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Kolofon
onderstroom
Diskussieblad van en voor de
anti-kernenergie beweging

redaktie
Gerlo Beernink
Ruud Bökkeri nk
Madeleen Helrner
Ruud de Koter
Puk van Meegeren
Ger Peeters
Rob Stomphorst

medewerking
Johan Bakker,Jan van Benthem,
Gera van de Bruggen, Julie,
Kees, Moniek, Dave van Ooyen,
Angelica Senders, Sible Schöne,
Jan Stolte.

tekeningen
Jeroen Helmer
Frans Leferi nk

foto's
Nijmeegs Fotokollektief Onderstroom anders
kopij
Kopy opsturen naar:
Onderstroom, Postbus 1334
6501 BH Nijmegen
Vermeld je adres en telefoonnummer
zodat we kontakt met je kunnen
opnemen.

abonnementen
Wil je een abonnement schrijf dan
een briefje naar: Onderstroom,
Postbus 1334, 6501 BH Nijmegen.
Wij sturen dan een acceptgirokaart
voor het abonnementsgeld. Abonne
menten die niet voor december zijn
opgezegd worden automaties
verlengd.
Onderstroom verschijnt acht keer
per jaar.

boekhandel
Boekhandels kunnen Onderstroom
bestellen via:
Postbus 1334
6501 BH Nijmegen

druk
Vrije Druk Nijmegen.
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Het is bijna drie maanden geleden
dat de vorige Onderstroom bij je
in de bus is gevallen. Dat heeft
veel met de zomervakantie te maken,
maar lang niet alles. Het gaat maar
matig in de antikernenergiebeweging,
en daardoor ook met ons. In juni
hadden we nog 480 abonnees. Om een
nieuwe jaargang te kunnen maken heb
ben we jullie in juli gevraagd de
abonnementsgelden te betalen. Tot
nu toe hebben 260 mensen die be
taald. Met het nodige optimisme ha
len we de 300, en verliezen daarmee
bijna 40% van onze abonnees. Er is
dus iets fundamenteel mis. Niet dat
we dat van gisteren op vandaag ont
dekt hebben: de redaktie is al sinds
tijden onderbezet, en het entoesias
me waarmee we voorheen werkten, is
langzaam maar zeker aan het verdwij
nen. Dat heeft alles te maken met
het gegeven dat Onderstroom een blad
van een beweging was, en als daar de
beweging uit is, wankelt mede de ba
sis van zo'n blad.

oorzaken
Waarom gaat het zo slecht met de
eens zo bloeiende en sterke AKB? Een
aantal oorzaken is daarvoor aan te
geven, zowel komend uit de beweging
zelfalsook door ontwikkelingen van
buitenaf. Allereerst de interne oor~

zaken.
De autonome basisbeweging waarmee
Onderstroom zich verbonden was gaan
voelen, werd door heftige tegenstel
lingen uiteen gescheurd: enerzijds
door ordinaire ruzies, roddels en
verdachtmakingen;
anderzijds door uiteenlopende visies
op autonomie, basisdemokratie, recht
op verzet en meer van zulke, aanvan
kelijk zo veelbelovende, begrippen.
Op de tweede plaats verdween, door
de keuze voor een autonome basisbe
weging waarvan het enige organisa
toriese verband de basisgroepen en
hun overleggen vormden, een duide
lijke struktuur waarin op regionaal
en landelijk nivo samengewerkt kon
worden. Hier en daar begint dat be
sef door te dringen en ontstaan re
gionale samenwerkingsverbanden.
Tenslotte is de AKB niet in staat
geweest om zich van een belangen
strijd te ontwikkelen tot een poli
tieke macht met goed omlijnde al
ternatieven voor het huidige pro
duktie- en konsumptiesisteem, de
politieke besluitvorming en de maat
schappijopbouw. Voor velen was het
zelfs de vraag of dat wel zo nodig
moest.
Ook oorzaken van buiten af spelen
een belangrijke rol. De situatie
wat betreft kernenergie is, dankzij
het gevoerde verzet, wel enigzins



betreft kernenergie; de ontwikkelin
gen op het gebied van de alternatie
ven; de ontwikkelingen in de anti
kernenergiebeweging.

leuk blad
Om deze beloften waar te kunnen ma
ken hebben we verder besloten om
rond de redaktie een aantal mensen
te verzamelen die op een bepaald
gebied goed thuis zijn. een soort
redaktieraad. zo je wilt. Ons idee
is die twee keer per jaar bij el
kaar te roepen. daarmee de ontwik
kelingen op energiegebied door te
praten, een tema te bepalen en aan
diegenen uit die 'raad' die op het
betreffende gebied goed thuis zijn,
te vragen daar een bijdrave over te
leveren. De 'kernredaktie zorgt
voor opmaak. druk en verspreiding.
Het blijft. als alles doorgaat zoals
beschreven, een leuk blad. We hOpen
dat je van deze ons inziens noodzake
1ijke stap van ons geen aanleiding
ziet om je abonnement op te zeggen.
Integendeel •. We willen jullie zelfs
vragen om in je eigen omgeving ak
tief te werven voor Onderstroom èn
voor de AKB. Je weet maar nooit waar
dat goed voor is!

veranderd in de loop der jaren. De
indruk is ontstaan dat het allemaal
wel los zal lopen met die kernener
gie: het komt er niet omdat een
meerderheid van de bevolking dat
wil (maar ook, en niet in de laat
ste plaats omdat belangrijke indus
trieän in de loop der tijd afgehaakt
zijn). De maatschappelijke diskussie
heeft aan die houding bijgedragen,
en ondanks de waarschuwingen van een
deel van de antikernenergiebeweging
zijn nogal wat groepen verleid om
aan die diskussie mee te gaan doen.
Anderen,zo lijkt het, hebben de be
slissing over het lot van de kerne
nergie in handen van de BMD-voor
lichters gelegd.
Andere aktuele maatschappelijke
vraagstukken hebben meer aandacht
gekregen: de ekonomiese 'krisis'.
de bewapeningswedloop en de toene
mende verrechtsing. Steeds meer
mensen ervaren aan den lijve dat het
kapitalisme zich in stand probeert
te houden door vooral de minstbe
taalden te pakken, en organiseren
zich daartegen. De bewapeningswed
loop dreigt een nieuw hoogtepunt te
bereiken en de vredesbeweging mobi
liseert alle krachten om die wed
loop te stoppen. Antifascisme-kom
mitees groeien in aantal en omvang
om kulturele en etniese minderheden
te steunen in hun verzet tegen de
soms letterlijk moorddadige onder
drukking van (uiterst) rechts.

grens
De AKB vertoont alle kenmerken van
een verschijnsel waardoor ook andere
bewegingen in het verleden getroffen
zijn. in het recente verleden nog de
kraakbeweging Eenmaal een grens be
reikt. ontstaat er een. soms fatale.
terugval omdat het antwoord uit
blijft op de vraag: Hoe verder?
Na de eerste Dodewaardaktie in 1980
is een diskussie over de uitgangs
punten (basisdemokratie, recht op
verzet, openbaarheid) vermeden. De
interne tegenstellingen liepen op,
en in zo'n ontwikkeling viel de
tweede Dodewaardaktie. Daarna was
de pan kompleet. Met de beweging is
het toen vrij snel bergafwaarts ge
gaan. Niet dat er niets meer ge
beurt. Met name in de meer 'insti
tutionele' sfeer gebeurt er heus
nog wel wat: er funktioneren nog
al wat energiewinkels en -werk
plaatsen. Verder zijn basisgroepen
bezig gegaan met atoomstroomweiger
akties. met toenemend sukses.
Maar dat is het wel zo'n beetje wat
het aktieve deel van de AKB aangaat.
En een blad dat in duidelijke wis
selwerking met zo'n beweging staat,
krijgt daar de klappen van mee. ge
zien de eerder gegeven cijfers en het
genoemde gebrek aan entoesiasme in
de redaktie.

