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HET PROCES 
Eindelijk was het dan zover, om 11 

uur , op 18 januar i , i n hel PaJ,e i s van 
Just'iti.e t e Leeuwarden: de openb<1re 
z i tting van het gerechtshof in de zaak 
HENDRIK BERNHARD KUIPER en AKl<E TRIJN
TJE VAN DER VEER, eisers , procureur 
mr. Evert Jan Rots.huizen, 
tegen 
DE PROVINCIE FRIESLAND, gedaagde, pro
curèur mr. J.asper· de Goede. 
Maar wat moet je dáár nu Óver schr ij
ven? Een nauwkeurig verslag is geen 
kleinigheid! Wat betreft het pleidooi 
van Evet't Jan· RoUabuizen zou zo'n ver
slag nog wel lukken. Als · KWA-er ben je 
al een paar jaar bezig me~ . gewetensbe
zwaren en met hetgeen anderen daarover 
zegg~n. Je veet da~ er &een wet is op 
de eTkennt:ng van geweten-sbezwaren en 
dát je bez.ig bent met bet verleggen 
van de grenzen betreffende de opvat
tingen daarover. H.eel kort samengevat 
kwam het pleidooi van Evert Jan Rots
hulzen er op neer dat hij probeerde 
aan te tonen dat de gewetensbezwaren 

·van Henk en. Akky h~el reëel zijn en 
dat het niet zo erg is wat zij willen. 
En dat hèt de provincie mogelijk ls 
hen tegemoet te komen. Het wekt bewon
dering zoals Evert Jan zich in de zaak 
heeft ingewerkt. 

Meester Jasper de Goede tapte uit 
een ander vaatje. ijij had het uitge
breid over de leveringsvoorwaaraen van 
het PE!\ en dat Henk en Akky. een wan
~restatie leveren door de PEB-rekening 
niet volledig aan het PEB te betalen. 
Ook het storten op de geblokkeerde re
kening, in het verleden., nu, e~ in. de 
toekomst·, waardoor de provincie niet 
de vrije beschikking zou hebbén over 
een klein deel van de betalingen voór 
de stroomrekeningen, la een wanpresta
tie. Iedereen kon weten dat de p~ovin
cie ook atoomstroom levert. En dus 
heeft de provincie het recht aan haar 
kant als zij tot afsluiting ovet'gaat, 
aldus Jaspet' de Goede. 

Over 8 weken doet het hof uitspraak. 

Verder was het best. leuk . De publie
ke tr i bune was afgeladen vol, met welge
teld 146 mensen. Velen moesten 2 uur 
staan. Een aantal mensen zaten in óe 
gangpaden op de grond .• Een ambtenaar 
deed z'n bes t om, toen er nog zo 'n tien 
mensen op de gang stonden, iedereen bin
nen t.e krijgen. 

De vriendelf jkheid kon gewoon n i e t 
opl Na het binnenkomen van de .drie rech
ters en de griffier merkte de president 
mr . Beversluis minzaam op dat iedereen 
die de moeite genomen had om te gaan 
staan, weer kon gaan zitten. Ja, zo gaat 
dat als je op de grond zit. Dan is het 
gaan staan een grote moeite . Nou ja~ 

een volgende kee~ misschien beter. 
En toen spitste de president van het 

Hof z'n ~ren! Hij hoo~de een vreemd ge
luid en vroeg.: hoor ik daar een baby? 
Het kind in kwesti~ gaf zelf àntwoord: 
een lang gerekt nee. Erg kçmisch, harte
lijk gelach. Het werd aan de "prudent ie11 

van de moeder overgelaten om zich met 
het kind te verwijderen als het storend 
zou ~orden. Jammer: het werd storend. Op 
de gang brulde het kind toen z'n verdr iet 
uit. Hoe kan zo'n kind van 2 ja~r nou 
weten dat er geen minderjarigen op de 
publieke tribune mogen? 

Zelfs telaatkomers kt'egen de kans om 
stilletjes naar binnen te sluipen. Wel 
een andere sfeer dan bi'j eerdere gelegen
heden. 

Na afloop dronke~ !fe ~og gezellig een 
kqp koffie in een gehuurd zaaltje. Evert 
Jan had om half twee .al weer een volgende 
zaak, zodat het hem ni~t mogelijk was 
om ook te komen. Henk en Akky waren heel 
blij met de morele ondersteuning van al
le aanwezigen! 

HET GEWETENSBEZWttll:r======:: 
Ondanks dat voora 

de pen over weg kan, ~~~NRl~HH~~~ 
heel wat zitten zwet 
bezwaren beho~rlijk 



gen. Een paar dagen voor de zitting de
den zij, op verzoek van Evert Jan Rots
huizen, hun zoveelste poging. Het re
sultaat vindt u hieronder. 

