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OPROEP!
KOM NAAR

ALMELO
Komt allen naar ALMELO 00 4 maart om te demcn6trare~ tegen de uit
breiding van het UC-projekt. Met de Kamerbeslissing 00 I februari
is opnieuw een stap gezet op de heilloze weg naar een nukl~aire toe
komst, een weg die bezaaid is met risico's voor ons voortbestaan en
dat van ons nageslacht. Komt allen om te laten zien dat het UC-pro
jekt een waanzinnige onderneming is waar grote delen van de bevolking
tegen zijne "Liever vandaag aktief dan morgen radioaktief1"

REDAKTIONEEL
EOZW is deze keer eens op tijd.

Zoals u wellicht al gemerkthebt,is
hij niet meer zo dik. We gaan EOZW
vanaf nu tweemaandelijks uitgeven en
omdat we de abonnementsprijs niet
verhoogd hebben zullen we moeten
besparen op de dikte. Overigens,
het merendeel van de abonnees heeft
zijn abonnement voor 1978 NOG NIET
BETAALD. Vergeet het nu niet weer:
f7,50 (of graag meer) op gironr.
2946163,tnv penn.mr.SSKK,Amsterdam.
Erbij vermelden: EOZW 1978.
In dit nummer veel over Almelo en
Kalkar. Almelo,omdat de demonstra
tie op 4 maart weleens de belangrijk
ste zou kunnen gaan worden, die de
Nederlandse anti-kernenergie-bewe
ging heeft georganiseerd. Kalkar,
omdat de processen tegen de Snelle
Kweek Reactor elkaar snel opvoigen.
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Door de aandacht voor de gebeurte
nissen in Nederland en Duitsland,
zouden we Belgiij haast vergeten.In
dit nummer daarom een bijdrage over
de Belgische kernenergie plannen.

Voorts zal dit jaar in EDZW een
Scholingscyclus geplaatst worden om
onze lezers beter beslagen ten ijs te
laten komen. Er zijn artikelen gepland
over: 1. Radio-actieve stoffen,etra-

en uw gezondheid.
2.De splijtstofcyclus,aflevering 1:

Van uraniummijn tot opwerkingsfa
briek.

3.0e splijtstofcyc~us,aflevering2:
Het afvalprobleem.

4.1e tegen terrorisme te wapenen?
5.Levert kernenergie goedkope

energie?
6.Beiangen achter de kernenergie.



We zullen doorgaan

Wij zullen doorgaan,6ók nu het por
tret van de heer lubbers deze pagina
niet meer "siert". Lubbers,die de
kernenergie trein,zij het met veel
moeite,op de rails heeft gezet. Wij
zullen(moeten) doorgaan ook en voor
al nu een nieuwe regering en een
nieuwe minister van tcon.Zaken de
spliitstof voor die kernenergietrein
kost wat kost in Almelo wil laten
maken. De voortvarendheid welke de
regering toonde bij het besluit om
UCN uit te breiden maakt duidelijk,
dat de trein van Lubbers overgenomen
is door een groep stokers,dle er best
wat voor voelen het Kernenergievuur
tje flink op te stoken. De gang van
zaken rond de uitbreiding van de
verrijkingsfabriek is werkelijk bedroe
vend. Een besluit over de wenselijk
heid van het hele kernenergieproces
is nog niet genomen;toch speelt dit
niet mee voor wat betreft de uitbrei
ding van één van de schakels in dit
proces. Voorts wordt het parle-

ment voor een belangrijk gedeelte bulten
spel gezet. Dit wordt geslikt om partIJ
politieke belangen. Argumenteren helpt
niet. Tl,tljfelaars worder. gesust met het
idee,dat Nederland nu een vinger in de
pap houdt. Alsof we straks onze poot
stijf zullen houden,terwijl we nu toegeven.
Alsof we iets verder zijn zelfs al tekent
Brazili8 het Non Proliferatie Verdrag.
Wij zullen doorgaan actie te voeren voor
een energiebeleid,dat niet lasten en ri
sico's afwentelt op een bevolking,welke
geen werkelijke stem in de beslissingen
heeft. Wij zullen doorgaan met informatie
te verstrekken over Kernenergie en Kerc 

energiebeleid. Onder andere via dit blad.
[en belang rijke steun daarbij is uw abonne
ment en dat van bekenden van u,die ook
gern~ sseerd zijn in kernenergie. Plaat
selijke groepen zullen de losse verkoop
op bijeenkomsten, enz. moeten gaan stimu
leren. (Partijen zijn in consignatie ver
krijgbaar ) •

Tegen het stilletjes invoeren van kprne
nergie past maar é~n antwoord van de be
volking:NEEN,maar dan moet de bevolking
wel goed gefnformeerd worden. Met dat
te proberen zullen wij d~orgaan,met uw
steun•

...~
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U.C.DEBATTEN:TRIESTE VERTONING
dries van beusichem

Op woensdag 1 februari besliste
de Tweede Kamer tot uitbreiding
van de Almelose fabriek. De le
vering van splijtstof aan Bra
zilië is afhankelijk gemaakt
van een nader overeen te komen
regeling met Brazilië voor de
kontrole op misbruik van plu
tonium vanaf 1981.
Dit was een kompromis dat werd
neergelegd in een motie van van
Houwelingen (CDA). De regering,
die de Tweede Kamer had proberen
te forceren om ook de export
vergunning in te slikken ( want
anders zou het hele UC-pro.iekt
op losse schroeven komen te
staan) kapituleerde vooral om
een scheuring te voorkomen bin
nen de CDA/VVD koalitie. De taal
die van Houwelingen uitsloeg,
leek heel wat maar zijn motie is
"een motie zonder tanden", nau
welijks een wapen te noemen in de
strijd tegen de verspreiding van
atoomwapens omdat het van " te
kneedbaar materiaal " is vervaar
digd. Zo blijven de eisen die
aan de splijtstofkontrole in
Brazilië moeten worden gesteld
volledig in het vage. Brazilië
toonde zich dan ook nauwelijks
onder de indruk temeer daar de
BRD en Engeland lauw reageerden.
Direkt de volgende dag liet het
Braziliaanse regime weten niet
bereid te zijn om andere voor
waarden te aksepteren dan die
welke reeds eerder overeen waren
~ekomen en die weinig meer in
hielden dan dat Brazilië formeel
beloofde om onderhandelingen
over de splijtstofkontrole te
gaan beginnen met de Urenco
partners en het Atoombureau in
Wenen. Deze reaktie van het Bra
ziliaanse regime toont opnieuw
aan dat de beslissing tot uit
breiding van A1melo uiterst dis
kutabel is'. Het is dan ook zeer
waarschijnlijk dat de Almelo-kwes.
tie binnenkort wederom in de
Tweede Kamer aan de orde zal ko-
men. .
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Het ultimatum van de BRD aan
de Tweede Kamer om v66r 1 ja
nuari tot een besluit te ko
men smolt weg als sneeuw in
de zon toen de politieke vre
de binnen de eigen gelederen
van de CDA/VVD koalitie op
het spel kwam te staan. Dit
zgn.. ultimat'Qlll veroorzaakte
tijdens de UC-debatten een
rel binnen de Kamer want het
bleek dat den Uyl nog in no
vember met Helmut Schmidt had
gesproken die had laten weten
dat er nog wel een paar weken
bijkonden van~ege de regerings
wisseling. Den Uyl.liet dit
vastleggen in een notitie die
het kabinet nog vóór Kerstmis
heeft aangetroffen. Desalniet
temin besloot de nieuwe Mi
nisterraad op 30 december tot
uitbreiding van A1melo waarbij
van der Klaauw zich beriep op
Westduitse druk. Dat Helmut
Schmidt per telefoon een be
slissing v66r 1 januari had
geëist bleek achteraf een "mis
verstand". Er bestaat wel een
telegram dd. 23 januari, ge
richt aan het Min. van Buiten
landse Zaken dat afkomstig was
van de Nederlandse ambassadeur
in Bonn die op 12 januari Hel
mut Schmidt tegenkwam op diens
nieuwjaarsreceptie. fijdens die
ontmoeting scheen Schmidt ge
zegd te hebben dat West-Duits
land verder met de Engelsen
in zee zou h.ebben gegaan in
dien er niet v66r 1 januari
een besluit was genomen.
Het "ultimatum'" diende duide
lijk om de Tweede Kamer onder
druk te zetten. Alle andere
motivaties voor de uitbreiding
van Almelo, zo~s het weten
schappelijk niet ten achter
willen blijven, het scheppen
en waarborgen van arbeids·plaat
sen, het veiligstellen van de
energievoorziening in de Derde
Wereld enz. dient men in het
zelfde licht te zien. Het zijn