konklusies
Over één en ander hebben· we langdu
rig gepraat in de redaktie. Konklu
sie één: we houden er niet mee op.
Belangrijkste reden daarvoor is de

verwachting dat die situatie niet
zo zal blijven. Wij zijn ervan over
tuigd dat wanneer in de toekomst
toch besloten wordt om kernenergie
door te zetten. de beweging snel zal
groeien en akties niet uit lullen
blijven. We willen de ervaringen die
we opgedaan hebben. niet verloren
doen gaan door onszelf op te heffen.
Onderstroom kan verder dienen als
een soort organisatories kader voor
toekomstige antikernenergie-aktivi
teiten.
Konklusie twee: we gaan het wel met
minder doen: zolang de bewegfhg daar
aanleiding toe geeft zal Onderstroom
van nu af aan als kwartaalblad ver
schijnen. Dat is haalbaar voor de
huidige kleine redaktie (zij het dat
we daar ook wat aan willen gaan doen)
en betaalbaar.
Onderstroom verschijnt voortaan met
de volgende redaktionele formule:
elk nummer bevat een tema. De keuze
daarvan hangt af van de ontwikkelin
gen op het (kern)energiefront. Daar
naast komen er vier vaste rubrieken
die gekozen zijn op grond van het
onderzoek dat onder de Onderstroom
lezers/essen is uitgevoerd: de ont
wikkelingen op het politiek-ekono
miese vlak; de ontwikkelingen wat

Inhoud
Onderstroom anders. We zien ons genoodzaakt om het beleid van Onder
stroom te wijzigen. We gaan hier in op het hoe en waarom.

lokale problemen slim uitgebuit. Een groepje aardrijkskundestudenten
doen verslag van hun reis naar Gorleben. Over hoe dé atoomlobby met
een dikke portemonnee te werk gaat.

Een MOLshoop vol vuil. Eurochemic wordt vrijwel zeker heropent. Deze
opwerkingsfabriek blijkt echter het topje van de ijsberg te zijn.
Een overzicht van alle nukleaire aktiviteiten in de belgiese Kempen.

1982: het laatste dumpingsjaar~ Het storten van radioaktief afval in
zee door Engeland is dit jaar. 19B3, niet doorgegaan. De engelse vak
bonden hebben de operatie met sukses geboykot. Hierdoor bleef ook het
belgiese afval op het droge.

Vernietiging van het paradijs. Een recensie van de gelijknamige bros
jure over de franse atoomkolonie Polynesiä.

Kalkar: niet goed, geld erbij. Over enige tijd neemt de tweede kamer
een besluit over de nederlandse bijdrage aan Kalkar. Vandaar dat in
Onderstroom de 'schnelle brüter' ruim aan bod komt.
Het eerste artikel gaat over de ontwikkeling van de snelle kweekreak
tor en laat ook verschillende risiko-analyses de revue passeren.
De Kalkar Connection vertelt over de siamese tweeling kweekreaktor
kernwapens.

Kippevel onder de brandende zon. Drie mensen doen verslag van hun er
varingen tijdens de Vredesmars '83 van Dortmund naar Brussel.

Handel krijgt vrij baan. Een kort artikel dat de plannen om het Eura
tom verdrag te veranderen belicht.

'allo. 'allo. WISE par lá? Korte buitenlandse berichten.

Kontra rechtstaat en demokratie. Een recensie van het boek 'kernener
gie, rechtstaat en demokratie' van A. Brenninkmeijer.

De WED naar het beleid. De Werkgroep Energie Diskussie wil ook na de
BMD door gaan. De benodigde 8i ton subsidie lijkt al binnen. Een mo
ment van nadenken over het beleid van deze werkgroep.

Binnenlands nieuws. Korte berichten uit eigen land.
foto voorpagina: Jan Banning
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Atoomlobby in Gorleben 

Lokale problemen si im uitgebuit 

"Hatt!" Twee duitse douane-beambten buigen zich om door ons autoraampje te kij
ken. Bars vraagt de een waar we naar toe gaan. Een van ons antwoordt: "Naar het 
WendZand". Geen reaktie. Hij weet zeker niet waar het ligt. Pas als zijn kolle
ga hem met zijn elleboog aanstoot en sist: "WendZand, das ist Gorleben ••• ",wordt 
hij wakker. Hij schietovereind enwe zien enkel nog zijn hand die naar de 
parkeerplaats wijst. De auto moet onmiddelijk op wapens onderzocht worden. 
Zo begon op 9 juni onze excursie naar het westduitse probleemgebied Wendland. 
Een reis waarin wij, een groepje aardrijkskundestudenten, meer te weten wilden 
komen over de invloed van het geplande kernenergiekompleks "Gorleben" op de 
ontwikkelingen van de streek. In dit artikel zullen we een deel van onze erva
ringen op een rij zetten, waarbij we ons speciaal op de werkwijze van de atoom
lobby richten. Uit gesprekken met Wendlandse voor- en tegenstanders van Gorle
ben bleek dat de atoomlobby de lokale problemen gewiekst uitbuit om haar plan 
en door te zetten. Sinds 1979, het jaar waarin het projekt een kritieke fase 
doormaakte, heeft ze voor een nieuwe aanpak gekozen. Door fiks met de geld
beurs te rammelen heeft de atoomlobby de diskussie naar het economische terrein 
weten te verleggen en wordt over kernenergie niet meer gesproken. 

Het Wendland is een van de meest ooste- ten nu lange afstanden worden over-
lijke gebieden van de Bondsrepubliek brugd, wat extra geld kost. De dichts-
en steekt als het ware als een punt in bijzijnde melkfabriek ligt bijvoor-
de DDR. Door de 'zonegrense' na de beeld op ruim 50 kilimeter afstand. 
tweede wereldoorlog werd de streek van Landbou.w biedt aan steeds minder men
haar oorspronkelijke verzorgingsgebied sen een bestaan en ander werk is er 
afgesloten en de economie raakte hier- niet of nauwelijks. Een van de gevol
do~r in verval. Voor alle zaken moes~ I gen is dat vooral jongeren wegtrekken. 
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Hierdoor wordt het aantal inwoners 
steeds kleiner, wat op haar beurt 
weer leidt tot de sluiting van winkels 
en scholen. De enigen die achterblij
ven zijn de ouderen. 
Of het nu door de vergrijzing komt of 
niet, het conservatisme is in het Wend
land in ieder geval diep geworteld en 
de CDU is dus alom vertegenwoordigd. 
Het bestaan van de zonegrens heeft 
hierop een versterkend effekt. Of je 
nu naar het noorden, oosten of zuiden 
loopt, na enkele kilometers loop je 
jezelf te pletter op mijnenvelden, 
zelfschietende geweren en prikkeldraad: 
de scheidslijn tussen oost en west. 
De koude oorlog is hier dagelijkse 
realiteit. In Schnackenburg wordt deze 
kille sfeer nog eens extra luister bij
gezet door het geluid van de kerkklok
ken. Deze zijn speciaal door de Bonds
regering geschonken om de mensen "dort 
darüben" de klanken van de vrijheid te 
laten horen. 