Hoe zwaar ons gewetensbezwaar pre
cies ~eegt, is moeilijk aan anderen. 
uit te leggen, maar komt in je doen en 
laten tot uitdrukking. Van onze daad: 
het inhouden van de 2,17. atoomstroom is 
geen rationele analyse te geven. Plot
seling was er de impuls tot bewustwor
ding om daadwerkelijk de nucleaire be
dreiging te ·bestrijden. We deden wat we 
vonden dat nodig was, zonder berekening, 
van binnenuit, vanuit de gehoorzaamheid 
aan onszelf. 

Het leven moet toch voor ons en onze 
kinderen de moeite waard blijven om ge
leefd te worden? We kunnen niet net 
doen alsof we de laatste generatie op 
de wereld zijn. We vinden het onverdra
gelijk, dat de volgende generatie ons 
.zal verwijten dat we niets dan chemische 
troep en nucleair vergif hebben.achter
gelaten, zonder daar iets tegen te doen. 
Daarom proberen we - in eigen kring -

.zo zinvol mogelijk te leven. We·probe
ren de harmottie te vinden· in de dage
lijkse dingen en orde te scheppen in de 
chaos rondom ons en in onszelf. 

Tussen uitersten en tegenstellingen 
zoeken .we "wankelend" een weg en probe
ren we overeind te blijven. Men wijst 
je daarbij zo gemakkelijk op fouten en 
men bedoelt dan, dat je iets ·doet wat 
"verboden" is - wat door mensen opge
stelde regels en wetten je verbieden. 
Maar in:diepste wezen maakt je eigen 
geweten uit wat verboden is en wat niet. 
Je moet afgaan op je eigen oo.rdeel en 
proberen d~ar steeds zuiverder vorm aan 

.te geven. 
We willen ons de zin van het leven 

niet iaten afnemën door zinloze bedrei
gingen, zoals kernwapens en kerncentra
les. 

Ons geweten is de enige norm die we. 
moeten naleveri.o Het geweten.zegt ons. 
dat we ons tegen de zinloosheid moeten 
verweren, al is het dan ook via een 
rechtzaak. 

KERNENERGIE - KERNWAPENS 
In 1938 ontdekten de natuurkundigen 

Hahn, Strassmann, Meitner en ·Friséh dat 
de kernen van urani\im-atomèrt gespleten 
kunnen worden door ze te bestralen met 
neutronen. Dat zijn ongelad~n kerndeel-
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tjes. Nog geen vier jaar later bouwde de 
natuurkundige Fermi een primitieve kern
reactor, in Chicago. Zeven jaar later 
werd Hiroshima verwoest door een urani
umbom en Nagasaki door een plutonium
bom. 

Zowel kernenergie als kernwapens be
rusten op.de splijting van uranium-ker
nen met 235 kerndeeltjes (= U-235) of 
van plutonium-kernen met 239 kerndeel
tjes (=Pu-239). Het U-235 komt slechts 
met O,Jt voor tn natuurlijk uranium. De 
overige 99,3% bestaat vrijwel volledig 
uit de uranium-soort (= isotoop) met 
238 kerndeeltjes (= U-238). Pu-239 komt 
in de.natuur niet voor, maar ontstaat 
door het indringen van neutronen in 
U-238 kernen. Plutonium is dus een kunst
matig metaal. Zowel energie-productie 
als explosies komen tot stand door vele 
gelijktijdigë en achter elkaar plaats
vindende kernsplijtingen (= kettingre
acties). Bij elke splijting komt een 
hoeveelheid energie vrij eri een aantal 
neutronen. Gemiddeld moet minstens één 
dàarvan een nieuwe splijting veroorza
ken. 

• Langzame neutronen hebben een veel 
grotere kans u-235 te splijten dan snel
le. Maar het zijn juist snelle neutro
nen die bij een splijting vrij komen. 
In een reactor WQrdt daarom een zoge
naamde moderator gebruikt. De neutronen 
worden dan afgeremd door botsingen met 
de kerrien van het· moderator-materiaal. 
Indien men natuurlijk uranium in een re
actor wil gebruiken dan is, wegens het 
geringe percentage U-235, een zeer ef
fectieve ~oderator noodzakelijk. Zwaar 
water· is hiervoor ges·chikt. Dat is wa
ter (H20) waarvan de waterstof-atomen 
kernen hebben met 2 kerndeeltjes (= 



deuterium). De waterstofkernen in gewoon 
water (= lichtwater) hebben slechts 1. 
kerndeeltje. De in Canada ontwikkelde 
Candu-reactor is zo'n zwaarwater-reac
tor. 

