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REDA KTIONEEL

Dit zou een llIodel-exelillJlaar moeten zijn van on~ aktieblad. De ~troomgroep laat
zijn gezicht zien op de zoveelste lIlaflifestdtie. Som~ besluipt mij het gevoel dat we
niet zo heel veel opschieten. Elke lIlaand maken we een blad en we merken er nooit
veel van of het nou werkelijk aansldat. Wij missen respons van de kant van de
lezers. Ik vind ook dat we onszelf te weinig laten zien, dat we feller moeten
inhaken op aktuele dingen, dat we af moeten van een te onpersoonlijke en te
weinig kreatieve aanpak. En de r"edaktie moet, op enkele uitzonderingen na, meer
onderzoek doen en ook meer journal istiek speurwerk. Dan alleen kunnen we werkelijk met nieuws komen. Of de autoriteiten hinderlijk op de huid zitten. Nu
hebben ze weinig last van ons, vrees ik. Er is nog één ding wat mij persoonlijk dwars zit Kernenergie is een technies onderwerp, en geeft de mensen de
kans een beetje onpersoonlijk bezig te zijn en hun eigen dingen buiten schot
te houden. (Ik betrek dit ook op mezelf) Persoonlijke relaties - om nog niet
te spreken van lieféésrelaties - blijven bl'iten het gezichtsveld. Of zie ik dat
verkeerd? We kunnen vechten tegen kernenergie, maar we bereiken niets als we niet
tegelijk aan onze eigen bevrijding werken. Het klinkt misschien een beetje prekerig.
Van de andere kant kunnen we natuurlijk niets anders doen dan serieus werken aan een goede en belangrijke zaak. Daarom, laten we hopèn op een suksesvolle manifestatie en vruchtbare ideeën voor de toekomst. Ik hoop dat de redaktie
kans Ziet zich duidelijker te "profileren".
Sterkte:
Namens de redaktie,
Toon.
Hilbrand.
Ad, Co r, Robert, Li es ,
Dick. Hilbrand, Toon,
Martin en Hans

OP NAAR 500
ABONNEES!?
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WAAROM
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A.K.B. WAARHEEN?
De manifestatie- "AKB- waarheen v is, zoals
zoveel dingen. niet uit de lucht komen

Met name willen we de .diskussi6 c.entra...
ren rond (ekstreem gesteld) de 'I01gende
vallen. Wij als stroomgroep hebben de
tegenstellingen: enerzijds de ~
manifestatie niet georganiseerA omdat we
steeds maar weer te moeten reageren met
Almelo~demonstratie ter diskussie stond.
niks beters te doen hadden. IntegeGdeel.
a1Jerll!!i aksies tegen .wat .de atooramaffia
Daar bleek heel duidelijk det allerlei
flOU lIle!!lr voor snode -plantIen heeft • .Dat
maal" daaro.ver willen l!Ie het in bet volgende andere mensen buiten destroomgro.ep wel
leidt tot steeds maar weer nieUllv'e ..aksia5.
hebben.
degelijk ideeën hebben over zaktm, die
maar tevans tot het gel/aart dat die
In de periode na .de Al...lo-demonde strijd tegen kernenergie betreffen.
aks1.es a~b.\f~ door .onze tegenstanders
str.tie (4 .... rt '78) en voor.l toen
Met hen (jullie dus) willen we
nu en
worden ingekalkuleerd {lOlt laH jaar een
helema.l duidelijk werd dat ondanl<5 al
àan op wat grotere schaal van gedachten
..dagje .demlMstrer.en, .en dan z::ijn.ze.Gft$
die .ksie die klere UC toth doorgaat.
wisselen, zoals dat zo mooi beet.. :we
weer .wijt}. Willen we effektief te
zijn we al's leden v.n Ae stTOOlllgroel'
moeten imr.ers voorkomen, .dat h.etgaat
l.rerx gaan dan is het ..aaderz'ijds _dil
nogal eens mens-en tegengékomen. d1-e
.zoals het meestal gaat Df JiIOet gaan; een
ons bezig te houden met de strategie "p
zj eh afvróegen of ~'e in slaap war.en
aantal mensen dokteren van alles uit
lange termijn: oot en juist tussea ..w:ies
gevallen. M.a.w. v.eehr.uldi'9 hoor.den wa
tot ze een pasklare aksie hebben bedacht
de vraag~' wanneer wordt er nu eens de
warna de "rest"' als p,en soortdemonstra.. door mensen bij de strijd batrekJcen .via
het weliswaar veel JIIhader 'sp:eUakuJ.Aire
een of andere aksie .ondernomen? De sneUe
tjeve1! wordt oPge~n achtar hen aan
:maar Jlin~teDs zo nuttige werk als bijv.
kweekreaktor in Kalk.r werA dan vaak al.
te hollen. Daarom willen we als stroDavoorbeeld gebrui1(1:: per slot ".." rekenil1!l
groep iedereen nu al bij de v.oorb:ereiding proberen de bevolkil1!l vi. werken in de
wijk.~ 0lJ scholen etc. voor.de .AD_m
is dat vl.kbij. "roev.llig" zijn zowel
van aksies en a19emenes~rategiediskus
te _ken ~ Pas dan krijgEn we een werke..
sies ).>hum:) b..treklten. zodat iedenoen
Kalkar als Almelo .1 net <loeIwit 1ll'Weest
1 ijke ... rbredi Dg van de strijd. 811 zi jn
van zeer vote "ltsies: .det leen.dus ""9
ook achter opzet en inhoud van al die
we in sta.t kernenergie tege.a te houden.
dingen staat • llllldat zij of hij :ze ooJc
steeds, .en ter.ecbt~
liaar ons gevoe I bIlJun er ln.de
!'!aar goed. de vraag, 1lI!bllUrt er ""9 wat?
gewoun zelf ""'" !leeft 1>ep•• ld:dan is het
praktijk v••k ....1i.......r wrijvingen te
pas ieders llsie. En trouwans Er zijn
VOor dÜ!genen di e behoren tot 1h! ~~
kreat1.eve -geesten -genOl!g cm aan ~e 1
bestaan tussen deze twee"1lpvatti11lll!O"
l'1;s-eerde ..ker.neoerg i etegenstarnlers~
meer te denken dan waar wij als s ~
het ..antwooro in zon-rn duidelijt.., da~
(het is heel 1lIlleilij. l1.et allebei teg2ljk
groep llplromen Wat betreft de vom en de
zij (eR wij du$} wisten dat -er "O'V.er ni'eu'd
te doen). toch den""" "" dat . . het ""'t
inhoud .an aksies bij voorbeeld.
de AKS t!'rgens daar.t.unJm in -lII02ten
te votlT2ll "ltsi... 'lIi1:ftlerlJi JlIIllikussieerd
werd. Maar belal1!lrijl<:er 1I01l voor de AKI!
was de di'smssie over de -ervaringen iJl
AI...l1l (l!1l Ka'tar) en <Ie "1'es...n" die we
daarlJlt kunnen trekken. Er is een tijd
9"W...st dat we hebb81l 'll"praat1lver lle

beeld de politiek van de stroomgroep
(SSK. maar ook van het Stop Kernenergie
Komitee.SKK) bij de voorbereiding van de

00.

vraag hoe we de 'door aksi2s 'Ontstane
t<>nden ,...t-

.nti-~ernenergie-b~i1!ll

houden en verder u~uwen. Dat is
gebeurd tijdens een (overi_ ~
ge%OlI ig) diskussie-weekend Tan de
stroomgroep in Arnhem. eind juni.

in' de dikussies n.a.. '. -een ni'RWe"'SCàD-

lingsk'Ursus~

op een interne temaavolId over scholing e.d •• "" ",,-..lijit
op de tweewe~elljkse plenaire vergaderingen.Maar .dearover is nok -gebabbeld
(nou ja•••• l op landelijk n,YO tussen lle
verschill>mde stTOOlllgroepen in den 11lllde
en ...t. het LalId.Hjk Energie _iue (L~)
Haas t vragen als: hoe houden we ,de
bereikte versterking van de ~ vast1 hoe

ve~reden 'We ons? wat voor aksies moeten
er worden gevoerd7- is ook uit- -en b~~
voeri~

gebakkeleid over de kwestie: hoe

eoeten we de

,anti~kernenergie-beweglng

organiseren als onafhankelijke beweging

tegen. de uitvoering van het idiote
kernenergieprog~a.

llmdat 'We gelukki~ kunnen ste1l.", lIat de
AIQl meer is dan de StnlO!ll9roep. "';lden
W(' dergelijke punten nu ook met de niet-

georganiseerde kernenergietegenstanders

(hi folks:) bespreken. We b.seren ons
daarbij bijvo<7rbeeld op de ervaringen
tijdens de Grohnde-monifestatie van
18 februari van

~it jaar~

.cltte. I_fd
hebben we OM met de manifestatie dan
ook het volgende totdoel gesteld:
1 verantwoording van het :beleid 'lan de
stroomgroep. zoals d.t de afgelopen tijd
is gevoerd,
2 informatie over mogelijkheden. die er

1'let bovenstaa1lde in het

waar bijvoor-

voor mensen zijn heel konkreet bij de
beweging tegen kernenergie betrokken te

worden.

3

1<Dl!b!n. Hoe precies. daaT'OYl!T 1>eeftde
stromngroel' wel ellige ideeën." 1IIUr nogmaals we hebben er ontzettende beboeftl!
aan dle ter diskussie te stellen, aa~
te vullen etc~ door een manifestatie_t
alle

kernenergie~tegenstanders
..

met name

ook en

-die buiten de stroomgroep.

Eigen1i;lt is de ",.n;festatie·l\l(1l'waarheen- dan ook geen 'nonnale'manifesU"

tie. Want op de eerste plaats hebben we
seen ukiink.ende namen"op het progranJDa.
Owz. er komen geen bekende korifeeën
waar iedereen met rode oortjes konsumptiefnaar zit te luisteren, om vervolgens
al of ni~t gesterkt weer huiswaa~ts te
keren. Op de tweede plaats staat vooral
de diskussie centraal over de vraag hoe
wij als kernener9ietegensta~ders verder
moeten om die idioterie tegen te houden.
Oftewel het gaat erom dat wij met zijn
en haar a11en aktief ~an de manifestatie
deelnemen door jde~ën, suggesties, kri~
tiek etc. aan te dragen. En wie heeft
die ideeën niet, die tegen kernenergie
is, in Kalkar beeft gedemonstreerd, in
Almelo heeft meegedaan of gotweethoe·
aktief 1s geweest.
Met het oog op bovenstaande hebben we
dan ook sprekers/spreeksters uitgenodigd. Nfêt omdat zij bij de pers bij •.
als rlê woordvoerrlsters/woordwoerders
naar voren zijn geschoven-die lui schijnen altijd behoefte te hebben aan leiders of 1eidsters- maar omdat ze zelf
aktief aan de dagelijkse strijd tegen
kernenergie hebben deelgenolen en no9
deelnemen ..
Boer Maas uit Kalkar heeft eenllsnelle
broeder u bijna op zijn stoep staan .. Hij
weet dan ook waar je 't .over heeft, .als
ie zal vertellen over zijn strijd tegen
de westduitse overheid, om te verhinderen
dat ie binnenkort zijn aboD8Delk niet
meer kwijt wordt .. T~vens i~ hij niet alleen daar .mee bezig geweest. en za] hij
ongetwijfeld bet nodige op zijn tong
hebben over de ervaringen met .anderen,
partijen, vakbonden etc in de BRD.
Nou, en ook Theo Hendriks lult nîetuit
zijn nek .. Hij woont in Gronau,. "Jak Over
de grens bij Almelo ,waar ze ook zoln
ue wtllen .neerpoten. Hoe zijn beleyeni.ssen
met het organi seren van en werJc.en onder
de plaatsel ijke bevolking zijn, 2al bij
dan ook vanuit zijn ~olitieke pr4ktjjl
kunnen belichten• .oaarbiJ staan """ral
entele 'Oorza'ken -centraal. die "Ver.antwoordelijk :muden ironnen zijn voor bet nla.
tieve isolement ~aarin de westduttse
Al<Blijkt .te zijn terech~k_n.
Behalye rlat zij twee het internationale
karakter van onze strijd zouden kunnen
bel ichamen t ttmnen we dus ook van hen
leren hoe het er in de BRD (al of niet
fOlJt) "an toe gaat.
De andere drie zfjn ook niet bepaald
onbekend met de problematiek van kernenergie. Herman Verhagen bij"".,rbeeld
za in het SKK van Nijmegen en heeft
zi eh al enige tijd teoreti~s met -miljeu t
ekologie ed. bezig gehouden. Aan hem de
vraag: heeft het k.ost wat kost ,-doorzetten
van kernenergie iets te maken _t de
werel~ waarin wij leven? wat voor 8Dt1even heeft de atoommaffia en haar komuiten-pOlitici. dat ze andere zaken_belangrijk~r vinden dan de gezondheid vanaens
en mil jeu? en wat voor geyolgen heeft dit
alles voor de AKB? waartegen vechten ~
ei~enlijk en van daaruit: waarvOOr Yechten we eigenlijk? Op al deze vragen kan
Herman zich stuk bijten; maar geen nood.
Herman: ieder van ons heeft daar wel
zijn en haar eigen ideeën over, zodat je
in de diskussie niet alleen staat. Bovendien verlangen we helemaal geen pasklare
antwoorden; die lij~en trouwens toch maar
tot onktitiese zelfverzekerdheid. En daar
kopen we niks voor.
Maar,gned, er komen nog meer mensen praten. Lies van Schayk bijvoorbeeld. Zij
is aktief lid van onze eigenstest~
groep. dus van haar kunnen we een pleidooi verwacht~n voor een autonome~ een
zelf-organisatie van de AKS,. Niet zozeer vertrouwen op politieke partijen

en zo. die vaak toch de zaak prober.e~
te gebruiker. voor verkiezingsstunts
of ledenwerfkampagnes, maar vertrouwen
op eigen kracht. Bij ons kernenergietegenstanders-pur-sang zullen geen
nevenmotieven een rol spe' en. En we zijn.
zelf wel in staat om door bijv. in wijken
op scholen ed. te werken de bevolking
bij de aktiviteiten tegen kernenergie
te betrekken~ met ons allen kunnen we 0
onze eigen boontjes best doppen. Omdat
e~ ook een aantal vrouwen in de stroomgroep zitten en uit de (autonome}'vrouwenbeweging ook mooie dingen ontstaan,
zal Lies tevens ingaan op de vraag waarom
de vrOuwen het ook als vro~tW belángrljk
vinden tegen kernenergie te strljden
maw. zij zal ingaan op de vraag naar,de
relatie tussen feminisme enAXB.
l

in Almelo was betrokken. Zoals bekend
werd die voo rberei ding gedragen.dDDr
een heel breed Almelo-verbond. waarin
bijDI alle linkse partijen de vakbeweging, kerkelijk.e groepen I anti-imperialismeklubs. miljeugroepen en de Jatikernenergiebeweging ed. verenigd waran~
Is di t nou hoe we de strijd tegen h~r:A
energi emoeten voeren1 Boeken we za l)a$
sukses?· Of zijn er ook Dadelen ver~en
aan zo'n brede aanpak? Oaarn_ .zal MJ
net een en ander te berde brengen.
l

Een heleboel dus, al met al. 'Maar _t Al
die inleidende praatjes beogen we .. h't
iedereen in de zaal kapot te $l~n~
Integendeel. zij moeten materiaal .aandragen voor de diskussie over 4evraag
hoe we de strijd tegen kerneurgie .alJrgen.,
onnnorgen en mlge-Rd jaar etc._t
zijn en haar allen het best kum:ren,
voeren. Daarover zullen troawens oot
IS avonds Manus v. Brakel en Wi1lem P-auli
van de strocmgroep het een en aDder i ..
brengen, maar dan toegespitst np _land
en met name op de .AKB in Jl:ijmegen.

