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Inmiddels zijn we hard aan het werk
gegaan om de buit te inventariseren.

KI:.
Retro:

Er zit _gelukkill._ een hoop interesBant materiaal bij I dat "'ê :w snel
mogelijk openbaar willen maken. Oe
eerste onthullingen hebben we al ge_
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da'im; aan een paar landelijke dagbladen hebbEm we dokumenten en een
verklaring sestuurd over een nieuw
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t e.::-n aant.al gevonden dokumenten
blijkt Jat de atoomlobby uit het be_
drijfsl<;>ven d\? reg"ring <mder druk
z.e-t O"l de""l t.e gklar. nem(>r. aan een
to"<"ede kw,~d .. reakt()r. Het k ..binet zou
dan een verdrag moeten ondertekenen
met de BRD, Italië, Frankrijk, Gr-ootIkittann·ii,;; e-Tl België. die samen de
bouw van dat miljarden-projekt mogelijk maken. Het kabinet ziet hiervoor pölitiek geen mogelijkheden omdut het CDA tegen de koppeling van
kerncc>ntrales "'et de kweekreaktor_
t.echnologie is. Als Nederland echter
nu niC"t \;>eslist tot deeln<lme loopt
h·pt b~drijfsleven orders mis voor
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HET KWf:EKRE:AKTOR-PRO..:iEKT

'\li. 1,
d .. wr",aK var ~ hr. mI'
Cl" Brau""
h'1:'bb'1:'n 10" ::e -.;('h~ '.a~ 2'2 op 2'.lr.
_
lngebrOl<:er j ' ~~ t -Hl1ste~~'" ~ n Ek>- .'
")"'h'St' Zak.en •. ' f ""':lh' ~" ~ •• ,~,
we, ",en~ te wet"" ko"'\'n hoever de
• I
voorbereldlngen voor de bou'" van
.\
n~e ...."e
kerr:central""s Hl Nederland
;.
,), 1-l'f' ..a't ocot dlf , '~bl'reldlngen
~~ plaats vonder: 1" ;; Jcor h'"t Kat:1er- •
oebat hlerul'er, .. as IoIel dl>ldt' 1,1<
de kommissie "smeerspuIt' .s al v,.,~_
~
af Januarl aan het loIerIc, Vla een EZ- '"
~,
CDA-lobby. Is Moero,_K al vel
•
~
steld als ve stl!iP~gspl!,lats vocr
}
t \
cf "t",ee cen"trales e~ ~olgell$ dlE"ZiClf_
~,
~
:'

de ",eg is ook het afvalprobleem 'op_
gelost'. Met andere ...oorden, het parlementsdebat diende zoals 8'fwoonlijk
..eer eens ;:.l ..Torl:\ele bevestiging Viln
beleid dat ",1 "ordt uitgelloerd.
Di t beleid gaat daarbij ook nog in
tegen de wil van (Ie meerderhei,d V;:ln
de bevolking die zieh in óe 3111D dui~
.:!f!lijk tegen méér kerncer:trales hO'eft
uitgesproken. Overigens zowder. "'e
ook zonder zo'n 'legi'timatie' deze
inbraak wel gepleegd heb~n. Kernenergie blijft hoe dan ook een smerig zaakj"" en hoe meer we de toepas
sing daarvan kunnen frusteren en saboteren, hoe beter het is. BOVendien
is het na"tuurlijk gewoon léuk om ze
op zo'n mBflier terug te pakken, dat
zijn ze van de AKB (nog) niet gelo'enl:3:.