Men kan ook gewoon water gebruiken, 
maar dit is een minder effectieve mode
rator. Daarom is in een lichtwater-re
actor verrijkt uranium nodig als splijt
stof. Het percentage U-235 dient ver
hoogt te worden tot circa 3%. 

De moderator in een reactor remt niet 
alleen de neutronen af. Doordat het zwa
re of lichte water langs de splijtstof
staven wordt gepompt, wordt ook de warmte 
die door de kernsplijting vrij komt af
gevoerd. Dit radio-actieve water in het 
zogenaamde primaire (= eerste) systeem, 
mag nooit weglekken of. in aanraking ko
men met water in het zogenaamde secun
daire (= tweede) systeem. Wel moet de 
warmte van het pr.imaire systeem worden 
overgedragen aàn het secundaire systeem, 
zodat het water in het secundaire sy
steem kan verdampen tot stoom. Deze stoom 
is nodig om de stoomturbine te doen 
draaien. De stoomturbine drijft een ge
nerator aan waarmee stroom wordt opge
wekt. 

De meeste huidige reactoren, ook die 
in Dodewaard en Borssele, zi.jn van het 
lichtwater-type. Uranium-verrijking is 
daardoor een essentieel onderdeel van de 
splijtstof-cyclus. De fabriek van Uren
co in Almelo is zo'n verrijkings-instal
latie. 

In lichtwater-reactoren wordt ook 
plutonium gevormd dat evenals het U-
235 gedeeltelijk wordt gespleten en daar
door bijdraagt aan de productie van ener
gie. Na verloop van tijd is zoveel U-235 
en Pu-239 "opgebrand" dat de splijtstof
staven niet meer in staat zijn de' ket
tingreactie te onderhouden. De afgewerk
~e staven bevatten echter nog een aan
zienlijke hoeveelheid U-235 en Pu-239. 
In een opwerkingsfabriek kunnen deze 
stoffen langs chemische weg worden afge
scheiden om opnieuw te worden gebruikt. 

In kernwapens wordt geen moderator ge
bruikt. De kettingreactie wordt dan tot 
stand gebracht door ervoor te zorgen dat 
het aantal vrije neutronen zeer groot is. 
Dit is mogelijk met een voldoende hoe
veelheid plutonium of hoogverrijkt urani
um, de zogenaamde critische massa. Voor 
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een.uranium-bom is een verrijkings
sraad hoger dan 40% nodig. De critische 
massa, dat is dus de hoeveelheid waar-
bij de kernsplijting vanzelf op gang 
komt, is voor zuiver U-235 ongeveer 15 
kg. Voor zuiver Pu-239 ongeveer 5 kg. 
Ook andere isotopen (= soorten) van 
plutoniUm dan Pu-239 zijn bruikbaar 
voor bonanen. 

Uit het voorgaande volgt dat urani- ·
umverrijking en opwerking uiterst proli: 
feratie (= verspreiding) gevoelig,e_ tech
nieken zijn. 

In een verrijkingsfabriek wordt het 
uranium, ln gasvormige töestand (U!o'6 "' 
uranium-hexafluoride), in achter elkaar 
gekoppelde centrifuges verrijkt tot on
geveer 3%. Door meer centrifuges achter 
elkaar te koppelen kan men hoogverrijkt 
uranium voor bommen maken. Daartoe moe
ten alleen een aantal pijpleidingen ver
legd worden. De daarvoor benodigde tijd 
kan geschat worden op één tot twee.maan
den. De capaciteit van de UCN-fabriek 
in Almelo is na een dergelijke ombouw 
voldoend~ voor 50 atOombonwen van het 
Hiroshima-type per jaar. 

Het constructie-principe van een ura
niumbom is zeer eenvoudig. De bom be
staat uit twee stukken u-235, die elk 
kleiner zijn dan de critische massa, 
maar samen deze overschrijden. De bom 
wordt tot ontploffing gebracht door de 
twee stukken met behulp van conventio
nele explosieven op elkaar te schieten. 

In een opwerkingsfabriek wordt door 
chemische scheiding plutonium verkregen 
uit afgewerkte splijtstofstaven. Er 
wordt vaak beweerd dat het plutonium af
komstig uit niet-militaire réactoren, 
zoals Dodewaard en Borssele, niet ge
schikt zou zijn voor bommen. Dit is on
juist .. Ook mengsels met hogere percenta
ges van de isotopen Pu-240 en Pu-242 



zijn bruikbaar als bommateriaal. Maar 
inderdaad is Pu-239 "beter11

• Het levert 
een grotere explosie-energie. In dit 
verband is nog vermeldingawaardig dat 
ook uit een gewone reactor "hoogwaar
dig" plutonium (= hoog Pu-239 gehalte) 
kan worden verkregen door de splijtstof
stav~n lang voordat ze zijn opgebruikt 
te wisselen. 

