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t7 VRIJWILLIGE BIJDRAGE ? 

Iedere keer is het weer spannend of er na het op de 
post doen van bijna 1000 Nieuwebrieven weer voldoende 

geld op de giro binnenkomt om door te kunnen gaan. De laatste maanden draaien we 
eigenlijk nog maar net kiet. Er is geen reeerve meer. 
Het is dan ook geen peuleschil. Het drukken van één Nieuwsbrief, van 6 pagina's, 
in een oplage van 1000 stuka, kost iets minder dan f 200,-. Degenen die weten 
wat drukwerk kost, zullen zeggen: uiterat goedkoop. De verzending per post kost 
ongeveer f 275,-. Alles bij elkaar, met wat andere onkosten meegerekend, kost 
één uitgave van deze Nieuwebrief zo'n f 550,-. 

Voor zover we weten ia De Nucleaire Dissonant de enige alternatieve nieuwa
voorziening in Friesland. Gekeken naar het aantal exemplaren per zeswekelijkse 
uitgave (niet gezien het aantal pagina's) behoren we tot de top tien van Neder
land.Een flink aantal mensen helpen met hun regelmatige overschrijvingen op giro 
15 72 861 t.n.v. NDND, Stasjonsleane 5, 8614 AN Oudega (W), mee om het zo te hou
den. Ook de anderen, die minder regelmatig of nog nooit wat overmaakten vragen 
we nu om een vrijwillige bijdrage. Kleine én grote bijdragen zijn heel erg wel
kom. We hebben het op dit moment heel hard nodig! 

(Zeg nu niet: ik hoef geen Nieuwsbrief meer, dat ia goedkoper. Want dat ia 
niet zo en we schieten er niets mee op. En verder : sorry voor dit gebedel.) 

HERDENKING TSJERNOBYL 
Op 26 april 1986 ontplofte de kern

centrale nabij het Russische Tsjernobyl. 
Overal ter wereld zal deze gebeurtenis 
herdacht worden. In Nederland met een 
Actie Driedaagse bij de kerncentrale 
Borssele, 
Waarom Borssele? 
* Omdat Borssele de grootste kerncen

trale van Nederland is , met een ver
mogen van 450 MegaWatt. 

* Omdat het plutonium uit de gebruikte 
splijtstofstaven van Borssele ge
bruikt wordt voor de aanmaak van 
Franse kernwapens . 

* Omdat de discussie over de definitie
ve sluiting van Dodewaard en Borsse
le weer moet opleven. 

* Omdat Borssele de waarschijnlijkste 
vestigingsplaats is voor eventuele 
nieuwe kerncentrales. 

* Omdat Borssele de plaats is voor de 
"tijdelijke" opslag van radioactief 
afval. 

Wat gaat er zoal gebeuren bij Boresele? 
- Op vrijdag 24 april, om 13.00 uur, 

gaat men van start met de opbouw van 
een tentenkamp. Dit is bedoeld voor 
mensen die het gehele weekend wil
len meemaken. Zij kunnen daar hun 
zelf meegebrachte tent opzetten. Het 
kamp ligt op 1 à lt km van de een-

trale. 
- Op zaterdag 25 april om 10.00 uur be

gint de blokkade van de centrale. De 
bedoeling is om deze 28 uur vol te 
houden , hoewel men politiegeweld ten 
alle tijde wil voorkomen. 

- Op zondag begint om 12.00 uur een 
demonstratie. Het eindpunt is het 
tentenkamp, waar om 14.30 uur een ma
nifestatie begint. Als alles goed 
gaat zal om 14.00 uur de blokkade van 
de centrale eindigen. 

