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Nieuwe formule Stopkontrakt 
Ter introduktie van het vernieuwde 
Stopkontrakt sturen we als bij
voegsel een exemplaar van dit blad 
mee. 
Stopkontrakt, voorheen een krantje 
voor atoomstroomaktivisten, heeft 
sinds begin dit jaar een nieuw kon
cept. Ze richt zich nu meer op men
sen die nog weinig van kernenergie 
afweten, maar die wel enigszins 
geinteresserd zijn in deze proole
matiek. Het blad is daarom nu ge
vuld met meer algemene informatie, 
zoals de argumenten voor en tegen, 

het verband tussen kernenergie en 
kernwapens, en dat tussen kern
energie en de Derde Wereld. De op
zet is om een zo'n groot mogelijk 
publiek te bereiken, onder andere 
door een verspreiding via wereld
winkels, goed-voedsel-winkels, 
bibliotheken en andere milieu
bladen. 
Degenen die aan dit verspreidings
systeem willen meewerken kunnen 
bellen naar Aktie Strohalm (030-
314314). 



Zhores A. Medlledev: 

"Russiese stralingsnormen 
verhoogd" 
In Nederland is de maximaal toe
laatbare stralingsdosis voor een 
burger 0,5 REM en voor een werkne
mer in de atoomindustrie 5 REM per 
jaar. Medvedev's cijfers zetten de 
'geruststellende' berichten van de 
Russiese overheid over de gevolgen 
van de Tsjernobyl-ramp in een heel 
ander daglicht. 
De nieuwe normen betekenen voor een 
vrachtwagenchauffeur die zand of 
beton naar·de kernreaktor brengt 
dat h1j maar twaalf of dertien rit
ten kan maken, want per rit loopt 
jij 2 REM op. De mensen die onder 
het reaktorgebouw werken zouden 
volgens Medvedev binnen enkele mi
nuten hun jaaPdosis van 25 REM op
lopen . Zo komt het dat de doden en 
gewonden (zij die nog niet dood 
zijn) hoofdzakelijk te vinden zijn 
onder de mensen die de ramp bestre
den hebben of nu de reaktor verder 
onschadelijk proberen te maken 
door hem in te pakken in beton. 

De Russiese dissident doet voor de 
Sovjet-autoriteiten niet onder waar 
het de loftuitingen over het hande
len van deze mensen betreft • . .,De 
zelfopoffering van de brandweerman
nen heeft de ramp beperkt gehouden. 
Zij en niet de veiligheidssystemen 
hebben voorkomen dat de brand de 
tweede reaktor bereikte. Evenals 
later een 'huismiddeltje' als het 
volstorten met zand en beton de 
enige manier bleek te zijo om de 
brand te doven". En Medvedev voegt 
daaraan toe: "Ik denk niet dat in d 
VS brandweermannen in zo'n situatie 
besloten zouden hebben om zo zelf
moord te p 1 egen" • 
Oe brandweert i eden waren bezig met 
een kontrolerit toen ze de kernre
aktor hoorden exploderen. Ze waren 
dus min of meer toevallig in de 
buurt en konden daardoor ook snel 
hulp inroepen uit andere plaatsen, 
met name Kiev. Medvedev leidt hier
uit af dat er helemaal geen proble
men werden verwacht, ook al niet 
omdat de kernreaktor enkele uren 

Voor de bewoners van Kiev is de maximale jaardosis 
voor straling verhoogd tot 10 REM. De mensen die be
trokken zijn bij het werk aan de verwoeste kernreac
tor bij Tsjernobyl mogen nu 25 REM per jaar oplopen. 
Deze cijfers zijn afkomstig van Zhores A. Medvedev, de 
dissident~ Russiese bio-chemicus die in 1976 de kern
ramp in de Oeral bekendmaakte. Medvedev sprak op de 
konferentie van de Europese vredesbewegingen (END) die 
begin juni in Parijs plaatsvond. 

Stralingskontrole in een Russies dorp 

voor dè explosie was stilgelegd. 
Dit laatste gegeven is af te lei
den uit de fatt-out-analysedie in 
Zweden is uitgevoerd en de informa
tie die de IAEA-vertegenwoordigers 
bekendmaakten. De reden van de 
stillegging is onduidelijk omdat 
de reaktor er pas 400 van de 600 
dagen bedrijfsti jd op had z.itten. 

Evenmin zal volgens Medvedev duide
li jk worden wat de oorzaak van de 
ramp is geweest. Hij hecht geen 
waarde aan het verhaal dat iemand 
met straling zou hebben geëxperimen
teerd, maar de ware toedracht zal 
volgens hem nooit bekend worden om
dat de kontrolekamer in hetzelfde 
gebouw als de reaktor gevestigd 
was en ook ~rnield is. Er zullen 

na het onderzoek dus meerdere moge
lijke oorzaken genoemd worden 
denkt hij. 

Als Medvedev door een van de toe
hoorders gevraagd wordt een reaktie 
tievoorziening gebrekkige informa
toevoorziening door de Sovjet-auto
riteiten antwoordt hij niet zoals 
verwacht:"De Russiese regering kri
tiseerde terecht de manier waarop 
de westerse media het infromatiege
brek uitbuitten. Ieder land, ook 
de Sovjet Unie, is met grote zor
gen vervuld als er zo'n ramp plaats
vindt en er is geen sprake van moed
willig achterhouden van informatie". 
Toch vindt hij d~t de autoriteiten 
zorgvuldiger zou~~n kunnen zijn en 
bijvoorbeeld de hoogte van de radio-
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aktiviteit moeten noemen; de isoto
pen en waar ze in welke hoeveelhe
den gevondeh zijn. 
De kritici uit het westen wil Med
vedev in herinnering brengen hoe 
moeilijk het voor hemzelf was om 
destijds informatie over de Oeral
ramp uit 1957 in de VS openbaar te 
maken. Hij werd niet serieus geno
men en wetenschappers putten zich 
uit in het aantonen van zijn onge
lijk, wat uiteindelijk niet lukte. 

Een ançlere vragensteller vroeg zich 
naar aanleiding van de kostendiskus
sie rond kerncentrales in het westen 
af waarom de Sovjet Unie kerncen
trales rendabel acht. Medvedev zegt 
dat de milieuproblemen bij kolen
stook een van de overwegingen pro
kernenergie zijn. Daarnaast zouden 
neven-aktiviteiten zoals het kweken 
van vis in het koelwater van enkele 
kerncentrales en het gebruik van 
afvalwarmte voor groentekassen de 
kosten drukken. Maar hij denkt dat 
de kerncentrales in de USSR overbo
dig worden als er meer werk gemaakt 
zou worden van energiebesparing. Nu 
wordt de elektriciteitsprijs kunst
matig laag gehouden wat niet be
paald een aanmoediging is om te be
sparen. Hij denkt niet dat Tsjerno
byl ingrijpende wijzigingen in het 
kernenergieprogramma teweeg zal 
brengen. "Er zullen hooguit veran
derin~en komen in de konstruktie 
waarb1j niet langer twee reaktoren 
in één gebouw staan en er een be
ter veiligheidsomhulsel wordt aan
gebracht. Kernenergie is voor de 
Sovjets voorlopig nog te belangrijk" 
De jongste uitspraken van de Russie
se partijbonzen gev~n de dissident 
gel ijk. • 
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De bezorgdheid 
van CDA en VVD 
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CDA en VVD hebben bekwaam op de ramp in Tsjernobyl ge
reageerd. Enerzijds werd de deur opgengehouden voor 
nieuwe kerncentrales. Regering en fraktiewoordvoerders 
benadrukten de grote verschillen tussen Russiese gra
fietreaktoren en de west-europese watergemodeleerde 
reaktoren. Een ongeluk als in Tsjernobyl zou bij ons 
n·iet kunnen gebeuren. 
Anderzijds werd het dreigend effekt op de verkiezings
uitslag vakkundig tenietgedaan. 

In eendrachtige samenwerking had
den CDA en VVD, binnen enkele da
gen na de ramp, de nieuwe lijn te 
pakken. Wi.nsemius liet daadkracht 
zien en openheid. De mensen die 
met vetstand van zaken uitlegden 
dat dat voor een deel slechts 
schijnduidelijkheid was, waren te
gen zijn uitstraling niet opgewas
sen. Lansink (CDA) en Braams (VVD) 
toonden zich ineens zêêr bereid 
tot uitstel van de besluitvorming 
over de nieuwe kerncentrales. Lub
bers noemde de ramp voor een on
dernemerspubliek eerst nog een in
cident wat de toekomst van kern
energie niet zal schaden, enkele 
dagen later had hij het nieuwe ge
luid (bezorgdheid, medeleven met 
de Russische bevolking, kritiek op 
de Sovjet-autoriteiten, bereidheid 
tot principiäle diskussie) al he
lemaal te pakken. 
Alleen Van Aardenne bleef zichzelf: 
als je geen greppeltje om een bos 
graaft, kun je een flinke fik ver
wachten, zei hij. Het VVD-kampag
net~am haalde hem uit de wedstrijd 
en verbande hem tijdelijk naar 
Aruba. 

opportunisme 

Het spoeddebat in de Tweede Kamer 
op 7 mei moest de oppositie de 
kans geven de regering vast te na
gelen. Het opportunisme van CDA en 
VVD kreeg echter enorme propor
ties. Lansink en Braams dienden 
een motie in die de PvdA de kans 
ontnam om nog echt een harde 
scheidslijn te trekken tussen 
voor- en tegenstanders van kern
energie. Behalve opS"chorting van 
de besluitvorming voor de nieuwe 
kerncentrales werd ook vastgelegd 

dat een diepgaand onderzoek naar 
de oorzaken en de gevolgen van de 
ramp moet plaatsvinden "op basis 
waarvan tevens een herbezinning 
op de wenselijkheid en mogelijk
heid van de toepassing van kern
energie in Nederland dient plaats 
te vinden." Lansink zei letter
lijk dat het CDA afstel van kern
enerqie niet uitsluit. 
De linkse partijen wantrouwden 
allen de plotselinge omslag van 
CDA en VVD. Voor PvdA, PPR en EVP 
betekende dat ook dat ze de CDA/ 
VVD motie verwierpen. Zijlstra 
(PvdA) wilde geen opschorting van 
de nieuwbouw, maar een nieuwe 
blanco situatie. Lansink ging 
daar hard tegenin. Hij vond dat 
hij verder gegaan was dan de PvdA 
die alleen maar een motie had in
gediend om geen nieuwe kerncentra
les te bouwen en een kernenergie
vrij scena~io te ontwikkelen. PSP 
en CPN steunden de CDA/VVD motie. 
Zij noemden die uitspraak "pure 
winst". 
De opstelling van de PvdA kan 
niet zomaar als een verkiezings
stunt gezien worden. Het verschil 
tussen "opschorten" van de be
sluitvorming en een nieuwe·blanco 
situatie is, dat in het laa~ste 
geval de hele inspraakprocedure 
over moet. Wat een extra vertra
ging van minstens een jaar bete
kent. 

onderlinge onenigheid 
Vervolgens bleek ook onderlinge 
onenigheid over enkele moties 
van radikaal links over slui
ting van de bestaande kerncen
trales. De PvdA (niet D'66, die is 
voor openhouden) steunde moties 



die "sluiting" en "zo spoedig mo
gelijk sluiten" eisten. Maar de 
PSPmotie, die "direkt sluiten" 
eiste, ging de PvdA te ver. In het 
bijvoegsel van het vorige nummer 
van Splijtstop verklaarde Zijlstra 
dat stemgedrag al. Hij meende dat 
"direkt sluiten" een noodstop in
houdt. Wat riskant is. Volgens de 
PvdA is het beste moment om te 
stoppen het ogenblik dat er 
splijtstof vervangen zou moeten 
worden. 
De Vereniging Milieudefensie heeft 
de PvdA daar hard op aangevallen. 
Het is volkomen onzin te beweren 
dat een kerncentrale niet "direkt" 
stilgelegd kan worden. Dat kan 
binnen een dag, volgens o.a. kern
fysicus Wim Smit van de TH Twente. 
Niet met een noodstop maar op een 
rustige veilige manier. Natuurlijk 
ben je dan nog maanden bezig met 
koelen en andere afbouw-aktivitei
ten. Maar geen zinniq mens qelooft 
toch dat de PSPmotie der~elijke 
aktiviteiten verbiedt? 
Overigens diende de PvdA-Dodewaard 
op 27 mei in de gemeenteraad een 
motie in die precies hetzelfde 
vroeg als de PSP-motie in de Twee
de Kamer. 

