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(c) we hebben maatschappelijke bezwaren aangevoerd. Het bewuste
atoomonderzoek "{aar het FOM indertijd voor is opgezet , heeft altijd
in dienst gestaan van de atoomenergi e in Nederland en andere land en.
Bovendien worden de resultaten van het hier verrichte onderzoek ook
gebruikt in atoornbewageningsprogramrna's, met name van Brazille en
Pakistan.
(d) tenslotte is het een erg kostbaar projekt , dat grote hoeveelheden
energie (vergelijkbaar met b.v. de stad Alkmaar) verbruikt.
Tegenover deze nadelen en geva ren voor de buurten en de maatschappij
in het algemeen staat geen enkel pos~tief voordeel.
Wanneer wij konsekwent voor onze veiligheid will e n optreden , dan is
er maar een konklus .i e moge lijk : dit onderzoek mo et gestaakt warden,
het WCW moet dicht. De v oorgen omen bouw van nieuwe installaties
zoals de Pampusring mag niet doorgaan. Hoe krijgen we da t voor elkaar,
is nu de vraag.

Hoe krijgen

we hel WCW dichl?

w{j denken, dat het op korte termijn sowieso niet zal lukken, we
zullen -ans inderdaad op een wat langer e strijd moeten voorbereiden.
De komende tijd leggen we dus de nadruk bij onze aktiviteiten heel
duidelijk bij bet verspreiden van informati e in de buurt. De bedoeling is, om als buurtbewoners en als Amsterdammers met elkaar in
diskussie te gaan en de buurten op @@n lijn te krijgen, zodat we
eensgezind voor onze belangen kunnen opkornen. Ni e mand heeft eigenli.jk
onze mening ooit gevraagd over de "prioriteit" van het WCW, en dat

doet men nu nag niet. We zullen er dus uit eigen beweging mee op de
proppen moeten komen, dat: is duidelijk. Nu is het bekend, dat de
meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen het atoomenergieprogram is, en zien we evengoed, dat de regering verschillende pogingen
in het werk stelt om desondanks het aantal atoomcentrales uit te
gaan breiden. Volgens onze ervaring is het WCW nou oak niet geweldig
populair in de buurten die er omheen liggen, zonder dat de verantwoordelijke bestuurders dat als een reden beschouwen om het maar
eens te sluiten. Waarschijnlijk zullen we dus allemaal aktief voor
onze veiligheid moeten opkomen, om voor elkaar te krijgen dater
naar ons geluisterd wordt. Wanneer er een £link deel van de buurtbewoners aktieve steun aan onze aktie geeft (instemmende reakties
krijgen we genoeg, dus dat moet kunnen), dan willen we samenwerking
gaan zoeken met de landelijke anti-atoomenergiebeweging en met antimilitaristische groepen, maar oak b.v. de vakbonde n.

Wat doet de ARAC nu precies?
Op dit moment ZLJn we naast het verzame l en er) publice ren van inforrnatie, bezig met . de ·h ~ndte keningenaktie; en .met het onderzoeken van
diverse juridische- en beroepsprocedures tege n de Pampusring. We
hebben al eerder (op 23 mei en 17 september ) demonstratieve akties
georgan~seerd om de publiciteit t e trekken, daar willen we in de
komende tijd_mee doorgaan. Om al dit soort aktiviteiten te regelen,
is de ARAG onderverdeeld in werkgroepen (een informatiegroep, een
technische groep, een persgroep e n ee n juridische groep). Eens in de
paar weken doen die groepen op e e n algemene ve rgadering v e rslag van
hun werk, warden allerlei gebeurte ni s sen en voorste llen besproken en
warden besluiten genomen . wat we verde r g a an doen. En binn enkort gaan
we regelmatig informatie -avonde n o r g a n ise ren om de d iskus sie in de
buurt te· stimuleren.

•

Alleen krijgen we hel niet voor elkaar
Bij dit alles hebben we de steun van vele buurtbewoners nodig.
U kunt ·eens opbellen om een afspraak te maken voor een gesprek met
ons, er is allicht iets dat U aan de goede zaak kunt en wilt bijdragen. Ook als U geen tijd heeft of om andere redenen niet aktief mee
kunt doen, kunt U ons helpen:
- door er met vrienden en kenniss e n over te praten;
- door affiesjes voor uw raam te hangen e.d.;
of door ans financieel te steunen op giro 451-1881, t.n.v.
W. Souwer, inzake ARAG.
- en in ieder geval kunt U voor ons duimen.
Alvast bedankt en tot op de eerstvolgende demonstratie
De Redaktie.
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Geschiedenis van het
atoomonderzoek in het WCW
lnleiding
Het WCW is niet scheutig met zinniqe informatie. We hebben via allerlei omwegen een heleboel tijd besteed om e:r· achter te komen, wa t voor onderzoek er is
gedaan en water nu g e daan wordt . En vooral waar dat voor dient.
Wij zijn als ARAG natuurlijk in de eerste plaats geinteresseerd in het atoomonderzoek, dat immers de ·gewraak te radioaktieve vervu il ing i.n de omliggende
buurten brengt . Het bewuste atoomonderzoek heeft, volgens het voorlichtingsbulletin van het WCW, betrekking op "isotopenscheidi.ng"(6) .
Dit onderzoek naar isotopenscheiding heeft officieel ,dat wil zeggen voor zover
het niet geheim was, steeds in di enst gestaan van de opwekking van atoomenergie. In de laatste tien jaar is een geleidelijk steeds grote r deel van de
Nederlandse bevolk ing zich bewus t geworden van de nadelen en geva ren van
atoomenergie. Dat zou verklar en, waarom ze dat tegenwoordig lieyer verzwijgen.
Sindsdien is het onderzoek van het WCW "zuiver '\>.:etenschappelijk" g eworden. In
de voorlichtingsbulletins van het WCW wordt geen enkel konkreet doel van het
atoomonderzoek meer genoemd.
In dit artikel gaan we in op de achtergronden en geschiedenis van dit "zuiver
wetenschappelijke" onderzoek, waarmee Kistemaker in de oorlog Nazi-Duitsland
aan de atoombom had willen helpen, waarmee het Nederlandse en We stduitse atoomprogramma aanzienlijk versneld is en d at de verdere verspre idi ng van
atoomwapens in de hand werkt.
Het artikel zit als volgt in elkaar:

1 - 2. In de eerste periode v an Kistemakers onderzoek, waaraan hij in ziJn
kollaborateursverleden al voor de Du j.tsers gewerkt had , zat hij technis ch grotendeels op het verkeerde spoor. Informatie over die periode ( '47 - ' 55 ) hebben we wel kunnen vinden, maar die is nu niet zo belangr i.jk meer .
3 - 4. Vanaf 1955 is er aan een andere methode van uraniumverrijking gewerkt,
de zgn. ultracentrifuge-methode (7).
Aanvankeli jk heeft Kistemaker daar ook veel technische problemen mee gehad,
maar de Duitsers hebben hem verschille nde keren uit de brand geholpen. In '6 0
begon het onde rzoek wat beter te 1.open. En de infonnatie naar buiten toe ·over
het ultracentrifuge-projekt h ie l d prompt op. Over het ultracen trifuge -proj ek t
"is na 1960 geen woord meer te vinden ..... in jaarverslagen of andere publ. ika ti.es" stelt ook h et. NRC vast (20.2.6 8 ) .
Deze plots elinge geheimhouding i s een gevolg van een verzoek, dat de A.rnerikaan.se regering aan de Nederlandse reg ering richtte, om het UC-projekt streng geheim te houden. Dat verzoek werd in het voorjaar van 1961 inge willigd door de
Nederlandse regering , maar ook dat werd nooit officiee1. beke nd gemaak.t. Niet
alleen was het·UC-projekt geheim, het was ook geheim, dat het gehe irn was (de
Volkskrant,20.12.60, en Vrij Nederland, 3.2.68).
We konden van het FOM e n van het IKO dus ook zonder b ezwaar stapels jaarver slagen krijgen, en we hebben daar niets van b e tekenis in gevonden. Datg en e
wat we desondanks door speu rwerk te weten hebben kun.nen komen, erg we inig dus,
·staat in deel 3 en 4 van dit artikel samengevat.

5. We hebben verder een korte samenvatting van de politieke rel over het op
het WCW uitgedachte UC-projekt in Almelo geschreven, om de gevolgen van het
"zuiver wetenschappelijk" onderzoeken van atomen te verduidelijken. In het
stuk over het maatschappelijk nut van het WCW, elders in deze brochure, warden de puntjes op de i gezet. ·
6. Over het tegenwoordige onderzoek hebben we weinig meer kunnen vinden, dan
dat het ook weer zuiver wetenschappelijk is en geen duidelijk omschreve n doel
heeft. Ons vermoeden is dan ook, dat het weer eens geheim is, dat het geheim
is. Uit de jaarverslagen en andere publikaties valt heel weinig af te leiden.
Kortom, de informatie voor de buurtbewoners is schaars, in ieder geval nog
schaarser dan de radioaktiviteit. En als ARAG kunnen we daar natuurlijk geen
vrede mee hebben. We zullen di.t dus verde r prober en ui t te zoeken.
De konklusie, die we kunnen trekken ui t de beschikbare informatie, is,dat
- het WCW, resp. het daar uitgevoerde atoomonderzoek, niet alleen schadelijk
is door de radioaktieve milieuvervuiling in de buurt,
- maar ook in dienst staat van een Nederlands-Engels-Duits atoomprogramma,
zeker wat betreft atoomenergie, maar mogelijk ook in dienst van een Westduitse of Westeuropese atoombewapening,
- en dat tenslotte ook aan fascistische diktaturen in de derde wereld de
wetenschappelijke kennis en de technische installaties worde~ verkocht, die
op het WCW warden uitgedacht. Tot de gevolgen hiervan behoore de verdere verspreiding van atoomwapens, met alle gevaren van dien.
In zoverre maakt het artikel duidelijk, dat de begrensde milieuaktie van de
ARAG een onderdeel is van een algemenere str i jd tegen atoomindustrie en atoombewapening.
0

l Voorgeachiedenis lot 19.47
Het Nederlandse atoomonderzoek - voor zover wij dat konden achterhalen - is
in de dertiger jaren begonnen in Leiden in het Kamerlingh Onnes-laboratorium.
De leiding lag in die tijd bij een professor de Haas, die in 193 5 de natuurkundestudent J. Kistemaker (verderop lange tijd hoofdpersoon van dit verhaal)
als zijn assistent aanstelde.
Nadat in 1940 de Duitse bezetting was ingegaan, ging het onderzoek dat zij
deden naar de scheiding van isotopen (atoom.kernen) ,gewoon door. De Nazi's
waren blijkbaar zelf ook geinteresseerd in de uitkomst van hun onderzoek, ~r
werd de Haas "geen strobreed in de weg gelegd" (1).
·
Vanaf 1942 gingen de Haas en Kiste.maker hun onderzoek rechtstreeks in dienst
van de Nazi's doen. In het Algemeen Handelsblad verscheen een advertentie van
de NV "Cellastic" uit Amsterdam. Officieel was dit een patentenhandel , en in
haar advertentie vroeg ze dan ook "akademici , die in Parijs patenten en octrooien willen aankopen ". In f eite was het een nepfirma,die in 1937 door de
Duitse militaire inlichtingend~enst, de Abwehr, was opgezet voor spionage doeleinden. Uit de sollicitanten werden vier Nederlandse geleerden aangenomen,
Ketelaar,Zwartsenber g, de Haas en Kistemake r . Zij werden uitgezonden naar
Parijs, waar een ko!lipleet natuurkundig en chemisch laboratorium voor ze
klaarstond. Het onderzoek ging over het verrijken van uranium, om een bruikbare brandstdf voor een Duitse atoombom te kunnen maken (2).
Tot april 1944 reisde het viertal regelmatig naar Parijs, om daar samen met
vooraanstaande Nazi-atoomgeleerden als Diebner, Criegee en Groth aan de ontwikkeling van een bruikbare c entrifuge te werken, waarmee men het uranium
voldoende zou kunnen verrijken.

8
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Nadat het Duitse atoomprog ramma tens lctte op het p.r.obleem van ,0 .,·a. d.e uranium
verrijking stukgelopen was, ging de zaak-Cellastic in 1946 geruisl!)os in de
doofpot. Kistemaker c.s. waren toen namelijk al in die nst van de ~J~~derlandse
regering get:reden om hun onderzoek in d ienst van de Gealli-eerden,_..voort te
zetten, en wanneer hun kollaborateursverleden bekend zou worden, zou dat het
onderzoek natuu rli jk kunnen hinderen . Alle dokumentatie over Kistemakers werk
voor Cellastic werd in 1961 uit het archief van het Rijks instituut voor Oorlogsdokumentatie weggehaald en in Den Haag in de kluis g e l egd (3).
Ook in de voorlichtingsbulletins van het WCW wordt geprobeerd de sporen van
Kistemakers kollaborateursverleden ui t t e wissen. Citaat : "Na de oorlog zat
Nederland met een grote achterstand op het gebied van kernfys ika. Overheid
en wetenschappelijke wereld wenst en dat d i e ach terstand werd ingelopen en
K.istemaker werd gevraagd,daaraan iets te doen. Hij was in die da gen nog een
jong broekj e, pas afgestudeerd. 11 Dus niet ( 4) .
.,
: . .1
Kistemaker trad per 1.1.47 in d ienst bij het FOM, de sti.chti.nq Fundamenteel
Onderzoek der Ma terie,die toen juist werd opgezet. 'roendertijd stond het
laboratorium neg aan ae Hoogte Kadij k in Amsterdam. Ketelaar en de Haas wa ren op dat moment al we er hoogleraar, Kistemaker promoveerde rand die tij d.
Direkt na de oorlog, aldus de voorlichtingsbulletins van het WCW,verscheen
in de Verenigde Staten het zoge naarnde Smyt h-rapport, waari n de mogelijkheid
behandeld wordt om de energie die bij spl ijting van de atoomkernen van uranium vrijkomt, voor het opwekken van e lektr.ic iteit te gebruiken. Dit i s de
zogenaamde atoomenergi e . De voo rl i chtingsbu l letins van het WCW noemen de
titel van het rapport ni et, en met een goede r eden. Die hiidt n.L "Atoomenergie voor militair gebruik".
Zender daar ruchtbaarheid aan te geven besloo t ook de Nederlandse regering
om de in het rapport genoemde mogelijkheden te bestuderen, en d a arvoor in
april 1946 de s tichti ng FOM op te r ichten - . Tegelijkert ijd werd een tweede
instelling opgericht, het Instit uut voor Kernphysi sch Onderzoek, (IKO) ,die
onder toezicht van het FOM stond (5).
Bij het FOM hield Kistemaker zich bezig met "isotopenscheiding" (6) . Hij
koos volgens he t WCW 11 • • • • daarvoor uit. het beroemde Smyth-rapport( •...•... }
de minst dure methode, dte he~ arme Nederland kon d r age n, namelijk de elektromagnetische en de thermodiffusie. Deze laatste methode werd in Nederland
al toegepast door prof. Michels. De ultracentrifuge (7) die ook. in het rapport van Smytn voorkwam, was in d ie tij d in Nederland nog volstrekt onhaalbaar ."(8)
Zoals het hier door he t FO.M voorgesteld wordt, l ijkt het wel alsof alleen
geldgebrek de r eden wa s, dat e:r n iet direkt met de UC-methode begonnen is.
Maar verderop in hetzelfde voorlich t ingsblad wordt duidel i jk , dat Kistemakers onderzoek tot 1955 helema.al op het verke erde spoor gezeten heeft:
"Teen de V. S. de blokkade van het enorme ar:se naal van gegevens O>1er het
s cheiden van isotopen openbrak e n" ,bl eek , "dat d e iso topensche.iding d i e claar
gebeurde " (op het IKO), "to taal geen zin meer had~'
De be reikte resultaten konden nog· wel op het t errein van de geologie worden
toegepast. Ro nd 1955 werd
verv0lgens met het OC- onderzoek begonnen(8).