afleidingsmanoeuvres. Ons ver
zet tegen de "verrijking"', a
toomenergie en het onrecht in
de wereld zal doorgaan. Met de
beslissing tot uitbreiding
is opnieuw een riskante stap
gezet op de heilloze weg naar
een nukleaire toekomst. Neder
land heeft opnieuw een his
torische kans weggeworpen om
de weg terug te vinden uit
het atoomdoolhof waarin wij
verdwaald zijn geraakt. De
toekomstige garanties van Bra
ziliä zullen radioaktief be
smet zijn. We kunnen opnieuw
zoethoudertjes en afleidings
manoeuvres verwachten en het
zal niet meevallen om het
gordijn te pakken te krijgen
dat opgaat en zakt in het
gekonkel achter de schermen.
Dat de bravour van de rege
ring enigszins kon worden
doorgeprikt en de regering
min of meer gedwongen werd de
motie van van Houwelingen te
ondersteunen, is mede te dan
ken aan de oppositie in de
Kamer. Zo probeerde Ter Beek,
de woordvoerder van de PvdA
de CDA/VVD koalitie uit el
kaar te spelen toen het CDA
en de VVD zich verenigden ach
ter de motie van van Houwelin
gen. De interventies van Port
heine (VVD) waren onthullend.
Toen Ter Beek aan hem vroeg
of hij ook niet van mening
was dat de motie van van Hou
welingen inhield dat de rege
ring moest terugkomen op haar
besluit in te stemmen met de
Braziliaanse order, ging hij
in de oppositie maar even la
ter toen van Houwelingen het
zelfde aan hem vroeg sloeg
hij om als een blad in de
wind en noemde hij de motie
van van Houwelingen een steun
in de rug voor de regering.
Van Houwelingen zag dit' anders,
hetgeen iets blootlegde van
de tegenstellingen binnen de
CDA/VVD koalitie die voorlopig
lijken gelijmd of látent door
tikken als een tijdbom.

Al met al een trieste verto
ning. Hoewel de kranten de
afgelopen tijd steeds weer
berichtten over'nukleaire
ellende, scheen de Kamermeer
derheid de onopgeloste pro
blemen van atoomenergie, die
ons ekologisch naar een afgrond
voert, niet belangrijk te vin
den. De " vriendschap ft' met
de BRD wordt niet in de waag
schaal gesteld ook al krijgt
de BRD steeds meer nukleaire
kaarten in handen en drijft
de Westduitse atoomindustrie
vooral handel met fascistoïde
regiems. Dat radioaktiviteit
het erfelijk biologisch genen
matriaal kan aantasten hetgeen
onherroepelijk leidt tot een
toename van medisch noodzake
lijke abortussen, wegens de
reeds voor de geboorte gekon
stateerde mismaaktheid en gees
telijke defecten was geen punt
van overweging voor het CDA.

Dat we in een tijd zijn aan
geland waarin de ruimte door
de supermachten wordt gemili
tariseerd met statellieten,
waarvan er één met een komple
te atoomcentrale aan boord
boven Canada is neergestort
en daar dodelijke radioakti
viteit heeft verspreid, had
geen enkele invloed op de UC
debatten. Dat atoompolitiek
begrensd is door kapitaals
belangen en het streven naar
meer macht, hetgeen leidt tot
meer radioaktiviteit in de
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biosfeer schijnt op regering~

niveau nauwelijks verontrus
ting teweeg te brengen. ~ij

dens de Ua-debatten was er
geen vleug, geen golf van de
natuur te bespeuren. Alhoewel
de natuur er is om de mens
het leven in de schepping mo
gelijk te maken wordt de nu
kleaire aantasting van de na
tuur niet bij de besluitvor
ming betrokken want het is
niet meer de natuur die vibra
tie geeft aan het leven maar
de winsten en de technologi
sche vooruitgang.
Omdat de nukleaire problematiek
volkomen uit de hand dreigt te
lopen en er nu, binnenkort
geen weg meer terug is, omdat
een heleboel landen zonder
atoomwapens (Brazilië, Argen
tinië, Zuid-Afrika, Egypte,
Iran, Pakistan, Taiwan enz.)
met hulp van de westerse atoom
industrie intensief doorgaan

met de opbouw van een eigen
atoomindustrie, dienen wij ons
krachtig te blijven verzetten
tegen iedere Nederlandse on
dersteuning van dit alles.
Er is reeds gezaaid voor een
nieuwe maatschappij die zal
ontluiken als dit alles voor
bij is. Deze nieuwe maatschap
pij zal niet komen van de kant
vanwaar de destruktie gekomen
is. We zijn sterk als we nu
gemeenschappelijk en solidair
handelen. De demonstratie op
4 maart in Almelo moet op
nieuw een hoogtepunt worden
in onze strijd voor een wereld
waarin we niet meer bang hoe
ven te zijn om kinderen op de
wereld te zetten, waar de ri
vieren niet meer sterven, en
waarin het beton ons niet meer
verstikt.
GEEN UITBREIDING VAN HET UC
PROJEKT IN ALMELO ~

bussen
Fercti~3n~ ~e Bijer

Zuid Nederlan.cl regi0r~ummer 6

J.\'~. r~Fsstraat 65

085-450564

05200-17071Zwolle

Jan Bos

Lauwers 1

Gelderland reqionurnmer 7

v.-rillern 'reering

Onderlangs 112

Arnhem

Twente regLonuwmer B

oeO-2234(J8

_=:..::..;:c:::~"c::::::::..:: \':illem Pa u lL 080-77268,

80e11e Elzen

De we t s t r ao t 49

Hengelo 05400-25533

Salland/N.O. Polder! 0 Flevoland regiunummer 9

Mevr. Pellinkhof

TurKstraat 45

, Zwolle 05200-36457

Groningen/Drente regionurnmer 10

Allard ten Dam

Haddingestraat 17

Gro~inge9' 0~0-134052

Friesland regionumLer 11

Willy Be,F'ksma

LeeUWar?en 05100-65205

Postadres Syske Imberg

S~hieringerweg 147

Leeuwarden

Landelijk vervoerssekretariaat(Alleen vervoer:)

030-3i4314

ir:: qp\tal van

020-221369

035-14533

070-653669

1II

Den Haa'1

Jos Schoenmakers

Loenensestraat 122

Utrecht 030-317731

rra- vr 19.00 - 21.00 uur

za 14.00 - 17.00 uur

Den Haag 070-395083

2e WterinQF1.antsoen 9

Brakenbu~~~traat 9

Maatschappijwinkel

Voorclarenburg 12

:,ctIlèel-ijk Sel<:retari<:Îat

bilver:~ult'

h~~t Gooi r eq Lortumrne r J

Stichting Triangel

Roy Binshergen of nocd:

Egbert Pelgrim 033-41083

Zuià Holland rp:1ior:urnrLer 4

Peter Tolenaars
Loosèuinsekade 251

~~j: regionumner 5
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Made in Belgium,
I,

TeJtW-ijl -in NedeJt!and "ALMELO" volop -in het bltandpul'Lt staar; gaan de bdg-iue I,
CLtoombaJtonnen vJtJ.jwel gell.l.U6loo.ó doolt met hun snode plannen. I
Bdgü. heeM geen (e-igenl uJtan-iumve.Mijk-il1g·t>6ablt-i.e..k .... en dat: -i..6 onqevee». de
en-ige ontbltekende .6c.hakel ,(.1'1. de belg-ielle .ópl-ijtlltonc.yc.lUll.
Ga d' ft maalt even vooft zille.n:4 kommeJt.ll]e.et weftkende ke..Jtnc.ent..ftale.ll te. Voel (met
fivee exe.mplaJte..n), T-ihange en Chooz, êën ~-i '..t6to .ót..aven6abft~ek te Mol, ~én
o eJtUn.6 ab,t<..e.~ *Eutwc.hem-ic.* te Mol, en plannen voon: q~_~ van Jtad,toaktie6anvr- In e buurü. van Mol. Vaa!tYI.aq-llt kent.. BeRg Ie. een OmVatlgJU..jT" ótudl.ec.ent''l.um,
te ot , waaJl ook een onde.ttzoe.kll-in.ótituut van Eunarom Ü ge.vuügd.