de verkiezingen 
Tegen veler verwachtingen in haal
den CDA en VVD een ruime meerder
heid. Een grote teleurstelling, 
ook voor de anti-kernenergiebewe
ging. Een regeringskombinatie die 
herhaalde malen heeft laten blij
ken schijt te hebben aan sociale 
bewegingen, aan protest en kri
tiek, is in die houding gesterkt. 
Het feit dat het CDA gewonnen 
heeft ten koste van de VVD doet 
daar weinig aan af. Toch is het 
niet geheel zwart aan de hemel. 
Het CDA zal meer dan vöör Tsjer
nobyl rekening houden met een 
deel van haar achterban die geen 
kernenergie meer wil. De veront
rusting onder bijvoorbeeld boeren 
is behoorlijk toegenomen. En ook 
in de omgeving van mogelijke ves
tigingsplaatsen zal de weerzin, 
ook onder CDA- en VVDkiezers, 
groter zijn dan voorheen. 
Ook andere invloeden zijn belang
rijk. Nederland "loopt achter" in 
toepassing van kernenergie in 
West-Europa. Maar door het onge
luk in Tsjernnobyl is de druk op 
Nederland veel minder geworden. 
De EG heeft de doelstellingen 
doorgestreept in 1995 40% elek
triciteit uit kernenergie op te 
wekken (nu is dat 30%). In West
Duitsland zal voorlopig een pas 

op de plaats worden gemaakt. Bel
gië ziet voorlopig af van de bouw 
van de achtste kerncentrale. En 
ook in Italië zit de schrik er 
goed in. 
Ten derde maken de ontwikkelin
gen op de oliemarkt kernenergie 
onaantrekkelijker. Wanneer het 
kernenergiedebat opnieuw zal op
laaien is nog onduidelijk. In het 
najaar zullen konterenties gehou
den worden over Tsjernobyl. Daar
na moet de nieuwe regering haar 
standpunt bepalen. Niet voor de 
provinciale verkiezingen natuur
lijk (voorjaar 1987). Maar ook 
weer niet te dicht op de verkie
zingen van 1990. In ambtenaren
kringen wordt rekening gehouden 
met uitstel tot 1991, dus ná de 
volgende verkiezingen. 

Een aanwijzing daarvoor kan zijn, 
wat de SEP nu gaat doen. Gaat ze 
dit jaar alleen maar een interim
Elektriciteitsplan maken, zonder 
nieuwe kerncentrales, of wordt er 
nu gekozen voor extra (kolen)cen
trales, zodanig dat kerncentrales 

voorlopig niet gepland hoeven te 
worden? 

minstens vier jaar vertraging 

We vroegen Dick Tommel, Tweede 
Kamerlid voor D'66, naar het ef
fekt van het Tsjernobyl-debat op 
de komst van nieuwe kerncentra
les. 
TOMMEL: Ik schat de vertraging op 
4·5 jaar. Het zal 'n jaar duren om 
de nodige gegevens te verzamelen 
over het ongeluk. Dan moet de re
gering een Opzetnota maken. Daar 
moet instaan hoe de regering met 
die gegevens wil werken, een ri
siko-analyse wil maken. Die opzet
nota moet door de Kamer besproken 
worden, wat zo'n .half jaar duurt, 
inklusief inspraak. De uitvoering 
van de nota zal ook weer een jaar 
beslaan, waarna een regerings
standpunt moet worden geformu
leerd waarover het parlement zich 
moet buigen. 
SPLIJTSTOP: Denkt U niet dat CDA 
en VVD, nu de verkiezingen geweest 
zijn, een minimale uitleg kunnen 
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geven aan de afspraken die er op 
de 7e mei gemaakt zijn. en de zaak 
dus erg inkorten? 
TOMMEL: Dat ligt niet erg voor de 
hand. De afspraken zijn duidelijk 
SPLIJTSTOP: In 1981 en 1982 eiste 
D'66 stilleggen van Dodewaard en 
Borssele. In 1986 openhouden. 
Waarom? 
TOMMEL: 0'66 eiste stillegging in 
afwachting van de BMD. Een van de 
konklusies van de BMD was het 
openhouden van beide centrales. 
Wij houden ons aan de BMD. 
SPLIJTSTOP: Maar het afvalprobleem 
vind 0'66 belangrijk, blijkens het 
programma. ook weer van 1986. Pro
duceren bestaande kerncentrales 
geen afval? 
TOMMEL: Jazeker, maar dat speelde 
in de BMD ook, wij houden ons aan 
wat daar uit is gekomen. 
SPLIJTSTOP: Tsjernobyl heeft de 
veiligheid van kerncentra 1 es weer 
nadrukkelijker ter diskussie ge
steld. Maar ook op 7 mei was 0'66 
tegen sluiting. 
TQt.t1EL: We hebben ons in het re
cente debat aan ons programma ge
houden omdat er geen nieuwe feiten 
over die twee kerncentrales aan 
het licht gekomen zijn . Het ver
haal van Theo van Was (over het 
ontbreken van een containment bij 
Dodewaard, red.) is waar, maar 
niet nieuw. 
SPLIJTSTOP: Welke rol gaat kern
energie bij de Provinciale Staten
verkiezingen spelen? 
TOMMEL : In de kampagnes zal het 
ëen rol spelen, maar op de uitslag 
zal het geen grote effekten heb
ben. Ik zie het niet gebeuren dat ' 
we in Zeeland een .anti-kernenergie 
meederbeid krijgen, bijvoorbeeld. 

CDA Noord Holland tegen 
Gedeputeerde Van Gelder is een op
merkelijk persoon in .de elektrici
teitswereld en CDA. Als Commissa
ris van de SEP is hij in de dis
kussie over de reor9anisatie van 
de elektriciteitsvoorzieningen 
meer dan menig PvdA-kollega voor 
het demokratische gehalte van de 
besluitvorming opgekomen. Hij was 
tegen extra geld aan Kalkar, en 
tegen kerncentrales in Noord-Hol
land. Ook Van Gelder stelden we 
enkele vragen. 
SPLIJTSTOP: Hoe stelt de SEP zich 
op, na Tsjernobyl? 
VAN GELDER: Afwachtend. De SEP is 
zich ervan bewust dat de beslis
singen in Den Haag genomen worden. 
Voor de kostprijs van kernenergie 
is heel belangrijk dat de bouw 
snel en ongestoord kan plaatsvin-
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den. Oe elektriciteitsbedrijven 
willen dus niets doen voor Den 
Haag klaar is met de besluitvor
ming . 
SPLIJTSTOP: Oefent de SEP dan geen 
druk uit? 
VAN GELDER: Er zijn bij de elek
triciteitsbedrijven in Nederland 
maar weinig kernenergie-specialis
ten meer over.· De druk van binnen
uit is niet zo groot meer. Aan de 
andere kant hoort de kernenergie
optie natuurlijk bij de politieke 
doelstelling met een goedkoop en 

even geschikt voor. Maar ik ben 
het ermee eens dat er een tê af
wachtende houding is bij bedrijfs
leven en overheid. Er zou meer 
moeten gebeuren. 
SPLIJTSTOP: Is er in het CDA 
sinds Tsjernobyl een diskussie 
ontstaan over kernenergie? 
VAN GELDER: Ik heb er niets van 
gemerkt. Ik denk dat de anti
kernenergiebeweging goed moet 
onthouden wat CDA-politici vlak 
voor de verkiezingen voor uit
spraken hebben gedaan. 

opening zure regenten~oonstelling: 
milieubeweging geeft voorzet; Lubbers skoort foto: Bert Muller 

gespreid brandstoffenpakket te 
werken. 
SPLIJTSTOP: Is er kans op dat Do
dewaard en Borssele dicht gaan? 
VAN GELDER: Voor Borssele is de 
kans niet groot mede vanwege de 
financii!le effekten. Dodewaard is 
een oude centrale en kleiner . Dat 
kan ik niet zo inschatten. 
SPLIJTSTOP: Wordt er, zoals Van 
Aardenne aankondigde, aan een in
terim-Elektriciteitsplan gewerkt 
(met een voorlopig karakter dus)? 
VAN GELDER: Dat is mij nog onbe
kend. 
SPLIJTSTOP: Werkt de kernenergie
vertraging vooral meer koleninzet 
in de hand of krijgt ook warmte
krachtkoppeling meer kans? 
VAN GELDER: Als kernenergie weg
v.alt of vertraagd wordt, moet dat 
door basislast vervan.gen )'lorden~ 
Daar is Warmte-Kracht niet altijd 

SPLIJTSTOP: Verwacht U invloed 
van Tsjernobyl op de provinciale 
verkiezingen? 
VAN GELDER: Niet zo groot, althans 
wat de uitslag betreft. Het CDA 
Noord-Holland was in 1983 al tegen 
kerncentrales in onze provincie, 
vanwege de bevolkingsdichtheid in 
zuidelijke en de kwetsbaarheid van 
de drinkwatervoorziening in het 
noordelijke deel. Dat standpunt 
nemen we nu opnieuw in. Oe effek
ten zijn wellicht groter, in Bra
bant, Zeeland en Overijssel , waar 
de huidige politieke meerderheid 
een kerncentra 1 e wi 11 en . • 



Kernenergie weer even in Puk van Meegeren 

Een paar weken stonden kranten, tijdschriften en ak
tualiteitenprogramma's op radio en TV er bol van: de 
ramp in Tsjernobyl. De verslaggeving hierover is zo 
omvangrijk dat een goede analyse erg veel werk met 
zich mee zou brengen. In dit artikel zetten we een 
eerste stap. Daarbij kijken we niet alleen naar de 
stroom van artikelen over de ramp zelf, maar ook naar 
de wat minder opvallende stroom van berichten over al
lerlei ongelukjes. Tsjernobyl licht de deksel van een 
radioaktieve beerput. 

Een evaluatie van de berichtgeving 
richt zich op de vraag of in de 
media de volle ernst van de ramp 
tot uitdrukking is gekomen. Je zou 
kunnen nagaan of mensen die het 
rampzalige karakter van de gebeur
tenissen in Tsjemobyl benadruk
ken, voldoende aan het woord ko
men. En of journalisten bagatelli
serende reakties (zoals het bos
brandje van Van Aardenne) voor 
zoete koek slikken, of juist met 
kritiese vragen hebben omlijst. 
wat dit betreft zijn er momenten 
geweest waarop je je flink kon ir
riteren. Maar er waren ook goede 
momenten: bijvoorbeeld interviewer 
Brugsma legde in een uitzending 
van Panoramiek voorstanders van 
kernenergie het vuur aan de sche
nen. 

Het is ook van belang te analyse
ren hoe de verslaggevingzichinde 
loop der maanden ontwikkelt. Eko
logisch gezien is de ramp nog maar 
net begonnen. Allerlei nare ~evol
gen worden pas komende maanden en 
jaren duidelijk. De media schenken 
pas werkelijk aandacht aan de vol
le ernst van de ramp als ze ook 
lange tijd na de reaktorbrand se
rieus ingaan op 'Tsjernobyl'. 
Hierover kunnen ~e pessimisties 
zijn. Meestal verdwijnt een ramp 
vrij snel na de eerste opwinding 
uit het nieuws. Bijvoorbeeld de 
Volkskrant besteedde vijf weken na 
de brand in Tsjernobyl er in haar 
zaterdageditie niet meer dan tien 
regels aan, als een alinea van een 
ander artikeltje, weggemoffeld op 
een weinig gelezen pagina. 