natuurgebied 
Ontwikkelingsplannen hebben in deze 
uithoek eigenlijk nooit succes gehad. 
Een industrialisatie is nooit op gang 
gekomen en de agrarische ontwikkeling 
wordt in extreme mate door schaalver
groting gekenmerkt en dus verlies van 
werk ge 1 egenhei d. 
De laatste jaren richtte alle hoop 
zich op het toerisme. Men ontdekte dat 
de stagnerende economie en de geiso
leerde ligging het Wendland tot een 
zeldzaam, onaangetast natuurgebied had 
den gemaakt, waarnaar menig overspan
nen Duitser toch naar op zoek is. Op 
de bossen, Elbe-oever, de zeldzame vo
gels en de kleine historische dorpjes, 
ofwel: rust en schone lucht, werd de 
hoop gevestigd. 
Terwijl het toerisme moeizaam op gang 
komt, wordt de streek abrupt uit haar 
zoete droom gewekt: Op 22 februari 
1977 wordt bekend gemaakt dat in het 
Wendland alles anders gaat worden. Een 
miljardenprojekt -men wist niet dat er 
zoveel nullen achter een 1 konden- in 
de vorm van een immens kernenergiekom
pleks, viel hen ten deel. 
Nabij het dorpje Gorleben, midden in 
het Gartowerwald, moest twaalf vier
kante kilometer bos plaatsmaken voor 
een zogenaamd 'National Entzorgungs 
Zentrum' (NEZ), een gemeenschappelijk 
projektvan de twaalf grootste duitse 
elektriciteitsbedrijven, verenigd in 
de 'Deutsche Gesellschaft zur Wieder
aufarbeitung von Kernbrennstoffen', 
de DWK. De omvang van de onderneming 
en de voortvarendheid waarmee het 
aangepakt werd overrompelde de bevol
king volledig. 
Dat het projekt al lange tijd in voor
bereiding was bleek toen een maand na 
deze bekendmaking de kant en klare 



lobby
. Uaarbi j ging de DWK bij het verkopen

van het afgeslankte projekt (tijdelijke
opslag en proefboringen)steeds meer be
nadrukken wat de positieve economische
gevolgenvoor het gebied zouden zijn.
Vooral financiële voordelen en werkge
legenheid werden in het vooruitzicht
gesteld. Argumenten die in dit pro
bleemgebied wel gewillige oren zouden
vinden, zo dacht men. Paralel hiermee
werd een uitgebreide lobby op poten ge
zet om de bevolking van de veiligheid
van kernenergie in het algemeen en de
daar te realiseren projekten in het
bijzonder te overtuigen. De atoomlobby
probeerde vooral de mensen met een
beslissende stem in te kapselen. En na~

tuurlijk kwam op de juiste momenten Al~

brecht weer opdraven om· de mensen op
hun nationale verantwoordelijkheden te
wijzen.

plannen reeds op tafel lagen.De DWK
had haast. ze wilde in 1978 al met de
bouw beginnen om in 1983 te kunnen
proefdraaien. Ze kozen dus voor een
overrompelingstaktiek en hoopten hier
mee de bezadigde en volgzame bevolking
snel voor voldongen feiten te stellen.
Er werd dan ook direkt overgegaan tot
de aankoop van de twaalf vierkante ki
lometer bosgrond. De eigenaren werd
maar liefst vier DM per m2geboden. een
belachelijke hoge prijs (ruim tien
maal de normale grondprijs). voor op
zich waardeloze zandgrond. Voor de nood·
lijdende bedrijven was dit natuurlijk
een buitenkans van jewelste. Bovendien
werd medegedeeld dat als niet binnen
acht dagen beslist werd over de ver
koop. overgegaan zou worden tot ont
eigening en er dan veel minder betaald
zou worden.

Deze aanpak had bijna succes gehad als
de traditionele elite niet dwars was
gaan liggen. De graaf en de kerk
zwichtten niet voor de druk. die het
midden hield tussen intimidatie (.)
en verkapte omkoping. Ook nadat op
duistere wijze het bos in rook opging
verkochtem ze niet en was voor de DWK
het eerste probleem geschapen:ruim de
helft van het begeerde bouwterrein was
niet in bezit te krijgen.
De vertraging gaf het in allerijl geor·
ganiseerde verzet wat lucht en zij be
gon een kampagne di~ vooral tegen de
opwerkingsfabriek (een deel van het
NEZ) gericht was. Demonstraties. ten
tenkampen en discussies wierpen reeds
op het einde van het eerste NEZ-jaar
haar vruchten af. De raad van de ge
meente Gartow. waar Gorleben onder
valt. sprak zich als eerste uit tegen
het projekt.
Opvallend hierbij was dat de overwe
gend uit eDU-leden bestaande raad (9
van de 15 zetels. de rest was SPD)
hiermee van de lijn van hun grote voor·
man en fanatieke kernenergie-propagan
dist. minister-president Albrecht. af
weken. Anderhalf jaar later gaat ten
slotte ook de landsregering overstag
en moet de minister-president tot zijn
grote spijt bekend maken dat het plan
hoewel "technisch macbar. politisch
undurchfürbar" is geworden. De over
rompelingstaktiek had definitief ge
faald en de DWK ging zich nu. weer in
nauwe samenspraak met Albrecht. op een
nieuwe aanpak bezinnen.

Allereerst werd het oorspronkelijke
projekt in drie deel-facetten opgedeeld
en in de daarop volgende jaren afzon
derlijk en na elkaar ter discussie ge
steld. In de eerste periode. die onge
veer tot nu duurde. werd heel tak
tisch de nadruk gelegd op de 'ongevaar
lijke' tijdelijke opslagruimte en het
onderzoek naar de mogelijkheden van
permanente dumping in de zoutkoepels.
Over de opwerkingsfabriek werd vrijwel
niet gesproken. zolang de eerst genoem
de projekten niet veiliggesteld waren.
Op deze wijze werd door de DWK het to
tale projekt tot proporties terugge
bracht. welke voor de bevolking beter
te overzien waren. Immers. praten over
een opwerkingsfabriek met een kapa
citeit van 1400 ton uitgebrande splijt-

stofstaven per jaar. met daarbij een
bunkerkompleks en bovendien nog eens
een komplete mijn waarin gedumpt gaat
worden. is van een heel andere orde
dan te onderhandelen over een opslag
hal die ergens 'rustig in het bos komt
te liggen'.

