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Redaktioneel

In het verleden beloofden wij gemid
deld 10 nummers per jaargang. Vanwege
praktiese (tijd) problemen. maar ook
in verband met de financiën. kwamen we
uit op 9 nummers. Nu willen we in ie
der geval 8 nummers per jaar uitbreng
en. en als de tijd en de financiën het
toelaten een negende nummer uitbrengen.
Oe losse verkoop-prijs hebben we ver
hoogd met twee kwartjes naar 3.-. In
feite zou deze prijs meer omhoog moe
ten, maar omdat dan mogelijk de drem
pel te hoog wordt hebben we daar van
afgezien. Tenslotte moeten mensen ook
vrij makkelijk en zonder al te hoge
kosten met Onderstroom kennis kunnen
maken.
De abonnementsprijs hebben we met 5,
verhoogd naar 30.- per jaar. Deze be
slissing hadden we liever niet genomen

Hartelijk welkom in het eerste nummer van 1983. jaargang 7 alweer. van Onder
stroom. Zoals je ziet is er wat veranderd aan Onderstroom: de opmaak is duide
lijk nieuw. En als je goed naar de voorpagina en de kolofon gekeken hebt, zal
je niet ontgaan zijn dat het bij deze verandering niet gebleven is: ook de a
bonnementsprijs en de losse verkoop-prijs zijn veranderd. Een jaarabonnement
kost nu 30.-. terwijl de losse verkoop-prijs 3.- is geworden.
Als redaktie hebben we voor deze veranderingen gekozen. omdat we deze zevende
jaargang vol willen kunnen maken. en ook daarna nog door kunnen gaan. Op de ach
tergronden van deze maatregelen. en de noodzaak ervan. zullen we hieronder,in-

ïO:;t,"~ I
Onderstroom heeft nog in '81 zo'n 700 'I
abonnees gehad. Dat was een solide ba- i.
sis. op grond waarvan een een zo goed "'l~'
ën goedkoop mogelijk blad konden maken I.:. 'je,.
Nu heef~. Onderstroom nog maar 450 a- . •
bonnees. en dat is te weinig om gewoon
door te kunnen gaan op de oude voet. f
Voor die terugloop van het abonneebe- ,
stand zijn een aantal plausibele oor
zaken aan te geven. De 'luwte' bijvoor
beeld, die de AKB na Dodewaard '81 mee=;...;;;;;;;;;.:=.;;;..;==---...;;:::;..-
maakt, kan reden zijn voor een vermin-;·,'... _ •._....
derde interesse in een blad als Onder-~~'tlClq~
stroom. Ook onvrede met het redakti 0- ":.: ,..c .....,

nele beleid kan een oorzaak zijn. En
natuurlijk. niet te vergeten. de ekono
miese krisis. die ook de abonnees ~~v~e~nk~ome~=n~i~d~e~l~e~esbaarheid. zowel kwa
raakt. Exakt weten we niet wat de wer- inhoud als kwa vormg.eving, op een goed
kelijke oorzaken zijn. nivo handhaven.

De beslissingen die we genomen hebben
zijn de volgende:
De opmaak van het blad i s veranderd
doordat we nu drie ipv twee kolommen
hanteren en we de bladspiegel vergroot
hebben. Bovendien hebben we een forser
lettertype gekozen. waardoor we het ge
heel iets meer konden verkleinen. Re
sultaat hiervan is dat er meer inhoud
(tekst en illustratie) op een pagina
kan.
Het aantal pagina's per nummer brengen
we terug van gemiddeld 40 tot gemid
deld 30. Door de eerstgenoemde veran
dering betekent dit geen afname van de
inhoud per nummer. maar zelfs een ver
groting ervan. Een 28 of 32 pagina
nummer nieuwe stijl zou in de oude
vorm ruim 40, respektievelijk bijna 4&

Wat we wel weten. is dat veel mensen
uit het bestand geschrapt zijn omdat ze

, hun abonnementsgeld niet betaalden. Al
leen al in '82 hebben weer hiervan
zo'n 180 moeten schrappen •... Een ande
re belangrijke verliesgroep vormden de
mensen die verhuisden. maar dit niet
doorgaven. De minst grote. maar toch
nog aanzienlijke groep vormden de men
sen die langs de gangbare weg lieten
weten dat ze geen abonnement wilden
hebben.
Het is logies dat onze inkomsten veel
lager uitpakten dan we begroot hadden.
Dat ve~schil bedroeg zo'n 3000.-.
De giften. waarom we iedereen middels
een extra akseptgirokaart gevraagd heb
ben, kwamen vrij royaal binnen. Waar
voor nog dank. overigens. Deze giften.
extra inkomsten dus, konden echter
niets aan dit negatieve saldo verande
ren.
omdat de begrootte kosten wel even
groot bleven. dreigden we met een gat
van 3000.- over '82 te komen zitten.
Dat dit niet gebeurt is komt. doordat
we 'ingeteerd' hebben opgelden die we
eigenlijk voor andere doelen zouden be
stemen (een eigen typemachine, in
richting van de werkruimte, etcetera).
om te voorkomen dat we dit jaar. en de
daarop volgende jaren. met enorme te
korten gaan draaien (we dus failliet)
gaan, hebben we een aantal maatregelen
genomen. Daarbij hebben we de volgende
uitgangspunten gehanteerd: handhaving
van een zo laag mogelijke financiële
drempel om het blad te kopen of er een
abonnement op te nemen; voldoende ke
ren per jaar (en regelmatig) uit b1ij-

Boekhandels kunnen Onderstroom
bestellen via:
Ui tgeveri j de Haktol
Postbus 1252. 6501 SS-Nijmegen

Druk: Vrije Druk Nijmegen

abonnementen

boekhandel

kopij
kopy opsturen naar:
Onderstroom. Postbus 1334
6501 BH Nijmegen
Vermeld je adres en telefoonnulllller
zodat we kontakt met je kunnen
opnemen.

Wil je abonnement schrijf dan een
briefje naar Onderstroom. Postbus
1334. 6501 BH Nijmegen.
Wij sturen dan een acceptgirokaart
voor het abonnementsgeld. Abonne
menten die niet voor december zijn
opgezegd. worden automaties
verlengd.
Onderstroom verschijnt acht keer
per jaar.

foto's: Nijmeegs Fotokollektief

tekeningen
Peter Steute1

Gerlo Beernink
Ruud Bilkkeri nk
Madeleen Helmer
Ruud de Koter
Ger Peeters
Johan van de Woestijne

redaktie

medewerking
Ad. Bärbel. Barrie
Harrie. Kaisa. Volkert
Hennan Damveld
SSK Haarlem
Puk van Meegen

Kolofon
onderstroom
Diskussieblad van en voor de
anti-kernenergie beweging
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foto voorpagina: jan banning

Schrijf alternatief mee

Redaktioneel. de krisis en Onderstroom in de slag

Wat houdt de beweging bezig, wat gebeurt er voor en tegen kern
energie in Nederland?

blz. 1

blz. 4

blz. 8

blz. 9

blz. 11

blz. 15

blz. 20

blz. 21

blz. 22

blz. 25

biz. 26

winkel Nijmegen. van de Werkplaats
Energie in Haarlem. Milieudefensie en
de Knijpkat uit Tilburg.
Voor de artikelen over de verschillen
de alternatieven zijn we op zoek naar
mensen die daarover een bijdrage wil
len schrijven. Sterker nog, zonder zul
ke mensen gaat de serie gewoon niet
door, omdat de Onderstroomredaktie
zelf niet in staat is zo'n hele reeks
te schrijven.
Het ligt in de bedoeling om de artike
len te bundelen in een brochure die nu
eens niet alleen gaat Over de technie
se aspekten van de alternatieven.

Mensen die iets willen/kunnen schrij
ven (in boven bedoelde zin) over zon
ne-. windenergie. kolen. olie-of
aardgas. dan we_l warmte-krachtkoppe
ling etcetera. kunnen-kontakt opne
men met
Ger10 Beernink 080 236982 of
Ruud Bökkerink 080 225408/515450
Doen:

Hoe verder en hoezo, eerste bijdragen aan de strategiediskussie
een aanzet voor het strategieweekend.

Verslag vrouwenweekend. op 11 en 12 december kwamen zestig vrouwen
bij elkaar om te praten over de plaats van vrouwen in de AKB.

Velserafval in diskussie. twee reakties op het kOlTlllentaar over Vel
sen van Madeleen Helmer (Onderstroom 8. jrg.6)

Topje van de afvalberg. de SSK uit Haarlem beschrijft de reaktie
van Velsen over de mogelijke opslag van atoomafval daar.

Niet Konkelen maar werken-. wie bereiden akties voor en voeren ze
uit. een reakti e op het kalkararti ke1 uit Onderstroom 7. jrg.6.

Vliegas in E1st. hoe verniel je het mi1eu zo snel mogelijk.

Weigeren mag. Friesland in de slag met de stroomrekening.

Sluiten goedkoper. wie kan er het beste rekenen: Damveld tegen Beek

Dodewaard gaat dicht '83? , weinig informatie is voorhanden.
uitgezocht dus en alles op een rijtje.

Inhoud

De redaktie van OnderStroom heeft het
plan opgevat om in de loop van dit
jaar een serie artikelen te wijden aan
alternatieve energievormen. In die
reeks is het niet de bedoeling dat er
uitgebreid wordt ingegaan op de tech
niese kanten en de (on)mogelijkheden
van de verschillende alternatieven.
Wel willen we in die artikelen naar
voren laten komen wat de voor- en na
delen van de betreffende energievorm
zijn. en welke rol die kan spelen in
een 'echt alternatieve' energiepoli
·ti ek. Het i s dus de bedoel i ng om de
verschillende alternatieven - en
voor het gemak is dat alles minus kern~

energie - krities te beschouwen en te
beoordelen op hun ekologiese. ekono
miese. sociale en politieke mérites.
De serie wordt voorafgegaan door een
artikel waarin kritiek wordt geleverd
op het gevoerde beleid met betrekking
tot de alternatieven. alsmede het be
spar-inqsbele td van de .overheid. Ook
wordt dan ingegaan op de vraag waarom
dat beleid gevoerd is (en wordt) en
geen ander. en wat de kritiek op dat
beleid is. Ingegaan zal worden op de
groeiekonomi e. grootscha1i gheid en
centralisatie. We willen de uitgangs
punten formuleren voor een energiebe
leid dat wij zien zitten. Het artikel
moet gaan dienen als een soort kader
voor de daarop volgende artikelen over
kolen. olie. aardgas. zonne- en wind
energie en dergelijke.
-Dat artikel verschijnt in het volgen
de nummer en i s gebaseerd op op een 
gesprek tussen twee redaktielecten van
Onderstroom en mensen van de Energie-

maar als minimum-verhoging was dit on
vermijdelijk. We zitten met de nieuwe
prijs gewoon nog aan de krappe kant.
maar ook op dit punt gold dat we geen
financiële barriére voor (mogelijke)
abonnees wilden opwerpen. Dat zou niet
in ons belang zijn. en ook niet in dat
van de (mogelijke) abonnèes.
Wij menen met deze beslissingen zo
goed en zo kwaad als dat dan ook gaat.
zoveel mogelijk tegemoet gekomen te
zijn aan de eerder genoemde uitgangs
punten. Door een verhoging van de
prijs van Onderstroom én door aanzien
lijke besparing op de kosten kunnen we
ernstige problemen voor Onderstroom en
het leespubliek voorkomen. Voor die
wat hogere prijs bieden we in ièder ge
val evenveel als in voorgaande jaren.
en misschien wel meer.
Om helemaal op zeker te spelen zijn
deze maatregelen natuurlijk onvoldoen
de. Belangrijk is dat we de abonnees
die we hebben houden. en dat we er
meer bijkrijgen. om dat te bereiken
zijn een aantal dingen noodzakelijk.
Op de eerste plaats: geef op tijd door
als je verhuisd bent. zeg op tijd af
en betaal wat je Onderstroom moet be
talen. Op de tweede plaats: ook dit
jaar sturen we weer een extra aksept
girokaart. via dewelke je een klein of
een groter bedrag als extra gift" kunt
storten. Die giften kunnen we hêé1
goed gebrui ken .•.
Op de derde en belangrijkste plaats:
we moeten gewoon meer abonnees krijgen
Op die manier worden de ink.omsten gro
ter en kunnen we de kosten op eeh wat
strukture1er manier drukken. Om hier
aan te werken zijn er in de redaktie
allerlei voorstellen besproken. die
zo goed en zo kwaad als hetkah ook
uitgevoerd gaan worden. Zo goed eh Zo
kwaad als het kan. omdat we een erg
kleine redaktie hebben en erg veel te
verzetten.
Daarom zouden we jullie willen vragen
om in je vrienden en bekendenkring te
kijken of er daar niet wat mogelijke
abonnees te vinden zijn. Mocht dat zo
zijn. dan kunnen die een van de bonnen
op de achterkant van Onderstroom in
vullen en opsturen. Of. als je dat
zonde van je Onderstroom vindt. ze mo
gen ook een gewoon bri efjesturen:
Onderstroom. Wi11emsweg 77. 6531 DO
Nijmegen. -

Tot slot nog twee opmerkingen. Ten
eerste zal het opgevallen zijn dat het
kopen van Onderstroom in de losse ver
koop goedkoper is dan het nemen van 'n
abonnement. We hebben hiervoor geko
zen omdat de abonnees ook 'duurder'
zijn: zij krijgen Onderstroom per post
thuisgestuurd. Daarnaast is het kopen
van een los nummer ook een eerste stap
die we zo makkelijk mogelijk hebben
willen houden (vroeger was een los num
mer ook al goedkoper). We blijven ho
pen. dat dit verschil geen reden is Om
je abonnement op te zeggen.
Ten tweede hopen we. dat je het blad
goed leesbaar vindt in de nieuwe op
zet. Mocht je op- of aanmerkihgen heb
ben: we vernemen ze graag. Het is ten
slotte ook voor ons wennen en experi
menteren •...
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Kernenergie in Nederland

Wat houdt de beweging bezig?

foto Rerlo beernink

Begin maart wordt door de anti-kernenerg ie beweging een di skussi eweekend geor
ganiseerd waar gepraat gaat worden over de strategie voor de eerstkomende tijd .
Naast een aantal bijdragen van mensen en groepen in deze en de volgende Onder
stroom die vooral betrekking hebben op die strategie. leek het de redaktie
goed om een overzicht te geven van de stand van zaken bij de belangrijkste
kernenergie objekten die er i n Nederland staan. Aan éen van de nijmeegse ba
sisgroepen, de Stroomgroep Stop Kernenergie. is gevraagd om informatie daar
over in het kort op een rijtje te zetten .
Dodewaard ontbreekt, maar daaraan is elders in dit nummer een artikel gewijd.

De splijtstofstavenwisseling in de
kerncentrale van Borssele, in de wan
delgangen 'de Stop' genoemd, staat
voor de deur. Op 4 februari begint de
stop die ongeveer zes weken gaat du
ren. Veertig van de honderdtwintig
staven zullen vernieuwd worden. Ogen
schijnlijk lijkt er niets meer aan de
hand dan dat we op z'n minst nog een
jaar met een in bedrijf zijnde kern
centrale zitten opgescheept . Maar ook
hier mist de ekonomiese krisis zijn
uitwerking niet .
In de centrale moet eenderde van het
'fitwerk' (de pijpen) opnieuw gefso
leerd worden. Daarvoor wèrkt de PZEM,

4

exploitante van de kerncentrale - een
bizonder soort tante dus - samen met
het i sol at i ebedri j f 'Hertol ' uit Rot
terdam. In het verleden werd dit werk
door Hertol op zijn beurt weer uitbe
steed aan een onderaannemer, die de
klus vooral met gastarbeiders klaarde.
Nu de opdrachten schaarser worden
edoch, heeft Hertol zoveel moeite
met het aan het werk houden van haar
eigen werknemers, dat de werkzaam
heden in de centrale niet meer uitbe
steed worden.
Van het ongeveer vijftien personen
tellend personeel, weigert echter een
aantal werknemers de voor het werk

verplichte mediese keuring. Arbeids
rechtelijk staat dit gelijk aan werk
weigering en dus reden voor ontslag,
zonder recht op uitkering. Er wordt
echter druk onderhandeld met de vak
bond om meer publiciteit aan de zaak
te geven. De bedrijfsleiding van Her
tol zwijgt in alle talen. De pers
dienst van de PZEM verwijst naar Her
tol en ook Stop Borssele, dat kontakt
heeft met de werknemers, geeft geen
kik, bang als deze groep is om de
werknemers teveel onder druk te zet
ten. Alsof werknemers die hun eigen
baan op het spel willen zetten om
principi~le redenen, niet zelf kun
nen beslissen wat ze wel en.niet
kwijt willen:
De splijtstofstavenwisseling wordt
ook gebruikt om allerlei noodzake
lijke reparaties te verrichten. Dat
die konstant nodig zijn, bleek wel in
begin januari. Twintig kubieke meter
licht radio-aktief water· twintig
duizend liter maakt het wat konkreter
ontsnapte, toen een pakking van een
van de reinigingsomlopen lekte . Op on
ze vraag hoe er in godsnaam twintig-



en bij de Snelle Kweekreactor

duizend liter kan 'weglekken'. ant
woordde de heer Koopman van de pers
dienst van de PZEM: "Zo'n pakking lekt
ook niet echt; door de druk in de pij
pen. ongeveer honderdvijftig atmos
feer. schiet die pakking eruit". Het
water verzamelde zich in een daarvoor
speciaal aangebracht reservoir onder
in het reaktorgebouw. De heer Koopman:
"Voor Harrisburg bestond dat reservoir
nog niet en zou het water direkt in de
Schelde geloosd zijn. Nu gebeurt dat
niet meer". De heer Abrahamse. hoofd
van de stralingskontroledienst van de
centrale legt uit wat er met het water
gebeurt: "Het water wordt verdampt. De
stoom die ontstaat is schoon en wordt.
na gekondenseerd te zijn. geloosd in
de Schelde. Er blijven enige tiental
len liters 'indampresidu' over. die
opgeslagen wordt in afvalopslagtanks.
Al met al een kwart tot een half vat".
Natuurlijk. in vergelijking met wat er
allemaal had kunnen gebeuren. was het
slechts een kleine bedrijfsstoring.
Maar ook in dit geval betekent de ge
ringste storing radio-aktief afval.

afval opslag
Ook wat de opslag van radio-aktief af
val betreft ziet de toekomst van Bors
sele er somber uit. De Raad van State
is niet ingegaan op de bezwaren die
zijn ingebracht tegen de bouw van een
afvalopslaggebouw. ook wel atoombunker
genoemd. op het terrein van de centra
le in Borssele. Hoewel nog steeds niet
duidelijk is of er niet toch een
plaatsje wordt vrijgehouden voor het
hoog radio-aktieve afval (zie Onder
stroom 6. 1982). heeft de afdeling

Het motto van de laatste demonstratie
in oktober 1982: Stop Kalkar. voor het
te laat is. is geen open deur geweest.
De CDU/CSU regering heeft met grote
voortvarendheid de wat vastgelopen Kal
karmachinerie weer op gang gekregen.
Een bloemlezing uit de suksestrory van
de atoomlobby ziet er alsvolgt uit.
De zogenaamde Enquetekommissie heeft
met een stemverhouding van tien tegen
vijf verklaard dat de techniese veilig
heid van Kalkar aan de eisen voldoet.
Daarna is eht politieke voorbehoud op
de in bedrijfname door de Bondsdag op
geheven. In feite betekent dit dat. zo
dra de centrale is voltooid. men onmid
dellijk mag beginnen met het opstarten
ervan.
Door de deelstaat Westphalen is de
vijfde. en laatste. deelvergunning af
gegeven voor het nucleaire gedeelte van
de centrale. De enige voorwaarde hier
bij was dat de reactortank nog aan 'n
tweede veiligheidstest moet worden on
derworpen. Dit lijkt intussen ook voor
elkaar: begin januari is de reactor
tank namelijk in het reactorgebouw ge
plaatst.
De reattorbOuwers lijken ervan over
tuigd dat. nu alle vergunningen rond
ztjn. er geen verdere vertraging zal
optreden. Men rekent er nu op dat de

rechtspraak van de Raad van State een
deel van de schorsingsverzoeken niet
ontvankelijk verklaard en het andere
deel afgewezen. Op de motivatie moet
nog enkele weken gewacht worden •••

monopoliepositie
In deze korte schets van de aktuele si
tuatie rond de kerncentrale van Bors
sele mag een blik in de Provinciale
Zeeuwse Courant niet ontbreken. temeer
niet daar ze nagenoeg een monopoliepo
sitie voor de nieuwsvoorziening be
kleedt. In het redaktionele kommentaar
op het rapport van de Kommissie Beek
staat te lezen: "Het is tegelijk goed
om vast te stellen dat het werk en de
uitkomst van de Kommissie Beek hun be
perkingen hebben. Daarop zal de kri
tiek zich ongetwijfeld richten. Het
gezelschap deskundigen is er bijvoor
beeld bij zijn berekeningen van uit
gegaan wat de kosten van sluiting.
stilleggen en/of doordraaien van de
beide kerncentrales zouden zijn wan
neer zij zouden worden vervangen door
kolencentrales". Je zou op grond van
het feit dat de PZC zelf deze kritiek
feilloos onder woorden brengt. ver
wachten dat dat ook all~maal zal door
klinken in de artikelen. Maar wat
staat er pal naast dit kommentaar?
Een vette kop: "BORSSELE DICHT VOOR
6 MILJARD" en daarboven "RAPPORT:
VERlIES 250 BANEN".
En wanneer zou sluiting zes miljard

