belang.
Daarbij zal het duidelijk zijn dat
een dergelijke diskussie zioh niet
kan beperken tot een keuze voor of
tegen kernenergie. Het gaat er om dat
er diepgaande maatschappelijke ver
anderingen zullen plaatsvinden bij de
keuz voor zowel het een als het
ander.
Het eisenpakket zal daarom aan andere
organisaties worden aangeboden ter on
dertekening.
Speoiaal voor energiekomitees, stroom
groepen en andereplaataelijke organi
saties zal het eisenpaket bewerkt
worden, zodat zij zich kunnen richten
op lagere overheden, energiebedrijven,
bedrijfsleven, partikuliere en woning
bouwkoöperatieso

kontakt; VMD, 2e Weteringplantsoen 9
_. Amsterdam. tel 020 - 221366------.--_..._-_._----..- .......-------------------------_.- ---------~---~.._--------------.

Kursus "Training in geweldloze aktie"
Volkshogeschool 'JOvercinge lt , Havelté, Drente 27-31 december 1979
Prijs f 190,-- alles inbegrepen. Aanlnelden~ Volkshogeschool "Overcinge lt ,

Postbus 52, 7970 AB HAVELTE te~~ 05214 -1541. .

Kernenergie: Ja of nee? perspektieven voor een andere energiepólitiek in
:buropa
Europahuis in Nederland. Internationaal seminar voor leden van de vakbeweging,
pol:'.:Heke partijen, aktiegroepen en stude'ljlten in de politieke, sociale en
ellonomische wetenschappen a:fkomstig uit lfederland$ Delgie en West-Duitaland.
kosten f' 100,~-. Adrefl: Europahuis in Nederland, St. ;~toniusbank 42, 6267 NB
Cadier en Keer/Bemelen, NederJ.and~ tel. 04407-1546.



Kernen~rgie zal bij verdere invoering, met name als er gebruik gemaakt gaat
worden van opwerking en kweekreaktoren op grote schaal, noodzakelijker
wijze ~epressie met zioh mee brengen. Vanwege de grote inve$teringen en
de kwetsbare teohnologie moet sabotage kost wat kost voorkomen worden.
Diefstal van plutonium en andere splijtbare materialen vormen een ~o'n

grote bedreiging dat intensieve controle van personeelsleden, hun familie
en vriend~nkring, omwonenden en "subversieve ll groepen noodzakelijk zal
blijken. De antikernenergiebewe~ing heeft dit erkend en houdt zich al
jaren i~tensief met dit probleem bezig. Het LEK neemt met een groot aantal
andere organisaties deel in het Komitee voor de Rechtstaat.

In het buitènland en dan met name
in Frankrijk, Weèt duitsland en de
Vereni.gde Staten, de landen die het
vers~ zijn met de ontwikkeling van
kel'nener.gie. heeft de reprssie al
grote vormen aangenomenC) Aanslagen op
en bedreigingen van personen en
aktiegroepen door de atoomlobby
zijn in het buitenland geen rand
versohijnselen meer.
Vandaar ook dat op 28 - 30 septem
ber in Amsterdam een40-tal leden
van met repressie betrokken groe
peringen uit Európa en de VS elkaar
troffen. Het initiatief ging uit
van het Komitee voor de Reohtstaat.
'Het LF.:K was aanwezig en had kontakt
met antikernenergie groepen uit
o.a. Duitsland, Engeland. Sohotland
en Amerika. De bedoeling was het uit
wisse1en van informatie en ervaringen
en het 0pzêtten van een kommunika
tienetwerk. Hot is belangrijk dat
de AKB op int"rnationaa1nivo er
varingen uitwisse1t, want tenslotte
'Wordt ook door regeringen, politie
apparaten en legereenheden inter...
nationaal overleg gevoerd over hoe
de antikernenergiebeweging het
beste in kaart gebraoht kan worden
en wat de beste anti-antikernenergie
strategie is. Tijdens de demonstraties
in Kalkar en Almelo is de aanwezig
heid van interllationaal overleg
tussen politiefünktionarissen dui
delijk geblekeno Een artikel in het
A1gemeen Politieb1ad was hier op
naieve wijze zeer openhartig over.

De bijeenkomst in Amsterdam was een
sukses en zal medio 1980 vervolgd
worden door een "International
Horkshop on Repress1on", eveneens in
Amsterdam te houden. Het is dAn
belangrijk dat vanuit de Nederland
se AKB een grote bijdrage wordt ge
leverd.

Verdere aktiviteiten
In het voorjàar komt bij Van Gennep
een boek uit onder de tite1 "Repres 
in Nederland". Er zal een bijdrage
van het LEK in opgenomen worden.

Op 7, 8 en 9 december is Robert Jungk,
de auteur van "de Atoomstaat tl in
Amsterdam en zal er op een openbare
avond gediskussieerd worden over
de gevolgen voor de demokratie
bij de invoering van kernenergie.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een
vertaling van een nieuwe brochure
van Jungk en aan een vertaling van
een brochure getiteld llCampaign
against the Model West Germany"ê
Aan beide vertalingen wordt door
het LEK meegewerkt. De inhoud van
de brochures zal een belangrijke uit
bouw van onze argumenten tegen kern 
energie betekenen.