Dus: zij dragen sl&hts materiaal am.
Vnor ons is de manifestatie pas geslaagd
al s de diskussie <lllor iedereen gewen!
wordt l als uit ons gezame.nl ij.Jr: -Faten

""ge-

Tot slot spreekt nog Pi eter Lammer. al
enige tijd zeer bard bezig in de Vereniging Milieu Defensie, waa'Tvan :de naam
al duidelijk aangeeft waar'IDor ze staan.
Tevens zit ie in het Landelijk Energi.e
Komitee, via welt tomi tee hij dinkt b~j
de ~rbereirling van de demonstratte

erover we met herai_ _ed en
'lII!lttheid via allerlei al:sies l!n.al<tl";teiten die atoomidioteJ'l wel weer .eens' ...
poepje zullen laten ruiten; .811 daar
laten we het dan niet bij. Kom m~a..'W~
liefst JIlet ZD1I'2el lIlOQ21ijk op dev;jf.en"
twintigste; maar breng dan in _t je DIJ
je lever hebt .. wat jij ervan vindt, boe
het .olgens jou Ye1"!ler ""et. Oon heeft
de manifestatie zin: als er een giglnties \'.."""lg op l:omt.
her en l!Ulld.

HOE STEEKT DE
SSK IN ELKAAR ?•
We 2ullen in het kort proberen enig inzü:ht te verschaffen in de voor vele
duistere structuren van de Stroomgroep
'INijmegen" .
Tnt ongeveer 'S-eptember VOrig jaar (voor
de Kalkardemostratie) lagen de zaken simpel. Om de drie weken werd door de hele
Stroomgroep vergaderd~ Alle zaken waarmee we bezig wal"Bn kwamen aan de orde.
In de laatste periode voor de Kal kardemostrati~ vergaderd~ we'wekelijks bij
Ries en Piet op ~e Vondelstr.6.
Door de snelle groei van het aantal l~
den en de toename van de werkzaamheden
werd deze situatie onhoudbaar. Veel te
veel moesten een overvolle agenda d0or-

werken.

Al snel werd de struktuur nn de S.S.L
radikaal veranderd I er werden vier sUbgroepen opgericht.

de infogroep
Deze greep verzamelt,maakt en ftr51JTf!idt
infonnati-e. Oe verschillende aktiviteiten van de INfO-GROEP vinden plaats

4

in Wl!rkgroepen. Uitzijn s.... tijdelij1<e
lb••maken van boeken,diaserie) en blijvende groepen. De blijvende, lijn de archiefgroe,. deze houdt ons archief bij;
Oe onderwijsgroep ( zie elders in dezè
Onderstroom), de sdu>lingsgroep( zie
ook elders) en -de vonningswerkgr.oep.

sekretariaat

Deze groep verzorgt tie financiin .. de
post~ het 'IDéltariaa' voor de stand in d!

stad. etc.

de bbg
{DE BI1IIml- lllJITDlIJlIlD 'GROEl"

Oeze ""derhoodt de kontakten "",t 'andere
groepen in Nederland en Duitsland~
Oe BBG brengt in al deze samenwertingsverbanden het standpunt in. van de Stroomgroep. Ze,zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van de Stroomgroepnaar
buiten toe.

onderstroom
Deze groep verzorgt( inhoudelijk en
organisatories) ons gelijknamige
maandelijkse aktieblad. In een ander
artikel in deze Onderstroom gaan ze
uitgebreid op hun werk in.

===

Er is natuurlijk overlag tussen.~eze
groepen. We hebben een keer in de twee
weken een plenaire vergadering. Hier worden besproken wat onze standpunten zijn.
Oe meeste onderwerpen hier ~rden voor
de BBG ingebracht.
Om de plenaire te ontlasten van allerlei
prakties werk. houden we elke maandagavond een werkvergadering. Hier komen
twee leden van elke subgroep
Hier worden besluiten genomen over lopende
4aken, zorgen we dat de binnen gekomen
post op de juiste plaats komt en bereiden
we de plenaire inhoudelijk voor. In de
loop van de tijd heeft deze Maandagavondgroep bet meeste sekr.e.tariaatswerk
overgenomen.

Een tweede probleem na Almelo was de V8rzelfstandiging van de subgroepen. Vooral
vanuit de aard van de verschillende we~k·
zaamheden groeide de visie op de ontwikkeling van de strijd en wat belangrijk
werk is uit elkaar. Derigoreuze opsplitsing
in $ubgroepen moest doorbroken worde~.
Het nieuwe werk dat we aanpakte.moest veel
minder door een bepaalde subgroep gedaan
worden.maar door de stroomgroep-leden die
er zin in hebben. Voorbeelden van de vermenging die langzaam is opgetreden zijn
de scholingsgroep en de groep die zich
bezig houdt met de Brede Maatschappelijke
Discussie. Dok de groepen die bepaalde
tijdelijke taken opzich nemen worden zo
mogelijk uit de hele stroomgr.oep samenge
steld. De voorbereidingsgroep VOOr .de manifestatie is hier een voorbeeld van.
De groep die 50 vragen en antwoorden heeft
herschreven is een ander voorbeeld. Zulke
tijdelijke groepen noemen wij Ad-Hoc
groepen.
Een derde probleem na Almelo was dat in
de plenaire vergadering voornamelijk het
werk van de BBG besproken werd~ De informatie aktiviteitenen het beleid van Onderstroom kunnen veel moeilijker ah -regelmatig terugkerend agenda punt ""rden
besproken. Dit is veel meer lange tennijn
werk. Dm ook het werk van deze groepen
bespreek.baar te maken en te zorgen dat
dat het op een goede manier onder~eel
wordt van ons Stroomgroep beleid benb~n
we nog iets b.edacht namelijk Thema .a.vonden
Zo kun je bv. een avond goed praten Dver
het beleid van de scholingsgr4ep, waarna
de mensen .... half jaa,..aan het werk ku-

Na de Almelo demostratie is er weer het
een en ander gewijzigd. Allereerst was
er het probleem vaR ~e opvang van nieuwe
leden. Vaak vielen deze tussen bet wal
en het schip met als gevolg dat ze verdwenen. We hebben eenintroduktiegroep
opgericht. die nieuwe leden Dpvangt en
wegwijs maakt in de stroomgrnep. Via ~e
sprekken met men1en uit ~erschillende subgroepen vinden nieuwe leden hopelijk snel
hun plaats in de Stroomgroep.
Een andere ingang voor de str.oomgroep Zijll neo.
de Scholingskursussen, die ..ov.erigens voor
een breder l'wli". zijn opgezet.

Het is ~doenlijk om~n indruk te 'geven
van al het Wl!rk van de infol'1llllti"1lroep
als geheel. Daarom hebben we uns beperkt
-tot een verslag van de aktiviteiten van
de onderwijsgro"l"

Oe onderwi jsgf'01!P van de stroomgroep
bestaat ui zeven ~nsen~die bijna allemaal gewerkt hebben (of nog werken) in
het middelbaar onderwijs. We zijn nu ongeveer een jaa~ bezig. Naar leraren toe
was onze voornaamste aktiviteit het
geschikt maken van onze diaserie als les·
-ateriaal. Op vonmingscentra en in het
onderwijs hadden we met verscheidene
diaseries al eerder ~rvaringen opgedaan.

Een laatste konklusie rB Almelo met
betrekking tot de organisatie en de demokratiese besluitvorming is dat we zoveel
mogelijk streven naar schriftelijke verslaggeving van de verricht e aktiviteiten.
Samengevat zitten we dus met drie subgroepen en een aantal ad-hoc gnoepen.
Deze stemmen hun werk op elkaar af en waarborgen de ~emokratle$e besluit vorming
in de maandagavond groep~ de pl~OIire ~ergadering en vj~ thema avandeft.
We hebben gemerkt ( vooral in de Info-groep)
dat er een aantal beperkingen kleven aan
de huidige opzet. We strijden all""n tegen kernenergie en hebben ons nauwelijks
verdiept in wat we wel willen. Ons .d8IDn"
straren is een ~rm van aktie dje .aansluit
bij bepaalde bevolkingsgroepen. Andere
groepen raken er niet zo aktief bij betrokken. We gaan altijd ergens anders demostrere, wat op den duur funest is.
om deze beperkingen te Doorbreken startea
we nu een aantal Themagroepen. Op de ...nifestatie komt dlt ultgebreld .aan de
orde. In deze Ol1C1erstro.om zetten de verschillende Tbemag,roepeR hun \1tlDrlopige
plannen uiteen. Iedereen .kan in een
Thema groep aktief wo,",,''' zonder echur
in dl! StroOlll9roep .... te draaien.
Voor het sl"9"l\ Vall de rl>allagl'4l!Pen zij>l
.niauwe mensen onontl;eerl ijk.

lluud Bikken nIt

KERNENERGIE IN
HET ONDERWIJS
We zijn ook direkt met schDH1!TefI bezig
geweest. Samen met het NCSV hebben ""
een scholierenweekend over kernenergiE
georganiseerd. Tijdens dit weekend 12eroen we onder andere enkele scholieren
van het NSG ."nnen. Dankzij deze mens,,"
hebben we op school enigszins systematies kunnen werken (met het gevolg dllt
er ongeveer 50 scholieren mee naar
Almelo gingen).
Tijdens de manifestatie zullen we
IS middags beginnen met het draaieR 'Yin
de diaserie. We maken ook een uitgebreirle
stand waar we het ons bekende lesmateriaal
uitstallen. Na de diaserie kunnen we verder praten in 2 richtingen:
1 Mogelijke projekten over (kern)l!nergie
en onze bijdrage daaraan.
2 De vraag: Wat 'kunnen s'Cho1i1!ren ttoen1
Ten eerste natuurlijk de vraag:
Hoe kun je als seholier goed in de ~troom
groep werken? Maal'" we hebbe1t ook nog een
ander idee. W~ zitten namelijk in een
samenwerkingsverband van scholengroepen
van verschillende aktiegroepen. We he~R
het plan om met zijn allen een politiek
scho1ierencafé te organiseren, waar elk.!!
aktiegroep dan een of meer middagen kan
verzorgen. Hiervoor is de hulp van aktieve
scholieren natuurlijk onontbeerlijk.
I n de vari ge omterst1"OOll hebben we al
het een en ander ~sc'hreve:n over de
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dhS1!n... unze ...ctltarli1jgende fi10snfie
en wat wij er venter:mee willen. Hoewel

het natuurlijk 'e'I'I .beetje raar is"
bftle keer hetzelfde artikel in 'Onde,.st\"lllllll
op te nemen hebben we in deze bijnmdere
omstandigh~n beslllten het tocll ......
te doen.
De dias..ri... di.. we 's~ 1Irui"";
De onderwlJsgroep van ~roep
heeft een diaseri-e 1Jlet geluidsband 'e1I
toel ichtend stencil gemaakt o.er
k.ernenergie~

wat is de 'Opzet Vlm dl! dia..".i.......rom
hebben wij hiervoor gekozen ..n wat zijn
onze verdere pl.annen met deze di:aS:e1'ie?
1ll> 01ld9rwijs9""'l' wil alle sc1l'Olie""n

informeren .over de gevo 1gen van de inll'Oering van kernenergie. We willen van
daaruit de oiskussie aanzwengelen over
de noodzaak van kernenergie en ~an het
groeiend energieverbruik~ --meer in het
algemeen owr ekonomiesegT'oei, over
de mogelij.kheden van alternatieven ~n
natuurlijk over wat je zelf kunt doen.
We zijn ons er terdege van bewust~
dat infonmatie van onle kant zodanig
moet zijn dat wij als aktiegroep s~rleus
overkomen. Wat dat betreft moeten we
nog heel Kat vooroordelen overwinnen.
Daarnaast zijn we van mening dat we
samen moeten werk:en met progressieve
leraren en leraressen. Zij kennen ~

in de klas. zij kunnen ook
voor de eventuele kontinuiteit zorgen.
In de diaserie hebben we bewust niet
voor ~en totaal visie gekozen~ we gaan
alleen in op, de vraag wat kernenergie
is en welke problemen het met zich
meebrengt. We begtnnen met een aantal
voorlbeeldenvari wat ertergieis én wat
het principe is v~neen elektriciteitscentrale. Daarna gaan we over op kernenergiè. Achtereenvolgens komen aan
de orde: het principe van kernsplijting,
de kettingreactie. de atoombom en de
kerncentrale, de doorsnede van een
kerncentrale en het reactorvat, het
. uraniumtekort en de kweekreactor type
Kaikar, de opwerking van splijtstof;
de afvalverwerking, radio-aktieve straling en de gevolgen van een plutoniumekonomie en de samenhang tussen vreedzaam en militair gebruik van kernenergie.
De diaserie duurt bijna 25 minuten.
Het lijkt misschien een hele hap ineens,
maar dat valt erg mee. Hier heeft nog
nooit een lerares/leraar een probleem
van' gemaakt.
~ituatie