De constructie van een plutoniumbom 
is aanzienlijk moeilijker dan die van 
een uraniumbom. Voor het vervaardigen 
van een plutoniumbom is dan ook hoog
waardiger technologische kennis nodig 
dan voor het maken van een uraniumbom. 
Hoogwaardige plutonium-technologie moet 
dan ook gezien worden als een prolifera
tie gevoelig (= verspreiäinggevoelig) 
onderwerp. 

In de Nederlandse kerncentrales wordt 
per jaar ongeveer 120 kg plutonium ge
produceerd, goed voor minimaal 4 en max
imaal 25 bommen van het Nagasaki-type, 
afhankelijk van de bomconstructie en de 
chemische vorm van het plutonium. In de 
gehele wereld wordt door niet-militaire 
reactoren per jaar ongeveer 40.000 kg 
plutonium geproduceerd. 

In sn~lle kweekreactoren tenslotte 
"kweekt" men Pu-239 uit U-238 door het 
binnendringen van snelle neutronen in de 
uranium~kernen. Het verschil met een 
lichtwater-reactor ligt vooral in de af
wezigheid van .een moderator. Daardoor is 
de gemiddelde snelheid van de neutronen 
en daarmee ook van de aanmaak van pluto
nium veel groter dan in een lichtwater
reactor. De kernsplijting wordt hierdoor 
echter juist bemoeilijkt. Daarom moet 
het aantal vrije neutronen worden opge
voerd en dat wordt bereikt met een gro
tere dichtheid van de splijtstof. In dit 
opzicht lilkt een kweekreactor meer dan 
een lichtwater.-reactor op een kernbom. 

Kweekreactoren kunnen zo ingesteld 
worden dat meer plutonium geproduceerd 
dan verspleten wordt. De Franse Super
phénix bijvoorbeeld, die in 1984 in be
drijf zal worden genomen en waar de SEP 
via de Schnelle BrÜter und Kernkraftge
sellschaft (SBK) bij betrokken is, kan 
netto 200 kg plu·tonium per jaar leveren 
voor de Franse kernmacht, de "force de 
frappe". De Franse regering kan dan de 
nog duurdere militaire reactoren geheel 
of gedeeltelijk buiten bedrijf stellen. 
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Ook de Franse niet-militaire kernreac
toren leveren, via opwerking, plutoni
um voor kernwapens. Een gedeelte van 
het Nederlandse plutonium volgt waar
schijnlijk dezelfde weg. Op 19 januari 
werd bekend dat de SEP (= Samenwerken
de Elektriciteits-Productiebedrijven) 
een 5-jarig contract voor Franse atoom
stroom heeft afgesloten met het staats
bedrijf Electricité de France. 

Een snelle kweekreactor heeft dan 
wel geen moderator nodig, echter wel 
een middel om de splijtingawarmte af te 
voeren, om deze te kunnen gebruiken voor 
het produceren van elektriciteit. Als 
koelmiddel wordt vloeibaar natrium ge
bruikt. Als het ooit weglekt zal het 
zeer fel branden. 

WED-STOOMCURSUS 
De Werkgroep Energie-Discussie zoekt 

vrijwilligers, die zich in de komende 
tijd willen gaan verdiepen in het plaat
selijke energiebeleid en de mogelijke 
verbeteringen daarin. De WED verzorgt 
een twee jaar durend project ter onder
steuning van dit werk. Er zijn drie the
ma's., die extra aandacht krijgen in dit 
project, te weten: 
* Energie-opwekking en -distributie. 
* Woningbouw en de besparingsmogelijkhe

den daarbij. 
* Afval en hergebruik van materialen. 

Op het gebied van het milieu, het zui
nig gebruik van grondstoffen en ener.gie
bronnen en de werkgelegenheid ie het 
goed te streven naar een beter beleid. 

Het WED-project "bernvloeding plaat
selijk energiebeleid" bestaat in het nu 
begonnen jaar uit training en ondersteu
ning van plaatselijk kader. De training 
is een soort stoomcursus van 8 dagdelen 
en loopt van februari tot juni 1984. De 
activiteiten van de vrijwilligers wor
den ondersteund door het projectburo 
van de WED in samenwerking met regionale 
steunpunten en in de WED samenwerkende 
(milieu en andere) organisaties. 
Wie - meer inlichtingen wil; 

- er iets voor voelt aan dit pro
ject mee te werken; 

kan zich opgeven bij: 
Mw. H.C.v.d.Water, 
de Bult 12, 
9243 WE Bakkeveen. 

Telefoon: 05161-1019. 



