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Têgen kernenergie en v66r een mil !eu-vriendelijk energiebeleid. 

EXTRA EDITIE 
in samenwerking met: IK V- FRIESLAND 
UITNODIGING ! 
Hiermede nodigen ·wtj, het IKV-Friesland en de KWA, u uit voor een bij
eenkomst op 28 februari, om 19.30 uur, in de Bouhof, Rengerslaan 10, 
te Leeuwarden. De bijeenkomst zal als onderwerp hebben: 

de verbinding tussen kerncentrales en kernwapens 

en zal staan in het teken van: een leefbare samenleving. 

De Bouhof (oneerbiedig gezegd: een moderne blokkendoos) is bereikbaar: 
-met openbaar vervoer met lijn 5 vanaf het station; uitstappen bi j de 

halte Goudenregenstraat, bij de Terp; 
- vanuit Sneek en Heerenveen: Bij de eerste stoplichten in Leeuwarden 

rechtsaf. Dit is de rondweg. Die helemaal volgen. Langs Miro . CCF. het 
Cambuurveld. Bij rotonde richting Stiens-Holwerd volgen. Aan de lin.ker
kant, na een brug, is dan de Bouhof. 
vanuit Harlingen: Richting Groningen volgen. Aan de rechterkant is dan 
op zeker moment de Bouhof. 
vanuit Drachten: In Leeuwarden langs Miro . vervolgens dezelfde weg als 
vanuit Sneek. 

PROGIWttA 
19.30 uur Aankomst en koffie. 

19.45 

20.00 

21.15 

Bij het binnenkomen pakt iedereen twee gekleurde kaartjes. 
waarmede hij of zij "intekent" op twee inleidingen en discus
sies. 

Korte uiteenzetting over het doel van de avond en enige orga
nisatorische medelingen. 

De aanwezigen gaan uiteen in groepen, volgens het eerste ge
kleurde kaartje dat bij het binnenkomen werd gepakt. Bij el
ke groep is een inleider(ster), die een inleiding houdt van 
15 à 20 minuten. Een diacussieleider(ster) leidt na de in
leiding de discussie in goede banen. En een notulant(e) maakt 
een verslag. 

De aanwezigen wisselen van inleider(ster), volgens het tweede 
gekleurde kaartje dat bij het binnenkomen werd gepakt. De 
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22.30 

22.40 

gang van zaken is verder gelijk aan die bij de l~~~ ·~~ 
leiding. ~~"=·::~~::r#' 
Kort slotwoord. 
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INLEIDERS 
De inleidingen zullen worden verzorgd door: 

* Herman Damveld de komende toetsingaconferentie betreffende de verspreiding 
van plutonium en het gebruik van het Nederlandse plutonium. 

* Dtrk van der Ham het scenario van de Bezinningsgroep tegenover het huidige 
regeringsbeleid; de maatschappelijke gevolgen. 

* Lenie Keus de winning van uranium en de gevolgen voor mens, dier en 
plant. 

* Jacob Lautenbach politieke en sociologische kanten van kernenergie en kern
wapens. 

*Wim Smit de kwetsbaarheid van kerncentrales en kernwapens in vredes
en oorlogstijd. 

* Rik Steur 

* Jan Visser 

de economische kanten van kernenergie en kernwapens. 

Nederlandse Vereniging Medische Polemologie. 

De bovenstaande inleiders hebben toegezegd te zullen komen; anderen konden wij 
nog niet bereiken. De vermelde inhoud van de inleidingen is nog maar globaal en 
kan nog wel wat wijziging ondergaan. 

Van VANDAAG naar MORGEN 
Een leefbare samenleving komt niet zomaar uit de blauwe lucht vallen. We zullen 

er veel voor moeten doen. En daarbij hebben we natuurlijk te maken met de samenle
ving die er al is, waarin we leven. Welke stappen moeten we doen om van de samen
leving van "vandaag", te gaan naar de leefbare samenleving van "morgen"? 
Hiet'onder hebben we geprobeerd een aantal kanten van de samenleving van "vandaag" 
en die van nmorgen" tegenover elkaar te plaatsen. Ongetwijfeld zijn we onvolledig. 
En of we het helemaal juist doen, is ook een open vraag. Hoe dan ook: u en wij zul
len moeten kiezen voor het één of het ander. 

