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POLITIESPIONNEN ONTMASKERD!
In een persverklaring maakt de
'~ottinger Arbeidskreis gegen Atomenergie" bekent dat er twee politiespionnen een tijd lang bij hen
meegedraaid hebben.
Eentje van hen:Klaus Eggert, wachtmeester bij de Kriminaldie~t,
trad op onder de naam Marc Balll1an.

van beroep fotograaf.
Hij had alle banodigde papieren op
zijn valse naam staan, paspoort, rijbewijs en autopapieren enz.

Hij heeft in het bijzijn van een
advocaat bevestigd dat hij voor de
politie werkte en daarover een verkla
ring ondertekent.
Hij verklaarde o.a. dat hij werkte
voor een afdeling van het Lan-

deskriminalambt, die zich speci~
aliseerde in dit soort werk.
De tweede was mi nder spraakzaam

Zijn naam :Cristian Rudolf Madhorvie, van beroep kantoormachinemontèur en sinds een half jaar
werkeloos. Hij deed dit werk zoals hij zelf zei omdat hij bevriend
was met Eggert en omdat hij het
avontuurlijk vond.
De opdracht van Klaus Eggert
bestond eruit de "Gotingec Arbeidskreis tegen Atoomenergie" te bespioneren, aan wekelijtse vergaderingen deel te nemen en belangrijke
gegevens over geplende akties en
individuele personen door te spelen. Deze informatie was bestemd
Voor een speciale politieafdeling.
die zich met Gorleben bezig houdt.

Tot nu toe werden dit soort methoden
alleen toegepastop het terrein van
de zware kriminaliteit.

Klaus Eggert en Cristian Madhorvic hebben aan studiebijeenkomsten en vergaderingen meegedaa. en
op deze mani.er intensieve kontak-

burg en Kiel.

ten met afzonderlijke personen

opgebeuwd.
Bovendien heeft Klaus Eggert tientalIe fotoos en films gemaakt en
doorgegeven.
·Wij, de Gottinger Arbeidskreis gegen Atomenergie beschouwen deze jnfiltratie niet als een op zichzelfstaande aktie, maar ne.en aan dat
deze aktiviteiten door de politietop van hogerhand uit gepland
en gecoordineerd worden als onderdeel
van een kriminaliseringscampagne
van kernenergiètegenstanders met

het oog op Gorleben.

we gaan ervan uit dat er speciale politieteams zijn opgericht
voor dit soort akties. Bij Klaus
Eggett bv. werden hele lijsten gevonden waarop· de namen stonden van
kernenergietegenstander.s uit Ham-

We zijn verontwaardigd en zeer verontrust over de manier waarop hier

schaamteloos, door betaalde politie-

mensen, gebruik wordt gemaakt van de

de vriendschappelijke contacten
en de openheid der Burgerinitiatie.
ven.
Hét werk van deze politiespionnen heeft volgens ons de volgende doelen:
a) De antiekernenergiebeweging
en speciaal de mensen die e",,"e
sympatiseren, schrik aan te jagen,
hun tot zelfcensuur te dwingen en

onderlinge verdeeltheid "" w,ntrouwen te zaaien.
b) Akties die door atoomenergietegenstanders geplent zijn, of

vroegtijdig te verstoren, of te ver:
hinderen,
Zo was bv. Klaus Eggert een van
de weinige personen, die op de hoogte was van een pamflettenaktie bij
de Nedersaksische Landtagsverkiezingen. Hij gaf toe dat hij deze
aktie aan zijn chef had doorgegeven waarop de pamfletten in beslag zijn genomen.
c) Beide personen kregen de opdracht confrontaties met de politie uit te lokken: Zij vielen bv.
daardoor op, dat ze de Burgerinitiatieven te veel discussie en te
weinig akties verweten.

In de auto van Eggert bevond zich
een traangasgranaat die hij, naar
eigen zeggen, wilde gebruiken,tegen
de politie bij demonstraties ,n
Gorleben.
dj we beschouwen deze snuffel affaire met het oog op het geplende atoompark Gorleben, als een on~
derdeel van de groots opgezette
voorbereiding tot de veel geciteerde
veldslag om Gorleben.

KA LKARMANI fESTATIE ?
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OFFICIELE INFORMATIE:
EEN BASISSCHOOLVOORBEELD
In Onderstroom 17 stond een artikeI over de overheid en de informatie over kernenergie. Daarin
hebben we uiteengezet welke veranderingen er op het moment plaatsvinden in de overheidsinformatie.
Tot voor kortbestond die informatie alleen maar uit folders waarin de
gevaren van kernenergie gebagatel-

liseerd (bv opslag), ontkend ( bv
gevaar radioaktiviteit) of simpelweg

verzwegen(bv relatie kernenergie kernwapens) werden.
Nu gooien ze het over een andere
boeg. Het groeiend energieverbruik
wordt gepresenteerd als een natuurffik geg even . Vervolgens wo;:;aena e an ere energie bronnen en

gebruik van elektriciteit draagt bij

aan een schoon mi1ieu H • Deze praat

gaat er natuurlijk gemakkelijk in
want niemand ziet vuiligheid als je
een stekker in het stopkontakt
steekt. De problemen liggen nl.
bij de energiecentrales (zowel konventione1e als kerncentrales) en niet

bij de afnemer. Het probleem van
de radioaktiviteit wordt op de be-

kende manier afgedaa,n: eerst een

trale kunnen best verschillend zijn.
En dan hebben we het nog niet eens
over de kans op ongelukken.
Dan het afvalprobleeM:"Het groot-

ste probleem waar we nu voor staan.
is het opruimen van het radioaktieve afval van de kerncentrale~. Het

gedeelte dat niet zolang radioaktief blijft wordt in betonblokken

gegoten en in de oceaan gestort.

Het overige materiaal kan het beste

~

~

.....

stromen om uiteenlopende redenen
ongeschikt verklaard. Wat rest is
k.ernenergie.

In dit artikel wil ik deze analyse

illustreren met een voorbeeld.

Oe gas-enelektriciteitsproducenten
hebben onlangs een energieprojekt
voor de basisschool gemaakt. Op
de onderwijsbeurs in Utrecht zijn we
tegen het boekje voor de 5e en 6e

klas aangelopen. De andere twee de-

len zijn resp bedoeld voor de klassen
een en twee en de klassen 3 en 4.
Je ziet ze beginnen al vroeg~

Hoe gaan ze nu konkreet te werk 111

Allereerst de inleiding.
De eerste zin ervan is al gelijk raak.
"Het behoeft nauwelijks enig betoog
dat onze maatschappij onleefbaar
zou worden, indien het huidige energieverbruik niet zou worden gehandhaafd". Met deze ste11 ing ontkennen

de makers van het projekt stoMWeg
het bestaan van

di~kussies

over de

noodzaak van het huidige energieverbruik. Als je daar vragen bij hebt

wil je naar een onleefbare maatschappij. In een zin worden de enorme

besparingsmogelijkheden ontkend
(volgens sommigen 50%), om nog maar
te zwijgen over de diskussie of
allerlei produkben wel zo nodig zijn.
Het projekt zelf begint met een algemeen gedeelte. Eerst worden de

verschillende energiebronnen genoemd.
turf. hout, olie, kolen en gas.

Dan ggaan ze over op het huishoudelijk
gebruik. Hier wordt het belang van
gas en elektriciteit deuidelijk gemaakt. Ook wordt een beetje gespeel d met het begri p Wa tt en de
elektriciteitskosten van verschillende
huishoudelijke werkzaamheden. De
veiligheid van gas en elektriciteit
komt ook aan de orde. Natuurlijk
noemen ze het hier goede werk van
de KEMA op dat gebied en verder gaan
ze in op de organisatie van de gasen elektriciteitsvoorziening.
Dan wordt het interessant.

we

zijn intussen bij hoofdstukje
8 van de 15 aangeland. Dit heet:
~energei en ons m11ieu~. In de inleiding staat hier : "Ook het

plaatje over natuurlijke achtergrondstraling dan de vraag:"Iemand die
naast een kerncentrale woont ont-

vangt net zoveel radioaktieve straling als iemand die éénmaal naar
Amerika vliegt, goed/fout" (goed dus)
Dit soort vragen zijn ontzettend
bedrieglijk. Want deze vraag _ t je
inderdaad met goed beantwoorden. 8ij
normaal gebruik lozen kerncentrales kleine hoeveelheden radioaktief
afval. Zolang deze stoffen buiten
je lichaam blijven. zijn de gevol-

gen inderdaad vergelijkbaar met
de radioaktiviteit van vliegtuigen.
Maar bij inademing kan zich b.v.
radioaktief jodium ophopen in de
schildklier en radioaktief strontium
in je botten. Als dat gebeurt
concentreert de straling zich op

één plaats in het lichaam en is het
wel degelijk mogelijk dat cellen
worden aangetast en een kankergezwel ontstaat.
Als je dit naar voren brengt in
diskussies met voorstanders

willen ze best wel toegeven dat

er Meer aan de hand is, maar er
staat toch niets onwaars.
Met andere woorden. de gevolgen
van een vliegreis naar Amerikaa
en het wonen naast een kerncen-

in zoutmijnen worden opgeslagen
Deze hoeveelheden zijn echter Maar

klein"
Onder deze regelrecht van de atoom-

lobbie stammende uitspraken staat dan
een krantenbericht met als kop:

liProefboringen in zoutlagen gaan
door" .
Niets over het feit dat dit afval
honderduizenden jaren streng gescheiden moet blijven van obs
leefmiljeu. Niets over de problemen van zoutmijnen en over de
onmogelijkheid zo'n lange tijd
vooruit te zien. Niets over de
diskussies hierover in tegendeel.
Of er Uberhaupt wel een veilige
mogelijkheid bestaat om het afval op te slaan daar wordt nie op in
in gegaan. Vele deskundigen zijn van
mening dat dit inderdaad niet kan.
Dok de opmerking dat deze hoeveel
heden klein zijn is nogal suggestief. Alsof kleine hoeveelheden
(voor de centrales die tegenwoordig gebouwd worden beloopt
dit enkele honderden kubieke meters
per jaar) niet gevaarlijk zijn.
De diskussie over kernenergie wordt
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als volgt aangepakt:
Opdracht:"Maak eens een plakboek
over de diskussie rond kernenergie.
leuk OMdat na 10 jaar nog eens te
lezen"
Als het er niet echt stond zou je
het niet geloven. Oe diskussie
wordt gereduseert tot een
amusant randverschijnsel van de
ontwikkelingen die
natuurlijk doorgaan.

En mocht je per ongeluk iets anders
zijn opgevallen, dan is er ooQ.. de
volgende vraag: Je ziet hier aat
het verbruik bUjft; oUjgen/da14n

Het is duidelijk: Oe energieproducenten willen helemaal geen
diskussie over het energieverbruik.

Vraag: In """ tand oot in de
to#kt7mat otende meer wterkNcht
gebl'Uikt ""raen.
Juist/onjuist.
Het energieverbpuik in as wreU sat : geUjk bUjven
tang.aam afnemen
st61'k b lijven stijgen
Wet.k Boort energie aaZ vermoedeUjk meel' gebruikt gaan wozden?

Duidelijk genoeg dacht ik zo. Oe
uitgevers van dit projekt zien kernenergie als de oplossing van het
energieprobleem. Dan de alternatieven
Opdracht: Maak ee,.. een fanta-

h~rt~lerren ~steUen;
ploe~filter en ro"'rje verv.,ngen+,

sietekening van een stad~ die
geheel en at t.!an IJindmolens is voo
vooraien~ -die de elekmc1teit
oPwekken.
Di6tm86i~: sou sa'n stad
nog w 1,. geschikt· zijn om in te

linkervoet, W;j,jrV<\n het JOOf'V/:ilk
i~ ver~leten > ver"04erer, et)
"je~we ;j:l"utten "'"

wnen?

Oe toelichting verduidelijkt deze discussievraag:

Dat t.rindmo tens in ons ditJhtbevolkte land een rot van betekenis zouden kunnen spe ten bij
de energievooraiemng meet Mjfe1.achtig "",>'den genoemd.
~ zijn at te blij vertast te
zijn van rodioanunnes en lJie
een ant nne wi"l hebben dient
zich van een vezvunning te 11001'zien.
T.l(. -antennes lûOZ'den niet ten
on:t*eo'hte a4 visueel, vervuit.end ervaz"en .Bovendien zou het
ge1.uià van de bJindmotene lJeZ
eens als 8"tC1'end kunnen lMrden
ePt'aren. Dit nog los van de
vraag aan hoeveel vogels dit
het leven zou kosten.

Het hoofdstuk eindigt met twee uit
uitgebreide kranteberichten over
een oliewofk boven Emmen en de
ongerustheid over kQlencentrales in

West-duitsland. Een goede zaak
natuurlijk op zich dat je duidelijk
maakt dat kolen ook niet ideaal
zijn. Maar in een kontekst waarin
de problemen van kernenergie zo
worden afgedaan. is dit natuurlijk
gewoon verhulde propaganda voor
kernenergie.

Voordat de alternatieve energie
OOk geproblematiseerd wordt. gaan
ze eerst iets over het energieverbruik en de noodzaak van groei

duidelijk maken. Eerst wordt de
noodzaak van energieverbruik erin

ger~d:

~

OPDRACHT: Beetdt op een of aode,..

Er i s nu eenmaal een verWachte"
ontwlkkeiin? van het elektric1teltsver6ru k.' Aie on~erëmdë
groel krlt1seert, ont ent
stOmweg dë natuurliJKe ontwlkkel1ng.
'Dat in deze natuurlijke ontwikkeling
'eenral gaat spelen komt vervolgens
aande orde'.
_:
L,

Bekijk bijgaande tabet. ;Je kunt h..,,in afte.en wetk gedeetto van de beno
digde E1nB1'3ie in dce tJereU we:rd geleverd t1otJl' bijv. de st9snkoot# de
ooterkrach't, enaovoo:rt.
Bekijk ook de g1'àfiek I gmriek van het g:roeiend ene.r-gi,ve"bl'Uik} Met beh~tp hieMJan
kun je vast wet. de qijfe1's van
t980 en BOOO invutten.

manie1' eMtS een dag zonder stroom
uit

Door er zo over te praten
dramatiseer je de zaak natuurlijk
geweldig. Want het is natuurlijk
helemaal niet de keus'wel of geen
elektriciteit'. Oe diskussie gaat
over overbodige en versp'illende
apparaten en over de vraag 'wel of
geen kernenergie'.

Dan volgt het onderdeel over groei.
Ee~grafiek wordt getoond van' een
stuk groeiend energieverbruik.
Daaronder de volgende vraag: Wat
valt je op bij deze grafiek?

kolen
011e en aardpe
.i_tb steenkool
kernenergie

1920

1956

65 "
15 "

42 "
50 "
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Tenslotte wordt in dit projekt nog
de nadruk gelegd op een verstandig gebrui,k van energie. op zich
een goede zaak natuurlijk.
Zo dat was het dan. Hopelijk is
en zins duidelijkhoe het officiele propaganda apparaat werkt.
Wat kun je nou hiertegen doen?
Voor mij staat in ieder geval vast
dat we ons er niet vanaf kunnen maken met de constatering dat het klote is. Zo'n brochure vindt zijn weg
naar, het onderwijs al is het alleen
maaromdat hij er mooi uitziet en
omdat
de makers ervan genoeg geld
hebben om bv. via de on~rwijs
beurs hun zaakjes te pluggen.
Volgens mij is het op de eerste
plaats van groot belang 'dat wij
onze kritiek op dit soort brochures duidelijk krijgen. Waar liggen nu eigenlijk onze fundamentele punten van kritiek? Hoe willen
we de discussie wel voeren?
Oaarnaast kunnen we misschien proberen onze kritiek in onderwijzersbladen naar voren te brengen ofzo,
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1"

1960

2000
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ik noem maar wat. Onderwijzers (essen) kunnen ons hier natuurlijk goed
bij helpen.
De hierboven genoemde brochure heet:
Energie in en om ons huis. energie projekt voor het basis onderwijs
correspondentieadres: Redactie
energieprojekt basisonderwijs.
Postbus 137, 7300 AC Apeldoorn.
(waarschijnlijk krijgen alleen onderwijzers(essen) het}
Si bie
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VRAGEN
EN
ANTWOORDEN
Rond eind mei komt een nieuwe
uitgave van 50 vragen en antwoorden uit. Het oude boekje was broodnodig aan herziening toe.
Oe bedoeling van het boekje was
oorspronkelijk een antwoord te

formuleren op veel voorkomende
vragen die aan ~ernenergietegenstan

standers gesteld werden.
De nieuwe uitgave is een degelijk
boekwerk geworden waarin uitgebreid
informatie wordt gegeven over allerlei aspekten die met kernener-

gie samenhangen.

Deze informatie is ingedeeld in
vier hoofdstukken:
I} De technische gevaren en aspekten van het gebruik van kern-

energie, waaronder bv. de geva-

ren van straling, de risico-ana
lyses enz.
2) De economische en maatschappelijke kant van kernnenergie.
Welke instanties houden zich met
kernenergie bezig1 Wat zijn de
maatschappelijke gevolgen van
kernenergie?
3} Enkele vragen betreffende de
antiekernenergiebeweging. Hoe
is ze ontstaan; hoe is ze tot
bepaalde standpunten gekomen?
4} De alternatieven. Welke alternatieven zijn voorhanden?
Waarom is er zo weinig geld uitgegeven aan de ontwikkeling hiervan.
50 vragen en antwoorden wordt een
uitgave van de Landelijke Stroomgroep, waarbij gezegt moet worden
dat de Nijmeegse stroomgroep een
dikk~ vlnger in de pap heeft gehad.
In een eerste oplage worden 5000
exemplaren gedrukt en het boekwerk
gaat plusminus fl. 3,50 kosten.
Hiernaast twee vragen om een beetje
een indruk te krijgen van dit
boekwerk.