Verder kan een evaluatie van de 
berichtgeving zich richten op hoe 
de verschillende meningen over de 
toekomst van kernenergie in Neder
land zijn weergegeven. Hebben de 
voorstand(st)ers van een milieu
vriendelijk energiebeleid voldoen
de ruimte gekregen om uit te leg
gen dat kernenergie niet nodig is? 
In hoeverre hebben journalisten de 
'bezorgdheid' van CDA en VVD geïn
terpreteerd als taktische uitspra
ken in verband met de verkiezingen 
van 21 mei? 

Een analyse van de verslaggeving 
over Tsjernobyl moet in het brede
re kader van de totale berichtge
ving over kernenergie geplaatst 
worden. Vóór Tsjernobyl was kern
energie 'uit'. Stoute plannen van 
de regering over nieuwe centrales 
haalden de krantenpagina's nog 
net. Maar Stem tegen Kernenergie 
kreeg in de mediawereld geen poot 
aan de grond. De diskussie over 
reaktorveiligheid was in de media 
afgesloten. Ongelukken met kern
centrales leken zich niet meer 
voor te doen. Je las er althans in 
de krant niets over. Zouden die 
techneuten het dan toch geflikt 
hebben met die reaktorveiligheid? 
Plotseling is daar dan de ramp. 
Een ramp is altijd nieuws. Maar 
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naast de stroom artikelen over wat 
er in Rusland gebeurt. gevolgen 
voor Nederland en dergelijke, komt 
er - iets minder opvallend - nog 
een stroom kleinere artikelen op 
gang: 
"lJ:>nden hield kernexplosie in 
Kent maand lang geheim" (Volks
krant 5-5-'86); 
"Lek in Britse kerncentrale half 
jaar na dato onthuld" (Volkskrant 
15-5-'86); ~ 
"Veel kerncentrales in VS net zo 
onveilig als Tsjernobyl" (Volks
krant 20-5-'86); 
"Frankrijk ontsnapte op het nip
pertje aan nucleair ongeluk" 
(Volkskrant 21-5-'86); 
''Ongeluk in Franse opwerkingsfa
briek besmet werknemer" (Volks
krant 22-5'86); 
"Nieuwe Duitse kerncentrale uit 
voorzorg stilgelegd" {Volkskrant 
28-5-'86); 
"Gaslekkaqe in Franse verrij
kingsfabriek" {Volkskrant 31-5 
'86); 
"Duitse kerncentrale weer stil!le
legd na lek op 4 mei" (Volkskrant 
2-6-'86); 
"Licht radioaktieve stoom ontsnapt 
uit centrale Harrisburg" (Volks
krant 4-6-' 86) . 
Het is alsof Tsjernobyl een beer
put lostrekt. Door de ramp is 
kernenergie (tijdelijk!) weer 
'in' . De telexberichten over onge
vallen in de kernindustrie halen 
nu we1 de krantenpagina's. En 
journalisten worden op het spoor 
gezet van mogelijke misstanden met 
kernenergie. Door deze opleving in 
de berichtgeving wordt duidel i jk 
dat de techneuten het helemaal 
niet setlikt hebben : kernenergie 
blijft onveilig. 
Het ongeluk in Tsjernobyl onder
streept eens te meer dat de bur
gerlijke berichtgeving incidenteel 
van karakter is. Lange tijd worden 
vrijwel alle ongelukjes genegeerd. 
Reaktorveiligheid is pas weer een 
item als er iets heel ergs aan de 
hand is. En zo gauw de eerste op
winding over de ramp wegebt , is 
voor de media de ramp voorbij. 
Kernongelukken zijn dan niet inte
ressant meer. Terug naar de orde 
van de dag. • 
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Duits verzet leeft op John Hontelez 

Het grote "umdenken" 

Vernietiging van radioaktieve groenten in Berlijn 

Geen land waar de reakties zo hevig en langdurig zijn 
na Tsjernobyl als West-Duits land. Het weekblad Der 
Spiegel spreekt over "angsten die in een omvang zijn 
losgemaakt, zoals het wellicht sinds de Tweede Wereld
oorlog niet meer gebeurd is". Grote angst bij de be-

. volking, niet alleen voor de radioaktiviteit van 
Tsjernobyl , maar ook voor de eigen kernindustrie. Gro
te angst bij de regeringskoalitie, die in januari 1987 
moet zien de meerderheid te behouden. 

De eerste reaktie van de regering
Kohl was gelijk aan de Belgiese: 
bij ons kan zo iets niet gebeuren, 
wij heb~n de veiligste kernreak
toren. Mini ster Zinmerman {Binnen
landse Zaken) hield dagenlang vol 
dat er geen enkel gevaar te duch
ten was van de straling uit Tsjer
nobyl . Geissler, de ideoloog van 
de CDU, sprak spottend over "tyie
se reaktor van de proletariese re
volutie". En de minister van we
tenschap, Riesenhuber, verkaarde 
keer op keer geen enkele aanlei
ding te zien in een verandering 
van de kernenergiepolitiek. 
Pech voor de Bonner regering was 
dat de regeri ngen van de deelsta-

ten eigen verantwoordelijkheid 
hebben met betrekking tot de be
scherming van de gezondheid . Elke 
deelstaatsregering nam weer ande
re maatregelen. Wel of niet de 
verkoop van spinazie en melk ver
bieden, wel of niet aanraden de 
kinderen binnen te houden. In de 
ene stad werden sportvelden ge
sloten, een stad verderop vond 
men dat onzin. 
De regering kon geen orde brengen 
in de chaos omdat ze er vanaf het 
begin op uit was de zaak zo ge
zond mogelijk voor te stellen . 
Niet alleen de door SPD {en GrU
nen) geregeerde deelstaten pik
ten dit niet, ook COU-politici 



kwamen in opstand. Biedenkop, 
leider van de CDU in Nordrhein
Westfalen, noemde het gedrag van 
Zimmerman "een kaalslag aan ver
trouwensverlies". DeCDUin 
Schleswig-Holstein besloot de 
kerncentralein Brokdorf voorlopig 
niet te laten starten en de CDU
Freiburg wil afzien van een kern
centrale bij Whyl. 

omwenteling 

De ramp en de reakties van de 
autoriteiten leidden tot een om
wenteling in de publieke opinie. 
Niet alleen in de laatste plaats 
door de aktiviteiten van de Grü
nen, die een grote eigen informa
tiekampagne startten en vele de
~onstraties (mee)organiseerden. 
De enquetes die Der Spiegel liet 
houden spreken boekdelen: In 1982 
~as 40% van de Westduitsers tegen 
nieuwe kerncentrales, begin mei 
(vlak na Tsjernobyl) was dat ge
stegen tot 69%, eind mei al 83%~ 
Van die 83% vindt bovendien 14% 
dat alle bestaande kerncentrales 
onmiddellijk dicht moeten, en 57% 
dat dat geleidelijk aan moet ge
beuren. 
Vooral de CDU heeft veel tegen
standers in haar achterban, meer 
dan de helft. Nu al wordt gespecu
leerd dat kernenergie, en dan met 
name Kalkar en de opwerkingsfa
briek in Wackersdorf, een hoofdrol 
gaat spelen in de verkiezingen van 
januari 1987. 

urndenken 

In West-Duitsland zorgden in 1985 
19 kerncentrales (oftewel 20% van 
het totale elektriese vermogen) 
voor 36% van de elektricteitsop
wekking. De atoomindustrie en de 
bondsregering beweren dat de West
duitse kerncentr~les de veiligste 
zijn van de wereld, door een groot 
aantal veiligheidssystemen die on
afhankelijk van elkaar werken en 
dus niet gelijktijdig kunnen uit
vallen. Een verhaal wat in mei nog 
braaf werd opgepend door de Volks
krant. In West-Duitsland zelf is 
kritiek op die verhalen. Prof. Eh
renstein (Bremen): "Elk toegevoegd 
noodafschakelsysteem of veilig
heidsventiel betekent ook een ex
tra potentHne storingsbron". 
Er ontwikkelt zich een heftige 
diskussie over de mogelijkheid om 
op korte termijn helemaal met 
kernenergie te stoppen. De SPD 
roept op tot "umdenken", tot het 
zich instellen op een ekonomie 
zonder kernenergie en een decen-

trale stroomopwekking. Ze wordt 
hierin sinds eind mei gesteund 
door de DGB, de Westduitse FNV. 
Dat is nieuws, want de vakbonden 
in West-Duitsland zijn altijd 
zeer pro-kernenergie geweest. 
Toch blijft de SPD uiterst voor
zichtig. Ze wil de snelle kweek
reaktor niet meer en belooft al
les te doen om Kalkar te stoppen. 
De opwerkingsfabriek in Wackers
dorf moet er niet komen, in plaats 
van opwerking moet afval direkt 
worden opgeslagen. Ook wil ze van 
kernenergie af, maar, zoals SPD
lid Apostel in Arnhem op 6 juni 
zei (zie elders in dit nummer) 
zeer geleidelijk. Volgens hem is 
het zelfs nodig alle in bouw zijn
de reaktoren nog in bedrijf te ne
men. Slechts heel geleidelijk kan 
kernenergie door energiebesparing 
en decentrale elektriciteitsop
wekking worden afgebouwd. 

De Grünen zijn het daar uiteraard 
niet mee eens. Zij wijzen op de 
grote overkapaciteit aan elektri
citeitscentrales. Ze vinden steun 
bij een studie van Klaus Traube, 
ex-direkteur van Kalkar. Hij heeft 
berekend (in het begin juni uitge
komen boek "Nach dem Super-GAU, 
Tschernobyl und die Konsequenzen"), 
dat er nu al genoeg andere centra
les zijn om de produktie van de 
kerncentrales onmiddellijk te ver
vangen. Het gaat vooral om olie-
en gascentrales die wegens de 
toenmalig hoge kosten uit bedrijf 
zijn genomen. Als al die centrales 
voor de winter weer klaargemaakt 
worden, is er zelfs nog 25% reser
vekapaciteit zonder kernenergie. 

Traube berekent dat de totale in
zet van bruinkool, steenkool, gas 
en olie in de energievoorziening 
daardoor 10% zal stijgen. Hij 
meent dat de nadelen daarvan (zu
re regen) met techniese middelen 
op te lossen zijn (strenge eisen 
met betrekking tot rookgasontzwa
veling en dergelijke). Het slui
ten van de kerncentrales (die een 
deel van het geinvesteerde geld 
nog niet opgebracht hebben), zal 
de gemiddelde elektriciteitsprijs 
1 pfennig/kWH verhogen, oftewel 
een prijsverhoging van vijf pro
cent. Daarvoor is natuurlijk no
dig dat de elektriciteitsbedrij
ven afspraken met elkaar maken. 
Want de verschillen qua kernener
gie-afhankelijkheid tussen de 
deelstaten zijn groot. In de 
meeste deelstaten varieert de af
hankelijkheid van 74% tot 58%. 
Maar de groots.te deelstaat, Nord-

rhein-Westfalen, heeft slechts 
4% kernenergie (vanwege de grote 
steenkoolinzet), en enkele klei
nere hebben helemaal geen kern
energie. 

enorm verzet 

Sinds Tsjernobyl vinden el"ke week 
demonstraties plaats. Wackersdorf 
in Beieren is daarbij een speer
punt. De toekomst van deze geplan
de opwerkingsfabriek is onzekerder 
geworden. De 40.000 mensen in 
Brokdorfop 7 juni jl. waren geen 
absoluut rekord, maar het was toch 
een teken dat de anti-kernenergie
beweging nu minstens zo omvangrijk 
is als 8-10 jaar geleden. Toen 
vonden in Brokdorf, Gorleben, 
Grohnde en Kalkar enorme demon
straties plaats, kregen de GtUnen 
vaste grond onder de voeten en be
gon de SPD met haar "umdenken". 
Opvallend is opnieuw het geweld 
waarmee sommige demonstraties ge
paard gaan. Het gevaar dreigt dat 
rond de kernenergiebeweging weer 
een soortgelijke sfeer gekweekt 
wordt als aan het eind van de ja
ren zeventig. De burgerlijke me
dia en de regeringspartijen zul
len proberen om de diskussie 
over kernenergie om te buigen naar 
een diskussie over de rechtsstaat 
die met alle middelen verdedigd 
moet worden tegen gewelddadige ak
tievoerders. • 
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Straling voor beginners Marc van Lieshout 