~

, ··

er

2.ResultBlen lot en met -1955
Laten we nu eerst even teruggaan naar de periode tot en met J.955,toen het
IKO onder leiding van J . Ki s temaker dus werkte aan isotopenscheiding met
de "elektromagnetische en t hermodiffusie" methodes.
In 1953 was me n zover g evorderd , dat de eerste 100 milligram verrijkt uranium
aan de stichting FOM kon worden aangeboden voor het kernfysisch onderzoek in
Ne derland. In '54 en '55 werden honderden mi l ligrammen materiaal gescheiden
(in hoo fdzaak uranium) e n dat ging naar e en g e zamc"nl.ijk Nederlands -Noo rs reak-

9

torpr:.qj~)<.t in Kj«::ller (10).
.:r;~sul ta:ten door de
vn. J gegeven informa tie achterhaald war en,
he~{t"\n~~- '.J1~:. we:i::k met de oude methodes opgegeve.n en is met het UC-onderzoek
beg6n;{~n,:~~~::
\:e9en
die tijd blijkbaar wel geld voor was.
.
. . ~- ,, . . .... .
.. .
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-·1•Aaoma ·for ._ Peact•in d e ~ Vanaf 1954 werd het atoomonderzoek over de gehele wereld gepropageerd door
met name deVerenigde · staten, als een middel voor de opwekking van atoomenergie. Atoomenergie werd voorgesteld als een nieuwe grote stap vooruit in dienst
van de vooruitgang en de welvaart , de atoomtechn~J:'ogie werd als een vreed - zaam en progressief iets aangeprezen .
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Er is - ook met L.:!t oog op het latere WCW - wel enige reden om daaraan te
twijfelen.
Zo was om te beginnen het weinig suksesvolle atoomonderzoek van Kistemaker
c.s. in de jaren '46 - ' 55 strikt geheim . Overal ter wereld werd a toomonderzoek in die j aren in het diepste geheim gedaan, en uitsluitend met militai r e
bedoelingen . Men streefde e r naa r om atoomwapens te kunnen maken. Toen in de
vijftiger jaren het opwekken van atoomene rgie voor vreedzame toepassingen
plotseling zo algemeen als doel van het atoomonderzoek naar voren werd ge brach t- , was dat inderdaad een nieuwe gedachte - ook voor de onderzoeker s ze l f .
Het do el van het onderzo ek dat: we boven omschreven hebben , was uran iumve rrijking. Dat kan natuurlijk voor atoomreaktoren dienen. Maar wanneer je erin
slaagt om het to t bove n de 90 % te verr ijken, dan heb j e de brandstof voor
a t oomwapens g eproduc eerd. Om daarvoor een bruikbaar apparaat te ontwikkelen,
i s het FOM indertijd o p g e z e t.
De. propaganda voor "v r eedzame atoomenergiE":" werd eind 1953 door de Amer ikaanse
regering begonnen. Op 8 december van dat jaar hi e ld de toenmal i ge president
van de Verenigde Staten , generaal Eisenhower, een redevoering voo r de Algemene Vergadering van de Verenigde Nati.es, waari.n h.tj een groots "Atoms for Peace"
programma aankondigde . Oat hield .in, da t de A'.nerikaanse a t oomtechno l ogie aan
andere landen werd aang<.:,bode n om hen te he lpe n ,net onderzoek en vre edzame t oe,-.
passing van de atoomtechniek, natuu:r.li~jk onder Amerikaanse kontrole.
De VS wi.lden daarmee verhinderen, dat een steeds grotere groep landen op eigen
houtje atoomond e r zoek zou gaan doen en eventueel zel.f atoomwapens zou gaan
ontwikkelen. Tegelijkerti jd zou de internationale kritiek op de ontwikkeli.ng
van de waterstofbom daarm e e tot zwijgen gebracht moeten warden, door de hele
atoomt e chno l og i e als ' .: eedzaa.m en prcgressief te • verkopen ( 11) .
In i eder geval wer d d e ze propaganda nie t geloofd door degene n, die het zouden
m oeten wet.en.
Na zes jaar "Atoms for Peace" ze i Kist:emak,2r teqen een versl.aggever
van de Tel egraaf , dat hi.j niet begreep waarom de regering niet rneer
geld vrijmaakte voor zijn UC-projekt , omdat dat militair gezien 7='.~
enorm belangrijk wa s. (12)
Zo zag net vreed zaam gerichte atoomond erzoek in de tvatergraafsmeer eruit.
Als we di t eve n in he t achterhoofd houden, l<unnen WE~ nu eerst i.ets
zeggen over de o ntwikkeling van he t U.C. -projek t zel f , voor we op
d e gevol g en terugkomen , die pas veel later duidelijk werden.

" ,, 1'
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~ Ontwikkeling van

het ulnacenlrifuge-projekt

In de herfst van 1955 maakte Kistemaker op een bijeenkomst in
Hamburg voor het eerst kennis met de ultracentrifuge-methode.
Althans, dat wordt vaak beweerd. Er z ijn redenen om daaraan te
twijfelen (13).
In ieder geval hoorde hij daar een paar interessante nieuwe d ingen.
want "wat de Nederlandse hoogleraar daar hoorde was genoeg om hem
de volgende dag naar Nederland terug te laten reizen. Een bezoek
aan ir. Baas, direkteur van Werkspoor, leverde 50.000 gulden opals
eerste werkkapitaal voor het Nederlandse onderzoek" ( 14). Wat Kistemaker als nieuws meebracht moet dus wel een redel ijk goed verhaal
geweest zijn. Later is duidelijk geworden dat het om een technische
tip ging van de bekende Nazi-atoomwetenschapper prof. Gernot Zippe waarschijnlijk een kontakt uit zijn Par ijse ko llaborateursverleden(15) .
De latere direkteur van het UC-projekt Boogaardt verklaarde i n 1970
tegenover de Volkskrant; "Zonder iets te kort te willen doen aan
de bijdrage van prof. Kistemaker, moet ik wel zeggen, dat hij
v oornamelij k de man geweest is, d ie onvermoeibaar is blijven ijveren
om dit technisch bekende principe va n uraniumverrijking in Nederland
gewaardeerd te krijgen ... " ( 16) .
Of Kisternaker toevallig· op de bewuste bijeenkomst in Hamburg aanwezig
was weten we niet. Maar hierboven blijkt in ieder geval, d a t hij de
UC-methode niet uitgevonden of in belangrijke mate eraan bijgedragen
heeft. Integendeel, zijn eigen spaakgelopen onderzoek tot 1955 bewoog
zich in een heel andere richting.
De feiten suggereren, dat het UC-projekt in Duitsland werd uitgedacht,
endat rond 1955 het W.C . W. werd ingeschakeld om de daadwerkelijke
verrijkingsexperimenten uit te voeren, die volgens de internationale
verdragen niet op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland
mogen plaa tsvinden (we komen daar aanstonds op terug).
In de zestiger jaren zou het UC-projekt op technische deta ils spaak
lopen. Kistemaker werd toe n opnieuw vanuit Du itsland verder geholpen (17) .
Het jaarverslag van het FOM over 1957 stelt bijvoorbeeld: "Doo r het
R,C;.N.(18) werd met Duitse instanties over l eg gepl.eegd aangaande
samenwerking op het gebi ed van de Ultracentrifuge-ontwikkeling, waarbij
zal worden voortgebouwd op een reeds langer bestaand, onofficieel
kontakt tussen prof. Kistemaker en prof. Gr oth van de univ ersiteit
van Bonn, die eveneens experimenten e n studies op di t gebied verrich t".
Dit onofficiele kontakt dateert inderda ad a l ui t 194 2 , t oen beiden
aan de Duitse atoombom werkten.
De bewuste groep Nazi-atoomgelee rden spee lde dus b i j het "Ned erlandse"
onderzoek een belangrijke rol.
Op 3 juli 1957 deelde de toenmalige minis ter van Ekonomis c h e Zaken
aan de tweede kamer mee, dat 11 ook in West Duitsland aan de ultracentrifuge-meth ode gewerkt werd. 'I'eneinde het ond erzoek te v e rsne llen
hebben het RCN en de desbetref f ende duitse instelling (18) met elkaar
kontakt opgenomen omtr ent een samenwerking o p d it gebie d , ove r d e
hoofdlijnen waarvan in beginse l reeds overeenstemming werd b e reikt" (19).
Hoewel Zijlstra in het midden liet , wie op he t idee va n di e s a menwerking gekomen was, b lij kt toch, dat het tJC-onderzoek ni e t vlotte ;
uit datgene wat Kistemaker verder verteld heeft blijkt, d at h e t niet
om het versnellen, maar om het O p z e t t en van het UC-onder z oek
langs officiele kanalen g ing. De same nwerking bes tond al , e n v,el buite n
de officiele kontrole van de Nederlan d se r egerin g om.

:I

Er is ook een heel goede reden, waaromh~t praktische, uitvoerende
deel van het verrijkingsonderzoek · niet in West DuJtsland gedaan kon
_warden.
5 mei 1955 waren namelijk in · het ·kader van ·de · "vreedzame atoomenergie"
ofwel "atoms for peace"-kampagne de. -v erdragen van Parijs afgesloten
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de geallieerde staten. Deze
. verdragen stonden Duitsland weliswaar toe, om atoomenergie te ontwikkel~m~
maar .,;.erbood de produktie van vele soorten·· wapens -en daarvoor noodzakelijke stoffen op het grondgebied van. West· DUitslanc:r• .
· 0p

Citaat: "De Bondskanselier verklaart, ·dat de Bondsrepubl.iek zich verplicht,
de op de bijgevoegde lijst in · de ·delen no 1, 2, en 3 opgevoerde at<;>omwapens, chemische en biologische wapens op haar gebied
·gebied· niet te produc~ren ·,i (20) : ·
·
Volgens deze verdragen mag West Duitsland sindsdien opeigen bodem
geen plutonium of tot boven de 2;1 % verrijkt uranium meer produceren.(21).
Dit ZOU volgens de letter .v an het verdrag· kernbrandstof' voor atoomwapens
zijn. Om dezelfde reden is dewestduitse verrijkingsproeffabriek
,._..,.,.'later~·oo"'ic"1:ri Almeio ne·ergezet (komen ·we op terug)_~
. .
..
Wanneer we . even bedenken, dat deze verdr.agen ·op~S meil-955 .werden
getekend, wordt het misschien 'Wat :duidelijker, · hoe . toevailig het is, dat
Kistemaker in datzelfde jaar uit Hamburg terug · Jcwam· met bet idee voor
de bouw van een ultracentrifuge-apparaat, dat ·imaaers uranium totboven
de 90 % kan verrijken.
Met ingang van 1956 kwam er ook meer en meergeld voor het tJC-projekt
beschikbaar (22). Waarsch'ijnlijk is, dat buiten deofficiile begrotingen
om een heleboel geld lang andere ·wegen 'literd opgebracht • .Zo heeft Kistemaker
. lange tijd een deel van zij.n mate:daalu·i tgaven kunnen · opvoe:ten op de
GEB-begroting (8), en werd de aankoop van bijvoorbeeld net terrein
in de Watergraafsmeer door de gemeente Amsterdam betaaid (23).

.; ,

In de tweede helft van de jaren vijftig, terwijl het onderzoek van
Kistemaker nog niet erg vlotte (er vonden vrij wat mislukkingen plaats,
waaronder ook ontploffingen) (24'); werd door een aanta'i · ·westeuroi,ese
landen Euratoom opgericht. Deze o~ganisatie drong aan op bet stichten
van a.en grate westeuropeese uraniumv.errijicingsfabriek.
Frankrijk wa~ opdat moment al bezig met een enorme gasdiff\,lsieverrijkingsfabriek in het plaatsje Pierrelatte, waarniee , ztl: Ve~rij-~~ ;
uranium aan de landen van de EEG wilde gaan leveren. wanp,er ,de af,~~~
van dez.e fabriek 'groot genoeg ZOU worden , ZOU het opbou)ir~ van de. . .·.
- frartse .atoombewapening vanzelfs!)rekend~ook- goedkoper worden (of zelfs
. helemaal op kosten van de bondgenoten kunnen gebeuren).
Westduitsl~nd {en Nederland) hebben dit plan t1en jaar voor zich uit
geschoven, omdat ze de uc-methode wilden ontwikkelen. Waarschijnlijk
allereerst omdat het energieverbruik van een Ultracentrifuge ongevee~
;>t·-tr :~t..~·~ "'- ~e?.1~~~.-..~~~ _
;1c1_n , ~e :7e~ge~~jkbare gasdiffusieapparatuur is,
terwiJ . de kosten per R:iro verriJkt uranium 25 maal minder zijn (25)_ • ..
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Ronci t96CJ ~gori net . dride:t'zoek wat Ee·t er te iope n ; mci~r zoais is~l@nli
hield toeri ook
informati~ riiiar bti.H en toe' g fote-rideeis op; (z:i,e Ii@
inleidincj>'. volgens
jaa:tve:fsia:gen vafr het FOM heboen iri 1960 cie
cerit.tifi.iges al 2· dag~ri zdnde:f 6ridefbtekirig g edraa id : in 196'1 'fierd ~r
a1 en~ie c:i.uiieriden uren a:eht~r eik~ar gedtaa·id.
Bind i 961 we'i'd fieft: h~l:~ uc.::6'nd{ftiee'k; officieel Iiij nef RCN ( 26)
ondergebta'ciit en w~r<i ~t ee'ri speeiaie komfuis~i,e van f>ijsta:nci- variuit

ae

ae

Too ilfi vr-iF-=wer~$p0ot 5:-edei een ve:rii-egen,:;;:
woq,rdiger kregeri; iiet 1iikte, pas i;n i96i om e'eri vititktiafe troillitiellage'ting
iti ei:itaar te zet:ten. Fiiervod:f was 6piiieuw duits~ huip riodig I aezEI
ke~r van M·~x st:fie-fil>e'ck, . a±~ aarl ~€ sovj' etiu:ssische ifr~.;;.;progr·a:mma
had meege-.feikt.
.
Aan net- einde vein i 967 tapp6tt~rcie ae· i rrciµsfriele i aiid voor ae
het RCN opge'rH:ht; wa:it:f!n ook-

:tce'fiieii~igie,

ciat

heti pro:feid:-;'r.ijp wa·s v&dr a:e kcm.rn·e rci~ie fa s e'; ci1j:

su:iatom er min 0£ m&e:t pia~aticJ bu.ft en v-i as genouderi; wer& in
riov~~t 19'69 bel{eiid gemaaH::; da€ eie iira'.riiumverr.i:jki.figsfitb:fiek
· 6pgeiet- iou wbtcien a&&r eea· ni-euwe fiiiria; cie tJ1 t ra:e@ntt•iiuge f.ied.Eff.;:;
ianci (u :d. N. j • oi t is eefr gei~ni±jke oridetrieroing' vari cie Ned et 1andse
staat ~n net RC~ (ss iL a~ sf:a~fsmi:frien Ob' %) , sneii i<etnerie•tg:t& H& ii 1
Phii-ips (io %) , VMF e-n RSV, (beid~ 7,5 %' ) .tie piaats wa:at ae t'aorieit geoouwd iou w6raen; AL ne16, was al e·ercier
oe:it~na ge~rden (iBY.
be k8st:eri van: cie f'ahrie'k w@taen €o'foi a:i b eg:foot :::ip t::forriinste 75 miij&eii.·
Lltter zou blijkeri ciat aat oog een scni jntj e ,,-;as·.
Na¢lat-

6ndliriks tajensta·rid va:n eeri c!antcii fninis€ers, vooraf i<iompE! ; sci'iut en
veringa, werd· op 4 apri-1 19'7o ~en oveteerikomst gesioteri met west ri'uifsiarid
~n !:ng~iand; om ge:tamenlijk d~ tifa:fi.iumvettij kirig eri de bciuw van ae·
fns€ai1aties t~r hand t-e gaan n¢nefi (2g). voig'ens de' overeenkomsf
'i.-ietden ae we~kta~de'rl iiit-ge\ioeret aoar t'fiiee- cicfa:t voor opger ±chte

int~frriatt-o'naie org~nisati~s; nameH-jk:
= uteiieo 1 "ioor &!· p:rodu>f He '{fan '{ierrijkt ufitnium, ~n
~ ce:nt€6, ~oor d~ wuw van fabri&'it~n ~n fnstc¾iiatie's Och :

Ais .teactte op dit akkoo:fd :t'iciil:it~ Fra·nk-t ij~ zijn e'.igeii o:r'ganisat·ie op,
het i'fons&rtium tti't&di£ •(j i >:

:tn: 1973 le-{rerde de door Pliili·ps en VMf• opg~i~tte proei:fahriek in id:trieia
het ~tste vertijkt titanium af, tiete proet':Ea-Erf.ek; m&t tiiaic in- d~
mmrt eeinzeifde ia:btie·k v~ii west tiuf.fsianci .t:n Nederland-, was opgeze€
voor een ptodtikti-e van 2s ton per jaar. De eigenlijtt:e v~rrijkirt,fs.;;
fab'ri~i iou ·1i6ige:fis titan, in 1977 l!~n pr&dfri<:tie' afitNer ~ii va:n 200 £on
ve.friJkt uranium ~r jaar; opiop'end £&t 1odd €6'fi f ri i g§cL in de areneo..::
fabrtek. in baperihu:tst in t ·ngeictntt hoop£ men aezei:foe pr6'duktte te haien~

Maar dat: {s ndg niet a.lies.