'Oe toekarn.ótplanne.Yl Uege.n eft ook Met om: te. Voel (bl] Antwe.tr..penJ uonde» mome.vrt"".e
.twee ke!Lnc.e.ntJtale.6 gebauwd - om u.(.te.ütdcfi.!k een r.eJtn-patr.k va:'1 6 centnai.es te
Jtea.f...üefte..n -
-e'l. be.~t..aan p.f..annen VOOlt ke..Jtnc.en.tJta..e.u te V,wê., T.<.hange, Al'tdenne en Ba6-011a.
-daa..nnaast: i.s onlaYlg~ bekend gwoftden dat een paulkulie.Jte onde'mem-ing IBefgo-

Nuc.le.a.,(.Ji..e J ..te Botr..gwoJtm e.en enoJtme. llpUjt.óto6.ótave.n6abJtJ.ek. wil bauwen, waa'l
vooJt!op~.g jaa...'!.Ujk.6 1500 .ton .~pi...-i...jt.6to6 gepJwducevtd zal gaa.n iconden (tm..t vat
doende i.6 vaalt 10 keftnc.ent~ale..6 van 1000 MWJ.

En ga zo maalt dooft..••.••.

~
1.. lOB.F.e., ..5pl~~tof~!eI1l('..tl., Mor
2, l!>e1'O'''IlA,lta,r~
~..!=!ÁrOc.\'lll.1Mic..
4. S.C.l<. ,,,-n..J;e ~".:Il\A ... k~l/\t"«qie)

• bQSt-Q~'''ldt 'l;:e<"ce..rttdl€s
~ __""d'e,"Iorlf.."" !\lOl..

.. OPwert.;"'95rlonil<. EbIl.DC.. GMIC

• ~p1a,,<tt 'plytst"ff.>bri(i( (tlor~lVDf~

o geplll.,Q. l<:.e.lw:e...~l'"

11/!//////lJh );:~tl~V\ voor "'1"">16':)
.. ~tÁ;\ltticf "'f~\ i"iMol)

\.>Jt?::- ;
juF:: ';:-:;~..'0" I

."~" ...:

Aógezlen van deze toekom.6tmuz~ek, ~t..aat.. e.~ -in de diJtekte toekom.6t nag mee.tr.. te.
gebe.u.Jten: de we.deJvi.ng ebJtu.-i..knem-ing van de opweJt/Ung.6na.bJtJ.ek Ewwchem,[c., en de.
pJtOeónem-i..ngen VOOIt moge..Ujk Op4lag van JtacUoakUe6 aóvat -in de Rupe.Ue UeU.a.ge.n
van de Be1.g-iue Kempen.

EUROCHEMIC .

In MOl/Dessel staat sedert 1964 een ~ABRIFl{, lIIelke door 13 europese
landen in IEXmOCHEMIo-verband" weld q:lgezet alder auspiciën van de 0Ea)/0ES0.
Tussen 1957 (het jaar- van oprichtin:J> en 1964 (de bouw van de fabriek) bleek
reeds, dat er in diverse landen een aantal vertrëgÏJl3en!moeilijkheden/stru1:"beliIgen
rezen ten aanzien van de toepassing van kernenezgie.
EurochEmic Zal in eerste opzet 'slechts" splijtstof met natuurlijk of laag ver
rijkt uranium gaan qMerken; weldra besloot men an ook het hoog-verrijkt splijt-
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cp dit punt bestaan er 'meningsverschillen' tussen Nederlandse en Belgiese
desktmä.igen: volgens de Belgen stroant het water in ~stwaartse richting (naar
de SChelde), terwijl de Rijksgeologische Dienst van Nederland de 'noordelijke'
koers aanhcudt (naar de Maas) •
Natuurlijk maakt dit op zich niet zoveel uit: feit blijft dat er grcndwater
l:esnet kan worden, en dat er fatale dingen kunnen gebeuren. Trouwens, voor de
bereiding van Belgies Bier is ook grondwater nodig..•.

On aan te geven hoe dubieus deze oplossing is, kan gewezen worden op een aantal
kleine 'ongelukjes' bij het verglazen van het afval: als gevolg van de hitte
~rking van het afval, zijn er reeds (in het laboratorium) diverse glazen knik
kers opengebarsten, waardoor hoogradioaktief materiaal bloot kwam te liggen.

M::manteel neemt meemt men voorbereidingen voor een proefboring in de kleilagen
(op 200 IlEter diepte), on daar een 'piloot-ru.:imte' te konstrueren waarin diverse
'droge' proeven (zonder radioaktief materiaal) zullen worden uitgevoerd.

De verantwoordelijke deskundigen te Mol verzekerden ons, dat er vOOr het jaar
2000 geen gram afval gedunpt zal gaan worden, atdat men niet over een nacht ijs
wil gaan .•••.

Een ding is zeker: het zal in ieder geval een keer gel:euren. Vooral andat alle
tijdelijke oplossingen voor opslag bovengronds niet l:evredigend zijn, en vooral
andat er steeds meer enonne hoeveelheden afval bijgeproduceerd worden. Als de
uitbreiding van EUROCHEMIC/BEIGCPRCCESS doorgaat, zal het terrein te M;)l te klein
zijn cm alles te kunnen herbergen. Op die manier krijgt men een alibi in handen
on zo snel JOOgelijk met dlll:t!'ingen in de kleilagen te beginnen•..•

Zo\o.el nederlarrlse als l:elgiese groepen zullen deze ontwikkelingen op de voet
blijven volgen, en tijdige 'maatregelen' nemen on te voorkernen dat Belgiese en
Brabantse 1<EJItlen zullen worden aangetast.
"GEEN TROEP OODER QilZE S'IOEP. lt

GEEN HEROPENING VAN DE
UROCHEMIC TE DESSEL

Geen radio-akfielle vervuiling
van de Kempen I

Als alternatief stellen wij:
+ Omschakeling van de kernenergie met behoud van de werkgelegenheid

voor de mensen die er werken.
+ Bestaande voorraden aan energiebronnen kunnen bij een doeltreffend

beleid onze energiebevoorrading veilig stellen.
+ Nieuwe milieuvriendelijke energiebronnen zoals zonne- en windenergie

moeten ontwikkeld worden.
Daarom roepen wij alle geinteresseerden, veren~g~ngen en groepen op

om mee te werken met het l-oktoberkomitee van de Kempen en deel te nemen
aan onze aktiedag tegen de heropening van de Eurochemic op zaterdag 28
januari op 't Rondplein te Mol.

Kontaktadres voor iedereen die informatie wil of wil meewerken:
JAM-klub, Statiestraat 44, Mol.
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materiaal (van ova, onderzoekreaktoren) te bewerken, an "het nog aanwezige ura
nium en het gevot:mde plutonium er aan te onttrekken".
In 1971 kondigt de Beheer-raad van Eurochemic aan de aktiviteiten op het gebied
van de ~king te zullen staken (in 1974). Deze beslissing werd ingegeven door
het feit, dat Eurochemic te klein was cpgezet on ooit rendabel te kunnen draaien.
Bovendien waren een aantál landen (Engeland, Frankrijk, W.Duitsland en Nederland)
al léIDJ 'weggelopen', terwijl in Frankrijk en Engeland partikuliere opwerkin:Js
fabrieken waren opgezet (resp. te La Hague en Windscale), waar Ook. Nederland zijn
spul, kwijt kon.
Belgie bleef letterlijk en figuurlijk met de ~ebakk.en peren zitten: 650 kilo plu
tonium, 800 m3 hocxJ-radioaktief afval, 4000 m middel-aktief afval en 4000 m3 vast
afval staat op de terreinen van Eurochemic te wachten op verdere berichten.
Dit spul moet voortdurend gekoeld en geroerd w:::>rden, on te voorkanen dat er kata
trofes gebeuren •••.