IJ

KERNENERGIE IS VEILIG; ER WORDT GEWERKT BINNEN DE GRENZEN
VAN ZEER STRENGE VEILIGHEIDSNORMEN.

laten we eerst eens bekijken hoe de stralingsnonmen in Nederland tot
stand zijn gekomen: de huidige normen voor de maksimaal toelaatbaar ge·
achte stralingsbelasting van de bevolking -zoals deze zijn vastgelegd
in de kernenergiewet van 1963 en in'de richtlijnen van Euratom- zijn
voornamelijk geinspireerddoor de publikaties van de Internationale
Kommissie vOOr Radiologiese Bescherming (ICRP). In haar eerste publikatie vermeldt de ICRP in het kort de overwegingen die hebben geleid
tot de huidige dosislimiet voor de bevolking. (20)
"Sehattingen dool' versehiUende naticnate en inte:rnaticmate wete'J18chappe Z.ijke inst4l'lties duiden erop, dat een genetiese dosis van 8 tot 10
rem pel' hoOfd van de bevo Zking, -geakkumuteerd vanaf de konsep#e tot een leeftijd tlan 30 daar>- van aZZe kunstmatige
.,.. 3e.\ de.~ "2..éér $trel'l,e
bronnen, een aanzienlijke beZasting op
vQ.L(;.f:J"ei..cl::'I'IOrWlE:.h, ciel\\o:.
de maatsehappij aou teggenten gevoZge
daa~aal\ 6 - k> tC\\1 ~
van genetiesè schade, "maar dat de2e toegevoegde heZaeting besehoU1.l1d mag tvO~n
~"5"reVll &\0\ oök te...
als toelaatbaar en gerechttlaardigd met
-z. ;, LL '. .. 1{u ..
het oog op de. baten die 'lJerrwatJht mogen
I.romen voort te vtoeien uit de uitbreiding van prak:tus6 toepassingen van
kernenel'lgie".
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Het komt er dus op neer dat deze kommissie de ekonomiese voor- en nadelen van
deze 6 tot 10 rem gedurende de eerste
dertig levensjaren tegen elkaar afweegt.
Over menselijke ellende, veroorzaakt
door die opgelopen straling, wordt niet
gepraat. Aangezien de kommissie niet geheel zeker is van de grootte van de bovengenoemde maatschappelijke belasting, stelt zij een limiet van 5 rem
gedurende de eerste dertig levensjaren voor (170 millirem per jaar),
waarbij mediese toepassingen niet worden meegerekend. Deze uitsluiting
is gebaseerd op de overweging dat ander$ een onakseptabele beperking van
de uitbreiding van kernenergie aan sommige landen wordt opgelegd. Men
ontkomt niet aan de indruk dat een zeker opportunisme aan deze overwegingen ten grondslag ligt. Deze opportunistiese tendens komt)Oén herhaaldelijk tegen in de ICRP-publikaties, waarbij het vermoeden rijst dat
de wens kernenergie te bevorderen hieraan ten grondslag ligt. Dit vermoeden wordt gesteund wanneer men in publikatie 9 (I966) leest dat:
'JDe korftnis8ie gelooft dat dit nitlo (170 miUirem per JaaI') tlotdoende
ruimte ov61"Zaat tloor de uitbreiding van kernenergieprogl'CO'lWIa's in de nabije toekomst". (21) Is zo'n maksimale dosis van 5 rem gedurende de

eerste dertig levensjaren nu werkelijk toelaatbaar en gerechtvaardigd?
De enige rechtvaardiging die aangevoerd wordt voor een maksimale dosis van 5 rem, is dat een dosis van 6 tot 10 rem een aanzienlijke belasting voor de maatschappij betekent. Dit is onaanvaardbaar omdat
de schattingen .waarop die keuze gemaakt is volstrekt willekeurig zijn.
Je krijgt de onontkoombare indruk dat die normen op zuiver ekonomiese
gronden zijn bepaald. En wat gezond is voor de ekonomie. hoeft nog
niet gezond te zijn voor je lichaam; daar zijn meer voorbeelden van:
De normen zijn naar onze mening willekeurig. Dit blijkt onder andere
uit het feit dat de maksimale dosis voor radiolQgiese medewerk(st)ers
(5000 millirem per jaar) tien maal zo hoog is als voor gewone burgers
die in de buurt van een kernenergie~installatie wonen (500 millirem
per jaar) en dertig maal zo hoog als voor de "gemiddeldelI burgers
(170 millirem per jaar). Dit is niet te verklaren uit een betere gezondheid van de eerste kategorie. maar is gewoon op zuiver ekonomiese
gronden bepaald.
.
Veel wetenschappers en veiligheidsdesKundigen zijn het dan ook niet
eens met deze normen. Zij hanteren andere normen en komen daardoor
in konflikt met dle instanties en industriën die bij een hogere- maksimale dosis belang hebben. Ontslag is voo~ hen meestal het gevolg.
Een voorbeeld: Theo van Waas was werkzaam bij de KEMA toen hij in
196B werd overgeplaatst naar de kerncentrale te Dodewaard, waar hij
tweede stralingskontroleur werd bij de Stralingskontrole Dienst. Nu
bestaat er -wij volgen hierbij het artikel over van Waas in de Haagse
Post van 9 juli 1973- in elke industrie t"ssen veiligheidskontrole
en bedrijfsleiding een ~luimerend konflikt: strakke veiligheidsmaatregelen kunnen immers een belemmering vormen voor soepele voortgang
van de produktie. In een kerncentrale kan dit konflikt ernstige gevolgen hebben, en de Stralingskontrole Dienst behoort dan ook een positie te hebben onafhankelijk van de bedrijfsleiding. Van Waas behoort
tot hen die op de veiligheid in de kerncentrale kritiek uitoefenen.
Hij be~chuldigt de bedrijfsleiding er van de van buiten het bedrijf
komende arbeiders aan een te grote straling bloot te stellen.
Er Zijn meer konflikten in het bedrijf: het hoofd van de kontroledienst neemt ontslag, zijn vervanger wenst zijn voorlopig dienstverb~nd nlet in een vaste verbintenis om te zetten. Van Waas licht de
pers in, tegen het verbod van de bedrijfsleiding in. Hij wordt daarop in maart 1972 ontslagen.

7
Volgens het Parool van 30 juni 1973 oefende minister Boersma in een
vergadering van de vaste kamarkommissie voor de kernenergie kritiek

uit op van Waas -hij zou onhandelbaar zijn en niet met zijn meerderèn

overweg kunnenliepen op niets
dat er talrijke
funktionarissen

. Tientallen sollisitaties voor een andere betrekking
uit. In de Volkskrant van 18 april 1973 wordt vermeld
fouten in Dodewaard. waarop ontslagen yeiligheidsde aandacht vestigden, nu achteraf erkend zijn:

"In sonmi.ge gevallen zijn de aanbeveUngen en ontvJc:epen tJerkmetoden van
van de vertrokken funkticmarissen 2eZfs Zetter1lijk trJergenomen n•

Van Waas heeft nu weer werk gekregen. maar zijn ervaringen zijn van

belang omdat daaruit blijkt hoe machteloos een ambtenaar is als hij
in het belang van de "gezondheid van de bevolking kritiek uitoefend.
Van Waas oefende onder andere kritiek uit op het feit dat arbeiders
die van buiten de kerncentrale in Dodewaard kwamen en werkzaamheden
aan de kerncentrale moesten verrichten niet als gewone burgers, maar
als radiologiese medewerkers werden' beschouwd. Op deze manier mochten
ze volgens de wet aan een hogere stralingsdosis worden blootgesteld
en mochten ze langer in hoog-radioaktieve ruimtes werken.
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EEN RADIDAKTIEF-AFVALPR08LEEM BESTAAT NIET.
HET AFVAL KAN VEILIG WDRDEN OPGEBORGEN.

Bij het kernsplijtingsproses wordt, zowel door de splijting van zwere
kernen (bijvoorbeeld uranium 235) als door het invangen van'neutronen
door andere kernen (waardoor bijvoorbeeld plutonium ontstaat}t radioaktief materiaal geproduseerd. Verreweg het meeste van dit tadioaktieve
materiaal bevindt zich in de splijtstofstaven (splijtstofstaven zijn
die onderdelen van de kerncentrale waar de uiteindelijke kernsplijting
plaatsvindt). Deze staven nemen ongeveer drie jaar aan het kernsplijtingsproses deel. Elk jaar wordt één derde van de splijtstofstaven vervange~ door nieuwe. De vervangen staven moeten eerst onder koeling een
half jaar in of nabij de kerncentrale worden opgeslagen om te kunnen
afKoelen. Daarna kunnen ze worden vervoerd naar een tussen-opslagplaats.
Als ze daar voldoende afgekoeld zijn kan men er twee dingen mee doen:
weggooien of opwerken. In het eerste geval worden de staven in hun
geheel verpakt en als afval beschouwd, de zogenaamde ~egwerpstaven.
Sinds oktober 1977 is dit voorlopig de offisi~le politiek in de VS.
waarmee men de verspreiding van kernwapens probeert tegen te gaan. (25)
De zweedse kernenergie-industrie heeft resentelijk ~veneens voorgesteld
de staven weg te werpen (26) In Nederland wordt deze mogelijkheid
uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten. (27) Het alternatief yan wegwerpen is opwerken. Hierbij wordt in een opwerkiAgsfabriek zoveel mogelijk plutonium en uranium uit de bestraalde splijtstofstayen gehaald.

MANIFESTATIE

15MEI
MENSA
In het kader van de internationale
aktiedagen tegen kernenergie worden
doorde Stroomgroep (ism. het Stop
Kernenergie Kommitee) verschillende
Sktiviteiten ontplooid.
Doel is, mensen te infQrmeren ov~r en
te mobiliseren voor deze aktiedagen.
Voor Nijmege:n is di t , juni.
Dit zal behalve via stencils t affi.
affiches, energiekranten ed. ook
gebeuren dmv. een manifestatie op
15 mei in de Mensa van de universiteit, aanvang 20.00 uur.
Op deze ·manifeetatie zullen dé
volgende punten aan de orde komen~
- Waarom zijn er9P 2 en" juni
internationale,aktiedagen en
waai'om wordt erin

Kalkar

gedemonstreerd?
- Boe ziet de aktie eruit .m
Wàarom zo?
- W~t kan de inbreng zijn van
die mensen die op de manifestatie
aanwezig zijn?
- Natuurlijk kan kritie~ op de
5troomgroep hier naar voren komen.
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De tijd dat de hoogradioaktieve splijtstofstayen opgeslagen moeten
worden voor de opgewerkt kunnen worden duurt ongeveer 6 tot 12 maanden
of langer. Dat komt omdat de opwerkingskapasiteit nu en waarschijnlijk
ook in de komende tien jaar te gering is. (28-29) Doordat bij opwerking
zoveel mogeliJk uranium en plutonium uit de splijtstofstayen wordt 90-·
haald is de mite ontstaan dat hierdoor het yo1ume van het kernafval
zou verminderen. Bedoeld wordt dat het kernsplijtingsafval. een kleiner
• Onder kerns li tin safval verstaan we de radioaktie.e stoffen die
overb1ijyen na e sp t ng van uranium en plutonium.
Onder kernafya1 verstaan we naast kernsplijtingsafya1 ook radioaktief
besmette kteding t glaswerkt f1lters t schroott harsen van 1onenwisselaarSt splijtstofhouders, regelstaven van een reakt9r en dergelijke.
~1lI -'KD&K 1'1'1. I

KOMEN
JULLIE
OOK WEER?
GlobasJ. ziet de aktie er op 3 juni
als volgt uit; het is de bedoeling
om IS morgens een informatie aktie
te houden in de dorpen in de
omgeving van Kalkar. Dit gaat
waarschijnlijk gebeuren via een
fietstocht vanuit de verschillende
plaatsen naar Kalkar• In de dorpen
zal halt worden gehouden voor een
kleine manifest.tie ( ong. een 30
minuten ). Deze fiets- informa.tietooht bet karakter van een
demonetraUe. Iedereen kan meedoen.
's Midags is er een demonstratie
tegen de snelle kweker vanuit
Kalkar. Bussen zullen vertrekken
vanuit Nijmegen voor diegenen die
niet mee willen of kunnen fietsen,
het is bij elkaar gauw 100 km.
Evenals de manifestatie in Nijmegen
zal deze aktie'dag ook bea10ten worden
met een anti-atoomfeest.
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GROEIENDE TWIJFELS BIJ GEOLOGEN

Kernafval in
_zoutkoepels
De afgelopen vijf jaar
schijnt er bij diverse Nederlandse regeringsinstanties
een onwankelbare overlui..
ging te zijn ontstaan dat de
zoutformaties onder Gromn..
K,en en Drente erg geschikt
zIJn voor het \teilig opbergen
van kernafvaL Al in 1914 ot.
ganiseerde het Reactor Cen.
trum Nederland een speciaal congres om dit denk.
beeld te propageren, en
sindsdien is het in verschil.
lende ambtelijke rapporten
nader uitgewerkt, De regering wil nu snel in vijf VOOr.
lopig gekozen zoutkoepels
proefboringen gaan doen en daarover gaat de Tweede
Kamer deze week in debat.
Intussen wordt al gewerkt
aan plannen voor een com.
plete opbergmijn in het on·
dergrondse zout. Maar elders in de wereld begint dit
soort voortvarendheid de
laatste maanden plaats te
maken voor serieuze weten-

volume krijgt, namelijk plus minus zes
kubieke meter per jaar voor een kerncentrale van 1000 megawatt. Wegwerpstaven
heb~en een volume van 35 kubieke meter
per jaar voor een kerncentrale van 1000
megawatt. (30)
Ooor een aantal chemiese bewerkingen kan
men uit het kernsplijtingsafval bet nog
bruikbare 'uranium en plutonium halen (opwerken). Als je nu bijvoorbeeld 3~ kubieke meter "opgebrande" splijtstofstaven
zo opwerkt. dan houd je naast zes kubieke meter kernsplijtingsafval, nog honderdveertien kubieke meter ander radioaktief afval over. Daarvan moet weer zestig kubieke meter als hoo~radioaktief
afval behandeld worden. ( 0) Met andere
woorden: de hoeveelheid radioaktief afval neemt door opwerking niet af. maar
toe~

Naast het afval dat bij opwerking verkregen wordt, produseert een kerncentrale
van 1000 megawatt per jaar ook rtog zo'n
schappelijke twijlels.
aoo-soo kub1eke meter Laag, Middel en
Hoog Aktief Vast Afval (LAVA, MAVA, en
HAVA). (30)
Bij het ontmantelen van oude kerncentrales ontstaat nog eens 6000-1S.0OO kubieke
meter radioaktief afval per kerncentrale. (30) Na het. bij opwerking,
terugwinnen van uranium en plutonium wordt h~t hoog radioaktieve afval in vloeibare vorm in stalen tanks onder koeling opgeslagen, waar
het u een potentHHe vorm van verontreiniging van het milieu met radio...
aktieve stoffen vonnt". (31) Deze opslag biJ de opwerkingsfabrieken
wordt daarom in het algemeen als tijdelijk gezien. De vraag wat er op
langere termijn met dit afval moet gebeuren wordt het probleem van
de opslag van radioaktief afval genoemd. Dit radioaktieve afval bestaat
uit een mengsel van zo'n honderd verschillende radioaktieve materialen.
met halveringstijden die vari@ren van minder dan een jaar tot vele
-mi ljoenen- jaren.
Het zijn vooral de lang en zeer lang schadelijke radioaktieve stoffen.
die er de oorzaak van zijn dat de opslag van afval een probleem vonmt
met een ongekend nieuw karakter. Er moet namelijk voor gezorgd worden
dat deze rad10aktieve stoffen niet in het milieu verspreid worden gedurende de tijd dat ze gevaarlijk zijn voor mens. plant en dier. Dit
betekent een opslagperiode van vele miljoenen jaren voor prakties al
het afval dat niet gesorteerd is naar halfwaardetijd."
Een periode die veel langer is dan het bestaan van de mens en zeker
veel langer is dan de menselijke beschaving. De produktie van radioaktief afval is een uonomkeerbaar" preses. dat wil zeggen, er is geen
metode bekend om dit afval te vernietigen. Oe radioaktiviteit verdwijnt
niet door chemiese of biologiese prosessen, maar alleen door natuurlijk
verval. Ook de verspreiding van radioaktief materiaal in het milieu is
een onomkeerbaar proses. Het voorafgaande betekent dat we vele tienduizenden generaties na ons opzadelen met een probleem dat fundamenteel onoplosbaar is. Voor de Iloplossing tl van het afvalprobleem zoekt
men naar mogelijkheden tot permanente afzondering van het milieu. In
het verleden zijn daarvoor verschillende suggesties gedaan. zoals het
wegschieten van het afval in de ruimte. opslag in rotsfotmaties. opslag in het Zuid-Pool ijs en de opsl'a9 in zoutmijnen. Het lijkt ons
duidelijk dat het wegschieten van radl0aktief afval in de rUlmte,
gezien het aantal ongelukken bij de lanseringen van raketten en gezien de hoeveelheid afval de slechtste van de mogelijke (slechte)
oplossingen is. Voor de andere drie mogelijkheden geldt, dat door onze
betrekkelijke kennis over geologiese veranderingen in de aardkorst, er
geen zekerheid bestaat of het afval voldoende lang (tienduizenden
jaren) van het milieu gescheiden
zal blijven. Deze metoden zijn
• Onder de halfwa~rdetijd van een
dus ontoelaatbaar. (zie met betrekking tot het opslaan van radio- radioaktieve .stof verstaan we de
aktief materiaal in de noord neder- per.iode waarin de radioaktiviteit
van die stof met de helft afneemt.
landse zoutmijnen (39»
.