Nog nooit is de natuurlijke achtergrondstraling waar 
wij voortdurend aan zijn blootgesteld, zo hoog geweest 
als de afgelopen maand. Nog nooi.t werd ons de twee we
ken wintersport zo sterk ontraden als impliciet in de 
deskundigenpanels gesuggereerd werd. En zelfs ons licht
gevend horloge bleek plotsklaps dezelfde rampzalige ge
volgen. te hebben als de lange termijn effekten van 
Tsjernobyl. 
Toegegeven, het was allemaal be
doeld om ons gerust te stellen, om 
ons ervan te overtuigen dat de doos 
van Pandora echt maar op een kier 
heeft gestaan. Maar bij het volgende 
rHntgenonderzoek is het niet onver
standig eens te informeren hoeveel. 
schadelijker dat onderzoek is dan 
onze 'doorlichting' ten gevolge van 
Tsjernobyl. Ongetwijfeld valt het 
dan weer reuze mee. Of juist niet? 
Het gegoochel met getalletjes en 
statistieken van de laatste weken 
reduceerde de ramp in Tsjernobyl 
al snel tot een makaber soort 
volksvermaak. Waar het toch· niet 
mogelijk is de uiteindelijke ge
volgen van deze ramp te 'bewijzen', 
leek het ieders goed recht die ge
tallen te gebruiken die hem of 
haar het beste van pas kwamen. Het 
onder brede lagen van de bevolking 
bevorderen van inzicht in wat ra
dio-akt·i.viteit nu eigenlijk is ~n 
hoe het doorwerkt op ons lichaam, 
speelde in de vele diskussies maar 
een ondergeschikte rol. In het on
derstaande zullen we een aantal 
elementaire zaken over radio-akti
viteit op een rijtje zetten. 

Bij radio-aktiviteit moeten twee 
zaker duidelijk gescheiden worden: 
de radio-aktiviteit zelf, en de 
bron van deze straling. 
Er zijn drie vormen van radio-ak
tieve straling. Deze worden a~fa, 
b~ta- en gammastraling genoemd. Ze 
onderscheiden zich van elkaar in 
hun samenstelling en in hun werking 
op het menselijk lichaam. Alfastra
ling heeft de schadelijkste werking 
ongeveer een faktor 20 heviger dan 
bêta- of gammastraling. Deze laat
ste twee hebben grofweg een zelfde 
effekt. De afstand waarover de drie 
soorten stra 1i ng schade aanrichten·, 
is heel verschillend. Alfastraling 
heeft een zogeheten dOo~ngend 
ve~gen van 30 tot 40 duizendste 
milimeter (ongeveer een honderdste 
nageldikte), bêtastraling kan tot 
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5 milimeter komen, en gammastraling 
gaat bij wijze van spreken dwars 
door het menselijk weefsel heen 
(met achterlating van een hoeveel
heid schade). 

De bronnen van radio-aktieve stra
ling zijn de zogenaamde radio-ak
tieve deeltjes. Oeze deeltjes heb
ben een samenstelling die eigenlijk 
niet zo goed voor hun is. Door de 
uitzending van a'fa-, bêta- en gam
mastraling (of een kombinatie daar
van) verandert hun samenstelling 
in een betere. Soms is de nieuwe 
samenstelling nog niet goed en zal 
het nieuw ontstane deeltje ook ra
dio-akttef zijn. Dat wil zeggen 
dat ook dit deeltje weer radio
aktieve straling zal uitzen~en, om 
een nog gunstigere samenstelling 
te verkrijgen. Uiteindelijk ont
staat dan een stabiel deeltje dat 
geen radio-aktiviteit meer uit
zendt. 
Zo heeft ieder radio-aktief deeltje 
een eigen ~erval'reeks die uitein
delijk le1dt tot de vorming van· 
stabiele deeltjes. 
De sne~heid waarmee deeltjes in een 
stabielere toestand vervallen, {via 
het uitzenden van radio-aktieve 
straling) is volledig afhankelijk 
van het ·soort deeltje. Deze snel
heid wordt uitgedrukt in de zoge
naamde ha~~etijd. De half• 
waardetijd van een deeltje geeft 
aan na hoeveel tijd de helft van het 
aantal aanwezige.deeltjes vervallen 
is naar een ander, stabieler, deel
tje. De halfwaardetijd van jodium-
131, een ·stof die i.n aanzienlijke 
hoeveelheden in Ned·erland is te
rechtgek~men, is acht dagen. Stel 
nu dat we op een gegeven moment 
kilo jodium-131 bezitten. Na acht 
dagen is de helft, 500 gram, jodium 
vervallen naa.r het stabielere 
xenon-131, dat op zijn beurt weer 
verder vervalt. We hebben dan nog 
een kwàrt van de oorspronkelijke 
hoeveelheid over, 250 gram jodium-

131 dus. Na 24 dagen hebben we nog 
een .achtste (125 gram) over, na 32 
dagen een zestiende (62.5 gram), 
enzovoorts. 
Jodium-131 heeft een vrij korte 
halfwaardetijd. Nu, een maand na 
het ongeval, is de aanwezige hoe
veelheid jodium-131 nog maar een 
zestiende van de oorspronkelijke 
dosis. Twee andere stoffen die in 
behoorlijke hoeveelheden hier neer
geslagen zijn (Cesium-137 en Stron
tium-90) hebben een veel langere 
halfwaardetijd, namelijk ongeveer 
30 jaar. Dat betekent dat over 30 
jaar de radio-aktiviteit van deze 
stoffen pas met de helft is terug
gelopen. 

Voor een bepaling van het effekt 
dat een hoeveelheid radio-aktieve 
stof op een mens heeft, is het van 
belang de intensiteit van de stra
ling te weten. Deze intensiteit is 
afhankelijk van het aantal deeltjes 
dat in een tijdseenheid (bijvoor
beeld een sekonde) vervalt, en dan 
straling uitzendt, en de energie
inhoud van die straling. 
Als een eenheid. voor het aantal 
deeltjes dat per sekonde vervalt 
('desintegreert' in het. vakjargon) 
heeft men de Becquerel gekozen, 
naar de Franse pionier op dit ge
bied van radio-aktieve stoffen en 
straling ••• Becquerel {die overigens, 
evenals Marie en Pierre Curie, 
overleden is ~an kanker ten gevolge 
van zijn werk). Wanneer een liter 
melk een hoeveelheid radio-aktieve 
stof bevat met een aktiviteit van 
500 Becquerel, wil dat dus zeggen 
dat in die liter melk op dat moment 
500 deeltjes per sekonde vervallen 
n~ar een stabielere toestand. Als 
we ~rvan uitgaan dat we alleen met 
jodium-131 te maken hebben, zullen 
we acht dagen {de halfwaardetijd 
van het radio-aktieve jodium) nog 
een aktiviteit van 250 Bq (afkor
ting voor Becquerel) vinden, en na 
weer acht dagen nog een aktiviteit 
van 125 Bq, enzovoorts. De totale 
aktiviteit van de hoeveelheid jo
dium-131 die in de melk zit, is dus 
de optelsom van de aktiviteiten 
die op ieder moment aanwezig zijn. 
Je kunt het ruwweg vergelijken met 
een regenbui. Het effekt van de~
genbui is niet de druppels die ie
der moment neervallen, maar de to
tale plas water die uiteindelijk 
gevormd wordt. 



De energie-inhoud van een bepaalde 
straling is afhankelijk van het 
deeltje dat de straling uitzendt. 
Deze energie-inhoud is voor nage
noeg alle radio-aktieve stoffen be
kend. 

Nu gaat het erom hoe de straling 
uitwerkt op het menselijk lichaam. 
Iedere straling bezit een hoeveel
heid energie. Deze energie wordt 
door het menselijk lichaam geabsor
beerd. Omdat het om sterk gekoncen
treerde energie gaat, gaat de ab
sorptie gepaard met vernietiging 
van celkernen en beschadiging van 
de celinhoud. Op de gevolgen hier
van komen we zo terug. 
De eenheid die aangeeft hoeveel 
energie geabsorbeerd wordt is de 
rad, ee~ afkorting van Röntgen 
Absorbed Dose. Omdat zoals gezegd 
alfastraling een ander effekt 
heeft dan bêta- en gammastraling, 
wordt' in het algemeen met een een
heid gewerkt die al rekening houdt 
met die verschillen. Dit is de rem, 
Röntgen Equivalent Man. (De nieuw
ste eenheden zijn de Gray en de 
Sievert, maar deze zijn niet meer 
dan schaalvergrotingen die inge
voerd zijn als'onderdelen van een 
algehele standaardisatie van normen 
en maten. 1" Gray = 100 rad eri 1 
Sievert = 100 rem). Een stralings
belasting van 1 rem, veroorzaakt 
door alfastraling, heeft dezelfde 
schadelijke werking als een stra
lingsbelasting van 1 rem veroor
zaakt door bêtastraling. De schade 
is in het eerste geval echter over 
een veel kleiner' gebied aangericht 
(en dus intensiever) dan in het 
tt.>eede (door het kleinere doordrin
gende vermogen van alfastraling). 

Dit maakt het opstellen van normen 
die bepalen wat wel en niet toe
laatbaar is, niet gemakkelijker. 

Een tweede faktor die de zaak kom
pliceert, is het feit dat niet ie
der deel van het lichaam even ge
voelig voor straling is, en dat be
paalde radio-aktieve stoffen een 
voorkeur hebben voor een of ander 
orgaan. Zo wordt Jodium-131 uit
sluitend door de schildklier opge
nomen, verspreidt Cesium zich over 
het gehele lichaam (met een lichte 
voorkeur voor het spierweefsel) en 
gaat Strontium vooral in de botten 
zitten. Vanaf die plaatsen bestra-
l en ze hun omgeving. ( Zowe 1 .Jo-
dium als Strontium en Cesium geven 
bêta- en gammastraling). De risi
ko's die je loopt wanneer je van 
buitenaf of inwendig radio-aktief 
besmet raakt, zijn maar ten dele 
bekend. Er is nogal wat diskussie 
over de precieze effekten. Grofweg 
kunnen er bij lage doses (minder 
dan 10 rem) twee dingen gebeuren: 
je kunt kanker krijgen (in het ge
val van Jodiumbesmetting schild
klierkanker, bij Strontium leuke
mie of botkanker) en de struktuur 
van je genen (dragers van erfelijk, 
materiaal) kan veranderen, met alle 
gevolgen vandien voor het nage
slacht. Iedere stralingsdosis~ hoe 
gering ook~ kan kanker of genetieee 
afWijkingen veroorzaken. De kans 
dat dit gebeurt is wel afhankelijk 
van de dosis, maar er is geen do
sis aan te geven waaronder dit 
ontstaan van kanker zeker niet ge
beurt. Men gaat er in het algemeen 
van uit dat wanneer 10.000 mensen 
ieder aan een rem straling, bloot
staan, een van hen hierdoor kanker 
zal krijgen. Dit is ech·ter een ru
we schatting met ontzettend veel 
onzekerheden. Kinderen zijn bijvoor
beeld veel gevoeliger voor straling 
dan volwassenen (sneldelend weefsel 
en kleinere organen) en jonge kin
deren tot 1 jaar lopen weer grotere 
risiko's dan oudere vanaf 10 jaar. 

Deze onzekerheden vormden de feite
lijke basis voor het spinaziever
bod en ~e melkkontrole. Spinazie 
bleek sterk radio-aktief besmet te 
zijn (er is spinazie aangetroffen 
met meer dan 2000 BQ/kg Jodium-131 
besmetting), het was net spinazie
tijd, en een portie spinazie weegt 
al gauw een pond. Dit te sPomen met 
het feit dat de schildklier van 
kinderen kleiner is dan bij vol
wassenen en eenzelfde stralingsdo
sis bij hen dus een groter effekt 
heeft, hield in dat het eten van 
spinazie sterk risikoverhogend was. 

