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Maatschappe lijke Discussie over
energiebeleid zijn diverse studies uit
gebracht over een toekomstige efek·
tr lciteitsvoo rziening zonder kernener
gie. Met wat meer besparing en en be
ter gebruik van de energ ie d ie zon en
wind ons bleden is kernenergie eesc
luut niet nod ig.
Alleen al om die reden zou het geen
vraag meer moeten zijn of een zo cm
streden project als Kalksr door moet
gaa n. Zolang voldoende oplossingen
voor het energievraaQstuk mooeliJk
ziJn die geen risico met zich meebren
gen mag de gok met de snelle kweek
reactor niet worden gedaan.

Experiment
De snelle kweek reacto r in Kalkar Is
een experiment om te onderzoeken of
de bouw van een rendabele kweek
react or mogelijk Is. Aan dat expert
men t kunnen, zoals bliJkt, levensge
vaarlijke kanten zitten. Kalkar ligt tus
sen Nederland en het Ruhrgebled.
een van de dichtstbevolkte gebieden
ter wereld. Blijft de vraag hoe het m0
gelijk is dat mensen op het Idee zijn
gekomen om ui tgerekend c1aardle ex
perimentele centrale te bouwen .

hopen op westenwind?
Afgezien van het feit dat het er niet toe
doet welke nationaliteit de slachtoffers
hebben, blijven we In ons land niel ge
spaard voo r de gevolgen.
Een deel van de radioact ieve neerslag
spoelt met het regenwater in beken en
rivie ren. In dit geval komt het in de
Rijn die in Nederland In verbinding
staat met lal van waterwegen. Uite in
delijk belandt het besmette water In
zee . Langs de kus t voert de dodelijke
stroom door het Waddengebied. De
radioactieve vervulling YersPl'eidt zich
dus. Middelen van bestaan vallen
weg . De samenleving wordt ontwricht.
AI deze problemen en de meningsver
schillen daarover komen aan de orde
op het aanstaande procss over de ver
gunnlng voor de snelle kweekreactor
waa rover elders in de krant wordt ge
schreven.

Is Kalkar nodig?
Op het proce s komen niet alle vragèn
aan de orde . Wel de vraag of Kalkar
veilig is, nlet de vraag of de reactor
wel nod ig ls. .
De laatste jaren groeit de vraag naar
energie niet meer. Tijdens de Brede

Hopen op Westenwind?
Mocht een dergelijke ramp zich voo r
doen, moeten we In Nederland dan

Gevolgen groot ongeluk
Wat gebeurt er als doo r een kernex
plosie het reactoromhulsel open
sche urt?
Door de explosie verdampt een deel
van hel rad ioactief materiaal uit de
reac tor . Boven de centrale vormt dat
een wolk. De wind voert hem mee. Ge
leidelijk daalt uit die wolk radioactieve
neerslag weer naar de aarde . Als het
regent gaat dat snel is het helder
weer , dan gaat het langzamer, maar
de verspreiding Is veel groter.
In een deel van het geb ied waar de
wolk langstrekt is de straling dodelijk.
Oulzenden mensen kun nen daa rdoor
get roffen worden . De radioactieve
neerslag veroorzaakt een bli jv8fld e
besmettin g van de bodem, want de
neerslag bestaat gedeeltelijk Lilt pluto
nlum dat miljoenen jaren rad ioactief
blijft. Een groot gebied wordt dus en
bewoonbaar, een nog groter gebied
ongeschikt voor landbouw.

lalen , dan kan onder uitzonderlijke
omstandighed8fl hel kernsplitsing s
proces In de reactor uit de hand io
pen. Deenergie die normaal gecon
troleerd in een geleidelijke stroom
wordt opgewekt komt dan In de vorm
van een explosie vrij, zoals dat ge
beurt bij een kernexplosie.
De voorstanders van de snelle kW9&
kreactor stellen dat die explosie nooit
stel1< genoeg kan zijn om de reeeter
omhulling open te breken. De tegen
standers zeggen dat zoiets wèl kan
gebeuren,

Oorzaak groot ongeluk
Off iciële deskundigen en kriti sch e
deskundigen zijn het over één ding
eens: als alle veiligheidsvoorzieningen
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In 1982 kreeg het Westd ultse parte
ment een n ppo n onder ogen waarvan
de bela ngri jkste conclusie luidde:
'Een emsUg ongeluk met een snel le
kweekreactor la niet uit te sluiten. Er
ziJnzei,.~ te bedenken waar
langa het lot zo'n ongeval kan komen.
De kan. daarop Is wellawaar klein.
ma.r de gevo~ ziJn heel groot. AI.
hankellJk van de heersende wlndrlch
Ung zullen In de omgm ng dulunden
doden kunnen 'lallen en een groot ge
bied zalvoor honderden Jaren moeten
worden ontruimd.'