HARRISBURG
ENDE
GEMEENTERAAD
Het is natuurlijk wel leuk, dat
dg SP en da psp een motie tegen
kex.energie indienen. :Maar wat
moet je doen als die motie pas
heel laat behandeld wordt o~
misaehien helemaal niet? Zoals
!d sohrijft in zijn art!kel over
de Borselle-demonstratie (zie
elders dit nummer). iedereen
voert op zijn/haar eigen manier
aktie. Dus wij ook! Wij besloten
om de gemeenteraad te verstoren
door het zingen van liedjes en
he t rondstooien van pamfle tten
om de a.a.ndacht te vestigen op
de mini-harrisburger in Dodewaard
en de super d~ luxe-harrisburger
in Kalkal" • Na enige versterkingen
aangerukt te laten hebben barstten
wij, radikaalkies, 108. Onze bur~rvader

keek verstoord op, schor-

ste de "tergadering en legde zijn
ambtsketen neer. (nee, hij tra.d
niet af). Na. enige tijd gezongen
te hebben, werden wij 3x gesomft.
meerd de raa.dsza&1 te verlaten.
Ultera&rd gingen wij door met de
strijd,en de politie zette ar
ons toen ui t. Di t gebeurde op
de "lllElnselijkell manier volgens
de Gelderlander alths.ns. Vreemd
ale je dan m.etje eigen ogen ziet
dat zot n 'Ihumanoide't polit1e-agent volkomen onnodig iEtms.nd &&n
zijn haren omhoog trekt. Blijkbaar
wordt je gescalpeerd als de poli...
tie werkelijk hard optreedt.
Trouwens de gemeenteraadsleden
zelf waren 'blij met deze onderbreking van een doodsaaie vergadering aan de lachende geziohten
te zien.
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VERSLAG VAN DE DEMONSTRATIE IN BORSSELE

•
Overal in west-Europa, maar ook
1n de Vereni~de Staten en Austrll·
li! zijn de laatste weken demonstraties tegen het gebruik van

kernenergie gehouden. De di rekte
a~nle1d1ng daartoe waren de gebeurtenissen in de Three-Mfles·
lsland centrale bij Harrisburg.
Over Harrisburg is in dit Onderstroomnll:mler meer te vinden.
In Nederland werd een demonstratie te Borssele in Zeeland gehouden, omdat daar een van onze
twee kerncentrales staat, die

overigens van een vergelijkbaar
type is als de Harrl$burg-centrale.
nl. een drukwaterreaktor. Het. was
moeilijk ~ vooraf veel publfcftei t aan de lIktie te geven omdat
de beslissing om te demonstreren
een week voor 7 april WIS genomen.
Vanuit Nijmegen vertrokken toch
nog zeven bussen met demonstreerlustigen. ~e hadden het idee om
het hekwerk van de centrale met
zwart plastic te beplakken en dit
ter plekke te gaan beschilderen.
Verder waren een hoop botten meegenomen ~ bij de centrale neer te
gooien. Onderweg bleek dat er nog
gestemd moest worden over het al
dan niet gebruike}1 van deze spullen. De plaatselijke organisatoren
vol'lden het nuelijk niet zo'n
geslaagd idee. Zij wilden liever
alleen een tocht naar het onding
toe met een praatje voor de centrale en dan weer terug. In de
bussen werd daarom de mening gevraagd van de mensen uit Nijlllegen.
Het bleek dat de meesten de
plastic+botten-aktie toch wilden
laten doorgaan. Persoonlijk vraag
ik llIe af waarora d! plaatselijke
organisltie ertegen was.
In Borssele spraken we met een vin
die lieden die ons slechts kon
~eggen dit IIIJn blng zou zijn voor

eventueel op te roepen agressie
( van wi e 1). wanneer er meer
gedaan zou worden dan het bekende
lopen en schreeuwen.
Als kanttekening meen ik te moeten
~eggen dat ieder ~ljn eigen manier
moet kunnen hebben om ~ijn on·
vrede met de toepassing van kernenergie te uiten. Waar blijven we
als we elkaar fn een bepaalde
rfchting gaan duwen, terwijl dat
in feite bij~aken betreft en
frustraties oproept? We zijn toch
wanner we demonstreren alll!1l1aal
samen tegen de kerncentrales.
Bij aankomst in Borssele bleek dat
ongeveer 5000 mensen aanwezig
waren. Dat zo'n aantal altijd
weer moeilijk te schatten is zagen we in krant en ~p radio en
t.v., ",aar zowel de getallen
1600, 2000 als )·,4-,en 6-duizend
werden genoemd.

ln het dorp ging Harljke Overbeet,
de spreekster namens het LEK,
helelllul dil mist In. Ik kan tenm1nstll niet anders ve~eden ~
dat ik er geen woord van opgevangen heb.
De demonstratieve tocht naar
de centrale toe verliep rustig en
daar aangekOlllen begonnen we de
plast1c-akt11l. No~als probeerden de mensen van de organtsat1eleiding het plastfficeren
te voorkOAlen, 1lIll.ar bi nnen een
oogwenk hing het hekwerk vol met
plastic waarin botten werden
gesto_n. Het plasttc werd met
kalk beschl1derd en sereuken aTs
"Harri sburg i s overal , ·Stop
Kernenergie" en "KernenergieHoordenerg1e" verschenen.
Iedereen liep daarna naar de parkeerplaats voor de energiecentrale.
Op een gegeven IIIOIIlent begOllnen
mensen over het hek te klim.en en
de gaas van de afrastering 10$ te
~ken zodat veel mensen op het
bedrijfsterrein konden kOlllen. Op
dat gedeelte van het terrein
staat de konventionele energiecentrale die ook in gebruik 's.
Tel')olijl steeds meer mensen door
het hek heenliepen trachtte de
heer Bannink, voorzitter van de
Vereniging Milieuhygiëne Z~land.
zich als spreker nog verstaanbaar
te .aken. Oe IIIn vocht tegen de
bierkaai. De massa IIlas njluwelijks gefnteressHrd op een pul"
figuren na die probeerden lllIt
hun partijvlaggen voor de klJle·
ra's van de t.v, te ko-en.
Intussen werd met -egafoons ge·
roepen bet terrein niet te betre·
den lIlaar de oraganisatoren die
dat deden werden tegengesproken
door anderen llIl!t Illl!gafoons die
ollrtepen tot het tegenovergestelde.
Oe verfaktie had 1'1 lang .het forllIIat van een III&ssale kladderhappening aange~n. Het portiersgebow moest het zwaar ontgelden evenals de stoep ervoor.
later was geen enkel plekje IIleer
vrij oen welke kreet dan ook nog
kwijt te kunnen. Hen kalkte
naar hartelust.
Een plar ondernemende -ensen
beklommen de geboUlolen van de kon-

10
ventionele (entr," Ol dele ti
tooien _t de wh, -et "-t Ionnetje, ,n Inde~ sp.ndo,!,n.
Deze ,kti, leidde tot fin onder·
onsje liet leden rl" de 'ei ding

Yin de tntrgltcenlr.l, dit opeens
bovenop liet oebcwW 1.>'OOr"Mjn
b,_ft '" de bellh..,rs eet etn
h.nddr"llk be-groctten. fta ~" tort

gesprek 1I1ftgtn de gfY.ltoerlsten
Wft,. nnI' btrltdtn en ytrdlltlltll

hun 9fspreupllrtlltrs _ r ln hft
inwendig. yu "et gebovw.

Gedurende .1 dele ,ebeurt.nls-

sen WIS de b!WIklngsdltnst fttuwelljks te zl,n ~st. 01t IS een

n l _ ontwltk.llng, ..u. een dlll9

is ',k,r: Oe •• nwtlilh'id ...... een
11,1. lIoop untfO"11 okt nu tou·
..,I -eer 'lI~ssl. uit ( ,I d••
Illtt tfrttht) dil.. het op/lln9fn

vi.. e.n stut plistie.
lULZ_rtIInd trot ledtl'ftn lidi
ta"'9 VIII het terrein ffI ging dt
stottt dnIPPtls,ew1Js tf"'9 nllr
het dorp •• n WI"'lt de
tocht ~.
Ik goeloof nl.t Ikt 1t Mil ult-

te""-

spr•• k zou kUftntn doen 0." het
fe1t of de oe-onstrttl. "tell,.gdte noeatn Is. Elk, ~nstr.tl.
"Ir ~SI'n ~ te9tft k'l"I'le.-rgle protnte,," lijkt .Ij
gt'5lugd. Ot 11h"ie dn Ne dur-

_ o,.lddelHjk het .. ~-pro·
gr.. iUll,,"ell ~ we too:h
1I1et hrbbtft •• 11e beetjes htlPtfl
edIter wel.

Typerend .oor de gill9 Will z..tell
'tOnd ik wel teil .....uggesprek
op ... ridio . t Kil i_Mter
VIII 8orss,l,. Klir wtnl gewrugd
Wf,.. ro- ze stond t, tijtttl ell
Wit ze er W"" wond d.. t .. 1 die
_en dur kvJmtn deIoMtrerell.
Ah .."tvoord gif ze dlt ze het
best ftl goed h..d 9t!wonden
..sn ze efgelllijL oot ftl ten
btttje b."!! WilS "'oor de ternee,,t~le en: "Efgelllijt zouden ~j
ulf
dfnonstreren.

".

Volgende ketr

~::::::

P.S. IItt nlt wel op dtt.- de
'l*rhoudlng W"" ftn spif'\lelrttluk_rl op ellt ~tr"nt stnds
ste",er IIlde..n.

_te"

,
DO OE(NlWAAR 0
•

31 maart
s.Drgens ... roeg loopt dte tatwttker
If."IIrI. tls toch nterdtg "'Indugl
Oh jl. IIlIntf.stnl. in Dodewurd.
Nou dan kin ik in elk gewll lekker
rusti! opstlln,"
dit 9 ng dus I'ts t. rustig zoo.t
de rest .. l weg WlS, OlIn lIlIir in
.'n uppi' d'r ..ehter Iln, Bit wiel
toc;h wel etn beetje ttgfn. 11ft wuH
op dl. dijk h.. rdtr din Ik gedicht
hid, ,n din nog teg,nwind ook.
N.. etn uurtJ' fl'tsen w.s ik
er dln toch ook. Bij h't Stilldj.
In het n~t~ ..... n llo<Itwnrd werd
.. ~rteld dit de rest .1 l'tker
Zit bij te ko-en lchter etn b..kkle
koffie in h't k..ff. Ollr hld Ik dus
ook ",1 zin in. "Hoi. ben je d'r
ookT IItle-ill in je ,entje g,ftetstT'
Onder het genot wIn 'eli sl..p bikkl.
koffi, evtn ..fre.. g...en. "eJ1l he.
in Hlrrfsbur,."J •• got~. Je
bent din wel bij ftn .. ksi"roep die
voor dIt soort dill9fll wu"ehuwt.
"Ir ,rgens hoop je to~ d.. t zoiets
nooit zll gebeuren. tis zo .. 1 gew... rlijt 9fftOtt. [n d.. n .. Iletn ....r
lWIftgtre ... ro~1I en IIiet·sehoolglilldt tindtrell ' ....tul..II. Aft of
het woor de rest IIltS uit ...U!
6ewoo1l lloorwrt'":·
Ma zo -et z'll ..11.n e,en te hebben
gitg,r"lsd blljtt er oot I... nd

-.or j

uH OodfWlINl uH bij te stun:
lI.dden dn er ulh "' wH er in
HlrrisbuJ1l is geb.urd er toch
at.r 4 of 5 flens'n uit BodeMa.. rd
zelf taDen ...anmiddlg. ~Ijk. dit is
h.tulfde 115 winner je een ongeluktig kind 1Iebt. Onr zijn ook
dingen niet fO'd lan. atar toch
kun je er getn sl.cht woord o...er
horen. cllr b.n j.
opgegroel~
en dat he~ j' 1.ren lief te hebben ..•
.... (.: Zo Is het nou ook eet
deze ~ernsentr..le. En trouwens.de
tw.. n,n die er rond~ ltwen hebben
ook nergens lISt wan. Ze htbbeft.
zelfs jongen gekregen. En een oude
hebbtIl
ollderzocht .n z. bebben
hel"'ll IIi.ts g.vonden! Trouwens.
julli. Mbben 6t be... oltfftg oot I1
niet .... WInt ze denk.n hi.r dit
jullie ~etlll~ werden _ te ~II
streren t".n kernelltl"\lf. cloor
_ t 1t yftl wl ••
Dit bleek d~s de plllts.lljta korrespond.at ...In de G.lderll.der.
Mur hij btloofdt to(;h bttersch..,
en zau GftS wel .er tl,n bij de
plI"tonf.rentie. en hij zaw oSIn
zijn lMu _ _ n.(lttterltjt)
6tltjt -.-rel hea onder zijn MIlS ••_wen c11t ftn goed Journ.llst het
niet ton .. ten .. all.." 0' cl.
plI"tonferentie a to-en.

me.

r.

u,

DtsorMlints
ik h. pIS wttr ..
hllf ,Ijf ...
[yen l.ter ben 1t toch lIl.r weer
etns nur de stlncl geguII. kfjkell
hoe het c1ur ,Ing. llcIu dit 'WIS 11ft
de neus lil de IIot.r~:
Ot.. r 'WiS nat ten dlskllSsit ... n de
ging tussen ..nsen ...In de Stln<! en
11ft jongen ,all &fn j"lr of 18.
die bij dl s,ntrtle wlrtte lIs
inpaHer (bHkhn 111ft radlOlkti.f
If'''1 in beton yerp.. tken). HIJ bleek
dur pIS ftn ~Il( jur te werken
.n in di. tijd 11 twee teer te ztjn
overgepluut nur een Indere Ifd.ling omdit hij te veel strlllrog hul
opg.lopen. MI.r dit ton volgens h..
geen kwud, wint dt nol'Wtn ....ran
zo ....1l1g dit J' din nog ste.ds
un de .... l1ig. klnt win dl grens
r.t. [eht bont wtrel het toen hi~
btwetrdt Ite.... r fin voedkope IIllr
g..... lrlIJ~. din ten onç....... rlijk.
. .i r dure sentril. ti hebben. HIt
.nlge zlMtge woord dit it to.n lIO'\f
9t!lloord hit> is "idioot".
[ .... n l.t.r ging.n we .. t
st.. nd .n 11 na.. r het dorpshuis toe
lIl.. r we etn stel sprabrs hlclcltn
uitgenodigd. (w. WilS, Vreyllndt.
los en Soykl).
lII.. r woor d.t ..lies bega" wrden
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De belangstelling

vi~,

ondanks

tage~). Zijn praatje ging vooral over
het bezuinigen bij het bedrijfsleven
en bij de gewone mensen {waarvoor de
overheid dus verantwoordelijk was voor
het stimuleren van zoiets).Het was in
ieder geval erg geschikt voor mensen
die denken dat we in ekonomiese moeilijkheden komen als we kernenergie afwijzen.
Hij eindigde dan ook met::geen kernenergie. meer olie-import. minder gasver bruik, gebruik van kolen en onderzoek
naar alternatieve bronnen.

de sombere verwachtingen van die
morgen, best mee. Ik schat dat
er zoln 20 volwassenenen en tol'n
25 jongeren uit Dodewaard waren,
De meeste mensen hebben ov€rigens
niet alles gevolgd: er zijn er eerder weg gegaan en er zijn er pas
later binnengekoMen. Bovendien

waren er verslaggevers van Vara,
Kro en Anp aanwezig.
Theo v. Waas, ex-Dodewaardmedewerker, die vanwege zijn kritiek op
de arbeidsomstandigheden is ontslagen, opende de rij sprekers.

middag. Hij had de kankersterfte in

zo~~

vaart niet liep ( ••. ) en dat de

bevolking hier niet angerust hoefde
te zijn en dat het zeker niet zijn
bedoeling was geweest de bevolking
te verontrusten. Dat hij tegen kernenergie was kwam veel meer door
de afvatopwerkingsfabrieken zoals

o.a. Windscale (eng) waar jaarlijks
tientallen kiloos plutonium in de
zee werden s.edumpt. Volgens hem was
Dodewaard opgêzet als reklameobjekt en niet als proefreaktor

(de grapjas). Verder zeurde hij

lucht werden gezuiverd eer het

kijkt naar alle kinderen die in de
leeftijd van 7 tot 14 jaar zijn gestorven. (vanaf 1945). Vervolgens ga je na-

vragen waaraan ze zijn gestorven!
Dat is veel werk maar wel effektief.
De resultaten~ken je dus al: 4x zoveel
leukemie als zonder sentrale,en dat al
sinds die in werking was.

Nederland onderzQcht aan de hand van

De burg~meester van Dodewaard kon zich
in het praatje van Soyka niet zo goed

gemiddelde van de kankersterfte aan
leeukemie en longkanker in Nederland
berekenden het daarna per stad uitges-

vinden. Hij twijfelde aan de wetenschappelijkheid ervan. Hij vroeg dan ook aan
de heer Bos (die immers zo'n goed

cijfers van het

cas.

Hij had het

splitst. Dat getal stelde hij dan OP
100. Vervolgens gin~ hij de echte
getallen op dezelfde manier behandelen.
Zo kwam hij tot getallen van 87 tot 125.
Maar op de twee uitschieters na waren
ze 4llemaal tussen 94 en 106. Daar kon
je dus niks uithalen,maar wel lang over
praten ZOals hij bewees.

nog wat door over 99,99% van de

radioaktieve stoffen die uit de

zi chtbaar werd.
Hoe kom je dan aan een beetje hetrouwbare cijfers? Heel een voudig·: je gaat
alle kerkhoven in de buurt af en je

Het praatje van dokter Bos was eigenlijk het enige moeilijke van die

Hij begon met de zeggen dat het

hier in Dodewaard allemaal

Evenzo had Je niks aan de cijfers Oller

longkanker omdat dat pas na 10 &ZO jaar

wetenschappelijk ogend verhaal had
gehouden)of hij zich met opzet

en uitkomst van het onderzoek kon verenigen.Nou en dan spring je weer uit

je vel. Als je gotdomme een onzin-

verhaal ophangt met zgn, wetenschappelijke cijfers dan trapt er bijna iedereen in, terwijl toch direkt daarna

wordt aangetoond dat het cijferrotzooi
is waar je inderdaad niks mee kunt
aantonen. En als Je dan al 'iets opzet

wern

wat al die moeilijkheden omzeilt,

wo~dt

er gelijk bijgedacht dat het wel weer

zo'n eenzijdig opgezet onderzoek zal
zijn dat geen enkele"wetenschappelijke
waarde"bezit. Bij de brede maatschappe-

lijke diskussie zie ik het lijk al

drijven

~

Dok TNO die het onderzoek in Dodewaard

zal uitvoeren zal het wel op de II geijktellwetenschappelijke manierlIdoen die

we van ze gewend zijn. Bij de KEIIA
konden Ze ook al niks berekenen,
zodat er als konklusie aan woordt toegevoegd dat radioaktief afvaluniet
als de.oorzaak mocht aangemerkt".