Met deze diaserie kan volgens ons
iedereen aan de slag, ook die ler.aressen
en leraren die opzien tegen het
techniese karakter van kernenergie.
Bovendien. en dat is voor ons doorslaggevend geweest voor deze aanpak,
zijn onderwerpen als het groeiend energieverbruik en de andere bovengenoemde
onderwerpen bij ui tstek gescbikt .oor
diskussie. Het .hèeft geen zin om hier
meteen onze men;"g naar voren te ,prer;gen. Laat ze er zelf maar achter ~omen.
Daar heb je veel meer aan.
Oe serie is bedoeld om de diskussie over
de (kern}energieprDblematiek op gang te
bel pen. Het baalt het prob1~ uit de
abstrakte sfeer en maakt bet ,.bESpree~-
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baar. Van hieruit willen we verder werken
aan zoiets als een projekt over kernenergie. Maar dit kunnen en willen we niet
alleen.Dit kunnen we alleen met de betrokken leraren/leraressen die zien tot
welke vragen en diskussie de diaseri2
leidt. We hebben zelf natuurlijk wel
materiBal en ideeën voor vervolglessen.
Een heel voor de rar.d liggende mogeliJkheid is om naast onze diaserie een VQOr~
lichtingsfilm van de overheid te zetten
~n deze te v~rgelijken. Verder kunnen
wij meehelpen aan het maken van lespakketten over hovengenoemde diskussieonderwerpen. We beschikken over redelijk
vee] informatiemateriaal. We ~~ten welke
films er in DDI]DOp zijn. Ook hebben w.e

BINNENLAND
BUITENLAND
De Binnen- Buitenlaml Groep, kortweg
BBG, heeft een nogal weidse naam~ Dat
is niet zo verwonderlijk als we zien
hoe wijdverbreid de aktiviteîten eR
samenwerkingverbandèn· zijn van de
anti-kernenergiebeweging. De BBG is
de subgroep van de Stroomgroepdie
kontaktenmet verscbillende
andere groepen en komitees i n Nijmegen
en (ver) daarbuiten voor haar rekening
n....t.
In Nijmegen verzorgde de BBg onder
andere d@ afvaardigi'ng naar het Stop
Kernenergie Xomitee (SKK) , het
Gemeenscbappelijk Overleg (GO) , en
komitees nond bepaalde aktiviteiten
als bijv. de"krakersmanifestatie,
lmei, vredesweek enz. Buiten Nijmegen
zijn het de regionale kontakten (als
nu rond de Kema kwestie) en op
landelijke scbaal: de Landelijke
Stroomgroep Stop Kernenergie (LSSK)
en via betSKK naar Almelo Voorbereidings Vergadering (AVV) toe.
Sorry voor de vele afkortingen, maar
bet typt uiteindelijk wel makkelijker.
Verder bestaan er nog incidentele
kontakten met. Bürger-Initiativen uit
llest-Oui tsland, bijvoomeel d met de
Landeskonferenz van 8I's uit NoordRijnland-Westfalen (oa over Kalkar).

I

GROEP

Op die vele vergaderingen zitten de
mensen van de BBg als vertegenwoordiger namens de Stroomgroep. Oe standpunten over verscheidene belangrijke
kwesties worden dan ook eerst op de
pleOilire vergadering van de hele
Stroomgroep doorgepraat en vastgesteld
De BBG heeft daarbij enerzijds een
funktie om de mensen die dergelijke
kontakten verzorgen te ondersteunen.
Anderzijds bereidt de BBG de verslaggeving en digkussiepunten voor
de plenaire vergadering voor~
I

Op ~laatselijk ni..au is een belangrijke taak van de BBG de samenwerking
in het SKK. Het SKK is een Komitee dat
door de SKK is opgericht en waarin
vele aksiegroepen,politieke partij~n
en andere organisaties vereningd zijn.
Het SKK is een soort ad hoc komitee
dat de mobilisatie voor grote akties
organiseert, zoals voor de UC-Almelodemon'stratie en de landeli'jke
aktiedag van de 2ge april (fietstocht
naar Dodewaard). Naast deze aktiviteiten doet de Stroomgroep ook mee met
aktiviteiten die zij belangrijk vindt
en die niet specifiek direvt met
kernenergie verband houden als bijv.
de 1 mei-viering en de krakersmani festatie.
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een simulatiespel over kernenergie: -een
konfrontatie tussen overheid bevolking
en aktiegroep Dver de bouw van een tem.
centrale in een klein dorp. We kunnen ook
een keer zelf komen om over onze ideeèn
en aktiviteiten te praten. Plannen genoeg
dus maar we willen dZe niet buiten de
docent(e) om uitwerken. Reakties zijn
dus zeer gewenstl.
Wle ~e a,aserle wil zien kan kontakt
opnemen met: Hans Glaudemans,Wolfstraat 5
Nijmegen. tel:560859, Df Sible Schöne,
Goi-isstr ~ 1, Nijmegen.

Landelijk is voor de BBG op de eerst
plaats belangrijk de vertegenwoordiging in de Landelijke StToomgroep
Stop Xernenergie (LSSK). een soort
federatie van verschillende (hoewel
niet alle) ~laatselijke Stroomgroepen
enenl'rg ie-komi tees. Daar wor.den 1ande1ijke aksies besproken en voorbereid
(bijv. Almelo, proefboringen), en
worden ervaringen en infor.mati.
uitgewisseld. Cp bet ogenblik wordt
~r tevens gepraat over het s_n·
brengen van alle plaatselijke
energiekomitee~ en stroomgroepen in
een landelijke struktuur. De LSSX
zit verder nog
met enkele
landelijke organisaties in het Landelijk Energie Komitee (LEK).
Via bet SKK waren er landelijk ook
kontakten met de zg. Almelo v,erberie
Voorbereidings Vergader;ng (AVV) , waarin een 40-tal organisaties bijeen
waren voor landelijke aksies rond
UC-Almelo.
Al met al
vormt dit een lange lijst.
De Aktiviteiten en aksi.s die voortkomen
uit al deze kontakten~ komen natuurlijk
niet alleen voor rekening van de BBG,
maar worden gedragen door gedragen door
de,Stroomgroep als gebeel, hetgeen
41 tot heel wat grootscheepse akties
heeft geleid.

REDAKTIE IN AKTIE
aktiviteit van de SSK - Nijmegen zich

sterk uitbreidde en er een heleboel

nieuwe mensen toetraden tot de strogm.
groep werd de SSK opgedeeld in drie
subgroepen waaronder de redaktie van
Onderstroom.
Al in de nummers 4 en 5 bleek dat Onderstroom een iets ander gezicht kreeg.
Deze nummers bevatten niet alleen
aktienieuws maar ook de verslagen .van
de Malville demonstratie, die een sterke

persoonlijke betrokkenheid veraadden.

Juist voor dit soort stukken moet
binnen Onderstroom plaats zijn.
In de loop van de volgende nummers kwamen
nog andere gezichtspunten naar voren.
Op de eerste plaats werd er veel informatie Qan sich" gegeven over üe
kernenergie en de gevaren ervan. !~
er bleek ook plaats te zijn VODr -dis
cussies rond de antiekernenergiebeweging (zie b.v. Onderstroom na 9~

Dit speciale manifestatienummer van
Onderstroom is alweer het lS-e nummer. We zijn nou bijna anderhalf jaar

bezig met het uitgeven van het blad.
In de loop der tijd is Onderstroom

sterk van gelicht veranderdtechter

de doelstellingen zijn zon beetje gelijk gebleven.

10,11,12).

Deze zijn en zijn geweest:,

I) Aktiekrant, die informatie verstrekt.

verslaggeving doet , over aktiviteiten
binnen de antiekernenergiebeweging.

2) Aangeeft waarom we tegen kernenergie zijn. Hieronder va1)en zowel meer
wetenschappelijke zakelijke stukken
als ook meer "woeste- persoonlijke
stukken.
3)Onderstroom moet proberen aan te

(bv. Russel-tribunaa1) etc.

volg gehad dat de laatste nUlllllers 302ijn~

Maar ook problemen deden zich
Een steeds terugkerende

Hoe zit de geschiedenis van Onderstroom
in -elkaar?
Het was oorspronkelijk de bedoeling een
vèertiendaagse aktiekrant te maken ,

met speciale nadruk op Nijmegen en

omgeving. Vanwege org~nisatorische rede~
nan was echter -een tweewekelij~se uitgave niet mogelijk.

In de praktijk werd Onderstroom 1 keer
per maand ui tgegeven.
Na de Kalkardemonstratie viel de ver-

l'XlOT.
~iscussje

binnen de redactie ging over de vraag
welke artikelen moet je weigeren.
welke criteria leg je daarbij aan.
Een vraag waar dan ook ieder lid
een andere mening over had.
Een tweede dï--scu'S-siepunt dat sterk
~pee1de

tijdens en na de A1melode-

monstrati'e -was tn hoeverre j1! ver-

Onderstroom heeft altijd opengestaan

voor allerlei bijdragen van veriChil1aQ

lende mensen en dit moet zo blijv~n;
Het is op de eerste plaats een blad
van en voor de AKS. Dit houdt tevens

in dat de verschillende gezichtspunten
binnen de AKB er een plaats in moe~
ten kunnen lIiuen~

Wat zien wij als taak voor de toekomst.
Dnderstroom zal een bijdrage 1IIOeten
èn een verdieping van het anti keruenergie standpunt . .Met name moet ÛI
On~erstrnom naar voren komen dat ~j.t
alleen een J'wetenschappelij.ke ll aulijse je tot tegenstander maakt

hoewel zulke Infomatie altijd gegeven
moet blijven worden. Ook andere
facetten zoals antiautoritaire op-

ste11 ing,gevoel van .onbehagen DlTer wt
er met ons ge~urt moetenin Onderstroom
een kans krijgen. En misschien dat cp
die manier -een verbrding uar andere
groepen plaats kan ,inden.

De .anti kernenergie strijd kan zich
in di~ zin .dan uiten als een facet
van ean grotere oovr.ede.

Aan de andere kant richt de kritiek
van de anti kernenergie beweging z1ch

op fundamentele keMlerken van deze

schil in standpunten binnen de AKB

maatschappel ijke ordening. De gl'Olldstoffen zijn niet onuitputtelijk.
Oe technologie wordt een probleem van

moet uit laten vechten 'in -een :blad

als Onderstroom.

Verder in hoeverre je als -reda'ktiJ!

de mens. Het zijn de technocraten die

vrij bent om eigen commentaar in
de vorm van tekeningen. satirisehe
stukjes enz. tot uiting kan laten
komen.

antwoordelijkheid voor Onderstroom on~
der een speciale redactie. omdat de

houden zoals tot nou toe gebeu~ is
door keuze artikels , al dan niet
als kwetsend opgevatte tekeningen.
taalgebruik etc.

van de anti kernenergie beweging

Deze uitbreiding van het nieuwsterrein van Onderstroom heeft tot ge

geven dat de kernenrgiastrijd deel
uitmaakt van een bredere beweging
die deze samenleving als onrechtvaardig ziet en andere manieren zoekt
waarop de samenleving inel kaar moet
zitten.

vaart t of kan het ook meer intern

leveren aan het anti kernenergie front
door te streven naar een verbreding

Tenslotte werd er ook nog ing~gaan
op polieke achtergrondinfor.matie,
die met kernenergie samenhing~zo
als repressie , situatiein De BRD

40 paginaas dik

Verderwat wil je met Onderstroom• .wie

wil je bereiken, een soort beleid dus.
Echter zelfs in de term beleid I>leken al problemen opgesloten.
Moet dit beleid duidelijk omschreven zijn wat betreft koers die je

de fundamentele beslissingen _n. ,.
Het Westen buit de Oerde Wereld ~k

.cInl". kernenergie nog steeds uit.

00\ aan deze aspekten zal Oaderstroal

aandacht moeten geven •

..

PROGRAMMA
MIDDAG

WlOFOPROGRAMMA: •
•
•
•
•
IJ PROGRAMMA •

AVOND

VAII 14.00 TOT 17.00
FORlJM DlS1<USSIE
.
.
MUZIEK VAN BRUIlO & MRTlN ( 11.1. Xl.EVI)
VERVOLG FORUM OIS1<USSIE
MUZIEK VAN ORIJFHOUT
OIS1<USSIE MET DE ZAAL
DIASERIE VOOR HET ONDERWIJS ( 15.00)
KINDERKRESJ AANWEZIG

HDDFDPROGRAI>folA:.
•
•
•
•
•
'!lIJ 1'IlDG!WI'IA

TOT SLOT VAN OE MANIFESTATlE:

ANTI-ATOOMFEEST
KLAOOARAOATSCH
NUTS&GUTS(d.j.)
FISTEL( swingmuziek)

---_.

-

VAN 20.00 IDTD3.11D
WILLEN PAULl. SSK. - lllJMEW
MUZIEK VAN J02EF '/OS
MANUS VAN BRAKEL, SS'K.- 'IIIJIlIEGDI
MUZIEK VAN aRUND & MARTIN
DISKUSSIE HET OE ZAAL
KABARET VAN DDIKAT
FILMS

• EEN flLM 1lVE1l 1lET POLtrn::- OPTREDEN T1JDElI5
DE DEMOSTRATIE TEGEN DE GEPLANDE KERNCENTIlALE
IN GRDHNE( BRD)
• HET NIJMEEGS STADSJOURNAAL HEEFT EEN FILM
OVER DE DODEWAARD-CENTRALE GEMAAKT IlMR MIlLEIPING VAN DE AKTIE DAG TEGEN KERNENERGIE
OP 29 APRIL. EEN PREMIERE:
• • VEROORDEELD OM TE LtJ1(I(EN '. 'EEN FILM OVER
OE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER ARBEIDERS IN DE
OPWERKINGS FABRIEK VAN LA HAGUE IN FRANKRIJK
MOETEN WERKEN
-,
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VAN SCHOLING NAAR TEMA

se H0 LINGS
GROEPEN
Het afgelopen jaar hebben er vanuit
de stroomgroep verschil1eRde scholingsgroepen gedraaid. Het initiatief tot
deze scholing (de eerste in het korte maar turbulente leventje van de
stroomgroep) werd geboren J<ort voor
de tijd- en energieslurpende Almelodemonstratie. Misschien was bet
daarom <lat het doel en de opzet van
de scholing destijds nauwelijks bediskussiierd zijn. Een overweging om met de schol ing te begin-

Hierna vond een opsplitsing plaats in 5
groepjes van gemiddeld zeven personen (il!J<l"sief twee begeleid(st)ers van de stroomgroep).
Deze groepen zijn begonnen met een bespreking
van het boekje 'Arg4Q1enten tegen kernenergiel
(voor wie het nog niet weet: een boekje dat

globaal de aspekten van de karnenergieproblematiek behandelt).
Na deze inleidende bijeenkomsten is de aaDdacht
van de verschillende groepen, afhankelijk van
hun interesse, uitgewaaierd over een bree~
terrein van onderwerpen: proliferatie. kern-

Natuurlijk is bet mogelijk om na de scholing in de stroomgroep aktief te worden
maar voor veel mensen blijkt die stap.
die inhoudt dat je heel -at tijd aan vergaderingen en b.v. înfonutie-aktiviteitelf
zult 110eten spenderen. te groot.
Verder is het nogal een beperkte groep
mensen die op een scholing afkomen.
mensen die op een prakti2se manier met
de problematiek bezig willen zijn (b.v.
ontwikkelen alternatieven) vallen uit
de bDOt.

energie en werkgelegenheid-vakbondspolitiek,
Daarom hebben we gemeend om als perspektief
alternatieven en kleinschaligheid, kernenergie en na d chol" •.__
(
•
eS
lng \.OIiQgl'Xlepen waarover ~n
sosialisme, de strategie van de anti karn·
deze Onderstroom.eer) in het leven te
energi ebewegi ng etc. Een groep heeft een bete
1 ••• ._.
k
moe

zoel:: gebracht aan de DocIew.a.ar.dsentrale en
een andere groep heeft de Wyhlfllm (film
over strijd op het platteland) beketen en
bedisJc:ussiëerd.
Alle groepen draai"n op dit JIlIlIIlent nog.

n roepen.

n

~e

-..e-gN)epen

Llnnu

mensen gaan zitten die vanuit hun interessegebied een bijdrage wlllen leveren
aan de antikernenerglestrijd/beweging
.
Zonder d,rekt de plichten en werk....•
h d
lid
Et

en van een stroomgroep

'CP

zich te hJJeven nemen ..

nen werd ingegeven door Dnze inf.or"

matie-ervaringen op scholen e.d•.
Wij vertellen het een "" ander over
kernenergie, Met vat gelut en taktiek komt "en diskussie los waarbij
wat mensen verontwaardigd worden
over het gelobby van regering, industrie en andere belanghebbenden~
waarna iedereen 1Ilet een vaat onbevredigd gevoel zijns/haars weegs
gaat. De scholing leet ons wat meer
mogelijkheden te bieden: we zouden
de mensen niet na êên informatiebijeenkomst weer over hoeven te 1~..
veren aan de technokratiese informatie van b.v. de volkskrant, we
zouden ook de antikernenergiestrijd/
beweging ter sprake kunnen brengen
en de aktieperspektieven van de mensen zelf kunnen bespreken.
Bovendien werd er door verschlllende mensen gevraagd om wat meer
achtergrond informatie.