Wie heeR geliJk?
Het bet reffende rapport was opgesteld
door een groep Duitse neteerweten
schappers. Het westcuttee en Neder
landse par lement hebben er nauwe
liJkS aandacht aan besteed, waar
schijnlijk omdat de weten schappers
niet verbonden waren aan offielêl. on
der zoeksinstellingen . Voor de mensen
die In de omgev ing van KaJkar wonen
Is de vraag wie gelijk heeft een kwes
tie van leven of dood.
Hebben de officläle rapporten gelijk?
Dan is er niets aan de hand. want die
komen tot de gerustste llende co nclu
sie dat ook bil het ernstigste ongeval
de radioact iv iteit uit de reactorkern
nooit bulten het reactoromhulsel zal
kunnen komen .
Maar als de kriti sche wetenschappers
gelij k hebben, dan zijn de gevolgerl
nauwelijkS te overzien, tenminste... als
Kalksr gaat draaien.

Als Kalkar gaat draaien

Hopen opwestenwind?~". _ .
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Kalkar
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vanhet landelijk I:nergleKomltee en het GeldersStopKalkar
Overleg
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Wiespreektdewaarheid?

De zittingen van het proces worden
gehouden van maandag 2 aprtl tot en
met donderdag 5 april om 9.30 uur in
de grote zaal van het Franz-$chweit
zer-Huis (Kolpinghuis), Bilkerstrasse
36, 4000 Düsseldorf.

bedrijven (SEP) beweren nu dat er be
sprekingen gaande zijn om de verlies
delingsafspraken te veranderen. En,
ook de Westduitse regering zei in ok
tober vorig jaar det daarover onder
handeld moet worden met Nederland,
België en de eigenaren van Kalkar.
Onze regering ontkent dat allemaal.
Nog op 29 februari dit jaar zei minister
Van Aardenne dat er geen besprekin
gen gaande zijn of verwacht WOrden.
En al vier maanden eerder heeft hij in
de Tweede Kamer gezegd dàt er
'geen nieuwe afspraken' meer komen.
Wie spreekt de waarheid? Wie gaat er
opdraaien voor 700 miljoen exploita
tieverlies (boven de 1,1 miljard die Ne
derland aan de bouw Kalker al heeft
bijgedragen)? in iBdergevaJU.Want
zowel de elektriciteitsbedrijven als de
overheid zijn financieel afhankelijk
van u, als elektriciteitsverbruiker of als
belastingbetaler.

Foto:GorfoBeemlnk

de 'Samenwerkende Elektriciteits Pro
duktiebedrijven' (SEP) staan de voor
en tegenstanders tegenover elkear.
Kan de Kalkar-deelname beëindigd
worden? Juristen Vloden van wel; bij
regering en SEP is het vooral een
kwestie van niet wffien.
Ook de samenwerking tussen anti
Kalkargroepen en vredesbeweging
biedt mogelijkheden. Akties moeten
beter op elkaar afgestemd worden.
Want dat doen kerncentrale-bouwers
en wapenproducenten ook. Of het
buiten het parlement om opnieuw tot
grote akties komt, weten we niet.
Nieuwe direkte aclies uit de bevolking
zijn ook nodig om dit gevaarlijke pres
tige-object te stoppen.
Nog draait Kalkar niet.
Landelijk Energie Komitee, 2e Weter
Ingplantsoen 9, 1017 ZO Amsterdam,
tel. 020-221366
Stop Kalker Overleg van Gelderse
Stroomgroepen en Enargiekomiteas,
pIa Energlewinkel, Daalseweg 30,
6521 GM Nijmegen, tel. 080-237544
('s middags).