In ieder geval was ik best onder de

indruk van Soyka en zijn manier van a
aanpakken en praten. De energie die

die man heeft is ongelooflijk. (vrijdagavond laat wou hij alle kerkhoven hier
in de buurt ook nog af gaan), En toch
komt hij overal mensen tegen die hem

Met een vergevorderde techniek kunnen alle

problemen opgelost wordenw

geloosd (waarop Soyka hem te kennen
gaf dat die 0,01% toch nog altijd
een flinke hoeveelheid radio-aktieve lozingen betekendeJl) en over de
onschuldigheid van een laag stralings-

nivo (meende hij).

Hoe goed hij zich de overheidsmanier
van praten had eigen gemaakt

liet hij nog eens duidelijk zien

door over edelgassen te praten als-

of het de onschuldigste dingen
ter wereld zijn. Hij had het echter
over de radio-aktieve edelgassen
xenon en krypton die dus ontzettend

giftig zijn.

Vreylandt was tegen kernenergie en lid

van de VVO (of we dat er even bij wil-

den zeggen). Bovendien zo zéi hij in
zijn praatje,had een Nipo-onderzoek
uitgewezen dat 30% van de VVD-stemmers
tegen k.ernen~rgie was~ (dat ligt dan,

beboorlijk onder bet landelijk percen-

Walther Soyk4 was de laatste spreker
van die middag.Hij is degene die het

onderzoek in Llngen heeft gedaan.
Hij legde uit dat sterftecijfers over
leukemie,de kankersoort die het eerst
naar buiten komt, geen goede leidraad
konden iijn. Dit komt omdat men in 1970
er binnen het jaar aan stierf, terwijl
men nu het leven zoln 8à 10 jaar kan

rekken.Dit heeft tot gevolg dat de

sterftecijfers de afgelopen jaren
hetzelfde gebleven zijn, terwijl
er toch veel meer mensen aan leukemie
lijden. Ook wordt vaak als doods~
Qorzaak opgegeven dat iemand aan bv,
een hartaanval is overleden, terwijl
de hartaanval opzijn beurt weer een
gevolg kan zijn van leukemie. Met de
sterftecijfers kun je dus waarschijnlijk
niks beginnen. Dit komt ook omdat
de doktoren hun arc~ieven niet vrijge·
ven. Ook het aantal mensen dat 'nu aan
leukemie lijdt is dus niet te achter~alen.

vol achterdocht bekijken, want hij

heeft "wel
metodes" .

zeer onkonventionele

Hij slo~t de bijeenkomst af met de
mededeling dat ook hij er aan had
zitten denken die dag naar Hannover
te gaan, maar dat hij uiteindelijk
had besloten dat ze hem daar beter kon-

den missen dan hier en dat dit toêh
ook ontzettend noodzakelijk was, de
mensen beter proberen te informeren
en zo.

Op de terugweg had ik gelukkig wind in
de rug zodat ik vlug bij die kankersentrale uit de buurt was.

G..

-
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DOSSIER
LEK IN CENTRALE
I sept. ANP. Bij de kerncentrale
1n het Zeeuwse Borssele is meer dan
1,5 lllDljoen liter koelwater in de

Westerschelde geloosd, door een
defekt aan een uitlaatklep. Er
bestaat volgens een woordvoerder
van de centrale geen direkt
gevaar voor de gezondheid omdat
het laag tij WIS en het koelwater
snel de Noordzee zal bereiken.

BORSSELE
wilden hienmee aantonen dat ook
de Minister-President gevaarloopt
bes-et te worden met rad10aktiviteit. Hoewel Van Agt niet
werd geraakt was hij toch zeer uit
zijn doen. Maar na het nuttigen
van een glaasje bier was hij
weer de oude. Het voorval deed hij
glimlachend af met de woorden:
MOe soep wordt nooit zo heet
gegeten als hij opgediend wordtM.
Van Agt zag geenreden om zijn
verkiezingstoernee i~. de gebeurt
gebeurtenissen in Borssele

.f"
kwijt .,,',,"
dat Z.i. "'"kernenergie teoog
belangrijk is om als verkiezingswild. hij

"1981

seerde en
nog geen maatregelen
had genomen voor het geval de
toestand in de centrale zou
verslechteren. Ook beschuldigde hij
de regering van nalatigheid
omdat het evakuatieplan nu twee
dagen na het ongeluk nog steeds
niet boven water is gekOlllen. Verder
wees Den Uyl erop dat onder zijn
regering geen beslissing is
genomen over het gebruik van meer
kernenergie voor de ele~ric1tei tsopweHing.

EVAC UATIE VAN

BORSSELE: GEEN
GEVAAR VOOR DE DEN UYL PAKT VROUWEN EN
UIT TEGEN K. E. KINDEREN
BEVOLKING
issue gebruikt te worden.

2 sept. ANP. Uit de kerncentrale
in 80rssele lekt nog steeds
rad1oaktivlteit. Het ongeluk is
ernstiger dan

IIItn

aanvankelijk

dacht. Ia van de 100 personeels
leden .eesten ont~t worden.
Volgens de PZEM werd in de .
omgeving van de centrale 2

Utrecht 3 sept. ANP. Natuurlijk
ontkwam oppositieleidpr Joop den
Uyl er niet aan ln te gaan op de
situatie in Zeeland. Hij beschuldigde de reger.tng ervan dat zij de
ernst van het ongeluk bagata.1i-

Middelburg 3 sept. ANP. De k~1s
saris van de konongin 1n Zeeland
heeft odracht gegeven zwangere
vrouwen en kinderen uit de direkte
omgeving van de centrale.
Verder hebben de landen aan de
Noordzee een visverbod uitgevaar-

a3

miltre. straling extra gemeten.
Dit 1s Malr enkele procenten van
de natuurlijke radioaktiviteit
1n dit gebied. Oe C~i5saris
van de koningin ziet daa~ geen
aanleiding om de eerste fase
van het tampenphn in werking te
stellen en verder bestempelde h'J
bepaalde berichtgeving over het
ongeluk als paniekzaaierij.
Oe vaste kOllllliss1e voor kernenergie
zal een diepgaand onderz6ek,
spèc1aal naar de menselijke
fouten die gemaakt zijn. instellen.
Ook de finua die de kerncentrale
gebouwd heeft.KWlJ, zal een onderzoek instellen.

VAN AGT IN
NIJMEGEN
BEKOGELD
2 sept. Oe gelderlander Pers.
Ministerprestdent Van Agt heeft
gisteravond zijn eerste verkiezingsspeech in Nijmegen -oeten
afbreken. Toen Van Agt weigerde in
te gaan op de gebeurtenissen in
Borsele werd hij -et zakjes gele
verf bekogeld door tegenstanders
van kernenergie. Oe demonstranten

Koningin Be.. tr1x in gllZehehap V$J'I m1nister-preddent Van Jogt op buoek bij de
derekb centrale 1.D Ilof'sele. De koningin liet zich ui tvoerig TIln d. ltand. "'Ulo
zaken. op d. hoogte brengen.
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Het ontsmetten van aan straling blootgesteld personeel wordt wel

::.;.....L...L.l'-'-~

een steeds vervelendere bezigheid.

digd voor de periode van een week
in het zuidelijke gedeelte van
de Noordzee en langs de Nederlandse kust.
Van Agt heeft opdracht ge~ven
verbindingsapparatuur en helicopters van het leger beschikbaar te st&llen.
Het vredesleger in Libanon kreeg
opdracht zich voor repatri~ring
gereed te maken.
De reactie van de soldaten hierop
was dat ze liever daar bleven zitten~ dan 1n Borsele het risico
te lopen besmet te worden.

ZEELANDBRU&
POTDICHT
4 sept. ANP
De mensen in Borsele en Goes
hebben het dringend advies gekregen binnenshuis te blijven
en ramen en deuren dicht te
houden. Er heerst een paniekstemming; inwoners beginnen in
grote getale het gebied te verlàten~ alle scholen zijn gesloten.
Op de Zeeland brug werd eenrichtingsverkeer ingesteld opdat alle rijstroken te gebrUiken zijn.

Oe Commissaris van de Koningin
heeft in een persverklaring gesteld dat er geen reden tot paniek is. ·we kunnen echter niet
voorspellen wat de situatie over 24 uur zal zijn ll •

(uit de Telegraaf)
Intussen worden er allerlei te
genstrijdige verklaringen afgelegd. De direktie van de centrale ve.klaart dat een dosis
vrijkomende normaal is bij het
weer op gang brengen van het
reactorkoelsysteem.
Bij de afvoerpijp waaruit de
straling ontsnapte werd een
dosis van 1200 millirem gemeten
Een woordvoerder van de Commissaris van de koningiQ verklaarde dat benedewinds een stralingsdosis van 100 mr~ per
uur gemeten werd. Gewone bur.gers mogen per jaar niet meer
dan 500 mrem straling ontvangen •. Er is inmiddels weer
100.000 liter licht radioactief besmet water geloosd. Dit
levert geen gevaar op voor de

bevolking. Intussen blijft de
vraag wat er moet gebeuren met
de 65.000 liter hoog radioactief besmet water.

BEATRIX IN
CENTRALE
4 sept. ANP Beatrix in centrale
Zondag heeft koningin Beatrix
de defekte kerncentrale in Borsele bezocht in gezelschap van
Minister-president Van Ägt.
Voor koningifl Beatrix was dit de
eerste keer dat ze in haar nieuwe funktie als koningin een rampgebied bezocht.
0. publiek belangstelling viel
tegen. -De nonnaal met oranje
vlaggetjes zwaaiende schooljeugd was of thuis gebleven
of had met de ouders het rampgebied verlaten. Na afloop van het
bezoek verklaarde premier Van
Agt 'dat de toestand nog steeds
kritiek was
Hij zei echter glimlachend. dat
hij gisteravond, op een vraag
van de Maastrichter karnavalsverenlgin~ (waar hij inmiddels
gekroGnt 1$ tot pri..ns IIFrapp~
Toujours") of er volgend jaar
nog karnaval gevierd kon worde. bevestigend geantwoord.

dergelijk ongeluk onnogelijk
zou kunnen plaats vinden, omdat
de fout die in Borsele gemaakt
is, in Duitsland niet gemaakt zou
kunnan ,,"'Orden.

KALKARCENTRALE
BEZET
5 sept. ANP
Atoome.ergietegenstanders uit
de omgeving van Nijmegen en
Kleef hebben de Kalkarcentrale
bezet en het reactorvat beschadigd.
Er is geen gevaar voor de volksgezondheidomdat de brandstoelementen ~og niet in de centrale aanwezig war8'lI.
Wanneer de centrale nu zal gaan
producer$n is moeilijk vast te
stellen. Oe productie zou in
Juni 19B2 beginnen maar een woord
voerder van de centrale verwachtte dat het nu waarschijnlijk 1984 zou worden.

TE&ENSTRIJDI&E
VERKLARIN&EN
&ASIEL IS &EEN NIET VAN
&EVAAR VOOR DE LUCHT
EXPLOSIE
5 sept. ANP
Eenplotseling ontstane gasbél
in ~et reactorkoelsysteem belemmerd de werking ervan.
De commissaris van de Koningin
liet doorschemeren dat mogelijk
evakuatie uit het gebied zal
plaatsvinden.
Er zijn inmiddels al tienduizenden mensen uit het gebied
gevlucht.
In de BRa heeft Minister-president van Nedersaksen, AlbreCht
verklaart dat in Duitsland een

6 sept. ANP
Er worden aan de lopende band
tegenstrijdige verklaringen
afgelegd.
De PZEM verklaarde dat vrijdagnacht de gasbel 30% kleiner was geworden.
Volgens ambtenaren van de Provinciale staten in Zeeland bedraagt de vrijkomende radioactjviteit 1200 mrem per uur.
Volgens een woordvoerder van de
centrale bedraagd de straling
niet meer dan 350 mrem per uur.
De direkteur van· de centrale
heeft de gezondheidsraad ervan
beschuldigd, dat ze voorddurend
ver keerde il\fonnatie heeft
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verstrekt en met onnodige evakuatieberichten paniek gezaaid

heeft.

WASSER:
BORSSELE IS
ZEGE VOOR K.E.
7 sept. MlP

In een gesprek met een van onze verslaggevers te Arnhem,

reageerde Ors. Wasser, nog steeds
voorlichter van de KEMA op de
gebeurtenissen als volgt:
lIBorsele is een overwinning voor
de atoomindustrie. Eerst nu is gebleken dat we de techniek van de
vreedzame toepassing van kernenergie uitstekend beheersen.
Een situatie in Borsele heeft
zich al vaker voorgedaan o.a.
in Harrisburg en ook nu zijn
de technici weer in geslaagd
de zaak onder controle te hou-

meer geld voor objectieve infor~
matie te verstrekken dan al bij
de juist afgesloten brede maatschappelijke discussie is gedaan.
Wij in Nederland kunnen gewoon
niet zonder kernenergie~
Olie en aardgas raken op en steenkool is te schadelijk voor het mi
lieu. Zonnenergfe is onrendabel
en nog van te weinig betekenis
en windmolens verpesten het land
schap".

den c.q. te krijgen.

Jan T. Asimov

Het moet maar eens afgelopen zijn
met de valse voorlichttng ~n
propaganda van de kernenergietegenstanders.
Ik zou de regering adviseren nog

De toestand in Borsele lijkt
onder controle. Een verdere
vers lechtering van de situatie lijkt niet waarschijnlijk.

en Iaaac H.Baders·

HARRISBURG
HAARRRIISSBBUURRGG.
We proberen in dit stuk een beetje
aan te geven ~t ep is geb~ in
Hams'burg en hoe iederoeen dacao mee
is omgespPOngen. Het ~tikel- valt
uiteen in vier delen: het ongeluk zelf,
(voor de mensen die er doopheen
kunnen komen), (informasie aan) de
bevolking, hoe peageert de atoomlobby
en wat schreef de pers. Bopeli,,;ik geeft
het een beetje goed overzicht.

HET ONGELUK
Oe sentrale in Harrisburg is een
drukwater-reakto~ Dwz. dat het reaktorvat, waarbinnen zich de (S6.816:~)
uranium-splijtstofstaven bevinden,
gekoeld wordt met water onder zeer
hoge druk (zo'n ISO atm.). In de
bijgaande tekening kunnen we zien hoe
het reaktorvat wordt gekoeld, alleen
is de hele koeling in Harrisburg
dubbel uitgevoerd. Het water in de
ëëFste kringloop kan niet kokendoor
de hoge druk. Het water in de stoomgenerator staat onde onormale druk
en kookt dus bij 100 C. Met het
stoom daarvan wordt de turbine aangedreven.
De sentrale kan een vermogen afgeven
van 90OMwe. Daarvoor moer dan wel
+2500 MW aan warmte worden opgewekt
Tn het reaktorvat. Dit gebeurt voornamelijk door het verval van uranium.
Al$ die atomen vervallen komen er
neutronen vrij, die als ze botsen met
andere atomen, ook die laten verval~
len. Zo ontstaat een sneeuwbal effekt.
PeNNSYL.VANIA '919
CD

U-235
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In geval van een noodstop
worden tussen die bijna 37.000 uraniumstaven regelstaven neergelaten, die
de neutronen opvangen. Het sneeuwbaleffekt stopt dan vanzelf.

Maar dan komen de problemen: zoln 10%
van de opgewekte warmte is niet afkomstig van het uraniumverval, maar van
het "afval"daarvan, zoals de radioaktieve edelgassen xenon en krypton

en het radio-aktive jodium. Dit
laatste proses is niet te stoppen met
de regelstaven. Maar de energie die
er vrij komt is nog altijd 5x zo veel
als Dodewaard kan afgeven.J~ kunt je
wel indenken dat er ontzettend veel
koelwater nodig is om niet alles
te laten smelten. En het duurt een
paar dagen eer dit is uitgewerkt.
Hoe het ongeluk zelf nu in
zijn werk is gegaan toont wel verqomd
goed aan dat alle veiligheidsschattingen maar pure theorie zijn. Allebei
de primaire kringlopen zijn beveiligd
met een hogedruk-noodkoe1ing en de
sekundaire kringlopen met ider twee
onafhankelijke pompen. Ondanks deze
theoretiese veiligheid gebeurde er
het vo1gende.