Als de ma::;cfma1e eap·a cite:tt if&or
wet-a.

a~

·

l e bou.i-ie-M Ai rri':ilo'se vertijkingsfa-6:dek
2s00 ton pet jaa:t genoemcL ( .- : .- ) • 5e tofaie :hivestering v66r de

:bouw van cie €we'e' vettijkingsfacht'ieken iri kiiriei6 en ifr cape'iihurst
raa\ude i'ret t 'incin&Hiei i)agfi'l:aa ttan io jiiniiat i 19•7j 6-p ana:e:ffiaH
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5. De ~iskussie over de uilbreiding

van de UCN 1977 - 1978 ·

Eind 1977 en begin 1978 ontstond er een lange en f e lle publieke
diskussie over de uitbreiding van de UCN in Almelo. Bij het kamerdebat daarover werd voor het eerst het bestaan bekend van een in
1974 gesloten verdrag tussen West Duitsland en Brazilie, dat geheel
buiten het nederlandse parlement om tot stand gekomen was. In
dit verdrag werd aan Brazilie de levering toegezegd van een volledige
splijtstofcyclus, dat wil zeggen alle installaties die nodig zijn
om atoomenergie op te wekken, het afval te zuiveren, en ook
jaarlijkse leveranties van verrijkt uranium uit Almelo.
Volgens het door Nederland in 1970 ondertekende verdrag tussen de
Urenco-landen moeten alle leveranties worden uitgevoerd. En omdat
Engeland en West Duitsland er v66r waren, was de toestemm;og van het
Nederlandse parlement eigenlijk maar een formallteit. Het -bleek
duidelijk, dat Nederland niets over de UCN te zeggen heeft.
Er bestond destijds in brede krlngen een groot wantrouwen over .de
r eden, waarom Brazille atoomenergie ZOU Willen hebben.
De braziliaanse regering gaf voor, de leverantie van verrijkt
uranium uit Almelo te willeR gebruiken om er atoomcentrales mee
te laten draaien.
Daarbij wilde men in West Duitsland acht atoomcentrales, een
verrijkingsfabriek (gebaseerd op eel". ander principe dan de UC
en nog twee andere fabrieken gaan kopen. Dat zou Brazille rond
de 10 miljard dollar gaan kosten, die het beslist niet heeft.
Daarvoor zou men waarschijnLijk grote rentedragende leningen moeten
gaan afsluiten bij rijke westerse landen {West Duitsland ?), en zo
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waren uitgetrokken, veel meer arbeidsplaatsen te Schepptn .zouden
zijn geweest. (37).
·
·'
· t::' ' '
Met name door de regering den Uyl werd toen nog het ~rgument aangevoerd,
dat we door eraan mee te doen, zouden voorkomen dat West Duitsland
·
op eigen bodem een verrijkingsfabriek zou gaan bouwen (38). Oat zou
een regelrechte inbreuk op de verdragen van Parijs zijn, maar waarom
we daar.. verder tegen zouden moeten zijn, kan je alleen maar verklarep
als je dit ziet als een nieuwe stap naar een westduitse atoombom.
We hebben dit · stukje nog even overgenomen om te illustreren,
waar een eenvoudig fundamenteel onderzoek der materie allemaal toe
kan leiden. Ook als het onderzoek "zuiver wetenschappelijk" is.

6. lels over de Pampusring
Wat precies het onderzoek inhoudt, dat men met de lineaire versneller (39)
wil gaan doert, ofwel met de kombinatie van de lineaire versneller en
de pampusring, is niet duidelijk. We zullen natuurlijk proberen om
daat niet ophieuw, zeals bij het uc-onderzoek, te laat achter te komen.
We hebben in dit informatiebulletin ook al een artikel opgenomen over
de Pampusring. Verder zijn er wat punten opgenoemd in het artikel
over het maatschappelijk nut van het WCW (40).
!n ieder geval is bet nog niet te laat om de aanbouw van deze installatie
te voorkomen en daarmee verhoogd ·stralingsgevaar en de verdere ontwi)tk.~ling en toepassing van een mens- en ~ilieuvijandige technologie
~ ~eren.
Notari ·,. ·

(1). Hans Ramaer, •oe dans om het nucleaire kalf', uitgeverij RAM
Rotterdam, dee. 1974, verder te noemen 'Ramaer'. Dit punt is
geciteerd van blz. 20.
(2). Ramaer, blz. 22.

te

(3) • Rainaer, bb:. 29.
(4). 'De Vergulde Driehoek', het voorlichtingsbulletin van het WCW,

april 1979.
(5). Ramaer, blz 26.
(6). Isotopenscbeiding is bet soheiden van verschillende soorten atomen,
in dit geval uranium-atomen . . Sommige zijn wel splijtbaar en dus te
te gebr.uiken vooratopmcentrales,en atoomwapens, andere niet. Het
verhogen van het gehalte splijtbare uranium-atomen, bijvoorbeeld
door ze te centrifuge:ren, is het verrijken van uranium.
(7). U.C. ofwel ultra..:.centrifuge is, een aparaat, waarmee door centrifugeren van uranium .zwaardere en licbtere soorten uraniumatomen
van elkaar gescbeiden kunnen worden.

(8) 'De Vergulde Driehoek",april 1979.
(9) . Kernfysisch onderzoek = atoomonderzoek.
(10) Het gaat bij dit projekt om, een Noorse kernreaktor in het dorpje
Kjeller bij Oslo, waarvoor het nederlandse uranium gebruikt werd,
volgens een kontrakt dat in 1951 getekend is, en dat de samenwerking
vastlegt tussen Nederland en Noorwegen op atoomgebied. Deze
samenwerking is door de regeringen opgedragen aan het noorse .
atoominstituut IFA en aan ~et FOM.
Bet nederlandse uraniumoxide, dat al voor de oorlog gekocht was,
'werd in Engeland geruild voor meta-lisch uranium en op 31 juli 1955
1955 ( ••. ) de noorse kerncentrale in Kjeller ~ij Oslo in bedrijf
gesteld'.
Een ander deel van het verkr~en uranium is gebruikt voor
splijtstofelementen voor de nederlandse atoomcentrale in Dodewaard.
"Tientallen nederlandse wetenschappelijke onderzoekers en technici
hebben in Kjeller ervaring opgedaan' -de samenwerking op nucleair
gebied tussen de beide land.en bestaat nog altijd (Ramaer, blz. 26
en 29). Wordt ook vermeld in: de Vergulde Driehoek, april 1979.
(11) 'Die Internationale', maart 1978, themanU11BJ1er over de demonstratie
in Almelo.
(12) Ramaer, blz 28 - 29.
(13) Over de datum waarop Kistemaker kennismaakte met het UC-principe
is geen twijfel mogelijk, dat was al tijdens de oorlog in Parijs.
Dat hij in de herfst van 1955 op een kolloquium in Hamburg zijn
nieuwe informatie kreeg, zei hij in 1969 tegen een verslaggever
van Elseviers Weekblad. {Elseviers Weekblad van 12-4-69).
In 1970 beweerde hij,dat de bijeenkomst, een "kolloquium van
het Physikalisches Institut over ultracentrifuges" waar hij
"door een zuiver toeval terecht kwam",in 1954 plaatsgevonden had.
(Algemeen Handelsblad, verslag van een lezing in Utrecht, 24-1-70).
Het ging natuuriijk niet om de UC-methode zelf. Zelfs in de voorlichtingsbulletins van het WCW zegt Kistemaker, dat hij bij
het begin van zijn werk voor het FOM in 1946-1947 de UC-methode
niet kon gaan proberen·, omdat die voor Nederland tben te duur was.
Hij _kEmde de UC-methode zeif al. In Bamburg moet iemand hem
verteld hebben, hoe hij die methode kort gaan toepassen. In de jaren
daatna werd Kistemaker verschillende keren vanuit Duitsland uit de
brand geholpen.
(14) Algemeen Handelsblad, 24~1-1970.
(15) "Een buitenlandse kollega, die had meegewerkt aan de russische
trommelkonstruktie .. , zou ICistemaker (in 1957, maar de jaartallen
zijn wel eens meer fout) een tip hebben gegeven, -die kollega was
prof. Gernot Zippe, die naast Harteck, Groth en Steenbeck
van het begin af aan in het Naziduitse UC-onderzoek had meegedraaid
(vanaf 1938¾. Dit blijkt uit een intervieuw met Boga.art, ex-medewerker en vanaf 1962 direkteur van het UC-projekt, in de Volkskrant van 26-3-70. Kistemaker noemde zelf de naam van Zippe in het
Algemeen Handelsblad van 24-1-70.
(16) Algemeen Handelsblad, 24-1-1970.
(17) Door Steenbeck, zie noot (15).
(18) Dit was het universitaire laboratorium van Wilhelm Groth, die
Kistemaker al van zijn Parijse tijd kende, dat samenwerkte met
bedrijven als de Degussa en haar dochtermaatschappij NUKEM
(voortzetting van IG Farben). Citaat uit Klinkenberg, blz.110
(Klinkenberg, De Ultracentrifuge 1937 - 1970, uitgegeven door
Polak & van Gennep, Amsterdam 1971).
(19) Tweede Kamer, zitting 1956-1957, 4727, nr. 2 - Nota inzake de
kernenergie van de minister van Ekonomische Zaken (prof. Zijlstra),
van 3-7-1957, blz. 19; geciteerd uit Klinkenberg, blz 110.
(20) Protocol nr 3 van 23 - 11 - 1954 over de kontrole op de
bewapening, onderdeel van de verdragen van Parijs, citaat uit
TDie Internationale', maart 1978.
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(21) 1·oie Internationale', maart 1978.
(22) Het UC- onderzoek kwam vanaf 1956 voor op de begroting van het
RCN, het Reactor Centrutn Nederland. In 1956 voor 261.000 gulden,
in 1958 voo.r 653.000 gulden, oplopend tot 756.000 in 1961. Over
de eerste zes jaar was dat officieel 3.19~.000 .guld~n, indertijd
een enorm bedrag. Daarnaast was er "in de k~sten van '. d:j:t projekt
door de industrie rechtstreeks bijgedragen ••• De waarde hiervan
laat zich echter moeilijk in geld uitdrukken" - Tweede Kamer
zitting 1961-1962, 6548, nr. 5, Neta van de Minister van Ekonomische
Zaken (De Pous) van 30-1-62, blz. 2 - citaat volgens Klinkenberg,
blz. 107 en 110.
(23) Lang niet alle uitgaven die door de Staat werden opgebracht,
kwamen op de begroting van het RCN voor. Zo bracht de Amsterdamse
wethouder voor onderwijs en kunstzaken mr. A de Roos op 15-1-1958
een voorstel ~n de amsterdamse gemeenteraad, om geld los te
krijgen voor de aankoop van grond aan de Kruislaan in de
Watergraafsmeer. Daar zou het FOM-laboratorium voor "massaspectrografie", directeur J Kistemaker, moeten komen. (Klinkenberg, 103).
Verder is een deel van de materiaalkosten van het onderzoek
volgens de voorlichting van het WCW zelf opgevoerd op de
begroting van het Gemeentelijk Energiebedrijf ('Vergulde Driehoek
Driehoek, april 1979).
(24) Ramaer, blz 95.
(25) Klinkenberg, blz. 99.
(26) Reactor Centrum Nederland.
(27) Ramaer noemt leden van de Industriele Raad voor de Kernenergie
(27) Ramaer noemt als leden van de Indutriele Raad voor de Kernenergie bijvoorbeeld Sickinge (VMF), van Reenen (RSV), en
Hoog (RCN, Shell, VMF, UCN). Adviseurs waren toen onder andere
Bakker (KEMA), Barendregt (Comprimo~Neratoom), en Ree (RCN).
(28) Ramaer, blz. 94-95.
(29) Klinkenberg, blz 171. Nederland werd vertegenwoordigd door de UCN,
Engeland door British Nuclear Fuels Ltd. en West Duitsland door
Uranit en de Gesellschaft fur Nukleare Verfahrenstechnik (een
bouwonderneming, 50 % Siemens).
(30) Ramaer blz 95-96.
(31) Als reaktie op het accord tussen Engeland, Duitsland en Nederland richtte Frankrijk met steun van Italie, Spanje en Belgie
het konsortium Eurodif op" •.• om het plan, in Pierrelatte een
gasdiffusiefabriek met een kapaciteit van 90.00 ton scheidingswerkeenheden (StiU) per jaar tebouwen, te kunnen uitvoeren.
(Ramaer, blz. 97). Dit is zowat evenveel als de toenmalige
kapaciteit van de Verenigde Staten, nl. 10.000 swu per jaar
Het eerste verrijkt uranium is volgens plan in 1979 aan Jap~n
afgeleverd.
(32) Ramaer, blz 98-99.
(33) NRC 27-1-1978.
(34) Nieuwe Revu, 10-2-1978.
(35) Volkskrant, 26-1-1978.
(36) NRC, 27-1-78.
(37) Vrij Nederland, 11-12-1976 en de Volkskrant, 17-1-1978.
(38) West Duitsland dreigde inderdaad met de bouw van een eigen
uraniumverrijkingsfabriek in Gronau, met een veel grotere
kapaciteit dan de uitgebreide UCN zou krijgen.(Arbeiterkampf,
23-1-1978).
(39) Zie het artikel over de lineaire versneller elders in deze
brochure.
(40) Vooral in de laatste voetnoot.
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OVER BET MAATSCBAPPELIJK
NUT VAN BET WCW
Bet . is dtlidelijk, dat bet WCW, en in het bijzonder het atoomonderzoek cat er gedaan worct, tamelijk veel geld kost (1) en
volgens velen bovendien een zware aartslag op het milieu is.
Over het geld, dat aan de bij het atoomonderzoek gebruikte,peperdure
onderzoeksinstallaties, zoals de lineaire versneller en de Pampusririg (2) wordt besteed, zegt eert WCW-kopstuk als wapstra b.v.:
"Dat is een gift van het Neclerlandse volk, want het geld komt van
de regering. Dat schept voor ons een zware verantwoordelijkheid.
We zullen resultatenvan formaat moeten prodtlceren-:." (3)
Natuurlijk interesseert het ons ookheel erg, wat ·voor resultaten
ze eigenlijk willen bereiken met dit levensgevaarlijke en honderden
miljoenen verslindende onderzoek. In het interview waarin wapstra
"resultaten van formaat" aankondigde, maakt hij absoluut niet .
duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Het WCW heeft eigenlijk nog
nooit ·dufdelijke uitspraken gedaan over het doel van hun atoomonderzoek. De belangrijkste delen van hun (atoom)onderzoek, die
praktisch toepasbaar waren, zijn vanaf 1960 steeds geheim geweest.
Het onderzoek dat ze in de late,. vijftiger en zestiger jaren hebben
gedaan, ging over uranitl::lVerrijki.ng. Dat onderzoek was .geheim.
Bovendien was het geheim, dat het geheim was. Er stond dus gewoon
ni~ts over in de jaarverslagen -en voorlichtingspublikaties. over de
· zin'van het onderzoek, dat men wil gaan doen met de Pampusring
staat evenmin iets duidelijks in . de pul:>likaties van het WCW zelf.
Men komt niet verder dan een aantal vage onderzoeksterreinen vaag
aan te geven, zoals uit de volgende opsomming blijkt:"EXAFS (extended X-ray absorption fine structure),rOntgenmikroskopie, rantgentopografie, sporenelementen-analyse met r8ntgenfluorescentie, radiometrie en diverse soorten kalibraties. 11 (4) D.it betekent zo ongeveer
dat een aantal takken van de natuurwetenschappen er iets aan hebben.
Er wordt niet <luidelijk gemaakt, wat ze er dan aan hebben • .Dat is op
zichzelf niets nieuws. Het onderzoek naar het uc-principe (5) dat
tientallen jaren lang door FOM en IKO is gedaan, is ook altijd
gedaan zonder dat ooit een verklaring van het nut ervan werd gegeven.