Hoeveel verhogend is echter volsla
gen onduidelijk. De gehanteerde 
norm van 1300 Bq/kg was in die zin 
maar een slag in de lucht. Hetzelf
de geldt voor de melk. Hier was de 
kontrole veel beter (ieder trans
port werd gekontroleerd), maar de 
gehanteerde norm {500 Bq/1) was 
eveneens maar een gok. 
Het mag dan wel bekend zijn hoeveel 
energie een zekere hoeveelheid stra
ling •overdraagt• {500 Bq Jodium 
bijvoorbeeld, vormt een stralings
belasting van ongeveer 1 mrem -
een duizendste rem), zolang je niet 
weet a) hoeveel iemand binnenkrijgt 
en op welke manier en welke stoffen 

'en b) wat de precieze effekten er
van zijn (fgitelijk: wat is je eks
tra kans op kanker) bezitten alle 
genomen maatregelen een zekere wil
lekeur. 

TNO beweert dat het ongeval in 
Tsjernobyl een ekstra stralings
belasting met zich meebrengt van 6 
mrem per jaar {tegen een natuur
lijke stralingsbelasting die we so
wieso oplopen van 100 tot 150 mrem 
per jaar). Zo'n uitspraak moet dus 
met de nodige skepsis bekeken wor
den. Hoeveel van die straling ont
vangen we direkt {via de lucht en 
de grond) en hoeveel indirekt 
(door opname van radio-aktieve deel
tjes via de lucht en ons voedsel), 
hoe groot is de spreiding die per 
individu opgelopen kan worden, uit 

, welke stoffen bestaat de radio-ak
tiviteit en in welke koncentraties 
komen ze voor, in welke produkten 
hopen ze zich op {melk, bladgroen
ten), door welke lichaamsdelen wor
den ze opgenomen, etcetera. De ken
nis over bijvoorbeeld de wegen 
waarlangs radio-aktieve deeltjes 
in de voedselketen terecht kunnen 
komen is nog lang niet toereikend 
om daar zinnige uitspraken over te 
kunnen doen. 

Zolang niet te achterhalen valt 
wie precies het slachtoffer van de 
ekstra, niet gevraagde noch ge
wenste, stralingsbelasting worden, 
zijn we meer gebaat bij een open 
diskussie over alle bestaande on
zekerheden dan bij wat sussende 
woorden van een stel 'deskundigen•. 
Toegegeven, de gevolgen van Tsjerno
byl zijn voor Nederland niet zo ka
tastrofaal als in het Oostblok, 
maar je zult maar een van de 50, 
100 of misschien wel 500 zijn. 111 

11 



Atoomvrijstaat op de Veluwe 
Oe stichting Atoomvrijstaat hield 24 en 25 mei alweer 
haar vierde paspoorthoud(st)ers-vergadering. Geen ge
wone vergadering, maar één die deel uitmaakte van een 
beleidsweekend in Vierhouten op de Veluwe. Wat moet er 
met de aangekochte grond gebeuren? 

Kees Jan Hogelander 

Een gure wind blaast over het 
grasveld. In de luwte van een gro
te tent waaruit de koffiedampen 
overwaaien zit een aantal mensen 
gemoedelijk te praten. De mokken 
met koffie in hand geven wat warm
te, evenals de schrale zon die af 
en toe tussen de wolken ver
schijnt. "Ik heb na Tsjernobyl 
weken alleen groente uit blik of 
glas gegeten, voor het eerst in 
mijn leven", vertelt een vrouw 
met spierwit haar. Niet voor 
niets, wanneer blijkt dat ze al 77 
is. Een jongen die tegenover haar 
in zijn beker roert twijfelt er 
aan of het ook de laatste keer ge
weest zal zijn. "Door de verkie
zingsuitslag van de afgelopen 
woensdag 11jk het me raadzaam om 
alvast extra blikgroente in te 
slaan". De mensen om hen heen 
lachen . Het kind dat even verderop 
speelt is zi eh van geen kwaad be
wust en steekt een grasspriet 'in 
zijn mond. 
Een beeld wat zich voordeed tij
dens de pauze van een jaarverga-
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dering die een veertigtal pas
poorthoud{st)ers van Atoomvrij
staat naar de Veluwe had gevoerd. 
In de ongedwongen sfeer op het 
kampeerterrein bestond naast ver
gaderen ook ruimte om met elkaar 
van gedachten te wisselen over 
de vraag: Hoe verder te gaan met 
Atoomvrij staat? 
Dat was nodig omdat de aktivitei
ten van Atoomvrijstaat op dit mo
ment gedragen worden door een vrij 
klein groepje mensen. Wat heeft 
deze groep echter al bereikt? 

grondaankopen 
Z'on 4000 mensen hebben in de af
gelopen jaren al een paspoort of 
obligatie aangeschaft . Met de op
brengst van de eerste gelden werd 
i·n 1984 een stuk 1 and in Woens
drecht aangekocht . In 1985 werd 
de ingezette koers voortgezet, er 
volgden meer aankopen. Twee stuk
ken grond in de buurt van de ba
sis Woensdrecht, in Huybergen, en 
een stuk in de nabijheid van Vol-
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kel. Als kroon op het werk slaag
de men er tenslotte in een dubbel 
woonhuis aan te kopen in het dorp 
Woensdrecht. Gedeeltelijk wordt 
dit huis bewoond door vredesakti
visten/s die huur aan Atoomvrij
staat betalen. Deze mensen beheren 
ook de openbare ruimte in de rest 
van het pand . Hier kunnen de bewo
ners/sters van de vredeskampjes 
rond 4e basis nu op adem komen na 
zich regelmatig voordoende ontrui
mingen. Men kan in het pand verder 
materiaal opslaan en bezoekers kan 
men van informatie voorzien. Alles 
bijeen een flinke versterking voor 
de Woensdrechtse vredesaktivitei
ten. Tijdens de opening van het 
huis presenteerde Atoomvrijstaat 
het boekje "ongehoorde stappen", 
waarin wandeltochten (met bijbeho
rende informatie) rond de basis 
beschreven worden. 

verontrusting 
Er werd dus niet stilgezeten, het 
afgelopen jaar. Toch kwamen tij
dens de jaarvergadering verontrus
te geluiden naar voren. Er moet 
meer met de aangekochte grond ge
beuren dan tot nu toe het geval 
is . In de statuten van Atoomvrij
staat wordt namelijk aangegeven 
dat het noodzakelijk is om met de 
aankoop van grond te proberen wij
zigingen in bestemmingsplannen te 
verhinderen en onteigenningsproce
dures tegen te gaan. Dit is ech
ter, mede door de ligging van de 
huidige Atoomvrijstaatjes, {bijna) 
niet mogelijk. Daarom moet ge
tracht worden het land een funktie 
te qeven door er bijvoorbeeld 
mens- en milieuvriendeli j ke akti
viteiten te gaan ontplooi en. Het 
werd op de jaarvergadering duide
lijk dat de huidige aktieve groep 
niet toekomt aan deze extra's. 
Dat men toch door moet gaan met 
landaankopen, daarover was de ver
gadering het wel eens. Om gemakke
lijker iets meer met het land te 
kunnen gaan doen, werd besloten in 
het vervolg bij aankopen nieuwe 
kriteria mee te laten spelen. Na
melijk enerzijds het feit of de 
bestemmingsplannen op de aan te 
kopen grond meer toelaten bijvoor
beeld alleen bos- of landbouw, an
derzijds of er plaatselijke groe
pen aktief zijn die daadwerkelijk 



met de grond aan de slag kunnen 
gaan. 

diskussie 

waar de prioriteiten voor landaan
aankopen moeten liggen was aanlei
ding tot een fikse diskussie. Als 
gevolg van de huidige situatie in 
Nederland, met (opgeschorte) plan
nen voor nieuwe kerncentrales en 
overwaaiende radioaktiviteit uit 
Rusland, werd gekozen voor priori
teit geven aan landaankopen bij de 
bestaande kerncentrales of bij de 
nieuwe vestigingsplaatsen. Ook 
UCN-Almelo komt in aanmerking. 
De jaarvergadering liet wel de mo
gelijkheid open om in een konkreet 
geval, wanneer defensie bijvoor
beeld ergens gaat onteigenen, te 
proberen hierop in te springen. 
Door de voorgaande diskussie-uit
slag zag men (voorlopig) af van de 
mogelijkheid om in de buurt van 
een plek waar kernwapens opgesla
gen liggen, grond aan te kopen. 

grotere groep7 

De belangrijkste beslissingen van 
de jaarvergadering waren hiermee 
achter de rug. Het was .niet duide
lijk of de gewenste versterking 
van de "aktieve" groep ook daad
werkelijk op zou treden. Hierover 
werd later nog nagepraat, naast 
het bedenken van aktiviteiten die 
op de stukken land van Atoomvrij
staat plaats kunnen gaan vinden. 
Het komende jaar zal laten zien 
hoe dit uit gaat pakken. 
Ter ontspanning traden s'avonds 
twee clowns op: ook kultuur kreeg 
zijn plaats in dit stukje Atoom
vrijstaat-voor-êên-weekend. Maar 
ook de andere Atoomvrijstaten 
moeten meer aktiviteiten gaan 
kennen. Denk en werk hieraan mee. 
Voor info over Atoomvrijstaat: 
020-846781 (ma. t/m vr. 13-17 
uur). • 

Basisgroepen ertegenaan 

Grote aktie in 1987 
Toeval of niet, (letterlijk) naast Atoomvrijstaat 
hielden 24 en 25 mei ook een aantal basisgroepen een 
bijeenkomst op kampeerterrein de Paasheuvel in Vier
houten. Op het programma stond het verder denken en 
praten over de door de basisgroepen in de komende tijd 
te volgen strategie. Een verslag van een aantal deel
neemsters aan dit weekend. 

Het weekend vormde een vervolg op 
de vergadering die 2 maart in Arn
hem plaatsvond. Aanwezig waren ne
gen basisgroepen uit verschillende 
delen van het land. Zij brachten 
een eerste konklusie uit Arnhem in 
de praktijk: de noodzaak tot het 
voeren van landelijk overleg. Om
dat in Arnhem veel onderwerpen wa
ren blijven liggen, werd hierover 
in twee groepen doorgepraat. De 
uiteindelijk ~t zijn allen ~e
trokken konklusies waren de vol
gende. 

organisatie en pers 

Al in Arnhem was duidelijk dat een 
vaster kader, iets georganiseerds 
waarop je als basisgroep terug. 
kunt vallen, gemist werd. Daarom 
besloot men (opnieuw) een lande
lijk sekretariaat basisgroepen op 
te richten, voorlopig in het 
"katshuis" te Arnhem. Het is de 
bedoeling dat het sekretariaat 
zich gaat bezighouden met de ko5r
dinatie van landelijke akties. Re
gionale akties blijven een zaak 
van de basisgroepen. Via het sek
retariaat kunnen basisgroepen 
snel informatie krijgen en/of 
zelf verspreiden. Er komen ook 
tweemaal per week spreekuren {di. 
en.vr. 14-17 uur). 
Een belangrijke funktie zal de uit 
te brengen nieuwsbrief gaan ver
vullen. Deze nieuwsbrief zal: 
- basisgroepen onderling op de 

hoogte houden; 
- tips en idee~n geven, diskus

sies aan de gang brengen;. 
- informeren over regionale ak

ties; 
- als voorbereiding dienen voor 

landelijke overleggen. 
De ko6rdinatie van de nieuwsbrief 
zal via het sekretariaat gaan lo
pen. 