Na Dngeveer 4 scholingsbijeenkomsten zijn
alle begeleid(st)ers bij elkaar gekumen.
Op dat moment zijn we eigenlijk pas seri ..s
verder gaan praten over het doel van de
scholing. ~e kwamen tot de konklusie dat dit
in de eerste plaats zou moeten zijn:
Maar zoals reeds gezegd begonnen we
zoveel mogelijk mensen aktief te betrekken
behoorlijk onvoorbereid en met vage
bij de antikernenergiestrijd.
verwachtingen aan de scholing.
De scholing op zich gaf wel de lIIOgIllijkheid
Oe eerste avond werd ter inleiding aan uitgebreider in te gaan op allerlei aspekalle mensen di~ zich hadden opgegeven
ten van kernenergie en de strijd daartegen,
voor de scholing een diaserie vertoond maar toch bleef het een zaak van praten
over voornamelijk techniese aspekten van zonder veel aktiepérspektieven~
de kernenergie.
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Undanks het feit dat iedereen direkt in
zo'n temagroep kan gaan zitten lijkt hit
ons raadzaam om toch eerst een basisscholing te volgen. Op dle ...nier kan
een overzicht verkregen worden van alle
aspekten van kernenergie, kan gedis'"
kussiëerd worden over achterliggende .isie,
van kernenergievoor- !m tegenstanders
en kunnen mensen kemi smaken liet de ativiteiten en ideeën van de stroamgroep.
Voor deze seholing zijn natuurlijk
ook mensen die alleen info~tie willen
of mensen die lid van de st.-.groep
willen worden welkom.
We wi 11 en proberen 'Om ansen YDDr de
scholingsgroepen bij elkaar te krijgen
via intekenlijsten 1l'P de 1IIl\llifestatle
op 25 november a. s. en de ~tand i n de
stad.
Verder zullen we kijken of er 1IOgelijkheden zijn om in vO""ings- en
wijksentra scholingsgroepen van de
grond te krijgen.
Andere ideeën over het van de gl"Olld
krijgen van scholingsgroepen zijn zeer
welkom. Op eerder genoemde ..anHostatie
kan hierover -en natuur1ijt oot over
andere aspekten van de scholing- bij de
stand van de scholingsgroepen gepraat
worden.
Manus v.d~ L. en lneke G.

TEMAGROEP

STOP
KALKA
Het is al weer meer dan een jaar geleden,

dat er een enonme demonstratie tegen
"Kalkar" werd gehouden. De snelle kweekreaktor stond toen in het middelpunt van
de belangstelling. En terecht. want het
gaat hier om een VBn de gevaar} ijkste

bouwwerken ter wereld.
Maar de demonstratie is voorbij. En na
de demonstratie was er nog een manifestatie in Doornroosje. en langzamerhand verdween Kalkar uit ons gezichtsveld. liet

werd steeds rustiger rond de snelle
kweekreaktor. Je hoorde er weinig meer
van. Het lijkt wel alsof Kalkar niet

bouwkosten zijn de 3 miljard al milJard a 1 gepasseerd. Bovendien wordt
vergunning vrijgegeven~ Alleen de uitwen- er reikhalzend uitgekeken· nlar taldige bestanddelen mogen worden afgewerkt. kar 1l.4ie 4x zo groot lIIOet worden
als de huidige in aanbouw zijnde
Omdat er daardoor steeds minder werk is.
is het aantal werknemers in korte tijd
snelle kweekreaktor.
Jn Oen Haag en in Bonn is men blijkgedaald van 900 tot 350.
2 Begin oktober veroorzaakte de minister baar hard aan het werk om hon Dlkjes te regelen en de atoomindustrie
van ekonomiese zaken van Hordrhein/1rleStkan zijn gang gaan. Maar in JIl,-falen enige opschudding. Hij vindt dat
gen 1S meu nog steeds rustig. Lr 1$
fPy. een snelle kweekreaktor een "plugeen belangstelling voor «allar.
Eigenlijk is dat iets om je !lee1
tonium-vernietigingsfabriek- in Xal~
kwaad over te maken. Terwijl ""ti
kar moet worden gebouwd. Een leuke
bene de macnthebbers van alles arer
miljeuvriendelijke naam voor een
onze hoorden heen :zitten te 1111181...
heel ander type centrale nl. een
zitten wij te slapen.
thorium-reaktor. Oe regering in ~
Een poosje geleden heb'en wij .een
was het hier overigens niet mee
paar mensen uit <Ie stl'O<lllgroep. _reens~
om een initiatief ~ . <lIlI te~
3 De regering Van Agt deelde mee.
m'1"_to~ het apricllten van een
aat extra ge~den beschikbaar wordeD
groep. die zich speciaal 1"icht ""
gesteld voor "Kalkar" (er wordt de
Ka1kar.
laatste tijd toch zoveel bezuinigd
We zijn naar 1<leef geweest. om ... t
dat dat DOk g....ak~elijk kan). De"
mensen uit de BUrgerinitiative Stllp
Kalkar te praten 4lI totsamenwerkillJ
te lromen.
liet gaat er om dat mensen uit tlijmegéll
en .omstrken en mensen aan de andar:e
kant van de ogrens gaan beseffen. dat
er met :ons ogesoldwordt,en .dat er
wat moet ogebeuren. Als we Oll$ 1111
niet aktief in gaan ,zetten• .hebban

1 Onder invloed van het kalkarproces
Tdoor boer Maas) is nog steeds geen bouw-

we straks verloren.
We roepen i edenen op, om.mee ta
helpen. Ook tijdens <Ie ...... ifestatle
kunnen nieuwe leden zich opgerea.

meer belangrijk voor ons is. Alsof iedereen (nota bene ook de stroomgroep) zich .

er niet meer voor interesseert, dat er
in onze streek gebouwd wordt .aM een

Als je niet kunt ~n • .bel dall
naar: MANUS pn426j of
FJlAHl (221345

levensgevaarlijke kerncentrale.

Toch kan je niet zeggen dat er hele-

maal niets gebeurt: voortdurend vinden

er nieuwe ontwikkelingen plaats. om eens
wat zak.en op l!en rijtje te 2etten:
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Tot nu toe llebl>en vi:l1>1ls alleen Nar beziggehouden met de direkte strijd tegen
natieven energie{ bv." het nul"'1mergi-e huis K.E.. Ook al zouden er helemaal ogeen a1-·
Op -die manifestatie heb je een kans om met ternatieven : ?ij" -.oor KJ:. din nog_g

die al jaren bezill zijn
met "raktiese toepassingen van a11;er-

ALTER
NATIE
VEN

ons hierover te komen praten, bij onze
stand, Natuurlijk kun je altijd kontakt
met ons opnemen.

Ons adres: S.S.J:. Werkgroep Utemat;1!"I2lI
Vondel straat :5

Nijmegen
Tel. 080-237682
J: -we 'Vragen ons wel eens af:l 'Wat f t
nog kunnen berei ken met all""" ..erga-

deren en demonstreren; de stroomgroep

dreigt bij gebrek aan concrete projecten

(andere dan demonstraties

en,manjfe~ta~·

ties) te verzanden in ideologisch ogeM....
rewar. We hebben daarom het idee dat Mj
een heleboel mensen i n en bui ten de
stroomgroep het plan voor een werkogroep
alternatieven goed ontvangen zal worden..

Frank. van l:eeuwen1' sinds 'kort lid van de
Stroomgroep. woont op een woonbcot in d.e
Ooy en heeft het plan om daarzonneeoll1!l:toren en een windmolen te ogaan bo_n.
Voor ons een prachtige geh!genheid DIR nlf
i ets te doen en de werkgroep een ~onkreet
objekt te lieven. zodat het geen ..rijblijvende praatgroep hoeft te worden. Aan de
hand van de teChniese en andere problemen
die zich hierbij zullen voor doeowillen
we ons ook meer teoreties in deze materie
gaan verdiepen.
Miss<:hien kunnen we hierbij ook ,,",ringen

opdoen die voor andere mensen vin nut kunnen zijn. We willen ons ook orienteren

op reeds bes~aride projektem elders. Mèt
is onze bedoeling om voor onze manifestatie
ook Nnsen van 11 De Kleine Aarde'" ui t Box~
tel .ite nodigen.

9

X,E. niet doorgaan.

.... ~hten tegen 1I:.E.
_dat ll:;E. de mensheid en de hele aarde
i n de verniel i ng dr.ei gt te hel pelll .dus
hoe dan ook moet deze strijd gevoerd .....rl!en.
Toch is het logies dat in de stroomgróep
al lang itleön bestaaD om iets te gaan _
met de al ternatien W1"'I'IIen van energie,.
Want we beweren altijd wel dat die er zijn.
maar we weteA er wei nig van en we hemden
ons er tot nu toe oOl nlet sytimaties
mee bezig. Dat laatste gaat nu verandèl'P.
We wiJl en komen tot een werkgroep Al te....
natieven energie. bedoeld voor mensen die
ook prakties aan de slag willen.

TEMA-GROEP

REPRESSIE l!

'0

Deze groep ontstond n.a.v. de I1Grohnde.!!.
3 We wilden echter ook verder kijken dan
ceze processen zelf. Waarom werden er
manifestatie J die in februari j .1. in
de mensa door ons werd georganiseerd.
zulke zware straffen opgelegd aan mensen
die alleen maar een hek omver. hadden geDe manifestatie was toen opgezet om
bekendheid te -geven aan de zgn. "Grohnde- trokken? Was het om een demokratiese
processenII. di e gehouden werden tege,n
beweging als de AKB in diskrediet "te
demonstrantendie protesteerden tegen
brengen en zodoende mensen af te schrikde bouw van een kerncentrale in Grohnde.
ken? Was {en is } het soms normaal .dat
Deze mensen werden toen -na eerst doot
een zeer sterke pol itiemacht het terrein
de duitse politie mishandeld te zijnvan de U.C. bewaakt tijdens een demonstra~
gearresteerd. In de processen werden
tie. die altijd is benadrukt als eerJ
zware sraffen tegen de demonstra~ten gevreedzame demonstratie?
eist en' ook opgelegd {+1.5 jaar en zeer Vanult alt laatste punt kwamen we tot
hoge boetes).
de konklusie om repressie in zijn algeHet feit dat na deze manifestatie weimeenheid wat meer te belichten. Vandaar
nig meer m.b.t. de"Grohnde-processen'"
de naamsverandering in Repress;egrDep.
in nederland gebeurde was aanleiding
Uiteraard blijft de nadruk liggen op revoor mensen uit de SSX-Nijmegen Dm een
pressie tegen ternenergiategenstanders.
Grohnde-procesgroep op te ri.chten.
We willen in .de repressiegroep inga.aa
Redenen hiervoor waren~
.op de vDlg~nde vragen.:
1 Er moest meer bekendheid-gegeven woroen aan deze pr.ocessen J om zo de getroffen mensen te helpen. De gearresteerde demonstranten werden afgeschjlderd als misdadigers en terr~risten,
terwijl hun enige Jlmisdaad u was dat
ze de bouw vaneen kerncentrale wilden
cessen was en is het overigens Jirnevig
gesteld. Buiten de .manifestatie die

toen jjebouden ..erd ll"beurde er eigen) ijk

ni-ets~

2 We ..nden ook de 1IIOgelijkheden bekijken voor .concrete ::steun, zoals het hoûden
van ""er een ....nUestatie (m ll"ld te
ll

Ioata.tadru

, Did
tel. 234783
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stoppen. Met de bekendheid van deze pro-

krijgen). Daartoe zijn we Dok naar een
demonstratie in Hannover geweest... :die
gericht was tegen de u.Grohnde-prnC'es::sen

1 boe wekt repressi~? Verstaan we onder
'die tenn alleen maar bruut pol it'ieooOptreden of ook meer zoals bv. Psociale R is~
lering of uBerufsverboten U?
2 Kunnen we ook een relatie leggen -et
ändere groepen -die repressi.e ondervinden..
zoals bv. krakersl
3 Hoe kunnen we bet beste repressie
oestrijden1
Deze punten liygen nog niet vast. ~
willen eerst nog verder praten met elkaar
en nieuwe mensen. Maar we vinden repressie
zorgwekkend genoeg Dm te kamen tot eeR
t.eJiagroep:

ENERGIEPOLITIEK
IN NIJMEGEN

•

Tot nu toe hebben we vooral -geprotesteerd
tegen kernenergie door te gaan demonstreren
in Kalkar en Almelo. Dit is natuurlijk
~en prima zaak J want daardoor wordt net
voor de machthebbers steeds moel ijker nm
hun plannen door te zetten.
Hebben we daannee gewonnen? Aan -de '-ene
kant wel wat natuurlijk. maar aan tie :andere kant kun je je afvragen of onze
tegenstanders zivh gemakkelijk bij

~

zaken neerleggen. Ze zullen hun plannen
door willen druk~en. desnoods met a1l~
middelen. En als kernenergie ook vOor hen
teveel problemen op1evert~ verzinnen ~
wel iets nieuws voor ons. Op hetoge~k
wordt er gedacht aan vloeibaar aardgas~
: LNG, en worden we opgescheept met nieuwe
prob1emen ~
Op deze manier blijf je doorgaan 1llI!t

protesteren.tegen wa~ we niet willeft~
Het wordt daarom tijd om ons -ook bez;'g
te houden met wat we wel willen: een
energie-politiek zonder radi-o-aktieTe
straling, zonder een dreiging van grote
ongelukken en zonder al die militaire
toestanden er om heen.
Maar zo'n andere energie-politiek komt
niet vanzelf. Dat zullen we moeten afdwingen. in elke-·plaats in, Nederland..
in- onze eigen woonplaats, in onze eigen
wijk.