Ergens bij de koeltoren, ver van de

valt de druk op de toevoerleiding weg. Daardoor wordt automaties
de hoofdpomp van dat voedingssisteem
stopgezet. De hoofdpomp van het andere koelsioteem valt dan ook uit.
Foutje dus.
Toen moesten de noodpomp'en in werking
worden gezet, maar ••••die werkten
ál1e vier niet. (ir. Mostert van de
Kema: "in de regelkamer hing al 14
dagen een bordje dat ze niet werktèn.")
De turbine wordt afgezet en daardoor
worden automaties de regelstaven
neergelaten. Het water in de stoomgenerator blijft echter door koken,
totdat alles verdampt is.
Het gevolg vam het droogkoken is dat
dat het' hogedruk-koe1wat,er niet meer
genoeg gekoeld wordt en dus steeds
warmer wordt. Hierdoor stijgt ook. de
druk zodat op een gegeven moment de
drukventielen openspringen en het water er kokend uitspuit. Tot hier toe
werkte het nog zoals het moest en
werd de stoom netjes opgevangen in
een tank. Maar .•• de ventielen sloten ni~t meer toen de druk lager
werd~ .Ook In foutje.
reakto~

15
Om te voorkomen dat alle water uit
de primaire kringloop spuit en deze
ook droogkookt, wordt de hogedruknoodkoeling aangezet. Na een paar
minuten geven de (foutief geplaatste) meters aan dat alles goed is
en wordt de noodkoeling met de
hand afgezet. Het ventiel staat
dan nog steeds open en het water
spuit er nog steeds kokend uit. Oe
opvangtank komt daardoor onder te
hoge druk te staan, zodat het
b5eekplaatje barst en er zo'n 50
m radioaktief water in de reaktorhal terecht komt. Dit wordt gewoon via de vloerput naar buiten
geloosd waar geen radioaktieve
stoffen terecht mogen komen. Voor
de mensen achter de regelpanelen is
het dan nog steeds niet duidelijk
wat er precies aan de hand 1s. De
drukmeters wijzen inderdaad de
goede waarden aan. Maar na het afzetten van de koeling lopen ze
weer terug. Dus dan maar weer de
koeling aangezet. Dit gebeurt in
totaal drie keer voor ze er achter
zijn dat het ventiel nog open staat.
Maar ondertussen is het onheil
al geschied. Door het gedeeltelijk
droog koken zijn de uraniumstaven
gedeeltelijk boven water komen te
staan en ze worden dan zeer snel
heet en gaan smelten. Een gedeelte van het radioaktieve materiaal
komt dan in het water en dus, v1a
de stoom, in het hele gebouw.

-_......-

......
. . . . . . . . . "M'-.......
ook vormt zich dan waterstofgas
in het reaktorvat, een reaktie van
water (stoom) met de zirkaloybekleding van de staven.
En dan zitten de "deskundigen"
helemaal met de handen in het
haar. Dit stond in geen enkele
blauwdruk~ En ze kunnen ook geen
kant op: Als er zo'n 4% waterstofgas in het reaktorvat zOU komen
dan zou de boel ontploffen. Als
detemperatuur te hoog werd kon dit
wel eens gebeuren. Water gaat zich
dan nl. splitsen in waterstof
en zuurstof. Aan de andere kant
zo~ snel afkoelen een implosie
veroorzaken. En het gas laten
ontsnappen kan ook niet.
Op het moment dat dit geschreven
wordt wordt er nog steeds met
behulp van kowputers gerekend hoe
de gasbel verdwenen is. Er is al
wel vastgesteld dat er 9 maal
zoveel waterstofgas was opgelost
in water als dat er zich in de
gasbel bevond. Bij drukverlaging

zou deze zijn vrijgekomen, zodat de
4% ruim zou z1jn overschreden.
Maar hoe de gasbel is verdwenen en
waarom die niet is ontploft is voor
de Ildeskundigen" nog steeds een
raadsel. Evenals de lozingen van
vrijdag nog niet zijn uitgelegd.
Griezel ig.

DE BEVOLKING
Bij zoln ongeluk zou de eerste vraag
moeten zijn hoeveel straling de
bevolking heeft opgelopen of nog op
zal gaan lopen. Bij de IImannen daarboven~ is daar evhter geen sprake
van, die vragen zich iets anders
af: de sentrale lOOet op zijn·
minst ontmanteld worden om de
waarde van 80.000.000 gulden aan
splijtstofstaven binnen te halen.
En als het even kan willen ze de
sentrale over twee jaar we~r aan
het werk hebben. Je vraagt je wel
eens af ..•...
Maar wat is er nu werkelijk
geloosd aan radio-aktieve stOffen?
Dat weet eigenlijk niemand. De t
techn1si nemen maar steeds aan dat
lichte straling geen kwaad kan.
Ook de techn1si die tegen kernenergie zijn doen er vaak denigrerend
over. Maar in feite is het nog n
nooit goed uitgezocht en zijn er
zelfs onderzoeken geweest die
er op wijzen dat het wel schadel1jk
kan zijn (oa. Soyka). De gangbare
gedachte bij de technisi 1s klaarblijkelijk een beetje te simpel.
Alle schattingen "die er tot
nu toe geweest zijn zijn echte
gokken. Op het moment dat alles
begon was er namelijk geen meetapparatuur aanwezig (wettelijk v
verplicht). Wat er dus in die
eerste uren is geloosd weet niemand.
Verder is er meer ~an 100.000 1'ter l'laagradio-aktief water'l in
de rivier geloosd. Wat daar precies inzat is ook niet bekend
gemaakt. Waar het gebleven 1"s wordt
ook niet onderzocht (van het vuil
in de Rijn is het bv. bekend
dat je dat op de Wadden kunt terug
zoeken). Vrijdags is er ook radioaktief stoom geloosd. Hoeveel? Wat?
Oe enige schattingen die er bestaan, zijn de schattingen over
het feIt dat de sentrale zelf
radio-aktief is geworden, oftewel
zelf straling uitzendt. Die zou
overeenkame" met 300.000 röntgenfotoos (30.000 rem). Maar over de
lozingen en het feit dat radio-aktieve deeltjes in de voedselketen
terecht kunnen komen in zo'n hoofdzakelijk agraries gebied hoor
je b1jna niets. Alleen werd dinsdags na het beg1n van het ongeluk
verteld dat er rad10-aktief jodium
ih de melk is gevonden. De berichtgeving venmeldde verder dat er
onderzocht werd wat de gevolgen
hiervan zoudeb zijn. Verder werd
er niets meer over verteld. Totdat
woensdag 18 april bekend wordt d.t
al s1nds die zaterdag radio-akttef
jodium-131 uit de sentra1e ontsnapt.
In verontrustende hoeveelheden.

Ook de informasie die aan de bevolking werd gegeven was bar en boos.
Voor half 5 was de sentra1e al r
radio-aktief stoom aan het uitstoten. Pas om 6 uur \'1erd de "chefin..
g?nieur u ua zijn bed gebeld. En
pas tegen half 8 werd rond de
sentale de noodtoestand afgekondigd.
De burgemeester van Middletown,
3 km van de reaktor werd pas
r~nd de middag gewaarschuwd. Toen
werd ook toegegeven, door deskundigen van buiten het bedrijf, dat
het geen "~leinigheid" betrof.
Toen al zei gouverneur Thornburgh
dat er geen reden was de normale
dagtaak te onderbreken ert dat
de gebeurtenissen waarschijnlijk
geen invloed zouden hebben op
de gezondheid.
Zo te zien was men toen al bang
vooreen grote vlucht en hamerde
men dus op de voornaamste plicht
van de burgers: vooral rustig
blijven.
Vrijdags, nadat er, voor de tweede
keer radio-aktief stoom uit de
reaktor was ontsnapt, dacht Thornburgh hardop aan evakueren. Dit
werd hem door Carter himself uit
het hoofd gepr.at:alleen zwangere
vrouwen en niet-schoolp11chtige
kinderen werden aangeraden uit
het gebied te vertrekken. Oe andere mensen die hier aanleiding in
zagen om ook te vertrekken
worden hiervoor gestraft met
inhouding van vakantieda~pn.
En er was wel degelijk aanleiding
om te vertrekken gezien de berichtgeving. Want 5 dagen lang horen
ze elke keer lets anders vertellen.
Door mensen die alles het liefst
1n de doofpot w111en stoppen en
om centen uit te sparen zeggen dat
bet allemaal wel meevalt en dat
alles onder kontrole is, die dan
worden afgelost door ee'n ander die
zegt dat de situasie zich heeft
verergerd en dat men nog naar
juiste wegen zoekt om dit alles
aan te pakken.
Een beetje gezond nadenken leert
dan dat ze toch niet vertellen
hoe het er mee staat, en dat voor
hetzelfde geld op dat moment de
boel al aan het smelten is. Weg-

Straling blijft
bij Harrisburg
HARRISBURO (AP, 1\ntlK') _
Vit de defecte "'ceatrale bij lIarrlsbura ontsnapt sinds zaterdq radiolllCtiel jodium 131. Dit verIcJUne
iemand vaa dé nucleaire re.eIee....
mÎ5$Îe, welke toealdlt Uwlt op ft
veiligheidsre,Jemnten "CIOI' kern-

centmeI' ia de VerenI. Staten.
Drie monsten die ma.ada, wer-

den ,genomen bleken radlóactiever
dan veilig wordt aeac;;ht. Het beárijf
Metropolitan Edison 11;0. dat \IO(Q' dl'
helft eiJ:euar is vaa de centrale!iet
dinsdag weten etat het op de nnd
van failliet verkeert.

De Volksicrant
donderdag 19 april.
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wezen is dan wel het minste wat
je kunt denken en doen.
Een beetje behoorlijke voorlichting schijnt dus niet te kunnen.
Het enige wat telt is dat de
~kuddeP moet doorwerken. Variant
nllllDer zoveel van:"Wij de centen,

zi j de kanker".

KLEINE FOUTEN, GROTE GEVOLGEN.
Naast het oprakelen van het ongeluk
. in 1963 van de snelle kweekreaktor
Enricc Fermi, die ook bijna de grond
in smolt t komen er ook recentere

bijna-rampen boven water.
Zo· ging in I975 de reaktor in
Drawns Ferry (Alaba•• ) bijna de mist
in. Arbeiders gingen met een brandende k.aars een tochtgat zoeken.

Oaarbij staken ze de kontrolekabels
van de reaktors in brand. terwijl
deze juist in vol bedrijf (220OMW)
waren, Oe technisi hadden 16 uur en
veel geluk nodig om de reaktors
weer onder kontrole te krijgen .....

.bom te hebben, verkregen uit de

DE ATOOMLOBBY
War gaat er nu verder gebeuren
met de reaktor? Het meest waar-

schijnlijke is dat de staven zover

zijn gesmolten dat er een te hoge

radio-aktiviteit heerst om er de
eerste tientallen jaren nog binnen
te kunnen komen. Maar dat kost in
totaal een miljard en dus wordt
er misschien toch geprobeerd het
gebouw te zuiveren. Dat kan in de
praktijk nooit voor 100% en er

zullen dan grote hoeveelheden
radio-akti~f afval in h.t miljeu
worden geloosd en ook . zullen er
een aantal werkers een hele
hoge dosis binnen krijgen.
Verder reageert de atoommaf~
fia zoveel mogelijk alsof er niks
aan de hand is. Aanvankelijk
werd een beetje de kat uit de boom
gekekpn en werden er alleen kwasigeruststellende mededelingen gedaan (ir, Mostert nogmaals:
'Istatisties gezien moest er deze
eeuw nog een ongeluk gebeuren",
daarmee suggererend dat er deze
eeuw geen meer zal komen.Maar in
feite zegt hij dat er deze eeuw
n6g een moet komen.)
In landen waar de atoomrnaffia het
sterkst is werd alles zoveel mogelijk doodgezwegen. In Spanje kwam
er pas na een week een verklaring
van de atoommaffia waarin werd
gezegd dat alles onder kontrole
was en dat er maar weinig radioaktiviteit was ontsnapt. In Frankrijk werd er botweg gezegd dat k
kernenergie noodzakelijk en ongevaarlijk is. Ook Ouitsland laat
tradisiegetrouw de Ilechte deskundigen"vertellen dat "zoiets hier
niet kan gebeuren"
Maar de atoommaffia komt nu toch
ook wel vaak met de billen bloot:
in Amerika komt nu ontzettend
veel vuile was boven tafel.
Pakistan blijkt nu ook een atoom-

technologie van Urenco en Eurodiff.
Gorleben werd een grote manifestasie. Er blijken nergens goede
rampenplannen te zijn (zodat de
burgemeester de sentrale van
Tihange liet sluiten). OVeral
blijken ongelukken te worden verzwegen.
Maar toen de dreiging afnam, kwam
de atoomlobby los. uIn ons land
kan zoiets niet gebeuren" en de
amerikaanse variant: l'Alleen bij
de sentrales van Baboch en Wilcox 11 •
Verder wordt er dan verwezen naar
de risiko-analyses voor die sentrales . Ze I'vergeten ll er wel bij te
vertellen dat. die allemaal op het
Rasmussen-rapport zijn gebaseerd,
dat menselijk falen daarin niet is
opgenomen en ga zo maar door.
De EG-ministerraad wil meer geld
uittrekken voor voorlichting
over kernenergie om de Dgoedkope
slogans tegen kernenergie" te
ontzenuwen ~
Er wordt beweerd dat dit het eerste
ongeluk is met kernenergie (de
sentrale Enrico Fermi vergeten we
even) en dat er nog nooit iemand
aan kernenergie is gestorven. Kortom, de propagand~sjiene brandt
weer los.
De grootste plank voor zijn kop
had een deskundige van de elektrisiteitsmaatschappij in Harrisburg,
(een nieuwe bel dreigde op dat
moment): Alles is nu onder kontrole.
Evakuasie is niet noodzakelijk.
De mensen kunnen weer rustig gaan
slapen. De bes~etting van de omgeving is ongevaarlijk, te vergelijken met die van een r6ntgenfoto. Uit de gebeurtenissen blijkt
dat het koelsisteem juist heel
goed heeft gefunksioneerd.We hadden de reaktor al veel eerder koud
kunnen maken. Een extra probleem
was echter de gasbel. De les hier
is een unieke ervaring, die de
kernenergie veel veiliger zal maken. Het ongeluk is geen nekslag
voor de kernenergie maar juist
een zweepslag, waardoor het paard
van de kernenergie harder gaat
lopen~

DE PERS
Hoe verwarrend en onduidelijk de
situatie in Harrisburg wel geweest
is mag wel blijken uit de berichten die in de nederlandse pers
verschenen zijn.
In het kort volgt nu een overzicht
van de berichten zoals die in de
Volkskrant en de Gelderlander gepubliceerd zijn in die 0 zo spannende week van 28 maart en af en
toe zullen ook andere kranten ter
sprake komen.
Op 29 maart verschijnen de eerste
berichten. Wat opvalt is dat ze
kort en geruststellend zijn. Men
doet voorkomen dat het ongeval al
voorbij is. Volgens de Volks*rant
(Vk) zal er een onderzoek plaatsvinden, hoe het komt • dat de autoriteiten pas drie uur na het begin
gewaarschuwd zijn. Geen woord
hierover in de Gelderlander (Gld).
Op 30 maart zijn de berichten
al vee! m,nder geruststellend: Het
defekt blijkt helemaal niet opgelost en er komt nog steeds straling vrij. Het dagblad "Trouwll
weet echter geruststellend te
melden: uKerncentrale lekt nog
zachtjes na.· Alleen de Vk neemt
het onge 1uk seri eus: "0 ngeluk
ernstiger dan gedacht l' . waarbij een
redelijk uitvoerige informatie wordt
verstrekt. Maar dan begint ook de
verwarring en onduidelijkheid:
Volgens de Vk hebben 15 arbeiders
zich moeten laten ontsmetten (wat
wordt daar overigens mee bedoeld),
volgens de Gld daarentegen 8.
Volgens de Vk is de reaktor pas
sinds ~ecember 1978 in gebruik;
het Parool meldt echter dat de centrale al drie jaar werkt. Uiteindelijk blijkt de Vk gelijk te hebben en de verwarring is waarschijnlijk ontstaan, omdat er twee centrales staan waarvan de eerste
al in 1974 opgestart werd. Oe Vk
meldt dat de elektriciteitsmaatschappij die eigenaar van de centrale is, zegt, dat er Maar 2 a 3
mrem straling extra gemeten is,
waarbij ter geruststelling wordt
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gezegd dat het slechts enkele pro-

centen van de plaatselijke natuurlijke straling is. Een vals soort
geruststelling, want er wordt niet

bij gezegd dat de natuurlijke stra-

ling 100 mrem pet- jaar is, ter-

wijlook niet vermeld wordt in hoe-

veel tijd die 2 á 3 rem gemeten is.
Uit deze mededelingen die meer
alarmerend als geruststellend zijn
blijkt dat de 'deskundigen' van de
kerncentrale maar wat zeggen om
de bevolking gerust te stellen. Er
zullen nog meer van dit soort mededelingen volgen.
Verder kommentaar in de Vk van die
dag is,' dat het uonwaarschijlijk

verklaard, dat er niemand van de
arbeiders ziek is geworden, terwijl

ze zelf verdomd goed weten dat de
gevolgen van straling pas na lange
tljd b1ljken: Een andere leugen is

geweest dat de ·ontsnapping van
radioaktiviteit op 30 maart bewust
heeft plaats gevonden, natuurlijk
om de indruk te wekken dat alles
onder kontrole was. En misschien
ook wel om de gouverneur van Pennsylvanie van zijn evakuatieplannen

af te brengen. Totale evakuatie

wordt op dat moment weer overwogen.
Niemand weet eigenlijk waar hij aan
toe is.

lende cijfers toch vandaan?

Wordt er maar lustig op los gefantaseerd? Gaat het altljd zo met
nieuws in de krant? In de Yk van 2
april staat verder, dat de
regering een evacuatie plan
uitwerkt voor het geval de gas-

bel kritiek wordt. Betekent
dit een ontploffing? Oan is
het toch te laat? Bovendien
staat in het zelfde
artikel, dat
tl
de lldeskundi gen

het er n1 et over

eens zijn, hoe groot het percentage zuurstof in de gasbel moet
zijn voordat die ontploft en hoe
snel de opname van de zuurstof

geachte gebeurd is". In Nederland

wordt nog steeds gerekend met kan-

sen van I op 100.000 reaktorjaren
voor een ernstig ongeluk. Deze

cijfers zijn gebaseerd op het

Rasmussen-rapport, dat door de

Amerikaanse regering a.1angs als

onjuist van de hand gewezen is.
In di t rapport en ook ; n andere

risiko-ana1yses wordt trouwens
met dit soort ongelukken geen rekening gehOuden: Alle risiko-ana1yses en rapporten zullen ze dus opnieuw moeten gaan bekijken.