,kosten? Juist. Als er een kolencen
trale voor in de plaats zou komen.
Maar dat vermeldt de kop niet; ook de
rest van het voorpaginaverhaal niet .••

centrale in 1985 voltooid zal ZlJn.
zodat in '86 begonnen kan worden met
het proefdraaien.
De elektriciteitsbedrijven hebben toe
gezegd de bijdrage van vijfhonderd mil
joen mark te zullen betalen. Alle Voor
waarden die destijds zijn gesteld, zijn
intussen voldaan. Het politieke voor
behoud op het' inwerking stellen is opge
heven. De vergunningprocedure voor alle
kerncentrales in de bondsrepubliek is
drasties vereenvoudigd. Vanaf nu hoeft
voor een kerncentrale van een bepaald
type alleen nog voor de eerste een vei
ligheidsanalise te worden gemaakt. Alle
volgende eksemplaren van dat type wor
den automaties goedgekeurd. Omwonenden
kunnen tijdens de bouw niet meer proce
deren tegen de bouw. ook niet als er
tijdens de bouw veranderingen worden
aangebracht in het concept.
Als gevolg daarvan zijn vrij snel ach
ter elkaar vergunningen verleend voor
de bauw van drie nieuwe kerncentrales,
die alle volgens hetzelfde ontwerp wor
den gebouwd: Uhu. Lingen en de Isar 11
centrale.
Er zijn diverse plaatsen aangewezen
waar tezijnertijd een opwerkingsfabriek
zal worden gebouwd.
Er is een definitieve vergunning vQor
de inrichting van een tussenopslag-

plaats voor radio-aktief afval in Gor
leben.
Binnenkort zullen boringen worden uit
gevoerd voor een definitieve opslag van
radio-aktief afval in zoutmijnen bij
Gorleben.
De elektriciteitsbedrijven hebben. of
zullen op korte termijn een heffing op
de elektriciteitsprijs invoeren waar
mee de kosten van Kalkar en de hoge
temperatuurreactor in Hamm zullen wor
den gedekt. In Rheinland Westphalen be
tekent dit een verhoging van 7.2 %op
de elektriciteitsprijs. Het verzet
hiertegen (bijvoorbeeld de zogenaamde
StroBo-akties) komt maar moeizaam van
de grond en hebben voorlopig nog maar
weinig effekt.
Het ministerie van Onderzoek en Tech
nologie heeft drie miljard mark ekstra
toegewezen gekregen. Uit deze pot
wordt onder andere ook Kalkar betaald.

hogere versnelling
Al met al geen positief plaatje dus.
Op het moment dat overal. zelfs in de
Verenigde Staten en in Frankrijk tal
loze kerncentrales worden afbesteld.
schakelt de COU/CSU regering over in
een hogere versnelling. Ue enige
schoonheidsfout tot nu toe is onder an
dere het feft dat er nog een financie
ringstekort is van minimaal één mil
jard mark. De Forschungsminister Rie
senüber durft het op dit moment nog
niet aan om met toezeggingen te komen.
De CDU wil blijkbaar eerst de verkie
zingen van maart afwachten. Indien ze
daar zonder kleerscheuren doorheen ko-"
men. dan zal er wel op korte termijn
spijkers met koppen worden geslagen.
Een pikant detail is overigens wel dat
de vorige minister van Forschung und
Technologie von Bülow als een blad aan
de boom is omgedraaid. Als het aan hem
zou liggen dan zou hij nu voor stopzet-

I ting kiezen.
De antikernenergiebeweging in de BRD is
op dit moment niet in staat hier ade
kwaat op te reageren. Konkrete ideeën
voor akties rond Kalkar zijn er niet.
Wel worden er op kleine sch~al prikak
ties uitgevoerd die voor een deel in
de sabotagesfeer liggen. Zo is een po
ging ondernomen om een hoogspannings
mast bij Kalkar op te blazen. Daar
naast is het zogenaamde UHUkommando
aktief: met deze sneldrogende lijm
soort worden links en vooral rechts de
nodige sloten dichtgespoten.
Op landelijk nivo wordt er in de BRD
gewerkt aan het maken van een energie
brochure die half februari huis aan
huis gratis zal worden verspreid. De
meeste klubs zijn bezig met het orga
niseren van allerlei aktiviteiten (bij
voorbeeld koncerten) om hiervoor het
benodigde geld bijeen te brengen. In
Nederland is dit jaar nog een parle
,mentsdebat te verwachten over de ne
derlandse bijdrage aan de kosten voor
Kalkar. Het ziet ernaar uit dat de
verplichtingen "van volkenrechtelijke
aard" zo zwaar wegen dat een beslissing
oor terugtrekking niet te verwachten
is. Misschien is een dergelijk debat
wel een aanleiding voor een informa
tiekampagne onzerzijds.
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en bij de Ultra-Centrifuge 
De uc fabriek in Almelo is een onder
deel van Urenco, een konsortium van En
geland , West Duitsland en Nederland. 
In die fabriek wordt uranium verrijkt. 
In 1978 vond er in Almelo een grote de
monstratie pláats met als aanleiding de 
uitbreiding van de UCfabriek vanwege de 
levering van verrijkt uranium aan Bra
-zi l ië. l~adat dat land akkoord was ge
gaan met een opslagrégime voor het op
gebrande urani um uit de kerncentrales 
(Brazilië had het nonproliferatiever
drag niet getekend), werd het licht 
voor de uitbreiding op groen gezet. Oe
ze uitbreiding nadert nu haar voltooi
ing, de gebouwen staan er a 1 , a 11 een de 
centrifuges moeten nog geplaatst wor
den. 

Gronau 
Onder tussen is bekend geworden dat de 
Urenco verrijkt uranium wil gaan leve
ren aan Taiwan. Nog afgezien van de 
vol kenrechtelijke implikaties (Neder
l and onderhoudt betrekkingen met de 
volksrepubliek China, en beschouwt Tai
wan als een provincie van dat land, 
waardoor een mogelijke levering van 
verrijkt uranium gezien kan worden als 
een inmenging in de binnelandse aange
legenheden) is er ook hier het pro
bleem dat Taiwan het nonproliferatie
verdrag niet heeft getekend. fliet dat 
dat ons veel zegt, zo'n papieren vodje 
kun je van de ene op de andere dag ver
schèuren, maar in de officiele poli
tiek telt dat natuurlijk wel. Verder 
onderhoudt Taiwan nogal troebele be
trekkingen met twee andere mondial e 
Einzelgänger: Israel en Zuid Afrika, 
landen die op een vrij ambitieuze ~a
nier aan de nucleaire weg timmeren. 
Sinds jaar en dag wordt door de anti
kernenergiebeweging benadrukt dat kern
energie en kernwapens na\JW met elkaar 
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verbonden zijn. Daarvoor zijn al heel 
wat aanwijzingen gevonden: India, Pa
kistan, Israel enzovoorts. Die verbin
ding is door die aanwijzingen een 
steeds duidelijker argument tegen kern
energie geworden waardoor belangrijke 
delen van de vredes- en derde wereld
beweging aan de antikernenergiestrijd 
verbonden zijn. 
Wat brengt de Urenco ertoe om op dit 
moment met Taiwan een kontrakt te am
biëren? 
Op de eerste plaats stagneert de bouw 
van kerncentrales in het westen als
maar als gevolg van het toenemend ver
zet (behalve in België ... ). Als gevolg 
daarvan begint het aanbod aan verrijkt 
uranium de vraag te overstijgen. Op 
dit moment levert Urenco aan de drie 
lidstaten en aan Zwitserland en Brazi
lië. Het is er het bedrijf dus alles 
aan gelegen om de positie op de markt 
te versterken. Via Taiwan wordt nu ge
probeerd om vaste voet aan de grond 
te krijgen in Aziëalwaar als gevolg van 
het uitblijven van massaal verzet het 
aantal kerncentrales schrikbarend toe
neemt. En voor een bedrijf in nood is 
dan geen sprong tever. Vooral ook voor 
het nederlandse deel van het konsor
tium is die stap nodig: het totale ver
lies vao het bedrijf was tegen eind 
1931 opgelopen tot 95 miljoen gulden. 

Tai wan 
Overigens wordt dat verlies recht
streeks door de staat aangevuld, het 
partikuliere bedrijfsleven had zich 
al geruime tijd geleden wijselijk uit 
het projekt teruggetrokken. 
Een greep op de markt in Azië(Japan, 
Korea. Philippijnen, maar in de toe
komst qok Thailand en Indonesië) is 
ook noodzakelijk omdat ekstra afzetmo
gelijkheden noodzakelijk worden. door-

dat de verrijkingskapasiteft binnen 
afzienbare tijd nog eens ekstra wordt 
vergroot. Niet alleen de UCfabriek in 
Almelo wordt uitgebreid, maar ook West 
Duitsland is een verrijkingsfabriek aan 
het bouwen in het plaatsje Gronau, 
vlak over de grens bij Almelo. Die dtap 
is door de duitse regering genomen van
wege de toenemende ergernis over de 
trage en moeilijke besluitvorming in 
Nederland ten aanzien van de levering 
van verrijkt uranium. 
Een en ander is voor een aantal groe
peringen aanleiding om in Almelo een 
demonstratie te organiseren met als in
zet de sluiting van de UCfabriek en op
heffing van Urenco . Uit de samenstel 
ling van de organiserende groepen 
blijkt dat de l ink met kernwapens een 
belangrijk argument geworden is. 
r~aast anti kernenergiegroepen en een 
aantal politieke partijen (PPR. PSP. 
CPN) doen ook vredeskomitees aan de 
voorbereiding mee. Verder werken Mi
lieudefensie Strohalm en het LEK mee. 

aktie 
De aktie vindt plaats op zondag (eer
ste paasdag) 3 april. In de volgende 
Onderstroom za 1 er meer aandacht aan 
besteed worden. 

en in Petten 
Met de naamsverandering van het Reac
torcentrum Nederland (RCN) in Enèr
giecentrum Nederland (ECN) werd des
tijds de illusie gewekt dat het Ener~ 

· giecentrum drasties werd herzien. In 
de praktijk blijkt echter de oude 
liefde voor kernenergie toch weer de 
overhand te krijgen. Het ECN beschikt 
over twee onderzoeksreactoren, gedeel
telijk voor materiaalonderzoek ter on
dersteuning van de bedrijfsvoering van 
e kerncentra 1 e in Borsse 1 e en in Dode
waard. Oe afgelopen jaren werd alleen 
al voor het in bedrijf houden van de 
zogenaamde hoge f l ux reactor in Petten 
door de overheid 17.5 miljoen gulden 
betaald. Dit ondanks het feit dat de 
nederl andse industrie afgelopen jaar 
heeft laten weten geen interesse te 
hebben in dit onderzoek en de elektri
citeitsbedrijven ook maar matig entoe
siast waren. Met energieonderzoek heeft 
het in elk geval niet zo heel veel te 
maken. In 1981 besteedde de overheid 
bijvoorbeeld 95 miljoen gulden voor 
het onderzoek ten behoeve van de snel-
1 e kweekreactor in Ka 1 kar, waarvan een 
deel wordt uitgevoerd door het ECN. In 
di eze 1 fde peri ode werd ti en miljoen 
uitgegeven voor onderzoek naar wind
energie . 
Enige jaren geleden wer~ bekend dat een 
groot aantal reactoren in de VS proble
men ondervonden doordat voor het reac
torvat een verkeerde staalsoort was ge
bruikt. Door de voortdurende neutronen
bestral ing werd dit staal bros met al 
le gevolgen vandien. De ato~lobby in 
Nederland haa.stte zich te verklaren dat 
de centrales in Borssele en Dodewaard 
dit gevaar niet liepen, omdat die wel 
met de goede staalsoort gebouwd zouden 



en bij de stroomspecialist

kan die wasserette toevallig goed ge
bruiken bij de verwerking van dit nieu
we afval. Dit betekent dat er eigenlijk
gewoon sprake is van een uitbreiding
van de aktiviteiten. Het bezwaarschrift
van de AKB-Arnhem werd niet erkend.

hoogspanningskabel
De noodzakelijkheid deze leiding van
Dodewaard naar Ens in de Noordoost Pol
der wordt door de Arnhemse AKB aange
vochten in de vorm van een bezwaar
schrift. Ondanks een teruglopend elek
triciteitsgebruik en een behoorlijke
overkapasiteit gaat de SEP nog steeds
uit van een groei van het gebruik, en
wil daarom deze 380 kV ringsluiting af
maken. Kosten: 1.000.000 gulden per
kilometer~ ~ Het zou best eens kunnen
dat deze hoogspanningsleiding iets te
maken heeft met kernenergie: destijds
waren er in de buurt van Ens twee kern
centrales gepland. De SEP houdt vol
dat deze ringsluiting los gezien moet
worden van eventuele kerncent rales in
de Noordoost Polder. Toch lezen we in
de Waarheid van 3 novmeber 1982 onder
de kop I SEP wil nieuwe kerncent rale '
dat Nederland het voor zijn elektrici
teitsbehoefte in 2005 voor een kleine
één derde van kernenergie moet hebben.
Dat betekent openhouden van Borssele
en Dodewaard, de bouw van een tweede
centrale bij Borssele èn een nieuwe
kerncentrale in de NOP. Zo zie je maar
waar een 'simpele' hoogspanningsleiding
ons kan brengen :
Uit dit alles blijkt dat het zeer nood
zakelijk is de KEMA hinderl ijk te blij-

ven volgen. Dit vanwege de levensge
vaarlijke stoffen waarmee gewerkt wordt
het feit dat de KEMA tot nu toe steeds
heeft laten zien uiterst onzorgvuldig
met dit alles om te springen en de zeer
centrale plaats die zij inneemt binnen
de gehele atoomlobby.

Op 16 september 1982 krijgt de KE}lA van
de Arnhemse gemeente bovendien een ver
gunning om de kelder onder het kernre
aktorlab om te bouwen tot een nucle-

foto gerlo beerni nk
aire wasserette . Deze wasserette is e
nerzijds geschikt voor de ontmanteling
van de KSTR. Dat was ook de reden voor
de vergunningaanvraag , althans dat wil
de de KEMA doen geloven . Echter, in
mei '82 had de KEMA ook een vergunning
gekregen voor het opstarten van een
proeffabriek waar splijtstofbolletjes
gemaakt gaan worden. Nu is het zo dat
ook daar afval bij vrijkomt, en de KEMA

De opgravingen van het radio-aktieve
afval bij de KEI~ zijn alweer een tijd
je achter de rug. Het opgegraven afval
ligt nu op de zeebodem. De KEMA is er
van af. Tijdens de opgravingen is vast
komen te staan dat de KEMA zeer onzorg
vuldig te werk is gegaan. Voor de over
heid was dit echter geen reden om de
aanvraag voor de nieuwe vergunning, om
te werken met nog grotere hoeveelheden
radio-aktief materiaal, af te wijzen.
Dit gebeurde op 28 mei van het afgelope
jaar, nog voordat de afgravingen afge
lopen waren. Wat behelst deze vergun
ning?
Op de eerste plaats het in werking bren
gen en houden van een inrichting waarin
kernenergie kan worden vrijgemaakt en
splijtstoffen worden vervaardigd. Dit
is het achteraf legaliseren van het
KSTR eksperiment (KEMA Suspensie Test
Reaktor); men hoopte in deze reaktor
op een ekonomies meer optimale manier
splijtstof te kunnen produseren. De
vergunning voor het werken met deze re
aktor werd in 1974 verleend, maar in
1978 ingetrokken als gevolg van een
proses, gewonnen door Milieudefensie.
Het eksperiment met de KSTR was toen
echter al beëindigd.
Op de tweede plaats kan door deze ver
gunning de inrichting voor het verwij
deren van de voorzieningen gewijzigd
worden, de ontmanteling van de KSTR
dus.
Ten derde: het voorhanden hebben van
splijtstoffen en radio-aktieve stoffen
in de inrichting.
En ten~lotte mag de KEMA nu splijtstof
fen en radio-aktieve stoffen lozen in
1ucht en water.
Bezwaarschriften tegen de aanvraag van
de vergunning, onder andere van de ge
meente Arnhem, werden alle afgewezen.

zlJn. Blijkbaar moeten we dit soort be
richten zo interpreteren dat de niet
genoemde centrales dit gevaar wel lie
pen . Achteraf is dit een van de argu-
menten geweest om de ITAL reactor in
Wageningen te sluiten. Ook de hoge flux
reactor in Petten werd afgekeurd. In
1981 werd bij de koninklijke maatscap
pij De Schelde een order geplaatst voor
de bouw van een nieuw reactorvat. In de
loop van 1983 zal dit reactorvat in
Petten worden geïnstalleerd. Omdat ech-
ter ook een aantal veranderingen zijn
aangebracht in het koncept ervan zal
opnieuw een vergunning moeten worden
aangevraagd. Het is niet waarschijnlijk
dat deze vergunning al ondertussen is
~erleend. Over de kosten van het nieu-
we reactorvat is niets bekend. Echter
de direktie van het ECN is opvallend
fanatiek bezig reklame te maken voor de
hoge flux reactor . Kennelijk hebben ze
dus nogal wat moeite om het nodige geld
bij elkaar te schrapen. Ideeën of plan
nen voor verzet tegen onder andere de
ze vergunningsprocedure zijn er bij
mijn weten niet . Alle aandacht is tot
nu toe vooral uitgegaan naar de rol van
het ECN in de opslag van radio-aktief
afval en de dumping ervan in zee.
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In het kleine dorpje Marssum, onder de rook van Leeuwarden, ontdekten Henk Kui
per en Akky van der Veer, midden 1981 dat de provincie Friesland, aandelen
heeft in de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN). Prompt be
gonnen zij 2,7%, het percentage aandelen dat de provincie Friesland heeft, op
hun stroomrekening in te houden. Even prompt sloot het PEB hen af.
In een kort geding sprak de rechter uit dat het PEB de stroomlevering moest her·
vatten en dat de partijen tot overeenstemming moesten zien te komen. Als dat
niet zou lukken, zo beloofde de rechter, dan zou hij op een nader te bepalen da·
tum uitspraak doen.
Ondertussen hebben Henk en Akky weer stroom, maar daarmee is het verhaal niet af

Amsterdam

landel ijk
Friesland gaf de landelijke atoom
stroomacties in 1982 een nieuwe impuls.
Via Aktie Strohalm te Utrecht werd de
"export" bevorderd. Ook de stroomop
wekkingsbedrijven in de andere provin
cies hebben aaAdelen in de GKN, echter
voor andere percentages dan de provin~

cie friesland. Daarom wordt de actie
in de andere provincies gevoerd onder
het motto: GEEN PIEK VOOR ATOOMELEK
TRIEK.

leerd. Daarbij blijkt het toch niet zo
heel eenvoudig te zijn om mensen te
bewegen zich telefonisch te melden bij
het PEB of het FRIGAS, zodat zij hun
2,7% kunnen storten op één van de ge
blokkeerde rekeningen. Voor velen is
het ook een drempel dat zij hun automa
tische betaling van de voorschotnota
moeten stoppen. En het verband tussen
de eigen lichtschakelaar, Dodewaard en
Borssele, kernafval, miljeuvervuiling,
opwerkingsfabrieken, plutonium en kern
wapens, ligt voor veel mensen buiten
hun beleving en bewustzijn. Dat je po
litieke druk kunt uitoefenen, door met
zoveel mogelijk mensen te storten op de
geblokkeerde rekeningen, wordt zelfs
nogal eens als onbehoorlijk gezien.
Alleen met folders red je het niet.
Naast informatie op papier is mond-tot
mond reclame een pure noodzaak. En dat
vraagt tijd. En dat maakt dat de actie
langzamer loopt dan je wel zou willen.

Met atoomstroom-vrije groet:

Verdere informatie over het "Friese
model" wordt toegezonden na overma
king van f 5,- op giro 5230463 t.n.v.
Koördinatiegroep Weiger Atoomstroom,
Furmerusstraat 470, 8602 CD Sneek.
Meer dan f 5,- mag natuurlijk ook.

• ti,~"XnJn-<~~~~~~~"'"

Speciaal voor leerlingen van
klas 2 en 3 van het LBO en
MAVO is nu een onderwijspakket
over energie samengesteld.

2e Weteringplantsoen 9

Door een subsidie van de Stuur
groep Maatschappelijke Discus
sie Energiebeh!id kan de WED
de kosten van het pakket heel
laag houden. Per leerling vragen
wij een bijdrage van f 1,50 waarin
twee kwartjes voor verzendkos
ten zijn berekend. Iedere doos
die u bestelt kost dus f 7,50.
Deze prijzen gelden slechts voor
de eerste oplage van 10.000
dozen.

organisatie
De Friezen begrepen van het begin af
aan dat er om iets te bereiken eniger
lei vorm van organisatie nodig is.
Gekozen werd voor een provinciale
steungroep om plaatselijke acties te
stimuleren. Zo goed mogelijk voorziet
de provinciale steungroep. die door
het leven gaat als de Koördinatiegroep
Weiger Atoomstroom, de plaatselijke
groepen van adviezen, folders, affi
ches, stickers en buttons. Met een
nieuwsbrief wordt het kontakt gestimu-

Tot grote verrassing van de indieners,
werd de motie door gedeputeerde sta
ten, inclusief de VVD-gedeputeerde
(met het PEB in z'n portefeuille)
overgenomen. Een ijlings door de VVD
in elkaar gezette tegenmotie kreeg
slechts een klein deel van het CDA
mee, zodat de PPR-PSP en CPN-motie
werd aanvaard.
En zo komt het dat nu een flink aantal
Friezen het GKN-aandeel in hun stroom
rekening storten op een geblokkeerde
rekening bij GS. Burgemeester en wet
houders van Leeuwarden verklaarden dat
zij voor het Leeuwardense stroomleve
ringsbedrijf FRIGAS het beleid van GS
volgen. De Leeuwardenaren kregen zo
doende een aparte geblokkeerde reke
ning.

WED-onderwijsproject Vereniging Milieudefensie

De verschillende onderdelen zit
ten overzichtelijk verpakt in een
kartonnen doos. Deze doos be
vat materiaal voor vijf leerlingen.
Dus: - 25 vouwbladen

- 20 praatkaarten
- één set infokaarten
- de docentenhandleiding.