Politiebond FNV
Reeds voorde demonstratie in Gassel
te. heeft het LEK medewerking ver
leend aan een protest meeting van
de Politiebond, welke is aangesloten
bij de FNV. Sindsdien zijn die kon
takten geintensiveerd.. Bij de Bond
blijkt grote behoefte te bestaan
aan meer kontakt en meer uitwisseling
van informatie.
In het blad van de Politiebond "de
Politie", is nu een diskussie over
kernenrgie van· stertgegaan, waarin
nàast de gevaren van kernenergie aan
daoht zal worden besteed aan de rol
van de politie bij demonstraties en
aan het probleem dat politiemensen
die zelf tegen kernenergie zijn ge
dwongen zijn tegen demonstranten op
te treden.



Jan Moekotte

nia en Cambrinusbar ver4uisteren~

Dé Heuvelstraàt is één grote scha
kelaar. Laat hier dan ook een
spo?r van Cluisterni.s na; Hoebén~

Béelen, Van· Maaren, Van Riel, Van·
Beurden, Foto Agfa, Schtappy, Ca~l

Upman. Op de Schouwburgring valt
weinig om te z~tten. De cirkel is
rónd als de PelHJ.i;;aanhal heel even
·nagloeit ••••
Maandag 5 november. opnleuw een
r-ondgang. Op de Gasthuisring worèlt
alles donker. In de Noordstraat
Cafe Boulevard uit.,. en de dakrekla
mevan Boink M.eyer. De NiEluwland
straat is schaars verlicht. De
Heuvelstraat levert veel. op. Grdte
bakken van onder andere Hema ell C&A..
De schakelaar van V&D mist het essen
tielé.onderdeel. Bij Voskens ls Stella
Artois n~et aan. Broodje Jantje is
vandaag dich~•. Doe bet licht voor
hem·uit. De· PNEM is nog niet aan
geweest. ~ De Pell.ika$nhal gloeit èven
na.
Woensdag 7 november. Klein rondje
over het Besterdple1n. de Besterd-
en veldbóvenring, het Wilhelminapark.
Achtereenvoigens verdwijnen uit de
lucht: crava~, Gonzalez~Byass, Leo
Naaijkens, Van Iersel, Van Kerkho
ven Schoenen, Van de KeI-khof Naai
centrum, Peters HiFi, Van Iersel
~rood.banket, toast, Van Ierse1 BX-ooè1'7
specialist, Van Belkom, Bappel en
tot slot Van Laarhoven.
Oe Pe.l1ikaanhal is niet. aan,

VJlÁ.e. toe.h.t.j e..6 hl .r«.bWtg • • • • • • • • • • •

In 1974 kocht '''Motcrpaleis Piet van Dijk"
een leegstaande textielfabriek in de En
schedese I.ombókstra.at. Er kwam glas 1'n
pc gevel. 4i'chtbaar \~.erden de HonqaGold
,#:ing;de BMW 1000. De 40, 50 meter voor
kant- werd ver.licht. TL-spaghet..t1. Dunne
buisjes feLl.e 91oed~

Ik woonde tegenover de·motorhandélaar.
'In een klÈün·wit huisje dat, als een
rots in de !1fbraakbranding di.e kaal om
zich heen sloeg in deze indische buurt,
was blijven st.aan. Als· ik het licht
uitdeed, merkt.e ik nàuwelijks verschil.
Er ble~f éen kwalijk schijnsel. Geen
gordijn hieid dat. tegen •. Vandaar da
gelijks de gang naar de overkant om
m~t een bezem deze neonspaghetti uit
te trekken. Er zit een &chakelaar bui
ten tegen de gevel van e*k pand dat
met neOn wordt verlicht. Niet binnen
handbereik, maar hoger-, QP 3, 4 meter.
Vandaar die bezem. .

Onlangs heb, ikcleze 'gewoonte" terug
opgenomen. Waarom? Is dat interessant?
Om te.·laten weten dat ik het energle"
verspil1~hg vind en vi~uele vervui
ling? Uit verveling? Is het een
drang me te doen: geldeh?
Ik doe het. Als ik wil weten waarom,
laat ik het wel eens uitzoeken d60r
deskundigen.

Op 31 oktober:. ·D... stad Ln met een
bez~nsteel~ voorzien ~an een uit
stek('!nde spijker. B.egin bij dé PNEM.
Grote witte neonletters floépen uit.
Op het NS-plein bli.jkt de Koek kleding
buiten berèik. De.sehakelaarvan
Broodje J~ltje zit pal boven de in
gang. Te link om nu te doen. Ik moet
er mee wachten tot maandag, tot de ~
zaak dicht is. Een dèel van de ..Amro-

~""nk: beok spoorta." qaat ."1t. Lati- """" ~>uIG*1":~ •
.z~~:ln~~~s.!..-_~r~!!:.~an! _
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