On alle knopen door te hakken en an een einde te maken aan alle onzekerheid
over het voortbestaan van deze (sedert juli '74 "slapende") 0pvAerkingsfabriek,
heeft de belgiese regering besloten an Eurochemic voor 100% over te nemen.
De andere 12 landen zullen worden uitgekocht (door de aandelen ter waarde van
bijna f 100 miljoen over te nemen), de naam zal w:::>rden gewijzigd in BELGOPROCESS,
en de fabriek zal IDrden uitgebreid tot vijfmaal de huidige grootte (d.w.z . tot
300 ton O];1tJerkingscapaciteit per jaar) •

Tegen deze ambitieuze plannen bestaan grote bezwaren, z~l van belgiese als
van nederlandse qroepen, Ininers, een opwerkingsfabriek loost diverse radioaktieve
stoffen via de ventilatieschachten (]t), die - in dit geval - bijna rechtstreeks
naar Nederland (Eindhoven/Tilburg) zullen overwaaien bij de overheerseend zuid
westen winden.
De belgiese bevolking heeft nog één reden meer an sterk gekant te zijn tegen
deze plannen: de kosten van deze hele operatie zullen worden doorberekend via
de elek.triciteitsprijzen, wat op zich niet verIDnderlijk is voor Belgie, waar
alle elektriciteitsnaatschappijen partikuliere ondernemingen zijn.
Naast de gevaren met de opwerking, zullen er enonne hoeveelheden radioaktief
afval worden opgeslagen op een relatief klein terrein.
Zoal eerder is venneld, vormt dit afval een probleem op zich. sedert 1970 neemt
men te l\bl diverse proeven voor een ncgelijk definitieve oplossing an dit spul
op te bergen. Na indanping tot poedervorm, zou het afval in bitumen worden ge
goten, of in glas ingesrrolten an de hitte-afscheiding te temperen. Vervolgens
zooden deze glazen knikkers in metalen houders \'JOrden verpakt, en gereed gemaakt
voor de definitieve opslag in de bodem,

Afval in kleilagen?

De definitieve opslag van radioaktief afval in Belgie hoopt men te vinden
in de kleilagen in de Belgiese Kanpen, in de zogeheten "Rupelse kleilagen".
zoals Nederland de oplossing probeert te vinden in de zoutkoepels, en Zweden
in de granietrotsen, zo bedenkt Belgie z'n eigen oplossing: in de klei.
Na twee jaar geologische en hydrologische proeven en studies, beweert het
Studie Centrum voor Kernenergie te ~l, dat de kleifoonaties (op Ongeveer
200 meter diepte) uitstekend geschikt zijn voor deze opslag. De kleilagen
schijnen volledig ondoordringbaar te zijn, hetgeen voorwaarde is cm te voor
kanen dat bemet afval in kontakt kant met het grondwater.
Juist dit grondwater is - voor wat betreft Brabant - een bron van voortdurende
bezorgdheid: het grondwater 'stroant' richting Nederland (noordwaarts), waar
diverse waterleidingmaatschappijen 't oppanpen en naar de Brabantse huizen
transporteren.

X Als we de totale lozingen in de
splijtstofcyclus bekijken, blijkt
dat kerncentrales ongeveer 3%, en
opwerkingsfabrieken ongeveer 95%
van de totale radioaktieve ver
vuiling veroorzaken! 9



S1:Op kalkar
Eind januari werd door het LEK
en duitse BI's een bouwstop voor
de Kalkarcentrale aangevraagd.
Well~cht is bij het verschijnen
van dit nummer d~ uitslag bekend.
Om inzicht te geven in de steeds
ingewikkelder juridische proce
dure tegen Kalkar geven we hier
een overzicht van de laatste ge
beurtenissen en de perspektieven.

Het proces van 18 aUfustus 1977
Toen 18 aug. 1977 he proces te
gen de kweekreaktor diende voor
de rechtbank van MUnster koncen
treerde de rechter zich op de
wettelijke basis voor het besluit
tot de bouw. Mocht de beslissing
wel door de regering genomen wor
den op grond van de bestaande
~~r~~~~Es!~!e!? Deze wet dateert
Ul~ ae perlode dat er alleen nog
maar sprake was van de bouw van
lichtwaterrèaktoren, ook wel kon
ventionele kernreaktoren genoemd.
De veel verder gaande techniek van
de kweekreaktor werd aanvaard en
doorgevoerd met de algemene be.pa
lingen van deze wet. De rechtbank
betoogde dat de bouw van de kweek
reaktor dusdanige konsekwenties
had, dat daarvoor de wet aangepast
behoorde te worden. Kalkar toe
staan betekent een keuze voor de
plutoniumekonomie. De gevolgen van
deze keuze zijn verreikend voor de
bevolking. Dat behoort een zaak
voor het parlement te zijn, e~ mag
niet berusten op een beslissing
van de regering zoals nu het geval
is. Als deze beslissing op grond
van de kernenergiewet genomen kan
worden, .dan wordt het eens tijd
dat deze wet getoetst wordt aan de
gro~dwet, zo ongeveer redeneerde
de rechtbank van MUnster, en gaf
daarop deze zaak over in handen van
het konstitutioneel hof in Karls
ruhe. De rechtbaak ontdeed zich
daarmee een beetje gemakkelijk van
de problemen. In de eerste plaats
vermeedt ze zo de eigenlijke rec~t

zaak waarin voor- en tegenstanders
hun argumenten aandragen over de
kans en de omvang van een ongeluk.

1

Màar·ook liet ze het probleem welke
de gevo~gen van een'plutoniumekono~
mie dan wel precies zijn, onbeant- .
woord. De 'rechtbank legde terecht·
het verband met de bouw van de
(gevaarlijke) opwer~ingsfabrieken,
die door de snelle kweekreaktor .
noodzakelijk wordt. Ze noemde het
gevaar dat vervoer van hoogradio
aktief afval met zich meebrengt en
het gevaar van de verspreiding van
materiaal voor kernexplosies dat
zowel in handen van terroristen
als van steeds meer landen kan ko
men. Deze punten zijn alle van we
zenlijk belang, maar juridisch
zijn ze val1. geen betekenis zolang,
dat niet bewezen is, zolang ze
niet hard gemaakt zijn of aange
toond is dat de gevaren reëel zijn.
Het is begrijpelijk dat de recrr~

bank er geen trek in had zich hier
mee te be~asten. Ze zou dan zelf
getuige-deskundigen moeten gaan
oproepea, feitenmateriaal verzame
len e.d. Maar nu belast ze in feite
bet konstitutioneel hof ermee.

Het konstitutioneel hof
Voordat bij een rechtbank eenmaal
een zaak in behandeling genomen
wordt, moet altijd eerst worden
vastgesteld of een zaak 'toelaat
baar' is. Dwz er wordt gekeken of
de zaak voldoet aan de eisen die
het werkelijk tot een recht zaak
maakt. Op 8 febr. werd bekend dat
het hof deze zaak inderdaad 'toe
laatbaar' heeft verklaard,' en dus
in beh&ldeling neemt. Het kan een
langdurige geschiedenis worden,
waarbij de kans bestaat ,dat de
basis waarop uiteindelijk het be
sluit genomen wordt, dubieus is
omdat het hof zelf bepaalt wie ze
wil horen en wij daar geen invloed
op uit kunnen oefenen. Intussen
zal in elk geval de kernenergiewet
worden uitgebreid en aangepast.
Daaraan wordt n~ op de ministeries
al gewerkt. Men mag dit overigens
niet vergelijken met de ultra- .
snelle behandeling van het isola
tiewetje van RAF gevangenen. Het
opstellen van deze, zeg maar



nie~we, wetsgedeelten is juri
disch aanzienlijk ingewikkelde~·

en kost daarom meer tijd; zo ook
de behandeling. Het is daarbij on
duidelijk hoe het hooggerechtshof
een wet zou moeten toetsen, als
de volgende al praktisch onderweg
is.