Geen nutf
Er is altijd geprobeerd, om dit onderzoek voor te stellen als
11
zuiver wetenschappelijk", alsof het om een soort hobbyklup ,' zou gaan,
die wetenschap om de wetenschap bedrijft, · als e_eri soort doel op zich.
Zo schrijft een bekend wetenschappelijk tiJdschrift
de
Pampusring : "Net nu de overheid de grootste bezuinigings9pera'tie
sinds jaren aan het voorbereiden is, is het Pampusplan formee;)l bij
de minister van Onderwijs en Wetenschappen ingediend. Toch ·wordt
in wetenschappelijke kringen nauwelijks getwijfeldaan een positief
besluit. De wetenschappelijke relevantie en daarniee de prioriteit
van het miljoenenprojekt is gedurende de tijd, dat het plan( •••• )
in behandeling was, alleen maar groter geworden" (4).

b.v~-t>ve'r
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Het -1:>l'.iJkt dus / dat: •volgens de wetenschappers · zelf ook de"wetenschapp~l.T j'k~ relevantie 11 op. Zich . al voldoende ZOU zijn om het
. projekt 'iip:ti6rftei't" te .· geve:n . Dat wil zeggen dat er wel bezuinigd
, ,k.a ~ warden op het onderwijs, op de minimum-jeugdlonen, de huursub. ~s·i -d ie en de :sociale woriingbouw, die blijkbaar niet zo belangrijk zijn.
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. Voor zover bekend staat · bet onderzoek van bet WCW trouwens op de
onderwijsbegroting - terwijl in de Indische Buurt. 'en de ·. Watergraafs~eer werkloze leerkrachten op straat lopen en de JC'lassen' riog steeds
te groot zijn. Toch wordt er op het 'iK:W ri iet bezuinigd, · w~nt atoomonderzoek heeft "prioriteit". Het gaat ondertussen natuurlijk helemaal niet om een hobbyklup, die op deze manier gespekt wordt.
Er wordt wel degelijk onderzoek gedaan, dat resultaten oplevert.
Het vorige "zuiver wetenschappelijke" onderzoek van het WCW heeft
b.v. het ultracentrifugeprojekt in Almelo opgeleverd. Ze komen er
alleen niet voor uit, water gedaan wordt. Oat heeft verschillende
redenen. Het atoomonderzoek van het WCW wordt natuurlijk vooral
gedaan in dienst van de atoomindustrie_. Nu is rend de driekwart
van de Nederlandse bevolking daar tegen, dus zou het niet zo slim
zijn om daa! rond voor uit te komen. Maar voor, een deel is het onderzoek ook gewoon staatsgeheim.Dat suggereert heel, sterk, dat het
onderzoek is met militaire toepassingen (het _UC-onderzoek werd op
verzoek van de VS - NAVO-partner! - geheim verklaard, Kistemaker
kwam er rond voor uit dat het militair enorm belangrijk was) , (6),
(12). Voor zover je als belasting betaler ooit te weten komt wat
voor resultaten van formaat er precies door het l>K:W worden geproduceerd, kom jeer alleen achteraf achter, en dan nog via aktiegroepen. Over water nu gedaan wordt en wat men eventueel van plan
is, weten we eigenl.ijk maa:t heel weinig, . er zal nog een heleboel
onderzoek naar het onderzoek gedaan moete.n worqen • . we · zijn wel
verder gaan zoeken, om aan de weet te komen wie er b.v. in de
Panipusring geinteresseerd is. Uit wat in de vak):,laden te:recht komt
blijkt wel dat er een aantal duidelijke plannen mo~ten bestaan.
Citaat (7) : "PAMPUS moet een nationale fac.i liteit worden, die ten
dienste staat van onderzoekers van universiteite_n en hogescholen,
andere onderzoekinstellingen en industriele:9ebruikers, voor het
verrichten van fundamenteel en toegepast ·onderzoek, het uitproberen
van nieuwe technieken, en zelfs als onderdeel van fabrikageprocessen~
Met name het bedrijfsleven en TNO hebben belangstellingvoor het
gebruik van de Pampusring. Shell en Philips, die in dit verband
worden genoemd, waren indertijd ook al grote belangstellenden voor
0
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bet UC-projekt. Het is inderdaad niets ~ieuws~ dat>ae Nederlandse
regering Op deze manier met ons belastinggeld een deel van bet
onde:tzOek voor de multinationals betaalt. , Maar dat is eigenlijk
niet pr~:c ies wat w;ij maatschappelijk riutt:iig vinden,· temeer omdat
zulke bedrijven eigenlijk winst genoeg maken om dat zelf te doen.
hebben op dit_moment dus nog geen antwoord kunnen vinden op de
vraag, ~elke "resultaten van · formaat" het Nederlandse volk kan verwachten in ruil voor zijn miljoenen en de nod:i,ge radi.o aktieve ver.-'
vuili,ng. We moeten aannemen, dat het wel weer 'ohgevee,i .hetzelfde
werk zal zijn als in het verleden. Zoals bekend {'8?' '--beeft:: het
toenmalige · UC-onderzoek geleid tot :
·'•"
·
- belangrijke vorderingen bij de opbouw van een Duits~Nederlandee
atoomindustrie;
'
·
:·
- leverantie van verrijkt uranium en atoominstallaties aan Brazilie
dat zo in staat werd gesteld om eigen atoomwapens te· gaan maken;
- bet verwerken in Nederland van uranium uit het illegaal: doo.r
Zuid-Afrika bezette Namibie en m·e deplichtigh~id aan ·de plundering
van dat land;
- het uitlekken van atoomgeheiDen naar Pakistan, dat zodoende
waarschijnlijk ~veneens atoomwapens zal kunnen gaari' maken;
De uitbouw van de _a toomindustrie in West Europa is een gevaarlijk
iets, waar volgens recente opin;i epeiiingen rond de driekwartTan de
N~erlandse bevcilking tegen is. Ook vinden wij dergelijk onderzoek
in dienst van c1toomenergie, terwijl er nog nooit iets van betekenis
is uitgegeven voor schone alternatieve energie, op zichzelf al niet
in het belang van de bevolking. Een nog grotere meerderheid van de
Nederlandse bevoiking .is te<jen de verdere verspreiding van atoomwapens, die een gevolg van dit soort onderzoek is. Dit zijn .de aanwijsbare gevolgen van het "fundamenteel onderzoek der materie", ,
waarvoor het FOM (9) en het IKO zijn opgezet. Dit onderzoek is de
spil · van het ~W (10). Tegenover de negatieve gevolgen van dit
atoomonderzoek, waar buiten de multinationals en de atoomindqstrie
niemand iets aan heeft, oak en voorai de bevolking van de omliggende
buurten niet, staan aanzienlijfe maatschappelijke nadelen .:
~de radioaktieve milieuvervuiling,
die
t.z.t. wanneer de lineaire
.
'
!
versn.e ller en de Pampusring volop draaien - ..mogelijk in 1984 ( 11) nog behoorlijk kan toenemen. Dit brengt grote risiko's voor de
volksgezondheid met zich mee;
- de hoge k_o sten, die honderden miljoenen gaan belopen, waar wel
wat beters mee gedaan zou kunnen worden.
- de toenemende gevaren van de atoominduetrie (stralings~ en
explosiegevaar bij -atoomcentrales) en de steeds verder gaande
proliferatie van atoomwapens. Het doorwerken en uitbreiden varl het
~W staat in lijnrechte tegenstelling tot de belangen van de Buurt
en de Nederlandse bevolking. Het hele projekt moet dus gewoon

We
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Noten.
(1) • Volgens een berekening van het FOM uit '79 gaat het voor de
Pampusring alleen b._v . om 35,7 miljoen stichtingskosten, wa.adn
geen BTW, geen personeels-kosten en geen kosten van voorstudics
zijn opgenomen. Inmiddels zijn de schattingen opgel open tot 50
miljoen. Het in gebruik houden van deze installatie zou 4 miljoen
per jaar gaan kosten (niet duide lijk of daar weer allerlei posten
ontbreken):
(2) .PAMPUS = "Photos for Atomic Molecular Processes ard Universal
Studies". Het is een opslagring voor elektronen - zie het artikel
elders in deze brochure.

( 3) •Stadsblad "de E.c ho" , 4 - 6 - • 80 •
(4).Chemisch Weekblad 7 - 8 - 1 80,p.338, over de Pampusring.
(5).Zie het artikel over de geschiedenis van het ~w, elders in
deze brochure.
(6) .A.V .F. van der Gouw, "Alias Teixeira" ,Utrecht 1968,p.276.
(7) .Zie 4.
(8) .Zie 5.
(9)."stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie", zie de inleiding
bij deze brochure.
(10) .Er wordt op het WCW nog meer gedaan, gedeeltelijk als bijprodukt van het atoomonderzoek, gedeeltelijk onafhankelijk daarvan. We
nemen daar als anti-radioaktiviteits groep op dit ogenblik geen
standpunt over in. Ons gaat het om het onderzoek, waar het FOM voor
is opgezet. Oat dit onderzoek het kernstuk van het hele wcw is,
. wordt tot nu toe door niemand bestreden.
(11).Zie noot 4.

(12) Er zijn nog twee aspekten van het n i e u we natuurkundige
onderzoek dat · mogelijk met de Pampusring gedaan gaat worden, die we
alvast onder de aandacht willen brengen. Het gaat om kernfusie of
kernversmelting, en laser onderzoek. Bet FOM neemt namens Nederland
deel aan het Europeese kern- en laser onderzoek. Bet FOM neemt
namens Nederland aan het europeese kernfusieprojekt "JET" (Joint
European Torus) deel.
Om kernfusie teweeg te brengen heb je enorm hoge temperaturen nodig.
Zo hoog, dat normaal niets ertegen bestand is.
Het materiaal dat men wil laten versmelten is deuterium en tr~tium.
Je kunt dat laten versmelten door:
-het verhitte deuterium- en tritiumgas in sterke magneetvelden te
laten ronddraaien.
-het bombarderen met bundels enorm versnelde elektronen.
-of het gasmengsel, in plastic bolletjes, met laserbundels beschieten.
Dit laatste raakt steeds meer in zwang.
Laseronderzoek wordt ook gedaan in het wcw. Met behulp van dit soort
onderzoek kunnen bijvoorbeeld neutronenwapens geperfectioneerd
worden, maar ook militaire toepassingen van laserstralen worden
onderzocht. Even kort de militaire toepassingen op een rij:
- anti-sateliet wapens.
- wapens om de vijandelijke telekommunikatie 1~ te leggen of te storen

.

- nieuwe ontstekingsmecbanismen voor de waterstofbom.
- laserfusi-e, kan gebruikt worden om de effek~en van atoomwapens
te testen,door simulat ie, C;lus zonder een echte ontploffing nodig
te hebben. Dient zodoende ook voor bet ontwerpen en vervaard~gen
van de atoomwapens.
- met lasers kan uranium verrijkt worden, zodat het geschikt wordt
voor atoomwapens.
- plutonium kan teruggewonnen worden uit bestraalde splijtstof met
behulp van lasers, waarbij van fotochemische processen gebruik
wordt gemaakt. We zijn nog bezig een 'hele stapel materiaal door
te lichten', waar we dit krantje niet meer op konden · 1aten wachten,
we komen hier in de volgende uitgave hopelijk op terug.

VAN BU1JRTVERGADERING TOT
AKTIEGROEP
.,

,,

.

Sinds 9 mei van dit jaar :tijn weals ARAG QU bezig. !iat is er in die tijd
gebeurd, en wie zijn de mensen die zich zo .~ ~k maken om het IKO ~n het WCWterrein dicht te krijg~11, en op welke manie:r l's dit tot nu toegeprobeerd?
Natuurlijk is het veel "i e -v:eel 6m allemaal :te verteH,en. Ik zal aa:arom maar
een paar gebeurtenissen beschrijven:
(1) Hoe we begonnen zijn en de problemen die daaruit voortvloeid.en,
(2) l<ontakten met bet IKO via de pers (radioStad),
(3) De demonstratie, wat daaraan vooraf ging en de gevolgen daarvan,
(4) De uitbreiding van "IKO dicht nu" tot "Sluiti~g van het WCW-terrein".

Hoe we zijn begonnen·
Al vanaf december '79 was er een groep mensen druk be~ig met_bet IKO en de
·gevolgen van de- straling die de lineaire versneller vo6rtbrengt. Samen met
Weg Onveilige Weg werd hard gewerkt om zoveel mogelijk informatie te krij gen
'Voor de mensen d i e reageerden op de oproep voor de eerste grote vergadering ,
9 mei in Ons Huis.165 mensen kwamen er, mensen die nieuwsgierig, b0os , ;,;c: :;:,uteresseerd of · verontwaardigd waren • .
· 1-0~ mertsen, 100 verschil_lende ideeen over het waarom en hoe van de aktie \..egen het IKO. Maar een bijna unanieme stemn~ng bracht duidelijkheid:
"IKO dicht nu" - geen verplaatsing naar de _mokerhei ' , je gooit je• asbak
toch ook niet leeg in de tuin
van je •buren~
·
.
.:
.,
t . ,· : ; :
~
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De mensen die aktief werden stond veel werk te wachten, radioaktiviteit,straling en alles wat daarmee samenhangt . is zeer gekompliceerd. De eerste stap
was dan ook een technische of wetenschappelijke . groep op te richten om alle
litteratuur op dit gebied te lezen en begrijpelijk te maken voor leken. En
natuurlijk om alle informatie van het IKO te verwerken en te weerleggen.
Studenten in de biologie en scheikunde maar ook mensen zonder speciale op leiding zijn nog steeds druk bezig. Een andere groep mensen ging zich bezighouden met de politieke partijen, de gemeenteraad etc. - .lobbyen, lobbyen
en nog eens lobbyen.
In die tijd zijn de mensen dag en nacht bezig geweest, zodanig dat studie,
gezin en werk eronder gingen lijden.
En er moest natuurlijk nog veel meer gebeuren; kontakten leggen met andere
groepen uit de buurt en politieke partijen, al onze informatie op papier zetten, stencils maken als er wat te vertellen was, vetgaderen, de buurt in met
handtekeningenlijsten etc. etc.
Informatte was er vaak genoeg. De kobaltbron b.v.,die put op het IKO-terrein
waarvan het afscheidingswater besmet was (en is). Als je daarover een tip
krijgt, heel geheim allemaal, wat doe je dan? Hou je het zo en ga je heel
voorzichtig meer informaties inwirinen? Oat is wel het verstandigste.
Maar als je dat te horen krijgt en je weet een beetje wat van radioaktiviteit
dan ~rd je boos, verschrikkelijk boos, •en als je dan met de mensen -van het
IKO spreekt (Post, hoofd veiligheid bv.)' word je nog bozer. De onverschilligheid van hun doen en laten, de domme oogkleppenmentaliteit van deze z.g. wetenschappers die beslissen over het wel en wee van onze buurt, maakte ons
zo emotioneel dat de kobaltbron binnen de kortste keren met vette koppen in
de krant stond. En dan kom je in een ander hoofdstuk terecht. De pers, en
hun manier van werken.
De kobaltbron is sensationeel, dat is nieuws,maar wat gebeurt er met de buurt
met al die boosheid en angst - bij wie is de veiligheid van de buurt echt belangrijk? (behalve dan bij ons?).