VANDAAG 

Ongebreidelde economische groei ten 
dienste van bepaalde kapitaalsbelangen 
in ''het rijke Westen", ten koste van 
"de derde wereld" en in het algemeen 
van mens, dier en plant. 

Wetenschap en techniek in dienst van 
de economische machten, of anders ge
zegd, van het militair-industriële com
plex. 

Vooruitgangsgeloof: voor elke techni
sche onvolkomenheid zal tezijnertijd 
een technische (onvolkomen) oplossing 
gevonden worden. 
Wat kan, dat moet! 

Grootschaligheid om de grootschalig
heid en om macht en aanzien. Ten koste 
van kleinschaligheid en nieuwe ontwik
kelingen. 

Of iets geproduceerd zal worden is af
hankelijk van bepaalde kepitaalsbelan
gen en/of de belangen van het militair
industriële complex. Tegen schade aan 

MORGEN 

Economische groei in dienst van allen, 
voor zover dat voor de tot nu toe ach
tergestelden rechtvaardig is en voor an
deren in redelijkheid nog mogelijk is. 

Wetenschap en techniek als critische on
dersteuning van een samenleving die uit
buiting tegengaat en in dienst van het 
zo efficiënt mogelijk omgaan met grond
stoffen en energiebronnen. 

Realisme: technisch kunnen we veel maar 
de neveneffecten groeien ons wel boven 
het hoofd. Op z'n zachtst gezegd is meer 
voorzichtigheid meer dan nodig.Het is de 
vraag of hetgeen wat kan, wel moet. 

Grootschaligheid voor zover dat voor het 
leefmilieu van mens, dier en plant echt 
efficiënt is en noodzakelijk. 

Of iets geproduceerd zal worden is afhan
kelijk van het maatschappelijk nut, het 
efficiënt omgaan met grondstoffen en 
energiebronnen, waarbij het leefmilieu 



het leefmilieu van mêns, dier en plant, 
worden verzekeringen afgeslo~en. 

Machtsblok-denken en koude oorlog. 

Afschrikwekkende bewapening om te be
dreigen en te "verdedigen", ten einde 
rijkdom, macht en invloed veilig te 
stellen en/of uit te breiden. 

Concurrentie is het meest normale en 
in de concurrentiestrijd is alles toe~ 
gestaan. 

Het gezin en/of andere vergelijkbare 
zo klein mogelijke leefeenheden, als 
ze maar beheersbaar zijn, zijn de hoek
steen van de samenleving. 

Een energiebeleid in dienst van het bo
venstaande. 

3. 

van mens, dier en plant geen schade mag 
leiden. 

Doorbreking van het denken in machts
blokken en samenwerking op basis van we
derzijdse belangen. 

Een defensiebeleid, voor zover dat dan 
echt noodzakelijk is, gericht op veilig
heid en rechtvaardige verhoudingen. 

Voor zover concurrentie niet te voorko
men is, is in de concurrentiestrijd ze
ker niet alles toegestaan. 

Op onafhankelijkheid gerichte leefeenhe
den en/of relaties, van de kleinst moge
lijke omvang en/of grotere omvang, zijn 
mogelijk. 

Een energiebeleid in dienst van het bo
venstaande. 

Wij hopen dat allen die deze Nieuwsbrief in handen krijgen, hun gedachten over 
het bovenstaande willen laten gaan. In ieder geval vragen we dat van hen die op 28 
februari naar de Bouhof in Leeuwarden komen. Niemand hoeft het er mee eens te zijn, 
u mag er anders over denken. Als u maar denkt! Daarom gaat het ons. Want als u 
denkt bepaalt u zodoende ook uw gedachten en keuzen over kerncentrales en kernwa
pens. Wat ons betreft mag u dat wel wat algemener stellen. Of het gaat over kern
wapens of zogenaamde conventionele bewapening, dat maakt voor velen weinig of geen 
verschil. 