De kweekreactor in Kalkar is eigen
dom van de elektriciteitSbedrijven uit
West-Duitsland, Nederland en België.
Maar die hoeven maar 8% van de
bouwkosten te betalen. De rest beta
len hun regeringen. Ondanks dat lijkt
het er op dat ze enorme verliezen
gaan maken op de verkoop van elek
triciteit uit Kalkar.
In 1973 leek dat nogal mee te vallen.
Er werd afgesproken dat de drie rege
ringen 80% van de verkoopverli~en

op zich zouden nemen. Tot een maxi·
mum van 150 miljoen Duitse Marken
over het totaal aantal jaren wat Kalkar
zou draaien. Nu, in 1984, Is wel duide
lijk dat de verliezen véél groter wor
den. De Stichting Natuur en Milieu be
rekende op een hoorzitting over Kal
kar, 14 september 1983, dat alleen de
Nederlandse elektriciteitsbedrijven al
700 miljoen zouden verliezen I De sa
mer,werkende Eleklriciteits PrOduktie-

afgegeven om de kweekreactor in be
drijf te nemen.
Of Maas van al d~emogelijkheden
gebruik kan maken is mede afhanke
lijk van uw financiële steun.

$<;huur BoerMilS met achildering

Voor de regeringen In West-Duitsland
en Nederland lijkt het allemaal in kan
nen en kruiken. Nieuwe tegenvallers
verwachten ze niet en rond 1987 moet
de kweekreactor stroom leveren.
Alhoewel... geen tegenvallers?
Ongelooflijk hoge verli~en bij de ver
koop van Kalkar-stroom zitten er aan
te komen. Die moeten gedekt worden.
En mocht de kweekreactor niet goed
funktioneren, kost dat ook Nederland
miljoenen aan risico-deelname. Maar
dan het verzet. Zijn er nog mogelijkhe
den?

Kansloos
Allereerst is er de nieuwe ronde in het
proces van Boer Maas. Deze juridi
sche strijd Is moeilijk. maar niet bij
voorbaat kansloos. Zo werd onlangs
in Zuid-Duitsland de bouw van een
nieuwe kerncentrale vla de rechter
stopgezet. Verder: in Nederland wei
geren een aantal provinciale elektrici
teitsbedrijven hun bijdrage aan Kalkar
op te schroeven. In de overkoepelen-

Tijden plaats
Om financiële redenen heeft Maas
moeten afzien van een uitvoerige
schriftelijke voorbereiding van het
proces. Dit zou te duur zijn geworden,
omdat dan ook de rapporten van de
officiële instellingen aan de rechtbank
moeten worden betaald. Deze zijn,
zoals gebleken, erg goed 1nhet opja
gen van de kosten. De proceszitting
neemt daardoor een belangrijke
plaats in.
Het proces Is met deze zitting nog niet
afgelopen. Er is nog steeds een hoger
beroep gaande In Münster over de
conceptvergunning. Dit zal waar
schijnlijk over een jaar plaatsvinden.
Ook van het huidige proces kan in ho
ger beroep worden gegaan. Tenslotte
moet er nog een vergunning worden

FGSB
Een gevolg van de parlementaire dis
cussie in West-Duitsland was de in
stelling van 'een onderzoeklicommis
sie. D~e commissie moest de veilig
héid en noodzaak van de kweekreac
tor gaan onderzoeken. Zij zette twee
groepen wetenschappers aan het
werk. Een van deze groepen. de For
schungsgruppe sennener Brüter
(FGSB) kwam tot verontrustende con
clusies. Deze conclusies werden door
de meerderheid van het parlement ge
negeerd.
Tijdens het proces zullen de resulta
ten van dit wetenschappelijk werk op
nieuw aan de orde worden gesteld.