Oesprek met IKO bij radio STAD

, .

Een verslagje van de week voor het gesprek met IKO-mensen bij radio Stad is
wel tekenend voor water in die tijd gebeurde •
.· is Maandags kregen we te horen dat de opnamen die donderdag zouden zijn,
.
een paar ·dagen voorbere.iding dus maar. Je gaat dan bespreken wat je zal vra. ; . ..
.gen, wat er gezegd meet worden en op welke manier. De vragen moeten uitgetypt
worden en worden konstant uitgebreid.
Op het laatste moment, donderdagochtend, moeten ze nog gestertcild worclen,; in
8 stuks, 7 voor ons, 1 voor radio Stad. En. dan in een noodtempo op. 'd e fiets
naar de Jo_h. Vermeerstraat. Zenuwachtig, want je komt niet elke dag op de
radio,voor de meesten van ons is het de eerste keer. De heer Schutte van het
IKD voelde zich toch niet helemaal op zijn gemak en had toch maar versterking
gehaald, de heren Post (hoofd veiligheid) en Oberski (hoofd voorlichting).
En dat allemaal voor een gesprek met een paar dwaze ~ktievoerders. Bet gesprek
dat tot dan toe van hun kant niet plaats had hoeven'O'inden, maar nu eindelijk
wilden ze dan naar buiten t reden in een,naar hun zeggen, vriendelijk, open
gesprek. Drie van hun, drie van ons, heel eerlijk en gez~llig (?).
Maar na wat over leg mogen we dan toch in de grote studier 'zodat we allemaal
mee kunnen doen.
Goed, dat eerlijke, vriendelijke gesprek dat door de heren gevoerd wordt be gint al met in de rede vallen terwijl er een vraag gesteld wordt, en de rest
van de 1~ uur bestaat uit minachtende opmerkingen, beschimpingen en andere
"vriendelijke" dingen. Maar ook dat de heren elkaar tegenspreken, geen antwoord kunnen of willen geven, en hun schrik dat wij bepaalde papieren hebben.
Al met al wel leuk, dus.

!Je~~~l} ria ·~t gespr.e l( ~~t de a,spraak tussen Stad E!_n .1:l,(0 11og '!wen besprok.an,, ,, .
~:i_._j -k;,;il~~n de ~ed~tpa.~, ~~ z~g.i~ de ~j.tze:qdin<J J:{l<l9-~ is g~~~~ . ()>'.as ~at . ·· . ·~
1
cifi Y%>~~~4~ v~f · ~ -11 g~~Pr~ rn > ~ .
·
·
.
.
.
~
~ .g ~ede_re~n · ng~;r pen~-an, naar .d e koff i~par, C,e gt?~prekk.en 4.~<;l~ . ' "'
~~d~ 99k ·tj!~tis · uitge~~~ji!p:;~et.~J?. wo~den. Dat zou ze~r . interes~nt gew~e~t
~j..,_
n ! ~~ #>~J.s de ~esi>r~~jes:·: _
c i~ ~e tussend_oe>r met het ~KO ~dq..e p, bv~ · ~v~;r
h.e~ 9~rUik .y an-: 4:e ,lihei:liF~'•,~~r~:ller. pe Jaats~e fas,a zou .e ipq j~~i be - ·
~eik~ ·,,orden.· NattJurlijk -~~en ~~- _d aarover gein,formeerd worc:ie~ · (opeJl fol!P .i?.e.!=~
l!J~, w~~t ~ ~el) ~ar na~~;rl_ij~ ~r~jgen we dan via, vi.a op 13 juni t .e :ho ~
;r~J) 9~t- die :J.~~ts~e fase !lilang ~;re~lct is. Kompl~et ~t ee,n po;r;r~i . ~ t pa~
j.es om het ·te vieren!!

9~~a.

4.~ t u.om~nt w~re~ w,a rt~~ J,:1; ,y~,:g.-3.-q.ering, ~us ga je }?espreken ~~ je ~ -a r
~ ~e~C?,V~.r ~an ste+le,n! ..qe~ .
het ~ileen be~encf ~a_k en? Of ,uoe1r. je me~r
4<;>~; ~n w~t kan j~ ci~ gp~p? :\ti? z~ten in tijdnood •• -9~ zome:rv~ti~ f
~p ii) geJdn:OOd pove~iEm. · _J µ.les •}i~fd ui t eigen za~ beta~ld. _M:aa~
. .
·' ~~teinqelij~ ho~en life he~.-: 4AA t,g~_h _ maar op een demon~tr.a tie ci~,r. ·p.4! ~i~
~~ l~gs h~t :rm. •we hepl:>~· vei9~!-~ld . tien dagen om deze te org~~~i.erti!µ~
~a;e~cig 1.4 · junL 's Mpr9e_iu; op: .9,e Dappermarkt sta.a n met- ~en s:t~n4~e -~ . ,
~a;nd~iekeningen op te halenr 's Micldags :vergaderen. De route ~rd~ o~.e ~t~ld,
t41-~en verdeeld 1, er moet een stencil de buurt in wat ook als persbericht n~ar
Qp

je

4e

kranten kan, er mo~t een affiche gemadkt warden, vergunningcn aanyevruagd,
geluidsapi)aratuur gekend.
.
.
Zo.n dag 1'5· j~ni. . Affiche on.ti..~1:pcn en drukid.<1<11: makcn. ond(."1· l1ng met t::~ku,n
bellen: dit en .:ldt moet
nog g'ebeuren,hci..; Jij 1109 wat tijd cver'? cn:.:.t:m.:.
Maandag: stencillm1,de geluidsapparc1tuur v<1n Ons Huis bli jkt stuk t ·e .:qr.,
dat -..-ordt dus huren, -:'::i pick~
Dinsdag, af fiche naar de druk,k!:!C;:., l>;r er,yen:, _kosten J OO pick.
Woensdag, vergc1dering tusscndobi. 'Ht:-t g1:•h-..· st::er:cil blijkt te mo:eilijk _tc zijn.
Een ander makcn, ja of n,.-c";' Ja dus, want icder \e t.' n moet op de hoogte zijn.

ook

Doodskist 1:immeren, zwar:t~ ~l~r~~ eJ?,
. schmink organiseren.
c.. Don.derdq.g ~
Aifi.che iq.. aar, pl~~~
. Vr:Ljdag. Yep3adere~.2'.· E): ~~dt 80 p~k ~P"'"
gehaald vQC?r de gelut~s,ins?l.1~tie. VOOF
d~ · rest lqopt ·'al.OJ.es ·weJ,., op een p~ob~_eem
na. Er
een s'te'~ cii de b~urt in, oproep
voor de d~str~~;J.e _. _
PJT_µn,il!

is

Ondertekenq door -buurtofga.ni~c1ti~s ~n po-:litieke w~t;j~n. J?r~~- -

Eisen;

ties.

kontr.o ).eerbare v~g_ig~e:i9.~~fap. ...

Wat ~;i · Wij ..de~n~~eren
ej.s IKO dicht nu.

~1:

ci.e

Wat doe . je daarmee? Sommige mensen krijgen drie stencils in de : bus~ Ons gele,
het makkeiiJke Witte, en nu de laatste met andere eisen. Verspillend en verwarrencr~
,
Zaterdag en zondag: stencils rondbrengen, affiche.s ophangen, speech schrij ven,enz. enz.
Maandag: vanaf__S__µµ,r ,.-.mpe;t,. ¢le ,ge;tu,idswagen rondrijd·e n,maar na een_ half uur zijn
ze al opgep~kt ~cie\ vergu®lng moe·t op het ra~ van d~. auto zitten en die ligt
bij iemandf t~~i~ •· 'o.~ he!e boel wordt in besl~g g~riom~,n -"" We hebben de geluidswagen ook Voci: de to~spraak nodi<f dus haast is g.e ~d.en . . Met. hulp van Bob van
Schijndel 'Jtomf:;ae ; g~luidswagen halverwege de rout~ '·;;;~~r:: terug om ;lem:and naar
de eerste hulp y~~ het-..ziekenhuis·' te brengen. Gevolg ,-{ran een automoJ::>iliis;f; :,. _
die op het ( snraile dfjkje op de Krtlislaan geen zin had om even te wach:tJi,t _ep _
dus maar b~sloot om dwars door de ' stoet heen te rijden over wat voeten v_an- :
demonstrant~n heen •. Pe toespraak na het einde van de demonstratie op het<< ;, '
Sumatraplan:tsoen ·\\\'a·s ·a us moeilijk te verstaan . Jammer ,want hij was · zeet f
goed en ove;r duidelijk. .
., .
; :;
In de perio~e daal;'na gingen . velen van ons hun welverdiende vakanties houden.
Hoewel rustig · aan, werd er toch nog veel onderzocht,, . jaarversiage·n moesten .
doorgelezen worden, uittreksels gemaakt, en keer-..ch>°'keer stootten we· ·op de
andere bedrijven en labs op het WCW-terrein. Ook zij zijn bezig met g 7yaarlijk onderzoek . . Vooral toen het duistere verleder( l:wat belicht werd (zie elders in dit blad) werd het ons duidelijk dat het hele terrein moet sluiten
en dat we dat voor elkaar krijgen. Vast en zeker. , ,
,-,,.

.

.
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Natuurlijk heb ik een hoop overgeslagen, de bouwvergunningen\i~.e opeens verdwijnen, krant:~n die . yerkeer~ citeren, de nieuwe niensen die _e:r')1a de demonstr~
tie bij' ;gekome,.ij :zJjl).~ :: ;de ¥,q,atak.ten .met andere groepen die teg~n- dit soort
onderzd~k vechten/ 'ae •'korita~t;,i:m;' die· we hebben met studenten . van de Vrije
Eksperimenteer GJ;p_ep. :uit,._,lJ_t,1c,echt-,di'e- /oriderzoek gaan doen naar de· $.t,i:;a,1,ing
in.·
i --::. ·.:.
·de luc,~r
-~~-f:v:u~ti11g:,VG!,n;;g-r ond'• ~ti water in de buurt en zo - ri<?i ·vJ_!J~~ --tp~er .
gebeut\~rii~s,eJ.+
,.di.~ w.ij,_a1s.=, I;ndische· B'u\frters in werking gezet hebben .
. -. ,. ..
. - .
.
·:· ,· ·

~
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Jeannet. ·

VAN· JIJJURT-VEitGAI)ERING -TOT
AKTIEGROEP-(2l .
Sinds mei 1980 is de ARAG aan he.t werk , om het WCW-terrein dicht te krijgen.
Wat is er in ate tijd gebeurd? :-·-·•
.
:,,::-.-Wie zijn de mensen die zich zo d~uk mak~~n over het WCW-terrein?
,.· :..,';,:,:'. ,
~l in 19~9 was er een groep mensen (weg 011v.f;i.lige weg) druk bezig om' meer ..::::::::
informat1e te krijgen over het IKO en de g-eyaren van de lineaire versnel1:er. '.
Al_ gauw werd duidelijk dat -hu.'n ongerust~~Ja: ,niet ongegrond was. Aktie diis!
Op 9 mei was de eerste grote · vergadering in Ons Huis. De opkomst was zeer
groot: zeker 100 mensen, de stemming v_a ~i-~~:rde, van . ongerustheid tot- angst .
en woede. Een ding was · overduidelijk, we moesten nog :veel meer informatie
hebben, over straling, en de medische gevolgen daarv-an;. over het IKO, maar
ook bv. over oerjuridi,sche mogelijkhederi _pm iets te . ondernemen.
Na de pauze werd er gestemd over · de volgende eiseri;
.
- het proefdraaien van de lineaire versnelle:t nioet o~iddelllj~ Worden ge- . ;
stopt ( aangenomen)
·
' ·
·· · ' ' ·
· '
- de vergimningspr6cedure meet worden teruggedraaid C'aangen9men)
- een onafhankelijk instituut meet kontrolemeting'e h ciaan vez:richten _(niet
aangenomen - als het IKO W€ggaat hoeven er o6k -ljieri' ~etingen meer g_e daan .
te worden).
-. ···
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Opmerking: verplaatsing is niet aanvaardbaar, .· j e gooi t j e asbak toch ook
niet leeg in de tuin van de buren, dus - IKO dicht nu!
Er komen _drie groepen: een groep voor onderzoek, een groep voor publicitel't~
~n e~n groep voor · akties.
Als de vergadering afgelopen is begint er meteen een tweede, er zijn zo'n
veertig mensen nagebleven die aktief willen woid~n, en er is genoeg te doen.
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"Tot dusver werd nog geen invloed van de verspreiding
van radioactieve stoffen in het milieu waargenomen".

De volgende dag al worden er spandoeken gemaakt, o.a. voor de komende maan~
dag.
Een van de eerste dingen die we gingen doen was lobbyen bij politieke partijen: PSP,PvdA,CDA,CPN.
Maandag 12 mei hadden we een afspraak met de PvdA. Natuurlijk lieten we .de
kans niet voorbij gaan om te laten zien dat we er waren,dus stonden we met
spandoeken en stencils bij het stadhuis voor de deur.
Geschrokken van al die mensen, liet de portier de poorten sluiten, en liet
wethouder Polak (niet de burgemeester) ' het aan iemand anders over om met die
aktievoerders te praten. Over het gesprek zelf valt niet veel te zeggen, de
heer van Dijk wist "en weet er ook niet meer over te vertellen dan dat we
~ar vertrouwen moeten hebben in zulke knappe koppen daar bij het IKO!
Het zal allemaal wel meevallen~
Buiten voor· de deur worden er stencils uitgecleeld en .is het gezel;lig, de
mensen leren elkaar een beetje kennen. De anderegesprekken liepen (op een
uitzondering na,de PSP) hetzelfde,dus die zal ik maar overslaan en verder
gaan.
Al gauw kwamen we in het nieuws, vooral nadat we een tip hadden ontvangen
over de lekkende kobaltbron. Hoewel het IKO tot die tijd kategorisch elk
openbaar
gesprek weigerde, stonden ze nu klaar om tijdens een uitzending
f
van Radio Stad onze fe~ten te weerleggen .
Een paar dagen voordat dit gesprek plaats zou vinden (donderdag 22 mei)
kregen we de uitnodiging. Voor _het IKO zou de heer Schutte (wetenschappelijk d:irekteur) aanwezig zijn,en zes mensen van onze groep.
(

..... )

Al in de eerste zin van onze inleiding werden we onderbroken en dat zou
typerend zijn voor de rest van de uitzending.
Hoe het afschermingswater van de koblatbron radioaktief was geworden? Werd
door hen afgedaan als een begrijpelijke menselijke fout, na wat onderlinge
tegenspraak kregen we te horen dat de besmetting maar gering was.Tech zou
bet wel even kunnen duren voor de besmetting opgeheven kon worden, de reiniging zou moeilijkheden opleveren. De overduidelijke konklusie van hun
kant. was wel; het leven is niet zonder risiko, -als wij als Indische buurters
geen risiko willen lopen moeten we maar op de maan gaan wonen. Op onze
suggestie om hun onderzoek op de maan te doen gingen ze niet in.
Van de anderhalf uur durende diskussie is jammer genoeg maar een half uur
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uitgezonden. Een paar leuke dingen vielen er daarom buiten zoals hun onwetendheid over gevallen van lage stralingsdoses en de uitwerking daarvan op
mensen.
(

..... )

(Wat dubbel vermeld was is weggelaten_,red.).
Paul.