De bouwstop
Dit is de situatie waarin door
ons een bouwstop is aangevraagd.
Zolang een zo wezenlijke kwestie
als de vraag of de bouw van Kal
kar op basis van de kernenergie
wet wel grondwettelijk gerecht
vaardig is, niet is behandeld,
achten wij het onjuist door te
gaan met de bouw. Deze eis,
stop met bouw, is voorgelegd aan
de rechtbank in DUsseldorf.

Kalkar en de opwerkingsfabriek
Het is goed hier nog eens spe
ciaal te wijzen op de opwerkings
fabriek, het belangrijkste onder
deel van de plutoniumekonomie
naast de snelle kweekreaktor. Deze
fabriek is er de logische konse
kwentie van. Theoretisch zou een
systeem van alleen lichtwater
reaktoren het zonder opwerkings
fabriek kunnen stellen. Bij de
kweekreaktor is dit niet zo, van
wege de produktie van plutonium,
dat in de opwerkingsfabriek in
een bruikbare vorm wordt omgezet
voor andere, nieuwe kerncentrales.
Dit laatste is een chemisch proces.
De problemen die zich hierbij voor
kannen doen, zijn nog lang niet
alle opgelost. Niet het minste
daarvan is ook de afvalopberging.
De gevaren die ermee zijn verbon
den, zijn enorm. Bekend is het
geheime overheidsrapport &at de
duitse miljeuorganisatie·BBU te
pakken kreeg en publiceerde, en
dat spreekt van een ongeluk waar
bij 10.000.000 doden zouden kun
nen vallen • Om nog maar niet te
spreken van de sterfte op langere
termijn en het langdurige verlies
van ons besmette woongebied. Ver
der noemen we hier nog de gevaren
van de kontrole en bewaking van
dit alles; waarbij geen risiko
kan worden genomen en daarom
iedereen potentieel verdacht. maakt.

Werkgelegenheid
Het gaat ons er natuu.rl;i.jk niet om
de werkgelegenheid van de· arbeiders
die bouwen aan de kweekreaktor in
gevaar te brengen. Dat is niet ons
doel, .maaz- wel een gevolg van onze
aktie. Wij menen dat el~e dag die
verder wordt gewerkt aan dit pro
jekt er een te veel is, dat elke
gulden of mark die eraan besteed
wordt, kwaad geld is. Daarvoor
zijn de gevaren te groot. We zijn
er dan ook niet rouwig om als de zaak
gestopt zou Irlorden, al beweren de
bouwers nog zo hard dat ze er zo
veel schade door oplopen. De scha
de die de plutoniumekonomie eens
zeker zal veroorzaken is daarbij
onvergelijkelijk veel gro t er ,
Ernstig is dat door deze onver
antwoordelijke keus, de ontwikks
lingen in de richting van een
veiliger energievoorziening wor
den afgeschermd en daardoor vei
liger werkgelegenheid van vele
arbeiders in gevaar moet komen.
Wij zullen volhouden en onze
strijd blijven voeren, zowel
voor de rechtbank als in de
politiek, op straat en in het
parlement.

BLIJF DEZE STRIJD STEUNEN:

Procesgroep LEK.
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KAN· KALKAH ONI -

PLOFFEN??
RAPPORT OVER HET GEVAAR VOOR KERNEXPLOSIES BIJ DE KALKAR-REACTOR.

12

Het landelijk Energie Komitee heeft
eind november 1977 een vertaling
uitgebracht van de eerste twee rap
porten van Richard Webb over Kalkar.
Ze geven de resultaten van het on
derzoek weerfdat deze onafhankelijke
Amerikaanse reactorveiligheidsdes
kundige heeft verricht in opdracht
van het LEK voor het proces tegen
Kalkar. Zonder dit wetenschappelijk
werk zou dit proces niet met succes
gevoerd kunnen worden.

~2~~!~=~~~~~~!:
"Het nucleair explosiepotentieel
van de SNR-300 in Kalkar" is moei-
I iik leesbaar voor mensen zonder aca
demische natuurwetenschappelijke op
leiding. Wel is in het rapport een
leesbare samenvatting opgenomen,
waaruit hier de belangrijkste conclu-
sie: In de kalkar-reactor zijn