Het door de DWK voorgespiegelde posi
tieve effekt op de werkgelegenheids
struktuur. vond in eerste instantie
wel weerklank. maar al ras realiseerde
men zich dat je je daar niet al te
veel van voor moest stellen. Toen er
met betrekking tot de tijdelijke op
slag konkrete cijfers werden genoemd.
werd het werkgelegenheidsargument
zelfs door getrouwen kernenergiesym
pathisanten gebagatelliseerd. Zo merk
te een van hen zelfs Op' dat dat de op
slagplaats wel niet veel werk zal ople
veren.:"•• •een paar belJJakers~ missahien
iemand die de overaZZs kan IJJassen~ een
tuinman~ meer toah niet ... ".Ook voor
de bouw was veel minder werk als voor
gespiegeld was. De 150 arbeidsplaatsen
werden namelijk grotendeels opgevuld
door mensen uit het Ruhrgebied en Dan
nerberg.
Tijdens de zakelijke onderhandelingen

'

tussen gemeenten en DWK werd duidelijk
dat er andere dan werkgelegenheidsar
gumenten op tafel moesten komen om de
lokale bestuurders van hun voordeel te
overtui gen.

geld
De armlastige gemeenten bleken meer
oren te hebben naar de financiële voor
delen die te behalen zouden zijn. Wil
de de DWK slagen, dan diende ze in de
buidel te tasten.
Nu is het voor zo'n bedrijf niet moei
lijk om gemeenten die gewend zijn met
kleine begrotingen te werken. te laten
watertanden. Zo bood de DWK het let
dorpje Gorleben 300.000 DM.de gemeente
Gartow 400.000 DM en het gewest 1 mil
joen DM als jaarlijkse vergoeding voor
de vestiging van alleen de tijdelijke
opslagplaats(.). Dit aanbod was een
schot in de roos. Plots werd er niet
meer over kernenergie gesproken, maar
over wat er met dit geld allemaal niet
kon worden gedaan. Allerlei zaken,
waar voorheen nooit geld voor was, kwa
men binnen het bereik: Kinderspeel
plaatsen en sportvelden konden worden
aangelegd. een lagere school voor slui
ting behoed en de brandweer kon in een

nieuw jasje worden gestoken. Vooral
dit laatste, zo verzekerde men ons,
was essentieel voor dit gebied wat
sinds 1977 geteisterd was door branden
en demonstraties.
Om de beslissingen nog wat te vergemak
kelijken loofde de DWK een extraatje
uit: Ze maakte bekend dat een 'ja' van
de kant van de gemeente ogenblikkelijk
met een bedrag van 5 miljoen DM. te
verdelen over dorp. gemeente en gewest,
beloond zou worden. De besluitvorming
werd steeds meer gekenmerkt door ver
kapte vormen van publiekelijke omko
ping.
Maar geld was niet het enige middel
dat de atonmlobby in haar kampagne be
nutte: Regelmatig werd Albrecht ten
tonele gevoerd om een beroep te doen
op het gevoel van nationale solidari
teit - .. ieder draagt een steentje
bij •• - een benadering waarvoor de
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CDUers wel bevattelijk zijn.

excursie
Maar het meeste succes kan toegeschre
ven wrden aan de wijze waarop de DWK
de raadsleden. die de uiteindelijke
beslissingen zouden gaan nemen. wist
in te palmen.
In een razend tempo werden voor hen
excursies georganiseerd naar allerlei
nucleaire installaties in binnen- en
buitenland. De DWK sleepte de ra~dsle

den.onder het genot van onuitputtelijke
hoeveelheden drank en dekadente maal
tijden. van het ene bewijsstuk van
techniesch vernuft naar het andere.
Het deed er ni~t toe of al die instal
laties relevant waren. als het maar
indruk maakte. Zo brachten de raadsle
den bijvoorbeeld met een speciaal ge
charterd vliegtuig. een bliksembezoek
aan het onderzoekscentrum voor opwer
king in Karlsruhe en de alom bekende
fabriek in La Hague.
Niet alleen de technische hoogstandjes
in de verschillende bedrijven. maar ook
de kontakten met voorname persoonlijk
heden uit de poltiek en het bedrijfs
leven maakte veel indruk.
De burgemeester van Gorleben beweerde
na het bezoek aan La Hague dat al die
kritiek op de opwerking maar onzin was.
"Het is een goed bedrijf dat een bloe
iend bestaan leidt. Toen 7ûi.j el' w:ren
w:ren ze juist iWuk be;ig uit te bl'ei
den."
Ook door andere 'experts' werd hierop
gewezen."De Fransen doen met dat be
mjf goede zaken. moet je maal' eens
kijken hoe daa:r gebow..Jd wo:rdt... ". a1
dus een gemeenteraadslid.
Aan de hand van de DWK werden nog vele
andere bedrijven bezocht. zoals Wind
scale. duitse kerncentrales en dump
ingsfaciliteiten in Zweden. Niets was
de atoomlobby teveel om de raadsleden
een rad voor de ogen te draaien en hen
van de veiligheid van kernenergie en
haar milieu/mensvriendelijke karakter
te overtuigen. Toen een raadslid na
alle europese opwerkingsfabrieken nog
niet geheel overtuigd was. werd hij
uiteindelijk mee de bunkers ingenomen
om van daaruit het testen van de
opwerkingSinstallaties gade te slaan
waarbij ze met granaten worden be
stookt. Zéér spektakulair was het ge
weest. maar vooral ook overtuigend.

schoonheidsfoutje
Ook het mensvriendelijke karakter van
kernenergie werd keer op keer bena
drukt en. het moet helaas gezegd wor
den. met succes. Daar waar men overal
en altijd struikelt over prikkeldraad
versperringen en het gevoel krijgt 'vijl
lig eingezaunt' te worden. kan het
lage hekje rond het normandische kunst·
werk de doorslag geven. Voor een Gorle
bense boerin was dit in ieder geval
het bewijs dat het hier om iets volle
dig onschuldigs ging. Alle kritiek
werd verder afgedaan als indoktrina
tie van linksen en chaoten. die natuur
lijk ook de media beheersen.
"Moet je maal' eens opletten. ze Zaten
de fab:ri.ek alleen maal' zien als el'
iets aan de hand is en dan filmen ze
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'm altijd met slecht llJeel'. Je llJeet llJel.
met van die donkel'e en onhei.ZspeZZende
luchten e:rachtel'. Toen 7ûi.j el' üJa:ren
scheen de zon en ws het mooi üJeel'.
dan ziet het el' als een gewoon. zelfs
zeel' schoon bemjf uit. De mensen llJo:r
den fout voo1.'(JeUcht".
Door de excursies is wat de bestuurders
betreft geen twijfel meer wat betreft
de veiligheid van en het vertouwen in
de kernenergieindustrie. Zij zijn zien
de blind geworden. De burgemeester gaf
er als volgt blijk van:
"Natuu:rUjk loopt het daal' in La Hague
niet vlekkeloos. maal' zo zijn de FMn
sen M... "

Hij had de scheuren in de betonnen
mantels van de splijtstofstaven wel ge
zien. maar hij was er vast van over
tuigd dat een kleine dosis 'Deutsche
Grundlichkeit' dit schoonheidsfoutje
in zijn gemeente wel zou voorkomen.
Naar de gewone burger toe had de DWK
eveneens haar houding veranderd. Pro
beerde ze voorheen nog de bevolking te
overtuigen van het nut van kernenergie

en de veiligheid van de in het wend
land geplande installaties. nu over
heerst alleen nog maar het beeld van
de koele. berekende zakelijkheid. De
'populaire' info-bus is afgedankt.
want de DWK wil nu vertrouwd en dege
lijk overkomen en niet als een stel
letje amateurs. Een respektabel be
drijf heeft een respektabel informa
tiecentrum. moet ze gedacht hebben
en ze kocht het oude vervallen school
gebouw in Gorleben op. Na enkele mil
joenen gei'nvesteerd te hebben in de
restauratie en inrichting. is de bouw
val omgetoverd in een sfeervol en
sjiek kantoor wat in de wijde omtrek
zijn evenbeeld niet kent.
Het is overigens tekenend voor de
verstrengeling die langzamerhand tus
sen lokale politici en atoomlobby is
ontstaan, dat een hoekje van dit schit
terende gebouw is gereserveerd voor de
burgemeester. Zo schonk de atoomlobby
Gorleben een respektabel gemeentehuis.