Voor een klas van 25 leerlingen
bestelt u dus 5 dozen. Getallen
die niet door vijf deelbaar zijn
rondt u naar boven af. Dat hoeft
echter geen probleem te zijn
want u krijgt dit pakket bijna
gratis. Vanaf februari komt het
beschikbaar.

Per vijf leerlingen bevat het
pakket een documentatie
systeem van ca. 30 infokaarten.
Het pakket bevat per leerling vijf
vouwbladen.

motie - tegenmotie
Dus bestond er rechtsongelijkheid.
Henk en Akky waren weer aangesloten.
Anderen werden afgesloten. Gelijke
monnikken, gelijke kappen? In de sta
tenvergadering van 30 juni '82 werd
door de PPR-PSP en de CPN opnieuw een
motie ingediend (net PEB is een pro
vinciaal bedrijf). De bedoeling was de
gewetensbezwaarde atoomstroomweigeraars
weer aan te sluiten op het stroomnet
en hen de gelegenheid te geven de 2,7%
te storten op een geblokkeerde reke
ning van de provincie. In de motie
stond ook dat de rechter moet bepalen,
tot in hoogste instantie, of het geld
van die rekening toch naar de GKN moet
of bestemd mag worden voor miljeu
vriendelijke stroomopwekking.

Weigeren mag!

Vele Friezen verklaarden zich solidair
met Henk en Akky en begonnen ook 2,7%
op hun stroomrekening in te houden.
Het PEB trad stevig op. Boetes en in
timidaties werden niet geschuwd. Lu
dieke acties tijdens statenvergade
ringen hielpen niet. Moties van "Klein
Links" legden te weinig gewicht in de
schaal. Daags na de statenverkiezingen,
in het voorjaar van '82, begonnen de
afsluitingen. Midden '82 waren er zo'n
30 gewetensbezwaarde atoomstroofi~eige

raars afgesloten.
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Sluiten goedkoper 
Het rapport van de kommissie Beek verscheen op 13 januari met als belangrijkste 
konklusie dat het sluiten van de kerncentrales Dodewaard en Borssele 5 ailjard 
zou kosten. De kommissie Beek had tot taak een rapport op te stellen over de 
feitelijke gevolgen van openhouden of sluiten van de kerncentrales. De feiten 
waar de kommissie zich op baseert blijke betwijfelbaar te zijn. De sluitings
kasten worden daardoor veel te hoog. 

Oe regering heeft de kommissie Beek 
opgedragen er vanuit te gaan dat de 
st~levering bij sluiting van de 
kerncentrales overgenomen zou worden 
door een kolencentrale. De kommissie 
is ~~et deze taakopdracht accoord ge-
gaan oa omdat er bij stuiting van de 
kerncentrales in '88/'89 een tekort 
aan opgesteld etektries vermogen zou 
ontstaan. 
Het is echter een feit dat in het 
Elektriciteitsplan van de SEP dat on
langs îs yastgesteld, staat dat vanwe
ge de overcapaciteit de bouw van twee 
kolencentrales niet door gaat en bo
vendien 1100 MW aah centrales {dit is 
ruim twee keer her vermogen van Dode
waard en Borssele samen) vervroegd 
buiten bedrijf worden genomen. Indien 
men dit plan van de SEP volgt en bo
vendien de kerncentrales sluit, is er 
toch nog een overcapaciteit tot aan 
het •idden van de jaren negentig. In 
dit licht bezien is het ~~ef'l(waardig 
dat de kCDQisste Beek voorstelt om een 
kolencentrale te bouwen. Dit is niet 
nodig en we sparen een miljard uit. 
Oe rekensom die de konmissie Beek 
heeft gemaakt komt er in het kort op 
neer dat gekeken wordt hoevee 1 de 
strooM uit de kerncentrales kost in 
vergelijking met de stroom uit andere 
bronnen. Als we de kerncentrales slui
ten 1110et een kolencentrale ter vervan
ging van kerncentrales nog gebouwd 
worden; die is volgens de k01ml1ssie 
klaar in 1990 en tot die tijd zal ge
leverd worden uit centrales die op gas 
of olie draaien. Omdat volgens de kom
•1ssie atoomstroom het goedkoopst is, 
kost stilleggen van de kérncentrales 
geld. 

levensduur 
Het zal duidelijk zijn dat sluiting 
tneer geld kost naamate men had ver
wacht met de kerncentrales meel" stroom 
te kunnen leveren. Daai"'OII is de le
vensduur van de centrales en de be
drijfstijd per jaar belangrijk: naar
~te het aantal jaren dat een kerncen
trale draait langer is en het aantal 
uren per .Jaar hoger, zal er bij ·slui
ting meer stroom uit andere bronnen 
geleverd ~ten worden . De sluitings
kasten worden aldus hoger. 
De komissie Beek is er in gestaagd om 
zowel de levensduur als de bedrijfs .. 
tijd tot ongekende hoogte op te voeren 
met de volgende redenering: er zijn 
naast Borssele twee kerncentrales van 
het type drukwaterreaktor gebouwd door 
de Duitse onderneming KW. Alle drie 
halen tot nu toe 80% per jaar en dus 
zal Borssle zeker de kOllende tien jaar 
80% halen en waarschijnlijk ook nog de · 
tien jaar die daarop volgen. De kommts 
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sie verwacht derhalve dat Borssele 
dertig jaar zal halen met een. hoog 
rendement. 
In de economie is het een gebruik om 
onderscheid te mken tussen de tech
nische en de economische levensduur. 
De technische levensduur is het aan
tal jaren dat een bepaald produkt (bv 
een kerncentrale) de taak (het leve
ren van stro.om) kan blijven vervullen. 
De economische levensduur is het aan
tal jaren dat een centrale tegen .con
currerende kosten stroom kan leveren. 
.Als een centrale ouder wordt zullen er 
vaak (dure) reparaties plaats moeten 
vinden. Vandaar dat de economische le
vensduur korter is dan de technische. 
De economische levensduur van Borssele 
is 20, de technische is 30 jaar. 
Als enig arg~~~~ent voor een levensduur 
van 30 jaar voor Borssele wordt opge
geven dat de kommissie uit nadere be
sprekingen tot de overtuiging is geko
men dat er geen redenen zijn om aan te 
némen dat de stoomgeneratoren binnen 
30 jaar vervangen zouden moeten worden. 
Daamee wordt ten onrechte gesugge
reerd dat vervanging van stoomgenera
toren de enige beperkende faktor voor 
de levensduur van een kerncentrale is. 

ondernemersrisiko 
Voor ieder jaar dat een kerncentrale 
produceert na te zijn afgeschreven 
(dus na het verst.rijken van de econo
mische levensduur} is hij -zo stelt de 
koamissie Beek- aanzienlijk goedkoper 
dan een kolencentrale. "Daar staat 
echter tegenover dat het ondernemers-

Lingen, zes jaat geleden stopgezet. 

risiko voor een kerncentrale groter is 
dan voor een kolencentrale, doordat 
er bij de eerste wêl en bij de twee
de geen voorvallen denkbaar zijn die de 
centrale voorgoed onbruikbaar maken.• 
De kommissie vindt het juist om hier 
van een ondernemersrisiko te spreken, 
daar de offers die hieruit voort kun
nen vloeien niet meetbaar en (voor een 
groot deel} niet verzekerbaar zijn, 
zodat ze in de bedrijfseconomische be
rekeningen niet (kunnen) worden meege
nomen. 
Het gebruik van de term 'ondernemers
rtsiko' getuigt van een eenzijdige 
kijk op de samenleving. Indien als ge
volg van een groot ongeluk met een 
kerncentrale een omvangrijk gebied ge
evakueerd 1110et worden za 1 de schade 
groot zijn . Dodewaard en Borssele zijn 
verzeKerd ten aan2ien van de aanspra
lijkheid tov derden tot het wettelijk 
vastgestelde maximum van 100 miljoen. 
Voor schade tot 1 miljard stelt de 
Staat middelen beschikbaar. Een scha
dé bovende 1 miljard is derhalve niet 
gedekt. Een omvangrijke schade wordt 
dan afgewenteld op de Staat of de be
volking zelf. Men kan dus nauwelijks 
van een 'ondernemersristko' spreken. 
De aansprakelijkheid bij kernongeval
len is bepef'l(t, omdat bij onbepef'l(te 
aansprakelijkheid onmogelijk onbeperk
te dekking gevonden kan worden en om
dat de zeer zware financ1~1e lasten 
die het gevolg zouden kunnen zijn van 
onbepef'l(te aansprakelijkheid, de ont
wikkeling van kernenergie emstig in 
gevaar zouden kunnen brengen. 
Wat betreft het aantal bedrijfsuren 
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per jaar is de kOlllllissie Beek nagegaan
of de ervaring met kerncentrales, die
evenals Borssele een drukwaterreaktor
zijn, tot konklusies voor de toekomst
zouden kunnen leiden. De kommissie
komt tot de slotsom dat het aantal
bedrijfsuren per jaar van Borssele
hoog zal blijven.

strategie
De kommissie ver

meldt echter niet dat de reaktorvaten
van van de op Brorssele lijkende cen
trales Stade en Obrigheim sneller bros
worden dan verwacht was, zodat met het
oog op de geplande levensduur van het
vat maatregelen zijn getroffen om dit
vat zo goed mogelijk te beschermen te
gen neutronenstraling. Ook verzwijgt
de kommissie het feit dat de Ameri
kaanse kerncentrale Indian Point-1 na
11 jaar in bedrijf te zijn geweest de
finitief is gesloten, terwijl oa ook
niet vermeld wordt dat de Italiaanse
kerncentrale Trino sinds 1979 stil
ligt. Integendeel, uit het rapport
blijkt dat deze laatste kerncentrale
jaar voor jaar beter is gaan werken.
Deze en andere feiten, die OIllrlU le van
de ruimte hier niet besproken kunnen
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Ook met betrekking tot de brandstof
losten zijn de aannames van de Kommis
sie eenzijdig te noemen. Enerzijds
worden de kosten voor opwerking en op
slag van kernafval onderschat, terwijl
anderzijds voor olie en steenkool ir
re~le hoge prijsstijgingen worden aan
genomen. Een dag nadat het rapport
van de kommissie Heek verschenen was,
kondigden de elektricitei.tsbedrijven
aan de tarieven te zullen verlagen ivm
de stagnatie in de ontwikkeli~g van de
stookolieprijs.
De kommissie stelt dat een opslag
plaats voor alleen het afval van Dode
waard en Borssele economisch niet ver
antwoord lijkt en gaat daarom uit van
een mijn op het vasteland waar het af
val van 25 kerncentrales in kan worden
opgeslagen, dan wel een opslagplaats
in het buitenland. Het is merkwaardig
dat in het rapport geen berekeningen
zijn opgenomen waaruit volgt dat op
slag van het afval van alleen Uode
waard en Borssele economisch niet ver-
antwoord lijkt. Bedoelt de kommissie
worden, zijn in tegenspraak met de
konklusie van de kommissie Beek dat
Borssele gedurende dertig jaar een
hoog aantal bedrijfsuren per jaar zal
hebben.

dat het voordeliger zou zijn om de
kerncentrales te sluiten als in een
zoutmijn alleen het afval van de beide
kerncentrales opgeborgen zou worden?
De kommissie Beek gaat ervan uit dat
er een kolencentrale (kosten ruim 1
miljard) gebouwd moet worden bij slui
ting van de kerncentrales: dit is
niet juist. Verder zijn belangrijke
uitgangspunten naar onze mening niet
correct. zoals de hoge levensduur en
de te hoge bedrijfstijd van Dodewaard
en Borssele. De feitelijke onderbou
wing die de kommissie geeft is onvol
ledig en niet in overeenstemming met
de praktijk. Tenslotte hanteert de
kommissie te lage brandstofprijzen
voor kerncentrales en te hoge prijzen
voor fossiele brandstoffen~

Op deze manier komt de kommissie tot
sluitingskosten van ruim 5 miljard,
namelijk 3,3 miljard tot 1993 en 2.3 a
3,1 miljard voor de periode 1993-2003.
Wij achten deze laatste periode irre
levant omdat voortzetting van de pro
ductie dan niet meer verantwoor~ is.
Omdat een kolencentrale niet nodig is
kunnen we van het bedrag van 3,3 mil
jard tot 1993 de kosten van die kolen
centrale (1 mi ljard) aftrekken. Res
teert 2,3 miljard.
Indien we uitgaan van een realistische
olieprijs en bedrijfstijd van 80%,
worden de kosten van vervangend ver-
mogen 4,5 miljard, terwijl de kommis
sie een bedrag uitrekend van ti,S mil
jard. Het verschil van S,8 min 4,5 is
1,3 miljard gulden.

goedkoop sluiten
Deze 1.3 miljard moeten we aftrekken
van de sluitingskosten, die zijn 2,3
miljard, zodat nog 1 miljard over
blijft. Vervolgens korrigeren we dit
bedrag, uitgaande van een bedrijfs
tijd van b5%. De kosten van vervangen
de brandstof worden dan nog een 850
miljoen lager. zodat aan sluitingskos
ten nog 150 miljoen overblijft. Maar
de kommissie neemt voor opwerking en
tussenopslag te lage kosten; als we
het bedrag invullen dat reël is komen
we op 470 nriljoen hoger uit dan de
kommissie Beek. Daarmee wordt het
sluiten van de kerncentrales 320 mil
joen goedkoper dan het open houden.
Maar daarmee zijn we er nog niet. De
kommissie Beek houdt geen rekening
met extra investeringen van 70 miljoen
voor Uodewaard, die vervallen als de
centrale gesl1lten wordt en met de op
slag van kernafval dat 600 miljoen
meer kost. In totaal geeft meteen
sluiten een voordeel van rond 1 mil
jard. Maar de kerncentrales moeten
afgebroken worden, het reeds geprodu
ceerde afval moet verwerkt worden,
etc~ De kommissie Beek stelt het be
drag voor deze kosten bij direkte
sluiting op 990 miljoen. Dit trekken
we weer af van het voordeel van 1 mil
jard.
De eindkonklusie is derhalve dat me
teen sluiten van de kerncentrales
geen 5 miljard kost, maar een voordeel
oplevert over tien jaar van tien mil
joen gulden.

Herman Damveld



Dodewaard gaat dicht '83 ? 
• 

foto gerlo beernink 

Het is mis in Dodewaard. De kerncentrale is vanaf half januari voor zo'n drie 
maanden stil gelegd om er enkele ingrijpende en razenddure reparaties uit te 
voeren. Het bleek niet makkelijk om er achter te k~n wat er nu precies in de 
kerncentrale aan de hand is; de KEMA en GKN hebben zich vooral vermoeid met 
het bagatelliseren van de techniese problemen. Ondanks de typerende vaagheid 
van de atoomlobby zijn enkele mensen van de Gelderse anti-kernenergiebeweging 
te weten gekomen wat er in Dodewaard aan de hand is. De lengte van het artikel 
zegt al dat het niet weinig is. Even doorbijten dus. 

De eerste nederlandse kerncentrale 
werd in 1968, in Dodewaard opgestart. 
De centrale heeft een vermogen van 50 
MegaWatt (elektries) en tegenwoordig 
vinden we dat nog maar een klein beet
je. De kerncentrale van Borssele heeft 
een vermogen van 500 MW{e) en veel ko
lengestookte centrales hebben een ver
mogen van 400-500 MW(e). Dodewaard 
werd gebouwd als demonstratiemodel 
voorde nederlandse industrie. In die 
tijd zat er immers nog veel toekomst 
in de kernenergie en diverse indu
stri~n (bv Nerat.oorn en Stork) wilden 
van de ervaringen in de Dodewaardcen
trale leren om zelf een atoomindustrie 
op te kunnen bouwen. Die nederlandse 
industrie is inmiddels failliet en 
zelfs als er nu een nieuwe kerncentra
le zou moeten worden gebouwd dan moet 
dat door buitenlandse bedrijven gedaan 
worden, zoals in Borssele. 

andere funktie 
Door de ontwikkelingen in de neder
landse atoomindustrie heeft Dodewaard 
gaandeweg een andere funktie gekregen: 
het op peil houden van de kennis. Do
dewaard geeft de GKN en de KEMA de 
kans om op internationaal nivo mee te 
blijven praten, en zodoende voldoende 
kennis en vakmensen in huis te houden 
voor een eventueel latere beslissing 
voor een grootschalige introduktie van 
kernenergie. Dit betekent dus dat er 
voortdurend moet worden geexperimen
teerd om internationaal telkens iets 
nieuws te vertellen te hebben. Een 
voorbeeld is de afvalverwerkingsin
stallatie die vorig jaar nog voor twee 

miljoen gulden is verspijkerd. Een an
der voorbeeld is de inspektieappara
tuur die ze zelf hebben ontwikkeld, 
en waardoor ze in staat zijn om tel
kens weer nieuwe records op het gebied 
van de totale beschikbaarheid te ves
tigen. 
Oe huidige reparatie past dan ook pri
ma in dit kader. Bij kerncentrales is 
vaak het probleem dat reparaties erg 
moeilijk zijn, en in verband met de 
hoge straling uiterst voorzichtig moet 
gebeuren. Dit heeft echter als gevolg 
dat de reparaties, met controle etcete
ra erg langdurig worden. In de tweede 
helft van de totale levensduur draaien 
kerncentrales gemiddeld maar 45: van de 
tijd. Dit kost uiteraard handen vol 
geld, zodat men alles probeert om deze 
reparatietijd te verkorten. Dat wil zeg 
gen men zoekt naar mogelijkheden om 
bijvoorbeeld tijdens bedrijf kleine re
paraties uit te voeren. De huidige ex
perimenten in Dodewaard, met een repa
ratie aan een geladen kern en met op 
afstand bestuurbare apparatuur zijn dan 
ook een kolfje naar de hand van de GKN 
en KEMA. 

leiding lek 
Wat is er aan de hand? De koelwaterlei 
ding zit aan het reaktorvat gelast via 
een zogenaamde stomp. Dit is een ver
dikking, een soort puist aan het reak
torvat gelast. Door het temperatuurver 
schil tussen het instromende relatief 
koude water en het hete reaktorvat ont 
staan juist op dit punt spanningen in 
het metaal, waardoor kleine scheurtjes 
kunnen ontstaan. Men probeert dit enig 

zins te voorkomen door binnen in de wa
tertoevoerleiding een tweede pijp van 
roestvrij staal aan te brengen, zodat 
het koude water niet direkt in aanra
king kan komen met het hete reaktorvat. 
Dit stuk dubbbele pijp wordt daarom 
"thermal sleeve" of "themtsch manchet" 
genoemd. 
Bij de inspektie tijdens de splijtstof
wt sse 1i ng begin 1982 b 1 eek echter deze 
binnenpijp te lekken. 
Hierdoor kon het relatief koude water 
di rekt in aa.nraki ng komen met de reak
torvatstomp. Zo zijn haarscheurtjes 
ontstaan met een lengte van 9 r.111, ten 
tijde van de inspektie van januarie 82. 
Uit de melaatkunde is bekend dat de el
lende met haarscheuren eigenlijk is dat 
ze soms plotseling, haast explosief. 
kunnen 'groeien'. Zo bleek bijvoor
beeld in de tweede wereldoorlog dat 
een groot aantal Amerikaanse Liberty
schepen, doordat zij zeer snel gebouwd 
waren, haarscheurtjes vertoonden. 
Doordat deze haarscheurtjes soms zo 
explosief groeiden zijn meerdere van 
deze schepen vergaan ofschoon er geen 
enkel vijandig schip in de buurt te 
beke.nnen was . 

in één klap 
Maar terug in Dodewaard. Wanneer deze 
scheuren erg groot worden dan kan de 
koelwaterleiding in êên klap afscheu
ren waardoor de reaktor zonder koel
water komt te zitten. Dit kan de in
leiding vormen tot éên van de ernstig
ste ongelukken die denkbaar zijn bij 
een kerncentrale. Maar volgens de 
kernfysiese dienst in Oen Haag waren 
deze scheuren met een lengte van 9 mm 
niet groot genoeg om direkt reparatie 
te eisen. Echter, op langer termijn 
vond men het wel raadzaam dat de 
stomp gerepareerd zou worden, omdat 
was gebleken dat de scheurtjes groei
den en men nooit zeker kon zijn hoe 
snel dit groeiproces zou zijn. 
Zo kreeg de GKN centrale toestemming 
de reparaties pas een jaar later uit 
te voeren. De GKN kreeg op die manier 
een jaar respijt om te kunnen oefenen 
op nagebouwde modellen op ware grootte 
die bij de KEMA in Arnhem waren opge
steld. 
Op zich i s het al een schandalige toe
stand dat het bestaan van deze scheu
ren nu pas in de openbaarheid komt. 
Maar dat er maandenlang wordt geoefend 
op de reparatie zonder dat er iemand 
daar iets van af weet, spreekt hele
maal boekdelen over de 'openheid' van 
de kernenergielobby. 
Dat jaar resp1jt dat de GKN kreeg was 
haar zeer welkom. Op de eerste plaats 
in verband met puur financiele a.spek
ten. Verder waren er nog al wat kom
plikaties bij het uitvoeren van de 
reparatie te verwachten: 
- de beperkte toegankelijkheid op de 
werkplek, deze zit buiten het reaktor
vat maar binnen de ammanteling en de 
beschikbare werkruimte meet slechts 
een breedte van 40 cm. 
- het stralingsnivo, zowel veroorzaakt 
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door de aanwezigheid van de kern als
door besmette onderdelen (leidingen)
in de reaktorkamer.
- geaktiveerde geleiderrollen op de
regelstaven.
- de aanwezigheid van een deel, o~ge

veer de helft, van de splijtstofstaven
in het reaktorvat.
- de 'schoorsteen' (die in andere ko
kendwaterreaktoren ontbreekt)

Naast het reaktorvat is een opslagbas
sin voor splijtstofstaven. Het is het
eenvoudigst 'om tijdens een reparatie
de splijtstofstaven in dat bassin op
te hangen. Omdat de GKN in het verle
den reeds heeft gezien dat de opslag
kappaciteit beperkt was, heeft zij in
1980 kompakt-rekken geplaatst. Hier
door was het mogelijk geworden in het
zelfde bassin meersplijtstofstaven op
te slaan. Maar aangezien dat rek ille
gaal geplaatst was, moet het op last
van de overheid worden verwijderd.
Deze affaire had alles te maken met
het eventueel terugsturen van opge
werkte splijtstofstaven uit de opwer
kingsfabriek te Windscale. Maar ook
zonder dat de splijtstof uit Windscale
terug komt is er ruimtegebrek in het
bassin. Voor de GKN geen reden om de
centrale (blijvend) stil te leggen. De
reparatie zal gewoon worden uitgevoerd
met de helft van de splijtstofstaven
nog in het vat.

de reparatie
Het waternivo in het reaktorvat zal
iets verlaagd worden zodat men het
herstel aan de voedingwaterinlaat kan
uitvoeren. Vanaf de binnenzijde van
het reaktorvat wordt materiaal wegge
slepen totdat de haarscheurtjes ver
wijderd zijn. De scheurlengte zoals
die nu wordt genoemd is gebaseerd op
ultra gevoelig geluidsonderzoek (ul
trasoon). Vooralsnog is het onduide
lijk wat men doet indien de scheuren
inmiddels veel groter zijn geworden.
Het is mogelijk dat men dan teveel
materiaal moet weghalen. In 'dat geval
bestaat de kans dat de Kernfysische
Dienst van het ministerie van Socia
le Zaken geen toestemming meer geeft
om de centrale weer op te starten.
Het is ook niet uit te sluiten dat de
situatie na de reparatie niet verbe
terd is. Door de moeilijke bereikbaar
heid is achteraf nooit met zekerheid
vast te stellen of de reparatie volle
dig is gelukt. Het is zelfs mogelijk
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dat door de laswerkzaamheden spannin
gen in het metaal ontstaan waardoor de
aansluiting in feite gevaarlijker is
geworden.