STOPPEN OF VERDER LEZEN? 
Als u vindt dat u nu wel voldoende hebt gelezen en u de rest liever hoort van 

een inleider(ster) en in de discussies op 28 februari, dan stopt u nu met lezen. 
Wat niet wil zeggen dat het volgende niet interessant is. Het is ongetwijfeld ook 
nu onvolledig en gebrekkig, maar zoals wij het zien het vervolg van "vandaag" en 
"morgen". De uitwerking van: Een energiebeleid in dienst van ••••• 

K.EilNENEBGIE DUURZAME ENERGIE 
Beiden zijn enorm kapitaalintensief en 
alleen daarom al is een keuze voor het 
één of voor het andere noodzakelijk. 

VAN GROOT BELANG VOOR: 
- het in stand houden van zware indus

trie zoals "de Schelde" (RSV); 
- de fijn mechanische en elektronische 

industrie zoals ''Holland Signaal"; 
- de "export" van werkgelegenheid (50 

tot 75%) aangezien voor een belang
rijk deel de kennis en de vaardighe
den in Nederland niet aanwezig zijn; 

- werkgelegenheld geconcentreerd in en
kele plaatsen van het land; 

- export van "hoogwaardige" technolo
gie naar o.a. de derde wereld landen; 

VAN GROOT BELANG VOOR: 
- innoverende lichte tot middelzware in

dustrie; 

- werkgelegenheid in eigen land (circa 
907.) door het verder ontwikkelen van 
reeds aanwezige kennis en vaardigheden, 
bij vele zelfbouwers; 

- werkgelegenheid gespreid over het hele 
land; 

- ontwikkelingshulp en export naar o.a. 
derde wereld landen, zonder uitbuiting 
van hun wetenschappelijke, technische 
en economische mogelijkheden; 



· en dus verdere verspreiding van tech
nieken (o.a. verrijking van uranium) 
en grondstoffen (verrijkt uranium en 
plutonium) zoals deze nodig zijn voor 
het vervaardigen van kernwapens; dus 
proliferatie. 

11BIJZAKEN° 
Gezien vanuit "vandaag" en vanuit 

een daarop gebaseerd energiebeleid, z~ 
de volgende zaken slechts bijzaken. U 
denkt daar (waarschijnlijk) anders ovèr. 

Winning van uranium ten koste van het 
leeónilieu van mens, dier en plant, 
voornamelijk in gebieden waar de be
volking (nog) weinig zicht heeft op 
de gevolgen, o.a. leukemie. 
Een genetische tijdbom. 

Verrijking van natuurlijk uranium {o.a. 
UCN te Almelo) voor gebruik als 
splijtstof in kerncentrales. Deze 
installaties zijn snel om te bouwen 
voor verrijking van uranium tot wa
penkwaliteit. Zowel in vredestijd 
als in oorlogstijd: een tijdbom. 

Kerncentrales voor het opwekken van 
elektriciteit en het verkrijgen van 
plutonium. Goedkope elektriciteit? 
Dat is zeer onwaarschijnlijk! Alleen 
al in 1984 werden in Amerika 9 kern
centrales van het programma ge
schrapt, ondanks dat voor deze cen
trales al ruim 38 miljard gulden was 
uitgegeven. Voor de Amerikanen is 
atoomstroom te duur. 
In "voldoende" hoeveelheden kan men 
plutonium alleen verkrijgen uit de 
in kerncentrales gebruikte splijt
stof. Is deze bijzaak soms de hoofd
zaak? 
De centrales zelf zijn zowel in vre
destijd als in oorlogstijd een ge
vaarlijke tijdbom. 

Opwerking van gebruikte splijtstof 
voor het verkrijgen van plutohium. 
Ook verkrijgt men door opwerking nog 
bruikbaar uranium. Het "opbergen" 
van gebruikte splijtstof, na "tijde
lijke" bovengrondse opslag van 50 
tot 100 jaar, in zoutkoepels en der
gelijke, is echter goedkoper dan op
werken om weer bruikbaar uranium te 
verkrijgen. Het gaat dus om het plu
tonium! 
Een tijdbom, duizenden jaren lang, 
zowel in vredes- als in oorlogstijd. 

4. 

- geen verdere verspreiding van technie
ken en grondstoffen die nodig zijn 
voor het vervaardigen van kernwapens. 

MOGELIJKHEDEN 
Gezien vanuit "morgen" en vanuit een 

daarop gebaseerd energiebeleid, zijn de 
volgende zaken hoofdzaken. 