De KWA laat, biJ voldoende belangstel
ling, op zondag 26 april bussen rijden 
uit Friesland naar Borssele. Wilt u 
hier gebruik van maken, dan kunt u 
zich opgeven door f 25,- per persoon 
over te maken op giro 52 30 463 t.n.v. 
KWA te Leeuwarden, onder vermelding van 
Bustocht Boresele + uw telefoonnummer. 
Als uw geld uiterlijk 18 april bij de 
KWA binnen is, krijgt u berieht waar en 
boe laat er wordt vertrokken. 
Voor meer informatie kan contact worden 
qpgenomen met Geertrui 05150-16971 na 
18.00 uur en met rr~fut~~··l··l 
zaterdag tot en m w,Q ~;-~-B .J: 11 ' ' 
kunt u ook inform ~· ea.~ -
chee bestellen, w 'ke u vorvoh~·:~l-JJ 
len worden toegez den e.d1g •all" à ~ 
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HET BORSSELE SCHANDAAL 
De energie-voorziening is de navel

streng van de gerndustialiseerde econo
mie en bezet daardoor een sleutelposi
tie. Grote groepen mensen bijten zich 
vast op energie, als item, als katalysa
tor van de onbegrensde groei, als sym
bool van ongrijpbare machtsconcentratie. 
Op zich is energie natuurlijk niet het 
probleem. Het gaat eTom hoe het wordt 
opgewekt en gebruikt. 

Eind 60-er jaren was de energie-voor
ziening in Nederland geheel afhankelijk 
van fossiele brandstoffen. Deze dreigden 
uitgeput te raken. De wetenschap ging 
dus hard op zoek naar energiebronnen die 
deze fossiele brandstoffen konden ver
vangen en aanvullen. In die tijd koos 
vrijwel de gehele gerndustrialiseerde 
wereld voor kernsplitsing als bTon voor 
toekomstige stroomopwekking~ Kernsplit
sing bood een aantal duidelijke voorde
len: 
* Het brandstofverbruik is efficiëntj 1 

pond uranium levert evenveel warmte 
als 1300 ton kolen. 

* De nucleaire brandstoffen komen uit 
politiek betrouwbare landen; de ener
gievoorziening is daardoor politiek 
minder kwetsbaar. 

* De technologie kreeg men in de schoot 
geworpen via het militair-industrieel 
complex (A-bom, onderzeeboot-voortstu
wing). 

* Grote industrieën gebruiken veel ener
gie (Pechiney). 

* De bouw van kerncentrales biedt moge
lijkheden voor nieuwe technologische 
en industriële ontwikkelingen (b.v. 
Neratom). 

* "Onze" concurrentiepositie mag niet 
achterblijven tegenover landen die al 
langer kernenergie gebruiken, zoals de 
VS en Duitsland. 

VOORDELIGE VESTIGINGSVOORWAARDEN 
Als reactie op de dreigende overbe

volking van de Randstad publiceerde de 
regering in 1966 de "2-de nota Ruimtelij
ke Ordening in Nederland". Hierin werd 
gepleit voor een betere spreiding van 
industrie en bevolking. De Scheldeoevers, 
als veilig gebied ontstaan door het Del
ta-plan (ophoging dijken), werden be
stemd voor de industrie. Het Sloe-gebied 
werd 11 stimulering$gebied". Voor fabrie
ken werden voordelen verbonden aan de 
keus om zich daar te vestigen. Hoechst 
en Billiton maakten daar o.a. gebruik 
van. 

1967 

In 1967 verschenen in de pers be
richten dat de SEP (Samenwerkende Elek
triciteits Producenten) van plan was 
naast de kerncentrale in Dodewaard een 
tweede centrale van 350 à 450 MW te 
bouwen, ergens in Nederland waar een 
grote stroomafname zonder transport 
over grote afstanden mogelijk zou zijn. 
Het Sloe-gebied was een serieuze can
didaat. Men verwachte dat het gebied 
industrieel sterk zou groeien. 