Overigens zijn wlj van mening dat
dit soort risiko's nooit in allerlei getalletjes zijn uit te drukken
en dat je er dan ook geen konklu-

sies uit kunt trekken. Alleen de
Vk meldt trouwens dat ln Borsse1e

een zelfde Soort tijdbom staat,
waarvan niemand weet op welk uur

hij is ingesteld (Oe direkteur

van deze tijdbom heet overigens

Tiktak:)

Op 31 maart wordt de verwarring
helemaal kompleet. In alle kranten
is Harrisburg nu voorpaginanieuws geworden. Terwijl de vo-

rige dag nog werd gesuggereerd dat
de situatie onder kontrole is,
blijkt nu weer een nieuwe hoeYeel~

heid radioaktiviteit uit de centrale ontsnapt té zljn. Het NRC
schrljft dat de verdenklng toe

neemt dat het ongeval in de terncentr~le veel ernstiger is dan het

publiek aanvanke1ljk is voorgehouden. In de Vk staat een artlkel
waarin staat wat ~r allemaal ls

misgegaan: Een mozaiek van kleine
fouten, met als uiteindelijk
resultaat een verlis van het koel-

water. Toch beweert de G1d, dat
nog niet bekend ls wat er allemaal misglng. Het belangrijkste
nieuws op dat moment ls de

-door de gouverneur bevolenevacuatie van alle ~wangere vrouwen
en kinderen uit de direkte omge-

vlng. Oie gouverneur zegt er nog

Alle kranten schrijven over de gasbel. die 1n de reaktor ontstaan
is en over de uittocht van

duizen~

de .ensen ult het gebied, maar
overlgens blijken de kranten nogal 1n de war te zijn met hun informatie: In de Vk wordt over een
lozing van 100.000 liter radioak-

tief Water geschreven, terwijl
het NRe over 1,5 miljoen liter
wate~ schrijft. Het nauWkeurig om-

trokken elektriciteitsbedrijf

gaan met nullen geeft nog wel eens
problemen, Verder blljkt de
gevormde gasbel allerlei afmetingen
te h~ben: Volgens de Telegraaf
125 m {en op 3 aprl1 was hlj
volgens de T~legraaf al geslon- 3
ken tot I,5m j. Hèt AO meldt 23 m
op drie april; binnen een das zou
hij geslonken zijn tot 5,4 m . 3
Volgens de Vk zou hij zondag 22 m

de lucht ls, terwijl zwangere

m . Volgens het parool is de gas-

worden en het niet duidelijk 1s of
iedereen ult het gebied weg moet.
Ook wordt er door dit bedrijf

metingen van de bal 30 m zijn ge·
weest. Waar komen al die verschil~

bij:IlGeen reden tot paniekU{n en
raadt verder iedereen binnen een

stra11 van 16 km aan om binnen te
blijven.(ni~ts om Dver in ~niek
te raken dus).
Op maandag 2 aeri1 staat ook in
de Gld een aft,kel met als kop:

Illeugens en misleiding rond atoomongelukil :Woordvoerders van het beverklaren dat er geen vuiltje aan
vrouwen en kinderen

ge~vacue~rd

z~jn

geweest aR,maandag nog maar 1,5

bel dinsdag helemaal verdwenen en

het NRC meldt dat de maxyna1è af-

door de gasbel verloopt. Dus

weer zoln mooi€ uitspraak van de
regering om te verhullen dat zij
er niks van afweten. In vrijwel
alle kranten, behalve de Telegraaf, zijn die dag artikelen ve~
schenen over de verwarringwekkende manier waarop de plaatse-

lijke bevolking wordt geYnformeerd.

Op 3 april is het belangrijkste
nieuws dat de gasbel begint
te krimpeh. Gelijk is Harris-

burg niet meer het belangrijk-

ste in~e krant. Het staat nog
we'l op de voorpagina, maar wordt
overschreeuwd door de hervatte CAO
onderhandelingen. In de Vk staan

enkele aardige achtergrond
art1ke1en. In een artikel wordt een
vergelijk1ng gemaakt met Barsse1e.
Ook daar kan het misgaan, want

lI all een de koelpijpen zijn iets anders aangesloten ll • Het ongeluk
zoals in Harrisburg gebeurde, staat
ook gedeeltelijk beschreven in
het veiligheidsrapport voor Borssele,
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maar waar in dit rapport
staat" Verder neeft deze storing
geen gevolgen', ging het in Harrhburg wel verder.
Uit alle berichten van die dag
blijkt dat de udeskundigen fll ei-

genlijk niet weten hoe het komt
dat de gasbel krimpt.
Een ander, nogal verontwaardiging wekkend, bericht in de Vk, is
de mededeling van de regering van
Pennsylvania. dat er geen strafmaatregelen tegen de mensen die
gevlucht zijn genomen zullen worden(~~~:~). maar dat het eventueel wel van hun vakantiedagen
zal worden afgetrokken~
De Vk heeft als konmentaar verder
nog, dat in Nederland umerkwaardig genoeg U energiebesparingen
de minste nadruk krijgen bij alle
energiediskussies, ondanks een beginnende energiekrisis.
In de BRD worden jodiumtabletten
(nieuwe leus: voor jodium tabletten in het ziekenfondspakket?) aan
de bevolking in de buurt van kerncentrales uitgedeeld, maar dat
heeft toevallig niets met dit ongeluk te maken (?), want ze waren dit al langer van plan.
In de Gelderlander staat een g.ruststellend lul artikel over hoe goed
de Nederlandse alarmeringsdienst
en bewaking bij kerncentrales wel
niet werkt, met als onthullende
inleiding: Heen ramp als in Harri$burg is in Nederland ondenkbaar,
maar als zich desoqdanks problemen zouden voordoen zijn we op het

ergste voorbereid". Tegelijkertijd een artikel van de medisch
medewerker, waarin op de gevolgen
van straling wordt ingegaan.

Hoe de
censuur bij de Gelderlander in zijn
werk gaat blijkt uit het feit
dat volgens'goed Ingelichte kringen' in dit laatste artikel alles
geschrapt is, dat datgene wat in
Harri sburg gebeurde probeerde door
te trekken naar de situatie in Nijmegen als er in Dodewaard iets
fout zou gaan~ Het geeft aan, hoe
(een deel van) de redaktie van de
Gelderlander afle moeil1jke en oontroversi@le punten probeert te
omzeilen, 'objektief" probeert
te zijn en als gevolg daarvan uiteindelijk de verkeerde kant
kiest, De berichten van die dag
(3 april) in de Gelderlander geven
precies aan, hoe deze krant zich Identificeert met de gevestigde machten (en dus ook de atoomlobby) •
Op ~ is in enkele kranten
HarrlSDür9 van de voorpagina verdwenen. In de Vk is er een bericht
over allerlei ongelukkent die er
nu opeens boven water komen (Korea,
BRD, 'Zweden), Zaken die anders
nauwelijks in de belangstelling
hadden gestaan. In de Vk verschijnt het eerste bericht over
de meting van radio-aktief jodiuo
hoger dan nonnaal, in de melk uit
de buurt van Harrisburg. Het Is de
vraag of we daar verder nog lets
over zullen horen. ( Dp 18 april
bl1jkt er nog. steeds jodiUll te ontsnappen). Dp 5 april is Harrhburg al geen voorpaginanieuws
meer en kun je er in de Telegraaf
al helemaal niets meer over vinden~

de artikelen in alle kranten vallen nauwelijks op, hoogstens door
het feit dat het gevaar schijnbaar
geweten is.
Uit het voorafgaande verhaal zal
al enigszins duidelijk zijn, hoe de
Nederlandse kranten staan tegenover
de hele kernenergieproblematiek.
Het duidelijkst blijkt dit nog
uit de hoofdartikelen uit de verschillende kranten: De Telegraaf
zwijgt in alle talen over HarrIsburg; het past blijkbaar niet in
de moord- t drugs- en artiestenverhalen cyclus: Uit een hoofdartikel van 2 april in het AD kun
je konkluderen: Het AD vindt
Harrisburg wel een vervelend inei dent, maar we meten wel doorgaan met kernenergie. De Vk houdt
nog steeds een slag om de arm:
IIwe moeten kernenergie zo lang uitstellen, totdat alle veiligheidsen miljeu-problemen zijn opgelost". De Vk dringt verder aan
op een besparingsbeleid, Trouw is
wat minder duidelijk en spreekt alleen over de gevarenzone, waarin we met kerenergie terecht komen. Het duidelijkst is de NRC
(2 april):'Al te zeer hebben de
diskus7ies over kernenergie de
laatste jaren gestaan onder druk
van de atoomlobby, die van de onzekerheid op de oliemarkt heeft
willen profiteren om zich te presenteren als het onvermijdelijke alternatief van de ondergang", Toch
wijst ook deze krant kernener9ie ni et zonder meer af. maar wil
alleen maar waarborgen en veiligheid.
Guus en Cor

31 MRT: 100.000 IN HANNOVER
])<m

De rden waarom de SSK-Nijmegen

alleèn maar een a.t'vaardigi.ng
naar Hannover stuurde zal wel
duidelijk zijn. Op dezelfde clag

organiseerde de s tr:oomgroepen
uit de regio, dus ook; Nijmegen,
een informatiedag in Dodewaa:rd.
Deze aktie wilden wij prioriteit geven. De.arom dus ~lleen
maar een delegatie 'en geen massale mobilisatie.

a 'Morgens in alle vroegte ver.
trokken wij. Eerst naar Kleef·
om daar BaD'.!en me t .2 bussen naar
HannO"Ter te rijden. In Kle~f blijkt
een bus n06 niet klaar te etaan t
daaroa vertrekken wij alvast na
noc twee ,mensen OPf3epakt te hebben. EeD paar 100 km voor H&n-

JlOTer is el" een verzamelpunt.
De bedoeling ie om in groot konTooi naar ,de demonstratie te rijden. Dat mislukt enigszins. Na
gepauzeerd te hebben rijdt iedereen zo snel mogelijk naar de demonstratie. 40 km voor Harmover
zitten we al in een file.

is het onlJ al duidelijk dat er
veel mensen komen. OVer de radio
komt het berioht dat de poli tie
25.000 mensen verwacht tegen de
organisatie 70.000. In een folder
die wij gekregen hebben staat dat
er geen of· weinig pOli tie op dè
been zal zijn. Ik geloof het
vankelijk niet. Juni voriB jaar
Zijn we ook in Bannovar geweest
om te demonstreren tepn de Grohnde
·prooessen. Tegenover de 4000 demonstrantan stonden toen zo'n
2000 politiebe~en, allemaal
zwaar gewapend. Vandaar m1jn
twijfels. Ik krijg ongslijk.
er blijken maar een paar verkeersagenten op de been te zijn,
Pas de 'Vo1g&nde dag hoor ik dat
&en grote politiem&Cht Gorleben 11
zelf' afgesloten heeft gehouden.
Inmiddels zijn we Hannover binnengekomen. Overal zie je. mensen,
veel meer dan 25.000. Het is een
feestelijk gez-ioht. Veel huizen
zijn opgesierd met spandoeken.
Op een ervan staat dat er meer
dan 100.000 mens~n zijn gekomen.

aan.

Later hoor ik zelfs een sohatting
V$n 140.000 mensen! I En dat ondanks de weergoden, die blijkbaar kwaad zijn over hat bagin
van ja proefboringen in Gor18ben en de gebeurtenissen in
Harrisburg. "Harrisburg iat
lbe:i"&ll" smat op een spandoek.De ~ntrale daar staat dan
nog steeds op het punt om te
ontploffen. De demonstratiEi zelf
dUUJ:'t 'Zo'n 4 uur lopen. Onderweg
komen we andere nederlanders
tegen uit Utreoht, .Arnhem en
Amsterdam. Ook zien ..e een paar
bekenden van het Nlm. Waarsohij~
lijk zijn er nog maer nederlanders.
He t ia een prima zaak d& t na een
moeilijke periode de duitse !KB
weer sterker wordt. Nog beter 1s
dat door Hannover de ~toren
van de boeren uit Gorleben ziet
rijden. Dan tlenk ik niet alleen
"Gorleben so11 leben" , maar ook
"Gorleben ..ird laben"'lll! I

Diok
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DE FANTASIE (NOU JA) AAN DE MACHT
In de pers krijgen meestal alleen
de grote demonstraties de nodige aandacht.
Dat deaktivitei.ten van de atoomlobbyechter ook de fantasie van de kernen~r9ietegen
standers prikkelt blijkt uit
het volgende lijstje:
26/27 mrt '77:
In de nacht van 26 op 27 mrt hebben kernenergietegenstanders uit
de Elzas in vier dorpen de brandweersirenes in werking gesteld.
Aansluitend maakten zij bekent
dat de veiligheidsvoorschriften
betreffende een mogelijke katastrofe nog niet bekent zijn gemaakt.
April '77:
om 12 uur s'middags drongen' kernenergietegenstanders een kantine
van een verzekeringsbedrijf in Hamburg binnen, verkleed als mensen
van de Bundeswehr en als plaatselijke politiemensen.
De geschrokken werknemers werd meegedeelt dat er in de kerncentrale Stade vlak bij Hamburg een
groot ongeluk had plaatsgevonden.
Verschillende radioactief besme~te
mensen zouden zijn gevlucht en men
verdacht dezen ervan dat ze zich
in de buurt in meerdere bedrijven
zouden ophouden.
Er ontstond paniek voor de deur
en enkele als lI radioaktief ll aangeduide personen kwamen de kantine
binnen achtervolgd door 'politieagenten".
Ondertussen maakte een "woordvoerder van de bedrijfsveiligheidsd1enst"
verdere noodmaatregelen bekent waaronder, zoals letterlijk in het katastrofeplan staat. dat de bedrijfsleiding en de chefs zich klaar
moesten maken voor evakuatie uit
het radioaktief besmette geboed.,
Alle anderen moesten naar hun bureaus en werkplaatsen gaan en verdere maatregelen afwachten.
Verse groente en fruit mochten niet
meer gegeten worden.
Hi erna be'gonnen de IIbesmette mensen pamfletten uit te delen waarin
gewezen werd op de gevaren van kernenergie. Na ca 3-4 min. verlieten
"Bundeswehr" ,,"Pol i tiemensen en
"besmette mensen ll de kantine.
~uni'7~ Dp een slachtfeest in
onn19 eim werd ee~ feest met os
aan het spit gegeven voor Fi1binger en zijn 'halve kabinet.
We waren er vroeg en verdeelden
ons gelijkmatig over de zaal.
Na harmonie, kinderkoor en jachthoornblazers zou na andere CDUers
Fi1binger zou Filbieger zijn toespraak houden.
Ons plan: na Filbingers laatste
woorden zouden een paar vrouwen
bij de mikrofoon proberen te komen;

een zoontje van een van de.
vrouwen geeft Fi1~inger een bos
bloemenen een dochtertje zegt een
gedicht op tegen kernenergie en
de daarmee samenhangende politiek
dat zeer onschuldig begintmet:
"'meneer de minister-president l'
Het liep gesmeerd. De plaatselijke COU-voorzitter zette persoonlijk de mi-krofoon voor het meisje toen hij hoorde:'leen gedicht l'
Het zoontje gaf Fi1binger de bloemen en deze aaide hem op de beken
de manier over het hoofd en grijnsde van oor tot oor.

o

o

,

(uit Arbeiterkampf)
Sept. i7: Het voortuintje van
DKO Bêrnard in Brake biedt een nog'"
al verdorde aanblik. Door onzorgvuldig omspringen met chemische
verdelgingsmiddelen is kennelijk de plantengroei verwoest.
Deze meneer 8er~ard is er medeverantwoordelijk voor dat de atoomcentrale Essenheim gebouwd werd.
De bedrijfsleider werkt bij de fabriek die de centrale gebouwd heeft
en is tevens gemeenteraadslid, die
ve~gunningen verstrekt heeft voor
de bouw van de centrale.
Okt.'77: De DWK (consortium dat de
opwe~klngsfabriek in Gorleben wil
gaan bouwen) gaat weer de boer
op: een moote en zeer schone in·
formatiebus rijdt van dorp naar
dorp. Op borden in de bus wordt
zeer fraai het 0 zo schone werk
van de verrijkingsfabrieken en hun
toekomstige plaats getoont.
Op zondagmorgen kan echter niemand meer de bus in. Stevig Duits
varkensmest, vers uit de stal,
ligt voor de bus en op de trapjes
te dampen. Daarbij een bord: Ons
mest hebben we liever dan jullie
atoomrotzooi.
~i '78 Door de Socialminister van
edersaksen Schnipkoweit wordt in
de vorm van een ambtelijk schrij~
ven een briefkaart rondgestuurt.
Hierop enkele vragen van Herr 50cialminister. Er wordt gevraagd de
briefkaart terug te sturen omdat
IIdas Ministeritlll" wil nagaan in
hoeverre de burgers bereid zijn
het katastrofeplan uit te voeren.
Bij de te beantwoorden vragen hoor
de bv.: Zijn onder uw huis schuilbunkers a~nwezio?

ll

ll

Hierná verdeelt het meisje met an.
dere kinderen nog een resolutie tegén kernenergie.
Filb1nger ver.laat onder bescherming van zijn lijfwacht het feest
door een achterdeur.

Na de eerste

strofe van het gedicht die eindigde op:"een atoomcentrale willen wij niet" applaus van ons
waarop de zaal volgde.
De COU-voorzitter wil de mikrofoon wegnemen maar Filbinger verhindert het: hij wist niet meer
hoe de krathtsverhoudingen in de
zaal lagen.
Nadat het meisje het gedicht heeft
afgemaakt: uitbundig applaus van
de hele zaal.
De jachthoornblazers bliezen nog
e!n stukje en Filbinger aait met
een vastgeroeste lach het mebje nog een keer over het hoofd.