.ri ngl ei ding
Middels een ringleiding, met overal
gaatjes, wordt het water dat via
de reaktorvatstomp in het reaktorvat

komt gelijkelijk over dit vat verdeeld
Theo van Waas, de veiligheidsfunktio
naris die in het begin van de jaren
'70 door de GKN werd ontslagen onder
verdenking aan de Volkskrant infor
matie over haarscheurtjes en lekkages
in Dodewaard te hebben verstrekt,
dacht medio december j.l., zo lezen
wij in het Nieuwsblad van het Noorden
(16 dec), dat ook de ringleiding aan
vervanging toe was. Ir van Erpers
Royaards -in een tweede gesprek met
deze mening geconfronteerd- antwoord
de daarop "ik denk van niet, die lei
ding wordt elk jaar ook getest. Maar
je moet er natuurlijk altijd rekening
mee houden.' We hebben er jaren geleden
al op gerekend: Er ligt hier een
nieuwe klaar. Het maakt de zaak er
niet eenvoudiger op. Maar het is niet
onmogelijk. "

Op dat moment wisten wij al beter,
maar ook van Erpers Royaards wist wel
beter. Inmiddels is duidelijk geworden
dat de hele operatie sinds oktober min
stens drie keer stap voor stap is ge
oefend. Hierbij werd gebruik gemaakt
van twee modellen van het reaktorvat
plus nog een aantal detail-modellen,
alles op ware grootte in een reusach
tige hal van het laboratorium voor
mechanische technologie van de KEMA.

Bovendien is er bij de KEMA zelfs een
projekt geweest 'vervanging voedingwa
terverdeler' (sparger of ringleiding).
Dit laatste blijkt uit het boekje 'Do
dewaard doorgelicht' van A.J. van Loon
(pag.56) dat tijdens de persconferen
tie op 13 januari over deze reparatie
werd uitgedeeld. Er wordt dus al maan
den zeer gedetailleerd geoefend, maar
van Erpers Royaards wist van niks, al
thans dat wilde hij ons doen geloven.
De verwachting van Theo van Waas dat
ook de ringleiding vervangen moest
worden, is intussen juist gebleken.

verbrossing
Dit geeft des te meer gewicht aan
een andere uitspraak van van Waas,
die hij tegelijkertijd deed. Hij ver·
moedde dat ook het reaktorvat zelf in
problemen verkeert. Onder invloed van
een voortdurende bestraling met neu
tronen zou het reaktorvat aan het ver
brossen zijn. Deze keer zullen we dus
maar niet eens meer de moeite nemen
om van Erpers Royaards aan het woord
te laten.(Dat maakt de reparatie niet
begrijpelijker, wêl hoe GKN en KEMA
liegen als hun dat beter uitkomt.)
In datzelfde boekje 'Dodewaard door
gelicht' staat het volgende te lezen:
"De verbrossing van staal die optreedt
onder invloed van langdurige bestra
ling met neutronen, betekent niettemin
dat het stalen reaktorvat in Dodewaard
ter hoogte van de kern ook in zekere
mate verbrossing ondergaat". Men heeft
voor onderioek mbt tot verbrossing
metalen proefstukken aan de binnenzij
de van het reaktorvat gehangen. "Daar
bij is vastgesteld dat de verbrossing
nog zo gering is, dat voor de gehele
veronderstelde levensduur van Dode
waard (40 jaar, h.w.) geen problemen
ten aanzien verwacht worden."
In 1981 bleek bij 15 kerncentrales
in de VS dat het staal van de reaktor
vaten zo bros was geworden dat het
hele reaktorvat vervangen moest wor-

den. de GKN haastte zich toen te ver
klaren dat de kerncentrales in Neder
land dat gevaar niet liepen omdat
hier een andere staalsoort gebruikt
zou zijn. Helaas werd hier niet bij
vermeld dat twee minder bekende cen
trales in Nederland wel gevaar lie
pen. De onderzoeksreaktor bij het'
ITAL in Wageningen is mede op grond
hiervan gesloten. De Hoge Flux-re
aktor van de EeN in Petten is even-



eens afgekeurd en zal dit jaar ('83)
moeten worden vervangen. Over de kos
ten van die operatie durft niemand
zich uit te laten.

niet te repareren
Helemaal onderin het reaktorvat zit
een stomp van het zogenaamde reaktor
water-zuiveringssysteem. Er ontstaat
namelijk onderin het vat een opeenho
ping van radio-aktieve stoffen die
door onder andere slijtage van de lei
dingen in het reaktorwater komen. Via
deze stomp kan men de verontreiniging
verwijderen (zuiveringssysteem).
Door de persoon waarbij het verhaal
over de reparaties het eerste hoorden
werden we ook attent gemaakt op het
volgende: aan verschillende aansluit
stukken zijn in het verleden repara
ties uitgevoerd; het betrof altijd de
overgangsstukken (zes stuks vervangen)
Maar tot nu toe is nooit sprake ge
weest van reparaties aan het aanslui
tingsstuk van die onderste stomp (zui
veringssysteem) • Dat is een merkwaar
dige zaak. Dat zijn we dus gaan onder
zoeken.
Nu zijn er best een aantal redenen te
bedenken waarom die stomp geen proble
men zou opleveren. maar het tegendeel
is ook mogelijk. Frappant is in ieder
geval dat er in het verleden een haar
scheurtje is ontdekt. Een jaar later
werd de' zaak wederom bestudeerd om te
onderzoeken of het haarscheurteje in
de stomp of in het overgangsstuk zat.
Konklusie: het zit n1et het overgangs
stuk (De Ingenieur jrg 91. nr 36.
p 614-615). Over de stomp wordt niets
meer gezegd in de publikatie.
Dit systeem is uit de aard der zaak
sterk radio-aktief. Wat echter belang
rijker is: indien men scheuren waar
neemt kan men die niet repareren. In
verband met het ruimtegebrek kan men
daar slechts voor inspektie bijkomen.
(Dat was al jaren apparatuur ontwikke
len voordat men er bij kon.) Reparatie
is echter uitgesloten. zeker met een
deel van de splijtstof in het vat.
Dit zou ook een goede verklaring kun
nen zijn voor de mededeling die wij
kregen dat men bij de GKN en KEMA nog
niet zeker weet of de reparartie wel
zal slagen.

bagatelliseren
In de pers zijn inmiddels een aantal
(merendeels zeer slechte en kritieklo
ze) verhalen verschenen over de repa
ratie van de Dodewaardcentrale. In
nogal wat gevallen werd meliding ge
maakt van het feit dat de direktie al
le vertrouwen had in het welslagen van
de reparatie. Hierbij werd dan vermeld
dat de reaktor voor de volgende
100.000 uren geschikt gemaakt zou wor
den (van 1968 tot heden zijn in 14
jaar tijd,ook ongeveer 100.000 uren
gemaakt). Temerken aan de artikelen
zijn er weinig journalisten geweest.
die hebben begrepen dat dat gereedma
ken voor de volgende 14 jaar sloeg op
de stoomturbine-revisie.
Uitvoering van deze revisie zegt niets
over de aard en omvang van de haar
scheuren in het reaktorvat en evenmin

iets over de kans van slagen van de
reparatie aan de voedingwaterstomp.
ringleiding etcetera. Dok hieruit
blijkt dat de GKN en KEMA moedwillig
proberen de zaak t~ bagatelliseren.,
In het jaarverslag van de GKN van '81
staat te lezen dat de turbine-revisie
in 1982 zou plaatsvinden. Mogelijk om
de reparatie aan eerder behandelde
stompen te kombineren met de turbine
revisie (de reaktor ligt minder lang
stil) is in 1982 besloten om de revi
sie pas begin '83 uit te voeren. Dat
het hier om een 'normale' reparatie
gaat zoals KEMA en GKN ons wi,ll en doen
geloven. blijkt wel uit het feit dat
een inspektie maar eenmaal in de acht
jaar noodzakelijk wordt geacht. Een
deel van de stoomturbine wordt vervan
gen in verband met slijtage. Het be
lang van deze operatie is onder andere
dat iedere schade aan splijtstofstaven
radio-aktieve besmetting van de turbi
ne oplevert.

de kosten
De kosten die KEMA en GKN opgeven moe
ten we met een korreltje zout nemen. In
de Arnhemse Courant van 15 december
heeft van Erpers Royaards het over
"ruim drie miljoen gulden". De staats
sekretaris Koppeyne van de Cappello
houdt het op 16 december op drie tot

vier miljoen. zich baserend op gegevens
die door de GKN zijn verstrekt. Nog op
die zelfde dag heeft van Erpers Ro
yaards het over een pedrag tussen de
drie en vijf miljoen gulden ( Nieuws
blad van het Noorden).
De Arnhemse Courant van 14 januarie:
"De vervanging van het tussenstuk gaat
ongeveer zes miljoen kosten. Dat bedrag
is moeilijk precies te schatten •••. "
Nog een dag later (De Volkskrant van
16 januarie) "van Erpers Róyaards noemt
een eerdere kosten schatting van drie
tot vijf miljoen voor de hele operatie
aan de lage kant. Hij acht het mogelijk

dat het op dubbele uit zal komen.
Het is mogel ijk dat van E,rpers Ro
yaards hierover intern op de vingers
is getikt. De SEP heeft altijd beweerd
dat een voortijdige stillegging van
Dodewaard ontzettend veel geld kost.
De commissie Beek heeft de SEP-cijfers
domweg overgeschreven en geeft voor de
kosten een bedrag van 250 miljoen op.
Als van Erpers Royaards nu gaat bewe
ren dat een stilleging voor drie maan
den. inclusief alle kosten voor de re
paratie. slechts drie miljoen kost.
dan spreken ze zichzelf tegen en dat
kan natuurlijk ~iet.

risiko's
In een maand tijd van ruim drie mil
joen naar mogelijk tien miljoen. De
tijd zal ons leren of het misschien
toch geen dertig miljoen wordt~ zoals
ons vertrouwelijk was meegedeeld. Op
merkingen van de kant van de GKN of
KEMA over de kostprijs zijn .gezien
het voorgaande. onzinnig. indien niet
wordt vermeld waar het aan besteed
wordt. Zeker wanneer de omvang van de
problemen is toegenomen sinds de in
spectie van van januari 1982 kan de
prijs nog verder oplopen.
Belangrijker is echter het ev~ntuele

gevaar van deze operatie.
De huidige risicoberekeningen voor

kerncentrales werken met een zogeheten
'foutenboomanalyse' • Dat wil zeggen:
omdat men geen statistisch uitgangsma
teriaal heeft voor kernongevallen wor
den deze kansen berekend aan de hand
van kleinere foutjes. bijvoorbeeld het
loslaten van een deksel. het open
blijven staan van een afsluiter. etc.
Men meent dat men voor dit soort fout
jes wel voldoende berekeningsmateriaal
heeft. Alle foutjes en fouten worden
opgeteld en vermenigvuldigd en het re
sultaat is de kans op een groot on
geval.
Op deze berekeningswijzen zijn rappor-
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ten als het Rasmussen- en het Oak
Ridge-rapport gebaseerd. Op die rede
neertrant is tercht nogal veel kritiek
-niet op de laatste plaats vanuit de
wetenschappelijke hoek-. Maar voora1s
no~ gaat de atoomlobby uit van deze
analyses.
Maar van de 'unieke' reparatie in Do
dewaard is geen goede berekening van
de ongevalskans. Het opstellen van de
ze foutenboomanalyses duurt jaren en
als er al uiteindelijk zo'n risico
berekening is, dan is die niet geldig
blJ een reparatie aan de Dodewaardcen
trale met
a. een schoorsteen in het reaktortvat
die (uitgezonderd één andere reaktor)
nergens anders op de wereld is aange
bracht.
b. splijtstof in het vat.
c. een volopslagbassin.
Bij de risico-analyse van Dodewaard is
zowiezo weinig aandacht bestaad aan
enkele specifieke aspecten van deze
centrale. Zo wordt in de RASIN-studie
(een rapport van enkele duizenden pa
gina's) uitvoerig aandacht besteed aan
het ergst denkbare ongeval in Dode
waard, nl. een breuk in het circulatie
systeem dat het water moet rondpompen
als de hoofdkoeling uitvalt. Echter,
Dodewaard is een van de weinige cen
trales die in het geheel niet beschikt
over zo'n cirkulatiesysteem.
Een ander punt is ook het feit dat de
GKN wil doen geloven dat de werknemers
die de reparatie moeten uitvoeren to
taal geen gevaar lopen, omdat alles op
afstand bediend kan worden. Ze verge
ten dan wel te vermelden dat de appa
ratuur door mensen op hun plaats moet
worden gebracht. Hierbij zullen ze
noodzakelijkerwijs een vrij hoge stra
lingsdosis oplopen.

middelmatig aktief
Van de ongeveer drie maanden durende
reparatie zal weinig radio-aktief af
val overblijven, aldus van Erpers Ro
yaards. Hierbij wandelt hij vrolijk
voorbij aan wat wel het grootste pro
bleem van kernenergie wordt genoemd:
het afval.
Veel of weinig iijn -zeker voor van
Erpers Royaards- rekbare begrippen.
Het gaat bovendien niet om het volume
maar om de straling (zie elders in de
ze Onderstroom).
Meest kenmerkend voor het gemak waar
mee de atoomlobby over het probleem
van het afval denkt is een citaat zo
als dat op de persconferentie van de
GKN kon worden gehoord:"Als je het in
veel beton stopt is het laag-radioak
tief en als je het in minder beton
stopt is het middel-radioaktief."

tenslotte
Gezien de internationale ontwikkelin
gen wordt het tijd dat de nederlandse
atoomlobby gaat inzien dat kernenergie
een aflopende zaak is. Zo zijn er
sinds 1972 in de VS helemaal geen
nieuwe orders meer geplaatst voor
kerncentrales. De centrales die nu af
en toe nog worden afgeleverd zijn
allemaal vóór 1972 besteld. De proble
men zoals ze hierboven beschreven zijn
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gelden niet alleen voor Nederlandse
kerncentrales.
De problemen met de reaktoren tijdens
bedrijf en tijdens reparaties, tijdens
transport van splijtstof of afval, de
d~mpingen in de oceaan, 'tijdelijke
opslag'in Velsen of waar dan ook, of
definitieve opslag in zoutkoepels zul
len dermate groot worden dat we kern
energie wel moeten afwijzen. Maar een
ander zeer groot probleem is de gecen
traliseerde opzet van de elektrici
teitsvoorziening die noodzakelijker
wijs aan kernenergie verbonden is.

De milieubeweging zit in een lastig
parket. Zij is ontstaan eind jaren '60
begin jaren '70. In deze tijd begonnen
de pijnlijke gevolgen van de snelle e
konomiese groei voor velen zichtbaar te
worden. Anderzijds kon de prille milieu
beweging inspelen op de eerste kinken
in de groeikabel (de energiekrisis van
'73). Deze achtergrond bepaalt in ster
ke mate de uitgangspunten van de orga
nisaties die in die tijd ontstonden.

Inmiddels heerst er een ekonomiese kri
sis waarvan de gevolgen veel direkter
worden ervaren dan die van de milieu
krisis. De tema's waarmee de milieube
weging tienjaar geleden naar voren is
gekomen (grenzen aan de groei, wel
vaart versus welzijn) zij n in de open
bare meningsvorming volledig op de ach
tergrond geraakt. Milieubescherming,
een ander beleid: ze worden eerder af
geschilderd als lastige hinderpalen
voor ekonomies herstel dan als hoop
voor de toekomst. De plannen waarin de
milieubeweging destijds haar ideeën
verwoordde (zoals de Blauwdruk voor O
verleven) zijn in de verste verte geen
werkelijkheid geworden. Het kernthema
stopzetting van de ekonomiese groei mag
dan bereikt zijn, maar dan niet door
haar toedoen en zonder dat iemand er
blij mee is. Op de huidige ekonomiese
krisis heeft de milieubeweging geen
antwoord, of in ieder geval geen ant
woord dat net zoveel aandacht krijgt
als tien jaar geleden.

De Vereniging Milieudefensie organi
seert als aanzet tot een diskussie hier
over de Dag van de Toekomst. De bedoe
ling is om met velen uit de milieu
energiebeweging te komen tot een krea
tieve aanpak van de huidige situatie,
en niet te blijven hangen in de huidi
ge patstelling.

Op 19 februari zullen vier mensen uit
diverse hoeken van de milieubeweging
een inleiding houden. Dit zijn Roe1 van
Duyn (MeMo), Theo Potma (Centrum voor
Energiebesparing), Kaisa ? (Vrouwen
tegen Kernenergie) en Sib1e Sjeune
(Stroomgroep Nijmegen).
's Middags zaT in werkgroepen gediskus-

Hierdoor ontstaan machtsmonopolies
van enkele personen of instellingen
die alleen gehandhaaft kunnen blijven
als de burgers 'braaf en onnozel'
blijven. Als het aan de GKN en KEMA
ligt zal dat,gezien hun opstel1ing,zo
blijven.
Wat ons betreft blijft Dodewaard dicht
Demonstreer mee op 26 februari in
Arnhem.

Ha.rry en Barry
AKB Arnhem

,

sieerd worden over meer specifieke the
ma's als: produktie en konsumptie,
voedsel produktie en -konsumptie, grond
stoffen en kringloop, energie, afval,
technologiese ontwikkelingen, arbeid en
vrije tijd, samenleving en demokratie,
ruimtelijke ordening,'natuurbehoud en
Derde Wereld. Verder zal gepraat wor
den over de betekenis voor de milieu
beweging van het CE-scenario, het eer
ste uitgewerkte alternatief voor het
huidige beleid en komt de vraag aan de
orde of ciók in Nederland behoefte be
staat aan een Groene Partij.
Het kongres wordt afgesloten met een
forum over nieuwe technologieën. En
wel onder leiding van Ad 's Gravezande.

Dag van de Toekomst: Binnengasthuis,
Amsterdam. Aanvang 10.30 uur.
Forum: Vlaams Kultureel Centrum, Nes
43b, Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.



Hoe verder en hoezo? 
bijdragen strategie-weekend AKB 
Op 4-5-6 maart wordt er in Arnhem weer een strategieweekeinde gehouden voor de 
AKS. Als Onderstroom willen we daaraan in dit nummer een bijdrage leveren. Het 
leek ons een goed idee om verschillende mensen uit het land en verschillende 
stromingen uit de AKS aan het woord te laten. Daarom hebben we een tiental men
sen aangeschreven. Om de bijdragen wat te struktureren is hen een aantal vragen 
vonrgelegd, waarop zij gevraagd werden in te gaan. Hieronder plaatsen we de 
eerste drie binnenge~omen reakties. 

De vragen luiden als volgt: 
1. Oe Dodewaard Gaat Dicht-beweging 
kenmerkt zich door de volgende uit
gangspunten, zoals die in 1980 gefor
muleerd zijn: recht op verzet, open
baarheid en basisdemokratie. Kun je je 
eigen geschiedenis daarin beschrijven? 
Hoe kijk je daar nu tegen aan? Wat 
zijn de konsekwenties van jouw stel
lingname voor de toekomst? Hoe denk je 
de huidige impasse te doorbreken? 
2. De huidige beweging mist elke vorm 
van kontinulteit doordat er geen orga
nisatorfes verband bestaat. Vindt je 
dat die organisatie sterker moet wor
den of moet de strategie van de AKS 
afgestemd worden op dit gegeven? 
3. Waarop vindt je dat de strijd zich 
in de komende tijd moet richten? Er 
zijn nogal wat verbindingen met andere 

strl j dterreinen: vredesbeweging, vrou
wenbeweging etcetera. Er gaan daar
naast de laatste tijd stemmen op om de 
strijd minder op kernenergie en meer 
op de kris is en de gevolgen daarvan te 
richten, omdat dat de mensen meer aan 
zou spreken. 
4. Ben je van mening dat de strijd ge
ïntegreerd moet worden? Hoe zie je 
konkreet de verbanden tussen de zoge
naamde nieuwe sociale bewegingen? 
5. In hoeverr.e vindt je het belangrijk 
om ook in de strijd tegen kernenergie 
met andere organisaties samen te wer
ken? We denken dan aan politieke orga
nisaties, maar ook aan delen van de 
AKS die de uitgangspunten van DOde
waard Gaat Dicht niet onderschrijven. 
6. Waarop moet de strijd zich in de 
komende tijd richten? 