1968 
In 1968 werden de eerste contacten 

gelegd met het Franse concern Pechi
ney die in het Sloe een aluminium-fa
briek wilde bouwen. In Zeeland was men 
inmiddels bang geworden dat de ont
wikkeling in het Sloe zou stagneren. 
Grote druk werd uitgeoefend op de mi
nister van Economische Zaken (Block) 
om Pechiney goedkoop aardgas ter be
schikking te stellen als lokkertje. 
De beslissing viel negatief uit, maar 
achter de schermen was inmiddels over
eenstemming bereikt. Met een kerncen
trale zou voorzien worden in de be
hoefte van Pechiney aan goedkope 
stroom. In de krant verschenen kop
pen zoals: "Kerncentrale vrijwel zeker 
in het Sloe." 
Ook zijn er waarschijnlijk in deze tijd 
al contacten geweest tussen Pechiney 
en Kraftwerk Union AG over de levering 
van natuurlijk uranium via de later 
opgerichte en met Pechiney verbonden 
groep Uranex. 

1969 
In 1969 vallen kort na elkaar de be
slissingen. 21 januari: Pechiney mag 
zich vestigen. 1 april: Siemens AG 
mag een kerncentrale bouwen. Naast de 
gegarandeerde lage stroomprijs die de 
PZEM (Provinciale Zeeuwse Elektrici
teit& Maatschappij) aan Pechiney be
loofd moet hebben, bleek het noodzake
lijk om daar bovenop vanuit de rege
ring nog een investeringssubsidie van 
60 miljoen toe te kennen. 
Niet iedereen juichte. Neratom voelde 
zich gepasseerd doordat Siemens AG de 
bouwopdracht had verworven. 

$ 



VOORJAAR 1972 
In de hele wereld wordt lanzamerhand 

steeds meer gesputterd tegen de toepas
sing van kernenergie. Ook in Zeeland 
neemt de ongerustheid toe al resulteert 
dit nog niet direct in enige beweging 
naar bui ten. 
Duidelijk wordt: 
* Hoe een behoefte kunstmatig geschapen 

kan worden. 
* Hoe de Zeeuwse bevolking vergeten is 

ten behoeve van wat meer industrie. 
* Dat de kleinverbruikers meer betalen 

voor stroom om de bedrijven een lage 
prijs te garanderen (giganten-rege
ling). 

* Hoe arrogant politici zijn. 
* Hoe door acties bereikt is, ondanks de 

vele plannen, dat er geen nieuwe kern
centrales bijgebouwd konden worden. 

De splijtstofelementen worden afgele
verd, tussen neus en lippen door praten 
Siemens en P ZEM nog even over een 2-de 
en 3-de kerncentrale en op 23 maart 
wordt de vergunning verleend voor de ex
ploitatie van een inrichting "waarin 
kernenergie kan worden vrijgemaakt en de 
daarvoor vereiste splijtstoffen kan wor
den opgeslagen." 
De inmiddels opgerichte Vereniging Mi
lieuhygiëne Zeeland (VMZ) gaat in beroep 
bij de Kroon. 

JULI 1972 
Er worden haarscheurtjes ontdekt in 

het reactorvat voor de kerncentrale. De 
aflevering wordt ernstig vertraagd. 

De leden van de Tweede Kamer krijgen 
bijscholing omdat blijkt dat ze eigen
lijk niets weten van kernenergie. 

Na alle berichten over problemen in 
Dodewaard volgt een ommekeer in de pu
blieke opinie. Een stroom van publica
ties komt op gang. Roel van Duin publi
ceert een intervieuw met directeur· Tik
tak waaruit blijkt dat hij van mankemen
ten in "zijn" centrale niet op de hoogte 
is. Alles is "maximaal veilig." 

In Amerika vinden hoorzittingen en 
gerechtelijke acties plaats die tot ge
volg hebben dat daar de bouw van veel 
kerncentrales wordt verhinderd of ver
traagd. In Borssele streeft de PZEM naar 
een inbedrijfst•lling in juni '73. 