10

1n

..,.,.s~hill"21lde

lllaatsen in 1lederlalUl

zijn al mensen bezig JDet een andere energie-politi~k te eis~n. en dat moet Dok
in .Nijmegen gebeuren. Het eerste wat:W!
voorstellen. is te .komen tot aJ1 ni.euwe
groep. Deze groep tan zich bezi"g bouden

met vragen al s: lloe zit het ""'t stads_

verwarming,isolatie, zonne-energie, wi,nd-

energie? En welke mogelijkheden zijn er

hiertoe in Nijmegen? Hoelfeel 1!nergie tfDTdt
er in .Nijmegen verbruikt en door wie? Wat
kunnen we .daarin veranderen? Wat dc:et de
gemeente?
Het zijnal'emaal vragenwu-r we ons:mee
hezi 9 moeten houden. om te komen tot een
energie~po1itiek. di2~er rekening kan
houden met ons .mensen4

Wij willen een manier.",n energie-"pwe.-

ken, die demokratieseris. waarbij we

niet afhankeliJk zijn vari grote onder-

nemingen (en hun portemonnee) -en di!!

niet gebaseerd is op vernietiging en uit-

buitingvan de

natuur~

Er is genoeg werk. Iedereen die belangstel.
1ingheeft, kan bet best bellen naar
777426 (vragen naar M~""s)
235835 (vragen naar Jos)

En: kom in ieder geval naar 'de lIIimifestatie. Daar zijn w~j ook~
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van de strijd tegen kernenergie. Koe is
dat V1!rlopen e. wat zijn de centrale tlulma's geweest in de loop der tijd? wat
zij. nu de belangrijkste prob1....?

ENERGIEPOLITIEK
IN NEDERLAND
om

lult k.rn.n.rgi.progr..... stop t. kun-

nen zetten en een ander energiebeleiD te

keuzes die

s~nhangen

met je visie

~p

hoe .et met de maatschappij verder JIlOet.
kunn.n krijgen is h.t nodig dat we ons
En d.n nog i.ts : zijn wij er als Ur..ook in ••n aantal behoorlijk teIlDr.ti... energiebeweging bij gebaat windmole.s te
vragen zullen verdiepen.
prop.geren als d.t .1 leen maar tot góvo1g
All.re.rst zullen w. v••l grondig.r mo.- heeft dat een aantsl i.dustrieën extra
ten onderzoeken tegen wie of 'Wat we vech- gesubsidiëerd worden? Steunen we dan ni..t
ten. Wi. bepaalt het energiebeleid? Hoe iets ~aar we eigenlijk tegen zijn 1
sterk is de atOOlllobby? Het heeft weinig Uiteraard kunnen we niet alles ~t we
zin om stil te blijven staan bij algebier naar voren brengen ook metRA a.a...
meenheden als 'bet parlement is machte..
pakken. we zull.n een k1!lJ2e moeteR ","ken.
loos t.n opzichte van de .toomlobby' ....
'winstmotieven staan centraal·, hoe waar Met de mensen di e tot nu toe meedoe. hellz. ook zijn. we zullen grondig uit moeten ben we het "01 gende pl •• bedacht,
pluizen hoe en waarom de huidige beslis- We beginnen met een .aantal scbo]illgsav:onden waar het volgende aan de orde komt~
singen tot stand komen,hoo.b.langrijk
kernenergie is voor bet kapitaal. Anders - We zorgen eerst dat i.e4ereen grip Meft
op deverschi 11 ende onderdelen van de
maak je niemand iets iluide1ijk • .en wat
bel.ngrijker is: gebrek aan toeorie ka.
splijtstofcyk1us, dat iEdereen ••" basis'
bij v.e1 mense. de ilJusie Wl!l<ken dat
kenni'S over k.ernenergte heeft. AAden
we kern.enegri.e lfel tegeMmtden _t .eeD
we81 je ni et waar je over praat.
paar .Ui.s.
- .we gaan "kort in op bet groeiend euergte
We zolJ en ook 1IIOOten voorkomen dat we
verbruik 20d.t we wat grip ilel>beD op d.
.llee. teg.n kernenergie vechten en h.t
technies1! temren .en ..de -DOna'kell nA .de
Yerder aan d. machthebbers nverlaten wat -energlegroei .
d.n wel komt.
- Webekijke. grondig enkel. artikelen
Het gro.i.nd energieverbruik is niet
over de bes 1ui tvonning rond .kf!rnem!rgi e
iets onont~aars. Daar -zijn redenen
en de ato<il'll obby• ..""ra1. met bet oog l)Jl
voor ••n te .wijzea en •• twü.kelingen di.. de vraag ~t iE:-metzulke ktmnis .aaJIDDet.
veranderbaar zijn.
·O.t is fut. l!On groot pnlb1eem bij b1De keuze van alternati2Ye energiebronnen tiese ana1yses.
is oot geen puur terbnies2 tHestie.
- Natuurlijk spel... ook wij als antilevensgeva.r1ijke terminals vol vloeikerneoergiebeweging een rel bij de i.voebaar aardgas of wi'ndmolens -en de'Cl!ntral1:! ri ng van de kernenergie. 1Ie wi 11.en ook
zome-.nergie zijn tot.a1 v.rschil1ende
een avond 1n:!steden aan "de -ontwikkeling

.r

Vanuit d.ze acht.rgrond willen we.naar
.een mee,. konkreet wer.kterrei n toe..
Een plan is om goed uit te zoeke., ....
er belang bij heeft d.t Hederland aaa
la1ur 1I meedoet. ('Kalk.r 11' /lOet
vier keer 20 groot ...rdeo als d. nu Ie
aanbouw zij.de s.elle kweekreattor in
Kalbr. Hij 1llOet 1200 megawatt ve_gen
gaan 11!veren., en lal ook vier keer
zo veel plutonium bevatte. ab de
.u gebouwde. di. 860 kg. bevat. De
e••n grote reaktor die /lil in Malvlll"
in·.unbouw is, de Super PhoeniJt • .be.vat
4.000 kg. pllltonilJlll als hij klaar is:)
Dok de .ndere ke.......rgieproj.U... hier
i n de buurt Jwnnen we ui tzoeken. !:er.
he.l andere ricbting is de llIOgOlijt.beden va. alteniati.ven en besparinge.
te ond.rzoeken en te kijken w.t we t
de kOlllende ..nergiebesp.ri ngspla
.
de reg. ring .aalllIIOl!ten.
lle l<uMen Dok de samohang tussen",..,...
giegroei" ekonomlese groei 'aD' .autcl:ati..
S1!fing uttwerm. Of kijm hoé het zit
met de gevolgen va• .de enonoe i"...teringen dje WOr keroenergie nodig :zijl!.
Dat geld ba .-.elijk niet meer .lders
,..rdeo besteed. wat .beeft bijgedrag.n
tot de sluiting nn bedrijven _ .
gellret. AaJl _ r l _ . (SPPH iJl l!ellgelil .bijv.J
Dm inderdaad 'llDder.zoel< te doen ....r l!ell
antiker.nenergi..1leweging .wat ..wi beeft.
hebben ... lmt plu 0IIl als :we ~en untal
mogelijke werkpl_ hebben "e. _ .
avond te boudeo YDOr llefnteress.erden.
Zo Klllll1I!n.>re nn lUlderwe"rp vaststeU.
dat

we njet alleen zelf.Hw.. JllUr

dat nok

~

s t r o _ van .boh'S ,vindt.

l:nnta1c.t adres , Sjltle
GOJisstr 1

lUjmegen
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BEDRIJVEN EN VAKBONDEN
Je Anti- 1fernenergi.- S areging in llede....
land ;-s een grote beweging. Ze is .echter
voornamelijk samengesteld uit jongeren(
veel scholieren en studenten). Wil de Anti - 'Kernenerg-ie- Beweging sterker wordeIl
dan is het nodig dat zij zich verder verbreedt en "Ook andere -groepen bij haar
strijdt weet t. betrekten.

t:zijn juist • •e,teoe'.... llij bedrijven als RSV. W!IF. Phi 1ijls .n andere die
de teer..raUnrs en ander.. kernenergie 00derdelen bouwen. Zij werken in kerureakton .en antiera ker.nenergje- .bedrijven.en
zij zijn blnotgeste1d aan de _tgen " ....
kErneAergie{stral ing. vol-konti_-dienstl
Van de ander. to.t zij. zij <)Ok juist lIege••n di e de i nroeri ng va. kernenergi"
1) " Tllemagro"lJ llerlW!legenheil!fva1d>lmdskurme.n tegenwerken: ze kannen weigerma
fJO 1i ti ek. ..IAIi 1 onderzoeb!:n Jro,!' deze veraa. de ker""nergie -produktie ..... te werbreding naar arbeid(st)ers en hun ~rg.ni ten, en de hel. z••k boycott.n. Zij
saties toe zo goed 1110gelijk tot stand
iamDenhetwerk besmet verklaren ~.~~
gebracht kan vorden en wil daar ook
Een voor~e]d-: lil Austra1ie, Antwel'peftll
d.adwerkelljk .... bezig gaa•• O.t "e juist londe. f t l.herponl hebben hav.nar.beiders
de arbeid(st)ers ah u doelgroep U getozen gewei'gerd nrn schepen 1Det uranium en .met
hebben, heef-ttliverse redenen.
radi.' - aktief afval te lade. en te 105
en.De schep.. moesten o.verricllt terza..
Op de ,",rste 1'laa1'$ vo......... 1l1ensen i..
weer ""9g.....
loondienst de ....rderheid van de neder
landse bevolking en "o~. zij een belangt is 61idelijt dat llet werk i1I"e ker.rijke ( zo .iet de belangrijkste) 1IlIChts- energi" ..et al zijn stral i1l9'" andere
faktor.
genr.... nlet i. het belang van de gezond·
Een tweede.. mins1:eft$ :ze belangrijlc.e nheld van de werknemers{sters)is. DIlIh....
den is de direkte betró1<kenheid van v,",l
hon belangen te verdedigen tegen de ho,..•
arboid(stlers bij de 1<ernenergieprodUkti". . vé.r "'ie aneen ",Inst telt hebben de werk4
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n..-rs(sters) ooit een vlkbeweglng opgezet. Een deel vin die vakbeweging is de
Industrie-bond NVV. In het geyal Yin de
U.C.- flbriek te Almelo heeft het hoofdbestuur YI. die bond het ...i laten afweten.
Met veel IlIOOle woorden betuigden deze heren bestuurders Idhesle aln de demostritie
teg.n de U.C. Mur Ichter de rug'van de
l.d.n om leenden de heren bestuurders het
kontributiege1d van diezelfde leden aan
de Brazllllinse keraeaergle-ayatschappij.
Dat dit niet in bet belan9 YI. de leden
I~l lal duidelijk zijn. W,llen we det de
b...di. t,çh de flelen,en Vin de werJt.....rs
en ons alJ"'11 yerdedigen, dus ook tegen
kernenergie vechten, din zullen de leden
dl bondsbestullrd.rs durvoor ollller druk
_t.n z.tten.
WIJ zullen er aan lIOet.n .......rken dat
dit ook Inderdlld gebeurt. Malr natuurliJk lOeten we niet alleen met de bonds
leden in lontlct zien te komen. in Nederllnd Is lI1U1" een derde yen de werkn.mers georglnlseerd. Willen we d. Invo.ring
vin kernenergie boykotten den h.bben we
111. werk....rs(sters) oodig. Ollrom zullen .. de geo"",.lseerde en ongeorglAl...rde Irbeld(ster)... bij .lkur ....t.n
breng.n om s _ . .t he. tegen de ke.......-

.rvi. te vechtin

i!

We zuIl .....ten bekijk•• boe we ••t bov.nsUbde b.t beste kunne. Ul1Jl4kk.n
( wat brengen lOl! in, hoe doen we dat, op
wi. richt.n we ons i. bet biJzonder. BiJvoorb••ld arguMe.t.. tegen de werkgel.genb.lds"argUll1enteA " van" _lobby).
We ...ten nog als groeJl bagll1ll8ll te dr!l-

ien, dus er liggen nog allerlei 1IlDgelijk
h.d•• op.n. M.nsen die mee wiljen dDeft
of op and.re mlnier interresu JlebI>M
kUM"" langskolllen biJ .. stand ap .de ...
festaU. of bij de stad in de stad • ;edere zaterdag.

l

Kontelttadn!ssen: ltartill
v.d. lrugg1leastr.1.
teJ. 23lI051
Hans
.tel • .237El.