Düsseldorf
Intussen zijn er meer vergunningen
voor delen van de kweekreactor afge
komen. Daarmee mogen delen van de
kweekreactor worden gebouwd. Het
gaat hier onder andere om het reac
torvat, de reactorkern, het (nood)koel
systeem en andere vitale onderdelen
van de kerncentrale.
De aanklacht van Maas richt zich op
de volgende punten:
• Er zijn veranderingen opgetreden in
het ontwerp van de kweekreactor die
een groter risico met zich meebren
gen. De eerste deelvergunning uit
1973 bevatte een concept van de
reactor. Volgens de atoomwet moeten
belangrijke wijzigingen van het con
cept aan een inspraakprocedure on
derworpen worden. Er kan dan ook
opnieuw een procedure bij de recht
bank gestart worden door nieuwe kla
gers. Ondanks het optreden van aan
zienlijke wijzigingen heeft de regering
van Noordrijn-Westfalen geen in
spraakprocedure gehouden. Dit waar
schijnlijk om te voorkomen dat er
naast Maas nog andere klagers zou
den komen. Nu is Maas de enige die
de latere vergunningen mag aanvech
ten, omdat hij de enige is die de eerste
vergunning heeft aangevochten. Er
wordt geëist dat de vergunningen nie
tig worden verklaard omdat ze niet
volgens een juiste procedure zijn af
gegeven. '
• Ten tweede zijn er door De Witt een
aantal documenten op tafel gelegd.
Daarin wordt de veiligheid van bepaal
de reactoronderdelen aangevochten.
Het reactorvat moet tegen explosies
van een bepaalde kracht bestand zijn.
Uit de sterkteberekeningen die aan de
vergunning ten grondslag liggen blijkt
dat onvoldoende rekening is gehou
den met de vermindering van de sterk
te van het reactorvat na enkele Jaren
van bedrijf. De temperatuurswisselin
gen en de neutronenstraling van de
reactor tasten de sterkte van het reac
torvat aan. Daardoor worden na enige
tijd de normen waaraan het vat moet
voldoen niet meer'gehaald.
Een van de belangrijskte strijdpunten
zal worden gevormd door de waar
schijnlijkheid van een krachtige ker
nexplosie in de reactor (zie elders in
deze krant).
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Deze krant is voor verspreiding op te
vragen bij bovenstaand adres en bij
Energiewinkel Nijmegen, Daalseweg
30, 6521 GM 'Nijmegen, tel. OSO
237544'-
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landse tuinders tegen de kalimijnen in
Frankrijk, die zoul in de Rijn lozen.
Nederland is op een soortgelijke wijze
betrokken. De Nederlandse bevolking
kan ernstige schade lijden bij een on
geval met de kweekreactor.
Anders dan bij het kalImijnproces kun
nen Nederlanders geen proces aan
spannen. Dat recht blijft volgens de
Westduitse aloomwel voorbeholiden
aan de directe omwonenden van de
centrale, zoals Maas. Hij kan ook al·
leen maar bezwaar maken tegen de
reactor op grond van de bedreiging
die hij en zijn gezin van de reactor on
dervinden. Of de kweekreactor voor
onze energievoorziening nodig is, of
het plutonium gebruikt kan worden
voor atoomwapens, is voor de recht
bank niet aan de orde. Dat zijn vragen
waarover het parlement moet beslis
sen. De risico's van de kweekreactor
geven echter genoeg reden om een
stopzetting van de bouw te eisen.

Verloop vanhetproces
De opdrachtgever tot de bouw van de
kweekreactor is de SBK, de ScMeller
Brüter Kernkrattwerkgesellschaft.
Deze krijgt voor de bouw vergunnin
gen van de regering van de Westduit
se deelstaat Noordrijn-Westtalen.
Het gaat om een hele serie vergunnin
gen. In 1973 werd de vergunning af
gegeven voor de standplaats en het
concept van de kweekreactor. Maas
vocht toen de rechtmatigheid van
deze vergunning aan bij het gerecht in
Düsseldorf. Dit gerecht is het zoge
naamde Verwaltungsgericht, een
rechtbank voor administratieve proce
dures. Hier kunnen burgers bezwaar
maken tegen beslissingen van de
overheid.
Maas verloor dit proces. HIJ had toen
nog nauwelijks deskundige juridische
en natuurwetenschappelijke onder
steuning HIJ ging In hoger beroep bij
het Oberverwaltungsgericht (OVG) in
Münster. Dit proces loopt nog steeds.
In augustus 1977 hield het OVG een
zittingsdag. Na deze zitting nam zij
een opzienbarende beslissing. Zij
vroeg de hoogste rechtbank in de
Bondsrepubliek (het Bundesverfas
sungsgericht) om een uitspraak over
de vraag of de verlening van de ver
gunning voor de kweekreactor in
overeenstemming was met de West
duitse grondwet. Deze vraag maakt
discussie en speculaties los over de
gang van zaken rond Kalkar die leid
den tot een hernieuwd debat in het
Westduil$8 parlement.
In augustus 1978 deed het Verlas
sungsgericht zijn uitspraak. De ver
gunningverlening was niet strijdig met
de grondwet.