in principe kernexplosies
mogelijk met een kracht van 610 à
50.000 kg.TNT,terwijl de reactor met
zijn betonnen omhullingen slechts be
stand is tegen explosies met een
sterkte van 83 kg.TNT. Het optreden
van een dergelijke zware kernexplosie
zoufbehalve de tienduizenden vrij di
recte slachtoffers,de ontruiming van
een gebied 5 maal zo groot als Neder
land noodzakelijk makenfdoor de ver
spreiding van plutonium over een der
gelijk gebied.

~~~~~.~~~._he!~~2e2rt.

Kamerleden uit verschillende frac
ties(Van der Lek,PSP;Epema/Srugman,
PvdA;Van Houwelingen,CDA;jansen,PPR;
Lambers/Hacquebard,D-66;Voortman,PvdA)
hebben op 15 december 1977 diepgaande
vragen gesteld n.a.v. de conclusies
van het rapport. Ze verwachten van de
regering,dat ze zich uit het SNR-pro
ject terugtrekt, tenzij ze de kamerle
den kan overtuigen van het ongelijk

van Webbe Verder willen ze een soort
gelijke studie over de veiligheid van
de Franse Super-Phé~ix kweekreactor
(waar Nederland ook aan meebetaalt).

~E!.!~op h~~E~!'

Bij de laatste aflevering van de EEG
hoorzittingen over kernenergie in
Brussel(24-26jan.) is door Speelman
van het Energieonderzoek Centrum Ne
derland een nogal minne" poging gedaan
het rapport zwart te maken: Zonder het
rapport of de auteur met name te noe
men wilde hij,door een aantal,voor hem,
aan het rapport klevende tekortkomin
gen te noemen,de indruk wekkenfdat het
als niet ter zake doende kon worden
afgedaan. Wetenschappelijk is de
kritiek va~ Reynders,die in de Groene
van 25 jan. wijst op onvoldoende argu
mentatie voor een van de veronderstel
lingen in het eerste deel van het rap
port. De Nederlandse groep,die Webb's
werk begeleidt,had vorig jaar zomer
dit bezwaar al onderkend. Wezenlijk an
dere resultaten werden ook met een na
dere argumentatie niet verwacht. Dit
wordt inmiddels bevestigd door nadere
berekeningen van Webb in het pas ge
produceerde derde deel van het onder
zoek.

Deel dr!~~~~_~~!.

Het derde deel van het rapport is in
middels in ons bezit. In Duitsland
wordt aan een Duitse vertaling gelJerkt.
(voor de rechtbank). Het LEK denkt o
ver een Engelse uitgave,die minder
duur zal zijn dan. de Nederlandse en in
ternationaal beter bruikbaar is.

iiHet-n~cleairexpi;;siepoteiitie;l-van
de SNR-:mO in Kalkar" door R.Webb.
Bestellen bij het LEK,p/a 2ewetering_

plantsoen,A'dam. f15 f- Giro 3567199
tnv penn.mr. LEKfA'dam.



'lAAR RECHT ONRECHT WORDT, WORDT VERZET EEN PLICHT.

Solidaritätskonto des Ermittlungsausschusses der BUUlHambur
cJo Curt.Jurgen Polsc:her 9
Bank fijr Gemeinwirtschaft Hamburg, OsterstraBe
Kto.-Nr. 2 249 791 5

over de Grohnde-prooessen
Tegen 13 deelnemers aan de
demonstratie in Grohnde op
19.3.'77 zijn op het moment
in de BRD processen aan de
gang. Tijdens de demonstratie
in Grohnde werd een poging
ondernomen om de bouwplaats
te bezetten. De Polizei greep
in toen demonstranten erin
slaagden om een gat te maken
in de omheining en voerde ter
paard charges uit waarbij vele
demonstranten ernstige ver
wondingen opliepen. Op wille
keurige wijze werd een aantal
van hen er uitgepikt en ge
arresteerd. De uit politie
verklaringen " gekonstrueerde'"
beschuldigingen zijn zo zwaar
dat de aangeklaagden moeten
rekenen op lange gevangenis
straffen. Om de ernst van die
beschuldigingen nog eens extra
te beklemtonen, moeten de
aangeklaagden versohijnen voor
de "grosse Strai'kammer'" in
Hannover, een rechtbank waar
alleen prooessen worden afge
handeld waarbij veroordelin
gen tot minstens één jaar ge
vangenisstraf zijn te ver
wachten. Op 13 en 16 januari
hadden de eerste processen
moeten plaatsvinden. Echter
omdat de twee aangeklaagden
die het eerst aan de beurt
waren, het vertikten om op
hun eerste procesdag te ver
schijnen en buiten het ge
rechtsgebouw een demonstratie
werd gehouden, werd tegen de
ze beide aangeklaagden en 4
anderen een bevel tot arres
tatie uitgevaardigd. Dit be
trof ook Llnda Engelbert die
in de nacht van 13 op 14 ja
nuari werd gearresteerd hoewel
zij sinds verleden jaar (22.11.
'77}, toen het haar door 600
demonstranten onmogelijk werd
gemaakt om voor de rechtbank
te verschijnen, vrij rond
liep. Haar arrestatie staat
in geen verhouding tot de straj
die haar in het ergste geval
boven het hoofd hangt. Haar
wordt "Landfriedensbruch" ten
laste gelegd. Volgens de po
litie had zij enige malen te
gen het scheenbeen van politie
agenten aangeschopt. Zij zou
op de dag van de Grohnde-de
monstratie in een geel zeil jack
gekleed zijn geweest, hetgeen
later werd herroepen door een
politieagent, die verklaarde
dat hij zich best daarin :ver
gist kon hebben " want het
zou inderdaad ook best een
groene Parka geweest kunnen
zijn ft. Vlgs. een vertegen
woordiger van de BUU-Hamburg
is vrijspraak na deze "Haft
befehle" niet meer mogelijk.
Het feit op zich dat deze pro
cessen plaats vinden, alsook
de wijze waarop en de uitla
tingen van de Minister-Presi
dent van Nedersaksen (CDU}, die
verklaarde dat het in Grohnde

ging om kriminelen, wijzen erop
'dat het hier gaat om de krimi
nalisering van de gehele anti
atoombeweging."Wij allen zijn
aangeklaagden" stond op de
spand~eken die tijdens demon
straties tegen de Grohnde-pro
cessen werden meegevoerd. Net
zoals het demonstratieverbod
in Kalkar blijkt ook hier het
bewijsmateriaal tegen de Grohn
de demonstranten van twijfe1
achtig a1100i. Zo droegen som
mige aangeklaagden vlgs. de
politie wapens of wapenachtige
voorwerpen bij zich die soms
he1aas in het gedrang van de
veldslag zoek zijn geraakt en
daarom nu niet als bewijsstuk
ken op tafel kunnen worden
gelegd. Ook nu wordt de terro
ristische mythe tegen demon
stranten gebruikt met het doel
de houding van het publiek te
belnvloeden. De fysieke re
pressiemiddelen worden gekop
peld aan een psychologische
oorlogsvoering. Het werkelijke
niveau van het geweld dat de
politie toepaste wordt daar
mee verhuld. Er moesten bij
de demonstratie in Grohnde
7 demonstranten klinisch in
een ziekenhuis worden opgenom
een ziekenhuis worden opgeno
men, 50 moesten ambulant
worden behandeld en 220 de
monstranten moesten door de
Rode Kruisploeg (Sanitäts
dienst) worden behandeld.
Tevens moesten van honderden
demonstranten de ogen worden
uitgespoeld vanwege de chemi
sche middelen waarmee de po
litie sproeide. Om een indruk
te geven van de zware verwon
dingen: hoofdwonden, zware
hersenschuddingen, nierbescha
digingen, armbreuken, neus
beenbreuken en buikwonden.

De Grohnde-processen dient
men niet te zien als een ge
isoleerd verschijnsel. De
CDU heeft bv. een wetsvoorstel
in petto op grond waarvan het
mogelijk moet worden om een
ieder strafbaar te stellen
die zich niet uit een mensen
massa terugtrekt, van waaruit
-gewelddadige" akties dreigen
te worden ondernomen.
Verder zou daarmee het bij
zich hebben van wapens of
"wapenachtige'" voorwerpen
verboden moeten worden ( denk
nog eens terug aan de gebeur
tenissen op de weg naar Kal
kar op 24.9.'77 ).

Helmut ostermeyer, een jurist
die tot voor kort les gaf
aan de juridische faculteit
van de universiteit in Bie
lefeld, kreeg onlangs een
Berufsverbot wegens het schrij
ven van een artikel in een
vaktijdschrift over het "
Recht auf Widerstand " tegen
de bouw van atoomcentrales.
Hierin baseert hij zijn ar
gumentatie op de Westduitse
grondwet waarin bv. staat dat
ieder recht heeft op leven
en fysieke gezondheid. Ver
der dat alleen maar grond
mag worden onteigend voor
projekten die het algemeen
welzijn dienen.
Het is niet het eerste Berufs
verbot voor een atoomenergie
tegenstander.
De "Atoomstaat" is in opmars.
Solidariteit met de Grohnde
demonstranten en met Helmut
Ostermeyer 1

dries van beusiehem



EINDELOZE

BOEKBESPREKING: EINDELOZE ENERGIE,
Alternatieven voor de samenleving I
ERIK LYSEN, Aula 6DD,Exacte wete~

schappen. j7,50.