Duidelijkheid brengen in strukturen 
Strobreed is een werkgro~p tegen kern
energie en kernwapens uit het gelderse 
Dieren. Van hen is de onderstaande re
aktie afkomstig. 

-Ten aanzien van de eerste twee vragen 
hebben het volgende. Onze basisgroep 
is opgezet met kernenergie als speer
punt van de ant-kapitalistiese strijd. 

foto gerlo beemink 

Omdat we in een kleine plaats werkzaam 
zijn, hebben we ook aktiviteiten op 
ander gebied, zoals kernbewapening, 
militarisme en fascisme bestrijden. 
Enkele van ons zijn ook aktief in de 
vrouwenbeweging en in Derde Wereld
groepen. Het aanpakken van één symp
toom van deze partiarchale kapitalis
tiese wereld, terwijl je de andere 

symptomen ongemoeid laat, lijkt ons 
niet juist. Om ons te specialiseren 
zou de groep gesplitst moeten worden. 
en daarvoor zijn we met te weinig .en 
sen. In een starl kan dat wel anders 
liggen. Specialisering kan wel eff1-
cienter zijn, maar blokkeert tegelijk 
inzichten in het grotere geheel . Een 
bewustmakingsgesprek gaat zelden al
leen over kerncentrales. Inzicht in 
andere vormen van onderdruk·king is . 
noodzakelijk. In de AKS-praktijk is 
bijvoorbeeld al duidelijk naar voren 
gekomen dat het intern onderdrukken 
van vrouwen je anti- kernenergiestrijd 
afbreekt. Ook inzicht in internatio
nale konsekwenties van je alternatie
ve ideeën is nodig. Als de andere fa
cetten van anti-kapitalistiese strijd 
binnen de basisgroepen aan de orde 
komen, zal het op landelijk overleg 
niet nodig blijken daarover te praten. 

struktuur 
Gedurende de laatste jaren zijn we 
het gezamelijk eens geworden over de 
noodzaak van geweldloosheid in akties. 
We proberen ons aan de principes van 
basisdemokratie te houden. Oe huidi
ge impasse in de AKB is volgens ons 
medeveroorzaakt doordat we, buiten de 
traditionele aktievormen (demonstra
tie.s, materi~le blokkades) om, geen 
vervangende aktievormen vonden, die 
aan zouden kunnen slaln bij zowel 
pro- , anti-, als buitenparlementaire 
aktievoerders. Zoneder geweldloze 
burgerlijke ongehoorzaamheidsakties 
za 1 de AKS geen vu i st kunnen ma·ken, 
dat w\1 zeggen niet landelijk. Oe 
basisgroepen hebben hun bestaans
recht allang bewezen. 
We hebben een plan opgezet voor een 
duidelijker struktuur. ~e hopen dat 
er op die manier in de toekomst meer 
kontinufteit kan komen. Het plan is 
ons insziens mêér basisdemokraties 
dan de AKB en de landelijke overleg
gen tot nu toe georganiseerd waren . 
Ons voorstel voor een betere organi
satie: 
Landelijk Overleg -~ Energie Plat-

~ form 
Regio/Provincie 

I ,., 
Basis -------------~ Vredesbeweging 

Vrouwenbewe
ging etcetera 

werkwijze 
Regio's of provincies beleggen bij
voorbeeld één keer per maand een 
vergadering, waaraan ongeveer twee 
mensen uit elke basisgroep deelnemen. 
Twee of vier keer per jaar is er een 
landelijk overleg waar ongeveer twee 
personen van elke regio/provincie 
aanwezig zijn. Dezelfde mensen bij 
voorkeur niet vaker dan twee keer 
achter elkaar. Er komt geen lande
lijke top of leiding, maar wel een 
soort groep, bijvoorbeeld een paar 
mensen uit het centr1.111 van Nederland 
die de koördinatie regelen . Die groep 
zou als taak hebben: verzamelen van 
kontaktadressen van alle basisgroepen, 
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en vervolgens een telefoonketen in el
kaar zetten; deelname aan landelijke 
energie-platform bijeenkomsten;. kom
munikatie verzorgen met een regelmatig 
verschijnend blad als Afval. 
Het regionaal/provinciaal overleg 
werkt aktieplannen uit, die de basis
groepen meebrengen. Deze akieplahnen 
kunnen op het landelijk Overleg bespro 
ken worden. Het Landelijk heeft be
slissingsrecht, de beslissing ligt bij 
de basis . 
Problemen gaan terug naar de basis
groepen 011 daar doorgepraat te worden. 
Iedereen is autonoom. 
Wie een aktie ziet zitten doet mee, 
anderen vanzelfsprekend niet. Zo kan 
een voorstel van een basisgroep Of als 
geplande aktie bekend gemaakt w-rden, 
en iedereen die wil doet mee, 6f door
gesproken worden en aangepast aan de 
meningen van meerdere mensen. 
Evalueren en grondig inhoudelijk pra
ten (zogenaamd oeverloos gelul) ge
beurt in de b&sisgroepen, minder in de 
regionale overleggen en hauwelijks in 
het landelijk. 

ko11111unikatie 
Aktieplannen die vanuit de basis, de 
regio, het landelijk of het platform 
ontstaan, kunnen via een blad als Af
val bij de basis terecht komen om al
daar besproken te worden. Daarna komen 
via Afval en de afgevaardigden de door 
de basis goedgekeurde , afgekeurde en 
gewijzigde plannen terug. 
Nog steeds is iedereen autonoom. In 
een blad als Afval, dat uit de regio's 
ondersteund zal moeten worden, worden 
inhoudelijke geschilpunten opgenomen. 
Het zal ongeveer twee keer per maand 
uit moeten komen. 
Deze struktuur beoogt meer zeggenschap 
voor iedereen. Zoals het tot nu toe 
ging mag wel meer anarchistfes lijken, 
maar in feite hadden de grootste bek
ken het meeste te zeggen. Het voor
stel is en blijft een suggestie, en 
staat of valt bij het bestaan van een 
kommunikatiemiddel en een groep mensen 
die dit op zich willen nemen. 

samenwerking 
Ten aanzien van de vragen 3, 4 en 5 
het volgende . Kernenergie is de speer
punt van veel verzet. Er zijn veel bin 
dingen .et allerlei groeperingen en 
organisaties, maar die hoeven wat ons 
betreft niet strak landelijk georgani
seerd te wordeh. Wel is samenwerking 
met andere energie-bewegingen van be
lang wanneer de AKB zich wil verbreden 
§ls de AKS zich wil verbreden. 
Samenwerking betèkent konkreet deelna
me aan een breed ant.i-kernenergieplat
form. Het basisdemokratiese karakter 
hoeft binnen zo'n platform nog geen 
gevaar te lopen. Er kan samengewerkt 
worden op punten waarover weinig of 
geen meningsverschillen bestaan. 
Oe deelname van de AKB aan een plat
form hangt we 1 af van de behoefte 
daaraan bij de basis. Via afgevaardis
den komt vanzelf een uitspraak bij het 
landelijk overleg. 
Oe landelijke AKB zal zich op kern
energie richten, terwijl de basisgroe-
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pen een ruimer aktievlak kunnen kiezen 
Volgens ons is het belangrijt dat er 
plaatselijk goed kontakt is tussen de 
verschillende groeperingen, niet al
leen met de groepen die speciaal met 
kernenergie bezig zijn. Bij akties 
zijn niet de doelstellingen van de be
wegingen van het grootste belang, maar 
de konkrete aktiedoelen en -vormen . 
Als je die hiet onderschrijft, doe je 
gewoon niet mee. 
Volgens ons moet de strijd zich in de 

nabije toekomst richten op Dodewaard 
Gaat/Blijft Dicht, er moeten veel dui
delijke en geweldloze akties zijn. We 
moeten onze fantasie en kreativiteit 
aan het werk zetten. 

Strobreed 
Werkgroep tegen 
Kernenergie en 
Kernwapens 

Postbus 126, Dieren 

Autonomie okay, maar met verbreding 

OLT,VV~t~AMPERE,OHM IULH WIR IN HA\1~ 
~ rlABEn 

VOR 

foto gerlo beernink 

De anti-kernenergiestrijd in Groningen 
is een tijd lang gekonsentreerd ge
weest rond het verzet tegen de opslag 
van kernafval in de zoutkoepels van 
Groningen en Drenthe. Marja is vanaf 
die tijd aktief geweest in de AKB en 
heeft de volgende reaktie geschreven. 

"Wat die uitgangspunten en dus de 
eerste vraag betreft: waar recht on
recht wordt, wordt verzet een plicht . 
Zo geldt dat voor mij wel enigszins . 
Hoe meer je in die kernenergiewereld 
duikt. hoe meer onrecht je tegen komt . 
Oeste duidelijker wordt het dat dat 
niet zomaar mag gebeuren. Het wordt me 
steeds duidelijker dat kernenergie al
leen maar kan besta.an bij de gratie van 
geheimhouding. ondemokratiese besluit
vorming, valse voorlichting van het pu
bliek en hard politie-optreden . Afge
zien van alle gevaren die kernenergie 
met zich meebrengt zijn ook dit al re
denen genoeg om in verzet te komen . 
Ikzelf ben in augustus '80 aktief ge
worden en heb me samen met mijn toen
malige basisgroep voorbereid op de 
blo1<kade in Dodewaard. Toen werd er 
nog vrij veel waarde gehecht aan de 
basisdemokratie, hoewel die niet over
al even goed werkte omdat we nog moes
ten leren hoe er mee te werken. 
Ik vindt die basisdemokratie nog 
steeds heel belangrijk; het feit dat 

'iedereen' zich bij de besluitvom1ng 
betrokken voelt/kan voelen en het feit 
dat gestreefd wordt naar koncensus is 
een waarborg voor het gezamenlijk ver
antwoordelijk voelen voor een goed 
verloop van de aktie. 

autonomie 
Ik vindt 't jammer dat er op het mo
ment een neiging bestaat het basisgroe
pen-idee weer te verlaten en weer tot 
stemmen in plaats van streven naar kon 
census over te gaan . Janner , omdat bij 
een aktie de inzet vanuit iedereen 
zelf moet komen en dat gaat moeilijk 
bij meerderheidsbesluiten die je niet 
ziet zitten. 
Je ziet als reaktie hierop de groefen
de autonomie: een middenweg tussen 
meerderheidsbesluiten en koncensus. 
Wel wat overleg. maar verder voert ie
der groepje haar plannetje uit. Ik 
denk dat dit prima werkt voor 'meer 
ervaren' groepen en mensen. Vele 'klei 
ne akties' zoals bij het dumpen zijn 
r het gevolg van. 
Diskussiepunt blijft hoe je de bewe
ging kunt verbreden bij dit 'autonomen 
model'. Minder ervaren groepen en men
sen hebben eerder behoefte aan meer o
verleg. meer diskussie en uitgebreide
re voorbereiding, en dat valt nu een 
beetje buiten de boot. 



Massale akties zoals Dodewaard '80 en 
'81 zie ik dan ook niet zitten in deze 
tijd van 'autonomie' omdat massale ak
ties, die open willen staan voor zo
veel mogelijk mensen, toch een minimum 
aan overlegstruktuur vragen. Almelo 
'81 was een goed voorbeeld van hoe je 
kunt werken met basisdemokratie in een 
aktie van zo'n 800 6 1000 mensen. Er 
was een basisgroepenoverleg, een hek
kenoverleg en een algemeen overleg; 
daarna gingen de resultaten weer terug 
naar de basis. Bij Petten '81, waar 'n 
100 tot 150 mensen waren, werkte het 
overleg ook goed, tot op het moment 
dat iedereen overvèrnoeid raakte. 
Maar Dodewaard '81 was een aktie waar 
het niet meer werkte. Veel van de dui
zende mensen zaten niet in basisgroe
pen, waardoor een blokkade-overleg op 
een blokkade waar zo'n 500 mensen za
ten niet of nauwelijks van de grond 
kw~. laat staan dat dat lukte met een 
algemeen overleg .•• 

rechts 
Volgens mij kun je op dit moment niet 
veel anders dan 'kleine ', 'flitsende' 
akties houden hier en daar. Het 
liefst in eenzelfde periode rond een 
zelfde objekt, zoals bij het dumpen in 
'82. Daarnaast ozuden dan landelijke 
of lokale demonstraties georganiseerd 
kunnen worden om de massale ondersteu
ning te laten zien. 
Massale, openbaar aangekondigde akties 
moeten ook steeds meer rekening houden 
met reakties, Oud-Strijders legioen. 
Zij zijn uit op kriminalisering van de 
Al<B en het buiten elke proportie getre 
den politiegeweld (steeds meer traan
gas en getrokken pi sto 1 e.n) spee 1 t hen 
in de kaart. Bij kleinere, geheimere 
akties hebben zij veel minder kans. 
Reakties van rechts en het gewelddadig 
politieoptreden zouden op zich geen 
rol mogen spelen in je aktiestrategie. 
Maar de geweldsspiraal schrikt mij wel 
af> ik heb er nog geen goed antwoord 
op gevonden en daarom kies ik op dit 
moment (tijdelijk?) voor het zoveel mo 
gelijk vermijden van zo'n konfrontatie 
door te kiezen voor kleinere akties, 
waarbij ze geen kans krijgen. 

organisatie 
Over de tweede vraag, ten aanzien van 
de organisatie van de AKB: lateij we 
'lsjeblieft oppassen voor 'overorgani
satie' en het verworden tot instituten 
en log werkende burokratieën. Via een 
aantal AKS-bladen als Onderstroom, Af
val, Atoomalarm en ook via Bluf (een 
amsterdamse stadskrant; red.) kan de 
nodige informatie verspreid·worden en 
kan iedereen die dat wil op de hoogte 
blijven. lokaal kunnen klei~e akties 
voorbereid en uitgevoerd worden. Zijn 
er aktualiteiten die een landelijk 
overleg vragen, dan kan op zo'n moment 
een landel ijk overleg bijeen geroepen 
worden. Op zo'n landelijk overleg kun
nen globale kaders afgesproken worden 
en verschillende plannen enigszins op 
elkaar afgestemd worden. Uiteraard kan 
ook informatie uitgewisseld worden. Zo 
kan bijyoorbeeld landelijk een periode 
afgesl)roken worden wa.arin akties zul-

len plaatsvinden rond een bepaald tema 
objekt/incident/aktualiteit. Daar kan 
dan ook een datum afgesproken worden 
vboreen grote demonstratie. 
Ik denk dat het bijvoorbeeld heel goed 
zou zijn geweest als er naast alle ak
ties rond de dumping dit jaar ook een 
grote demonstratie was geweest. Niet 
omdat ik denk dat demonstraties druk 
uitoefenen, maar. om mensen die achter 
de argl.lllenten van je aktie staan de 
kans te geven dat te laten zien. Als 'n 
ondersteuning dus van die kleine (niet 
massale) akties, zodat we niet geïso
leerd en gekriminaliseerd worden. 

kernwapens 
De strijd tegen kernenergie moet door 
blijven gaan; we hebben nog lang niet 
gewonnen. Hoewel de plannen voor een 
eventueel te bouwen derde kerncentrale 
nauwelijks meer aan de orde zijn, 
blijkt uit het jaarverslag van de Sa
menwerkende Elektriciteits Producenten 
(SEP} wel dat er reeds uranium is aan
gekocht voor die derde centrale. De 
Kommissie Beek en.de VVD zijn nog 
steeds volmondig voor het openhouden 
van Dodewaard en Borssele. Nu alle ar
gumenten v66r kernenergie vrijwel 
doorgeprikt zijn , wordt nu het argument 
'we kunnen de technologiese kennis niet 
missen'. 
Waarvoor we die kennis nodig hebben, 
wordt niet gezegd maar het lijkt wel 
al duidelijk te worden: de strijd te
gen kernenergie is tevens de strijd 
tegen kernwapens. Het is immers dezelf 
de technologie . 

foto jan banning 

We komen nu bij de. vraag naar de samen 
werking tussen verschillende beweging
en: nu meer dan ooit moeten de akties 
tegen kernenergie en kernwapens gebun
deld. worden. 
De indianen, aborigionals, namibiërs 
etcetera zwoegen heus niet in de ura
niummijnen alleen voor die kernenergie 
Kernenergie was juist als vreedzame 
toepassing voor uranium nodig om de 

mijnen onopvallend uit te kunnen brei
den voor de bommeAproduktie. 
We zouden die nukleaire kennis niet 
kunnen missen om ekonomiese redenen? 
Hoezo? Wat voor pro·dukten zouden we 
dan moeten maken met die kettnis? Nog 
geavanceerdere wapens? En kiezen wfJ 
daarvoor, of 1 s 't Grote Broer in Ame
rika, die ons via de NAVO verplicht om 
onze nukleaire indu.strie op hoog nivo 
te houden? 
Kortom, het wordt steeds noodzakelij
ker om al deze linken tussen kernener
gie en kernwapens, en militarisme en 
internationale druk, duidelijker naar 
voren te brenqen. 
Een heel ander punt is de link met de 
vrouwenbeweging . Het blijkt, dat ook 
in een beweging als de AKB het seksis
me voortdurend de kop op steekt. Als 
reaktie hierop gaan steeds meer vrouwen 
binnen de AKB nadenken over akties al
leen met vrouwen. Het landelijk vrou
wenweekeinde in Rotterdam was druk be
zocht. 
Ik vindt het heel goed dat vrouwen in 
de AKB zich organiseren en eigen ini
tiatieven nemen. Ik doe daar zelf graag 
aan mee. 

oorzaak en gevolg 
Ik geloof niet, dat we de strijd meer 
op 'de krisis en haar gevolgen' moeten 
richten. In ieder geval niet om de re
den dat dat de mensen meer aansl)reekt. 
Eerder zou je het kunnen hebben over de 
krisis en haar ~orzaken, want die óor
zaken konden weleens heel veel te maken 
hebben met dezelfde krachten die kern-

energie pushen. Wel zouden we ~e ekono
miese krisis in onze strategie kunnen 
gebrutken: alles en iedereen moet be
zuinigen behalve kernenergie (Kalkar, 
reparatie Dodewa.ard, kosten ops 1 ag van 
het afval, etcetera) en defensie . Over 
al vallen duizenden ontslagen, maar 
Dodewaard en Borssele mogen niet dicht 
omdat dat 450 arbeidsplaatsen zou kos
ten. Alles wordt duurder, ook de elek-
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triciteit, want kernenergie is nu een
maal heel erg duur. Dat wordt in deze 
tijd ekstra duidelijk. 
Maar 't klote van de strijd tegen kern 
energie is, dat het niet om· argumenten 
gaat, want dan hadden we allang gewon
nen. De atoomlobby heeft nauwelijks 
meer een argument over v66r kernener
gie. Maar, ze hebben wel meer macht 
dan wij . 

samenwerking 
Samenwerking met andere organisaties 
vindt i~ prima, als je elkaars akties 
l(unt verterl(en. ln zoverre is mijn ant
woord op jullie vi j fde vraag positief. 
Maar samenwerking kan ook verlammend 
werken , namelijk als alles persé onder 
êén noemer gebracht moet worden . Ik 
denk dat het heel erg van het soort 
aktie afhangt of samenwerking wel of 
niet gewenst is . Voor de verspreiding 
van informatie is samenwerking denk ik 
altijd zinvol ; voor grote, landelijke 
aktiviteiten (demonstraties zoals Ka l
kar '82 bijvoorbeeld) kan het ook heel 
vaak erg goed zijn. ~aar voor andere 
akties is lang niet altijd samenwerking 
nodig. 

speerpunten 
Mijns inziens moet 'de strijd' zich de 
komende tijd op vier bel angrijke punten 
richten . Ten eerste Dodewaard en z'n 
haarscheurtjes . De reparatie moet goed 
gevolgd worden en zoveel mogelijk in 
de openbaarheid getrokken worden: wel
ke risiko's worden er genomen, welke 
gevaren kunnen er zijn bij opnieuw op
starten. En natuurlijk veel publici
teitsakties om aan iedereen duidelijk 
te maken dat het licht bl i jft branden 
als Dodewaard drie maanden buiten be
drijf is. Temeer daar Borssele het leeu 
wendeel van haar produktie aan Pechiné 
levert, en dus weinig aan het openbare 
net kan leveren! Dat is toch het be
wijs dat we een overproduktie aaf. elek 
triciteit hebben en kernenergie hele
maal niet nodig hebben. 
Op de tweede plaats is er de afval -af
fa i re. We moeten steeds blijven aanto
nen dat het afvalprobleem onoplosbaar 
is. Geen domping in zee, ook geen op
slag in Velsen of in de zoutkoepels . 
Sluiting van de kerncentrales is de e
nige oplossing. A.kties in Velsen zijn 
daarom heel belangrijk op dit moment, 
ook al loop je het risiko dat het afval 
ook dit jaar in zee gedumpt wordt . Ook 
daar moeten dan weer akties tegen ge
voerd worden. 
De vraag 'Maar het moet toch ergens 
heen?' moet voortdurend beantwoordt 
worden met 'Je moet niet iets maken 
waar je geen oplossing voor hebt'. Al
le oplossingen zijn schijnoplossingen, 
dus overal moet zoveel mogelijk aktie 
gevoerd worden. 
Ten derde de ontwikkelingen in andere 
landen. Wat gooien die Belgen en Fran
sen in de Maas. ons drinkwater? Wat 
bouwen de Duitsers vlak over de grens 
in Lingen, Ahaus en Kalkar? Laat het 
niet ongemerkt gebeuren, alleen omdat 
er een landsgrens tussen zit . In Ne
derland zijn er in ieder geval de am
bassades en consulaten en verder lijkt 
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kontakt met Duitse, Belgische en Fran
se AKB steeds nodiger worden. 
Dan is er nog als vierde die UCN. Ik 
kan niet uitstaan dat ze daar rustig 
gestolen Namibisch uranium zitten te 
verrijken. Maar ik zou op dit moment 
geen akties weten te verzinnen. 
Nu, hier wilde ik het maar bij laten.• 

mar ja 

'~odewaard gaat dicht, geen geldver
slindende operatie' . Met deze leus op 
spandoeken werd op 18 januari in Nij
megen de a.andach t van voor bijgangers 
gevestigd op het gevaarlijke gesleu
tel aan de kerncentral e . De bedoeling 
is om deze aktie wekelijks te herba
len in ieder geval tot aan de demon
stratie tegen Dodewaard en a toomafval 
op 26 februari in Arnhem. 