KEMA'S
AFVAL

_1.

donderdev 2 1lOVIlIlber wTd bekend dit
er op het te.....in vin de KEMA in Am"rldioakUef Illterlall In k.llen. verp.kt
In pilltic buisWllllzlkken. opgeslagen
lilt.
Al ruia 15 jUl" lel.........4 het In de
lrond gestopt. Ils gold bet huisafval.
Enkele kinderen die I" die ku1en tussen
het spul gespeeld hebben zljft un leukeaie gestorven. Een 11gt RU . .t longklnker in het ziekenhuis.
Een direkt vel'Mlld kin ftlet b....zen wo....
den. zeggen ze Vin de KEMA. Mllr t.ll0ft
Irtsen. biol_ •••• hebben er 11 op
~z'n de. een Yin de "vlren vin d.
tDlpessi", vlR k.mepergle juist is d.t
daardoor redlolktleve stoffen vrijkomen
die. z.ke. Ils te bet llchl" blnnendriagen. klnker ve....zeken.
Op

1ijke bedrijVOll ....
--ga"' .... zaken is) De1llOllsen die bij de KEMA'lll!l'kea
hebben 1!Oll zwijgplicht. Een verg.1ijkl1\J
...t de Bllliton-affaire dri'llllt zich op.
-- Op 13-10-58 Is 1!Oll hilldel'lftltvergunnllll
afgegeven aan de 1CEIlA. Jlet bad.ljf heeft
zicJl dllr doodgewooa niet aan gelloudell:
radloalttlef materiaal. -verpakt ijl plastic
zakken, die II.B. pten vertoolllln 1lIIIdat
OIaaiddellijk geet de Itooe10bby Illll het er scJlerpe VOOl'lll!1'1lOft doo.heen staken ~
werk ..... ..
-- Op1lerkelljk is voo.ts dit .... h0orzitting die nmd een ve"9llnnlegsalll.
-- 0lIl de beYolU", te SUSSOft konditt· de
vrllg van d. KEMA g.houden zou lClrdee.
KEMA IIn dat ze .... meti",en zal gllft
ve.rlçhten. Mal' ••t helpt het om radio- voorlapl.. uitgesteld is. Het 111t 0lI een
.ergunnl", 0IIl opnieuw _t splijtstoffen
Iktlvitelt te meten .ls j. de oo.zaak
te gllll ...rken, en kernenergie OP te
nl.t weg kunt ....n1 Wint het Ifgraven
wekken. Is het toeval? of _ten .rst
vin de kullen is een heel probl ..... 0lIde gellIlI!deren bedaard zijn duo. 111.rl.1
dit dit voo. de betrokken a.belders
geruststellende opmerkingen vin enkele
.rg grote g.varen zal opleveren.
(belanghebbende) hoge heren ?
_. Grot. onrust is e. ontstaan 111 de
Al ..t al Is het een groot sclllllldsl1:
Arnh....e wijk LOIIlbok. 1_... vele kiaderen uit die wijk speelden OP het KEMA- e. ~ uitgebreide diskussies ..-rd
te...ln dat aldden In de wijk ligt. Ma•• over hoe het .adio a1ttl.t IfVal weggestopt _ t wordell: in de tee. Of in
de KEMA schrijft doodleul:. In een b.lef
klei en zoutlegen. En de KEIlA stopt het
aIR het pe..o...', d.t .r tussen de
stortplaats en de leukeloie geen verband .gewoon In de tlri1l Ilftder de grond :::
bestIlt: (Hetgeen ove.igens bij dergeDat is de situltla die ons vlker te ...çh-
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ten zal staan als op grote schaal KERNENERGIE ingevoerd wordt.
Een ander aspekt VOmtt de nieuwe vergunningsaanvraag: het is duidelijk dat nlet
de verlening daarvan e~n nieuwe stap
genomen wordt in het Nederlandse Atoom
Programma. En dan te bedenken dat er
volgens de regering een Brede'Haatschappelijke Diskussie over (kern) energie
gevoerd mOet worden:::: Dat kan natuur..

lijk alleen maar als tot dat die procedure afgerond is( waarop sowieso nogal
wat valt aan te merken t in deze VOni
doen we er als S.S.K. Nijm. niet aan
mee) geen verdere ui tbouw van het Kernenergie progrmoma plaats vindt.
Op grond van bovenstaande wordt erop
2 DECEMBER om 14.00 een DEMOSTRATIE
in ARNHEM gehouden. Deze voert van het
Centt....aar de KEMA ( waar en ..aoifestatie gehouden wordt waar iemand van
de S.S.K. Arnhem. uit de wijk en van
VHD het word zullen voeren. De dOll1Ostratie wordt tot nu toe gesteund door:
Vrouwenhuis Arnhem. de twee Wereldwinkels, Stroomgroepen uit Arnhem. Elst.
Ubbergen,Nijmegen,Aalte en Benaekom,
door VHD Arnhem,VD. PSP en CP~.
op de manifestie Van 25 NOVEMBER.
zal iemand uit Arnhem sen en ander
vertellen over de l..atste .oatwiUelingen
in Arnhem.

BREDE MAATSCHAPpELJKE DISKUSSIE
Op 7 juni '7B bracht -.le voor1trpige al~e
mene energieraad (AER) een advies uit
aan de minister van ekonomies-e zilt:en
omtrent de opzet van een brede maatschappelijke diskussie over kernenergie (bmd).
De verwachting is dat minister van Aarden"e in december a.s. de kabinetsbeslis-

sing in de tweede kamer b~t.
Oe opzet van dit advies is zodani~ dat
de AKB bij de uit""er ..n deze BIIID

het aer-advles
en de akb

lkwenties. Produktiemetbt>"tlen, l'l'lltlul<ti....
verhoudingen en nrganisatie van.
energieproduktie zijn "n""rbrok.lijk
gekoppeld aan elke energiepolitiel<.

Bij het bepalen van de waarde van het
energieraads-advies voor de AKB 1DDet
betrokken kan wo·rden. Hierom, 1!'n nm het
men het advi2s beoordelen op demokraties gehal~ en de aanwezige vooronderfeit dat de AKB hoe dan ook nooit om
stellingen terdege analyseren~ daar dit
deze diskussie heen kan. is het belangrijk dat' de AKB te voren de konsekwenties belangrijk is ivm. de strategie tov~ de
van een dergelijke BMD zorgvuldig afweegt BMD. Hierbij is het van groot belang
aard en karakter van de AKB bij de beoorHierbij moet men zich enkele vragen
deling van het AER advies te betrekken.
stellen:
Is de AKB wel een juiste groepering a.
I Wat is de feite1 ijke betemis "\'lIn de
mee te werken aan zo'n diskussie~
1D4D voorgesteld door de energieraad?
Hierbij moet ik aanmerken dat in onde~
Wat betekent dit voor de AKB?
staand verhaal ik me beperk tot de akt;e2 Aan we He voorwaarden moet -zo t n
groepen verenigd in het lSSK, en andere
diskussie voldoen wil een ""rkelij1<
delen van de AKB buiten beschouwing laat,
demokratiese diskussie met voldoende
reikwijdte mogelijk zijn? Zijn die voor- daar ik me afvraag of deze beschouwing
ook vOOr hen geldig is.
waarden haalbaar? Moet je Uberhaopt
Naar mijn mening is de lSSK een verzamewel meewerken aan zoln 8MO. in welke
ling van aktiegroepen die de invoering
vorm dan ook?
van kernenergie niet losziet van grotere
3 Hoe moet de AKB zich opste""" tov.
de BM1l? Hoe moet de AKB zich in het alge- politieke verbanden.
meen opstellen tov. inspraak, demokra~
Is het dan juist dat de LSSK mee Ilaat
werken aan zo'n diskussie die het al
tie en parlementaire demoktatie?
of niet invoeren van kernenergie
4 Wat zijn de ervaringen met inspraak~
procedures in het binnen- en buitenland? reduceerd tot een techniese kwestie.
Tot een zaak die op te lossen is zodra
Het is niet de bedoeling dat ik hier
het feitenmateriaal llgeobjektiveerd'l
a1 deze vragen zal proberen te beantwoorden, llti\.ar slechts poog een diskussie is. Door de problematiek op een zodanige
hierover los te krijgen, daar het
wijze te beschouwen gaat men voorbij
waarschijnlijk in de nabije toekomst
aan politieke verhoudingen en konsebelangrijk wordt vOOr de AKB.
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Hieraan voorbij te '9un, 'dus 'dOOf' te
'Praten over de tethnies~ ,oor en na-dele
van allerlei -energi.ebn:mnen buitea

een politiek kader, staat gelijk aan
een politieke keuze. Een keuze rlie te bestempelen is als rotmlebm in t1e marge.
'Bij smmri-ge miljeu-organisaties wordt
de BMO beschouwd als .sen J)verwimring
van de kernenergie-tegenstanders ('"Door
de milieu groepen afgedwongen 'Bfm" ,
Milieudefensie okt. '18)
Dit is een onjuiste tlmk1usie. 1le 1!MIl
is geen afgedwongen diskussie, maar .eet:!
poging een allang ge.oerde diskussie
te kanaliseren in poUti.ek otlgev.aarlijker
vaarwater. door de prllbl....stelling te
reduceren tot eentechtüe.s:e .kwestie.
Het is duidelijk dat "tle diskussi...._
kernenergie allang 'gevoerd wordt, en dat

kontinu getracht wordt deze diskussie
zo breed mogelijt. te maken. Hielil;j
is men niet tot een vooraf bepaald kader
beperkt. Daaroll is deze diskussie Ol' deze
wijze 'gevoerd van veel 9roter belang
dan de BMD ..elke niet llleer voorsteld
dan een met een u.demokraties tl sausje

overgoten poging deze diskussie te~ te
brengen tot waar ze volgens de heren

behoort, nl. bij de deskundigen.
Citaten uit het advies van de 1tnergieraad:

" Het is van belang om te trachten de
sfeer van het debat, dat thans di~wijls
een ja-nee karakter heeft, te verzakelijken ..n duidelijk te maken wllr op basis
van analyse ~n onderzoek wel, en waar niet

voldoende kennis aanwezig is, zodat een
helder onderscheid tussen v.stst.ande
feiten eJlerzijds en onzekerheden en w.ardeoordelen anderzijds".
" Voor de organisatie van de BMO zelf
denkt de AER aan een kleine structuurgroep-.d-hoc. los van de AER. bestaande
uit personen, die zich ten oplichte
van de energi~blematiek neutraal
kunnen opstellen en die door hun :achtergrond of opleiding in staat kunnen zija
voor een goede begelei<ling zorg te
kunnen dr.agen*" ..

De stuurgroep moet in de eerste fase_teri.al verzamelen. Hierbij wordt het
v.stgesteld kader duidelijk.

"Gepoogd zal moeten worden om eeD ver-

menging V'n kritiek op bepaalde tech.iese
det.ils en niet expliciet gemaakte veronderstellingen te vermijden. Steeds zal
de stuurgroep ernaar moeten streven zo
goed mogelijk vanuit een aangenomen
uitgangspunt te verduidelijken wat de
marges zijn, waarbinnen beleidsbeslissingen genomen kunnen worden. u
tlEe" goede aanzet daartoe kan worden
gegeven , als de stuurgroep, eenmaal 1n
gesteld, op basis V'n het door de regering geproduceerde materiaal en de
daarbij beho~nde toelichting vraagpunten
formuleert en da.rover ter zake kuadige.
r.adpleegt'.
Reduceren tot een techniese kwestie.
en zelfs dat nog binnen het huidige
po 11 tielo kader. Ho. breed wordt deze
diskussie?
4

-om een gerichte diskussie over de energie-problematiek te kennen houden ..et
de diskussie gevoerd worden aan .de baad
van bovengenoemd regeringsstandpunt.
waarbij ook is aa.gegeven wat bi ..e. het
kader van de reeële mogelijkhedea mini....1 en maXilllUl kan worden verwezenlijkt.
Als klap op de vuurpijl stelt de """"9ieraad dat:
"Als de tijd voor besluitvonniag en
eventueIe bouw te lang wordt geacht af
het vastgestelde tijdschemazou~
overschreden dan zou de regering de
mogelijkheid moeten hebben om - als dit.
noodzakelijk blijkt- ter averbnl\lgillJ
te besluiten tot de Ilo"" JlU DY. één
kernenergiecentrale.Een aader illustratief voorbeeld v....
onbevooroordeeld denken over ke....,..,,-gl.
door de energieraad vinden ... I.. .het advies om <Ie proefboringen uit te laten
voeren om za tot een reellle beoordeling
van de aanvailTdbaarhetd van toepassing
van lo.......rgie op ruimere schaal te kuanen.kamea. [de vraag is of de kasten _
<leze proefboring soms ook afJllOetel! Va1l
<Ie 5 miljoen die u i t g _ 2lllIdeol
moeten......um __ <lellMD).
Om een verkeerde ui tkamst van de
.BMD te voorkomen wi 1 de ,mergisaad
..el adviser"n-..t de ......1Ol1ing
van <I. stuuTgTOO)J•
Om een beel d te gev... hoe de pmadure
er "it zou moeten gaao zie. ~ i1<

....

nier .eea .oerzidlt:

besluitvorming
vooraf

1 De regering tesluit omtrent het.boudea
iiaa een bredeJllilatscllappelijke diskussie
2 De
1!1I1!T\lieraad adviseert ...
'front de SllIIIenstelling van de stllllrgnlep
3 De regering stelt Een stuurgl"ll1!Jl i.
4 ~nst Vl!rstn!kt de energietUd
materiaal O'JI basis nn un imentariuti'l
van bes_ -ge1l1!Yl!llS

a'_

..

de eigenlijke

•

Deze """"'en mudJm dlrn de aange<lra!ll'n
Het 1Iemotrat:i1!S 11!balte _ t \luideargumenten meten objektiveren en op hun lijk aan de rol ~ie zelfs het parlehaalbaarheid meten beoor~elen. Maar
ment maar is toebedacht. Vooraf over"el beoo~len binnen ket vastgestelde
leg met het parlement wor~t ontraden
pol itieke l<a~er. nl. het huidige,
I)I1ldat de kans bestaat dat niet wordt
belichaamd in het kabinet van Agt.
ontkomen aan politieke stelli~
Hoe strak dat politieke kader ""rdt, ""rdtten aanzien van ~e problematiek zelf.
duidelijk uit het uitgangspunt van heel
Pas in laatste instantie kan het ~arlede diskussie. Volgens de energieraad moet ment uitspraak dO,en aan ~e hand van een
de diskussie heginnenmet een voorlopig
zo breed mogelijk spektrum va. opvattingen
regeringsstandpunt als uitgangspunt.
in de samenleving. Opvattinge. waarover?
Dit moet nl. aanknopingspunten bieden
Over de tchniese konsekwenties, de mate
voor de diskussie. Alhoewel er gesteld
van vervuiling e.~.? Ma.r niet over de
wordt dat het voorlopige regeringsstand- nodige voorwaarden om een afwijkend
punt voldoende mogelijkheden moet
energieplan ook m.ar enige kans van slaopenl.ten om binnen de proce<lure 1lO1l1111!t gen te geven. Dit noudt in dat uiteindenieuwe feiten te Ic1mJlen komen. moet bet
lijk toch beslissingen worden ge_en
regeringsstandpunt 'Wel op hoof~punten
op politieke basis. zonder ~at de hemlmogelijkheden bieden voor een gerichte
king da.r een mening over kan geven.
diskussie.
Fr.ppantere voorbeeHen over hoe deze
Genakshal.. ~ eraan voorbijgegaan d diskussie gebruikt gaat wo~n vinden
dat de .anvullende infOrmatie wel beperkt we in het onderwerp V'n deze ~iskussie.
wordt door bet beschikbare buget. Dit
-Bestaande kernenergie .ktiviteiteJl blijin kontras.t ...t de flnancillle bevoorven buiten beschouwing
deling van kernenergie. die een vergelij- -Het op peil houden van tennis (nieuw
klng met andere energiebronnen oMlOgeKEMA projekt bv.l en praktijkervaring
lijk maakt.
~t nucle.ire installaties staan voorop.
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brede maat
sch'*Cl PP e1--k
IJ1 e
d-ISC U SS Ie
.
a F"aft"tn8tef'iQ,zaneltng
Oe regering
een y..rtOpi,
regeringsstandpunt heWd lIIltt een
toelichtende autl
6 De stoln'groep _11!ert ;Ie GaV. het
regerings'f'oornemea leYPde vragen.
verzamelt zonodlg .an..llen(le i.fo.....ti••
hoort daarbij i. een openba1'e prot1!dln'e
deskundige.....r zij dat nodig ecbt en
verwerkt het 1coaInentaar in 8n rapport
1 Va. dit rapport wordeo populaire s......
vattingeJl gemaakt, zomogelijl: g.lijktijdig
b Fase stimuleTi!lllllle1li~'"
lllie stuurgroep organlsee"inspraat
ën schakel t organis.ties in ... d.
diskussie te stimulEren
~

9 O. stuurgro.p stelt ••n .indrapport

00 met konklusi.s tav. k.rnpunt.n di.

uit d. diskussi. naar vor.n zijn gekomea.
Olt rapport wordt aang.bod.n aan d.
reg.ring .n via d.z. aan h.t parl_t.

besluit
vorming
erna
lD De regering en parlement......, een
Deslissing.