Commentaar

Kalkar en de politiek

Kalkar en de bom

Vergadering BMDIn Nijmegen

Doorgaan ondanks alles
De prO!m'BSievepet1ljen in de Twèede
Kamer hebben op 29 februari dit jeer
opnieuw geprobeerd de Nederlandse
deelname een het KalkerprOjéct stop
te ~tten. Omdat het geva&rllJlC en lllh
loos is. En bovendien peperduur ge
worden. Nederland heeft er al 900 mil
joen in gestoken, en daar zou nog 200
miljoen Qjjmoeten.
De regering beweerde in een Op3 mei
vorig jeer verschenen nota echter dat
Nederland zich niet terug zou kunnen
trekken. We zouden er juridisch aan
vastzitten. Kamerleden en aktiegroe
pen konden dit nauwelijks controle
ren, want de meeste afspraken zijn ge
heim. Wèl waren uitspraken bekend
van twee voorgangers van Van Aar
denne, de l1uidige minister van Eko
nomlsche Zaken:
Langman: "oe geachte afgevaardigde
de heerJamöenheeft de vraag ge
steld, ofNederland in de Regierungs
kommiSSion(samenwerkingskommis
sle van de drie regeringen - red.) ge
dwongen kan worden tegen zijn wil
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methetproject voort te gaan. Dit kan
niet. Als ernstige tegenslagen zouden
worden ondervonden, die meerfond
sen zouden vereisen, zou unanimiteit
van de lidsteten vereist zijn. Boven
dien heeftde Regierungskommission
!lHïChtseen adviserende stem, de be
slissende bevoegdheid blijft Ben de re
geringen voorbehouden. "(31 e verga
dering 72-73, peg. 1253).
Lubbets(de huidige minister-presi
dent): "Bij belangrijke overschrijdin
gen van de geraamde kosten~exclu
sief inflatie - is er gelegenheid ziCh
opnieuw te beraden (22 oktober 1975,
mondeling overleg in Tweede Kamer).
"verplichting ontbreekt" (zitting 78-79
13222 nr. 34 blz. 5).
Reden genoeg om openheid van za
ken te eisen. Na veel aandringen heeft
de regering aan de kamerleden en
aan een onafhankelijke deskundige
die stukken laten lezen. Pro!é$Sor
Post, specialist op het gebied van het
internationaal recht concludeerde in
een uitgelekte reactie dat de regering
"onvolledige en onjuiste Informatie
h!lelt verstrekt". Nederland zit blijk-

In 1981 veMOe8tte de laraill8che
luchtmacht een kerncentrale In Irak.
Deze draalde nog net niet, anders wal
het bombardemeni op een atoom
ramp uitgelopen, Waarom gebeurde
dal? Israil, dat _ waarschijnlijk
over kernwapens beschikt, was bang
dal een vijandig land all Irak vla een
kerncentrale ook een kernbom zou
kunnen maken. Ondertussen halen
lteeds meer(ondemocrallsche) lan
cIende kennll voor de bom In huls.
Vlak~le uil het Westen!

Plutonium: grondstof voor
kernwapens
In Kalkar wordt het giftige plutonium
als brandstof gebruikt, meer er wordt
ook plutonium 'gekweekt', ofwel
nieuw gevormd. Dit laatste is bijzon
der geschikt voor militair gebruik. Van
Franse kweekreactoren is bekend dat
ze plutonium voor het atoomwapen
program ltweken. D'uitsland zou via
Kalkar dat slechte voorbeeld kunnen
gaan volgen. Of met Frankrijk samen
aan een 'Europese bom' gaan sleute
len.