Ook sukses hebben kost tijd 
De atoomstroomgroep van Aktie Strohalm 
koordineert al enkele jaren de giro
blauw en atoomstroonrweigerakties. We 
waren benieuwd hoe zij, met de erva
ringen van de atoomstroomakties, dach
ten over een perspektief voor de AKB. 

"Over die eerste vraag willen we het 
volgende zeggen. Uiteraard zijn wij 
geen deel van Dodewaard Gaat Di cht, 
maar de atoomstroomaktie is in dezelf
de periode ontstaan. Een periode waar
in onze hoopvolle verwachtingen op een 
groeiende AKB en de stem van de spre
kende meerderheid van de bevolking, 
niet voldoende bleek. De atoomlobby 
bleek het parlementaire gebeuren te
veel in z'n macht te hebben; en de 
steeds sterkere deminstraties waren 
onvoldoende gebleken. 
We wilden het verzet vooral verbreden, 
om op die manier ook te voorkomen dat 
onze voorhoede geïsoleerd raakt. Stro
halm is vanouds een landelij k werkende 
klup, die zich ten doel stelt autonome 
plaatselijke groepen zo sterk mogelijk 
te maken door materiaal te verzorgen 
en door leverancier van ideeen, erva
ringen met de atoomstroomaktie en ak
tie-i ni tiatieven te zijn. 

perspektief bieden 
Ook hebben we tot doel zo veel moge
lijk de plaatselijk werkende groep 
perspektief voor verdere aktie te bie-

den~ Daarbij staat ons voor ogen: een 
zekere konti nuiteit van aktiviteit van 
mensen, een groei van plaatselijke or
ganisatoriese kracht. En plaatselijke 
aktiviteit op verschillende nivo's. In 
de praktijk kunnen de aktiemiddelen 
zijn: een handtekening zetten, weige
ren atoomstroom te betalen , of een 
' administratieve oorlog' met het elek
triciteitebedrijf beginnen . Dit afhan
kelijk van de plaatselijke situatie en 
mogelijkheden van de groep. Kontinuï
teit en groei van organisatoriese 
kracht kan een groep bereiken door 
verplichtingen aan te gaan tegenover 
de achterban. Bijvoorbeeld de verplich 
ting een regelmatig krantje te bezor
gen met aktienieuws, of regelmatig met 
een stand in de straat te staan. een 
winkel te runnen of iets dergelijks. 

gezamenlijk 
Omdat ook de atoomstroomakties opge
bouwd zijn uit autonome groepen mis
sen we de organisatoriese kracht die 
een strakkere en vertikale organisatie 
zou bieden. Het grote nadeel daarvan 
is dat er geen groepen ontstaan of 
meegesteept worden in een soort sukses 
roes . En met z'n allen een gezemelijk 
aktiepunt kiezen, heeft meer kans van 
slagen als niet ieder in zijn eigen 
tempo bezig is. Daar staat tegen over 
dat veel oeer mensen bezig zijn met 
(hun eigen) strategiebepaling, organi-



satie etcetera. Omdat wij niet alleen 
tegen kernenergie zijn, maar ook tegen 
de strukturen en groepen die onder an
dere kernenergie veroorzaken, zullen 
we dus , als er een keuze gemaakt moet 
worden tussen korte termijn sukses met 
een zwakke aktie-beweging en een suk
ses dat langer op zich laat wachten, 
maar door een sterkere beweging is be
werkstelligd, onze voorkeur bij de 
laatste leggen. 
Helaas is het niet zo eenvoudig. Al
leen al suksessen en publiciteit zijn 
altijd nodig om eem beweging te bemoe
digen . En publiciteit en suksessen ko
llen er eerder als de organisatoriese 
samenwerking van de beweging groot is. 
Veel atoomstroomgroepen zien dat in. 
Probleem is echter dat bijna iedere 
groep in een andere fase aan het werk 
is, met ook allemaal verschillende 
plaatselijke situaties. Daardoor is 
het ekstra moeilijk om meer organisato
ries verband te onderhouden dan we nu 
hebben. Toch proberen we het steeds, 
maar wel op zo'n manier dat de strate
gie in de groepen zelf bepaald wordt. 

samenwerking 
Over vraag drie en vier hebben we ook 
wat te zeggen . Ons eerste doel zal 
zijn : de kerncentrales sluiten. We 
vinden samenwerking met andere bewe
gingen wel belangrijk, maar dat mag 
niet leiden tot het op één hoop gooien 
van de doelgroepen. Eventuele samen
werking zal dus op plaatselijk nivo 
moeten gebeuren (onderlinge steun; die 
situatie bestaat al heel vaak, vooral 
in kleinere plaatsen) 6f kan landelijk 
als er een gemeenschappelijk doel is 
dat voor de aanhang duidelijk is (bij
voorbeeld 'geen vrede met kernener
gie') 6f kan in de aard van de aktie
vorm liggen, als de nadruk komt te 
liggen op vormen van burgelijke onge
hoorzaamheid , door ons burgelijke ver
antwoordelijkheid genoemd. Dan is na
melijk het samenbindend element de 
mensen (in de plaats) zelf. Naar ons 
idee zullen we binnen onze akties een 
antwoord op de krises.sfeer moeten ge
ven. Dus ook die argumenten geven 
waardoor onze visie op kernenergie én 
de krises blijkt. 

stap vooruit 
Het lijkt ons zinvol als we daarnaast 
ontwikkelingen binnen links ondersteu
nen die meer algemeen tegengas geven. 
Overigens spreekt mensen kernenergie 
nog altijd erg aan en zal dat ook · 
blijven doen als wij aktief blijven. 
Schakelen wij over op andere zwaarte
punten. bijvoorbeeld blijven wij niet 
meer informeren over de gevaren van 
kernenergie, dan hoeven we ons niet te 
verbazen als er minder interesse voor 
ontstaat. Sterker nög, de propaganda 
van de pro-kernenergie lobby zal dan 
de overhand krijgen. Ons inziens is de 
kans op een grote stap vooruit door de 
krises enorm toegenomen, maar helaas 
ook de kansen op een hele grote stap 
terug. 
Het antwoord op de vraag van samenwer
king met andere organisaties l ijkt ons 
nu niet zoveel verschillend als hij 

geweest is. Er zijn in Nederland geen 
partijen (meer?) met een echte sterke 
landel ijke organisatie die makkelijk 
met de AKS samen kunnen werken. En dat 
is maar goed ook. want de AKS moet een 
massabeweging blijven en niet gekop
peld worden aan een politieke partij. 

Het kan uiteraard bepaald geen kwaad 
als in die beweging mensen zich zo 
ontwikkelen dat ze een veel breder po
litiek bewustzijn krijgen.• 

de atoomstroomgroep 
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World lnformation Service on Energy 
Pacific: De beweging voor een atoom
vrij Micronesië is in een nieuwe fase 
gekomen na de eerste conferentie die 
Micronesiese vertegenwoordigers/sters 
van de Nuclear Free Pacific-beweging 
op 17-19 november '82 in Guam hielden. 
Meer dan 100 mensen namen deel, waar-
onder mensen van bewegingen uit andere 
delen van de Pacific. De voortgang en 
versterking van de Micronesiese Nuc
lear Free Pacific-beweging is een be
langrijke bijdrage aan de Nuclear Free 
Pacific Conferentie die in juli op 
Vanuata gehouden zal worden. 
Tijdens de conferentie in Guam orga
niseerden de deelnemers diverse akti
viteiten die met name gericht waren 
tegen de Amerikaanse basis op Guam. Oe 
slotver klaring van de conferentie 
liegt er niet om: de conferentie eist 
onmiddellijke stopzetting van alle 
nuclea ire aktiviteiten in de Pcific en 
legde er de nadruk op dat zij niets te 
maken hebben met de machtsstrijd van 
supermachten en dat hun leefgebied 
daar ook buiten gehouden moet worden. 
De eis voor onafhankelijkheid, zowel 
politiek als economies, vloeit daaruit 
voort. 

Het dode lichaam van Claude Henri 
Mathey werd woensdag 8 december 
gevonden in de Garonne, een rivier 
in Zuidwest Frankrijk die ook door 
Golfech stroomt. Claude Henri was erg 
aktief in de voortdurende strijd tegen 
de bouw van de 1300 MW kerncentrale in 
Golfech. 
De omstandigheden waaronder de dood 
plaatsvond zijn erg onduidelijk. De 
politie maakte bekend dat Claude Henri 

homoseksueel was( •..• ), maar het anti 
kernenergie komitee van Golfech ge
looft dat hij ontvoerd, vermoord en in 
de rivier geworpen is. Het is bekend 
geworden dat de rechter die het voor
onderzoek leidt ook een politieke 
moord vermoed.t. 
Claude Henri was het WISE-kontakt in 
Golfec.h. 

ESCOH, de Zuidafrikaanse kernenergie
organisatie, ronselt in Engeland wérk
nemers van kenrcentrales. ESCOM heeft 
a 1 zo'n 15-2.0 werkers bij de kern
centrale van Dounrey weggehaald en 
een voormalige afdelingschef van de 
Hinckley Point kerncentrale in Sunrner
set. Waarschijnlijk heeft ESCOM in 
meerdere landen werknemers van kern
centrales gerecruteerd. Haar wervings
campagne heeft zich inmiddels ook uit
gebreid naar de universiteiten van 
Oxford en .cambridge en mogelijk meer
dere universiteiten. 
Oe Dounreay-werkers die naar Zuid Af
rika zijn gegaan waren lassers, elek
triciëns, ingenieurs en een 'begin
nend wetenschapper'. Het is niet mo
gelijk na te gaan of deze werknemers 
afkomstig zijn van het prototype snel
le kweekreactor in Dounreay of van de 
kleine aanmaakinstallatie voor pluto
nium, ook in Dounreay.(WISE) 

WISE AMSTERDAM 
Czaar Peterstraat 1 
1018 HW Amsterdam 
Te1 .020-234160 
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Vrouwen uit de AKB waren de eersten die elkaar weer vonden na het weinig
succesvolle tentenkamp in Amelisweerd. Op 11 en 12 december kwamen zo'n
60 vrouwen uit gemengde en vrouwenbasisgroepen in Rotterdam samen om door
te praten over de plaats van vrouwen in de AKB en wat voor perspektieven
aan vrouwenakties gegeven kunnen worden.

keuze is om wel binnen de gemengde be
weging aktief te blijven.
- we willen duidelijk zien te krijgen
wat voor funktie het met vrouwen ak
tievoeren nog meer heeft dan de gezel
ligheid, veiligheid en warmte.
- We willen niet met vrouwen aktie
voeren en daar dan je strategie bij
aanpassen. Onze keuze is het om een
strategie te maken/te hebben waarbij
het dan uit kan komen dat het op een
bepaald moment beter is om alleen met
vrouwen te werken.
- We worden bedolven onder de aktie
aanbiedingen zoals Velsen en Dode
waard. Maar wij missen een bepaalde
kommunikatie- en organisatievorm.
Voor ons funktioneert het basisgroe
penmodel zoals dat nu bestaat niet.
Misschien moeten we dan zoeken naar
een ander organisatiemodel?
- We gaan ervan uit dat tussen vrou
wen politieke meningsverschillen.be
staan. We willen dit niet ontkennen
maar er juist over doorpraten.
Als je naar aanleiding van onze dis
kussiepunten belangstelling hebt
voor deze dag, dan kun je voor meer
informatie terecht bij:
Evelien en Bernadet 023-316036 en
Karmin 023-327418.

WISE
Spanje: De algemene direkteur van de
Spaanse BB, Figuernelo, heeft op 20
december 1982 het rampenplan voor de
kerncentrale in Ascö afgewezen. Hij
vroeg de gouverneur van de provincie
Tarragona, waar Ascö ligt, een nieuw
plan t ontwikkelen in samenwerking
met de betrokken gemeentes. De af
wijzing van het rampenplan betekent
dat het opstarten van de kerncen
trale dat al eerder wegens technische
mankementen was uitgesteld, opnieuw
minstens 3-4 maanden vertraagd is.
De Spaanse AKB voelt zich door de af
wijzing van de BB-direkteur gesterkt
om opnieuw de stillegging van alle
Spaanse kerncentrales te eisen. Geen
een kerncentrale heeft een goed ram
penplan, áls ze er al een hebben.
Spanje heeft geen eigen kriteria
voor rampenplannen van kerncentrales
en hanteert d~arom Amerikaanse normen.
Volgens deze normen, waar ook de
bevolkingsdichtheid rond de centrale
een kriterium is, voldoet geen enkele
kerncentrale in Spanje aan de eisen.

WISE AMSTERDAM
Czaar Peterstraat 1
1018 NW Amsterdam
Tel.020-234160

" strategiedag
Madeleen

een vrouwenoverleg gestart en akties
rondom de stillegging van Dodewaard
zijn in voorbereiding (kontakt: Brigit,
tel. 080-779551). Ook in Amsterdam
komen vrouwen samen die akties voorbe
reiden rond de opslag van radioaktief
afval (kontakt: Kaisa tel. 020-726733).
Tot slot, als voortzetting op het vrou
wenweekend zal op 19 februari een stra
tegieddiscussiedag voor vrouwen in de
AKB gehouden worden, zie daarvoor el
ders in deze OS.

in vrouwenakties vrouwen niet op hun
rolbevestigende positie wil aanspre
ken (de vrouw als behoedster van het
leven).
De nuances van de veelheid aan ideeën
en meningen die op het weekend uitge
sproken werden, komen in een kort ver
slag als dit niet tot hun recht, daar
voor verwijs ik naar het weekendver
slag dat te krijgen is bij Kaisa,
postbus 5043 1007AA Amsterdam.
Dat er inmiddels gang zit in de ont
wikkeling van vrouwenakties is wel dui
delijk. In Nijmegen is na het weekend

Naar aanleiding van het vrouwenweek
end tegen kernenergie op 11 en 12
december in Rotterdam hebben een aan
tal vrouwen uit Haarlem en Amsterdam
besloten een strategiedag te organi
seren op:
zaterdag 19 februari
Vrouwenhuis, Vrouwestraat 8a
Haarlem. Aanvang 10.30 uur.
Wij organiseren deze dag omdat we
door willen gaan op een aantal punten
die naar onze mening in het vrouwen
weekend te weinig zijn uitgewerkt en
omdat we ons met vrouwen willen voor
bereiden op het gemengde landelijke
weekend. Onze discussiepunten voor
deze dag zullen zijn:
- Op welke basis organiseren wij ons
als vrouwen binnen de AKB en binnen
akties, er van uitqaande dat het onze

vrouwenakties

Verslag tt weekend

als bv de aktie bij de Rijksgeolo
gische Dienst in september. Een aan
tal vrouwen vond het belangrijk om
verder te gaan in het nadenken over
aktiedoelen die niet alleen door
vrouwen worden aangepakt, maar die
ook nog specifiek iets met vrouwen
te maken hebben, de Rijksgeologische
Dienst heeft op zich niet meer met
vrouwen dan met mannen te maken. Die
discussie kreeg op het weekend een
aanzet, maar bleek moeilijk omdat je

Werd op het discussiekamp nog voor
zichtig voorgesteld om met vrouwen
anti-kernenergieakties te doen, op het
weekend in Rotterdam bleken vrouwen
akties geen punt van discussie meer te
zijn. Hu werd vooral gesproken over de
motieven om met vrouwen akties te doen.
Tijdens het weekend bleek dat die mo
tieven heel verschillend waren. Een
aantal vrouwen waren simpelweg uitge
keken op de samenwerking met mannen
in de AKB, ze vonden dat gemengde ak
ties teveel door -laten we het zo
maar noemen- hanengedrag werden gedo
mineerd. Zij hebben er niet zoveel
zin meer in om daar steeds mee gekon
fronteerd te worden en gebruiken hun
tijd voor de anti-kernenergiestrijd
liever op een construktievere manier:
met vrouwen.
Andere vrouwen lopen ook wel tegen
dat soort problemen aan, maar vinden
dat op zich geen reden om niet in de
gemengde beweging aktief te blijven;
zij zien vrouwenakties als een extra
dimensie van de anti-kernenergie
strijd, en willen zowel met gemengde
groepen als met vrouwengroepen ak
ties blijven ondernemen.

Tijdens het weekend speelde ook de
discussie over Wàt vrouwenakties nu
precies zijn. Ook daar waren ver
schillende ideeën over. Voor een gro
te groep vrouwen kenmerken vrouwen
akties zich doordat ze van het begin
tot het einde door een groep vrouwen
voorbereid en uitgevoerd worden, zo-
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Velser afval in diskussie
De "Velser Affaire" toont overduidelijk de noodzaak aan binnen de AKB eens heel
goed de'gedachten te laten gaan over de radioaktieve afvalproblematiek en onze
stellingname daarin. Een duidelijke argumentatie bij het vinden van alternatie
ven voor een tijde1ijke(?) opslag van radio-aktief afval op land lijkt heel
,moeilijk te vinden. De schijnbaar tegenstrijdige argumenten tegen dumping én
tegen opslag op land doen bij sommige discussies vreemde gedachtenkronkels naar
boven borrelen. Daarom deze poging de discussie een andere aanzet te geven.

Afstand
In nummer 8 van Onderstroom geeft Ma
de leen een inschat ti ng van de "Ve1ser
Affai re" en wat we moeten doen. Het
is een heel strategies geschreven
stukje, soms zO strategies dat je
koud wordt van de 'mechanica' van het
verzet. Bijvoorbeeld het zinnetje:
"Daarnaast is het vOor de AKB niet on
gunstig dat Velsen als opslagplaats is
gekozen". Je schept als je zo denkt
een enorme afstand tussen mensen van
de anti-kernenergiebeweging en de
plaatselijke bevolking. Ik (en ik ben
niet de enige) vind het shit dat het
atoomafval daar zomaar gedropt wordt:
je zal er maar wonen~ En bovendien had
het elke plaats, dus bij wijze van
spreke ook de mijne, kunnen zijn. Dus
daarom alleen ga ik samen met mensen
uit Velsen aktievoeren'tegen de op
slag. En een andere reden waarom ik
daar aktie tegen voer hangt samen
met mijn inschatting van het afval
probleem. Madeleen vindt dat we het
verzet tegen de afvalbunker heel
sterk op Dodewaard moeten richten.
Ik zou daar nog meer aan toe wi llen
voegen; het afval van Dodewaard is
(helaas) slechts het topje van de
afvalberg.

veel meer afval
Als je het over het afvalprobleem
hebt, dan denk ik ook aan de hopen
afval van bv de uraniumijnen in
Noord-Amerika en Australië, die daar
het leven van resp. Indianen en Abori
ginals verzieken. De Nederlandse
atoom.1obby en regering proberen het

.......
='

afvalprobleem binnen de grenzen te
trekken en daar beheersbaar te maken.
Als Dodewaard mogelijk in '83/'84 de
finitief is afgeschreven, dan is er
alleen nog het afval uit Borsse1e,
maar dat wordt al bij de producent
opgeslagen. Het is dus geen argument
meer voor de AKB, lijkt de redenering.
Maar wat dacht je van:
- het ontmantelingsafval van Dodewaard
de Kema-reaktor, de Hoge Flux-reaktor
van de EeN?
- het opwerkingsafval, wat o.a. van
de opgewerkte brandstofstaven van de
centrale Borsse1e uit Frankrijk te
rugkomt?
- het afval wat buiten onze landsgren
zen bestaat, en waar we o.a. door
'onze' uraniumverrijkingsfabriek ver-
antwoordelijk voor zijn?
- het plutonium dat bij opwerken of

kweken (La Hague en Kalkar, waar Neder
land aan meebetaalt) ontstaat, en wat
als we van dat afval nog een 'nuttig'
hergebruik kunnen verwachten in de
vorm van kernwapens?
Het probleem van de produktie van laag
en middel-aktief afval door kerncentra
les is met de plannen voor de bouw van
de bunker weer heel konkreet geworden.
Maar we moeten de bunker ook als aan
grijpingspunt nemen om het héle afval
drama (bv het hoogradioaktief afval)
duidelijk te maken.

Kaisa.