In 1981 bleek dat de lobby resultaat
had. Natuurlijk werd nu niet in een
keer het hele projekt geaccepteerd.
maar de bouw van de tijdelijke opslag
plaats en de proefboringen konden nu
in ieder geval doorgaan. Anderzijds
had de atoomindustrie het ook voor
elkaar gekregen om de aandacht van het
kernenergieprobleem af te leiden en
alle aandacht te richten op de economi
sche kanten van haar projekten.
De afleidingsmanoeuvre bleek gelukkkig
toch maar gedeeltelijk te slagen, want
met de laatste verkiezingen voor de ge
meenteraad. kwamen de 'onafhankelijken'.
de tegenstanders van kernenergie, met
vier zetels uit de bus rollen. Het ver
zet leeft dus nog wel voort, maar haar
invloed is tanend. Recente ontwikkelin
gen lijken dit te bevestigen. Terwijl
de DWK en Albrecht alweer openlijk
over een opwerkingsfabriek in het Wend
land praten en de lokale politici hen
hierin steunen. kruipt het verzet weg
achter de prikkeldraadversperringen
van de DDR.
Praten over kernenergie helpt niet
meer. zo lijkt het. Een ervaring die
ook de onze was.

Angelica Senders
Jan Stolte

(t) de onteigeningsdreiging was
slechts bluf. want de overheid kan
niet onteigenen ten behoeve van andere
privé-ondernemingen. zoals de DWK.

(t) Enorme bedragen als we ze relate
ren aan de begrotingen van Gorleben:
200.000 ~~; en het gewest: 5 miljoen.



Een MOLshoop vol vuil 
Eurochemie heropent! Een noodkreet uit de belgiese Kempen, waar de plannen om 
de -opwerkingsfabriek Eurochemie opnieuw in bedrijf te stellen, nu definitief 
lijken door te gaa.n. In maart 1983 gaven het belgies parlement en de Senaat hun 
fiat aan de heropening en een eventuele uitbreiding, mits er een gedegen bereke
ning komt van de kosten en de baten. De twijfels van de volksvertegenwoordi
gingen liggen dus niet op het vlak van risiko's voor mens en miljeu, maar op e
konomies terrein. Zal Eurochemie renderen, zo vragen zij zich af. Het antwoord 
mag het ingenieursburo Tractionel geven. Dit buro is eigendom van de belgiese 
elektriciteitsbedrijven, die zelf vóór de heropening zijn. De uitkomst van de 
kosten en baten berekening is daarmee erg voorspelbaar. 
Oe dreigende heringebruikname van Eurochemie was voor het belgiese VAKS {Ver
enigde Aktiegroepen voor Kernstop) en het PEK (Provinciaal Energie Kommittee 
Noord Brabant) reden om de bros.jure 'De nucleaire centre uit de Kempen' uit te 
geve11. Deze brosjure vonnt de ba.sis voor het onderstaande verhaal. Dit artikel 
poogt een overzicht te geven van allerlei nucleaire aktivitei.ten in Hol. Want 
Eurochemie is slechts een onderdeel van een groot atoompark, dat (jammergenoeg) 
een rooskleurige toekomst tegemoet gaat. 

De BR3 reaktor van de S.C.K. te Mol (foto SCK, Mol) 

De instellingen die in Mol gevestigd 
zijn, verrichten voornamelijk onder
zoek en ontwikkelingswerk voor kern
energie. Slechts êén bedrijf, een 
splijtstofstavenfabriek, werkt zuiver 
kommercieel. De overige instellingen 
~rden bijna uitsluitend gefinancieerd 
~~et overheidsgelden. De basis voor de 
oprichting van het atoompark werd ge
legd tijdens de oorlogsjaren. Het be
drijf Union-Mfniêre exploiteerde ura
niummijnen in Katanga, het voonmalig 
Belgies Kongo. Het uranium voor de a
toombommen van Hiroshima en Nagasaki 
kwam uit deze mijnen. Het zal dan ook 
weinig verbazing wekke11 dat al vroeg 
een hechte nucle&i re samenwerking ont
stond tussen de Verenigde Staten en 
Belgiti. Zelfs nog voordat de amerikaan
se president Eisenhouwer in 1953 zijn 
'atoms for peace' programma aankondig
de, had Belgfö al toegang tot de ameri
kaanse fnfonnatie met betrekking tot 
de 'vreedzan~e' toepassing van kernener-

gie. Het in 1952 opgerichte 'Studie
centrum voor toepassingen van Kernener
gie' (STK) moet dan ook worden gezien 
als een compensatie voor de levering 
van atoombommen-grondstof. Ook het ura
nium voor de bommen waarmee de Amerika
nen in de jaren '50 veelvuldig proeven 
hielden, was afkomstig uit de Kongo. 

studiecentrum 
Het STK werd na enig .politiek geharre
war tussen Vlaanderen en Waloniö ge
vestigd in Mol, in het hart van de Kem
pen. De koning stond er hoogstpersoon
lijk en voor niets een stuk grond voor 
ter beschikking. In 1957 werd het stu
diecentrum omgevormd tot een staats
instellin9 (een instelling voor 'open
baar nut' ) • De naam veranderde in 
'Studiecentrum voor Kernenergie' (SCK). 
De belgfese belastingbetaler .moet 
sindsdien voor de kosten opdraaien. 
Er werken bij het SCK ruim 1000 mensen. 

Het onderzoek dat er verricht wordt, 
is voornamelijk toegepast wetenschap
pelijk onderzoek dat direkt of indi
rekt de kernenergie ten goede komt. 
(Het fundamenteel kernfysies onderzoek 
is bij universiteiten ondergebracht.) 
De subsidies die jaarliiks toegekend 
worden aan het SCK kunnen dan ook niet 
anders worden gezien a 1 s een verkapte . 
vonn van subsidiering van deze atoom
industrie . Het gaat hier niet 0111 een 
kleine aalmoes: in 1979 werd op de be
groting van Ekonomische Zaken zowat 
2,1 miljard Bf (ongeveer 150 miljoen 
gulden) ingeschreven als werkingstee
lage voor het SCK. 
De infrastruktuur van het SCK omvat 
drie kernreaktoren. De BR1 en de BR2 
zijn zuivere onderzoeksreaktoren en 
daarvan is de BR2 zeker de belangrijk
ste . Naast de aanmaak van radio-isoto
pen wordt deze reaktor voora 1 gebrui kt 
voor bestralingsexperimenten en om tes
ten uit te voeren in verband met reak
torvei 1i ghe i d . Deze twee 1 a a ts te ak ti -
viteiten zijn ontegensprekelijk vormen 
van toegepast wetenschappelijk onder
zoek die rechtstreeks in het belang 
zijn van de industrie . De BR3-reaktor 
heeft een elektries venmogen van 10.5 
MWe en wordt gebruikt voor de oplei
ding van het personeel van kerncentra
les en tevens voor de bestralingsexpe
rimenten van plutoniumhoudende splijt
stof. Alweer akt1v1te1ten ten gunste 
van de industrie. 
Het zwaartepunt 1 igt echter ergens an
ders: "Het onderzoeksprogranwna in het 
domein van de snelle kweekreaktor is 
met de jaren uitgegroeid tot de belang
rijkste aktiviteit van het SCK". ·(uit 
Consensus nr 1. een uitgave van het 
SCK). 
Het kweekreaktor-onderzoek op het SCK 
gebeurt uiteraard in samenwerking met 
de industrie , via .... Belgonucleaire. 
Deze finna beschikt enerzijds over een 
studiebureau dat gevestigd is te Brus
sel en anderzijds over een fabriek 
voor de vervaardiging van plutonium
houdende splijtstof te Dessel (nabij 
Mol). 