Nederland bouwt mee aan
Franse atoombommen
De maatschappij die Kalkar bouwt, de
SBK, is door een contract verplicht
om plutonium aan een nieuwe Franse

baar nlet aan Kalkar vast en kan zelf
standig beslissen er onmiddellijk mee
op te houden. Sterker nog, er bestaat
zelfs een juridisch recht om het reeds
betaalde geld terug te krijgen!
De progressieve partijen zagen Zich
gesteund door de conclusies van prof.
Post. CDA en WO daarentegen zagen
hun voomaamste argument, namelijk
dat wejurldlsch aan Kalkar vastzitten,
ontzenuwd. Ze zeggen nu dat het niet
van belang is en blijken in het geheel
niet te willen stoppen.
Lanslnk(CDA): "Ik houd staande, als
Nijmegenaar die vanaf het begin er bij
betrokken is, dat Kalkar zelfs veiliger
is dan gewone kerncentrales." De
WO en CDA beargumenteren verder
dat je uittreden niet kan maken we
gens 'goed nabuurschap'. W!lsl-Duits
land en Belgiê zouden boos kunnen
worden.

Lanslnk
Woordvoerder van het CDA bij ener
giezaken is Ad Lansink uit Nijmegen.
Hij vindt Kalkar veilig en stopzetting

kweekraactor te leveren. De Neder
landse elektriciteitsbedrijven zijn aan
deelhouder van die SBK. Nederland
moet daardoor zo'n 225 kg. plutonium
aan Franltrijk leveren. Oe eerste 45
kg., uit de centrale in Borssele, liggen
er al. Ook het (restprodukt) plutonium
uit Dodewaard kan ervoor gebruikt
worden. Nederland levert dus grond
stof voor de kernbommen, die met de
regelmaal van de klok door Frankrijk
worden getest. Op eilanden in de Stille
Oceaan veroorzaken de ondergrond
se kernbom-experimenten ernstige
stralingsziektes onder de bevolking.
Bovenstaande gegevens zijn vooral
door onderzoek van de Vereniging Mi
lieudefensie boven water gekomen.

Kruisraketten
Onze conclusie: telkens weer blijkt dat .
kernenergie en kernwapens een Sia
mese tweeling vormen. Hoewel kerne
nergievoorstanders die verbinding
niet graag zien en botweg ontkennen:
Kalkar helpt mee aan de verspreiding
van kernwapens.
Voor de vredesbeweging, voor al de
mensen die tegen de plaatsing van de
kruisraketten zijn, is het goed die Sia
mese tweeling in de peiling te houden.
'Atomen voor de vrede' bestaan niet.

oestrijd tegen kernwapens is ook een
strijd tegen Kalkar.

niet nodig. Ook op andere punten lijkt
Lansink weinig bezorgd over kern
energie. Begin 1983 vraagt hij zich in
een interview met de Gelderlander af:
"Waarom zouden we geen verant
woor<leiijklleiCI nemen voor het ra
dioactief èfval? Het opslagterrein
daarvoor kunnen we best naar Nijme
gen toe halen."

Op 23 januari dit [aar werd de uitslag
bekend van de 'Brede Maatschappelij
ke Discu$Sie'. Meer dan driekwart van
de bevolking bleek tegen uitbreiding
van kernenergie te zijn. Toch vinden
met name CDA en WO dat geen re
den om nu met Kalkar te stoppen.
Lansink gaal bovendien recht tegen
die uitslag in. Eind februari stelde hij
voor om in Nederland een opwer
kingsfabriek te bouwen (om uit ver
bruikte splijtstof nog bruikbaar mate
riaal van afval te scheiden) en in Gro
ningen en Orente proefboringen voor
opslag van radioactief afval te laten
verrichten. Want dat ia nodig om nieu
we kerncentrales in Nederland te kun
nenbouwen.



Hetverhaal van
BoerMaas

Jannie Möller, voorzitster Stichting Kalkarproces

Geef financiële steun!.
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Twaalf jaar strijd gaat je niet in je kou
we kleren zitten. Aanmoedigingen
kunnen een mens weer energie ge
ven. Stuur hem eens een groet:
Jozef Maas, Meerweg, Hönnepel,
Kreis Kleve, West-Duitsland

Schrijf Maas eens
een brief

Maas kosten veel geld. Geld dat goed
wordt besteed voor onderzoekswerk
en voor de processen die hijzonder
onze steun niet zou kunnen voeren.
Maas is de enige die de Kalkarpraces
sen nog kan voeren. Hij voert die ook
voor ons. Hij verdient onze steun.