Naast de haarscheurtjes zijn er nog 
andere tegenslagen. De primaire koelwa
terpomp deugt niet en moet terug naar de 
leverancier. De koelwaterinlaat voor de 
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kerncentrale blijkt volgegroeid te zijn 
met 500 ton mosselen. 

Ruim 4000 bezwaarschriften tegen de 
ingebruikname worden ingediend. Toch 
zien Gedeputeerde Staten geen redenen 
om de kerncentrale niet op te starten. 
De bouw van een tweede kerncentrale 
"moet wel onderzocht worden." En: "Op
starten kerncentrale kan niet uitge
steld worden, anders. is het onvermijde
lijk dat de prijs van energie voor de 
kleinverbruikers met 2 cent per kWh 
verhoogd wordt." Hieruit blijkt dat 
kennelijk de grootindustrie voor wie 
de kerncentrale werd gebouwd door lang
lopende contracten altijd buiten schot 
zal blijven. 

.. V bedoelt dat we het mur duinnd Jaar hocven te b..Ucn. Goed dat it 4an in ord••• 

Door internationale milieugroepen 
wordt gepleit voor een stop van 5 jaar 
om het gebruik van kernenergie te her
overwegen. 

De PZEM gaat reclame maken voor 
meer energie-verbruik, kennelijk uit 
angst dat de prognoses over de toena
me van het energieverbruik niet zul
len uitkomen. 

Op een informatieavond van de VMZ 
maakt iemand bekend dat de radioacti
viteit in het Sloe-gebied door het ge
bruik van Hoechst-slakken voor wegver
harding al boven de gestelde norm voor 
de totale bevolking ligt. 

De BB (Bescherming Burgerbevolking) 
gaat langzaamaan eens nadenken over 
een rampenplan voor het Sloe. 

Onderzoek in Amerika naar het al 
dan niet werken van de noodkoeling 
wordt niet afgewacht, daar dit alleen 
maar tot vertraging zou leiden. 

De SEP hamert op een tweede kern
centrale die in 1979 klaar moet zijn. 
In totaal moeten er 7 à 8 kerncentra-



les komen. Het parlement sputtert ech
ter tegen, voornamelijk omdat ze zich 
in hun arrogantie gepasseerd voelen 
door de SEP. 

Op 6 mei 1973 wordt, in Zeeland, 
de eerste manifestatie gehouden in 
het kader van de moratorium-acties: 
de stop van 5 jaar. 

Op 19 juni '73 wordt door Lubbers 
van Economische Zaken en Vorrink van 
Volksgezondheid (nu VROM) vergunning 
verleend om de kerncentrale op te 
starten. Dit opstarten moet in 5 fa
sen gebeuren, waarbij bij elke over
gang een tussentijds rapport moet wor-

'·-·--~ ...... __ __ 
den uitgebracht. De 5 fasen behelzen 
het voorzichtig opvoeren van de capaci
teit van 0 tot 477 MW. Met een onge
looflijke arrogantie en vorm van volks
verlakkerij worden de bezwaren wegge
wimpeld. "Als er oorlog uitbreekt, 
wordt de reactor uitgeschakeld.", als
of daarmee dan ook de splijtstof weg is. 

Op 4 juli levert de kerncentrale de 
eerste elektriciteit aan het net. Op 10 
juli breekt er een brandje uit in de 
centrale. In augustus en september 
wordt de strijd tegen de mosselen in de 
koelwaterinlaat verhevigd. En op 12 ok
tober 'slaagt' de centrale voor de SEP
proef. Deze houdt in dat de centrale on
onderbroken 5 dagen aan het net levert 
waarvan 40 uur op vol vermogen. 