Waterkracht 
Rijn en Maas; 

Windmolens 
kustprovincies; 

Zonne-energie 
huis verwarming; 

Bio-gas 
verwerking van vuilnis en mestover
schotten; 

Aardwarmte 
in Zuidholland, Friesland, voor o.a. 
kassen, als daardoor geen zoutvervui
ling ontstaat; 

Warmtepompen 
gebruik van warmte die in de buiten
lucht aanwezig is; 

Chemische energie 
waterstof/zuurstof technologie, met 
accu's, brandstofcellen, als daar
door geen chemische vervuiling ont
staat. 

Decentrale stroomopwekking waar dat voor 
warmte/kracht koppeling efficiënt is 
(• het met "afvalwarmte" ópwekken van 
elektriciteit en omgekeerd); 

Grootschalige stroomopwekking voor zover 
nodig, met op de stroombehoefte snel 
regelbare centrales. Gascentrales. 
(Om kerncentrales nog zo rendabel mo
gelijk te doen werken, moeten ze 
voortdurend vol in bedrijf zijn. Daar
door laten ze weinig of geen ruimte 
voor energiebronnen met wisselende 
stroomproductie). 

Stimulering van besparing door: 
- betere benutting van "afvalwarmte" 

in de grote centrales, opdat het 
rendement boven de 40% komt; 
zuiniger apparatuur; 
isolatie van alle woningen en van 
andere gebouwen, fabrieken, instal-
laties en dergelijke; 



Kweekreactoren voor het verkrijgen van 
plutonium van wapenkwaliteit, uit 
door opwerking verkregen plutonium. 
Goedkope stroom leveren ze niet. En 
echt kweken, zodat meer splijtstof 
ontstaat, doen ze (waarschijnlijk) 
ook niet. 
Een nog gevaarlijker tijdbom dan de 
andere tijdbommen. 

AFVAL 
Uit de schoorstenen van kerncentrales 

komt o.a. tritium, dat zich gedraagt 
alsof het gewone waterstof is. Wa
terstof en zuurstof vormen samen 
drinkwater. Met tritium: radioactief 
drinkwater. 

Het koelwater van kerncentrales veroor
zaakt thermische vervuiling en een 
langzame vervuiling van het opper
vlakte water met radioactieve stof
fen. 

Splijtstofafval blijft 10-duizenden ja
ren gevaarlijk. Eerst 50 tot 100 
jaar bovengrondse opslag. Vervol
gens ••••• ? 

Ontmantelingsatval, voor een zeer be
langrijk deel een even groot pro
bleem als splijtstofafval. 

VERZEKERING 
De Wet Aansprakelijkheid Kernonge

vallen van 17 maart 1979 beperkt de 
aansprakelijkheid van de exploitant van 
kernenergie-installaties tot 100 mil
joen gulden. In voorkomende gevallen 
past de staat dan nog bij tot 1 mil
jard. Een reehtsvordering moet binnen 
10 jaar ingesteld worden. De gangbare 
termijn voor dergelijke acties is ech
ter 30 jaar. 

POLITIESTAAT 
Afgezien van de maatschappelijke 

controverses die worden opgeroepen door 
kernenergie (en kernwapens!), zijn de 
directe gevaren van de uranium-plutoni
um-kernwapen keten zodanig groot dat 
een uitgebreide en voortdurende contro
le en bewaking onontkoombaar zijn. 

5. 

- energiezuinige woningbouw en van 
andere gebouwen, fabrieken, instal
laties en dergelijke; 

- zelfopwekking met reële vergoeding 
voor stroom die geleverd wordt aan 
het openbare net. 

Creatieve energieplannen voor gemeenten, 
regio's en/of provincies, met "han
den en voeten", zodat er werkelijk 
iets gebeurt. Met organisatorische 
hulp om de (emotionele) problemen 
te helpen oplossen. 

AFVAL 
Alles wat leeft veroorzaakt afval. Ook de 

samenleving van "morgen". Wel kan er 
voor gezorgd worden dat het (zoveel 
mogelijk) om opruimbaar afval gaat en 
dat het opruimen en zuiveren ook echt 
plaatsvindt. In het energie-scenario 
van de Bezinningsgroep wordt daarvoor 
voor ongeveer 2 miljard gulden in ex
tra bestrijding&- en reinigingatech
nieken geÏnvesteerd. 