BoerMa88

ben ze m'n gasten met honden en
stokken verdreven.
Het is voor mij toch een moeilijke tijd
geweest. Ik heb in die jaren veel dreig
telefoontjes gehad. Mijn vrouwen ik
zijn daar enorm van geschrokken. Op
een dag is mijn grote varkensschuur
afgebrand, De oorzaak is nooit opge
helderd. Hetzelfde gebeurde met de
schuur van mijn buurman, die ook in
het actiecomité actief was. Het is een
merkwaardig geval.
Als je al dit soort dingen hebt meege
maakt. .. dan kan je dat gevecht niet
meer opgeven. Tegen dit machtsmis
bruik, dit ondemocratisch bestuur
mag je het nooit opgeven."

Maas gaat door. Wij blijven hem on
dersteunen. De processen van Boer

eeStichting Kalkarpraces die deze krant uitgeeft doet een beroep op u. We vra
g~n om financiële steun voor onze activiteiten.
U hebtin deze krant kunnen lezen over de risico's van de snelle kweekreactor.
Ook hebt u kunnen lezen over de moeilijke strijd van boer Maas. Hij verdient uw
steun om hem te kunnen vrijwaren voor de financiêle problemen die zijn moedi
ge stap om te gaan procederen met zich mee kan brengen.
Het geld dat nodig is om het proces te kunnen voortzetten is nog niet bijeenge
bracht.
Daarnaast is het nodig dat de informatiestroom over de snelle kweekreactor op
gang blijft. Kranten, radio en TV geven daar maar beperkte aandacht aan. Daar
om verspreiden we deze krant op grote schaal, vooral onder de bevolking van
de streken rond Kalkar.
eeStichting Kalkarpraces wil voor beide doelen uw financiêle steun. We hopen
dat u daar mee instemt.

Stort opgiro77992
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Commissie
Maar inmiddels was het verzet ook tot
het parlement doorgedrongen en dat
stelde een commissie in om te onder
zoeken of Kalkar wel zo veilig was als
de olficiêle deskundigen beweerden.
Na vier jaar kwam die commissie met
een verdeelde COnclusie:de meerder
heid meende dat Kalkar niet onveiliger
was dan een 'gewone' kerncentrale.
Een minderheid dacht dat dat wèl zo
was. Het resultaat van dat onderzoek
was echter dat ineens heel veel nieu
we informatie vrij kwam en daar kun
nen we weer op voortbouwen voor de
nog komende processen. Het eerstko
mende proces in april zal dan ook
heel technisch zijn, maar er hangt wel
een uitspraak van af of Kalkar wel of
niet gevaarlijk is. Als we dat verliezen,
en IIISwe ook de allerlaatste proces
sen verliezen, volgend jaar, of nog la
ter, dan rest alleen.nog de hoop dat
Kalkar aan de enorme kosten te gron
degaat.

Proces
Toen er tegen de onteigening van de
grond niets meer te doen viel. hebben
we met een aantal boeren de koppen
biJelkaar gestoken en besloten om het
via de rechter verder uit te vechten. Ik
zou de processen gaan voeren, maar
het had net zo goed iemand anders
kunnen zijn, want we waren er alle
maal tegen. We hebben gekozen voor
één persoon omdat die processen
geld zouden gaan kosten.
Eerst vocht ik de bouwvergunning
aan. Dat heb ikin 1973 verloren. Daar
tegen ging ik in beroep, maar er was
geen geld om dat goed voor te berei
den. In die tijd was er nog geen uitge
br,eideanti-kernenergiebeweging en
ik stond een beetje alleen. Na twee
jaar kwam daarin verandering. Neder
landse en Duitse actiegroepen gingen
me steunen en er werd een uitsteken
de advocaat gevonden, Dr. de Witt uit
Freiburg.
In 1977 vond eindelijk het volgende
proces plaats, maar dat werd na één
dag stopgezet. De rechter wilde eerst
wel eens weten of de regering van de
deelstaat Nordrhein-Westlalen als la
gere overheid besluiten mocht nemen
over een zo ingrijpende zaak als de
bouw van een snelle kweekreactor.
Eind 1978 gaf een hogere rechter het
antwoord: 'alles in orde'.