VREDESACTIEKAMP . 
Het vredes·actiekamp (VAK) in Woens-

drecht is op 3 september '83 gestart 
om het direc,te verzet tegen'de kruisra
ketten te stimuleren en voor te berei
den. De mensen in het vredesactiekamp 
en in de steungroepen overal in Neder
land willen reeds bij de voorbereiding 
tot plaatsing acties voeren, zodat het 
nooit tot een ·plaatsing zal komen. Het 
vredesactiekamp is een permanent kamp. 
Het is in een opbouwende fase en staat 
dus open voor ieders inbreng en deelna
me. Het vredesactiekamp is daarom onaf~ 
hankelijk van de georganiseerde vredes
bewegingen opgezet. Wel wordt het con
tact en de samenwerking met vooral plaat
selijke vredesgroepen als zeer belang
rijk gezien. 

Als onafhankelijk (autonoom) kamp 
willen wi.j laten zien, dat wij ook kun
nen samenleven, samenwerken en beslui
ten kunnen nemen; zonder leiding. Wij 
proberen op onze manier ook de strijd 
tege.n vrouwenonderdrukking, fascisme, 
mi 1 i tar i-sme en ·kernenergie op te pakken. 
Ook proberen wij sollda'ir te zijn met 
de strijd die door onderdrukte volkeren 
elders in de wereld wordt gevoerd. Voor
lopig is steun voor ons, overal van
daan; erg belangrijk. Een postkaartje 
uit solidariteit is bijvoorbeeld al een 
hele hartverwarming in de winterse kou. 

Om het vredesactiekamp te steunen 
is in Friesland de steungroep Fries
land.;.VAK .opgericht. Öns doel is het co
ordineren in Friesland van de steun, 
in welke vorm dan ook, aan het Vredes
actiekamp in Woensdrecht. Hierbij den
ken wij aan mensen die het kamp moeten 
bevolken. Steuninde vorm van degelij..: 
ke onderkomens (caravans, stormvaste 
tenten), financiële steun, morele 
steun. Voor meer inlichtingen kan men 
terecht ·bij: 
'~ Willemijn van der Werf, 
*Gijs Kraan 
* Barbara Everaars 
Giro 4429393 t.n.v. Willemijn van der 
Werf, Schwartzenbergweg 13, 8743 KX 
Hi,:htum, onder vermelding van Fries
land-VAK. 

NIVON-THEMADAGEN 
Het NIVON organiseert in samenwer-

king met het natuur en milieucentrum 
'Allardsoog' een cyclus van drie thema
dagen onder de titel: "DE CRISIS VAN 
HET MILIEU, aspecten van economie, po
litiek en milieu. Op deze dagen zullen 
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sprekers uit kringen van de milieubewe
ging, maar ook. vanuit de vakbeweging en 
universiteits- en onderzoeksi.nstituten 
hun licht laten schijnen over de milieu
problematiek. Tijdens deze forumdiscus
sies zal de mogelijkheid :worden gebo
den er dieper op in te gaan en te dis
cussiëren over de posities die door de 
diverse organisaties en bewegingen wor
den ingenomen. 

Elke dag zal aanvangen om 10.30 uur 
en eindigen om·l6.30 uur. Een en ander 
zal plaatshebben in het regionaal cen
trum voor natuur- en milieueducatie 
'Allardsoog'·; J. van der Wielenwei <+2, 
Bakkevee:n. De dagen zullen gehouden 
worden op 19 februari, 18 rnaart en 8 
april. De kosten bedragen f 3,50 per dag 
inclusief koffie, thee. Wel zelf een 
lunch meenemen. Er zal kinderopvang zijn. 
Voor nadere informatie kan men terecht 
bij 'Allardsoog'. 

WINDSCALE 
Zes werknemers van de onlangs in op-

spraak gekomen opwerkingsfabriek Sella
field, Windscale, in noordwest Enge
land, hebben sinds 1971 schadevergoe
ding gekregen nadat bij'hen kanker was 
vastgesteld. Dat blijk~ uit een. br~ef 
van de Britse staa~ssecretaris Waldegra
ve (milieu)·~ 

Waldegrave geeft de betalingen toe 
in antwoord op vragen van het parle
mentslid Sedgemore (Labour). Tegelijker
tijd schrijft hij, dat uit de schadever
goedingen niet mag worden afgeleid dat 
Sellafield verantwoordelijkheid voor de 
kankergevallen accepteert. 

Studies tonen aan dat bij de werkne
mers van Sellafield niet meer kanker 
voorkomt dan elders in het land. Er is 
echter in totaal een bedrag van 900.000 
gul~en uitbetaald, omdat erkend wordt 
da:t het werken bij de fabriek een, ·zij 
het ondergeschikte, factor kan zijn ge
weest bij de zes kankergevallen, aldus 
Wa1degra,ve. 