"aak krijg :je,als je in een informatie
kraampje op de markt,op congressen en
andere bij eenkomsten staat,de vraag
of je ook iets over zonneenergie,wind~

energie of andere "alternatieve" ener
gie hebt. Ook sturen veel scholieren
brieven naar het SSK-secretariaat met
verzoeken om informatiemateriaal voor
een werkstuk. Nou,"iets" erover hebben
we in de SSK-kraam altijd wel. 'Echter
alleen maar als onderdeel van een bro
chure over kernenergie of alleen maar
een kort overzicht. Vanaf november
1977 kan ik deze informatievragers
doorverwijzen. naar het boekje ven Erik
Lysen. In een leesbare st~l legt hij
eerst uit,waar we over praten,els we
het over energi.e hebben. "ervolgens
kome~ ·een aantal energiebronnen aan
bod: Zonneenergie en daarvan afgeleide
vormen als windenergie,temperatuurver
schillen in oceanen,golfslag,waterval
len,energie uit organisch afval en
verder Eb en vloed,aardwarmte en kern
fusie. f-aarna volgt een hoofdstuk o
ver opslag,transport en distributie
van energie,energiebesparing en enkele
persoonlijke "Overpeinzingen voor de
toekomst". Voor degenen,àie nog ged~

tailleerder informatiewillen,geeft hij
een uitgebreide literatuurlijst. Over
het algemeen heb ik een positief oor
deel over dit boekje. Toch enige kri
tiek: De hoofdtitel"Eindeloze Energie"
wekt wat mij betreft te veel de indruk,
àat"we ons geen zorgen meer hoeven te
maken:het kan n:iet oP". Zonneenergie
is voor menselijke begrippen wel einde
loos lang in de tijd beschikbaar(nog
ongeveer 4,5 miljard jaar). Maar per
dag en per jaar valt een beperkte hoe
veelheid zonnestraling op aarde(Overi
gens was dit in 1975 nog ongeveer tien
duizend maal zoveel,als in dat jaar .
door de gehele mensheid verbruikt
werd). Deze energie moet echter wel
verstandig gebruikt wordentAangepast

Ferdi Spit.
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ENERGIE

aan de ecologische"wetten" en sociaal
aanvaardbaar.' In zijn "Overpein
zingen voor de toekomst" zegt hij ener
zijds,dat de termijn waarop en de mate
waarin de,in dit boek behandelde,ener
giebronnen in de toekomst zullen bjj
dY.'agen in het energieverbruik: "af
hangt van onszelf,van u en van mij".
Anderzijds moeten we ons realiseren,dat
~e door de gordijnen dicht te doen,de
waakvlam uit en op de fiets naar ons
werk de energieproblematiek niet op
lossen!"De industriële structuur,de

Hierzi~u waarwannte ontsnapt.Ukunt niet
alles tegenhouden.Maarhet verlies dOOl'
kieren(t23~ isechtonnodig.

handel,de gehele maatschappij is inge
steld op een hocg en groeiend energie
verbruik". Dat \\'e dus liuiten een
persoonlijke andere levensstijl ook po
litiek actief moeten z~n,verreeldt hij
niet expliciet in zijn overpeinzingen.
Ook niet,dat we daarbij sterke tegen
krachten en belangentegenstellingen
op onze weg zullen vinden. Naast
het aanraden van dit boekje zal ik
dan ook steeds op andere literatuur
wi,;zen. Bijv. op de serie "Energie Edu
catief",met name het derde deeltje,
waarin de maatschappelijke structuren
wat meer aan de orde komen,en het
tweede deelt je ,waarin de rol van e
nergie in ecosystemen beschouwd wordt o

zoN NE
tELLEN



VAST[N TEGEN VERRIJKING, Indrukken van een deelneemster.

Van Zondag 29 januari 12 uur tot woensdag 1 februari 4 uur ts middgs heeft een
klein groepje mensen een laatste poging gedaan op parlement en publieke opinie
invloed uit te oefenen door middel van een vastenactie. In welk opzicht de
ze kleine actie toch zijn nut heeft gehad,wil ik hier uiteenzetten. Bij de aan
v~ng zondag 12 uur deden 6 mensen aan de actie mee. Twee strohalmers,Twee SSK-
ers en twee' progressieve kerkelijken. In de komende dagen voegden zich nog 8
mensen bij ors uit verschillende groeperingen. Na afloop van de"dienst" die wij
bijwoonden, was er gelegenheid om met de kerkgangers van gedachten te wisselen
over kernenergieproblematiek. Een aantal mensen gi.ng met ons mee omde rest van
de dag tot 6 uur in een ons ter beschikking gestelde kamer van de Kloosterkerk
verder te overleggen,hoewe deze korte actie zouden voeren. Het zou een
Vastenactie zijn en niet een hongerstaking,zoals de pers telkens weer suggereerde.
(We'l drin.ken,geen vast voedsel.) Samen met anderen stelden we de punten op,die
de volgende dag in een verklaring moesten worden vastgelega en aan alle kamerle-
den gegeven. Een journalist van de VARA was Zondag al aanwezig in de
kerk,waardooI' Zondag reeds in "Achter het nieuws ll tamelijk uit.voerig werd inge
gaan op de bedoeling van de actie. De nacht brachten wij door in'een Nivon ge-
bouwtje. Maandag werd weer hard gewerkt a;;>n de verldaring,die kort en dui-
delijk moest zijn. Aan het eind van de middag kon het stencil worden uitgedeeld
aan de kamerleden. Ondertussen liepen veel mensen bij ons binnen om hun sympa
thie te betuigen. Hier en daar,ook fînancieel(waar dat nodig was),te helpen.
Iederee~ had zijn taak en er werd hard gewerkt. De tweede avond,we waren in
middels met zijn veertienen,werd gebruikt om 20 borden met leuzen te maken.
We hadden toestemming van de politie om dinsdag van 10 tot 6 op het Binnenhof
te demonstreren. Er mochten 10 mensen met borden lopen. Twee hadden toestem
ming daaromheen informatie te verspreiden. Gedurende het practische werk werd
steeds veel gediscussieerd. Om 9 uur 's ochtends waren wij weer op het aktie
centrum,de kamer in de Kloosterkerk. De 10 sandwiohmannen en vrouwen vertrokken
plus de twee verspreiders naar het Binnenhof. De sandwichdemonstranten moesten,
zoals tegenwoordig op het Binnenhof gebruikelijk is in de "ijzeren box voor op
standige kleuters",zoals ik het genoemd heb. Wel mochten we de dranghekken neer
zetten, zoals ons het beste leek. Maar de ruimte was wel erg klein. Het was een
zeer koude gedoening. We trokken natuurlijk wel wat aandacht,alleen niet genoeg
naar onze opvattingen, omdat we niet op het plein mochten rondlopen met de bor
den. Ondertussen trachtten de "verspreidsters" mensen aan te klampen,die naar
binnen gingen. Wij hadden niet de illusie,dat we werkelijk de kamerleden tot een
UC Nee konden brengen. Maar wel was deze manier van actie voeren nieuw en daar
door zijn tal van journalisten bij ons gekomen en heeft het in tal van krante ge
staan. Het belangrijkste echter was volgens mij,dat we deze actie samen deder
met mensen uit kerkelijke kringen. Een doorbraak dus. Het lijkt ons van groot
belang,dat het COA juist door gelovige anti kernenergiemensen bewerkt wordt.
Over de maatschappelijke en politieke problemen bestond tussen ons nauwelijks
verschil van mening. Het bewerken en bewaren werd hierin de praktijk gebracht,
althans wij deden een poging. Toen de stemming over de moties nog een dag werd
ui tgesteld besloten we met vasten door te gaan tot de uiteindelijke stemming,
zoals we aanvankelijk hadden gezegd. Met zijn twaalven brachten wij de laatste
nacht door in de wereldwinkel, waar we ook overdag Woensdag mochten werken,de
Kloosterkerk konden we toen niet meer gebruiken. De ene helft van ons groepje
bleef achter in de wereldwinkel om een soort slotverklaring op te maken. de
andere helft ging de zitting op het Binnenhof meemaken op de publieke tribune.
Daar maakten we de laatste acte mee van het misselijk makende toneelspel rondom
het UC-project. In werkelijkheid vond ik dit gebeuren nog erger dan op de tele
visie. Het maakte op mij de indruk vee het meest saaie oninteressant marionetten-

spel ,dat je je kunt voorstellen. Pas toen gestemd moest worden was het CDA
blok voltallig aanwezig. Tevoren luisterden de schaars aanwezige CDA-ers abso
luut niet. INtegendeel, zij maakten zoveel herrie, dat je de sprekers van de o~
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Waar een wil is. is een weg!
positie nauwelijks kon verstaan. Beklemmend was,dat dat blok CDA-ers als ~e~