VERZEKERING 
Normaal, zoals gebruikelijk. Eventu

eel een uitbreiding met een milieu-ver
zekering met scherpe verzekeringsvoor
waarden. Vergunningen zouden dan slechts 
verleend mogen worden op voorwaarde dat 
zo'n verzekering afgesloten kan worden. 

EEN MEER ONTSPANNEN SAMENLEVINS 
Politie zal wel altijd nodig blijven, 

er zal altijd wel het nodige gebeuren dat 
niet door de beugel kan. Maar een energie
beleid gericht op de ontwikkeling en de 
toepassing van duurzame energie vraagt 
niet om een forse uitbreiding van de po
litie. 

Aandacht graag: giro 3716167 t.n.v. Vrouwenverzetskamp Volkel, te Uden. 
giro 33 32 968 t.n.v. Vredesaktiekamp, te Woënsdrecht. 
Leeuwarder Vredeskrant:Sare Kooistra, tel. 058-13 59 83. 
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KERNWAPENS RECHTVAARDIGHEID 

Mensen hebben fundamentele behoeften: voedsel, warmte, gebor
genheid, veiligheid. Als ze zich daarin bedreigd voelen kan 
dat angst oproepen. Mensen reageren verschillend op bedrei
gingen. Mensen trachten op verschillende manieren oplossingen 
te vinden, om in evenwicht te komen. 
(Groot)machten spelen in op de menselijke angsten, om hun 
eigen politiek te kunnen voortzetten en te rechtvaardigen. 

Als men, om wat voor reden ook, niet 
meer toekomt of wenst toe te komen aan 
een critische beoordeling van een ge
voerd beleid 

Als men eigen cultuur, eigen religie 
als norm hanteert voor al het andere 

Als het behouden en het verwerven van 
bezit, het instandhouden van de status 
quo, als vanzelfsprekend wordt be
schouwd (ook als dat ten koste gaat 
van anderen) 

Als men hiërarchie, macht over anderen, 
het recht van de sterkste, ziet als 
middel om de eigen positie te handha
ven 

- dan ligt het voor de hand kernwapens 
als noodzakelijk kwaad te accepteren. 
Waarmee tegelijk de militarisering 
van de samenleving, de verspilling, 
wetenschappelijk onderzoek ten behoe
ve van bewapening wordt geaccepteerd. 

- dan wordt men ongewild gedwongen ook 
de wetmatigheid van de steeds verde
re opvoering van die bewapening te 
accepteren. 

- dan zijn stappen terug op deze weg 
(zie de manier waarop de politiek 
haar beleid bepaalt) haast niet moge
lijk. 

EEN VERVOLG??!! 

Afzien van kernbewapening 

Afzien van het dreigen met geweld 

Afzien van het instandhouden van over
trokken vijandbeelden 

kan gerealiseerd worden in een samenle
ving die: 

- zich inspant andere manieren van con
flictoplossingen te vinden; oplos
singen zonder geweld of dreigen met 
geweld; 

- voorrang verleent aan: 
rechtvaardige verhoudingen; 
ze 1 fbeschikk ing; 
mensenrechten. 

"if OI'SLMN 
V~ RAPIO-
AcTtEF Af
VAL IS 
EIGE~LIJK 
NIET 'IEEL 
MEElt 
DAN HET 
GOEI>E 
BEHEER. 
VAN EEN 
OPSLAGLOODS. " 

De bijeenkomst van 28 februari wordt georganiseerd door het IKV-Friesland en de 
KWA gezamenlijk. Tijdens deze avond willen we peilen of er in het late voorjaar of 
het vroege najaar een omvangrijker vervolg kan komen, met een breder draagvlak dan 
het IKV-Friesland en de KWA. Daarvoor zou dan, denken wij, een stuurgroep en een 
meedenkgroep nodig zijn. De stuurgroep voor het organiseren, de meedenkgroep voor 
adviezen en als klankbord. Zo'n meedenkgroep zal slechts twee of driemaal bijeen 
hoeven te komen. De discussieleiders(sters) van de 28-ste februari zullen één en 
ander kort in bespreking brengen. 

TOT DE 28-ste FEBRUARI 11 
De toegang is vrij maar we stellen een vrijwillige bijdrage erg op prijs. 
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