Eind vorig jaar kwam Sellafield in 
o~spraak toen bleek dat in de. omgeving 
van de fabriek opvallend hoge concen
traties plutonium en ándere nucleaire 
afvalstoffen voorkomen. 

In een tv-programma werd aangetoond 
dat leukemie en andere vormen van kan
ker in een veel te hoge frequentie in 
de omgeving van Sellafield. voorkomen. 
Vorige maand werden voorts in zeewier, 
dat op een strandJe vlakbij Sellafield 



aanspoelde, zeer hoge concentraties 
radio-actieve stoffen gevonden. 

ZEEVERVUILING 
De Britse autoriteiten hebben de 

scheepvaart gewaarschuwd voor een doos 
met radioactief materiaal die is zoek 
geraakt bij de oostkust van Schotland. 
Het ministerie van landbouw en visserij 
zei dat vissers de doos niet aan boord 
moeten nemen, als zij deze in hun net
ten krijgen. 

Dit bericht uit het Leidach Dagblad 
gaf geen bijzonderheden over wat er ge
daan moet worden met de vis die gevan
gen wordt in het gebied waar de doos 
verdwenen is. 

TE DUUR 1 
Public Service Indiana, het groot-

ste elektricitei.tsbedrijf in de Ameri
kaanse staat Indiana, heeft geen geld 
genoeg om een kerncentrale af te bou
wen waaraan al 2,8 miljard dollar is 
uitgegeven, z.o heeft het bedrijf 
bekendgemaakt. 

Drie weken geleden raadde een ad
viescormnhsie aan met de bouw te stop
pen, aangezien de uiteindelijke kosten, 
7,7 miljard dollar, niet gerechtvaar
digd zijn. 

TE DUUR 2 
Het ziet er naar uit dat het eerste 

en tot nu toe enige met kernenergie aan
gedreven. schip van Japan naar de sloop 
moet. De wetenschappelijke en technolo
gische commissie van de liberaal-demo
.cratische regeringspa:rtij LDP is van 
oordeel dat het schip moet worden ver
sc~rot en dat het programma voor de 
ontwikkeling van kernschepen moet wot"
den geschrapt omdat een en ander veel 
te duur is. De regering zal waarschijn
lijk nog deze maand een beslissing ne
men. 

De "Muru", een schip van 8300 bruto
registerton, liep in 1964 van stapel. 
De bouwkosten bedroegen 24 miljoen dol
lar~ De problemen begonnen toen in.'74 
een drukwaterreactor·lek raakte, waar~ 
bij radio-actieve straling vrijkwam. 

ONGEVAL 
In de buurt van de Tsjechoslowaakse 

stad Turnov bij de Poolse grens heeft 
volgens het Weense dagblad "Kurier" in 

mei van het afgelopen jaar een ongeluk 
met een Russische raket het leven ge
kost aan dertig mensen en is radio-ac
tieve straling opgetreden. De informa
tie over het ongeluk is nu pas tot het 
Westen doorgedrongen nadat opposit:i.e
kringen in Tsjechoslowakije haar maan
denlang op baar betrouwbaarheid hadden 
onderzocht. 

Het ongeluk, een explosie met ramp
zalige gevolgen, zou zich hebben voor
gedaan in alleen voor Sowjetrussische 
militairen toegankelijk gebied bij Tut·
nov. Vermoedelijk ging het om de kern
kop van een Sowjetrussische raket voor 
de korte afstand. Alle 30 slaebtoffers 
zouden Russische soldaten zijn geweest. 

Het ongeluk zou zich op 24 m~i heb
ben voorgedaan. Eerste aanknopingspunt 
was een schok e.n toen de autoriteiten 
radioactiviteit begonnen te meten, wer
den de aanwijzingen sterker dat het om 
een ongeluk met een raketlading ging. 

ATOMIC WIDOWS 
Het heeft Lyda Ragusa acht jaar en 

enorm veel correspondentie gekost, rnaar 
zij heeft dan nu eindelijk als eerste, 
me·t hulp van de Amerikaanse vrouwen
groep. 1 Atomie Widows', haar rechten ge
kregen als weduwe van een militair 
slachtoffer van kernwapen-tests. Ato
mie Widows zijn vrouwen wier mannen ge
stbrven zijn aan de vertraagde gevolgen 
van bloot~telling aan radioactiviteit, 
vrijgekomen. bij nucleaire tests in Ne
vada en de Pacific. Dit jaar hebben de 
Atomie Widows hun eerste conferentie in 
Oakland, Californië, gehouden. De paar 
honderd vrouwen die reageerden zijn 
volgens hen pas het topje van de ijsberg. 
want tussen 1946 en 1962 hebben meer dan 
220.000 militairen aan nucleaire tests 
deelgenomen. Omdat. Washington tot nu toe 
heeft ontkend dat de epidemisch aandoen
de golf van kanher en leukemie bij mi-



litairen iets met deze tests te maken 
heeft, krijgen de vrouwen geen mili
taire uitkering. Verder wordt geen ge
netisch onderzoek gedaan naar de moge
lijke gevolgen bij hun kinderen .. Vrou
wen krijgen ook bijna geen toegang tot 
de medische rapporten van hun mannen. 