Tot onze huishoUdelijke
voorzieningen horen: Gasmaskers,
gei,gentellers, een onafhankel ijke
energiever:zorging, watervoorraden
tn _afgesloten reservoirs, voedsel
voor- meerdere maanden 1uchtdi cht
verpakt. (Ooorstrepen wat niet van
toepassing is)
Een' verdere vraag: In de voor handen
zijnde openbare schuilkelders is
per persoon 1,2 kubieke centimo
ruimte beschikbaar.
Ik vind dit al meer.a1s genoeg
bl,we1 gezellig
cl beetje benauwd
d) onmenselijk
Overigens: Schnipkoweit ontkent al1~
verantwoordelijkheid voor deze enquete.
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MANIFEST
Op 2 en 3 juni vind6n in" op versohillende plaatsen in de wereLd aktiesplaats tegtm het lnter?1t1tionale atoomp1'OgT'Clff11'1a.
OVeral in de t.Jer~td proberren industPiete lobbies met steun van de overheden het ZevenagelJaaPZijke atoorrrprog'l"aTrma dool"
tB drukken. VdUcomen buiten de bevotkingom worden macht en urirwtbeLangen nagestreefd. De veUigheid van de bevolking is
daaraan ond.ergeschikt {JeIIf(Z(lkt. Aan aUe stappen van de atoomenel'giecyklus (het delven van het uraniumerts" het ehemies
bewe1"ken van het erts" .de verrijking vatt- het uraniwn" de 'nortnale' kerncent;raZes, 'kJ.Jeekreaktoren" opwerkingsfabrieken"
afValopsLag en de noodaakelijke transporten tussen de verschillende stappen) kLeven onaanvaardbare nadelen en Pisiko's.

AANTASTING VAN HET MILIEU
•
Atoomenergie vormt een grote bedreiging voor mens.en milieu. Zelfs bij
nonnaal functioneren worden er voortdurend radioaktieve stoffen in het
milieu geloosd. Hierdoor stijgt de strallngsbelasting voor dat milleu.
Radioaktieve straling is een gevaàr voor de gezondheid van ons en onze
kinderen. Steeds meer aanwijzingen bevestigen dat wonen in de omgeving
van atoDmindustrie een groot gevaar inhoudt. En een nog groter risiko lopen mensen die in de atoomindustrie werken. Men ~eft dan ook veel ruimere normen voor deze mensen ingevoerd, omdat er anders nauwelijks gewerkt
kan worden. Oe aantasting van het milieu wordt nog veel groter bij on~elukken in atoominstallaties. De praktijk heeft uitgewezen dat normaal
(d.w.z. storingsvrlj) funktioneren niet mogelijk is. Niet alleen de techniek is nog lang niet b~trouwbaar, maar tevens,blijken menselijke fouten nlet uit te sluiten. Dat wordt door een lange lijst ongelukken en
bljna-ongelukken bevestigd. Nog zeer onlangs heeft een voor onmogelijk
gehouden ongeluk zich voorgedaan in het Amerikaanse Harrisburg. Dramatische ongelukken op korte termijn hebbeb zich gelukklg niet voorgedaan,
maar het scheelde maar weinig of de reaktor was gesmolten en enorme,
dodelijke hoeveelheden radioaktieve stoffen waren in het ml1ieu terechtgekomen. Nu is dat door toeval niet gebeurd; op de lange duur zullen de
gevolgen va" de nu vrijgekomen radioakt1eve straling zich in de vonm
van ziekten en afwijkingen openbaren.
KJlLKJlR
De snelle kweekreaktor zoals de centrale die 1n Kalkar wordt gebouwd,
is een onmisbaar element in de hele splijtstofcyklus. De wereldvoorraden uranium zijn beperkt. Daarom moet men de beperkte hoeveelheid zoveel
mogelljk ultbuiten. Het idee van de kweekreaktor is dat hlj meer splijtbaar materiaal oplevert dan hij verbruikt. Uit natuurlijk uranium wordt
plutonium gemaakt, wat na opwerking weer gebruikt kan worden in andere
reaktoren. Bij dit proses maakt men gebruik van vloelbaar natrium als
koelmlddel. Dit is ulterst explosief als het ln aanraklng komt met lucht
of water.Ook bij de reaktor zelf ls de kans op explosles nlet uit te slui~
ten. Een explosie die dan desastreuse gevolgen zal hebben voor mens en
mllieu in de zeer wijde omgeving. Door het grote risiko heeft men er in
Amerika van afgezien dit soort centrales te bouwen. Toch gaat men in Europa ermee verder. De centrale in Kalkar wordt gebouwd door Duitsland,
Belgi~, Luxumburg en Nederland. Men wil over de hoofden van de bevolking heen gaan experimenteren met een zeer ge~aarl1jke techniek. Hierbij wordt de gezondheid en velligheid van deze bevolklng op onaanvaardbare wijze in gevaar gebracht. Tegen de snelle kweek reaktor 1s al tweemaal massaal gedemonstreerd. Bovendien wordt door boer Maas sinds 1973
een proces gevoerd. Dit proces wordt sinds 1976 gesteund door de nederlandse en westdultse antikernenergle groepen.
OPWERKINGSFABRIEKEN
In een opwerkingsfabriek wordt uit atoomafval het nog brulkbare splijtsofmateriaal gehaald. Dlt afval is afkomstig uit ~nonmale' kerncentrales en uit snelle kweekreaktoren, en bevat onder andere plutonium.Deze zeer giftige radioaktieve stof komt normaal in de natuur niet voor. Een miljoenste gram is dodelijk. Van de tot nu toe gebouwde opwerkingsfabrieken in Europa en Amerika zijn er twee nooit in gebruik genomen; twee andere zijn na grote
moetlljkheden weer gesloten. Slechts een werkt er, met veel problemen. Deze fabriek in La Hague (Frankrijk)
zorgt door de lozing van radioaktieve stoffen in de lucht en ln de zee voor een ontoelaatbare strallngsbelasting
van het milieu. Een ander gevaar van opwerkingsfabrieken ls het explosiegevaar. Op vele punten ln het opwerkingsproses is het mogelijk dat de kritiese massa van bijvoorbeeld plutonium overschreden wordt. Als dat gebeurt kan er
een explosie ontstaan die vergelijkbaar is met die van een atoombom. Doordat er echter erg veel radioaktief materaa;l in de fabriek aanwezig is krijgt men een ramp die niet te overzien 1s. In, Gorleben (Duitsland) wil men
een opwerkingsfabriek bouwen die vele malen groter is dan die in La Hague. Het gevaar dat deze fabriek oplevert
voor mens en milieu zal dan ook nog vele malen groter zijn.
AFVAL EEN ONOPLOSBAAR PROBLEEM
Alles wat ln aanraklng is geweest met radioaktieve stoffen ls radioaktief besmet. Daardoor moet het op een vellige manier worden opgeborgen. Atoomafval omvat dan ook nlet alleen het verbruikte splljtstofmateriaal, maar ook
alle gebruikte instrumenten, materialen en na verloop van tijd komplete kernreaktoren. Met het nodige afval dat
er nu al is weet men nog steeds geen raad. Met alle fiktieve oplossingen wordt ge~xperimenteerd. Het afval moet
zodanig worden opgeslagen dat het gedurende tienduizende jaren geen gevaar kan opleveren. Het ls ondenkbaar dat
welke oplossing dan ook de veillge opslag voor zo'n lange tljd gerandeert. Ook de zoutlagen in Noord Nederland en
bij Gorleben geven deze garantie niet.
AANTASTING VAN ONZE OEMOKRATIESE VRIJHEDEN
Naast alle techniese en ekonomiese bezwaren tegen atoomenergie in het algemeen, en de snelle kweekreaktoren en opwerkingsfabrieken in het bijzonder, bestaat er nog een ander groot gevaar. Doordat men met plutonium en/of uranium eenvoudig atoomwapens kan maken en omdat de atoomindustrie bij ongelukken zoln groot gevaar oplevert, moet
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men een steeds groter bewakingssysteem gaan invoeten. Niet alleen mensen die in dez'e i.ndustrie werken moeten
gekontroleerd worden, maar ook de naaste verwanten, de vrienden en vriendi-nnen. Iedereen die zich tegen atoom ..

energie keert levert voor de atoomlobby een potentieel gevaar op. Hierdoor zal de invoering van de zogenaamde
plutonil.nekonomie' leiden tot v~rder.e inperki.ng van onze demokratiese vrijheden.

IN5PAAAK VAN DE BEVOLKING NIHIL
Hètopwekken van atoomenergie ;s een techniek die vrij kostbaar, ingewikkeld en gevaarlijk is. Oe ontwikkeling
van deze techniek is zelfs zo "kostbaar, dat er waarschijn);jk nooit atopmenergie ontwikkeld zou lijn a1s- de overheden die niet met Onze bela~tin9centen betaald hadden. Doordat deze technieken zo ingewikkeld zijn~, is ~n afhankelijk van enkel~ deskundigen~ waardoor ~ontrole d00r de bevolking vrijwel onmogelijk is. Dit alles leidt tot
een monopoliepositie van enkele multinationals in de atoomindu~trle. Ook de wijze van energieopwekking wordt gecentraliseerd en daardoor onkontroleerbaar voor de bevolking. Vanwege het felle verzet t~genatoomenergie is men
gedwongen de invoering ervan te legitimeren door de zogenaamde -brede maatschappelijk diskussie, zoals die in Nederland wordt voorgesteld. Deze diskussie zou in moeten houden dat de bevQlking mee zou kunnen praten over het
toekomstige energiebeleid. Hiertoe is een advies ingediend door d~ Alegemene Energie Rftad. Dit advies houdt echter in dat er een schijninspra~k gehouderr gaat worden. Onder andere beslissen weer alleen de 'deskundigen' over
onze toekomst.En deze beslissing vindt dan nog plaats op basis van een volkomen ongelijke kans voor de alternatieve energiebronnen, daar naar deze in vergelijking met atoomenergie veel minder onderzoek is gedaan.
ATOOMENERGIE? NEE BEDANKT: MAAR WAT DAN WEL?
Ondetzoek,naar kleinschalige en'daardoor beter te kontroleren en veiliger energtebronnen moet uitgebreid worden.
Ook voor de arme landen is dat erg ~elangrijk. Deze hebben grote reserVes aan alternatieve bronnen in de vorm van
onèler andere _zonne-energie en waterkracht. Oe ontwi Heli n9 ,hi ervan zou deze arnie 1anden wat betreft hune'1ergie
grotendeels onafhankelijk maken va~ de rijkewester$e landen, dit in tègenstelling tot atoomenergie. Naast'deze
onderzoeken iS een zo groot mogelijke besparing op energie" gebied noodzakelijk. Deze besparingen zull~n zoveel
mogelijk moeten komen uit de produkt1esektor. Op het ogenblik worden overspoeld door allerlei overbodige artikelen
die alleen op de markt ,gebracht wor,den om een zo groot mogelijke winst te behal~n en niet om in de nood~akelijke
behoeften v~n de bevolking te voorzien. Voorstanders van atoomenergej slepen altijd het argument van rle werkgelegenheid erbij: "Atoomenergie schept werkgelegenheid". Oaar stelt de antikernenergeibeweging_ twee vragen tegenover:I$Wat is dat voor werkgelegenheid?1I en "Hoevfrel werkgelegenheid levert dàt Op?lI. Wat de eerst~ vraag betreft
hebben we er al op gewezen dat werk in de atoomenergei grote g~varen met ~ic~ meebrengt voor de werknem~rs.
De tweede vraag- verdjent ook enkele kanttekeningen. Het is natuurlijk zo; dat het verva<J.rdigp.n van atoominstallati es werkgelegenhei cl opl evert; de ,werkzaamheden ,i neen funkti onerende atoom; nsta1latie zu1l en voorname] i jk w~g
gelegd zijn voor een aantal hoog gewalifièeerde~werknemers; het belangrijkste punt is echter dat met atoomenergie
elektriciteit oP9~kt wordt waarmee de industrie tQt verdergaande automatisering over kan gaan; en meer machines
betekent minder werkgelegenheid: Het genoemde prgument is dan ook een flinke misleiçling.
ATOOMWAPENS EN ATOOMENERGIE EEN SIAME5E TWEELING
Atoomenerg,ie -en atoomwapens kan men niet los van elkaar zien. De techniek van atoomenergie is tenslotte in eerste
i'nstantie ontwikkeld om de atoombommen voor Hirosjima en Nagasaki te kunnen maken. Het spreekt voor zichzelf dat
elk land dat overcatoomenergi~ beschikt ook over atoomwapens beschikt of kan beschikken. De export van atoomenergei naar l""den als Zuid~Afrika leidt ertoe (en heeft er al toe geleid in dit geval) ~at zo'n land dreigt
atoomw~pens in te zettén tegen bevrijdingsbeweg.tngen. De verspreiding van atoomenergie brengt de verbreiding van
atoomwapens met zich mee.
AKTlES
De internationale antikernenergiebeweging heeft 3 juni als internationale aktiedag uitgeroepen om samen ov~r heel
dew~reld gestalte te geven aan o~s gezamenlijk verzet tegen kernenergi€. De minimumbasis waarop alle groepen elkaa'r gevonden hebben is een moratorium (bouw-lj!'n vergunningenstop) voor vijf jaar. Regionaal wordt deze eh verder
ingevuld en uitgebouwd. Akties Morden uitgevoerd in Gasselte (Nederland), Doel (België), Xelkar (Duitsland),
Billingen (Zweden), in Zwitserland en in Cattenom, Tricastin en La Hague (frankrijk).
De westduitse en nederlandse groepen die de Kalkaraktie organiseren en steunen eisen:
1. Stop Kalkar
2. Gorleben so11 leben
3. Stop kernenergie· Atoomenergie nee bedankt
4. Vreedzame verhietiging van ~l1e' atoomwapens
5._ Voor uitbreiding van de ortwi.kkeling van q.1ternatieve energiebronnen en tegen verspilling van energie.
6. Voor 'behoud en uitbreiding Vi'.n onze demokratiese vrijheden'.
7. Voo'r een vei 1i ge en demokratiesè energieproduktie

l!ALT, MEVROUW.
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plutonium konomie - politiestaat?
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TORNESS
TENTENKAMP EN BOUWTERREINBEZETTING in TORNESS (6 mei)
(vertaling van bericht uit

In september 1978 bezetten 20 mensen,
aangesloten b;j het Torness-komm;tee het geplande bouwterrein en
bouwden er een "vriendschapshuis M

E~ge

land)
In mei 1978 kwamen meer dan 4000

(Half Moon Cottage). Vandaar werd

een informatieve a~tie naar de
mensen in omgeving van het bouw~
terrein opgezet. Midden november
begonnen echter de terrein-egalisatiewerkzaamheden. De bezetters
werden van het terrein weggesleept
en het vriendschapshuis werd door

mensen in Torness bijeen om te protesteren tegen de te starten bouw
van een kerncentrale aldaar. Om
deze werkzaamheden te verhinderen
werd tijdelijk het bouwterrein
bezet. Meer dan 100 versci11ende
groeperingen ondertekenden het de
Torness-verklaring en met het,uitbrengen van die verklaring was het
ontstaan van het Torness-kommittee
een feit.

bulldozers in zee geduwd.

De volgende zOndag demonstreerden

100 mensen uit de omgeving (met
het risiko gearresteerd te worden)

op het geplande bouwterrein. Ze

werden bijgestaan door een boer

die, symbolies een voor ploegde op het

DE TURNESSVERKLARIN&

land dat eens van hemzelf was geweest. Binn~n twee dagen waren er
ongeveer 400 mensen~ uit heel En-

geland om geweldloos de werkzaamheden

te verhinderen.
Enkele van de Torness-bezetters wonen
nog steeds in de buurt van het terrein en breiden het plaatselijke
verzet tegen de reaktor uit.
Voor heel Engeland heeft Torness de
prioriteit gekregen. De Week van
16 tot 21 april was ultgeroepen tot
een aktieweek, ~aarin alle groepen~
verzameld in het Torness-kommitee
in hun eigen omgeving bekendheid
hebben gegeven over de anti-kernenergeibeweging en de zaak Torness
in het bijzonder.

Als een bundeling van groepen en
individuen verklaren we ons kornpromisloos te zulTen verzetten tegen
de bouw van een kerncentrale in
Torness.
Ke~nenergie brengt elk levend wezen

en zijn natuurlijke ontwikkeling in
gevaar. Kernenergie konsentreert de

macht in handen van enkelenj maakt

geheimhouding op verschillende

niyols noodzakelijk en ondergraaft
verworven vrijheden.
Een kerncentrale is een nieuwe on-

De TORNESS-bijeenkomst van 4 tot 7
!!!.!..
Vrijdagnacht 4 mei:

herroepelijke stap op weg naar een
toekomst waarvan wij geen deel wil-

len uitmaken. Daarom eisen wij:
- Een onmiddelijke en definitieve
stop van elke te bouwen kerncentra-

le.

ter gebruik van onze fossiele brand
stoffen.
- Een di rekte start tot onderzoek

Kernenergie geeft geen nuttige

zich aansluiten bij de lokale
bevolking. Voor hen die geen direkte
aktie op het oog hebben zijn ook

om alle noodzakelijke geweldloze

stappen te ondernemen om ~e bouw van
de kerncentrale te Torness te voorkomen.

andere aktievormen uitvoerbaar.

Maandagmiddag 7 mei:
Speciaal transport geregeld; terug
naar het zuiden van Engeland.
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Torness ligt 4 mijl van Dunbar en

30 mijl ten zuiden van Edinburgh.

-

Probeer als groep zo zelfstandig
mogelijk te zijn.

Tentoonstellingen, muziek, kinderattrakties, informatiestands~ alternatieve technologie~ theater~ films enz.
(breng eigen materiaal mee engeef
Voorbereideingen en uitvoering van
direkte geweldloze akties. Zij die
direkt aktie willen ondernemen moeten

We verklaren dat we klaar staan

Moffensief wapen" aangemerkt zou
kunnen worden.