WANSTALTIGE KIKKERS IN ntSTERDA.MSE $LOOT
&rst41'4ditoffer111an radiooctMieil In Ntldii'klnd! (I◄..- ,
1957), door Tom Pauka
·
De meeste buurtbewoners herinneren zich nog goed dat het Il<O 'ruim
20 jaar geleden in de publiciteit kwam, omdat er in het slootje
achter het instituut misvormde kikkertjes werden: 'gevonden. D'e ' !KOdirektie verschool zich .toen ook al achter het argwhent dat de normen voor radioaktieve lozingen niet werden overschreden. Er kon dus
niets aan de hand zijn; hel was puur toeval dat die rare kikkertjes
juist daar werden gevonden. Hoewel nog steeds wordt volgehouden dat
misvormde kikkertjes ook in de natuur kunnen oritstaan, wordt nu niet
meer ontkend dater 20 jaar geleden misschien wel iets mis gegaan
kan zijn ! (uitspraak ·van IKO-direkteur op bijeenkomst, mei 1979,
met Wijkcentrum Watergraafsmeer). Sindsdien is alles veel veiliger
geworden zeggen de _huidige IKO-direkteuren. Ook nu hanteert de
direktie als bela~grijkste argument voor de veiligheid dat de wette- ,
lijke normen niet ,worden overschreden. De mensen moeten meer vertrouwen op de deskundigen die er werken ! Vindt U het gek dat de buurtbewoners de deskundigen niet meer geloven?
Hieronder volgt een artikel dat in 1957 in Vrij Nederland verscheen.

Even buiten .d e bebouwde kom v_a n 1\msterdam-oost ziJn, nu
enkele dagen geleden in_een ·s1o~t een aantal kikkers gevonden
die zeer opmerkelijke afwijkingen vertonen.
sloot is
enkele tientallen meters verwijderd van de dosterringdijk,
waar op nummer _. 18 het 'Instituut voor Kernfysisch Onderzoek"
gevestigd is. Aangezien het gebouw niet, is aanc;1esloten op het
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hoo:fdstedell.jke ri.o lerip.gsnet moe-:t men de afvals:toff.e n in di.e
sloot deponeren. Onder .de tairijke vloei$t.Off~n - diemen er
kwijt moet, bevindt zich oak ~adioaktief ; ;:,dium en radio-·
~kt_i ef goud. Op enk~ie· hon,~erden · meter's van · de pleic' waar men
het ~fval l()ost, ;in de hoger gelegen ringvaart, bevinqt · zich
een zwembad v~n het ~ogenaamde open type~ Het water wordt
_q.oor het IKO ongeveer drie maiil per 11W-and gekeu~d, en rog
noo;i.t heeft men iets van een verhoogde _r adioaktiviteit wa.a rgenomen. V~ tijd tot tijd on9-erwerpt 11;1en ook qe in de om..geving voo~komende dieren -speciaal wormen- aan e~n onderzoek,
maar ook hier is noo;i.t iets van een verhoogde r~dioaktiv~~teit gebleken.
J3iologen die d~gevangen kikkerlarven hebben gezien, verklaren f?Chter. nognooit deformaties te hebben wa~rgenomen·
van de ~oor~ die ,bij d~. 'Ringdijkkikkers' zijn opg.e treden.
En ze zijn duidelijk geneigd verba.nd te leggen t1,1ssen de
radioaktiev7 stoffen di~ het milie1,1 van d~ 'amfibie~n. hebben
veranderd, en de opgetreden, hoogst lugul:>ere, afwijkingen.
:In het ondersta;;1nde laten w_i j beide partijen (q.e l.e;i.di~g
vcm h~t Instituut v90r Kernfysisch. Onderzoel5. en de biploog
van het Zoologiscli ·Museum die de kikkers bij toeval in handen
kreeg en a~ een onderzoek onderwie;rp) in een vraaggesprek
aa11 h_e t woord ._
-\j~j doen dat al een paar jq,ar zo, het kan nu eenmaal niet
anders', zegt prof. A.ij.W. Aten. 'We hebben hier geen riole.r~ng, pn e~ zijn nu _ een,maal beP,aq,lde _dingen die je kwijt
m9e1::, V~ll :tij~ ·t:ot tijq. ~k geloof trtiuwens niet a.a t het
klva~d lean, want wij werken vol.gens de regels van een Ameri.kaanse commissie, die allerlei limieten heeft vastgestel9
·voor de radioa:ktiv~teit van water .Em bodem. We zijn nog nooit
boven die limieten uitgekomen; sterke~ nog:h~t :wa:ter in de
sl.o ot waar die gekke kikkertjes gevonden zijn, is niet meer
radioak1:ief d~n het drinkwater d~t uit uw kraan kqmt~•
Hij pakt ee_n boekje en lee st de name!.) voor van de m~nnen,
die deze regels hebben opgesteld. Het blijken kernfysici te
zijn,stralingsde s kund igen, maar 66k genctici, geleerden dus
die zich m.e t de probl emen der erfelijkheid bezighouden.
Hij zcgt:' Als u he.t mij vraagt, dan hebben wij hier te maken
met een doodgewone afwijki.ng, zoals die in de natuur wel ~eer
voorkomt.'
De deur gaat open .e n professor P.N.C. Gugelot ;komt binnen.
-Hij h.eeft de laatste opmerking gehoord en zegt: ' :r~ ken een
atQ()Dlgeleerde die in de _b uurt van zijn hu~s een hele familie
witte eekhoorns heeft. Niemand kan zeggen dat dat niets me:t
radioaktiviteit 1::e maken heeft, maar niemand kan het ook bevestic.,en. Volgens m~j rust dat geval met die gedeformeerde
~ikkers gewoon op een toeval. Ze hadden overal el<:iers 66k
~el gevonden kunnen worden. u meet niet vergeten dat dat
beetJe radioaktief .jodium .e n goud dat wij in de s;Loot g09J.en eenvoudig niets i~ vergeleken ~ij de antler~ stoff en, .
&ie we e~in kwijtraken. Die andere stoffen zijn soms erg
giftig. Ook. dat kan wel een rol gespeeld hebben.'
· De maxima die de ~erikaanse commissie heeft bepaalq., h.eb:ben nat~~rlijk alleen betrekking
mensen. De die;en~~reld
bleet buiten :beschouwing. Het zoudus heel geed mogel~jk
kunnen zijn dat een straiingsdosis, die voor de DJens geen
schadelijke consequenti~s heeft., die chr01J10somen in de geslachtscellen van e~n kikker grondig door elk~ar zou kunnen
gooien.
.
De beid~ kernfysici moeten dat toegeven. Ze weten dater al~
iee~ ~at ~tralingsproeven .zijn .gedain m~t het zogenaamde
'banan.e nvliegje', maar men heeft aan dat onderzoelc '" geen veiligheidsmaatregelen inzake de insektenwereld verbonden.
1
·
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'En wat die kikkers betreft 1 , · zegt prof.Aten, 'ik ~eloof dat
die bioloog wel een beetje ver is gegaan _toen · hij meteen met
een veronderstelling over radioaktieve invloeden kwam. 'Deze
mensen weten tenslotte niets van kernfysica en stralings- ,
theorieen.
.
,
.
.
OVerigens vindt men het in het IKO wel een vervelendezaak.
I Als we maar een riolering hadden I I
zegt men er vaak E!n m~t ''
veel nadruk. Een paar honderd meter verderop iigt ~eni%wem-:bad dat in open verbinding staat met de Ringvaart. Dj,E!'_ ligt;,
wel een stuk boven het niveau van het slootje~-: µiaar ·. h'e:e" grote
publiek trekt soms conclusies, die minder voor d~ ,hihd fi~gen
dan een atoomgeleerde denkt.
· ,

o:

Drs
Hi'ilenius, bioloog: Radioakd.eve stoffen zijn de
schuld.
Ors D Hillenius, de' iii amfibieen gespecialiseerde bioloog _,
van het Ainsterdams Zoologi.!:lch Museum, zegt onmiddelijk wat
men r~cielijkerwijs \rari he~ •kan verwachten: 'U meet niet vergeteri).at die kern.f ys"fri ier buiten hun boekje gaan als ze
bewere·n dat die : ge'd eformeerde kikkers niet te maken hebben
met de radioaktieve afvalstoffen in dat slootje. Ten slotte
weten ze niets v'an biologie en genetica.'
over en weer:"kijken d_e geleerden elkaar nogal boos aan, in
deze zaak.
:,._·• .... :-1
De heer Hillenius v _e rtelt hoe de zaak aan het rollen is ge- .
bracht : 'Een paar dagen geleden belde hier iemand op, die
iemand w_iJde . spreken die "in kikkers doet". Ze riepen mij
~
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aan de telefoon, en toen - hooi:.de ik ieniand vragen:' Menee:t,
wat zijn zo de gebruikelijke afwijkingen van kikkers?'
u kunt zich dat misschien niet zo goed voorstellen, maar op
een dergelijke vraag is voor. een bioloog haast geen antwoord
mogelijk. Ik vroeg dus , gewoon water aan de hand was, en toen
vertelde hij me .• dat hij een , ,h ele _zwerm kikkers had gevangen
die zes -poten hadden. Ik dacht ,,!=erst dat iemand probeerde mij
in dema:lihgte·nemen, en ik zei dus ~at hij ze maar moest
brengeri ;.•,, ,
.
.•
. .
En da't( deed hij •. Het was i!?mand y~n het Instituut voor Kern1:ysisch Onderzoek, niet iemans} van de ,leiding, maar z6 maar
een medewerker. Hij had de beestjes zelf gevangen en hij zei
dae 'z~; \:i-ll-emaal ·•nog Jeefden . . Hij bracht de me.e st gruwelijke
defoimaties me'e :die ik ooit gezien had. De kikkerlarveri- want
ze wa:ten -1-all!eniaal pa:s een paar weken oud- hadden allemaal de
een of. ~iiidere _:· vevgroeiing _aan de extremitei ten.
Er waren kikkers met poten die zich vertakten, waar kleine
pootjes groeiden uit de gewrichten van voor- en achterpoten.
Er waren kikkers die drie normale paten hadden, en een waar

alleen het dijbeen aanwe?.ig was. Maar op de plaats waar het
scheenbeen hoorde te zitten, groaiden opeens vijftien tot
twintig lange, heel dunne tenen. Er waren kikkers met zes tenen-een betrekkelijk veel voorkomend verschijnsel. Maar er
was ook een exemplaar jat heel normaal gevormd was, behalve
dan dat zijn beide achterpoten precies achterstevoren stonden.
Wat dat betekent voor iemand die dagelijks met kikkers omgaat.
kunt u zich alleen indenken als u zich voorstelt,
hoe u zich zou voelen als u iemand zag lopen met benen
die knieen aan de rugzijde hebben, zodat het onderbeen bij het lopen naar voren klapt, in plaats van
naar achteren.
Ik heb de larven hier in een aquarium ondergebracht, maar de
ergste deformaties overleefden het larvenstadium niet. Hun
broertjes die er wat beter aan toe waren, leven nog steeds.
In de natuur zouden ze vroeger of later natuurlijk de geest
hebben gegeven, want als ze een echte kikker worden, en zich
dus niet meer door middel van hun staart voortbewegen, moeteri ·
ze gaan springen. Stelt u zich dat maar eens voor, met knieen
die de verkeerde kant op scharnieren. Of met zes paten.
Ors. Helienius staat op om riaar zijn kikkers te kijken.
Ze blijken het allemaal nogal goed
maken; er is de laatste
24 uur niet een meer overleden. Vanboven gezien is het een
gewoon glibberig, groen volkje, in het aquarium met het :
kleine laagje water, maar vandichtbij bekeken zijn het alle- _
maal gruwelijk onnatuurlijke monstertjes. De deforDiatie heeft ···
zich niet bepaald tot hun voor- en achterpoten, ook de romp
blijkt allerlei afwijkingen te hebbe.n. Naast een vrijwel gave
larve ligt een exemplaar met een lijf als een knikker, waar
twee naalddunne poten breekbaar waaieren.
Hillenius zegt:' Ik zal de naam van de man die ze mij bracht
niet noemen. Hij heeft mij om geheimhoudin;J verzocht; ik
mocht van dit a l les niets vertellen, aan niemand. Daar heb
ik mij zeer bewust ni e t aan gehouden. Toevaliig sprak ik
bijna onmiddeli j k nadat i k de larven ontvangen had, een heleboel vakgenoten. Di e heb ik het geval precies uit de doeken
gedaan •. Een bekend fy s ioloog is er zich meteen voor gaan interesseren, en zal de zaak nu samen met mij verder onderzoe- .
ken. Wij zoude n zo graag die hele sloot eess leeg willen vissen, daar heb i k bij h 8t IKO ook toestemming voor gevraagd.
Maar ze )lebben nog ni et geantwoord. Ik heb zo het gevoel dat
ze de hele zaak ma ar C .a uwekul vinden.

te

En dan, na een l ang E:• s tilte: "Ik bemoei me eigenlijk alleen
met amfibieen. Zo lang als ik bezig ben zijn er kikkers door
mijn handen gegaan , dui zenden, tienduizenden. Ik heb al heel
wat afwijkingen gezien, maar nooit van een gruwelijkheid,
een aantal en een var i atie zoals hier.
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Ge.en enk.ete b,i.otoog za.l eJr.aan WJ6elen dat dU :te. maken
he.e.6t m~-de Jtacli.o-aJu:i.t.ve a.6val6to66en cl.le daa;t .in cl.le
M.oot woir.dtn· gegoo.icL .
.
Maar hoezlt het dan met ·qie stralingsmaxima? Het water in
die sloot .is, volgens de deskundigen van bet IKO, niet radioaktie~er dan drinkwater.
Drs Hillenl1,1szegt:
"De genetici · en biologen hebben de stelling verlaten, dat de
straling "ongevaarlijk" zou worden als ze maar laag genoeg is.
Iedere straling die bepaalde vitale cellen-zoals de geslachtscellen-raakt, kan een verandering in de structuur van chromosomen tew·e eg brengen, Als je de straling sterker maakt,
schep je daapnee geen ergere deformatie, maar vergroot je
allee·n maar de kans .
Met onze kikkers is naar mijn menig het volgende gebeurd.
Het nest (de"dril") is terechtgekomen in de buurt van de
plaats waar radioaktief afval in de sloot terechtkomt. oaar
is de hele kolonie blootgesteld aan radioaktieve straling.
Of, en dat is een andere mogelijkheid, de geslachtscellen van
een van de ouders zijri door de stralirtg he!vloed. In beide
gevallen zou je verwachten dat de gedeformeerde kikkerlarven
.nog steeds radioaktief zouden _zijn, maar dat hoeft helemaal
niet. De straling- kan, als bij ,een schot, een stukje uit een
chromosoom hebben weggeslagen, en daarna zijn verdwenen.
Daarom zijn de proeven die men van tijd tot_tijd bij dat IKO
met dieren schijnt te doen, van weinig waarde. Men kookt ze
dan, of men losi ze op in het een of andere loog, en meet
vervolgens de mate waarin ze r a~,ioaktief zijn. Als er niets
bijzonders uitkomt, is men gerustgesteld.Maar men weet dan
absoluut niets over de straling, die dergelijke dieren ge_

kreqen zouden hebben. Begrijpt u het? Als er door radioaktieve straling iets in de geslachtscellen van de ouders van deze
jonge larven veranderd zou zijn, zouden het docidgewone kikkers zijn gebleven. Als je ze gekookt zou hebben, zouden ze
niet radioaktiever zijn geweest dan iedere andere kikker,
neem ik aan. Maar toch konden ze monstertjes voortbrengen,
zeals we die hier op het ogenblik, voor de helft op sterk
water, voor de helft. in het aquarium, bij ons hebben.
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'Dit', Zegt Hillenius, 'kan alleen een bioloog weten en bekijken. Met die ervaring van .die sloot bij de Oosterringdijk
lijkt bet me dan toch wel tijd te warden, dat men er zo ie.mand regelmatig toezicht op laat houden.'

De Vergalde Driehoek en de verdere

·', v ersp~iding ~
.

-.' atoomwapens

.

Het is op zichzelf niet zo inoeilijk om een atoombom te maken. Een student
natuurkunde kan de noodzakelijke dingen gewoon in zijn studieboeken vinden.
Het belangrijkste praktische probleem is, om aan de lading te komen, die
uit plutonium of verrijkt uranium moet bestaan.
Plutonium ontstaat in een gewone atoomcentrale, bet kan in een opwerki ngsf a -:c
briek weer uit het afval gehaald · worden en dan opnieuw worden gebruikt in
een reaktor. Ieder land dat de beschikking heeft over e~n atoomcentral e en
een opwerkingsfabriek kan dus atoomwapens produceren.
Vaak zijn het dan v:r,i j primitieve bommen, zeals de eerste Amerikaanse. Maa r
primitief of niet, ze maken verschrikkelijk veel slachtoffers. Er komt e e n
heleboel radioaktieve fall-out in de lucht terecht en die verspreidt zich
met de wind. Nog tientallen jaren later sterven mensen aan de nawerking va n
zulke "primitieve atoombommea" (zoals in Hiroshima). De "rtatuurlijke achtergrondstraiing", waai ook het OCW vaak over schrijft, wordt door zulke explosies sterk verhoogd. In 1967 was qie op zijn hoogste punt. Daarna, toen bovengrondse en onderzeese kernproeven verboden werden, nam die sterk af.