"Eerst hebben ze het nucleaire stof 
bij onze mannen alleen maar een beetje 
afgeborsteld en nu worden wij weer af
gepoeierd", menen de Atomie Widows. Ze 
sporen vrouwen daarom aan om, net zoals 
Lyda Ragusa nu is gelukt, hun rechten 
op te eisen. 

Mjiollemo( ilr diK:hl*~-· 
~ ... -"""*"...."_ 
_.", 

NIEUWE KERNCENTRALES 
Verschillende geruchten - waarvan 

sommige uit betrouwbare bron - en de te
neur van de toespraken die ambtenafen 
en de minister van economische zaken hou
den, wijzen steeds sterker in de rich
ting van nieuwè plannen voor de bouw 
van kerncentrales. Zoals we al eerder 
vaststelden wordt de uitslag van de Bre
de tfaatschappelijke .Discussie door dit 
kabinet al bij voorbaat aan de kant ge
schoven. Vast staat dat de regering 
5.000 à 8.000 Mw nieuw vermogen wil in
stalleren, dat in 1995 in bedrijf moet 
zijn. Het gaat daarbij officieel om een 
keuze tussen kolen- en kerncentrales. 
Het ziet er naar uit dat het, als de re
gering haar zin krijgt, om zowel kolen
als kerncentrales zal gaan. 

Een van de geruchten wil dat er een 
'herenaccoord' op handen is tussen het 
ministerie van economische zaken en de 
elektriciteitsproducenten verenigd in · 
de SEP. Beide zijn momenteel met elkaar 
in. een geve.cht gewikkeld over de reorga
nisatie van de elektriciteitsvoorzie
ning. De SEP verzet zich met name tegen 
het plan voor de oprichting van een na
tionale elektriciteitsmaatschappij,· on-
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der controle van de minister. Economi
sche Zaken vraagt nu van ~e SEP wat meer 
souplesse in ruil waarvoor de regering 
een bijdrage wil leveren in de kapi
taalslasten van nieuwe kerncentrales. 

Tevens zouden door de Rijks Plano
logische Dienst (RPD) studies zijn uit
gevoerd naar vestigingsplaatsen voor 
nieuwe kerncentrales die in een eèrder 
stadium waren afgevallen. Genoemd wor
den met name de Eemshaven (waar de plan
nen voor een LNG-terminal inmiddels van 
de baan zijn)· en de Wieringermeer. 

Dat het kabinet vasthoudt aan de 
kernenergie-optie blijkt verder uit het 
voornemen om nog·eens 110 miljoen extra 
in Kalkar te stoppen, welk project van
wege de tomeloos stijgende kosten bin
nen de SEP nu toch op steeds meer weer
stand begint te stuiten .. Bovendien is 
het nu zeker dat er, door de SEP, kern
energie ingevoerd gaat worden uit Frank
rijk. Ook voor Belgische kernenergie be
staan er waarschijnlijk zulke plannen, 
in ruil voor aardgas. In beide landen 
dreigt een gigantisch overschot aan 
ketnenergievermogen. 

Het PEB i.s een van de deelnemers in 
de SEP. m ~ ~ PROVINCIALE STATEN 
AAN DEZE ONTWIKKELINGEN ???? 

ATOOMVRIJSTAAT 
Op 24 december vond een feestelijke 

gebeurtenis plaats. Het Ministerie van 
Subversieve Zaken van de ATOOMVRIJSTAAT 
is overgedragen aan het Vredesactiekamp 
te Woensdrecht. Eerder was het beheer 
van dit enige ministerie van de atoom
vrije .staat in handen van het Kollek
tief Rampenplan tè Sittard. Dit kollek
tief heeft de actie in 1980 opgezet. 