1986 - 1987 

Borssele draait nu zo'n 14 jaar "pro
bleemloos". Gemiddeld worden zo'n 15 
storingen per jaar gemeld aan de Kernfy
sische Dienst. 
Internationaal draait het allemaal niet 
zo lekker meer voor de atoomlobby. Steeds 
meer centrales worden afbesteld, uitge
steld, niet afgebouwd. Plannen voor 
nieuwe kerncentrales worden er bijna niet 
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meer gepresenteerd. De atoomlobby is in 
de verdediging gedrongen, maar nog niet 
ongevaarlijk. 
Enkele factoren die hieraan hebben bijge
clragen zijn: 
* prijsstijgingen, ongehoord; 
* grotere bewustheid van de "kleinver-

bruiker"; 
* acties; 
* nieuwe technologiën; 
* •••••••• en ongelukken. Tsjernobyl ont-

plofte. En al doen vele politici en an
dere atoomlobby-isten nog zo hun best om 
ons wijs te maken dat Tsjernobyl te wij
ten was aan de inferieure kwaliteit van 
de Russische technologie en het domme 
personeel, het is welhaast onmogelijk ge
worden om kernenergie door de strot van 
de publieke opinie te persen. 

De Nederlandse regering is slim. Het 
besluit over nieuwe kerncentrales wordt 
in het verkiezingsjaar 1986 uitgesteld, 
tot 1988. En het lukt ze opnieuw. Ze blij
ven aan de macht. 
Onder druk van de Tweede Kamer, die toch 
nog iets meer schijnbewegingen verlangt, 
wordt toegestemd in een "onafhankelijk" 
onderzoek van de veiligheid van de Neder
landse kerncentrales door een groep in
ternationale experts. Dat al deze experts 
één voor één directe belangen hebben 
in de atoomindustrie doet niet ter za
ke. Wetenschappers zijn objectief, 
klaar uit!.Het OSAR-Team (Operational 
Safety Review Team) van de IAEA bezoekt 
in oktober 1 86 Borssele. Zij gaan een 
"allesomvattende" beoordeling maken van 
leiding, organisatie en beheer, perso
neelsopleiding en bevoegdheid, bedrijfs
voering, technische ondersteuning, on
derhoud, stralingsbescherming, chemie 
van de centrale, rampenplannen en de 
voorbereiding op noodgevallen. 
Maar: De ontvangende lidstaat van de 
IAEA is op geen enkele manier te ver
plichten iets te doen met eventuele 
aanbevelingen en rapportages van het 
OSAR-Team. Sterker nog: Het team legt 
haar bevindingen eerst voor aan de ex
ploiterende maatschappij, in dit geval 
de PZEM. Vervolgens komt er een defi
nitief rapport. Het concept gaat in 
een kluis. Het bijgewerkte rapport gaat 
naar de regering. Op 8 januari ging het 
op de post naar de Tweede Kamer. 

In de Nucleaire Dissonant van janu
ari/februar 1987 stond al uitvoerig 
vermeld wat er uit het definitieve rap-



port is weg-gecensureerd. We zullen het 
hier niet herhalen. 

IAEA 
Het IAEA, Internationaal Atoom Ener

gie ~entschap, moet volgens-haar sta
tuten het gebruik van kernenergie sti
muleren en is een afdeling van de Ver
enigde Naties. Het werd in 1957 opge
richt en het zetelt in Weenen. De IAEA 
maakt haar doelstelling tot en met waar. 
In haar uitgaven is geen enkel woord 
van critiek op kernenergie aan te tref
fen. 
Gezien vanuit de atoomlobby moet het 
OSAR-Team dan ook zeer betrouwbaar zijn. 
Desondanks was het concept-rapport ramp
zalig! En zelfs het bijgewerkte rapport 
was voldoende om Borssele in de tweede 
helft van januari stil te leggen. En 
waarschijnlijk komt de centrale pas 
eind maart, begin april weer in be
drijf. Het moet daar een ongelooflijke 
bende zijn geweest! 