,h et ,,, afschrikki
Vlak na de tweede wereldoorlog was de Verenigde Staten het enige land d at de
beschikking had over atoomwapens, en het is nog steeds het enige land da t ze
ooit gebruikt heeft (in 1945).
Toen later de Sovjetunie ook atoomwapens kon bouwen, ontstond er een situa tie van wederzijdse afschrikking. De Verenigde Staten en de Sovjetunie bouwden in een ware bewapeningswedloop een vernietigingskracht op die de wereld
meerdere keren kan vernietigen. Geen van beiden heeft tot dusverie de opge -
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slagen atoomwapensdurven gebruiken, uit angst dat de andere partij dan hetzelfde zou doen. Daardoor zou de wereld geheel in een radioaktieve woestijn
kunnen veranderen. Dat wordt bedoeld met het ;'afschrikkingsevenwicht". :
Engeland en:_., Frankrijk hebben later ook kernwapens ontwikkeld, maar die_ tellen eigenlijk mee voor het Westerse blok, zodat het afschri)tkingsevenwicht
er niet door wordt aangetast.
Met landen als China en India is dat niet het geval: en beide _hebben inmiddels watersto:Q,ollllllen. India heeft de bomlangs "vreedzame weg"weten te
krijgen: een kernreaktor "om elektriciteit mee op te wekken" uit _Canada,
andere benodigdheden (zwaar water) en technische kennis ui~ de Verenigde
Staten. De Verenigde Staten vonden nl., dat India terecht bang was voor
China, en _d aarom blijkbaar ook een atoombom nodiq zou hebben,. _

Als gevolg daarvan werd India's andere tradi tionele tegenstander ,_ Pakistan,
ook weer enthousiast voor een eigen atoombom. Inmiddels is Pakistan ,in de
produktie daarvan al vrij ver gevorderd, mede dankzij bet feit dat de Pakistaanse atoomgeleerde Khan de noodzakelijke kennis over het bouwen van een
ultracentrifuge uit het WCW heeft weten te bemachtigen. Een aantal bedrljven
waaronder DAF, heeft onderdelen aan Pakistan geleverd voor het bouwen van
hun eigen ultracentrifuge.
·
Via Pakistan komen uiteindelijk nog een aantal landen in het Midden~• Oosten
aan verrijkt uranium en kennis - in ieder geval heeft men al verrijkt uranium
aan Libie en via Libie ook aan Irak geleverd. Seide landen zijn erop uit om
atoomwapens in handen te krijgen. Irak beschikt bovendien over een door
Frankrijk geleverde experimentele kernreaktor, en kan dus plutonium pro4uceren.
: ../1
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De nie11we linea:ire venneller <MBA),

tangs de Oo~i::erri~1gdijk is de afgelopen jaren een 200 m.etex: l~ng~
b\aµlker gepoµw.4, d,~ 11ieµwe l _ineaire versp.~ller. Pit ~pparaat :he~t~ de g~een-,.
s~l'>iilP i6o mitjpeJJ. ~ul<i'3ll gekost, :J:n een g~c:)C)t d~el van 4~ t;~d <i~t het II<:,O
e~ g~br~~k v~ zaf niakeil wii uil?n de ~tr:dkt~w: vai:i atoo~e~nei) ~:rtnee 0nd£1r -

~--

Da~~aast zu:l.len oo).t an4!;-e :f..»sta._n~ies v~ .<i~~ 'pp~ra~~ g,~ f~i~ •k~~,

.

p.»4~1:

d.;t de kqst~~ voo~ ~t ii() dr~t. ~t ~s te~insie de re4~P 9ie ~-r 9.~f1-,c4,.eel
vo9r. gegev.en Wordt. ·
·
.
-~ Un.eair~ Vf)r,snell,~r . word~ ,4gs niet all~.~P v09:i;- ••zu~y.t;ir w~~eµ~chc1pp.~ iijk.J'
()tlde~zq~k gept~~.lct, ~a.r h.eeft ook voor ~~e~cii«he d~e~eil}4e» ~;ji:i P9~,~ .

~en line~ire ye:r:_s f)eli~t is ~en ~ac:hi~e. _die g~laden d~e],.tj~s v~rsn~lt, ~o~t
~~ een hog~ ~.,_Aargie Jc:i/ ijge11 over een ia,ige c1fstan~. De l:)µn4£1l . v~r~ne,!~e d.ael,tje~
(el,.ektron~11, bv;) ;i-ef~ 4an een p_lac1tje; -~~~,:-~n z.e ke~n,:e~ti.-~s v.erqqi:z~alc.t~ .·
~l~ p.v. ee11 ~l~ktrcn ing~v~ge:n wc;>rdt ~n een . metaalkerp, worq.~ 4~~e instapiel
<9~t n~ .A!Vi51er tr).t-~~ti) en kap. · u~teeny~ll.e n. Wanne~r 41~ ge~pxt; ~~* <Se
UJ.et4alkem zij~ ~etgi~ kwijt en ~ajjdt r~41.o.,ajcti~ve str~~ing ~;~.
Da4rom Jtaa~ 4~ line9,i_r~ ver$nel!er ~n : e~n betonrten pu.ri)cer en is ci(:! l,e~oilneµ
m11~r a~h~~r 4it: :q:efpl4_
a tje 3 lll~~er. 4~k . .·p~ J:11.µu,: moet:. d~ . sq;~li!19 °9PVclll~eJ1~
Tijdens de besgali11g is ver.blijf in' de l~n.eaire ver~neller dodelijk.
X-,? 1O tot ;30 ~i11µten is de str~ling irt zover:re verm:i:riQerd, ci.~t tien r~diOl<?~
gi.,sch w~~~e:r 4~ :b unk~r kan p~q:eq.en via iie 3 meter dikke bet(;)_n n.e11 ~µr«;m 9m
het trefpl4c)f;je iti ~Q9d ~e uyerpa~en'' en naar de meetap~ra~µur te brei).gen,
waarna bet or,.~~rzoelt kan biaQinrien.
. .
.
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~et cie boµw V'an ~e l;riealre :;iersneller:, ~e~t- ~r versc:~rilck.~l.ijk prec;ies ge:w.~ rkt ~rdep., ip ge ·4r~_s sige gr.olld -~ an ~f:!· W~-t ergra~~~ee_r U149 de ~o•n ,200
~te_r ~~ge b~k~# . nergens meer d~ een h;,1.:tve m i i 1 i JD e ~ e r verz~Jtk,~n..E.r hflbb~~ ri:_i~p volgeps eeil IIJ()J'ideli~ge- il)eded~l:!,.ng van de beer Post al m,:,e; ..,.
lijk}).ed1an voo~edac1n m~t eeh , gesch.e~rd~ en ver.s choven bul}q.elpijp, )l~a.rciop~
gre>ridw~t~r n~a:i; J:>innen spobt,
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DE -PAMPUSRING
Er •zijn vergevorderde plann-en •om gekoppeld aan •de reeds straling
verspreidende lineaire versneller een nieuweinstallatie te bouwen,
de · zogenaamde Paznpusring.

Wat is de Pampusring

PAMPUS
Photons for Atomic and
Molecular Processes and
Universal Studies

Pampusring is de afkorting voor een cirkelvormige installatie
(doorsnede ~ 50 meter), voluit heet het: Photons for Atomic and Molecular Processes and·Universal Studies. Het is een opslagring voor
elektronen. Het is de bedoel.i.ng om lx per dag elektronen met grote'
snelheid te injekteren vanuit de lineaire versneller. Door een stelsel
van magneten worden de elektronen z6 afgebogen, dat ze binnen de ring
blijven. De elektronen zenden als ze in de bochten worden afgehogen
licht uit in alle frequenties, van infrarood tot hele harde rontgenstraling. Dit heet synchrotonstraling. Tijdens het injekteren van de
elektronen is ondanks het feit dat de 160 meter lange verbindingsbuis
4 meter onder de grond ligt het stralingsnivo z6 hoog, (1 mrem/uur,
als de elektronenbundel sterk gereduceerd is) dat al het personeel uit
de experimenteerruimte en bet boven de verbiridingsbuis gelegen parkeerterrein geevakueerd moet worden.

Waarom wordt de Pampusring gebouwd ......
De straling die de Pampusring produceert (de synchrotonstraling)
kan gebruikt worden voor chemisch en natuurkundig onderzoek. ZOwel
door universiteiten en hogescholen als door het bedrijfsleven. De

meeste van deze onderzoekingen kunnen ook gedaan worden met reeds
bestaande apparatuur bijvoorbeeld in het buitenland. Daarnaast zijn
er industriele toepassingsmogelijkheden en is de Pampusring bijvoorbeeld goed te gebruiken voor het maken van chips (vooi mikro-elektronica).
Voorstanders van het projekt proberen te suggereren dat de Pampusring
nodig is voor het doen van maatschappelijk nuttig onderzoek, zoals
kank.e ronderzoek. Het is natuurlijk de waanzin ten top om met een
apparaat dat via straling zelf kankerverwekkend i-s, onderzoek naar
kanker te gaan doen!
we kunnen stellen dat de resultaten van het onderzoek dat met deze
Pampusring wordt gedaan zeker geen voordeel voor de buurtbewoners
zullen opleveren. Wie in ieder geval wel voorcieel hebben van de
Pampusring zijn de grote multinationals, zoals bijvoorbeeld Philips.
Zij leveren de installaties voor enkele tientallen miljoenen guldens
en kunnen er later goedkoop hun onderzoekingen doen .
. Een belangrijk gevaar van de pampusring is ook dat deze ring gebruikt
kan worden voor het doen van kernfusie onderzoek. Er is bijvoorbeeld
een aanvraag van het Philips Natuurkundig Laboratorium Eindhoven
voor hElt doen van Plasma chemistry met de te oouwen Pampusring. (2)
Kernfusie-onderzoek kan leiden tot verdere perfektionering van neutronenwapens . {4)
Dit betekent weer een stimulans voor de bewapenings ;wedloop en brengt
het werkelijk gebruik van dit soort wapens dichterbij. Wij wijzen
er in dit verband op dat ophetzelfde terrein in de Watergraafsmeer het

•

Ultracentrifuge projekt van prof. J. Kistel!laker is . ontwik_k eld, waardoor
Brazilie, dat geweigerd ...cdt het non-pr.oliferat:ie verdr~g te ·· onder- .
tekenenn nu in staat s Uranium te verrijken en bezig is een atoomstaat te worden •

...... en waarom juisl in de Watergraafsmeer?
Het voornaamste argument van de plannenmakers van de pampusring
(de Pampus-projektgroep: + 40 man van AMOLF, IKO, TH-Eindhoven,
TH-Delft) om deze opslagring juist op het wcw-terrein te bouwen is,
dat het goedkoper is dan elders. Dit zou zo zijn omdat de lineaire
versneller,die .de elektronen moet injekteren, er toch al staat~ Het
is nog maar helemaal de vraag of dit een juiste voorstelling van
zaken is. De lineaire versneller die er staat (de MEA) heeft een
veel groter ve:rmogen dan uit veiligheidsoverwegingen voor de Pampusring
gebruikt mag worden~ Voor zo'nPampusring zou maar een hele kleine
(dus goedkope) versneller nodig zijn (2000 maal kleiner dan de
lineaire ve.rsneller die ze nu aan het bouwen zijn). Bovendien komt
juj,.st hij . het ·transport van de elektronen van de lineaire versneller
naar
'pampusring veel te veel straling vrij!

de

· Het .drassige WCW-terrein is uit bouwkundig oogpunt zeer ongesch;Uct
voor de bouw van precisie-apparatuur. Er . gaan geruchten dater bij
de bouw van de lineaire versneliler ook moeilijkheden zijn geweest
in verband met de drassige bodem.De maximumvariatie in de betonvloer
van de Pampusrinc;:
.uay slechts . 1/10 mm bedragen. Er zullen allerlei
extra voorzieningen moeten worden getroffen vat de bouw juist duurr.- •r
maakt. In hun eigen Pampus-Machine Report wordt toegegeven dat het onda.n ks speciale palen enzovoort heel moe:ilijk zal zijn deze O, 1 mm
op dit natte terrein te garanderen. Het kan dus e:igenl.ijk niet!

Nog meer s1ralin9
Volgens hun eigen rapport (1) komt er bij de werking van_ d~
Pampusrihg altijd straing vrij. Veel straling zal er zi'jn in de ·
volgende gevaalert:
- transport van de elektronenbundel van de versneller naa~ de
Pampusring
-injektie van deze bundel in de ring
- het "dumpen" van deze bundel (laten "uitdoven" van de bundel door
deze op een ·groot blok beton te laten stralen}.
- onverwachte . fouten.
Er mogen geen mensen k01J1en in het afgeschermde gedeelte als de
Pampusring in werking is.

)

.

Vooral het transport van de elektronenbundel van de versneller naar
de Pampusring geeft problemen. Hoewel de transportpd.jp 4 meter onder
de grond ligt zou er veel te veel straling vrij komen als de "volledige"
bundel van de versneller in deze tunnel zou komen. Zelfs als men deze
bundel2000 maal verzwakt komt er volgens de (ongetwijfeld optimistiese)
berekeningen nog 1 mrem per uur in de omgeving: Volgens de wettelijke
normen (die veel te hoog zijn, zoals we in dit krantje zullen aantonen
mag een Nederlander gemiddeld een halve mrem per dag aan straling
krijgen.
Het boven de verbindigsbuis gelegen parkeerterrein zal dan ook tijdens
injektie en dumping van de buno.el al het personeel uit de gebouwen
· random de Pampusring geevakueerd moeten worden.
Bet is onaanvaardbaar dat zo'n gevaarlijk apparaat vlak naast woonwijken zal warden gebouwd!
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Samenvattend:
le Bij in gebruiknemi.1g van de Pampusring zal er nog meer straling
in de angeving komen dan nu al het geval is. Ioniserende
straling is kankerverwekkend en kan genetische schade bij mens,
plant en dier veroorzaken. Elke toevoeging van straling betekent
een verhoging van het aantal erfelijke afwijkingeu.
2e Bet onderzoek dat met de pampusring gedaan kan worden is niet in
het belang van de buurtbewoners. Duidelijk is wel dat de multinationals sterk gebaat zijn bij de bouw en exploitatie van dit
projekt._ Bovendien is bet gevaar groot da .. de onderzoeksresultaten gebruikt gaan worden door de wapenindustri e.
3e De bouw van deze Pampusring zal zo'n slordige f 50 miljoen gaan
Kosten. De expJ.oitatiekosten worden geraamc.t on t4 miljoen per
jaar. Dat is veel geld, dat op dit moment hfel wat beter besteed
zou kunnen worden. over prioriteiten gesprokAn !

•

In het voorlichtingsblad van het Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer:"de Vergulde Oriehoek" wordt 9 ·--1~~ · dat er genoeg mensen
zullen zijn die het Pampus-projekt maa r d~ur s~eelgoed vinden ••.•
Wij vinden het niet alleen duur, maar ook levensgevaarlijk speelgoed~
Literatuur;
1- Pampus r-tachine Report 1979 / FOM 47436
2- Pampus users Report 1080 / FOM 49. 740
3- diverse publikaties over het Pampusprljekt, o.a. in:
. de Vergulde Driehoek, Chemisch Weekblad
4- Boerderijcahier no.7801

Geen Pampusring?
PAMPUS IN 8ESUSSfNO STADIUM ....
t)1ZAAIMAAQ

OPEI\J!

SEZUltJIG,.