De bedoeling was om bij een van de 
kernenergie bolwerken (Dodewaard, Bors
sele, Almelo, Petten etc.) een stuk 
land aan te kopen om.daar een atoomvrije 
gemeenschap op te bouwen. Binnen een 
jaar kochten 1000 mensen een paspoort 
voor deze nieuwe staat in opbouw, en dat 
voor f 10,-

Nu de kruisraketten op de vliegbasis 
Woensdrecht geplaatst dreigen te worden, 
·is dit de juiste plaats voor deze actie. 
In Woensdrecht een ATOOMVRIJE STAAT als 
uitvalsbasis van acties tegen militaris
me, kernwapens, kernenergie (Borssele en 
ook Doel in België zijn vlakbij). En 
tevens een litOgelijkheid om een utopisch 
idee realiteit te laten worden: bouwen 



aan een gemeenschap waar onderlinge so~ 
lidariteit en strijd tegen onderdruk
king belangrijk is. Waar nieuwe vormen 
van energievoorziening, voedselproduc
tie, samenwerken en samenleven beproefd 
kunnen worden. · 

Vanuit de steungroepen van het Vre
desactiekamp zal er hard aan worden ge
trokken om door verkoop van paspoorten 
het bedrag. bij elkaar te krijgen om een 
stuk land voor de ATOOMVRIJSTAAT te ko
pen. Vooralsnog blijft het een symbo
lisch land. 

MAAK JEZELF TOT BURGER/ES VAN 
DE ATOOMVRIJSTAAT. 
KOOP EEN PASPOORT. 

****************************** 
en daarvoor. maak ik f 12,50 + 
f 1,40 voor porto, over op gi
ro: 2238597 t.n.v. ATOOMVRIJ
STAAT, postbus 80159, 1005 BD 
Amsterdam. 

Dit bericht werd overgenomen uit de 
Vredesactiekrant. De Steungroep Fries
land VAK adviseert ieder, maar zeker 
de vredesplatforms, een abonnement te 
nemen op de Vredeskrant·• De kosten zijn: 
"~• gewoon abonnement f 15,-
'" steunabonnement .. . f ·25, .. 
··- rijkeluisabonnement f 35,
''< Adres: Vredesactiekrant, 

postbus 11347, 
1001 GH Amsterdam. 

•\· Giro 3191118 
t.n.v. Hans Krikke, 
Amsterdam. 

(Voor het extra salaris dat je als ac
tivist nodig hebt om aan alle oproepen 
gehoor te geven, weet de KWA geen op~ 
lossing. Wel kan je proberen een en an
der van de belasting af t~ trekken!) 

ZOUTKOEPELS 
Hoe de régering ook zal ·besluiten 

over kernenergie, over één brandende 
kwestie zal snel duidelijkheid moeten 
komen: het radioactief afval •. De Brede 
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Maatschappelijke Discussie gold als een 
soort moratorium (= uitstel) voor de 
proefboringen in de groningse en drenth
se zoutkoepels, waar de atoomlobby en 
Van Ardenne graag het atoomafval i.n op 
willen bergen. Het verzet van de plaat
selijke bevolking tegen de proefborin
gen heeft mede.~ot dit uitstel geleid, 
maar niét tot de stopzetting van de pro
ductie van radioactief afval in kerncen
trales. De afvalberg groeide gestaag tij~ 
dens het BMD-circus. De opslag van radio
actief afval in zoutkoepels is een op
tie die Van Ardenne en de atoomlobby 
nog steeds niet hebben willen opgeven. 

De brochure_nProefboringen Dreigen 
Opnieuw", die de PSP in Groningen enkele 
maanden geleden uitgaf, gaat hierover. 
De brochure is te bestellen door over
making van f 3,60 op giro 896670 t.n.v. 
PSP-gewest Groningen, te Stedum, onder 
vermelding van "Brochure PDO". 

.KERK EN VREDE 
· Op 21 januari vond in Utrecht een bij-

eenkomst plaats van Kerk en Vrede, onder 
het motto~ i' Bidden voor VJ"ede, betalen 
voor oorlog''· Kerk en Vrede beraadt zich 
over het weigeren van defensiebelasting. 

Tot nu toe heb.ben in den ·lande zo'n 
2000 mensen gereageerd op een oproep om 
defensiebelasting te .weigeren als de re
gering besl~it tot plaatsing van kruis
raketten over te gaan. 75"1. van hen "over
weegt dit ernstig", terwijl 25"1. zegt al 
besloten te hébben tot weigering. Ieder
een d.ie zich meldt bij Kerk en Vrede 
(tel. 033-10445) krijgt een brochure 
toegestuurd waarin staan: 
- de motivatie voor de actie; 
-het actieplan voor.de komende tijd; 
- een uitleg. v~n hoe het w·eigeren 

plaats kan vindèn. 
D~ plannen zien er op het ogenblik als 
volgt uit: 
* Eerste stap: het vo~en van plaatse

lijke groepen. 
* Tweede stap: Voo~bereiding op het 

weigeren: landelijke manifestatie. 
* Derde stap : Belasting weigeren. 
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