Toen Eisenhower in 1953 de "Atoms 
for Peace" campagne lanceerde, zagen 
de grote nucleaire bedrijven , met 
Weetinhouse en General Electric voorop, 
een gouden toekomst. Het aantal kern
centrales en het aantal landen met 
kerninstallaties zou gigantisch gaan 

groeien. De kunstmatige scheiding tus
sen het militaire en het vreedzame ge
bruik van kernenergie moest voor de pu
blieke opinie serieus uitgespeeld wor
den. Daarom moest er een instituut ko
men ter stimulering van het "vreedzame" 
gebruik van kernenergie en met een con
trolerende functie. Dat werd het IAEA 
te Wenen. Controle op basis van vrijwil
ligheid. De inspecties worden bijna al• 
tijd van te voren aangekondigd en mogen 
de souvereiniteit van een land niet 
schaden. De lidstaten van de IAEA hebben 
invloed op wie er in de OSAR-Teams zit
ten. Kennelijk was het team in Borssele 
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toch wat ongezeggelijk. Voor de inspec
tie van Dodewaard is nu een Nederlander 
toegevoegd. 

Pas na Tsjernobyl zijn de veiligheida
inspecties van de IAEA in de publiciteit 
gekomen. Zo vaak vinden ze dan ook niet 
plaats: Borssele was de elfde keer! 
De OSAR-Teams moeten uitgenodigd worden 
om te komen. De rapporten zijn geheim 
totdat de eigenaar van de installatie of 
de regering van een land ze openbaar 
maakt. De visie van het IAEA staat borg 
voor een op enkele trivialiteiten na cri
tiekloos rapport over de veiligheid. Ze 
worden betaald door de landen die de in
specties toestaan. 

NON-PROLIFERATIEVERDRAG 
Het Non-Proliferatieverdrag dat op 12 

juni 1968 tot stand kwam, maar pas in 
1970 in werking trad, toen meer dan 40 
landen tot ondertekening hadden besloten, 
is gekoppeld aan de IAEA. Landen die af
zien van de verdere verspreiding van 
kernwapens, kunnen wetenschappelijke on
dersteuning op het gebied van kernener
gie krijgen van de IAEA. Ook de kernwa
pen producerende landen, zoals Amerika 
en Rusland, kunnen toetreden tot het ver
drag. Zij moeten een boekhouding van o.a. 
hun "vreedzaam" geproduceerde plutonhun 
bijhouden~ die gecontroleerd wordt door 
het IAEA. Dat plutonium mag niet gebruikt 
worden voor kernwapens. In de praktijk 
is gebleken dat de wil tot deze controle 
maar zeer gering is, nog afgezien van de 
practisch technische onmogelijkheid. 

REACTIES OP HET OSART-RAPPORT 
De reacties op het rapport van het 

OSAR-Team waren voorspelbaar. In het ka
mer debat van 29 januari bleek opnieuw 
dat de regeringspartijen en klein rechts 
geen enkele reden zien tot bezorgdheid 
of tot het stilleggen van de centrale 
totdat alle gebreken zijn verholpen. 
De PvdA en klein links vinden dat daar 
wel redenen toe zijn. Ook de Raad van 
Bestuur van de PZEM is verdeeld. In 
die raad blijken ook enkele PvdA-ers 
tegen stilleggen te zijn. Volgens de 
directie zal stillegging alleen maar 
onrust onder de bevolking veroorzaken! 

Maar het niveau van deze hele vei
ligheidediscussie is natuurlijk beden
kelijk. Er wordt gepraat over kapotte 
lampjes, het ontbreken van gasmaskers, 
scherpere controle etc. Gebreken die 
de veiligheid van de centrale natuur-



lijk niet ten goede komen. Maar al zou 
alles piekfijn in orde zijn, een Ne
derlandse versie van Tsjernobyl blijft 
mogelijk. De discussie over het OSART
rapport zoals nu gevoerd is bedoeld om 
een bewijs van goed gedrag te krijgen, 
om wat ongerustheid weg te nemen, als 
psychologische voorbereiding op de be
slissing begin '88 om minstens 2 nieuwe 
kerncentrales te bouwen. De veiligheid 
is alleen echt te verbeteren door Bors
sele en Dodewaard definitief buiten 
bedrijf te stellen. 