l"lJks;> naaI:' bUlten te komen, en bovendien zou maandag de Kamer stemmen
over het reieringe'voorstel' over
de nieu....e kerncentrales, waal" oet
kv.>eekreaktor-projekt mee verbonden
is. Volgende onthullingen zullen Vle
echter Vla de gebruikelijke weg pu-
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kweekr-eaktor_projekt van de 8HP. ltaliJ.!'. frankrijk, Grcot-Brittanili!, BelSi.ë en Nederland (hierover straks
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Het 1tI3S voo. r ons al snel duidelijk
dat we voor de paphr\llinkel die we
zochten bij het minjsterie V<ln EZ
moesten \liezen. en in het bijzonder
bij hE't Direktoraat_Generaal 11001'
Energie.
Di t
Direktoraat-Generaal
vormt namelijk de spil lIan de kernenergie_lobby: ambtenaren van het
DG_Energiezi tten in allerlei O\ler_
legorianen en advieskommissies , samen met topfiguren uit. het; bedrijfsleven, elektrici tei tsproducenten en
ambtenaren \lan andere ministeries.
D<;It het DG-Energie inderdaad een
sleutelrol speel t. werd nog eens bevestigd door hun verhuizing van de
derde verdieping van het ministerie
van E:? naar ....en eigen, zes veroieping.n telloend gebouw ongeveer vier
maanU"'fl geleden, In dit gebouw hebboen we dus ingebroken om er even later weer met G poetzakken gevuld met
dokument<!n weer uit; te komen. Inb.reken
blijkt gelll8kkelijker dan je
denkt.

;;,lv;>st. geld voor het onderzoekspro_
gramma te reserverer.. Zij verbinden
zich dvs ul fimmciëel aan het proj<fkt, zonàer polit.i~ke goedkeuring
van de 2e Kamer te vra&cn. Sterker
no>!. ze vindt dat nu niet wenselijk
ümd,lt (Jan een "ant",l COA-ers ~lsnoi
tegen de bou.... van de k.:>rncentrales
zou kurmen stemmen.
Oe eerste klo'eekreaktor in Kalkar aan
de \tIest-tll..li tse grens is lIaJl het begin a:f aan rel omstreden gêll/eest en
zowel rinancie",l als technies een
fiasko. Oe koster. \IIaren vel". male~
hoger dan geraamd. De c lektri-:::i tei tsbedrijven, en wij als elektricitdts&ebruikers dus moesten st!!eds opnieuw
geld bjjleggen. De ee.rste grote aktie van de AKS was hier ook tegen
gericht, de zgn. Kalkarheffing. felle pL"otesten met duizenden demonstranten uit Nederland en Oui tslarHi
kwamen op gang. TijdeM de bou.. k..amen geregeld l!!toringen en brandjes
in het nieuws. De k\lleekreaktor is
nog in eEi'n eksper1menteel stadium
zoals dat :zo mooi heet. Kalkal" en
ook de nu nieuw-geplande zijn l ..strlënkt"ren. K'oIeekreat<>ren zijn in het
energie-gebeuren echter van gl'"Qot
bel<lng. Kerncentrales. draaien namelijk op
urnanium als grondstof.
De"e iNndstof is echter scna<lrs.
Door middel van kweekreaktoren kan
de hoeveelheid bruikbaar uranium vergroot worden.
Deze techniek is echter zo gevaarlijk dat zelfs het CDA "lijn bedenkingen ertegen heeft. Zij stelt oaarom ook dat het ::',.,~luit. over nieuv.·
"",-,,,--- ,tr<llt"s .05 gt"zien moet w<.. rden
Vlm ""I·-~inl·,enissen op kwe.::-xreaktor
gebied,
Oe k>!!rneflergie-lebby ui t hpt be_
drij fsleven bevindt zich echter in
)Zore'te moeilijkheden op dit moment.
Het "'erk aan Kalkar is bijn<l volt"oid en nieu'" werk op het gebied
van snelle kweekreaktoren
is niet
te verwachten, Neratoom, het samenwerkingsverband voor Kalkar dreigt
ekonomies ten onder te gaan. Het gev'Olg zou zijn,
dilt veel kennis op het geMed van
kernenergie verloren zou gaan. Kennis
001< fH>dii voor oe bouw van
rÜeU....e kerncentrales. Zo is al een
testcirkui t voor de I<weekreaktortech_
niek gesloten en technies hoo&&escheold personeel loopt weR:,