NIET
MEEWERKEN,

'NAAR
WATDAN?
Dat aan d. procedure zoals die wordt
voorgesteld door d••n.r:gieraad. door
d. AKB nooit mag worden meegewerkt
staat voor .ij .1$ een paal bov.n ...t.r.
Aan deze procedure zitt.n zoveel haten
en og.n. dat
ziende bI illd aceten
zijn will.n we da.r intr.ppen•
.Echter, bestaan er procedures waaraan
... wel .... zoud.n will.n werte111
Jlierbij denk ik ..n d. procedur. zoals
die worden voorgesteld door d.
.
initiatlefgmep en.rgi.diskussi •• Dez.
sie is dat aan ge"" enkel.l'"lQdure
pmtedure is zonder 1llUr v.el <lemokrad. !'.KB O1"9anis.rend ,... ma9 do.n.
tieser van opzet. al makan <I. -samenst.l- Dit houdt natuurlijk ni.t in dat ...
l1n'S weer YO'01" ons onaanvaan:1bare voor'"
niet moeten TeAgel"en op diJ! SMD. Mer
behclldens als:
dan ...1 op .en zodanig. wijn dat de
- Oe huidige il10rnenergie .1<1;i viteibn
aard en het karakter v.n de AKI! niet
word.n buiten beschouwing gelateo
verlooeh.nd noch i1l91!kapseld ..llT'dt.
- Rol p.rlement staat centraal in de
Dus trachten van buit.n af de loop Vall
proc.dure itt. mening bevolking
de diskussie te b.invlolden. Het is
- Ook d.z. protedure b.sehouwt de en.rgi.- mo.n ijk omaan t. g.ven hoe dit zou
kwestie als .en puur t.chnies probI.....
mo.t.n verlopen. om de ASEV-JlI'Ol;edure als
S.l.ngrijk.r is .cht.r d. vr.ag.
voorbe.ld te nem.n is g....rlijk. omdat
moeten we übeT'haupt meewerken aan 98ft
daar onze argumenten voor een groot -geinspraakprocedure?
deelte zijn WEggenomen zijn. Toentertijd
St.l, dat volda.n zou zijn aan a111l voor- werd door ons gesteld dat de diskussie
wa.rd.n die d. AKI! zou stell.n aan zo'n
zich niet mocht beperken tot d. pl .. tsen
procedure (onhaalbaar natuurlijk).
wa.r ••n centrale zou mo.ten _ .
Z.lfs ond.r die 1lIIl$tandigh.den moet een
omdat de hele .n.rgi.politi.k .rbij
buit.nparlem.ntaire akti.groep zich
b.trokk.n mo.st worden. Dit argument is

lil.

afvragen Of het wel juist h om _. 'te
draaien in een overhe1dsprocedure.
Oe ov.rh.i4, in casu d. indUstne ed..
zijn juist de groep.ring.n wa.rteg.n j.

nu voor een gedeelte overgenomen,zDdat
onze argument-en nu veel politieker y.

.ksie .oert. Aksie, di. ni.t alleen g.richt is tegen kernen.rgi., maar teg.n
heel de maatsch.pp.lijk. kont.kst di.
d. invoering van kern.n.rgi. mog.lijk
maakt. E.n proc.dure di. volkomen a.n-

aard zijn. D.z. argumenten zijn veel..,.Ilijker hanteerba.r, en bij sommige
g.d••lt.s van de b.volking ni.t
r.levant.
W.l 1ig!l"ll er _elijkheden in:
- eisen tav. op.nbaarh.id van .1 net
ov.rh.idsmat.ri••l. dat b.tr.kking heeft

vaardbaar zou zijn YOOI" de akb zoa

op de energieproblematiek

inlloud.n dat juist di. kont.kst zo
verandert w.s dat h.t al dan ni.t invo.ren v.n k.rn.nergi. inderdaad ••n puur
18chni.s. kwestie zou zi3n. Maar h.t is
onzinnig ov.r zo'n utopische <ling.n na
t. g.an d.nken. Het is wel duid.lijk dat
we als AKB ...1 t.u.ken h.bb.n m.t
di. kontekst. dl. nooit .n te nimmer bij
d. diskussie b.trokk.n zal worden.
Dit houdt in dat h.t meedoen ann zo'n
diskussie,een aanvaarding inhoudt van
••n politi.ke verhouding zoals id. op
het moment ligt. Dit vind Ik voor d.
AAB onaanva.rdb.ar. zodat mijn konklu-

-Stopz.tting eis.n v.n de proefbori1l9!1l
- V.rhinderen dat h.t KEMA-proj.kt
begint
'-M••r publicit.it 'lOOT """ s18ndpunt
proberen t. krijgen (akti.ver kranten
.n tijdschrift.n benad.r.n)
-R.g.ringsrapport.n akti.ver aanYetbten
(hierbij zou h.t l.uk zija bij al
deze r.pport.n d. herkOlllst .n .a""ezige
v.rbanden m••r bij onze .r:g....ntati. te
b.trekk.n,bv. herkODlst leden .nergi~
raad)
-Eis.n d.t h.t huidig. kernenergie
programma in de diskussi. wordt
meegl':'1011en
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-Het llemokraties gel1alte "VlllI de -.glaraad""l'=.dure krities te beoordeW. en
kontinu daar publititeit .an geYen.
Kortom de hlmdel en wudel van 6! llVerbeid
nauwkeuriger te volgen .n "",oral 8Ui.ver
aan d. kaak steil .... Dit 1I1O.t wel voe131
'gebeuren !!n ni~t a1~ er weIT 2eftS iats
gebeurt is. Als AKB .... t je zorg..
niet steeds bepaald t. worden <!OOr 0V8?'heidsb.slisslng.n, hi.rdoor blijf je bep.rkt in j . aksies • Je blijft maar reageren, en komt zo nooi t tot .en offansi_
wijze van aksie vo.ren.
llill.... 1'au1l.

l'S Bij 1loorl'02en 1IIel1<te ik dat h.t ual·
gebruik in d. . .rsehillende 1Ilt.'s >riJ
b.hoor] ijk h.eft beinvlo.d. JUt is "fl!l8l'-

lijk i.ts wat voorkDmon moet """de••

SCHOLINGSCYCLUS IJ)

SPLIJTSTOFCYCLUS
Nadat we gezien hebben wat er in
een kerncentraleJ~~urt en hoe
hij ongeveer in e
zi10 kOIll8ll
we nu toe aan de zogenaamde
splijtstofcyclns. Hieronder verstaat wen alle activiteiten, die
nodig zijn om ds kernenergie-in~
dustrie te laten draaien. Er zal
worden ingsgaan op de techniscbe
kant en op welke radio-actisve
stoffen een rol spelen in de
verschillende schakels ~ de
splijtstofcyclus.
In bijgevoegde figuur vindt u emL
schema van de splijtstofcyclus.

Uraniuaal",
De eersts schakel in de keten is
de uraniulIlIDijn. Hierin wordt uraniumerts gedolvsn. In dit erts
komt naast uranium ook een kleine hoeveelheid voor van alle _
elemsnten, die ontstaan bij het
radio-actief verval van uraniumkernen. H1eronder valt het radio-dio-actieve edelgas raden,
dat vrijkomt bij het breken Vllll
het erte. In. de mijn vormt di.1:
gas waarsc~ijk het belangrijkste stralj.ngsgevaar. omdat het
een edelgas 10 biedt een (op
chemieche reactie. gebasserd)
filter geen bescherming. De concentratie radon wordt laag gehouden door na1:uur.lijke en eventueel kunstmatige ventilatie.
Ook het etofgehalte in de lucht
moet laag gehouden worden. De
radio-actieve deeltjes in het
stof vormen namelijk een veel
groter gevaar voor de gezondheid
als ze ingeademd worden en in de
longen achterblijven. De ui twendige straling in een mijn blijft
ruim beneden de normen van het
ICRP. Op deze normen echter
valt nogal wat af ts dingen.
Alleen 10 mijnen met .heel rlJl<e
uraniumertsen is het nodig om de
beperkte tijd in de mijn te laten
werken om binnen de normen van
het IRCP te blijven. Zulke rijke

SCIlEMA V.AII DE SPUJrsrDI'tJCL115

b. Het afval van de yell_ cake
prodûkt~e.

ertsen komen nauwelijks voor.

'Yellow cake" produktie.
a. De fabriek. De "IVlgende stap
is een schelkundi.ge behandeling van het uraniumerts. Hierb~ ontstaat een
gele stof {yellow cake=gele koek
die ongeveer 95% uranlUlllOx1de
(U 0 6 ) bevat. De stralingsris!3

co 1 s van radon en stof zijn. iJl de.
yellow ceke fabriek kleiner dan

in de mijn. Wellloet het radongehal te in de lucht ter contr6le

voortdurend gemeten worden. Grote hoeveelheden opgeslagen yellew cake leveren s1;ralingshoeveelheden, waardoor men s1eehts
een beperkte tijd in de nabijheid
van de opslagplaats mag door
brengen. Ook 10 fabriek lIijn
plaatsen, waar arbeiders slechts
een beperkte tijd Ilogen zijn, 011
de opgelopen hoeveelheid straling binnen de normen van bet
10RP te houden.
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He t zal dan echter
beter bereikbaar zijn voor groDd'Water dan voordien. Wat er ook
gedaan wordt met deze grots ho.veelheden licht-radio-actief afval, het radon en haar radio-a.tieve verval produkten, die vrijkomen tijdens het vi"""" WIl het
erts en in de yellow-caka fabriek, zullen bijdragen aan een
verhoogd stralingeniveau "p aarde.
c. Ch....ische mil1euvervuiUît
In uräiiiumerts zljii ook al \Td.
giftige zware metalen als lood.
zink, koper"" cadmium (lleestal
in de vo... van zwavelverbind1o~en) aanwez1g. ZOwel voor deze
me talen als """r 'de chelDi..,allel!n
die gebruikt vorden om uit uraniumerts de geno_e gele koek
te maken, geldt, det, ze smet!ge m111enschade kunnen veroorzaken. Dit probleem zal 10 toekomst groter word., wanneer
steeds uranlumarmere ertsen gebruikt zullen moeten worden. 0.
dezelfde hoeveelheid gele koek
te maken zal steeds meer erts
bewerkt 110eten worden. (Ertsen
met een kwart procent uranlUJ1
noemt .men al riJk; de meer 't"Oor...
komende armere ertsen bevatten
biJo<>orbeeld 0,013' uranium; uit
e en ton v.... een del'gelijk erts
kan llen evenveel elektriciteit
produceren als uit een ton
steenkool.)

Transport van yellow cake.
De yellow cake wordt vervoerd in
metalen vaten. Aan de oppervlakte van deze vaten bedraagt de
s~ralingsintensiteit enkele rem
per uur.
Duidelijk is, dat hoe meer van
dergelijke transporten plaatsvinden. hoe groter de kans is op
ongelukken» waarb~ radiDactie~
afval vrijkomt.
Van gele koek naar uraniumhexafiuoride.
De gele koek kan ofwel geschikt
worden gemaakt voor zwaar-waterreactoren (die op natunrlijk uranium werken) ofwel in een ge..:..
schikte vorm worden gebracht
voor een verrijkings~abriek(zie
verderop)~ In het eerste geval
wordt het metaal uranium. vrijgemaakt. waarna dit 10 de splijtsto~staven wordt gebracht, die
vervolgens naar de juiste kernreaotor'moeten worden vervoerd.
In het tweede geval wordt uit de
gele koek de verbiodioghexafluoride (OF6) gemaakt. Bij kamer temperatuur is dit een vaste
stof en kan verpakt in stalen
vaten vervoerd worden~ He"t belangrijkste risico zit hem bij de
UFF;-produktie in het hanteren
va.f'[zeer· giftige, 8gJ;esB:iave .
stoffen als waterstofflaoridé
(1lF). De sÜ"alingsrisico' s kJmnen voornamelijk: beperkt- worden
gehouden tot het afval, wat ani;staat bij de zuivering van de gele kQ.ek :van. hoog-radioactieve
stoffen.

U~rrl1!riy.