Moeilijke tijd
Tot slot wil ik nog iets zeggen over de
enorme steun die ik heb gekregen van
groepen in allerlei landen, maar vooral
uit Duitsland en Nederland. Eerst
stond Ik bijna alleen. In 1974 demon
streerden hier 10.000 Nederlanders. In
1977 waren er 70.000 mensen op de
been uit verschillende landen. In 1979
en 1982 volgden nog twee demonstra
ties van elk 30.000 mensen. Door on
dersteuningsgroepen werd geld inge
zameld waarmee ik de proceskosten
kon betalen.
Op mijn land is een alternatief infor
matiecentrum gebouwd, het Freund
schaftshaus. Meerdere malen is het
door de plaatselijke bestuurders ge
sloten, maar telkens weer hebben we
het geopend.
In 1981 is op mijn land een tenten
kamp opgericht door demonstranten.
'Bei Nacht und Nebel' kwam de politie
mij sommeren die vreedzame lieden
weg te sturen. Toen ik weigerde heb-

Inpakken
Zo was het ook met de bestuurders
van de gemeente. Wat wij ook praat
ten en deden, ze bleven doof voor
onze argumenten. De autoriteiten
hadden zich al heel snel laten Inpak
ken door de reactor-bouwers met luxe
zogenaamde voorlichtingsreisjes en
andere lokkertjes. Met de pers ging
het al net zo. Onze ingezonden brie
ven en stukken zijn maar zelden ge
plaatst. En van de hoofdredacteur van
de Rheinische Post weten we dat hij
van het Atoomforum vijfduizend Mark
heeft gekregen voor zijn zogenaamd
objectieve berichtgeving over de reac
tor.

Jozef Maas Is boer In het dorp Hönne
pel, vlak biJde kerncentrale In aan
bouw die we 'Kalkar' noemen (de
plaats Kalkar ligt 10 km. verderop).
Het land van Maas ligt recht tegen
over het bouwterrein, tenminste, het
deel dal hiJ nog over heelt want Kal
kar heeft hem grond gekost en jaren
van ziJn leven. Maas en zijn gezin be
horen tot de mensen die het m_t di
rect door de kweekreactor worden be
dreigd. AI twaalf Jaarvecht hij daarte
gen, als deelnemer aan manlfeststles,
als lid van een antl-Kalkar-werkgroep
en door middel van juridische proces.
sen. Hieronder volgt ziJnverhaal.

Bisschop
Met een aantal boeren en andere in
woners van het dorp zijn we daarom
Informatie gaan inwinnen bij weten
schapsmensen die het niet zo erg op
die snelle kweekreactor hadden be
grepen. Ze hebben ons grondig voor
gelicht en wij wisten toen één ding ze- .
ker: geen millimeter grond voor dat
gevaarlijke ding!
Maar de grond is niet van onszelf. We
pachten van de kerk. Het kerkbestuur
stond echter aan onze kant. Maar de
bisschop van MOnster zelf begon zich
met de zaak te bemoeien en zetten het
kerkbestuur onder druk om de grond
te verkopen. Ons kerkbestuur hield
voet bij stuk en daarop heeft de bis
schop het hele bestuur afgezet. De
bisschop geeft meer om geld dan om
leven...

Boringen
"Als ik 's morgens wakker word, dan
is het een van de eerste dingen die ik
zie, die grauwe massa beton.
's Nachts wordt het bouwterrein con
stant verlicht. Nu al, terwijl hij nog niet
draait. is de reactor voortdurend als
een dreiging aanwezig.
Het begon allemaal in 1972. Er kwa
men vreemden in het dorp, met
vrachtwagens en machines. Op mijn
land en dat van andere boeren gingen
ze in de grond boren. Wij hadden voor
die tijd al brieven gekregen waarin
stond dat we daaraan onze medewer
king moesten verlenen. Het water
schap Grieth-Hausen wilde nagaan
hoe de bodem zou reageren op een
veranderin.g van hetgrondwaterpeil.
Daar hadden we niJ<soptegen en b0
vendien zouden we er een vergOeding
voor krijgen. Maar wat bleek? Die vijf
tig Mark vergoeding per boring werd
ons toegestuurd door de 'Project
Maatschappij Snelle Kweekreactor'.
Toen wisten we dat er een smerig spel
werd gespeeld, al konden we nog niet
precies vermoeden waartoe dat alle
maal zou leiden.