Naast het sekretariaat wordt ook 
een landelijke persgroep opge
richt. Deze zal vooral een taak 
krijgen bij landelijke akties. Bij 
regionale akties voorzien de ba
s.isgroepen zelf (wanneer ze dit 
willen) de· pers. Er kan wel steun 
gevraagd worden aan de landelijke 
persgroep. 

strategie en aktles 

In tegenstelling tot de praktiese 
zaken als sekretariaat en pers 
werden rond strategie en nieuwe 
akties minder vaste konklusies 
getrokken. 
In het algemeen is het de be
doeling dat bij regionale akties 
door êên of meerdere basisgroe
pen toch al zoveel mogelijk naar 
grotere akties in landelijk ver
band verwezen zal gaan worden. 
Wat die grotere akties in moeten 
gaan houden? 
Naar aanleiding van de plannen 
voor nieuwe kerncentrales, de ka
merverkiezingsuitslagen en de 
Tsjernobyl-ramp wilden een aan
tal mensen het liefst op korte 
termijn (najaar '86) een grote 
landelijke aktie organiseren. 
Door de toch wel korte voorberei
dingstijd zag men in dat dit toch 
niet tot de mogelijkheden behoor
de. Daarnaast zijn ook BIVAK 
(Breed Initiatief Verdergaande Ak
ties Kruisraketten} en BONK (Bur
gerlijke Ongehoorzaamheid Non 
Ko6peratie) van plan om vanaf 19 
september, vlak voor de vredes
week, nog het een en ander te or
ganiseren. 
Daarom werd afgesproken dat een 
voerbereidingsgroep zich gaat 
richten op een grote landelijke 
aktie/manifestatie rond Dodewaard 
en/of Borssele in het voorjaar 
1987. Een andere groep hield zich 
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al bezig met een aktie rond UCN 
Almelo. Eind '86 wordt namelijk 
door de Verenigde Naties een pro
ces aangespannen tegen Urenco, bij 
het internationaal hof van justi
tie in Oen Haag. Het gaat in dit 
proces om het feit dat Zuid-Afrika 
al jaren illegaal uranium uit Na
mibi~ exporteert. Ondanks het ver
bod hierop door de VN-Raad voor 
Namibi~. Ook Nederland steunt deze 
illegale aktiviteiten door toe te 
staan dat het uranium, via Duits
land en Engeland naar Nederland 
ge~xporteerd, door Urenco in Alme
lo wordt verwerkt. 
Samen met het Komitee Zuidelijk 
Afrika zullen in Almelo enige ak
tiedagen georganiseerd worden. Oe 
gedachten gaan al uit naar een ma
nifestatie en een blokkade van het 
UCN-terrein. 
Informatie kan voortaan verkregen 
worden bij het nieuwe sekretari
aat. Voorlopig adres: Katshuis, 
Sweerts de Landastraat 73, Arn-
hem {085-514957) • 

Kees Jan Hogelander 

De picknick bij Van Aardenne, een aktie van basisgroepen in 
oktober 1985 Foto: Hans Veenendaal 

Strategiedag LPTK Hans lourens 

Op 21 juni blikten in de Utrechtse 
Kargadoor de anti-kernenergieakti
visten terug naar de aktie Stem te
gen Kernenergie. Ze maakten de ba
lans op met het oog op de toekomst. 
Wat een strategiedag had moeten 
worden, werd toch in de eerste 
plaats een 'stand van zaken-dag'. 
Oe 35 aanwezigen in Utrecht kwamen 
uit a n e hoeken van het 1 and en wa
ren goed gefnformeerd over de 
stand van zaken iA de eigen regio. 
In alle regio's bleek hard en door
gaans gericht met het aktiemateri
aal van Stem tegen Kernenergie ge
werkt te z~jn : 250.000 kranten en 
40.000 affiesjes werden uitgezet. 
Na alles wat gebeurd is, is het ef
fekt van de aktie toch moeilijk te 
wegen. Stellig is kernenergie een 
relevant onderwerp geworden in de 
verkiezingsstrijd. Helaas niet 
door de akties van de Nederlandse 
AKB. En politiek heeft Tsjernobyl 
vooral verwarrend gewerkt. Over het 
algemeen waren de aktievoerders 
toch gematigd. enthousiast over het 
verrichte werk. 
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Minder duidelijkheid bestaat er 
over hoe het verder moet. Nieuwe 
kerncentrales l ijken nu wel even 
in de ijskast te staan, maar dat 
is bijvoorbeeld niet het geval met 
het probleem van de opslag van 
(hoog)radioaktief afval. Oe AKB 
hoeft de afvalproblematiek niet op 
te lossen. Primair gaat het erom 
te zorgen dat de afvalproduktie 
stopt. Dat betekent: sti lleggen 
van de centrales in Borssele en Do
dewaard. Afvalopslag is op korte 
termijn het belangrijkste aktie
punt. Oe basisgroepen vergaderen 
26 juni verder over akties tegen 
de UCN -in samenhang met een pro
ces tegeh de Staat der Nederlanden 
vanwege de verwerking van Namibies 
uranium bij de UCN. Oe preciese 
datum van de proces is echter nog 
niet bekend. 
Daarnaast worden blokkades voor
z·ien bij Borssele en Dodewaard. 

In veel regio's blijkt men op de 
een of andere wijze naast anti
kernenergieaktiviteiten ook aan de 

slag te willen met vormen van duur
zame energie en interne scholing. 
Windmolens en windmolenkollektie
ven skoren hoog. Ook een paar ande
re aktieplannen,die in eerste opzet 
ter tafel lagen,sl~iten hier dicht 
bij aan. Het gaat dan om "lokaal 
Energiebeleid" begeleid vanuit het 
Centrum voor Energiebesparing en 
de aktie "Schoonstroom" waarmee de 
Vereniging Milieudefensie samen 
met enkele tientallen plaatselijke 
groepen van start hoopt te gaan . 
Oe volgende vergadering is 13 sep
tember. Oe sekretariaatsgroep zal 
voor die datum enkele konkrete ak
tievoorste~len voor besluitvorming 
voorbereiden. Met name dient daar~ 
bij de datum van 26 april 1987 in 
het oog gehouden te worden. • 



Hopen op westenwind? 
11 Het opstellen van rampenplannen in verband met Kalkar 
is vergelijkbaar met het aanvaardbaarder maken van een 
kernoorlog door het aanleggen van schuilkelders ... Voor 
gemeenteraadslid VanLidt uit Winterswijk is er maar 
een oplossing: Kalkar mag niet gaan draaien. En hij 
was niet de enige die dat vond op de zeer goed bezoch
te studiedag over Kalkar in het gelderse provinèie.
huis, afgelopen 6 juni. 

De Nijmeegse energiewinkel, de 
Gelderse milieufederatie, de 
Stichting Kalkarproces en de Werk· 
groep Kernenergie Gendringen kun
nen terugzien op een geslaagde 
bijeenkomst. Zo'n 100 mensen, 
deels gemeenteraadsleden, wethou
ders en ambtenaren, kregen infor
matie over de risiko's van Kalkar 
en over de politieke onenigheid 
over dit projekt. Waarna ze dis
kussieerden over nut en wenselijk
heid van rampenplannen en andere 
aktiviteiten van gemeenten. 

geen kans maal gevolg 
Marc van Lieshout (Universiteit 
Nijmegen)hield een overzichtelijke 
inleiding over het principe van de 
kweekreaktor, de specifieke eigen
schappen van Kalkar en de weten
schappelijke onenigheid die al 
sinds het begin van de bouw be
staat. Een van de belangrijkste 
bezwaren tegen Kalkar is, dat door 
een samenloop van omstandigheden 
een zogenaamd Bethe-Taitonongeval 
kan ontstaan met een zo grote 
energieontwikkeling dat de beide 
omhullingen (die resp. 150 MJ en 

370 MJ moeten kunnen weerstaan) 
verwoest worden en een enorme 
hoeveelheid radioaktiviteit naar 
buiten komt. Hij haalde het on
derzoek van Wlm Smit van de TH 
Twente aan {die op het laatst de 
studiedag niet zelf kon bezoeken) 
die voor de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) enkele jaren terug een no
ta schreef over de mogelijke ge
volgen van zo'n ongeluk voor Ne
derland. Bij verkeerde wind zou
den steden als Arnhem en Nijme
gen geävakueerd moeten worden. 
Stroken van meer dan 100 km diep 
Nederland in zouden onbewoonbaar 
worden. Enkele duizenden mensen 
lopen het risiko te ste.rven of 
genetische schade op te lopen. 
Een westduits onderzoek komt op 
16.000 tot 2.700.000 direkte en 
indirekte doden , afhankelijk van 
het weer. 
Bij dergelijke projekten is het 
niet meer verantwoord de veilig
heid formuleren in kans maal 
gevolg. Toch blijven voorstanders 
volgens deze methode werken. Zij 
ontkennen de mogelijke gevolgen 
niet. maar berekenen extreem klei-

John Hontelez 

ne kansen en proberen de bevolking 
daarmee te overtuigen dat het pro
jekt veilig genoeg is. 

volstrekt onveilig 
Ingenieur Szepan uit MUnchen is 
ervan overtuigd dat Kalkar vol
strekt onveilig is. Hij werkte in 
1980 nog bij de Gesellschaft fUr 
Reaktorsicherheit (GRS), die in 
opdracht van de Landsregering 
Nordrhein-Westfalen onderzoek 
deed naar de betrouwbaarheid van 
de veiligheidssystemen . Szepan en 
zijn kollega's ontdekten dat er 
weliswaar voldoende veiligheids
systemen aanwezig waren. maar dat 
die niet ·volledig onafhankelijk 
van elkaar werken. Er zijn situa
ties denkbaar waarin door êên 
oorzaak alle systemen tegelijk 
uitvallen. Zo worden de pompen 
van alle vijf de {gewone en nood-) 
koelcircuits door êên stikstofcir
cuit gekoeld. Komt daar water bij, 
dan vliegen alle pompen tegelijk 
in brand, want de pompen lekken 
altijd wel wat natrium. en dat 
reageert heftig met water •. Ook de 
drie snelafschakelsystemen kunnen 
in een klap worden uitgeschakeld 
omdat ze met êên systeem gekoeld 
worden. Het uitvallen van de hoog
spanningsleiding naar Kalkar {bij
voorbeeld door sabotage) , zal de
sastreuse gevolgen hebben. De 
sensoren in het reaktorgebouw kun
nen eveneens door êên storing uit
vallen "en dat leidt onvermijde
lijk. tot een Bethe-Taitonongeval". 
Tenslotte bleek. dat het rooster 
waarop de reaktorkern komt te 
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staan aan korrosie onderhevig is 
geweest. Men heeft dat zoveel mo
gelijk opgelost, behalve op de 
plaatsen waar men niet bij kan ko
men. Bij een grote belasting kan 
die korrosie tot steeds groter 
wordende scheuren aanleiding ge· 
ven, het rooster kan het bege
ven. "28 Millimeter verzakking 
leidt onvermijdelijk opnieuw tot 
Bethe-Tait". 
De GRS leverde harde kritiek, maar 
de jaren erna werd die kritiek 
steeds milder naarmate er nieuwe 
rapporten van de bouwers kwamen. 
Szepan is echter heel beslist over 
de kwaliteit van die rapporten: 
"het papier is meer waard dan wat 
erop gedrukt staat". Op grond van 
de slechte veiligheidssystemen re
kent hij op een ongeval elke 6 tot 
8 jaar. De fouten die gemaakt zijn 
maken ingebruikname totaal onver
antwoord, ook volgens de kernener
giewet in West-Duitsland. 
Szepan is bitter over de rol van 
de rechter in het proces van boer 
Maas in 1984. Volgens hem had de 
rechter gewoon de getuigen van de 
beklaagde {de vergunningverlener) 
9eteld {80) en die van boer Maas 
{3) en daarna besloten dat de 
eerste het wel bij het rechte eind 
zou hebben. Enkele getuigen hebben 
volgens Sepan regelrecht meineed 
gepleegd, onder andere over de be
trouwbaarheid van het gebruikte 
metaal {prof. Kussmaul). Szepan 
heeft ze daarvoor voor het gerecht 
willen dagen, maar de rechter wil
de er niet aan. 