HEE

--

M"ET
·_: • · ·.♦..4

OeriW

Bij het ter perse gaan van deze brochure cir culeert er een
gerucht, dat de minister van Onderwijs om financ i ele redenen
de financiering van de Pampusring zou hebben a f gewezen.
Waakzaamheid blijft echter geboden!
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Amsterdam, 10 september 1980.
Adres aan de qemeenteraad, Stadhuis, ~sterdam.

Betreft M~_lieu- en veiligheidsi:lspekten van het Wetenschappelijk
Centr~ Watergraafsmeer (WCW), met name de 500 · MeV Linec:1ir{
Versneller M,EA en d_e nog t~ bouwen PAMPUS-ring (Photons for
Atpmic and Molecular Processes an_d Universal Studies).

1

Bllurtl>ew9ners zijn _z eer verontrust d09r d.e recel)te ui threiding~n
op het ~~W-terrein, ,n u uit berekeningen blijkt ~t de nieuwe
in.s tallat~es aanzienlijke hoev1:elheden ioniserende stra;ting in .d e
oi:ogeving zullen breng.e n. Het Institu11t voo;r ~ernfysisch Onder~.o ~k
q:ko) streeft er naar de ?00 MeV versneJ.ler in de toekomst . 4000
~llr per jaar in bedrijf te• stellen.
Op het t .e rrein is de stralingspela~tin~ .( volgens eigen zegge) O, 1
-:-• 2,5 mrem/uur. Als we uitgaan van 0,1 mrem/uur bij de erf~chei-:1~i~g ~11 we op i1:o'n 400 ~r~ ·per jaar. Pus Ver ~ven de wette:-:l _ijk t:qegestane norJU! De wett~lij~e stralingsnorm is op dit .
moment 150 - 170 m;rem per jc:1~:r 'l('lat betr(;!ft l .o zing in de oingeving.
Wij wijzen erop dat uit recente onderzoekingen gebleken is dat ·
er g~en "no~effect level" bestaat vo.o r ioniserende stral,i ng •
.Ook <ie zogenaamde 11 natuurlijke" straling die in Neqerland 100 '.'""
1~0 ~rem l)t?;t jaar bed~aagt iSi kaJlkerverwekkeng. El~e toevoeging
vc1n ~trfil..;.ng betekent een verhoging vc1n de kans op kanker.
De op clit moment door de overh_e,td 9ehc1nteerde nonpen wat betreft
lqzing van ioniserende straling. zijn verou_d erd (ze gelden al
bijna 20 jaar) en b~engen de gezon9heid van de buurtbewoners in
gevaar. Daq:r staat geen enkel profijt tegenov.e r, het onderzoek
dater gedaan wordt is niet in het belang van de buurt.
Er zijn boyendien aanwij,zingen dat de lineaire versneller en de
Pampusring geschikt zijn voor het doen van het inilieu-vervuilende
kern;fusi~'.'""onderzoek.Er is bijvoorbeeld een aanvraag van }:let
Philips ~at~urkundig Laboratorium Eindhoven voor het doen van
Pl,a sma chemist:ry· met de te bouwen P~pusring (Pampus Users
Report). Kernfusie-onderzoek kan leiden tot verdere perfektionering van neutronenwapens (zie Boerderijcahier no.7801).
Wij wijzen er in dit verband op dat op hetzc lfde tcrrein in de
Watergraafsmeer het Ultracentrifuge projekt van prof.Kistemakcr
is ontwikkeld, waardoor Brazili ~ , dat gewei9erd heeft het npnproliferatie verdrag te ondertekcnen, nu in staat is Uranium te
verrijken en· bezig is een atoomstaat te worden.
Voor de du,i..delijkheid nog even de werking yan de lineaire versnelier en 4e Pampusring. De lineaire , versneller is een 300 meter
lange installatie die il) staat is elektromagnetisch geladen
deeltjes (bijvoorbeeld elektronen) een zeer hoge snelheid :te
.9 even en g_aarJJlee andere stoffen-· te bombarderen. Door het invangen
van deze deel tjes in atoo_m kernen kunnen deze atoomkernen instabiel
worden en uiteenvallen, ·waarbij zeer hoge intense gamma- en
neutronenstra~ing ontstaat.
De lineaire versneller
v~n ~ederl~I'!,d.

is een van de gr()Otst:e stralingsprpnnen
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l6<ee· ~c. cr,enoas,· G&u:>
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~": 2.""°""tbode.· · Onoa~~.s ~.:. tc.-.1 o.......Wliir ~-q.
--~ ;q'\·1• _
.1\'IClli~.._ u....._tDe Pampusring is een ringvormige piJp, waarih een keer per dag
elektronen met grote snelheid geinjekteerd worden vanuit de
lineaire versneller. Door een stelsel van magneten wor.d en de
elektronen z6 afgebogen dat ze .binnen de ring blijven.
De elektronen zendenals ze in de bochten worden afgebogen licht
uit in alle frequenties, van infrarood tot hele harde rontgen'straling. Tijdens het injekteren van de elektrohen is ondanks het
feit dat de verbindingsbuis 4 meter onder de grond ligt het
stralingsniveau z6 hoog, (1 mrem/uur, als de elektronenbundel tot
slechts 50 Watt gereduceerd is) dat al het personeel uit de experiinenteerruimte en bet boven de verbindingsbuis gelegen parkeerterrein geevakueerd moet worden.
Wij maken bezwaar tegen de verlentng van een bouwvergunning voor
de Pampusring. Deze Pampusring zal nog meer ioniserende straling
. in de omgeving brengen dan nu al bet geval is.E.r _zal tenminste een
' Milieu-Effekt-Rapportage door een onafhankelijke commissie moeten
komen van de nu (of binnenkort) werkende installaties op het
gehele W:W-terrein. Bangende dit onderzoek mag er geep. vergunning
worden verleend voor verdere uitbreiding (de Pampusring) van dit
~omplex.· Hierbij zal men moeten uitgaan van concrete meetresultaten
op lange termijn. Berekeningen zijn niet voldo_e nde. Bij bet sainenstellen van deze onafhankelijke commissie·eisen wij (de buuitwoners) inspraak.
Wij accepteren geen ·enkele verhoging van de .~natuurl:i.jke" '
achtergrondstraling. Afgezien van het stralingsgevaar is dit gelden energieverslindend onderzoek in de~e tijd van bezuinigingen
(onderwij s · en laagste ui tkeringen) een onbegrijpelijke, zo niet
schandalige zaak.
Anti Radio-A,ktiviteits Groep.
Mede ondertekend
Werkgroep m~lieu wijkraad I.B.
Mw I.Holzwilder wijkraad I.B.
Huurdersvereniging I .B. ·
Dhr A.Vo~rbij' p~st6~ ·
Vera Bestebreurtje namens IKV Amsterdam-OOst
Personeel Openbare BibliotheeK filiaal I.B.
Arnold van Dam, Hans Lubbers, Karin van Kesteren; .
(opbouwwerkers I.B.)
Stafleden buurtcentrum de Vergulde Eenhoorn
Werkgroep leefmilieu . wijkraad Watergraaf!:~meer
Didi van Suchtelen-van Hall, Marian Schilder;
(leden werkgroep Stop de N-bom, Stop de kernwapenwedloop in de
Watergraafsmeer)
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PPR afd. Watergraafsmeer
PSP · afd. Amsterdam-OOst

PvdA afd. I.B.
CPN . afd. Transvaal-Watergraafsmeer
CPN afd. I.ls".
Vrouwengezondheids-centrum I.B.
Wijkopbouworgaan I.B.
Werkgroep Buitenlanders

)

l

l

Over straling
Ioniserende straling, waaronder ook radio-aktieve straling valt,
kun je niet zien, niet ruiken, niet voelen. Het is gevaarlijk en
bedreigend, en het wordt voor zowel goede als schadelijke dingen
gebruikt. Zoals atoOJ;Obommen, brandmelders, kernenergie, industrie
r8ntgenfotoos, lineaire versnellers enzovoorts.
Ook gesteente ' kan radio-aktieve ~lementen bevatten, en we ontvangen uit de kosmos heel wat straling (achter·g rondstraling wordt
dit genoemd). Dit wil niet zeggen, dat bet dan ook onschadelijk
is. Alleen al aan natuurlijke straling heh je de kans' om aan
kanker te overlijden. Het aantal wordt geschat op tien mensen
op de miljoen per jaar. Dat zou dus . voor Nederland 140 mensen
per jaar zijn (1). Dit is niet meer dan een procent van de mensen die overlijden aan kanker. De resterende 99 procent wordt
dus door andere faktoren · veroorzaakt, zoals roken, kunstmatige
straling, kankerverwekkende stoffen in de industie en het voedsel enzovoorts),

)

Radio-aktieve straling is altijd schadelijk, of het nu voor
rontgenfotoos gebruikt wordt of voor proefnemingen, zoals in
de Vergulde Driehoek gebeurt. Een. hoge dosis aan straling is·
onmlddelijk dodeiijk. Maar de ge~olgen van lage dosis straling
is vaak pas na 15 a 25 jaar merkbaar.
·
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Wat zijn de verschillende. schadelijke effekten?
Ioniser ende s;traling betekent straling die in staat is om
gewone (on~elade_n ) atom.en en molekulen een elektrische lading
te -geven. Deze geladen ato~en of molekulen heten ionen.
Door deze ionisatie veranderende eigenschappen van die "atomen
en molekulen. Als je licha~m bloot staat aan ioniserende
straling, dan zullen daardoor ook de molekulen op d1e plaats
in je lichaam waar de straling terecht komt, veranderen.
De processen die in je lichaam plaats vinden, berusten op een
heel ingewikkeld systeem. Als dit systeem ergens wordt verstoord,
doordat daar de molekulen veranderd zijn, kan dit ernstige
gevolgen hebben voor jezelf en voor je nageslacht. ·
Dit kan zicb in verschillende dingen uiten: (2)
Kanker
Het bekendste effekt van lage stralingsdoses is wel ·kanker.
Dit effekt treedt lange tijd na de bestraling op. De tijd
tussen bet tijdstip van 'bestraling en het uitbreken van kanker
(deze wordt de latentieperiode genoemd) kan wei 2 tot 20 jaar
bedragen. Straling kan verschillende vormen van kanker veroorzaken.
Infektieziekten
Een tweede effekt is, dat in de latentietijd van kanker een
verhoogde gevoeligbeid voor infektieziekten is waargenomen.
Mogelijk houdt dit verband met de veronderstelling dat lage
stra lingsdoses een vermindering van de werking van bet afweersysteem van de lichaamscellen veroorzaken.
Snellere veroudering
Waarschijnlijk nauw verbonden met de verhoogde kans op kanker
is bet effekt van algehele veroudering als gevolg van lage
stralingsdoses.
Genetiscbe (•erfelijke) schade
Beschadiging van bet erf elijke materiaal vari. d.e geslachtsorganen.
In eerste instantie zullen veel, van. de (niet .ditdt dodelijke)
·mutaties weliswaar een gering nadelig effekt hebben, maar deze
mutaties zullen wel blijvend doorgegeven worden aan bet nageslacht.
·
·
·
·
·
Angstgevoelens
Alle bovenstaande effekten hebb_e n gemeen dat _z e niet direkt
zichtbaar worden •. Dat betekent, dat pp ,h et moment dat de eerste
effekten zichtbaar worden, bet voor veel meer mensen, die in ·
voorgaande, jaren blootgesteld zijn gew1est aan . lage .stralingsdoses, te laat zal zijn. · De gevolgen zijn op dat moment niet
meer terug te draaien. Er zullen gev~elens van angst ontsi:aan,
voordat men zelf kanker krijgt of dat anderen, jareri ria de
blootstelling aan lage stralingsdoses .(0,2 - s · rem) kanker
kri jgen en v66rdat zich ,in het nageslacht erfelijke afwijkingen zullen voordoen.
Normen
Het is dus zaak dat er geen extt;a s:t rali~g i~ de ' omgeving .
komt. Het is in Nederland niet verb.o den om bet mi lieu 'er mee

48

•

te vervuilen, inaat bet is wei · aart banden gelegd. Je moet e•r
een vergunning voor hebben, en er zijn normen gesteld.
Die normen zijn echter te hoog! En bovendien is de contr8le
op het naleven 'van d~ normen ronduit slecht.
Er zijn twee verschillende ·normen.

Ein voor de mensen die met radio-aktief materiaal werken,
de radiologen: 5rem(=5000 millirem) per jaar.
De ander voor de bevolki:ng; die er ongewild aan blootgesteld
wordt: 170 millirem per jaar.
BiJ het vaststeli~n van deze normen is men er vanuit gegaan,
dat d!e hoeveelheid straling aanvaardbaar is, waarvan de
gevolgen gelijk staan aan de gevolgen van de achtergrondsttaling.
Maar deze redenering is absurd. Als al 140 menseri per ja•r in
Nederland a~n _d~ gevolgen van de achtergrondstraling sterven.
vindt de Nederlandse r~gering het ook aanvaardbaar dater
140 ~nsen extra aan kanker sterveti. Namelijkdoor straling
die optzewekt wordt door kerncentrales en instituten zoills in
de Vergulde Dtiehoek staan. En dit zijn mensen die geen enke1
voordeel hebben van de straling produc erende bedrijven~·
(Die er ook niet werken). Haar die er wel de schadelijke
gevolgen van ondergaan, zonder dat ze zich er tegen kunnen
beschermen. Als je een rontgenfoto laat maken kun je de voordelen ervan opwgen tegen de nadelen • .Maar dit .wordt ons door
.de Vergul.de Driehoek niet gevraagd!
De normen zijn te hoog
De normen in Nederland zijn ongewoon hoog (170 millirea).
In Amerika gaf in 1972 een overheidsiristantie het advies
de norm voor de bevolking van 170 millirem te ver1agen tot
5 millirem per jaar. (3)(7)
llet wordt tijd dat ze hier in Nederland n•.0 eens om de
tafel gaan zitten • .
Risico' s _·
Hoe gevaarlijk ioniserende straling (zoals r1intgenstralfo.g)
is, .bUjkt_µ_it allerlei groot opgezette onder2loeken in de
Verenigde -S_taten. Omdat de eff ekten van rcintgenstraling en

J
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gamma-straling (zoals de Vergulde Driehoek produceert) bij
mensen hetzelfde zijn ,' volgen bi er wat r esultaten van onderzoek van Dr. Steward: ,
"Zeer gevoelig voor rontgen- . en .gammastraling is bet bloedvormend weefsel en er kan leukemie(S) ontstaan. Vooral kan
het gevaar.lijk zijn voor kleine kinderen en embryo's,
omdat een bepaa:1dehoeveelheid radio-isotopen die voor een
vrouw van 60.000 gram nog acceptabel is, voor bet embryo
gedurende de· ·eerste vier , weken als het slechts 0,01 gram
weegt, verstrekkende gevolgen zal kunnen hebben." (4)
"Dr. Steward (universitei t .va:n (''tford) verwerkte de_ g·e gevens
van 19 miljoen kinderen die tussen 1943 eb. 1965 in Engeland
en Wales werden geboren;
Bij een verdubbeling van bet aantal rontgenopnaIJ1es verdubbelde eok bet risico voor leukemie en andere soorten kanker.
Er is geen enkele aanwij?.ing dater een tolerantiegrens
bestaat. II (4)
"Als de opname gedurende de eers te -.d rie maanden van de zwangerschap gecaakt wordt is 80 mili i r ad reeds genoeg om bet aantai
gevallen van leukemie en kanker te verdub~e~en bij kinderen
tot bun tiende levensjaar.' 1 (4)
Uit de gegevens van een studie over ·het voorkom~n van kanker
bij de Hanford-arbeider s (6) kun je de volgende konklusie
trekken:
Een volwassen persoon die naast het IKO woont kan per jaar
150 millirem extra aan straling ontvangen, De kans dat zo
iemand leukemie krijgt verdubbe l t _om de 12 tot 17 jaar.
Voor kinderen, die veel gevoeliger zijn, is de dosis, waarbij
de kans om leukemie te krijgeri verdubbelt wordt, nog veel
lager!
·
Dit is een rekenvoorbeeld van een van de gevolgen van de
straling producerende installaties in Amsterdam-Oost.
De precieze gevolgen zullen nooit helemaal te acbterhalen zijn •
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