Kernenergie is gevaarlijk in elk
moment van de splijtstofcyclus.

dat door aan SCRAM)
Zondag 6 mei:

naar andere energiebronnen, zoals
water,- wind en zonne-energie.

dens de akties arugs, alkohol of iets
illegaals bij je te hebben dat als

Aankomst en verstrekking van verdere
informatie.

Zaterdag 5 mei:

- Een urgent en krachtig energiebesparingsprogramma.
- Een schoon, veiliger en efficiën-

AanWii;igin,en bij de geweldloze
di rek aH es.
Elke akt,e dient te wo~den uitgevoerd door groep-jes van 8 tot 15
mensen. Het h af te raden om tij-

T

•

'1'3 .

_

Kernenergie is duur: f742 miljoen
voor Torness.

Kernenergei is onnodig.

werkgelegenheid.
Kernenergie vernietigt burgerrechten en rechtvaardigt overmatige

veiligheidsmaatregelen.
gyuszi

Als je zin hebt om er ook heen te
gaan kun je kontakt opnemen met mij.
(Vondelstraat 6 Nijmegen)
g.
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SCHOLIN&SSERIE DEEL ZEVEN:
Gedeeltel ijk is deze aflevering eerder verschenen in
lIEnergie Dat Zijn Wij u:.

RADIOAKTIEF AFVAL

INLEIDING:
Op de eerste plaats onze verontschuldigingen voor de verkeerde
inleiding bij de vorige aflevering.
·Daar stond abusievel ijk venneld
dat die keer opwerking en afvalopslag zouden worden behandeld.
Alleen de opwerking kwam aan de
beurt. Oe problemen rond afvalver~
~erking volgen in deze aflevering.
!n het téchnies taalgebruik zijn
vorige keer oo.k teveel typefouten e.d. geslopen. Ook hier-

voor onze excuses en' wer1chten de

blik op een hopelijk meer foutloze toekomst.
De ops1a~ van radioaktief afval is
al eerder in, Onderstroom behandeld. Toen in het kader van de
dreigende proefboringen bij Gasselte. In nr 17 besteedde een dubbelartikel aandacht aan de fysiese

toestand van

~e

VEIDJENVO!lDIGD SC1IE!lA VAI1 HEl' OPWERKII1GSPRoorn.
Bij de gang van .zaken in '8en opr.erkingsfabriek kDmt va-el
radioaktief' af"val v:rij. In dit schema. 1s dat afyal

~geven

met eEm· dubbel stippellijntje. t '::lat, er preotea mee ~b~rt
is in, de tekst te',volge.n~ (zie ook vorige aflevering)

radioaktieve.,.._ _-:o-;
g~BS$n
aerosol
filter.

jodium-'
filter

krypton en

xenon
filter

zoutlagen en

een ongeluk met radioaktief afval
dat in de USSR plaats vond in 1958.

Verder is gewezen op de toestand

ter plaatse in het noorden bij de
boorterreinen in spe en de plaats
van de.. opslag in het totale
atoOlllprogramma •

Onderstroom. nr 13 was een temanummer over afval. Naast de lout-

koepelaffaire had een artikel het
Eurochemic-bedrijf t~ Mol als onderwerp, waar van 1966 tot 1~7n
het afval van de Dodewaardcentrale
bewaard is en waar onderzoek bezig
is om radioaktief afval ondergronds in kleilagen op te slaan.
Een ander artikel ging over de
problemen die ontstaan wanneer het
afval v66r storting in glU wordt
gegoten.
De problematiek van het radioaktief afval is het knelpunt waar
de atoomplannen momenteel op va.t
kunnen lopen. Een centrale produceert afval dat na opwerking in
de opwerkingsfabrieken te Windscale (Engeland) of La Hague
(Frankrijk) is .gescheiden in mate·
riaal dat weer in centralès gebruikt
kan worden en afval dat men kwijt
moet. Voordat het. wo'rdt opgewerkt
wordt het opgeslagen in een tussenopslagplaats zoals de regering
van de BRD er een in Ahau~ wil
aanleggen. De laatste gebeurtenissen aldaar werden in, rle vorige
Onderstroom vermeld.
Ook bij kerncentrales zelf wordt
afval bewaard. 1n Dodewaard heeft
dat al eens problemen opgelever~
toen tê radiQaktief materiaal
op het terrein bleef liggen.
De kapaciteit van de opwerkingsfabrieken is echter te gering om
alle afval meteen te verwerken.
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Van alle afval dat de centrale
in Borssele heeft geproduceerd i$
zelfs nog niets opgewerkt. Alles
ligt in La Hague te wachten op
opwerking. Vandaar dat de
d.irektie van de kerncentrale van
de PZEM een- vergunn-; n9' wi 1 om

zelf meer afval te mogen opslaan.
De bouw van meer tussenops]ag~
plaatsen wordt daarom een noodzaa~,

maar lost niets op.

In de BRD zijn daarom plannen
om ook in Gorlèbén een opwerkingsfabriek te bouwen en België zou
in Mol ook-graag,zo'n bedrijf
opzetten. Gor1eben wordt zelfs nog
zwaarder belast, want uiteindelijk
b11jftde opwerkingsfabriek ook
met een hoop radioakt1ef afval
zitten en in Gorleben bevinden
zi.ch 1." de Ondergrond zoutkoe-

pels waarin de Duitse

~toom-in

dustr1e het afval dan maar meteen
wi 1 opbergen.

De mogelijkheden om afval kwijt

te raken zij~ ook niet zo heel
groot. Het kan in de grond of in

de oceaan gestort worden, boven-

gronds bewaarQ worden of misschien in de toekomst de ruimte
in geschoten wordeh. Het ~nder·
gronds bewaren lijkt het minst
risikovol maar levert toch
grote gevaren op. omdat het materiaal du1iende jaren een dodelijke bedreiging voor het leven
blijft vormen.

SOORTEN
AFVAL
Radioaktief afval kan men onderscheiden naar de vorm waarin het
voorkomt~ Vast, vloeibaar en gas~
vormig. en naar de radioaktjviteit: Men spreekt over laag,
miadel en hoogaktief afval (resp.
LAVA, MAVA en HAVAl, als de aktiv1teit van hèt afval "!sp. lage~
iS dan 0.1 curie per m , ligt
tussen 0,1 en 1000 curie perj'3 of
hoger is dan 1000curie per m .
Deze 1nde1ing zegt dus niets over
het soort radionuclefden, dat in
het afv~l vookomt ( , ,of stra1ers; ha1f~aardetijd). Binnen
het hoogaktief afval onderscheidt
men nog het kernsplijtingsafval
(KSA) en de actiniden. Het KSA
bestaat uit de brokstukken. die
ontstaan bij de splijting van
een U-235 of een Pu-239 kern.
De actiniden zijn alle thans bekende elementen met een kern
zwaarder dan actinium. Uranium en
plutonium zijn de bekendste actiniden, in verband met radioaktief
afval zijn verder curium, amerfcum en neptunium nog van belang.
Bij laag aktief afval moet men
vooral denken aan· de afval hopen
bij de uraniummijm ( voor het
jaar 2000 geschat op 950 miljoen
kubieke meter.). de hopen met
verarmd uranium bij de opwerkingsfabriek dat niet gebruikt
kan worden in ketn~aktoren ;
poetsdoeken; besmette kleding;
afval uit ziekenhuizen en laboratoria en dergelijke.

VAN GASVORMIG EN VLOEIBAAR NAAR
VAST AFVAl.
Duidelijk zal zijn dat gasvormig en vloeibaar faval w~eilijk
te hanteren is. Men probeert
dit afval dan-ook eerst tot een
of andere vorm van vast" afval te
verwerken en da,arnaverder te behandelen. We zijn al in de vorige
aflevering tegen gekomen dat bij
de opwerkingsfabriek vooral als
jood en edelg~sisotopen vrijkomen • Het kookpunt van jood ligt
boven de 180 graden celsius bij
een druk ~an een atmosfeer.~ en
bij kamertemperatuur ts het een
vaste stof. Het is dus beterekkelijk eenvoudig om jood in de
vaste toestand te krjjgen.
Zuiver jood is echter erg goed
oplosbaar in water. In de filters
die men bij de kleine .opwerkingsfabriek te Kar1sruhe (WAK) gebruikt
wordt eht jodium gebonden aan
zilver. Zilverjodide is ~lecht oplosb.ar in water. Als het onder
invloed van straling ontleed.
komt echter weer zuiver j~dium vrij.
Overigens gebruikt WAK voor het
vonmen van'zilverjodide 500 kg
zilver per 40 ton opgewerkt afval.
Door de lange halfwaardetijd van
1-129 (17 miljoen jaar) moet dit
prakt1es Voor eeuwig worden opgeborgen.
Het kookpunt van de edelgassen
krypton en xenon ligt resp. 152 en
101 gr.den onder nul. ·EelUllaal
uit de afva1g.ssen gehaald denkt
oen deze gassen in hogedrukcilinders te stoppen. Om kryp~on
en xenon in vloeibare of vaste
vorm-te houden iou er konstant
gekoeld worden. wat veel energie
zou gaan kosten. Kr-85 heeft ~en
halfwaardetijd Van 11),8 jaar.
Oe andere isoto~en van Kr en Xe
hebben halfwaardetijden van
minder dan 35 UUr, behalve Kr-8l.
dat een halfwaardetijd van tweehonderdduizend Jaar heeft. Over
deze laatste isotoop is ons niks

naders bekend. Als we deze buiten
beschouwing laten. zullen de hogedrukcilinders met de rádioaktieve edelgassen zoln 200 jaar
opgeborgen moeten blijyen (Na 20
maal de halfwaardetijd is de aktiviteit ongeveer een miljoen maal
kleiner geworden.).
Een voorbeeld van het in vaste vorm
brengen van vloeibaar afval is
het tritiumwater, dat men, zoals
al eerder genoemd, met behulp- van
een bindmi-ddel tot een soort cementblokken dent te vormen.
In de figuur is aangegeven dat ~en
bij de opwerkingsfabriek die men
in Gor1eben gepland heeft, het
hoogradioaktief afval, dat overbljftals het uranium en plutonium
uit de oplossing wordt afgescheiden. in glas wil' insmelten.
De zoveelste verrassende onaangenaamheid voor ~e kernenergie~
industrie wordt gevorm~ door de
ernsti·ge twijfel, die er in Amerika is gerezen over de bruikbaarheid yah glas als inbedmiddel
voor radioaktief afval.. In een
onderqrondse opslaplaats is het
glas nl niet onvoorwaardelijk
stab1el.
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HET SORTEREN VAN RADIDAKTIEF
AFVAL NAAR HALFWAARDETIJD.
Een voor honderdutzenden jaren

betrouwba.re opslaplaats ;s na.tuurlijk alleen nodig ~oor de
rad;~nucle;den met e~ heel lange
halfwaardetijd. Als al het afval

door elkaar gemengd is" za"l ook

voor al dit materiaal een (onwaarschijlijk) betrouwbare opslagplaats gevonden moeten worden.
Men overweegt daarom ook wel een
sortering naar halfwaardetijd.
Als we ons beperken tot het
hoogradioaktief afval komt déze
sortering er op neer dat de
splijtingsprodukten en de actiniden van elkaar gescheiden
moeten worden. De aktiviteit van
de splijtingsprodukten is na
ongeveer 700 jaar een miljoen
maal kleiner geworden en is dan
kleineR dan de aktiviteit van
pekblende (uraniet). dat i.{ltde natuur aan het aardoppervlak voorkomt. Oe aktiviteit van de actiniden is na een miljoen jaar te
vergelijken met pekblende.
Een scheiding van de splijtingsprodukten en de acti'niden is
~venwel niet eenvoudig. Net
mengsel dat overbl iJft nadat het
uranium en plutonium uit de opgeloste sp1ijtstofstaven is verwijderd, bestaat uit vele Qompo'nenten en is zwaar radioakHef.
Bovendien verschillen de 'chemi~se
eigens'chappen va,n de lanthaniden
en yttrium enerszijds en de
actiniden andenijds maar weinig,
wat een scheikundige scheiding
van deze stoffen ten zeerste
bemoeilijkt. Uiteraard is dit een
uitdaging voor chemici.
Wat schieten we echter met zo'n
eventueel techni~s hoogstandje op?
Oe miljoen jaar die we nodig
hebben om het gevaarlijkste materiaal op te bergen worden niet
minder als de hoeveelheid wat kleiner wordt. De fundamentele bezwaren tegen de berging van afval worden er niet minder op.
DE VERNIETIGING VAN ACTINIDEN
De heren technici zijn echter niet
voor een kleintje vervaard. Z~me
nen er iets op bedacht te hebben
wat technies ge~ien wel weer
mogelijk moet zijn, maar ~rakties

I

nauwelijks uit te voeren
lijkt. De actiniden zouden nl.
met neutronen Qebombardeerd kunnen worden en zo dmv kernreakties
omgezet kunnen worden tot deeltjes
met €en kleine halfwaardetijd.
De actiniden lauden daartoe in een
kweek reaktor Qf andere kernrea~tor kunnen wörden aangebracht t
waar ze aan een konstant neutronen~
bombardement blootstaan.
Helaas echteri de meeste actini~
den moeten langer bestraald
worden dan de huidige splijtstofomhullingen meegaan. { Er is pakweg 30 jaar nodig om 99,9 % te
verni eti gen. }
Elke keer als de actiniden in een
nieuwe omhuHing moeten worden
aangebracht is er een soort opwerkingsproces nodig, waarbij énkele
procenten avn de actiniden toch
b~j het andere radioaktieve afval
terecht komen. De zin van de hele
operatie wordt d~ardoor weer
sterk verminderd. Het probleem van
de 'nucleïden met een heel lange
hal~eringstijd wordt nauwelijks
kleiner..

OPSLAG
MAAR WAARIN?
Heel wat ideeên Z·lJn gelanceerd
om plannen te bedenken o~ het
afval kwijt te raken:
Men kan het niet met een raket
w~gschieten zoals wel wordt
verondersteld, omdat de raketten
niet betrouwbaar genoeg zjn.
Opslag in poolijs is ook onmogelijk
omdat het ijs 1n kontakt staat
met het oceaanwater.
I.n, deoce~an k; eperen i s zeer
onzeker en daarom niet geschikt
voor erg radioakiet materiaal.
De kringloop van het water op
aarde zorgt er nl voor dat een
evt besmetting van oceaanwater
uite·indelijk als radioa·ktieve re'"
gen ,op onze h.oofden kan neerkomen.
Opslag diep in de bodem lijkt nog
de meeste perspe~tieven te bieden.
Vele landen zoeken naar geologiese fonnaUes om de trbep' te
dumpen. (De vraag rijst of er

niet wordt gezocht naar een echt
veilige plaats, maar naar de
minst onveilige en dus toch
gevaarlij~e ple~.)

B~j het onderzoeken van bodemlagen
zijn de volgende zaken erg belangrijk:
-hoe stabiel is de bodemformatie? Dit in verband met de
ligging ten opzichte van aardbevingsgebieden. De la.g mag ook
zelf niet bewegen en hoe is dat
na mil joen jaar?
- in hoeverre wordt de stabil iti~t beTnvloed door het afval?
De invloed van boorgaten en de
warmte die het afval uitstraalt
zijn hier belan9rijke punten.
- is de laag onbereikbaar voor
grondwater? Zo nee kan radioaktiviteit verspreid worden.
- komt er geen water vrij door
de warmteontwi kkel i ng7 '
- vinden er geen chemies reakties pla~ts?
De geologiese kennis om al'deze
vragen ~enduidig te beantwoorden
hebben we (nog) niet. Dok allei. chemiese aspekten zijn nog
onduidelijk.
Wan~eer afval wordt be~raven heeft
het te maken met zeer hoge druk en
temperatuur. Dé proeven die
o.a. met glas genomen worden iijn
daarom niet duidelijk genoegt
~ant meestal worden ze bij lage
temperatuur (bv 25 graden) en
een atmosfeer druk uitgevoerd.
Ue Belgiese regering onderzoekt
of opslag in ~le;lagen mogelijk
is. Onduidelijkheid is enige
wat uit het onderzoek blijkt.
Er zijn nl. geen dUldelijke atgumenten aangevoerd hoe
de kleilagen beschermd moeten worden tegen de temperatuur om
scheuren te voorkomen.
Evenals in Gorleben zoe~t Nederland zijn {on)heil in zoutkoepels.
Gedetailleerde informatie over
de storting, in het bijzonder
in zoutformaties, is te vinden in
de Onderstroomnumrners die in de
inleiding vermeld staan en verder
in een nummer van "Wetet'lschap en
Samenlevingll. dat geheel aan
radioaktief afval is gewijd.
Ook de Belgiese VAKS heeft publi~
katies aan het onderwerp gewijd.
Deze literatuur is desgewenst te
bestellen bij SSK-Nijmegen,
Vondelstraat 6 te Nijmegen.

BAKFIETS ZOEKT ONDERKOMEN
nets.

evenwel ~nigszins belemmerd door
afstandsproblematiek.
We zoeken daarom met spoed een

-Haar energieke kleuren, rood. en,

~talling

geel, flitsèn onder andere elke

portmiddel. Dezé stalling moet

zaterdag door de stad op weg

zich ergens in het

Een van onze belangrijke aktiemiddelen is onze overbekende bak-

naa~

ons informatiestandje in het win_
kelcent~.

De bakfietaaktiviteiten worden

voor ons

dier~~

~ent~

trans-

van de

stad bevinden.
Misschian weet je iets en kun je

ons helpen. Laat het dan a.u.b.

weten. Je kunt daarvoor bellen met
nummer 237682 of 225408 of het
even laten weten op Vondelstraat 6.
Hopelijk heeft iemand ergens el'!'n

plekje.

BedaT,kt alva.st ..
De

S.S.K.