nederlandse belangen 
Keest Zijlstra, Tweede Kamerlid 
voor de PvdA, gaf een overzicht 
van de geschiedenis van de Neder
landse betrokkenheid bij Kalkar. 
Die dateert al van 1964, op ini
tiatief van Neratoom en TNO. In 
1973 werd de Wet Financiering 
Snelle Kweekreaktor aangenomen, 
ondanks de tegenstemmen van alle 
progressie partijen en de Boeren
partij. En sindsdien heeft links 
keer op keer geprobeerd de Neder
landse houding te veranderen. 
Een belangrijk motief voor de re
gering was industriäle innovatie. 
Nederlandse bedrijven leverden de 
natriumkoeling, met name De 
Schelde, ROM, Stork-Boilers, VMF
Stork, Bronswerk en FDO. De Ne
derlandse regering heeft f 480 
miljoen direkt aan het projekt 
gegeven en daarnaast nog een half 
miljard aan de Nederlandse be
drijven. Met nog wat kleinere 
posten zijn de Nederlandse kosten 
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al tot f 1,1 miljard opgelopen. 
Wat nog maar 10% is van de totale 
kosten {Belgiä betaalt ongeveer 
evenveel als Nederland, West
Duitsl~nd de rest). 
Kalkar is volgens Zijlstra niet 
alleen gevaarlijk, maar heeft ook 
geen enkele zin meer. De echte 
kostprijs van de elektriciteit 
zal niet lager dan 38 ct/KWh wor
den. Twee tot vier maal zo hoog 
dan gebruikelijk. Zelfs als de 
investeringskosten niet meegere
kend worden {wat de bedoeling is), 
zal er nog handenvol geld bij 
moeten. De Nederlandse regering 
heeft meermalen gezegd niet meer 
dan f 22,5 miljoen aan de exploi
tatieverliezen bij te zullen dra
gen, Zijlstra vertrouwt dat ech
ter niet. We zouden wel eens on
der grote druk komen te staan 
meer te betalen. 
Zijlstra waarschuwde ervoor dat 
Nederland klaar staat om in een 
nieuw kweekreaktorprojekt te 
stappen. Vijf landen zijn daar 
al twee jaar mee bezig. 
Alleen omdat Ekonomische Zaken 
de diskussie over de nieuwe kern
centrales niet lastiger wilde ma
ken, heeft de Nederlandse rege
ri-ng besloten deelname uit te 
stellen. 
Zijlstra meent dat Nederland geen 
recht heeft op schadevergoeding 
als Kalkar door een Duitse beslis
sing gestopt zou wordèn. In 1984 
is een debat geweest over de vraag 
of Nederland volkenrechtelijk vast 
zit aan Kalkar. Daaruit bleek dat 
dat eigenlijk pas sinds 1981 zo 
is, toen Van Aardenne een maximum 
vaststelde voor de Nederlandse 
bijdrage. Nederland heeft die ver
plichting dus vrijwillig, op een 
laat tijdstip, op zich genomen. 

SPD tegen Kalkar 
"De ramp in Tsjernobyl heeft op 
een dramatische wijze het bewust
zijn van de Duitse burgers veran
dert • Het gaat wellicht om de 
grootste verandering sinds de 
Tweede Wereldoorlog". Zo begon 
Rudolf Apostel, SPD-lid van de 
Landtaq Nordrhein-Wstfalen zijn 
inleiding. De SPD is er nu van 
overtuigd dat de energiepolitiek 
omgebogen moet worden. Kernenergie 
moet overbodig gemaakt worden. 
Maar wel geleidelijk. 
Op 4 juni heeft de Landtag van 
Nordrhein-Westfalen {waar de SPD 
de meerderheid heeft) een resolu
tie aangenomen die ondermeer in
hield: Kalkar is onverantwoord om 
ekonomische, ekologische en maat-

schappelijke redenen. De opwer
kingsfabriek in Wackersdorf {Beie
ren) mag er niet komen en het af
valprobleem moet zo snel mogelijk 
worden opgelost. Verder wordt van 
de Landesregering verlangd dat al
le kernreaktoren in de deelstaat 
gekontroleerd worden en de rampen
bestrijdingsplannen verbeterd. 
Apostel benadrukte dat dit een po
litieke verklaring is, maar dat de 
deelstaatregering als vergunning
verlener voor Kalkar "streng nach 
Recht und Gesetz" moet opereren. 
Da~ wil zeggen: als de reaktor aan 
de eisen van de kernenergiewet 
voldoet, kunnen de laatste vergun
ningen niet geweigerd worden. An
ders komt de Bondsregering in ak
tie: die kan afgifte van de ver
gunning afdwingen. 
"Bonn" heeft de afgelopen maan
den grote druk uitgeoefend haast 
te maken met de laatste vergun
ningen. Sinds Tsjernobyl is die 
druk sterk verminderd. 
Apostel meent dat ingebruikname 
in ieder geval nog lange tijd zal 
duren. De tot nu toe verleende 
vergunningen zijn gepaard gegaan 
met maar liefst 770 voorwaarden. 
Daarvan zijn er slechts 69 ver
.vuld. Van 212 wordt de uitvoering 
momenteel gekontroleerd, en met 
489 is men nog bezig. En als de 
SPD in 1987 aan de macht komt in 
Bonn, dan zal de atoomwet zodanig 
veranderd worden dat Kalkar stop
gezet wordt. 

recht op leven 

De opstelling van de SPD werd aan
gevallen door Willibald Kunisch. 
Hij zal, als opvolger van boer 
Maas, tegen nieuwe vergunningen 
gaan procederen. Naar zijn mening 
moet de Landesregering de opdracht 
"nach Recht und Gesetz" te werken 
opvatten als: nQ definitief een 
punt zetten achter Kalkar om het 
recht op leven te waarborgen, een 
van de belangrijkste opdrachten 
uit de grondwet. De SPD verweet 
hij vooral dat ze haar bezorgdheid 
over kernenergie niet konsekwent 
doortrekt. Hij bestreed de opvat
ting van Apostel dat het zeker tot 
na 2000 duurt om de energievoor
ziening zodanig om te bouwen dat 
kernenergie overbodig wordt. Apos
tel ging daarin zo ver dat hij 
vond dat de in aanbouw zijnde 
kerncentrales nog in gebruik geno
men kunnen worden. Kunisch verweet 
de SPD bovendien dat ze de Hoog 
Temperatuur Reaktor in Hamm in be
drijf wil houden. Dat is onverant
woord wegens het afvalprobleem en 



de ongelukken die ook daar kunnen 
gebeuren (zie het lek van 4 mei 
jl.}. Apostel zei dat de SPD nu 
6ók van de HTR afwil, maar wel 
als laatste. Volgens hem isde HTR 
500-800 maal zo veilig als gewone 
kernreaktoren en is het afvalpro
bleem relatief eenvoudig. 

Gendringen tegen Kalkar 

In de afgelopen jaren hebben ge
meenten langs de grens met West
Duitsland al meermalen laten we
ten ongerust te zijn over de in
gebruikname van Kalkar. Loco-bur
gemeester Brus van Gendringen 
vertelde dat al in 1974 zijn ge
meente adhesie betuigde aan een 
brief van de gemeente Doetinchem 
aan de Nederlandse regering. Die 
ongerustheid leidde echter niet 
tot steun aan anti-Kalkarverzet. 
Het weigeren van de 3%-Kalkarhef
fing (van 1973 tot 1976 een be
langrijk aktierniddel} werd afge
wezen. In 1982 eiste de gemeen
te raad stopzetting van Kalkar, 
met name vanwege het experimen
tele karakter van de reaktor en 
het niet opgeloste afvalprobleem. 
En in 1985 sloot ze zich aan bij 
de konklusies van de Brede Maat
schappelijke Diskussie. 
Brus is van mening dat de lande
lijke overheid de eerste verant
woordelijke is voor de veilig
heid bij dit soort projekten. 
Maatregelen op lokaal nivo kun
nen slechts een kleine bijdrage 
leveren. Er is een concept-ram
penplan in Gendringen, maar dat 
is niet geschikt voor kernrampen. 
"We kunnen wel evakueren, maar te
gen de ergste rampen zijn we niet 
opgewassen". 

rampenplannen 

Dhr. Grotenboer is ambtenaar bij 
de provincie Gelderland en lid van 
de Nederlands Duitse Kommissie 
voor nukleaire installaties in het 
grensgebied (NDKK). Ook hij ver
wees naar Den Haag voor de eerste 
verantwoordelijkheid. De NDKK is 
in 1978 opgericht. Een onderdeel 
ervan is de werkgroep wederzijdse 
afstemming ongevalsregelingen. 
Daarin worden ook afspraken ge
maakt over wederzijdse bijstand 
en informatieuitwisseling van 
meetpunten. 
Volgens Grotenboer is voor Dode
waard sinds 1976 een alarmrege
ling in werking. Voor Kalkar is 
die in concept gereed. Verder is 
e 1 ke gemeente verp 1 i cht een .ram
penplan te hebben, op basis van 

de kernenergiewet en de rampen
wet. Deze worden sinds een jaar 
getoetst. 
Voor Dodewaard is ook een inter
gemeentelijk rampenplan gemaakt 
en een provinciaal koordinatie
plan. 
Op een vraag uit de zaal antwoord
de Grotenboer dat de provincie in 
de NDKK heeft ingebracht dat Ne
derlanders inspraakrecht zouden 
moeten krijgen over projekten in 
het duitse grensgebied. Gebleken 
is dat dat niet mogelijk is. 
Maar er is momenteel overleg tus
sen de Commissaris van de Koning
in en de minister-president van 
Nordrhein-Westfalen over aan de 
gang. 

Ove.r de rampenplannen werd in de 
forumdiskussie doorgepraat. Voor
zitster Josê van Eijndhoven bena
drukte dat een rampenplan niet 
meer is dan een lijstje afspraken 
welke autoriteiten in welke volg
orde gewaarschuwd moeten worden. 
Dat in tegenstelling tot een ram
penbestrijdingsplan, waarin opge
nomen is wat er daadwerkelijk aan 
evakuatie e.d. moet gebeuren. 
Jan Verhoeven, PPR/PvdA-raadslid 
in Beuningen vond in de eerste 
plaats dat Kalkar gestopt met wor
den. Maar als dat niet lukt is een 
goed rampenbestrijdingsplan, en 
een goed meetnet nodig. Sible 
Sch8ne (Milieudefensie) betwijfel
de dit. Welke normen hanteer je 
dan om te zeggen wanneer de situa
tie veilig is? In Nederland worden 
te soepele normen gebruikt. Ga je 
met rampenplannen niet een schijn
zekerheid kreäeren? 
Rampenplannen kunnen alleen een 
funktie hebben om de bevolking in
formatie te verstrekken over kern-· 
energie. Zoals recent is gebeurd 
met het rampenplan voor een kern
oorlog, verspreid door de gemeente 
Nijmegen. (Zaal: dan moeten ram
penplannen wel openbaar gemaakt 
worden!). 
Verhoeven was het daat op zich 
mee eens, maar, hij had ook met 
Dodewaard te maken. Je moet toch 
weten wat je moet doen als het mis 
gaat! 
Zijlstra meende dat een rampenplan 
in ieder geval moet beantwoorden 
aan het doel schade te voorkomen 
aan mensen. Maar je wilt kernener
gie er niet aanvaardbaar door rna
ken. Daar ligt een konflikt. 

nieuwe aktiviteiten 

De organisatoren van de studiedag 

hadden een motie opgesteld die ge
meenteraadsleden zouden kunnen in
dienen. Deze motie geeft de ge
meentebesturen opdracht bij de 
deelstaat en de regeringen in Bonn 
en in Den Haag aan te dringen op 
stopzetting van Kalkar. Tevens 
wordt financieäle steun voor de 
Stichting Kalkarproces gevraagd. 
De motie werd positief ontvangen 
door de aanwezigen. Op voorstel 
van een oude rot in de Kalkar
strijd werd de mogelijkheid be
sproken om als Nederlandse grens
gemeenten in debat te gaan met 
Duitse grensgemeenten, om te pro
beren êên front te maken, niet 
alleen naar de regeringen, maar 
ook in een positieve houding 
t.o.v. het buitenparlementaire 
verzet. Ook dit voorstel werd ge
steund. Wethouder Van Alderingen 
van Wageningen zei de steun van 
zijn gemeenteraad toe. Andere ge
meenteraadsleden meenden dat ze 
geen meerderheid hiervoor zouden 
halen, maar gingen in op het voor
stel het dan als groepen gemeente
raadsleden op te pakken. 
Tenslotte werd gemeentes gesugge
reerd zelf informatieavonden over 
Kalkar te organiseren. 
Kortom een zinvolle dag. • 
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België beetje bang John Hontelez 