Eind april komt er een OSAR-Team 
op bezoek in Dodewaard om daar een 
zelfde veiligheidsonderzoek als in Bors
sele uit te voeren. Midden januari 
ging Dodewaard al buiten bedrijf, voor 
een ingrijpende reparatie aan de koel
waterinlaat, aan de onderkant van het 
reactorvat. Omdat het daar veel te 
radioactief is, gebeurt de reparatie 
met op afstand bedienbare apparatuur. 
Men wilde, aldus een woordvoerder van 

JAAROVERZICHT '86 
Vervolg 

26 juli: In Sellafield moeten acht me
dewerkers hun werkruinte verlaten als 
daar een verhoogd stralingsniveau wordt 
gemeten. De oorzaak is een lekkage door 
oververhitting van een doos waarin zich 
schaafsel bevindt van de bekleding van 
brandstofstaven. 

3 augustus: In een kerncentrale in Pe
linbaba (Zuid-Afrika) komen bij een 
brand twee mensen om het leven en raken 
twee anderen ernstig gewond. Bij de 
brand zou geen radioactiviteit zijn 
vrijgekomen. 

8 augustus: De directie van de bijna af
gebouwde Franse kerncentrale bij Catte
nam geeft na protesten van de Westduitse 
deelstaat Saarland toe dat er een "brand-
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de GKN (Gemeenschappelijke Kerncentra
le Nederland) een mogelijke lekkage 
vóór zijn. Dat ze dat niet lukte, zal 
ondertussen iedereen bekend zijn: 4000 
liter radioactief water ontsnapte. 
Terwijl de centrale stilligt zullen 
ook de splijtstofstaven gewisseld wor
den. En met zenuwachtige haast wordt 
er voor gezorgd dat het OSAR-Team op 
Dodewaard niets aan te merken zal heb
ben. 

ACTIE DRIEDAAGSE 
Eind april is Tsjernobyl alweer 

een jaar geleden ontploft. Overal op 
de wereld zijn de langzaamsluipende 
kankertumoren zich aan het ontwikkelen. 
Duizenden doden, maar pas over een 
aantal jaren. En in de statistieken 
zal nauwelijks een oorzakelijk verband 
zijn te leggen. De enige wereld die wij 
en ons nageslacht hebben, is enorm ver
vuild en ook al veel eerder, door o.a. 
atoombomproeven, radioactief besmet. 
Het is allang niet meer na te gaan waar 
we ziek van worden. Wel kan gezegd wor
den dat met Tsjernobyl weer een mijlpaal 
werd bereikt, duidelijker dan alle voor
gaanden. Het cynische van dit alles moet 
duidelijker worden. De "verjaardag" van 
Tsjernobyl mag niet onbemerkt voorbij 
gaan. Met de actie driedaagse van 24, 25 
en 26 april zullen we Tsjernobyl geden
ken. 

Bron: Bluf en anderen. 

je" is geweest in het hoofdgebouw van 
de centrale. Volgens de directie en het 
Franse Ministerie van Binnenlandse Za
ken was er "geen vuur, maar rook. Er be
stond nooit enig gevaar. Het stelde 
niets voor." Volgens de woordvoerders 
ontstond er rook toen gloeiend hete teer 
op plastic terecht kwam. Toen de brand
weer kwam was het probleem al door het 
personeel opgelost. 
De kerncentrale bij Cattenom is de groot
ste ter wereld en ligt op het drielanden 
punt van Frankrijk, Luxemburg en West
Duitsland. Voor ongelukken is met deze 
landen een speciale telefoonlijn aange
legd. Deze werd niet gebruikt. 

Wordt vervolgd. 

Bent u al lid van de VCBW Fryslln? Niet 
telang wachten. Dat is veiliger! 
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