0001" dit nu 'n de publiciteit
ttl"
brengen kan misschien onder <lruk
voorkomen Vlordl'!n dat het kabinet verdere finanei~le verplichtingen aangaat. Het argument is naml'!lijk vaak
dat juis~ omd.at er al veel geld in
zit men er Io'el mee door moet .;:aal'J.
Neratoom zou in det geval een stille
dood sterven zonder kans op overname
van Nu:::on, een andere gigant op kernenergiegebied. De bo...", ven kerncentrale::; zou daarmee ook bemoeilijkt
worden.
lrIe roepen daarom iedereen
die ...at
tegen kernenergie, militariSme enz.
heeft op om ook in akl;Îe te komen.
Het blijkt weer eens dat je geen gedegen opleiding voor inbrekerster
hoeft te hebben om de stront bOllen
...ater te halen.
Da~_ er ook t«l van andere akties mogelijk zijn lijkt ons ,iel duidelijk.
Maar het is nu ce tijd om onz\': vijanden ('('ns een st.ap voor te zijn ",n
tu bi i jwn! We hebben tt' v;lak er: te
lang achtl!r hun "","geInpen. Als .. t!'
ons pas gaan v.,rzO:'tten \oIanrw~r ze
gaan bouoren 'lijn .. ~' weer te laat;
hoe 11\<,:,('r geld erin e;t'pompt is hOf'
moei lijker h"t 'o.'(.>rdt r)m hun sm",rigt'
projekt(';~ t!'en halt to~' te rot'lJc·n. 'k,héboen dl? mogelijk heid """11 halt
tOE< te roepen aan o.a. de \/Olgelld",
bedrijven die be:!:.ig zijn ons op tot
zadel('n met wéH:r n1t:'t'r kerncentrales
en kweekreaktoren:
~
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UJIS1"EREN !N DE MIWEt18EWEGING
Als je je oor- te luisteren legt Hl
de miljeubeweging, d<ln vallen vooral
jubeltonen waar te nemen, aij VerE'ni~
ging Mi lieu Defensie bijvoorbeeld,
"'aar mOlllcnteel hard gewerkt woràt
a"n akties tegen de nieuwe kern~ntra
les en inforrn,"ltie ver-zaroeld over
overheidsterreur in~ake de opslag van
radioaktief afval, Ook xi'Lken als kweekf:'Mktoren in Kalkar en frankrijk staan
al jaren hoog i.'1 het vaandel van VMD.
Vanii:elfsprêkend is men enthousiast el'l
ni@uws-gieriq of er in de buit belangrijke nieu...-e infof:m.3Itie zit. Maar ook:
de stêmrning overheent aat de radikale
AKB. die de laatste tijd toch een l>!ll!~t
je afgemaakt wordt in de pers, door
deze jataXtie t.och doeltreffe.nder il>
dar) de heren beloidsmaKers en journalisten <lanneillen.
Oaar-naast bellen vtlle publiciteitsgei le nieu"'sjag~rs op, of VMll et" meer
van""f weet., of :l:e kontakten hebben, of
ze intervie...-s kunnen regelen met. de
'wraak van jhr.mr.De BrMU.... '.
"<ln dl' andere kant hangen linkse politici aan de telefoon. Willen infannati'
,.u t. de I.>..i t, urn .6 <.Wor k.~rvr ......en
de bc!Olissin<] te vel"t.l:<lgen, Want tot.
t1U to« let\l;; uitstel i_l'S afstel.
Ieman<.J van de proct'sgroep 'Kalkar'
wil een gelukbt<:1legram sturen aan
de effektieve inbrekerst.ers. Maar
nicmànd weet ".:-n naam, niéf'land weet
een adres. "WIn stuur ik het naar de
'wraak van jhr.mr.De nraauw', post
restant Neder land". jui cht hij, •• ,
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Het kantoorgebouw moet Je je voorstellen als -zeg maar wat- de Nederlandse Bank, alleen dan natuurlijk veel kleiner, ti verdiepîngen hoog en zo'n beetje vierkant. Pal ernaast nog zo'n kantoorflat
verbonden met open loopHeL.E ~~d{p
bruggen op a lle verdiepingen. De·~:.-".:I ;ze tweede staat op dit moment leeg.