De kernramp i.n Rusland is in Bel
gi~ niet ongemerkt voorbijgegaan. 
De plannen om een achtste kerncen
trale, waarschijnlijk als Doel-5, 
te bouwen (Splijtstop, febr. '86) 
lijken in de ijskast verdwenen. Op 
voorstel van de Vlaamse liberalen 
is besloten een nieuw energiedebat 
te houden. En de anti-kernenergie
beweging heeft voor het eerst 
sinds jaren weer enkele duizenden 
mensen op de been gekregen. 
Belgi~ ligt tussen Frankrijk en 
Nederland en qua reaktie op Tsjer
nobyl doet ze die plaats eer aan. 
Er was geen hooghartig stilzwijgen 
zoals in Frankrijk over radioak
tieve neerslag, maar evenmin was 
sprake van dwingende maatregelen. 
De Vlaamse staatssekretaris voor 
leefmilieu raadde de boeren aan 
de koeien binnen te houden, haar 
Waalse kollega vond dat niet no
dig. De spinazie moch verkocht 
worden, maar de konsument (wel
licht onder invloed van berich
ten uit Nederland) had geen trek. 
De politiek en ook de atoomlobby 
aksepteert enerzijds een pas op 
de plaats, maar anderzijds eiste 
premier Martens vlak na de ramp 
dat Kalkar (waaraan Belgi~ voor 
14% deelneemt) in gebruik wordt ge
nomen. Hij noemde de belgiese 

kerncentrales "de veiligste ter 
wereld" en de staatssekretaris 
voor Leefmilieu noemde het belgie
se veiligheidssysteem (dubbele 
containment) een "unicum in de 
wereld". 

De VAKS (Verenigde Aktiegroepen 
Kernstop) bestreed beide bewe
ringen. Het buitentst contain
ment is bedoeld tegen verstoring 
van buitenaf (bijvoorbeeld neer
stortende vliegtuigen). In de VS 
is men zowel bij de overheid als 
in verzekeringskringen niet onder 
de indruk van dit extra contain
ment. VAKS eist een grondige kon
trole van alle kerncentrales en 
een energiepolitiek die kernener
gie overbodig maakt. 
De VAKS kreeg ineens weer volop 
kans haar opvattingen over kern
energie te laten horen. Op 25 
juni organiseerde ze, samen met 
de Bond Beter Leefmilieu, een de
monstratie bij en in Antwerpen, 
die 3-4.000 mensen trok.De eisen 
waren: "Doel 5: geen sprake van" 
en "Herziening van de bestaande 
rampenplannen en volledige open
baarmaking daarvan evenals van al
le belangrijke gegevens inzake nu
kleaire veiligheid in ons land". 
Behalve tegen uitbreiding van 

Tsjernobyl geen uitzondering 
Het persburo voor de anti-kern
energie, WISE, meldde op 3 juni 
jl. dat de uitgebrande reaktor in 
Tsjernobyl wel degelijk over een 
containment beschikte en niet on
veiliger was dan westerse reakto
ren. 
Uit het persbericht: 
'De reaktor Tsjernobyl 4 had twee 
containment-achtige strukturen en 
VS-deskundigen stellen dat deze 
niet minder veilig zijn dan Wes
terse reaktoren. Daarbij komt dat 
waarschijnlijk de grafietkern in 
de reaktor het probleem in Tsjer
nobyl eerder heeft verminderd dan 
gestimuleerd. Als mocht blijken 
dat Tsjernobyl 4 zonder waarschu
wing explodeerde, zoals IAEA-ver_ 
tegenwoordiger Morris Rosen stelt, 
worden de aannames van de rampen
plannen van de nucleaire industrie 
sterk ondermijnd. 
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In een verklaring tegenover het VS 
kongres stelde VS Nuclear Regula
tory Commissaris James Asselstine, 
dat de Tsjernobyl-reaktor twee 
"containment-achtige strukturen 
heeft, ontworpen op een druk van 
27 pounds per vierkante inch". 
Tien VS reaktaren hebben contain
ments die slechts 12 pounds per 
inch kunnen verdragen en twee 
reaktaren hebben slechts 3/4 inch 
stalen omhulsel. Geen van de reak
toren in Engeland, met uitzonde
ring van de snelle kweekreaktor in 
Dounreay, zijn ontworpen om de 
produkten van een melt-down tegen 
te houden. De Three Mile Island
reaktor kon weerstand bieden in 
1979 tegen een gedeeltelijke 
kernsmelting omdat het een van de 
sterkste omhullingen van de VS 
heeft. In de buurt van TMI ligt 
een vliegveld en de reaktor was er-

kernenergie was de aktie dus voor
al tegen de slechte en geheime 
rampenplannen gericht. Rampenplan
nen hoeven in Belgi~ maar gemaakt 
te worden voor een omtrek van 10 
km. van een kerncentrale. Daardoor 
valt bijvoorbeeld Antwerpen erbui
ten. Zou de norm van de Verenigde 
Staten (16 km) worden aangehouden, 
dan zou de noordelijke helft van 
Antwerpen wel erbij betrokken moe
ten worden. Rekening houdend met 
het feit dat de Russen het nodig 
vonden om vrij snel rond Tsjerno
byl 30 km in de omtrek te ontrui
men, is dat nog onvoldoende. 
Bovendien zijn rampenplannen ge
heim. Een geheime oefening met 
zo'n geheim rampenplan vorig jaar 
december leverde een (uiteraard) 
geheime evaluatie op, die het VAKS 
gedeeltelijk in handen kreeg. Wat 
bleek was dat bijna alles fout was 
gelopen. Het VAKS had verschillen
de instanties die bij de rampen
plannen betrokken zijn, uitgeno
digd op 25 mei over de doeltref-
fendheid te diskussi~ren. Ze de
den dat in het Stedelijk Slacht
huis, buiten Antwerpen, een van de 
verzamelpunten bij evakuaties. 
Maar de meeste instanties lieten 
niets van zich horen. 

• 

op gebouwd het neerstorten van een 
vliegtuig te kunnen weerstaan. 
Volgens Morris Rosen, direkteur 
van de IAEA Nuclaire Veiligheids 
Divisie en een van de drie die de 
Tsjernobyl 4 reaktor na het onge
luk heeft bezocht: "De ontsteking 
was snel. Er was geen aankondig
ing van de explosie te zien uit 
de gegevens die we in de controle
kamer hebben gevonden". Indien dit 
werkelijk zo gebeurd is zal dit 
sterk de noodplannen van de nu
cleaire industrie ondermijnen. 
"De ratio voor beschermingen van 
het publiek is gebaseerd op het 
idee dat ongelUkken langzaam ver
lopen" stelde een expert in Nu
cleonics Week (15 mei 1986, pg. 
11}. "Nergens wordt aangenomen dat 
het hele ding zal opblazen". 

• 
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De 'Nooit meer Tsjernobyl' -krant 

~ ... 

Vereniging Milieudefensie heeft 
onlangs naar aanleiding van de 
vele verontruste reakties in het 
land de krant 'Nooit meer Tsjerno
byl' uitgebracht. 
De krant geeft antwoord op veel 
gehoorde vragen als: 
"Kan ik nog wel met vakantie naar 
Oost-Europese landen?", "Wat voor 
gezondheidsrisiko's lopen wij in 
Nederland?", "Is kerenergie no
dig"? en "Kan zo'n ongeluk ook 
hier gebeuren?" Ook wordt inge
gaan op de diverse, vaak tegen
strijdige, maatregelen die in zo
wel Oost- als in West-Europa zijn 
genomen. Daarbij noemt Vereniging 

Internationaal vre
deskamp in Schot
land 

Deze zomer zal er voor de 11e keer 
een internationaal vredeskamp 
plaatsvinden. 
Het kamp zal zijn bij Faslane, in 
de buurt van Glasgow, een gebied 
waar veel bases zijn, waarvan er 
enkele van internationaal belang 
zijn. Eên ervan is Coulport waar 
de nieuwe Trident onderzeeërs zul
len komen. Een mooi objekt voor 
boot-akties. 
Maar we willen ons niet alleen be
zighouden met akties naar buiten 

-

Milieudefensie de opstelling van 
de Sovjet-autoriteiten misdadig. 
De milieuorganisatie wijst daarbij 
vooral op de gebrekkige voorlich
ting aan haar eigen bevolking en 
het vrijwel ontbreken van land
bouwmaatregelen buiten een cirkel 
van 30 kilometer rond de centrale. 
Tenslotte besteedt de krant aan
dacht aan de veel grotere kwets
baarheid van foetussen en kinde
ren. Milieudefensie vindt het on
verantwoordelijk dat de stralings
normen niet gebaseerd zijn op de 
grootste risikogroepen. 
ue krant is gratis te bestellen 
bij Milieudefensie (020-221366) 

toe. De ontwikkeling om meer met 
het leven op het kamp bezig te 
zijn zal ook dit jaar voortgezet 
worden. Werken aan basisdemokra
tie, training, workshops, inter
nationale uitwisseling. We willen 
niet alleen vechten tegen onder
drukking in het groot, maar ook 
proberen in ons dagelijks leven 
vrij te worden van geweld. We ho
pen dat het weer een goede stimu
lans wordt om ook in ons eigen 
land hiermee verder te gaan. 
Het kamp begint op zaterdag 19 
juli tot zondag 3 augustus. 
Voor meer informatie: Interna
tionale Vredesmars, Bergstraat 
30, Amersfoort; tel. 033-622755. 

WED krijgt alsnog 
subsidie 

De Werkgroep Energie Diskussie 
(WED) heeft vrij onverwacht toch 
nog subsidie gekregen van het Mi
nisterie van VROM voor haar onder
steuningswerk. Daarmee kan het 
projekt 'Maak werk van plaatselijk 
energiebeleid' doorgang vinden, 
zij het met beperkte menskracht en 
middelen. 
De WED blijft zich inhoudelijk op 
de bekende terreinen bewegen: 
energiezuinige woningbouw, wind
energie, warmtekrachtkoppeling, en 
(in mindere mate) energiebesparen
de afvalverwerking. De verande
ringen liggen vooral op het orga
nisatoriese vlak. De beleidsbein
vloedende poot van de WED is on
dergebracht bij het Centrum voor 
Energiebesparing, terwijl de voor
lichtingspoot onderdak heeft ge
kregen bij de Stichting voor Mi
lieu Edukatie. 
De WED-voorlichting is dus te be
reiken via SME (030-333357), en de 
WED-beleidsbeïnvloeding via CE 
(015-131260 op dinsdag). (PvM) 

Schadeclaim 

De biologies-organiese spinazie
kweker Arnaud Kiers heeft een po
ging ondernomen om de radioaktieve 
schade aan zijn groente te verha
len. Hij stuurde aan Lubbers, Van 
Aardenne, Winsemius, Braks, Geert
sema, Van Agt, de direkties van 
Dodewaard, van Borssele, van Pet
ten, van Kema, en van EGO, de be
sturen van SEP en SIGE, en de am
bassadeur van de USSR een pakket
je zelf geteelde spinazie die (mo
gelijk) besmet was met radioakti
viteit uit Tsjernobyl. In zijn 
begeleidende brief schrijft hij: 
"Zoals u mij deelgenoot heeft ge
maakt van kerenergie, tegen mijn 
uitdrukkelijke wil ên de uitdruk
kelijke wil van de meerderheid 
van de Nederlandse bevolking in, 
wil ik u deelgenoot maken van de 
daaruit gevolgde problemen". Zijn 
schadeclaim is erg bescheiden: 
zeven gulden voor de hele partij 
radioaktieve spinazie. {PvM) 
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