Zoals reeds yemeld gebruil<J!ll
Uchtwe1zrreac toren· uranium,
waarvan het gèhelte U-235opgewerd ia vaJl. 0,7% 'tot" ongeveer
3l6. Er zijn jTerschillende· methoden om urariium. te ·verrijken- ..
Bij de gasdiffnsiemethode wordt
het US,; gasvorllUg gëîîîääl!'t. Dit
gas laa t men langzaam door een
poreuze. wand dringen •.1ll',f\-aolec:ulen, waarbij het uraniumatoOlD
een U-238 atoom is dringen moe.ilijker door de wand dan UF 1I01eculen met een U-Z35 atoom,6 zodat
het percentage U-235 atOllen na
passage van de poreuze waJ1d iets
vergrOot is.
Ook bij de ultracentrifngemethode·
(Almelo) wordt hët IIPF; gasvorodg
gemaakt. Men leidt di~ gas verTelgens in een anel ronddraaien·
de trommel. waarbijU-235F h
a tom.en door hun 'lagere masaa in
het midden van de centti!uge iJ>
een iets hogere concentratie

voorkomen dan dicht bij de wand
van de centrifuge. (Populair gezegd, maar natuurkundig niet helemaal correct, worden de U-2JS
Fh~moleculen iets harder naar
biliten gesl1oe;erd dan de U-235
F6-moleoulen~,
B~ de g~Sdif~usiemethode moeten
veel meer stappen doorlopen worden dan bij de nltracentritugemethode.
Het beide methoden is zowel 3%verrijkt uranilllll te lljSken (geschikt voor kerncentrales) als
90%-verrijkt uranium (geschikt
voor kernwapens)~
Bij beide methodes zijn de voornaamste risico 's het ontsna-ppen
van UF·,; en het bij e1.kB.ar brengen
van te"Veel U-235» waardoor een .
kettingreactie en dus een explosie zou kunnen 'worden veroorzaakt. Het ontsnappen van UF6
kan voor een belangrjjk: gedeeIte
worden tegengegaan door de druk
binnen de ketels en leidiogen
iets lager· te houden dan de ge~
wone atmosferische buitendruk.
Ret voorkomen van een kettingreactie is voornamelljk een kwestie
van ~en goed ontwerp van de fabriek.
.
B"Jj "Ben derde methode wordt gebruikgemaakt van een krachtige
laserstraal. Hie:rmee wo:rdt een
van de belde soorten UFh-DOleeulen geIoniseerd en dus ~lek
trisch geladen. In een ~1ek~
. trisch veld kunnen ze dan van ~l
kaar gesaheidên worden.
Nàast het verrijkt uranium wordt
natuurlijk automatisch SXlIluranium geproduceerd. Dit wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik
:in kweekcentrales •. Dit veranld.
uranium ia licht radio-act~ef;
msar produceert heel langzaam de
gevaarlijke isotopen radium-226
en radon-222.Door beperkte toegang tot deze opslagplaatsen
moet het stralingsrisico bLnnen
de perken-worden gehouden~
Spllltstoftabletten en -ste>te:n.
Bij de meeat.. VlUl de. vel'schilunde typen bespraken kernreactoren
wordt'de splijtstof eerst tot tabletten geperst. Een groot aantal van die tabletten wordt in
een splijtsofsteaf gestapeld. Een
aantal splfjtstofstevenwordt samen gevoegd tot een splij~stoI
atavenbu,ndel», waarvan e'r êen
aantal 10 het reacto:tIVat worden
aangebracht. Uiteraard moet ook
bij "de produktie Van de tabletten
ervoor worden gewaakt» dat ni~t
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teveel splijtstof bij elkaar en
een onbedoelde kettingreactie op
gang wordt gebracht, 1100ral als
er plutonium im het spel is moeten extra vellighei dsmaatregelen
getroffen worden~ soala at'stalUla
bediening 10 afgeschermde ruimten, g-oade venti1atie en constante conÜ"ola ";an sÜ"alingsniveaux.

Kernreactoren ...
Na deze voorberei.den4e fasen -ZijD:.
we bij de eigenlijke centrale aangeland. Men kan de radioactieve
stoffen. die in een kernreactor.
gevormd wordêIl ruwweg· onderverdelen 10 splijtiogspl'odukten en .
.sctiva tieptodukten. "
Splijt1ogsprodukten zijn de isotopen. di.e vt'ijkOlllen bij de splijting van een U-235 (of Pil"2}9)
kern en· iso-topen, -die gevormd
worden als gevolg van het radinaktief verval van de isotopen.
Een U-235 kern kan op vele manie'ren splijten. De spl1jtingspl'odncten hebben over. het algemeen korte
halfwaardetijden en~ijn hun activiteit dus snel kwijt. Belangrijke uitzonderingen zijn strontium-90en cesium-l3? (respsctivelijk 28 en 30 jaar). De verschil1ende .in de reactor aanwezige
stoffen staan 'Vocrrtdurend bloot
aan een neutronenbombardement ~
Zoals een U-238 kern door het invangen -van een neutron over gaa-t
in een U-239 kern en onder het
u1~zenden oan eenlJ'dealtje (zie
a.fl~ nr 1 .. ) ov~t in een neptuniumisotoop (Np-239) en vervolgens iD." een ·-Pu-239· item.. zo kunnew ook andere icernen één of-..er
neutronen'· invangen en daardoor
overgaan in and:ére kernen~ Via
neU"tronen~t en radio-aktief'
verval worden onder andere een
groot. .aautal zogenaamde actiniden
{elementen met meer dan 88 protonen in de kern) gevormd. H1e"",,~
der zijne~aanta1 isotopen .et
een lage halfwaardetijd, welke
ct-straling uitzenden, zoals het
,beruchte·plntoniumisotoop Pu-239.
-Deze stoffen, die ontstaan door_
neutronenvangst,noemt men. activatieprQducten .. Ook een gedeelte
van de bouwmaterialen wordt 'geac.tiveerd~ Een vo~beeld van een
isotoop~ dat gevormd wordt dopr
nentrênenvangst is cobalt-60.
Voorts wordt tritium gevormd uit
watersto.fatomen door tweemaal een
neutron in te Vangen. Een (klei;n)
gedeelte van de in de centrale
gevormderadio-aktieve stof.fen

wordt geloosd. Via de schoorsteen
vooral een aa~tal radio-aktieve
isotopen van de edelgassen xenon
en krypton en verder bv. tritium.
Via het koelwater bv. jood,-cesi-

um- en strontium-isotopen.
Hterover meer in het volgende deel

van deze serie, onder andere een

aantal getallen en
vens van bestaande

." 11

..,

~

•

, ,

loeingsgege~
cent~les.

Koelwater~robleem.

AI vermeI 18
deelte van de
teitscentrale
omgezet wordt
gie en dat de

däi slechts een ge-

in een ele~tici
opgewekte varmte
in elektrlese enerrest grotendeels
terecht komt in de opwarming van
het koelwater. Bij de huidige
kerncentrales is dit opwarmingseffekt iets ernstiger dan bij de
bestaande kolen-, 011e- en gasinstallaties. Plaateelijk leidt
di t al tct zorgwekkende temperatuursverhogingen van oppervlaktewateren (rivieren,meren). Er bestaan sterke aanwijzingen dat botulisme (al enkele keren in de
Friese meren slachtoffers makend
onder de vogels) er door in de
hand wordt gewerkt. Men heeft wel
eeBs berekend, dat het Rijnwater
30 C. of nog warmer zal worden
als alle langs de Rijn geplande
Franse en Duitse kerncentrales
inderdaad gebouwd gaan worden en
hun koelwater in de Rijn gaan
lozen.
Als mogelijke oplossing denkt men
aan zogenaamde kceltorens. Bij

"natte" koeltorens verdampt veel

water, wat kan leiden tot ml.stvorming. Voor de 'Wijnboeren in
het Rijndal kan dit in het bijzonder nadelige gevolgen hebben.
Droge koel torens zijn duurder.
Minder elektriciteitscentrales is
waarschi jnli;lk de gosdkoopst... oplossing.
Opwerkingsfabriek.
Afhankelijk van het reactortype
en een aantal andere fa~oren moet
de splijtstof na uiterlijk 3 jaar
vervangen 'Worden door niel1we splijt
stof. De oude, zeer radio-aktief
geworden splijtstofstaven worden
gewoonlijk ~ele maanden in een

koelbassin bewaard om de kortle-

vende isotopen hun stralingsaktiviteit ite doen verliezen. '1las:r'na worden ze naar de n defini tieve a
opslagplaats of naar een opwerkingsfabriek gebracht. In de opwerkingsfabriek worden een aantal
verschillende stoffen van elkaar
gescheiden.. Het uranium dat nog
over is, wordt afgescheiden om
na eventuele verrijking weer opnieuw in spl1jtstofstaven te verwerken. Ook het in de reactor gevcrmde plutonium wordt gescheiden
van de rest OE het in kweekreaetoren te gebruiken (of veor kernwapens). Het overige materiaal
bevat 'een aantal zee-r -radio-aktieve isotopen, lIlst lange halfwaardetijden, zoals plutoninm-240,
en plutonium-242 (6760 en reep.
379.000 jaar) en americU1ll-241 en

-243 (reep. 458 en 7650 ~).
Men ne emt aan, dat een opwerkiagsfabriek een aantal lIa1en grotere
hoeveelheden edelgaasen,.die ra...
dio-aktief zijn, aal lozen dan
kerncentrales.
Duidelijk zal zijn, dat het ge·
hele opllerkingsprocedA achter dikke afschermingswanden liet op afetand bediende machines moet gebeuren. Betr<l""bare kostenscllat·
tingen voor deze fabrieken zijn
door de geringe ervaring ermee

nog

nie~

goed te geven.

Den uri.

iE. scl'ri" eerder 1nhtt
blad ·EIlI<'gle dat zijn wij" en is'
llesdweYell door Ferdi Spit.,. Toa

Brans.

TECHNDKRATEN BEHEERSEN
SYMPOSIUM· ZONIE-ENERGIE
centraal in liet", 21 en 22 Si!Ptmber van dit jaar in Wageni1l!ll!n 1lllhouden s,..,osiua over "Zonne...........
gi 0 en groene grondstoffen" stond .te
vra"ll in h _ de l.nd- en bosbouw
voldoende grondstoffen zouden kvnnen
leveren am in "de· ener1Jiebehoefte
te kunnen voorzien. lIe meeste ~re·
kers gtngell daarbij uit v.n de ....
reldener1Jie-lIeIlaefte op dit 1lIIIIlent
.. een groei da.rvan t n de toeltollst:

V.J. 1Itek,.,.,. de. SYdltl'n\r'loeb:lllstbeeld del" Techniek (en de Oni~
direletie) ging bijvoOl'beel4 uit 'All
3S ekon...i scbe groei per jaar. war
lIi nsten. gejlllard zou g.... lISt '3S
toename v.n het ener1Jieverbrtrit per
jaar. Hij baseerde doze groeicijfers
Clp EEG verwachtingen.
V.ak werd er dl1l ooit nog '\l8I'I!~
.Isof fin enkele nieuwe Oll8r1Jiebl'Oll
de totale wreldellllr1Jiebehoeftll ZOll
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1llIletsn . . . . . 1lelttft. Op zo'n lUlrier
wordt bl;f'lOol"bee111 oot vaat gepro-

beer41l1111et 1J8bron van windenergie
In Nederlanj 'tegel! t.e werken.
llanneer hel]!!!! .11e kleine beetjes?
Het lIOtto ·.11e beotjes he1Pt1l1<wanI veel
r ......n. !Ie llagenlngse
Studente
0"lg1ng Ceros (Inlt
vroegere COIllS) Scheen liet congres
ook onder dl t ...tto georganiseerd te

hebben. De sprekers hadden echter
weinig of geen aandacht voor ll!!!lschaligheid. en zeker niet in Nederland of Europa. Vooral de twee
sprekers van de Landbouwhogeschool
schenen alleen "ar in grootschalige
oplossingen te kunnen denken. Zu
werd door de Wit de mogelijkheid Vall
het gebruik van biologisch materiaal
in Nederlandafgemeten aan de eis om
de 800 Megawatt centrale in Lelystad
e_e te kunnen stoken (ter vergelijking: de kerncentrale in Borsele
heeft een venllOgen van 450 Megawatt).
Pas in de diskllssie t de tweede
Wageui nger Brui n kw ""ar voren dat
elektriciteitsproduktie op xleine
schaal in Nederland uit door gisting
van afval verkregen ...thau ( ook
ekonomisch) zinvol was.
Een kans aan kleine beetjes we>d wel
gegeven door de EngeIsllan Speddl ng
en door professor Till5 van de Vrije
Universiteit te Amsterd....
Deze waren in ieder geval begaan ...t
lokale situaties in ontwikkelingslanden. Zodra echter de positie vu
bet industri!!le Europa ter spral<e kw...
hield b.v. ook Ti... :zich op de vlakte
:zeggende dat hij daarin "iet deskundig :zou zijn.
De akono,lIische machtsbelangen van het
kapitaliese westen lllIrden ongelllOeid
gelaten. de " kleine beetjes" :zullen
als we niet ll»l:assen gauw -.erdri nken
in het grootschalig streven naar meer
macht van de [ uitgenodi9lle) technokrateD.

De kosten van het syeposiuo bedroegen
120.-. Daarvoor kreeg iedere deelnemer (s ter) een luxe 11"1' met een pen
en een schri jfblok .erk " Rabo Bank".
verder van deze bank nog eens 4 boetjes met op twee daarvan de spreul:.
" Rembrandt country is Rabo Bank COUlltr:Y".
Daarnaast nog wat folders van indus-

trieen o.a. van de Unie van Kunstmest
fabrieken en tenslotte het begeleidende symposiumboekje. waarin ..ast liet
progrlUllllO een " achtergrondarti kel"
va. de risiko a..list Alderhout.
verbonden Bin het kernenergie cent~

in 'Mol en aan de • Arnbemse instellingen" ( Sep enz). Op grond van ingewikkeld statistisch werk van AAn Ca..dees
komt bij tot de konklusie dat ker.....ergie op aardgas .. de veiligste energiebron is die bestaat.
Meneer Alderhout zat ..iet in het forLID aan het eindt ..onze vragen hier-

over. die op

sc~riftmoesten

ingediend konden

'~gens

worden

tijdgebrek

helaas· niet _er wor.den behandeld. Celubig bebben we hem nog .1
persooulijk onze meni", kunnen zegW

gen. Een goed stuk over de waarde
van risito analyse staat in "Inte,...
mediar" .an B sept 18llJl11er de titel: " Bestaan maatscbappelijk aan'vaardbare risi b"s.
Treurig ..as ook
energie bitie
had vekreg&n in
te verkopen: n.

dat het Ila"genings
9"en toest....ing
de pauzes matariaal
a.ndringen konden wij

wel matariaal van de 5trDomgroep
,I

Den Haag rrê'erleggen ..

VERSPILDE ENERGIE

De z..l waarin de bi-""""'-t werd
gehouden had geen enkel raa.: alleen
verlichting door kunstlicht dus. B0vendien was de airconditi1lllhlll ..rvan
berekend op roken( extra strek dis).

Volge1lS toelII!n is de oorspronl:.elijkt betekenis ....n symposium "drink
gelag met tafelgesprekkaa". Ik Doop
dat nadenken hierover tot een fundamenteel andere aanpak :zal l..iden.

========================

Jan uu 1IIer Sluis
Corieu Glaudemans _

zat. 2 dec. in arnhem
demonstratie over
kema-affaire
2.00.

JE XUNT NATUURLIJK OOK AKTIEF lIOROEll Z01lDE1l ABOII1IBIENT.
ZET OP DE BON WAT JE WILT ODEN.
BON OPSTUREN AAN: SSK YONOELSTRAAT , lIIJIlm9l Gl1IO 3767600,
EEN ABONNEMEIIT OP OIlDERSTROOM KOST f 7.50 IN llIJMEGEN EN
f 15.- DAARBUITEN.
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