Achter de flats om loopt een soort
afsnijpaadje. Het is daar ietsje
Den Haag: stel je voor a~s je het
donkerder en wat rustiger. Hier
ken':
het Centraal Station, pal
aan de achterkant hing een trap
dadrnaast Babylon. direkt daarnaas naar beneden vanaf het dak .. Een
het nieuwe bewaakte ministerie van trap voor de glazenwassers, zo'n
buitenlandse zaken. Recht hiertezwembadtr,'ipje. Alleen dan 'Wel
genover aan de andere kant van
25-meter hoog. De trap begint 4
een vierbaansweg: 2 kantoorflats.
meter vanaf de grond maar hij
In de meest rechtse daarvan is
werd bereikt. Vijfentwintig meter
het Direktoraat-Generaal En€'q~i{"
omhoog op een wiebelende trap
van het ministerie van Ekonomiemet een zware rugzak met gereedse Zaken gevest igd. Het I igt op
schap op je rug is niet niks. Op
een hoek. Ook aan de andere kant
het dak van de kantoorflat staat
een vîerbaanssnelweg. Op het via- nog een gebouwtje. Voor de liJt,
dukt schuin tegenover de kantooren de airconditioning. Het was
flat: een sn«::kbar die tot vier
niet moeilijk daarbinnen te komen.
uur 's morgens open is, Politie,
En toen lag de weg open! Het was
bewakins,sdiensten en heel veel
heerlijk rustig binnen
..
auto' s ze scheuren de hele nacht
Het was bekend waar gezocht moest
voorbij.
worden en gevonden werd wat geAls je Den Haag niet kent: stel
zocht 'Werd.
je dan voor: Hoog Catharijne aan
Moet je Je voorstellen: donderdag
de Wiboutstraat met een kantoordenken ze met de voorlopige afronflat direkt ernaast.
ding van het kamerdebat hun overwinning te halen: twee nieuwe
Het moest gebeuren, dat was het
uitgangspunt, daar was geen twij- kerncentrales. Komen ze vrijdag
op kantoor: zijn de kamers van
fel over mogelijk. De plannen en
de twee hoogste piefen daar komde lobbies openbaar. lets dóen,
pleet leeggehaald! Het lach en zal
dat is ook al belangrijk. In de
ze ......el vergaan zijn I 1n de agenvoorbereidingen zijn zoveel mogeda
van
de
Direkteur-Generaa I
lijk risiko's uitgesloten maar het
stond: vrijdagmiddag 2 uur interbleef linkt zo in de betonjungle
vie...... met journalist. Hoe zou dit
van Den Haag.

intervie...... verlopen zl.jn?
Zes grote postzakken vol is de
buit. (De Trou ...... meldde maandagmorgen: "de buit is zes postzakken vol dokumenten, aldus de aktievoerders. Volgens een woordvoeràer van het ministerie van Ekonomiese Zaken ....orden op het ministerie dossiers niet in postzakken
bewaard. )
Zes zakken vol dossiers, brieven,
notities, echt heel veel. Dat lees
je niet ze even door. Veel over
kernenergie. zeker, maar ook over
de aardgasprijzen, het heren-akkoord met Shell en Esso, de eksploitatie van de Noordzee. Alles
....at belangrijk lijkt is tweemaal
gekopieerd. uren. uren werk was
dat al. Het kost nog wel even wat
tijd maar jullie krijgen het te lezen, dat is zeker.
Het is niet alleen maar mbreken.
Veel tijd zal nu gaan zitten tO
het uitwerken, uitzoeken en het
naar buiten brengen .van
dokumenten.
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o'"eralmag je zelf lantaarns bij tekenen. Het was s' nachts zo mogelijk nog
lichter dan overdag. Bovendien waS
het ook nO<J eens de kortste nacht van
het jaar.
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