man triomfantelijk opstond,om van hun eensgezindheid blijk te geven••••••••
Uitbreiding:ja,mits••••••••• En wat weinig vrouwen tussen al die colbert kos
tuums! Maar ook de oppositie bedient zich,op enkele uitzonderingen na,van
zo'n formele taal,dat er voor een gewoon mens geen touw aan vast te knopen valt.
Er spreekt niets menselijks meer door die formulerinoen heen, Ik heb de vrouwen
niet aan het woord gehoord en weet dus niet of zij zich daar ook aan schuldig
maken. Zolang een parlementari~r zijn menszijn moet verloochenen ten bate van
partijpolitieke of economisch haalbare zaken ,zolang is er van een wezenlijke
democratie geen sprake. Ook niet in ons land,dat zich wel te klein vi.ndt om
een moedige zelfstandige beslissing te nemen,maar niet te klein om een besmet
te vinger in de uranium pap te houden1 Het belang van deze actie school dus
in het samènwerken met mensen met wie dat nog niet eerder gebeurd was. En
voor ons persoonlijk was heteen unieke ervaring in alle opzichten,die we geen
van allen hadden willen missen en waar we weer heel wat van geleerd hebben.
Betreurenswaardig vond ik,dat we niet de morele steun kregen van de SSK of
het LEK. Maar vooruit maar,het is weer gebeurd. Op naar de grote demonstra
tie op 4 maart in Almelo.

Lot Schouten-Escher,Ben~e~om.

EINDELOZE ENERGIE?

16



PUBLIKATlES
~ublica:::ie hoeveelheid ;prijs + porto,

de kleine)

1,45
2,45
9,80

2,30
1L~,00

2,00
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8,75

f7,00
6,00 )
1,00
3,70

1, il-:;

2,45
10,80
als voorjdem

f5,00
4,25
0,50
2,50
1 ,~)o

1,5C
12,00
1,25
1,00
6,00

1,00
2,00

10,00
grote(pl'ijzen

20 stuks:3edankt ll,vel met
" 2 vel
11 10 vel
" vel met 1
" , of"

11

"
f'

"
"

.1

"
Stop Kernenergiebadges

"

-Energiebeleid met minder risico(Potma)
(voor SSK-groepen:

-Almelo-~ant(BSA-uitgavenr.3)
Ultracentrifugejuitgave W&S,77-2
Tegen uitbreiding UCN(LIK-brochure)

-alternatieve energiebl'onnenjSSK-Haarlem
-Stop Kalkarboekjtextboek + foto's Kalkardemo
-Enez-gd,e dat zijn i,lij,no.3/4,jrg.2
(voor SSK-groepen:

-Energie Educatief 1 t/m 4
~$tickers/badges:

"Atoomenergie Nee
.n " "

per stuk 1,00
2 stuks 2,00
9 stuks 9,00

(voor SSK-gropen,zowel voor de badges als stickers:
10-50 stuks per stuk 0,75
50-100 " "" o,6e

meer- dan 1:)0 " " 0,40,met uitzondering van de
badges "Stop Kernenergie":50 stuks of meer 0,6e )

-folder lIBe"/(~rken er; Bewal'en"(kar::<:enfolder) ,gratió,portokosten worden in
rekening gebr~cht.

-nieuw:Ecclesia-brochure "Het dilea:.ma van de kernenergie:!,
ook geschikt voor gespreksgropen 3,50 5,00

-verschillende SSK-groepen geven een plaatselijk en/o~ regionaalblad uit;
inlichtingen hierover kunt U bij aet secretariaat in Utrecht: krijgen,Oude
gracht 42,tel.030-314314.

Stort onder yermelding van het verlangde materiaal op prk.:2946163 tun.v.
penningmeester Stroomgroep,Amsterdam.Giften zijn nog steeds van harte
welkom.
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OPROEP ALMELO DEMONSTRATIE

MANIFESTATIE 12 UUR DEMONSTRATIE 14 UUR 4 MAART
In Almelo staat een fabriek (UCN) waar uranium wordt verrijkt. Dat uranium dient als brandstof

voor atoomcentrales; ook voor de drie waarschijnlijk nog te bouwen atoomcentrales in Nederland.
Met dezelfde techniek kunnen atoombommen gemaakt worden. Deze UC-fabriek is in samenwerking met
Engeland en West-Duitsland gebouwd (het zg. Urenco).
Onlangs is er een beslissing gevallen over de uitbreiding van de UC-fabriek.
Wij verzetten ons tegen de verrijking van uranium in Almelo om de volgende redenen:

GEVAREN VOOR MENS ENMILIEU
De verrijking van uranium is nodig voor de opwekking
van atoomenergie. Tegen het gebruik van atoomenergie
zijn grote bezwaren aan te voeren. Atoomcentrales
leveren grote gevaren op voor mens en milieu (stralings
en eksplosiegevaar). Daarnaast staat de techniek voor
een aantal onoplosbare problemen (bv. verwerking en
opslag van radio-aktief afval uit atoomcentrales).
De zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen (tegen o.a.
sabotage) bedreigen de demokratische verworvenheden.
Toch wordt het atoomprogramma doorgezet.

WINSTMOTIEVEN STAAN CENTRAAL
Het atoomprogramma (zogenaamd noodzakelijk vanwege
een dreigende energieschaarste) is grotendeels in handen
van het bedrijfsleven (o.a. Philips, RSV. VMF, in samen
werking met het Duitse koncern Siemens); bedrijven die
zelf ook veel energie en grondstoffen verkwisten.
Winstmotieven staan bij h~n centraal. de veiligheid van
werknemers en bevolking wordt daaraan ondergeschikt ge
maakt. Shell, DSH. VHF, RSV en Phi1ips doen aan de
UCN mee; ze betalen echter niet mee aan de uitbreiding
omdat ze dat een te riskante onderneming vinden. De
staat draait daarvoor op. met onze bélastingcenten.
Wij betalen dus het atoomprogramma.

WERK VOOR TWENTE: JAI UC NEE!
Voorstanders van de uitbreiding zeggen dat daardoor
in een probleemgebied als Twente werkgelegenheid
geschapen wordt. Echter elke blijvende arbeidsplaats
in de UCN kost ongeveer 1 miljoen. Bovendien zijn er
grotendeels specialisten nodig die. ook nu al, vooral
van buiten Twente worden aangetrokken.
Voor minder geld kunnen meer mensen werken aan de
vervaardiging van zinniger en minder gevaarlijke
produkten.

ATOOMENERGIE ENATOOMWAPENS:
EEN SIAMESE TWEELING
De atoomtechniek kan zowel 'vreedzaam' als militair
gebruikt worden. Via Urenco werkt Nederland mee aan
de ontwikkeling van het gigantische West-Duitse atoom
programma. West-Duitsland g~oeit daarmee uit tot een
belangrijke atoomstaat en kan zelf gemakkelijker
atoomwapens gaan maken. Met name speelt de uitbreiding
van de UC-fabriek een belangrijke rol in het enorme
atoomkontrakt tussen West-Duitsland en Brazilië. Dit
kontrakt omvat de levering van een komp1ete atoomtech
nologie aan Brazilië. Hierdoor kan een diktatuur als
die in Brazilië een atoombom maken.

EEN NIEUWE VORM VAN UITBUITING
Atoomtechnologie maakt derde wereldlanden verder
afhankelijk van het Westen; een nieuwe vorm van uit
buiting. Duurzame energiebronnen als waterkracht en
zonne-energie zijn er vaak volop aanwezig.
Kapitaalintensieve atoomenergie dient alleen de grote
industriëen en komt de bevolking niet ten goede.

KONTROLE? VERGEET HET MAAR!
Ook het argument dat Nederlandse deelname aan de Urenco
het mogelijk maakt om te kontroleren waar het verrijkt
uranium blijft, gaat niet op. Immers, elke kontrole
(bv. via het Non-Proliferatie Verdrag of een speciaal
verdrag met Brazilië) houdt alleen maar in dat je kunt
vaststellen dat er splijtstof verdwenen is. Doeltref
fende sankties zijn er niet.

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIES Communistische Partij van Nederland PSP jongeren
Goois Energie Komitee Politieke Partij Radikalen

Alarmgroep Atoomplannen (Groningen) Internationale Kommunisten Bond Partij van de Arbeid
Algemene Christelijke Jeugdbond Landelijk Hervormde. Jeugdraad ProVinciaal Energie Komitee N.B.

voor Matuurstudie landelijk Initiatief Komltee tegen Sjaloom
Aktie Ultracentrifuge Haarlem uitbreiding UCN SOcialistische Partij
Aktie Strohalm landelijke Vereniging van Wereld- Stop Kalkar Komitee
Amsterdams Energie Komitee winkels Stroomgroep Stop Kalkar/Kernenergie
Algemeen Nederlands Jeugd Verbond Lhlburgs Energie Komitee Twents Energie Komitee
Beweging Arbeiders Zelfbeheer ' Landelijk Overleg Grondraden Utrechts Energie Komltee
Brazili' Komitee Nederlands Instituut voor Volksont- VereA4ging Milieudefensie

. Centrum VOor Gewei dl oze Weerbaarheid wikkeling en natuurvriendenwerk Vereniging voor Dienstplichtige
Christenen voor het Socialisme Pacifistisch Socialistische Partij Militairen

GEEN UITBREIDING

VAN DE ULTRA-CENTRIFUGE

IN ALMELO
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