Rapport
Discussies over de afvalproblematiek
maken soms een weinig strijdbare, wat
wijfelende indruk. Zo schreef Milieu
defensie bijv. dat de eis dat de kern
centrales dicht moeten betekent dat je

de dumpingen nog een aantal jaren ac
cepteert (MD nov. '82); "In feite heb:'
ben we de slag al verloren als er een
bunker gebouwd wordt waar ook radio
aktief afval uit Dodewaard komt"
(Onderstroom 8,'82).
Natuurlijk betekent verzet tegen dum
ping niet zondermeer acceptatie van
opslag op land. Dit zou de overheid
argumenten in handen geven de kern
centrales open te houden. Voor sommige
politieke partijen maakt een 'oplos
sing' van het afvalprobleem kernener
gie tot een probleemloze energievoor
ziening. Evenmin is het zo dat we de
chantage die de politieke bonzen te
gen ons gebruiken (verzet tegen de
opslag betekent vertraging in de pro
cedures en daarom is er alvast een
dumpvergunning aangevraagd) gewoon
als gegeven moeten beschouwen.
We lijken namelijk in moeilijkheden
te komen als het ziekenhuisafval ter
sprake wordt gebracht. Dat zit ons
niet lekker. Zozeer zelfs dat we "er
voor moeten zorgen, dat er wel een
bunker wordt gebouwd••• maar zonder
dat daar afval uit Dodewaard inkomt.
(onderstroom 8/82)•

waar het om gaat
We zullen ons echter juist binnen de
beweging moeten afvragen waar het om
gaat en op welke essentiële punten we
de strijd met de atoomlobby moeten
aangaan:
- Geen dumpingen in de oceaan van ra
dioaktief afval.
- Sluiting van alle kerncentrales, on
derzoeksreaktoren gericht op het in
stand houden van de produktie van
kernenergie.
- Geen gebruik of produktie van radio
aktief materiaal in de industrie.
- En het effektief aanpakken van afval
stromen afkomstig van ziekenhuizen.

overzicht
In dit kader is het onlangs gereedge
komen rapport van Twijnstra en Gudde
("onderzoeksgebieden van beperking van
laag-en middelradioaktief afval") zo
belangrijk. Het verschaft ons duide
lijke informatie over de afvalstromen
op dit moment. Aan de hand hiervan
kunnen we de politieke ("tegen opslag
betekent dumpen") en maatschappelijke
("en al die kankerpatiënten dan")
chantagemiddelen onderuit halen en bv
OOk het ziekenhuisafval ter discussie
stellen.

volume
We laten essentiële zaken liggen als
we de 'oude' argumenten tegen het dum
pen ook voor de opslag op land gebrui
ken. Toen ging het om een andere pro
blematiek. Wat was er n1 aan de hand?
De producenten spraken over een volume
percentage van enkele procenten voor
uit kerncentrales afkomstig afval. Wij
konden aantonen dat dit niet het be
langrijkste was: het ging juist om de
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energie en het radio-aktief afval daar
van in verband gebracht wordt met het
radio-aktieve spul wat jaarlijks de
zee ingaat.
Leden van de stroomgroep Stop Kerne
nergie stonden in die tijd met een
tiental mensen op het Beverwijkse
station te demonstreren. Toen kwam het
afval uit België en Zwitserland daar
nog per trein aan. Overigens heette
het toen nog:"De Zee Is Geen Vuilnis
vat". Ook Beverwijkse raadsleden wil
den toch wel iets meer weten en stel
den vragen: "Acht uw kollege deze
wijze van transport -platte open
spoorwagons- over een afstand van on
geveer 1000 kilometer. gedeeltelijk
door dichtbevolkte wooncentra. ver
antwoord?"
In de jaren volgend op het protest
met de sandwichborden op het station
werd toch meer en meer bekendheid ge
geven aan wat zoal in zee werd ge-

Het lijkt wel wanneer je een idee oppert, dat je dan ook meteen de ver
antwoordelijkheid moet nemen om dat idee vorm te geven. Oftewel. als de
gemeenteraad van Velsen zich uitspreekt tegen de dumpingen in zee en op
slag op het land bepleit (overigens niet zoals de Stroomgroep Stop Kern
energie in de leus "splits die rotzooi in je eigen maag" wilde). schijnt
zij tevens die motie dan ook maar in de meest letterlijke zin te moeten
uitvoeren. Het cynische van dit verhaal zal zijn dat de gemeenteraad
het ook daadwerkelijk zo bedoeld heeft.

Laten we eerste maar een schets geven
van de ontwikkelingen die tot het be
sluit van minister Winsemius hebben
geleid.
Vanaf 19b7 wordt er jaarlijks een gro
te hoeveelheid radio-aktief afval in
zee gedumpt. We wisten het amper.
Zeker in de jaren zestig en begin ja
ren zeventig kon dit dumpen vrijwel
zonder problemen en zonder een woord
(laat staan een daad) van protest ge
beuren.
In 1972 ondertekende Nederland de Con
ventie van Londen. Formeel betekende
dit dat er geen radio-aktief afval in
zee gedumpt mocht worden, tenzij na
onderzoek geen andere manier voor han
den was om zich van het afval te ont
doen. In de praktijk veranderde er
niet veel want het dumpen werd gewoon
voortgezet.
Het moest tot na de omvangrijke Kalkar
akties van '73-'74 duren voordat kern-

essentie

Ad. Amsterdam

~~:~~~1~e~~g~~~alin9 en dat lag aan- ~OPI·e Van de afvalberg
Nu liggen de zaken omgekeerd. Nu gaat II~"I "1 ..
het veel minder om het stralingsper-
centage, maar jUlst om het volume. Dit
wordt niet door iedereen onderschreven
"bedoeld wordt 90% van de straling,
niet het volume van de verpakking. Dit
laatste is uiteraard totaal onbelang
rijk" (Atoomalarm sept. '82).
De grote hoeveelheid afval is juist de
reden waarom een centrale opslag van
deze capaciteit aan de orde is én
een reden waarom waarom een pressie
middel als 'bevolking accepteer het
afval op korte termijn anders gaan we
weer dumpen' gehanteerd kan worden.
De capaciteit van de huidige opslag
op land is namelijk steeds het door
slaggevende argument geweest om elk
jaar weer tot dumpen over te gaan. Nu
is het een argument voor een centrale
opslag op land.

Uitspraken als "het lijkt me dan ook
goed om het verzet tegen de bunker
heel sterk op Dodewaard te richten"
(Onderstroom 8) geven mijns inziens
juist niet de essentie weer waar het
om zou moeten gaan. Het gaat namelijk
niet alleen om Dodewaard of Borssele,
maar ook om de tot nu toe volstrekt
legitieme produktie van radioaktief
nateriaal en afval, die in de dis
cussies onder het mom van 'een zege
voor de kankerpatiënten'wordt aange
dragen. Het al eerder genoemde rapport
van Twijnstra en Gudde zegt dat het
mogelijk is "door een betere scheiding
van het radioaktieve afval bij de bron
een wezenlijke volumereduktie binnen
afzienbare tijd te realiseren" • De
verwachting is dat alleen al hierdoor
(dus afQezien van sluitinQ van kern
centrales) "een aanzienlijke reduktie
in volume van enkele tientallen pro
centen kan worden bereikt". Zo kan een
gedeelte (50-60%) van het afval worden
verbrand, waardoor een volumereduktie
van 45-60% kan worden bereikt. Tevens
kunnen kort-en langlevende isötopen,
die ziekenhuizen gebruiken. worden ge
scheiden en de kortlevende isotopen
in de ruimten die meestal reeds bij de
ziekenhuizen aanwezig zijn worden op
geslagen totdat ze geheel zijn ver
vallen, waardoor het daarna als huis
vuil kan worden behandeld. Hiernaast
rijst steeds meer de vraag of er über
haupt wel een centrale opslag (buiten
de centrales) nodig is. Borssele bouwt
aan opslag, Dodewaard kan binnenkort
(?) dicht en de ECN schijnt over
meer capaciteit te beschikken dan ze
eerder liet blijken.
Door deze mogelijkheden te bestuderen
moeten we als beweging naar buiten én
naar binnen toe voldoende argumenten
kunnen aandragen om ook niet zonder
meer het afval dat niet direkt van
Dodewàard of Borssele is te acceoteren
We moeten ons niet uit het veld laten
slaan door argumenten als "en als uw
moeder plotseling kanker bleek te heb
ben?" maar een duidelijke richting
kiezen in een strijd tegen radioaktief
afval in het algemeen.

22



dumpt en waat het vandaan kwam en
komt. Een ontwikkeling die paralel
loopt met de groei van het verzet te
gen kernenergie.
De eerste akties van verzet kondigden
zich aan; het verzet werd harder en
het aantal mensen groter. Ook de zui
derburen hadden nu problemen met de
verscheping van het afval via Zee
brugge.
Omwille van de eenheid werd jarenlang
de vervuiling van de zee als hoofd
argument gebruikt. Pas de laatste ja
ren werd ook naar buiten toe duidelijk
gemaakt dat akties tegen het dumpen
onderdeel zijn van de anti-kernener
gieakties. Het was en is de laatste
schakel in de kernenergiecyk1us.
Al die jaren van protest en verzet
hebben de nodige reakties opgeleverd:
gemeenteraden tegen dumpen en voor op
slag; grotere betrokkenheid bij andere
anti-kernenergieakties. een commissie
die her-overweegt. een hongerstaking
op de sluizen van IJmuiden. Hoogoven
arbeiders in verzet tegen 'besmet
~~rk'. een overheid die toch Dinder
makkelijk haar propaganda over de "wat
jes. spuiten en injectienaalden" kwijt
kan aan de bevolking en. om deze greep
uit tien jaar akties te besluiten. een
staatssekretaris die naarstig op zoek
ging naar een stukje grond om in
ieder geval het volgende jaar niet
opnieuw van kiezersbedrog te kunnen
worden beschuldigd.

Velsen-Noord
Dat stukje grond werd die ene hectare
in Velsen-Noord aan het Noordzeekanaal.
Staatssekretaris Lamberts-Haquebard
was alweer verdwenen. maar haar opvol
ger Winsemius. omhoog gevallen uit het
McKinsey-concern. pikte de draad op.
De wijze waarop Velsen (bevolking en
gemeenteraad) op de hoogte werd ge
bracht betitelde iedereen als een over
val. 's Middags een persconferentie.
meteen daarna een folder in Vel sen
Noord en IJmuiden. In de folder een
informatienummer en de aankondiging
van een voorlichtingsbijeenkomst van
de overheid in IJmuiden.
De reakties. unaniem tegen de opslag
op het terrein van de Meerweide in
Velsen-Noord. waren emotioneel en rijk
in getal. De argumenten waren vaak ge
baseerd op angst en onzekerheid (be
volking) of afgeleid en gezocht (bur
gemeester Molendijk van Velsen). Molen
dijk kende niet"de ongerustheid onder
de bevolking" en trok van leer tegen
de manier waarop een en ander gebeurd
was (lees: hoe hij zelf gepasseerd
werd). Curieus is natuurlijk het feit
dat diezelfde Molendijk in ieder geval
op de hoogte was van een mogelijke op
slagplaats in Velsen-Noord en daarover
geen woord wisselde met het hoogste or
gaan in de gemeente de gemeenteraad.
En toen trok hij overdreven aande bel.

"oorlog"
Zijn argumentatie betrof de bestemming
van het terrein: off-shore aktivitei
ten. De plannen van de overheid zouden
ten koste gaan van deze werkgelegen
heid. Een terecht argument. maar als

daar niets aan wordt toegevoegd is het
wel een beetje weinig.
Ook de bevolking van Velsen-Noord. en
met name de volkstuinders die op maar
200 meter van de geplande opslag hun
sla verbouwen. lieten van zich horen.
En hoe: "oorlog". "weg met dat spul".
"niet hier". en de eerste huizen wer
den onder de prijs te koop aangeboden.
Ook de burgemeester werd -terecht
niet gespaard want "die dacht alleen
maa r aan de werkgelegenhei d"•

groeiend verzet
Binnen enkele dagen was er een actie
commitee. pers. een demonstratie en
alles wat er in het draaiboek voor
dit soort calamiteiten staat werd af
gewerkt. Links organiseerde de demon
stratie onder het motto dat geen kern
energie ook betekent dat er bijna geen
afval is. De spreker namens de Velsen
Noordse bevolking veegde alle ellende
op een hoop: "Kernenergie. gif. opslag
van radio-aktief afval en we willen
ook geen kernwapens". Bij de argumen
ten overheersten nog steeds de emotio
nele. maar duidelijk was het wel. Net
zo duidelijk als wanneer je nu Velsen
Noord binnen rijdt en begroet wordt
door een doodskop met het gezicht ge
vuld door een stralingsteken en de
tekst 'niet in Velsen'.
Noem mij een plaats waar ze niet op
dezelfde manier gereageerd zouden
hebben. achter die "emotionele uitingen
gaat de angst' en het wantrouwen schuil
voor zaken als radio-aktief afval.
Een van de aktiviteiten was het retour
zenden van de brochure die de overheid
huis aan huis had laten verspreiden en
waarin uitgelegd werd hoe het precies
zat met die radio-aktiviteit:"Wat ie
dere Velsenaar moet weten".
De Stroomgroep las de brochure ook en
reageerde snel met een tegenverhaal:
"Wat iedere Velsenaar moet weten. maar
waar hij/zij niets over te zeggen
heeft". Dat zou een beter tekst voor
de overheidsbrochure geweest zijn want
als het aan hen ligt blijft de opslag
een voldongen feit.

straling
Algemeen kan over de overheidsbrochure
gezegd worden dat het hier gaat om een
simpele wijze van voor-de-gek-houderij.
Het kwalijkste is wel dat in de brochu
re met geen woord gerept wordt over de
stralingsverhoudingen van het afval
uit Okerncentra1es en het ziekenhuis/
laboratoria-afval.
Dat dan ,het onderzoeksbureau Twijn
stra en Gudde (in opdracht ven het
zelfde ministerie~) constateert dat
92% van de radio' aktiviteit van het
afval afkomstig is van kerncentrales.
iswel erg schrijnend. Eigenlijk zou
iedere Velsenaar bij de Officier van
Justitie een aanklacht tegen de minis
ter moeten indienen wegens volksmis
leiding~

Er zijn van de zijde van het ministe
rie wel eens voorwaarden aangegeven
waaraan de gekozen plek moet voldoen:
Een geschikte ondergrond. dun bevolkt
gebied en na zorgvuldige samenspraak
met de bevolking. Nou. iedere Vel se-

naar weet dat daar veel van terecht
is gekomen: Andere voorwaarden. al of
niet uitgesproken zijn waarschijnlijk
veel doorslaggevender geweest:
- het is een geschikte route vanaf Pet
ten. waar de eers'te twee jaar het lan
delijke afval nog verwerkt wordt (daar
na in Velsen. dus)
- de gekozen plek ligt aan het Noord
zeekanaal. Afvaltransporten vanaf de
kerncentrales kunnen nu gemakke1'jk
over de Nederlandse waterwegen plaats
vinden.
- raakt de tussen-opslagplaats vol. dan
kan alsnog overgegaan worden op het
dumpen tn zee•••
De onverantwoord snelle procedure rond
de afvalbunker laat allerlei essentiële
vragen 1i ggen:
- Wat is het risico van opslag op het
land? Het onderzoek hiernaar van het
ECN in Petten is nog niet afgerond.
- Welke opslagcapaciteit is nodig?
Het ECN heeft verklaard dat het afval
niet in Petten kan blijven omdat in de
komende jaren rekening wordt gehouden
met een toename van het te verwerken
afval. Dit omdat men verwacht dat er
nog meer kerncentrales bij komen •••
Velsen is dus nodig omdat de uitslag
van die brede discussie al vast staat~

ziekenhuisafval
Het rapport van Twijnstra ~n Gudde
"onderzoek naar de afvalstromen in
Nederland". doet enkele suggesties
voor vermindering van het afval uit
ziekenhuizen en laboratoria:
- een mogelijke volumebeperking van
afval in ziekenhuizen en instituten
kan aanzienlijk zijn.
- in de ziekenhuizen zou veel meer
gewerkt kunnen worden met radioaktie
ve stoffen welke hun straling in zeer
korte tijd kwijt raken.
- men zou meer gebruik kunnen maken
van de opslagmogelijkheden pij de in
stituten zelf.
-en betere scheiding bij de bron.
Een ander probleem bij opslag op het
land is het gevaar van lage stralings
doses. Een probleem waa~ nog erg wei
nig onderzoek naar gedaan is.
Alice Stewart van het onderzoekscen
trum van de universiteit van Birrning
ham zegt daarover: "Bij het bepalen
wat veilig is voor mensen heeft men
naar verkeerde zaken gekeken. De
slachtoffers in Japan bijvoorbeeld,
die de ontberingen van de gevolgen
van de atoombom hebben doorstaan.
zijn niet maatgevend voor de effekten
van lage hoeveelheden radio-aktieve
straling.
Het is bekend dat er bevolldngsgroe
pen zijn die gevoeliger zijn voor
straling dan andere . Echter die men
sen zijn wellicht al eerder aan ande
re ontberingen gestorven dan aan bv
stralingskanker. Kanker heeft niet de
kans gekregen zich te openbaren."
Ruwweg bestaan er drie opvattingen
over straling:
- er bestaat een drempel waaronder
geen scnade veroorzaakt wordt.
- iedere hoeveelheid straling heeft
effekt.
- als je let op stralingsziektes zo
als kanker. dan is de kans daarop

23



juist groter bij lage hoeveelheden
straling uitgesmeerd over langere
tijd.
De laatste conclusie komt van Alice
Stewart, echter de eerste benadering
is de teorie waarop alle normen zijn
gebaseerd. Werken met radioaktieve
stoffen, transport, lozen en dumpen,
alles is aan deze benadering opgehan
gen. Het zou enorme gevolgen hebben
als men de benadering van Stewart zou
overnemen.
De bewering in de brochure van Winse
mius dat "deze stralinq echter zo ge
ring is dat we er geen last van onder
vinden" is dus weinig overtuigend.

Links Velsen
Terug naar de politiek. De gemeente
raad van Velsen mocht tussen twee be
grotingshoofdstukken door haar gal
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spuien over alles wat Winsemius ver
keerd heeft gedaan. In een besloten
vergadering werd de strategie van de
gemeente uitgestippeld. Een half uur
later bleek dat konkreet een monster
verbond van CDA/VVD tot en met klein
links te zijn.Wanneer er nu uitslui
tend een vaag verhaal uit de bus zou
zijn gerold waarin Velsen-Noord in ie
der geval zou zijn vrijgepleit van de
opslag was het nog tot daar aan toe.
Maar klein links (PPR,PSP,CPN) voeg
den er met de andere partijen aan toe
"dat op een andere lokatie in Velsen
dan de thans aangewezene, een plaats
voor deze ops1ag wordt aangewezen."
Voorwaarde voor Winsemius is dat hij
voortaan met twee woorden spreekt in
plaats van zomaar binnen te vallen.
In de plaatselijke aktiekrant ver
dedigde klein links haar opstelling
door te wijzen op het effekt naar de

Kamer en de publieke opinie wanneer
de raad zich unaniem zou uitspreken.
"De motie mag niet uitgelegd worden
als dat Velsen zich aanbiedt om kern
afval op te slaan, niets is minder
waar".
Ach zo belangrijk is die gemeenteraad
nu ook weer niet, maar als je A zegt
moet je later niet uitleggen dat je
eigenlijk B bedoelde.

na de storm
Nadat de eerste storm van reakties
een beetje geluwd is zijn mensen in
Velsen zich meer gaan verdiepen in
de problematiek van het afval. De
informatie die de stroomgroep over
het afval geeft via de plaatselijke
aktiekrant wordt door veel mensen
gelezen, maar dat geldt voor alles
wat er in de plaatselijke kranten
over het afval verschijnt. Veel
mensen moeten in korte tijd zich weer
verdiepen in de informatie rondom
kernener. ie en afval en dat heeft
ook z'n beperkingen.
De gemeente Velsen heeft zijn ge
zicht kunnen redden door samen met
de provincie op jacht te gaan naar
andere opslagterreinen. Dat deze
strategie niet meer is dan de ver
plaatsing van het probleem is in
middels duidelijk geworden.
In ieder geval is het bestuurlijk
gerommel een vruchtbaar terrein voor
de anti-kernenergiebeweging in de
IJmond.

Stroomgroep Stop Kernenergie
p/a Kampersingel 72
Haarlem.

De Zweedse Ringhals 3-reaktor is eind
september '82 gesloten toen een pik
houweel, een schroef van onbekende
herkomst en een aantal andere onbeken
de metalen voorwerpen in een van de
drie stoomgeneratoren werden gevon
den. De voorwerpen hadden een flink
ongeluk kunnen veroorzaken. In het
verleden zijn al vaker problemen met
de kerncentrale geweest en op het mo
ment van de ontdekking draaide de cen
trale op 40% van de kapaciteit vanwege
trillingen in de stoomgenerator. De
operatieleiding van de kerncentrale
vond ook dat deze vondst van voorwer
pen niet goed te praten was. Maar
losse schroeven zijn niet het enige
probleem van Ringhals 3. Afgelopen
zomer kende de reaktor zeven valse
alarmen. Een omgevallen kopje koffie
veroorzaakte één alarm, een bliksem
flits een ander. Mensen die in de
buurt van de kerncentrale wonen zijn
inmiddels zó gewend aan de valse a
la~men dat toen zo'n alarm tijdens
een voetbalwedstrijd afging, de
mensen gewoon doorspeelden. De gouver
neur van de provincie is erg ongerust
over deze gewenning: "Wanneer mensen
een serieus alarm negeren zullen de
gevolgen niet te overzien zijn."(WISE)

WISE AMSTERDAM
Czaar Peterstraat 1
1018 NW Amsterdam
Tel.020-234160



Niet konkelen maar werken!
Sinds het ontstaan, de opbloei en ondergang van de Dodewaard-gaat-dicht bewe
ging is er veel en op de meest uiteenlopende wijze gepraat over onze uitgangs
punten. Om ze nog even terug te halen: openbaarheid, verbreding en basisdemo
kratie. Vaak kwamen deze uitgangspunten juist op momenten dat we ze konkreet
moesten maken in de verdrukking. Met name met de voorbereiding en uitvoering
van grote akties was er geen ruimte voor diskussies hierover en werd datgene
wat we deden ook niet hieraan getoetst. Het landelijk overleg kreeg steeds
meer een oneigenlijke invulling. Begrippen als basisdemokratie werden te pas
en te onpas gebruikt en 'autonomie' dreigde steeds meer een begrip te worden
waarachter men zich kon verschuilen als men de eigen ideeën en akties niet
.meer ter diskussie durfde of wilde (te) stellen.