belga nudeaire 
Belgonucleaire is ook een studiecen
trum inzake kernenergie. Het bureau is 
opgericht door een aantal bedrijven. 
De Union Miniêre (van het kongolees u
ranium) was de stuwende kracht. In sa
menwerking met de britse Atoomenergie
commissie werkte Belganucleaire aan de 
ontwikkeling van een eigen reaktortype, 
de Vulcain . Het bleek een te ambitieus 
projekt te zijn . waardoor het bureau 
in de problemen raakte. De belgiese o
verheid sprong bij en in 1971 werd 
Belgonucleaire voor 50% eigendom van 
het SCK. De nauwe samenwerking tussen 
het SCK en de industrie heeft zo ook 
een fonne 1 e band • 
De splijtstofstavenfabriek te Dessel 
is in staat om per jaar 30 ton splijt~ 
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De BR2 reaktor van de S.C.K. te Mol (foto SCK.Mol)

stof te produceren. waarin naast ura
nium zo'n 3% plutonium is verwerkt.
Deze produktiekapaciteit wordt niet
volledig benut wegens gebrek aan plu
tonium. Belgonucleaire heeft reeds
dergelijke splijtstof gemaakt voor de
BR3 centrale en de Frans-Belgische
centrale te Chooz. De aktiviteiten van
Belgonucleaire (BN) liggen echter voor·
namelijk op het vlak van de produktie
van splijtstoffen voor kweekreaktoren.
(20 à 30% zuiver plutonium).
Belgonucleaire is immers betrokken in
het internationaal konsortium dat de
snelle kweekreaktor SNR-300 te Kalkar
bouwt. BN voert de studies uit voor de
vervaardiging van het reaktorvat en
mag voorts 40% van de plutoniumstaven
produceren voor de eerste ladingen van
de reaktor.

reden heropening
Nu wordt plots duidelijk waarom Euro
chemie zonodig moet worden heropend.
Oe toevoer van plutonium is van levens~

belang voor het onderzoek van het SCK,
maar vooral voor Belgonucleaire. Euro
chemie moet BN van het nodige plutoni
um voorzien. De kapaciteit van Euro
chemie sluit trouwens zeer goed aan
bij die van Bel gonucleai re. Voor de
produktie van 30 ton plutoniumhoudende
splijtstof per jaar heeft BN zo'n 600
kg plutonium nodig. Dit is precies wat
Eurochemic kan leveren wanneer de fa
briek heropent wordt met een kapaci
teit van 60 ton per jaar. Wanneer ech
ter definitief begonnen wordt met de
produktie van kweekreaktor-splijtstof
zijn de plutoniumbehoeften van BN veel
groter. Vandaar dat er zelfs plannen
bestaan om de opwerkingsfabriek uit te
breiden tot 300 ton per jaar.
Gezien de schaarste van uranium zijn
opwerkingsfabrieken voor de atoomindu
strie van groot belang. Al zijn er
laatst in Australi~ grote voorraden u
ranium ontdekt, toch is de hoeveelheid
uranium in de wereld eindig. Opwer
kingsfabrieken dienen op het gebruik
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van deze grondstof te besparen door
uit opgebrande splijtstofstaven het
nog niet gespleten uranium en het ge
vormde pluton,ium terug te winnen. In
praktijk komt hier zeer weinig van te
recht, omdat het een erg moeilijk han
teerbare technologie betreft. die ge
paard gaat met vele ongelukken. De op
werkingsfabrieken zijn dan ook de gro
te vervuilers van de atoomindustrie.
In West Europa is nog slechts één op
werkingsfabriek in bedrijf, in het
franse La Hague. Ze hebben daar een
grote achterstand op het produktie
schema. Door de monopoliepositie kan
Cogêma. eigenaar van de fabriek. voor
haar gunstige kontrakten afsluiten: de
prijs voor geleverde diensten wordt na
de opwerking bepaald. Wat men moet be
talen, blijft een gok.
Vanwege deze afhankelijkheid en de

(waarschijnlijk) hoge pr'JS, is het de
belgiese kernindustrie welgevallig be
schikking te hebben over een eigen op
werkingsfabriek.

rise and fall
Op 20 december 1957 werd Eurochemie
boven de doopvont gehouden. Op die dag
tekenden regeringsafgevaardigden van
12 landen de oprichtingsakte van de
'Europese Maatschappij voor de Chemi
sche Opwerking van Bestraalde Splijt
stof' .
In 1962 werd te Dessel begonnen met de
bouw van de opwerkingsfabriek. De fa
briek had een kleine kapaciteit: 60 à
100 ton per jaar. Zij was bedoeld om
kennis te verwerven op het vlak van de
opwerking en moest daarom in staat
zijn verschillende soorten splijtstof
te verwerken. Eurochemi c was in fei te
een vis-noch-vlees oplossing: te klein
om een rendabele uitbating toe te la
ten. te groot voor een onderzoeksin
stallatie. Hierdoor zou de maatschap
pij nooit uit de rooie cijfers geraken.
wat dan weer aanleiding gaf tot beslui
teloosheid en onenigheid binnen de be
heerraad.
In 197D richtten de voornaamste part
ners, namelijk Duitsland en Frankrijk,
samen met Engeland een nieuwe maat
schappij op. Hiermee was de rol van
Eurochemie uitgespeeld. Eind 1971 be
sliste de beheerraad om de fabriek ge
leidelijk stil te leggen, wat in '74
een feit was.
Tijdens de acht jaar dat [urochemic
heeft gewerkt (1967-74), werd zowat
200 ton splijtstof van verscheidene
aard opgewerkt. Hierbij werd 678 kg
plutonium afgescheiden. Als nagedach
tenis aan haar aktiviteiten heeft Euro
chemie een berg radioaktief afval ach
tergelaten: 865 m3 hoog-radioaktief af
val in vloeibare vorm en 2000 m3 mid
del-aktief afval.
Op aansturen van de elektriciteitsbe
drijven rijpte het plan om Eurochemie



schets van een ondergrondse opbergingsinstallatie voor radio-aktief afval
in een kleilaag.