Naar ons idee heeft Onderstroom in het
verleden vaker het initiatief genomen
om de discussie over onze uitgangspun
ten weer aan te zwengelen, .vooral het'
begrip nasisdemokratie stond verschil
lende keren ter discussie: 'Samen voor
ons eigen' van Ruud; 'Demokratie aan
de basis' van Gera en Ruud en 'Laat
duizend bloemen bloeien' van Ger zijn
hier voorbeelden van. In deze artike
len wordt oa ingegaan op de vraag hoe
massale akties zich verhouden tot een
basisdemokratische manier van werken,
Alleen al het feit dat deze discussie
door OS is aangezwengeld, zegt iets
over de gerichtheid van OS: Betrokken
heid bij de DGD-beweging en haar uit
gangspunten.

Vandaar dan ook onze verbazing over de
artikelen over de Kalkaraktie in OS 7:
'Gekonkel aan de top'. Heel belang
rijk, maar tê beperkt. De vraag die de
verhouding basisdemokratie-grote aktie
nog het meest benaderd is de vraag
naar de achterban van de mensen in de
koördinatiegroep. Verder lijkt het als
of basisgroepen niet zouden hebben be
staan tijdens de voorbereiding en uit
voering van de Kalkaraktie. Wat wij
missen is de vraag hoe basisgroepen,
een belangrijk deel van de AKB, deze
aktie in haar voorbereiding en uitvoe
rinq hebben meeqemaakt. Hebben ze er
zelf bepaalde keuzes in gemaakt? Heeft
men gewerkt aan de voorbereiding en
hoe heeft men de aktie uitgevoerd?
We willen door onze bijdrage aan On
derstroom laten zien , dat wij als ba
sisgroep op onze manier hebben mee
gewerkt aan de Kalkar-aktie. We hebben
onze eigen keuzes gemaakt en we hebben
de indruk dat we door bv de manier
waarop we in Nijmegen hebben gemobili
seerd om naar Kalkar te gaan, invloed
hebben uitgeoefend op de aktie. Geen
theoretisch verhaal, maar een be
schrijvende bijdrage die naar ons idee
voor meer groepen herkenbaar zal zijn.

Na het discussiekamp in Amelisweerd
besloot onze basisgroep Steekvlam om
zich de komende tijd in te gaan zetten
voor Kalkar. We hadden hiervoor een
aantal argumenten:
Ten eerste vinden we de strijd tegen
de snelle kweekreaktor bijzeonder be
langrijk vanwege de extra gevaren die
zo'n centrale oplevert.
Ten tweede neemt de snelle kweekreak
tor een sleutelpositie in binnen de
urani umcyc1 us: zouden we in staat zijn
Kalkar te stoppen, dan vervalt ook het

aantrekkelijke van kernenergie.
ien derde staat Kalkar al jaren aan
kritiek bloot zowel vanwege de uit de
pan rijzende kosten als ook omdat hij
politiek steeds meér omstreden wordt
lmn ook door de gevoerde akties in het
verleden), De kans is nog steeds aan
wezig dat Kalkar nooit in gebruik zal
worden genomen. Op dit punt liggen n~

gelijkheden tot succes iets dichter
bij. Daarbij komt nog dat als dit
prestigeprojekt van de atoommaffia
niet wordt afgebouwd. deze nederlaag,
voor de atoolnmaffia hard zal aankOmen.
Ten vierde ligt Kalkar dicht bij Nij~

megen en als zodanig is het een di
rekt gevaar voor onszelf.

Binnen onze baslsgroep bestonden wel
meningsverschillen over welk punt men
belangrijk vond en welk punt men min
der belangrijk vond voor het verzet
tegen de snelle kweekreaktor. Dit me
ningsverschil kwam vooral voort uit de
motivatie waarom men tegen kernenergie
is. Een deel deed dit omdat ze kerne
nergie erg gevaarlijk vind,een ander
deel meer vanuit ~en strijd teqen het
ondemokratische energiebeleid

Tijdens een van de eerste vergaderin
gen van onze basisgroep over Kalkar
bleek al hoe onduidelijk de organisa
tie in Duitsland was. en nog onduide
lijker was wat wij als nederlanders
daar voor invloed op hadden. Als ba
sisgroep hadden we gekozen voor een
massale (vreedzame) demonstratie als
aktiemiddel gericht op de duitse bonds
dag die in oktaber een uitspraak moest
doen over het al dan niet afbouwen van
Kalkar. Aan deze demonstratie wilden
wij echter meteen meer akties koppelen
voor het geval de bouwvergunningen
toch afgegeven zouden worden. Dit zou
den dan meer direkte akties moeten
zijn, gericht op de nederlandse bij
drage aan Kalkar. Deze koppeling was
voor ons van belang omdat de demon
stratie dan toch een dreiging zou in
houden. weliswaar niet op dat moment,
maar in de toekomst. Deze ideeën zijn
wel ingebracht, helaas is hier maar
weinig van terecht gekomen. omdat we
gekozen hadden voor een massale demon
stratie, vonden we het belangrijk te
gaan werken aan de mobilisatie. Voor
ons was dit de eerste prioriteit. wil
de de aktie slagen. Daarbij kwam dat
we vonden dat de demonstranten zelf
moesten bepalen hoe de demonstratie
eruit ZQU moeten zien en niet enkele
regelaars aan de top. Om die reden

hebben we ons helemaal gericht op de
mobilisatie en het gekalkareel aan de
top gelaten voor wat die was. Het feit
dat ons idee over de koppeling van de
ze demonstratie aan direkte akties in
de toekomst daardoor verdween, hebben
we op de koop toe genomen.
Na de zomervakantie ziJn we daadwer
kelijk begonnen om de mobilisatie
in Nijmegen van de grond te krijgen •
Samen met enkele anderen hebben we een
plan uitgewerkt en een mobilisatiever
gadering uitgeschreven voor alle ba
sisgroepen. Daarnaast hebben we ook
andere groepen uitgenodigd zoals vak
bonden, vredesgroepen en politieke
partijen. We hadden hiervoor gekozen
omdat deze mobilisatievergaderingen
volgens ons in de eerste plaats prak
tiese vergaderingen moesten worden
waar geen inhoudelijke beslissingen
hoefden te vallen en daarom gerust an
dere qroepen dan basisqroepen uitqe
nodigd konden worden. Helaas kwamen
er alleen maar basisgroepen opdagen.
Het hieruit ontstane Nijmeegse Kalkar
overleg bestaat nog steeds. Op deze o
verleggen waren gemiddeld zo'n zes à
acht (meestal dezelfde) basisgroepen
aanwezig. Gezamenlijk met die basis
groepen hebben we de mobilisatie in
Nijmegen opgezet en zijn de taken ver
deeld. Aktiviteiten die deze groep
heeft ondernomen zijn onder andere:
verkoop van de Kalkarkrant in de stad
en op andere plaatsen; maken en ver
spreiden van een Kalkarpamflet; orga
niseren er uitvoeren van de mobilisa
tiedemonstratie door een aantal Nij
meegse wijken; regelen van de bussen
en de fietsgroepen

Daarnaast werd op deze vergaderingen
ook altijd kort aandacht besteed aan
nieuws van het nederlandse kalkarover
leg en van de koBrdinatiegroep. Hans
Glaudemans was de enige van de koBrdi
natiegroep die altijd op deze vergade
ringen aanwezig was. Hij bracht ver
slag uit en nam mogelijke puntjes weer
mee. Natuurlijk geen ideale manier van
besluitvorming, maar Hans heeft in ie
der geval de moeite genomen hiervan te
maken wat ervan te maken viel. Onze
basisgroep heeft ook nog geprobeerd om
in het land groepen te aktiveren om
voor Kalkar te gaan mobiliseren, helaas
zonder veel sukses.

De demonstratie leverde een overduide
lijk bewijs hoe ver de diskussie in de
koördinatiegroep van de werkelijkheid
af stond. Een wat matte vertoning waar
binnen de demonstranten zich totaal
niet stoorden aan de bevelen die er
vanuit de koördinatiegroep gegeven wer
den. De demonstratie was voor het
grootste gedeelte vreedzaam. uitgezon
derd het wat ludiek aandoende kat en
muisspel tussen politie en groepen de
monstranten bij de centrale zelf. Na de
demonstratie was er een perskonferen
tie waar door de k06rdinatiegroep na
en bijna slaande interne ruzie. niets
gezegd mocht worden over het feit dat
deze demonstratie gericht was op de be-
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sluitvormi~g i n de duitse bondsdag. De 
matheid, het uitbl i jven van klefne ak
ties binnen de ~emonstratie, de leuzen, 
en de datum van de demonstratie bewezen 
echter hoezeer de ~olSr.di n.a. ti egrQep 
buiten de demonstratie stond. Oez~ 
was een toonbeeld van e~n aktie gericht 
op het parlement. Gezien het me~val 

lenqe aantal demonstranten uit Neder
land en wel vooral uit Nijmegen, en 
enkele andere pl aatsen waar goed gemo
bil i seerd was, kan ge~onkl udeerd worden 
dat de mobilisatje in Nijmegen redelijk 
gewerkt lteeft. 
Op een evaluatievergadering na de de
monstratie is wel gekonstateerd dat 

Vliegas in Eist 

foto gerlo beemi nk 

Kalkar in Nederland minder leeft dan 
bijvoorbeeld in 1977 of 1979. ~et name 
het aaQtal basisgroepen dat aktief was 
viel tegen . Dat met name energiekommi
tees .en stroomgroepen (wat dat ook moge 
zijn) alsMede de PSP zich aktief met 
Ka 1 kar bemoeid hebben .zoa 1 s in het ar
tikel 'Kalkar •.•• en de onze dan?' te 
leZ1!n staat, klopt wat betreft NijMegen 
van geen kant~. Als reden voor het 
feit dat .Kalkar minder leeft werd de 
nog steeds heersende onduidelijkheid 
na Oodewaar.d september 1981 aangahaal d. 
Het wordt tijd dat we hierin meer dui
delijkheid scheppen. 

Vo 1 kert, Bär~e 1 

"Natte stort van vliegas vormt een ernstige bedreiging voor ons milieu. in z'.n 
algemeenheid voor ~e omgeving, maar in het bijzonder voor het grondwater" . 
Dit blijkt ui t de brochure "vliegas in Elst", die is samengesteld. door de Ener
giegr.oep El st {Gld.) i n samenwerking met de Vareinging Miljeu Defensie . 
Onderstaand artikel is geschreven door leden van di!ZI! ene.rgiegroep . Zij gaan 
in op de bezwaren van afval van kolencentrales, nar ooi<. op de specifieke nade
len, die dit voor hun eigen woonplaats heeft. 
Een voorproefje op de brochure, voor iedereen die in deze problematiek geïnte
resseerd i s en helemaal voor mensen die de strijd tegen het grootschalige .ge
bruik van kolen wilien aanbinden . 

Het vliegas is afkomsti9 van de kolen
c~otrale te Nijmegen. Deze nieuwe 
kolencentrale is een anderdeel van het 
beleid om onze energievoorziening min
der afha.nl<.e 1 ijk t~ maken van o 1 ie en 
gas . In dit beleid uit 1973 (oliekri
sis) ging men uit van een voortgaande 
ekonomische groei. Deze groei bleef 
uit en we kwamen in een ekonomische 
krisis . Oe pl anning van de elektrici
tei tsçapaci te i t werd echter niet aan
gepast. Het gevolg is dat er lllOClenteel 
zo'n 55% van het opgestelde vennogen 
overbodig is. Dit komt neer op enkele 
duizendeA f~ega Watts. Ter vergelijki.ng 
de nieuwe kolencentrale in Uijmegen 
heeft een capaciteit van 600 Mw ~ de 
kerncentrale Borssele 450 Mw en die 
van Dodewaard 50 Mw . Oe sl~iting van 
bijvoorbeeld beide kerncentrales zou 
geen enkel probleem opleveren. 
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Ingebruikneming van kolencentrales 
levert de nodige bezwaren Qp. Behalve 
de problemen van winning en transport 
kr ijgen we zeJ..er ook hier te rolaken 
met een gjgantisch 1\fvalprobleem. 

Ten eerste komt er biJ de verbran
ding kooldioxide vrij. Deze kooldi
oxiqe veroorzaakt het zogenaamde 
oroeikaseffekt , wat inhoudt dat de 
warmtestraling van de zon wel door de 
atmosfeer wordt binnengelaten, maar 
niet meer wordt afgestaan . De pool 
kappen zullen hierdoor geleidelijk 
smelten, waardoor het zee-nivo enkele 
~ters zal stijgen. Oe gevolgen hier
van zullen in Nederland duidelijk 
merkbaar zijn . 
Ten tweede is het zo dat de vrijko
mende zwavel- en stikstofoxiden zich 
hechten aan de waterdamp in de lucht 

en zo de Z\.lre regen vqrmen. Deze zure 
rl!gen bedreigt het milieu in de geïn
dustrialiseerde wereld (in s.ooo 
zweedse meren is de visstand al volle
dig 11i tgeroei d) • 
Tenslotte is er nog het vaste afval~ 
het vliegas en c!e slakken. Dit is 
chemjsch afval dat overblijft na de 
verbranding van kolen en bevat onder 
andere cadmium, lood, k~ik en radio
aktieve bestanddelen. Deze stoffen 
zijn uiterst giftig en/of kankerver
wekkel\d. 
lle toepassing van kernenergie- en groot 
schalig kolengebruik is een bedreiging 
voor de mens. De bezwaren die hieraan 
kleven zijn maar al te bekend, maar 
worden gebagatelliseerd en genegeerd. 
In plaats hiervan zal de Nederlandse 
be.volking zelf oeten beginnen met be
sparen (isolatie en warmtekrachtkoppe
ling) en de overheid moet overschake
len op een kleinschalige energievoor
ziening in de vorm van 'duurzame ener
giebronnen (zon, wind e.d.}. 
Deze goedkope en kontroleerbare vormen 
van energie zijn schoon! 
Helaas de praktijk is anders. Oe elec
triciteitscentrale te Nijmegen zal 
tussen de jaren 1980 en 1990 ongeveer 
2. 500.QOO ton vliegas produceren. 
Natte stort in de Eisenhowerplas te 
Elst kan ernstige gevolgen hebben. De 
genoemde giftige bestanddelen zullen 
gedeeltelijk in het grondwater terecht 
komen . In de direkte omgeving van de 
plas word~ grondwater onttrokken (o .a. 
voedingsindustrie Nuts). Maar zeker 
ook van belang i s het pompstation 
Fikkersdries te Driel. Hier wil3men in 
de nabije toekonst 20 Diljoen m grond
water onttrekken voor de drinkwater
.voorziening in Arnhem, Nijmegen en de
len van ~e B~tuwe en Veluwe. Dete ont
trekking zal de grondwaterstromi~ ro
danig belnvloeden dat dit drinkwater 
door het vliegas verontreinigd ~al 
worden . 

Dat in het Milieu Effekt Rapport van de 
PGEM de Eisenhowerplas toch als "meest 
geschiUe" stortplaats naar voren komt, 
heeft twee oorzaken. Ten eerste ekono· 
mi sche redenen (geringe transportkos
ten) en ten tweede de door hen aange
voerde milieutechnische redenen (de 
plas is toch al erg vervuild door riool 
water) . Kwalijk is het dat het kosten
aspekt zo zwaar weegt en bovendien is 
recentelijk wel gebleken dat goedkoop 
storten toch wel duur kan worden (Lek
ker~erk . Volgermeerpolder, Kema ) . Wat 
betreft de mi-i eutechnische redenen: 
de plas is weliswaar vervuild. maar dit 
i s een ander so~rt vervui ling dan die 
zou ontstaan bij de stort van vliegas. 
Een definitieve beslissing is nog niet 
genomen . Duidelijk is dat de natte 
stort in de Ei senhowerplas of waar dan 
ook ~rachti g moet worden bestreden. 

r~eer informatie is te vinden in de 
brochure "vliegas in ~lst" zelf. 
Deze brochure is op· de volgende adres
sen verkrijgbaar : 
-Energiegroep Elst, de Keyserstraat 4. 
te Elst (tel. : 5072) 
of Griend 36, Elst (tel . ; 3453) 

· Wereldwinkel , Dorpsstraat 71, Elst . 



... of geweld zal worden gebruikt
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Het stevige boekwerkje van 176 pagi
na's bevat gedegen informatie over de
diverse aspekten van de afvalproblema
tiek, van het gevaar van verspreiding
van kernwapens tot de zes verschillen
de metoden van afval dumping. Zo wordt
bijvoorbeeld het ontstaan van zoutkoe
pels uit de doeken gedaan, naast een
uitgebreide uiteenzetting over de be
handeling van opwerkingskontrakten
door de regering. De grote hoeveelheid
feiten die gebracht wordt en die de
bestuurders/sters en aktiegroepen zou
kunnen ondersteunen in hun argumenten
tegen kernenergie, levert echter een
vrijwel onontwarbare kluwen op. Veel
informatie is zo spesialisties, dat
een behoorlijke voorkennis vereist is.
Het Doek behandelt achtereenvolgens in
de verschillende hoofdstukken: radio
aktieve straling, afval hoeveel heden
van de kernenergiecyclus, de verpak
kingsmetoden van kernafval, de tussen
opslag en opwerking en de diverse me
toden van dumping. Als laatste en be-
langrijkste van het boek een aantal
hoofdstukken over het zout en de op
slag van kernafval daarin. "Het rege
ringsonderzoek moet aantonen dat zout
koepels veilig zijn voor de opslag van
radio-aktief afval", konkluderen de
schrijvers. Als voorbeeld hiervoor een
voorval in Duitsland. Een geoloog die
onderzoek deed bij de zoutkoepel in
Gorleben, en deze vervolgens afkeurde

• voor opslag van kernafval, werd ont
~slagen. Als naslagwerk is het boek

~'~~/-'L~-goed te gebruiken, of het voor ieder
een te begrijpen zal zijn is de vraag.
Wellicht dat een meer eenvoudige opzet
meer inzicht had kunnen geven in de
problemen die in het boek gesinjaleerd
worden.
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Het slothoofdstuk, zeven bladzijden om
te vertellen dat naarmate meer groepen
door "de krj s t s" in de knel komen, het
verzet zal toenemen, is nogal wijdlo
pig, vooral door de soms nogal kompakt
gepresenteerde informatie.
Al met al een informatief boek, waarin
veel van wat zich achter de MElineies
afspeelt, overzichtelijk naar voren
wordt gebracht. Antwoorden op de vraag
hoe daarop te reageren, worden echter
niet gegeven. llel stellen de schrij
vers/sters dat zeker (ook) de hand in
eigen boezem gestoken zal moeten wor
den. Hoe precies, dat wordt aan de be
weging zelf overgelaten. En terecht.

Bekende taferelen: witte gaswolken,
priemende blauwe flitsen, een blauw
met-witte, schijnbaar hoofdloze linie
stormt op ons af, zwaaiend met knup
pels. 'Demonstranten' werpen zich,
plotseling met een ploertendoder in de
hand, op mensen waar ze even tevoren
nog mee stonden te praten. Maar ook
het onopvallende fiat je, waaruit een
plakker in de kraag wordt gepakt. Of
erger. Repressie dus.
Repressie is echter niet alleen de
puur lichamelijke onderdrukking. Het
bestaat voor een groot deel uit in
lichtingenwerk en toegepaste massa
psychologie. Dat wordt wel duidelijk
in het boekje "•.. Of geweld zal wor
den gebrui kt". Het boekje i s geschre
ven vanuit de vraag wat je tegen die
repressie kunt doen. Negeren kun je
het niet, maar keihard terugmeppen
lijkt ook niet de oplossing. In de
hoop daaruit wat aanwijzingen te
krijgen, stortten de schrijvers/
sters zich op de teorieën van een
tweetal repressiespecialisten.

Eerst wordt de algemene teorie be
schreven: versterking van het ge
weldsapparaat, inlichtingenwerk, be
lastering van 'rebellen', uitlo-
pend in het 'elimineren van de vij
and'. Naar mijn idee is dat model
nogal kritiekloos overgepland op de
tederl andse situatie. Het is namelijk
geschreven door iemand die zich uit
drukkelijk met gewapende opstand be
zighoudt. Niet de nederlandse situa
tie lijkt me zo. Natuurlijk zijn er
ook hier voorbeelden van dat elimine
ren, maar dat zijn toch uitzonderin
gen (treinkaping, RAFleden). Het gaat
dan niet om "de" beweging.
Meer nederlands gericht en ook een
stuk konkreter is de teorie van de
niet onbekende politiesocioloog van
Reenen. Vooral de verschillende
manieren om aktiegroepen van hun steun
te beroven, komen duidelijk naar voren,
met de belangrijke konklusie dat je
daar zè1f ook een forse bijdrage aan
kunt leveren door het kiezen van je ak
tievormen (het MAF, bijvoorbeeld). De
overgang van het botte matwerk naar
meer verfijnde technieken (traangas en
dergelijke) wordt beschreven en door
het beschrijven van een aantal rellen
getoond.

Dat teoreties gedeelte wordt wat grijp
baarder gemaakt in de drie hoofdstukken
over militarisering, aanhoudingsteams
en noodverordeningen. Een belangrijk
punt ko~t daarin nog naar voren: het
voortdurend in of op het randje van de
illegaliteit verkeren van de nieuwe
delen van de politie (scherpschutters,
aanhoudingsteams) en het geregeld aan
de laars lappen van de wet door de
"gewone ME". De eenhei dis trouwens in
het boekje ver te zoeken. De benade
ringen in deze drie stukken lopen nog
al uiteen en ook de stijl verschilt
nogal. Vooral het stuk over noodver
ordeningen leest door het tegen het
juridies aanhangende taalgebruik, niet
erg vlot.
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