door België te laten overnemen en te
rug in bedrijf te nemen voor de verwer
king van het eigen kernafval. Daarvoor
werd in september 1974 de werkgroep
Belgoprocess opgericht, een gemengd
initiatief staat-privé, die in onder
hande1i ng trad met de Eurochemic aan
deelhouders.
·Op 24 juli 1978 werd het akkoord over
de overname ondertekend. De installa
ties werden stapsge~js overgedragen
aan een nieuw op te richten maatschap
pij, waarvan zowel de belgiese over
heid (voor 15%) als de privé-maatschap
pijen deel uit maken. Zolang echter de
heropening niet definitief is, treedt
de belgiese overheid op als. voorlopig
eigenaar van de installaties. De bel
giese regering heeft zich overigens
laten opzadelen met zeer ongunstige
overname-kontrakten. Mocht de heringe
bruikname namelijk onverhoopt niet
door gaan, dan draait de belgiese
staat voor drie kwart van de afbraak
kosten op en tevens voor het beheer en
de opslag van de radioaktieve afval
stoffen achtergelaten door Eurochemie.

afval plannen
Het atoompark in Mol is behoorlijk
veelzijdig. Ook het radioaktief afval
krijgt er aandacht. Het middelaktief
kernafval van de opwerkingsfabriek
wordt in bitumen gegoten, verpakt in
edelstalen vaten en opgestapeld in
drie opslagbunkers. Twee zijn er al
vol.
Voor het hoogaktieve afval wordt een
verglazingsfabriek gebouwd (40% van de
bouwkosten wordt gedragen door de bel
giese staat). Dit verglaasde afval
hoopt de atoomindustriena verloop van
tijd op te bergen in de Kempische Klei
(iets ten noorden van Mol). Men heeft
al een schacht geboord tot 170 mdiep
te, waar een ondergrondse experimen
teerruimte wordt uitgehakt. Overigens
heeft men geen haast. "Het afval moet
eerst tientallen jaren afkoelen. Pas
dan kunnen we dumpen", aldus medewer
kers van Eurochemie. De werkzaamheden
in de ondergrondse experimenteerholte
behelsen nu nog proeven met niet
radioaktieve warmtebronnen. Men wil
nagaan hoe de struktuur van de klei
reageert op warmte. De atoomlobby wil
na 1985 de holte uitbreiden en een

start maken met de opberging van laag
radioaktief afval.

atoompark
Al met al kan Mol met recht een cen
trum van de atoomindustrie genoemd wor
den. In totaal werken er daar ongeveer
2000 mensen in de nucleaire bedrijven:
het onderzoekscentrum SCK, Belgonucle
aire, de splijtstofstavenfabriek, Euro
chemie, de afvalverwerking (opslag en
verglazing) en afval dumping in klei
lagen. Ook vestigt in Mol Euratom, het
gemeenschappelijke Europese Atoombu
reau.
De aktiviteiten van het atoompark in
de Kempen zijn met name gericht op on
derzoek; daarbij ligt het zwaartepunt
op de ontwikkeling van kweekreaktoren.
De aanwezige splijtstofstavenfabriek
mag 40% van de staven voor de reaktor
kern in Kalkar leveren. De heropening
van Eurochemie moet dan ook vooral in
het licht van de kweekreaktor gezien
worden: de onderzoeksaktiviteiten en
de splijtstofstavenfabriek hebben plu
tonium nodig. De opwerkingsfabriek Eu
rochemic dient deze stof te leveren.

De gevaren van al deze bedrijvigheid
voor mens en miljeu zijn in dit arti
kel nauwelijks aan de orde geweest.
Het behoeft volgens mij geen toelich·
ting dat die groot zijn. De noodkreet
'Eurochemie heropent' lijkt van verre
onrechtvaardig••••••

puk van meegeren

PS De brosjure 'De nucleaire centra
uit de Kempen' is te bestellen bij
Allicht-door 3,50 over te maken op gi
ro 4208201 tnv Penningm. Allicht Til
burg ovv infopakket Mol. Je krijgt dan
ook nog een affiche toegestuurd.

Bronnen:
-bovengenoemde brosjure
-Allicht nr 4, jrg 3 (juli/augustus
1983)
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1982: het laatste dumpingsjaar!
In februari van dit jaar besloot een meerderheid van de landen van het verdrag
van Londen, dat dumpingen zee regelt, dat het voorlopig uit moet zijn met het
dumpen van radioaktief afval. De drie overgebleven 'dumpende' landen trokken
zich daar echter niets van aan. Het leek er op dat er weer gedumpt zou worden.
zoals al jaren de (slechte) gewoonte is. De vastberadenheid van deze regerin
gen werd echter lelijk gefrustreerd. vooral toen de britse vakbonden in aktie
kwamen.

Voorwaarden en procedures voor het dum
pen van allerlei afval in zee zijn
vastgelegd in het verdrag van Londen.
De landen die dat hebben ondertekend
vergaderen ook geregeld over die dum
pingsoperaties. Het centrale punt op
die bijeenkomsten is ondertussen de
dumping van atoomafval. Ook daar
blijkt dat het dië dumpingsoperatie is
die elk jaar het meeste verzet oproept.

landenspel
Een verzet dat niet alleen door aktie
groepen en iets respektabel er miljeu
organisaties wordt gedragen. maar ook
door verschillende landen. Spanje is
daarvan het bekendste. maar ook Portu
gal. Ierland en de Skandinaviese lan
den zien dumping in zee niet (meer)
als de beste methode om radioaktief
afval weg te werken.
Dit jaar was het resultaat dat de lan
den die vergaderden over de uitvoering
van het verdrag van Londen besloten
dat de dumpingen (voorlopig) gestopt
moeten worden. De eerste twee jaar,
terwijl nog eens uitgebreid wordt nage
gaan wat de gevaren van die dumpingen
zijn. mag er niet meer uitgevaren wor
den met atoomafval. Na twee jaar wordt
er dan besloten of de dumpingen al dan
niet 'akseptabe1' zijn.
Voor de meeste landen was dat niet
zo'n probleem. omdat die zelf niet aan
dat soort dumpingen meedoen. Ook Neder
land had daar intussen van afgezien.
zodat alleen Groot Brittanië. België
en Zwitserland overbleven. Die drie
landen hielden voet bij stuk: verbod
of niet. er zou gedumpt worden.
De engelse regering pakte de zaak ge
lijk grondig aan. Denkend aan akties
van voorgaande jaren werd het voor de
dumping uitverkoren schip 'At1antic
Fisher' voor maar liefst f750.000 ver
bouwd. De vaten afval zouden niet meer
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simpelweg met een kraan overboord wor
den gezet. maar door de boeg. bi nnen
door als het ware. naar de zeebodem
worden gezonden. Onbereikbaar voor de
rubberboten van Greenpeace of welke
andere miljeugroep dan ook ...
Voor het eerst sinds jaren leek het er
op dat de dumping vrijwel ongestoord
plaats zou kunnen vinden.

boycot
De doodsteek voor de britse plannen
kwam echter uit een andere hoek: van
de britse vakbonden. De bonden. waarin
de arbeiders die betrokken zijn bij
het transport en de dumping van het
afval zich hebben verenigd. deden een
beroep op de regering zich te houden
aan de besluiten van de vergadering
van het verdrag van Londen. Een be
roep dat vergezeld ging van een harde
aktie: een boykot van de dumpingsope
ratie.
Die boykot bleek zonder meer een suk
ses: bij een gebrek aan een bemanning
ligt het dumpschip nog steeds in Bar
now-in-Furness, waar het werd verbouwd
Zelfs de haven waar het afval geladen
zou moeten worden heeft het schip niet
bereikt.
Even is er nog de angst geweest dat de
britse regering de dumping zou doorzet
ten door leger en marine in te zetten.
Intussen kwam er echter een wereldwijd
verzet op gang. Britse ambassades en
konsul aten in onder andere Nederland,
Denemarken. Spanje, Portugal, en Nieuw
Zeeland moesten het ontgelden.
Met resultaat: het afval ligt nog
steeds op vaste engelse grond. Leger
en marine zijn niet ingezet en dat zal
dit jaar ook niet meer gebeuren. Het
'dumpingsseizoen' is voorbij.
De dumping van het be1giese en zwitser
se afval liep hierdoor ook spaak. Bel
gië. dat deze dumping organiseerde.

zou namelijk ook gebruik maken van de
'At1antic Fisher'. die ligt opgesloten
in de haven van Barnow-in-Furness.
Zelf een schip regelen is echter voor
de Belgen uitgesloten; ze moeten ge
bruik maken van de britse facilitei
ten.
België heeft zich namelijk wel gebon
den aan het verdrag van Londen. door
het te ondertekenen, maar heeft niet
de mogelijkheid zichzelf een dumpings
vergunning te geven. Dat mogen alleen
de landen die het verdrag ook geratti
ficeerd hebben. Zeg maar: parlementair
goedgekeurd. En dat heeft België nage
laten. Vandaar dat vroeger altijd in
samenwerking met Nederland werd ge
dumpt. en nu britse steun was ingeroe
pen. De zwitsers-be1giese dumpingen
zijn dan ook voor onbepaalde tijd op
geschort.

laatste jaar
In geen van deze drie landen leidt het
afgelasten van de dumpingen tot onover
komelijke problemen. Overal is voldoen
de gelegenheid om het afval een paar
jaar bovengronds op te slaan. Toch:
dit jaar wordt er voor het eerst sinds
1949 geen atoomafval in zee gegooid:
Is 1982 het laatste jaar geweest? Dat
zal vooral afhangen van Thatcher en
haar regering. De ministers daar. die
toch al een broertje dood hebben aan
de vakbonden. zullen volgend jaar niet
nog een keer bakzeil willen halen.
Twee mogelijkheden staan dan open: óf
de hele operatie van voor af aan orga
niseren als een militaire onderneming.
uit te voeren door leger en marine, óf
zich neerleggen bij het in februari
genomen besluit om de eerste twee jaar
zeker niet meer te dumpen.
Mocht na die twee jaar 'besloten' wor
den dat risiko's van de dumpingen aan
vaardbaar zijn, dan kan Thatcher al
tijd nog verder zien. Misschien zijn
de gemoederen dan wat bedaard en is
het verzet weggeëbd. Waarschijnlijker
is echter dat het verzet sterker zal
zijn dan ooit. De dumping is immers
dit jaar niet door gegaan. Het verzet
kán dus winnen. hoewel daarbij veel
zal afhangen van de opstelling van de
vakbonden.



De 'dumpende' landen komen in elk ge
val steeds geisoleerder te staan. Na
het nederlandse besluit niet meer te
dumpen, had ook Zwitserland al aange
kondigd dit jaar voor het laatst te
dumpen. Het gaat steeds meer lijken op
het verhaal van de tien kleine neger
tjes. Jammer dat de lijst van landen
die atoomafval produceren daar nog
niet op gaat lijken .••••

Ruud de Koter

Vernietiging van het paradijs
Het franse, of beter: door de Fransen
bezette atol Mururoa is de laatste
jaren een paar keer in het nieuws ge
weest. De Fransen zijn daar namelijk
nogal onzorgvuldig geweest bij het
testen van hun atoombommen. Twee
ernstige ongelukken waren de gevolgen
(zie ook Onderstroom nummer 8, jaar
gang zes).
Voor mensen die meer over de riskante
franse atoomproeven willen weten is
de brosjure van de Wergroep Frans
Polynesië van Vrouwen voor Vrede inte
ressant. In kort bestek wordt de
hele geschiedenis beschreven: valse
beloften ("Frankrijk zal nimmer
atoomproeven uitvoeren in de Stille
Oceaan", 1961), intimidatie en stijf-

'koppig de eigen weg volgen (in 1963
spraken de VS, Engeland en de Sowjet
Unie af niet meer in de atmosfeer te
testen; in 1966 ontplofte de eerste
bom op Mururoa: in de lucht:) zijn de
hoofdingredienten van het verhaal.
Terecht wordt er meer aandacht besteed
aan de gevolgen die de bijna honderd
proeven met zich mee brengen. Sociale
ontwrichting, kanker, een giganties
afvalprobleem etcetera. En natuurlijk
het verzet. Een verzet dat de hele
Stille Oceaan op de been brengt, maar
meestal hoogmoedig wordt genegeerd.
Volgens bekende kolonialistiese prin
siepesworden geluiden uit het polyne
siese parlement genegeerd. De Polyne
si~rs zijn voor de Fransen niet meer
dan wegwerparbeiders •••••
Alleen een vrijwel totale boykot kon
Frankrijk er toe bewegen de boven
grondse tests te stoppen. Nu ontplof
fen de bommen onder Mururoa. De inter
nationale 'norm' is hersteld en de
druk van allerlei regeringen is ver
dwenen. Het verzet gaat echter door:

Al deze lijnen komen in de brosjure
naar voren. Naar mijn mening is de
behandeling wel erg schetsmatig, nog-

al journalistiek zogezegd. Wat mij be
treft had wat meer 'harde' informatie
OVer de proeven en de gevolgen er van
een overtuigender indruk gemaakt. De
opmerking "ondergrondse atoomproeven
zijn net zo vergiftigend als boven
grondse, alleen is de verspreiding
van radioaktiviteit minder aanwijs
baar" had bijvoorbeeld wel wat meer
toelichting verdiend.
Het gebrek aan duidelijke gegevens is
waarschijnlijk een gevolg van het on
derwerp: in een situatie waar de gege
vens over de gezondheid van de bevol
king een militair geheim zijn, kan je
weinig anders dan je op zijdelingse
informatie bàseren:
De brosjure sluit af met een overzicht
van het verzet tegen deze proeven zo
als bet in Europa naar voren komt. In
Frankrijk is de Situatie bedroevend
("het leger nog heiliger dan de kerk"),

maar in sommige andere landen komt er
wat van de grond. Voor het verzet in
Polynesië dat tot nu toe bij de op hun
atoommacht gefixeerde fransen niet
veel respons kreeg, is elke steun uit
deze hoek van de wereld meer dan har
telijk welkom:

Ruud de Koter

"Vernietiging van het paradijs. Poly
nesië een franse atoomkolonie."
il,50
Te bestellen bij:
werkgroep Frans Polynesië
Vrouwen voor Vrede Nijmegen
p/a Voorstadslaan 49

6541 AB Nijmegen

De werkgroep verzorgt op verzoek ook
dia-avonden over de franse atoomproe
ven.
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Kalkar :niet goed, geld erbij

~IN AKV
~ N' DEf\RHEl.
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Alle onzekerheden en gevaren rond Kalkar zijn op 14 september weer uitvoerig
aan bod gekomen. Toen hield de tweede kamercommissie voor Economische Zaken een
hoorzitting naar aanleiding van de nederlandse bijdrage aan deze tijdbom. Futu
rologen. technokraten en mensen met gezond verstand,I' ... iedereen komt hier aan
z'n trekken ••• ", fluisterde een SEP-man op de publieke tribune.Vee1 'nieuws' le
verde de hoorzitting niet op voor degenen die zich al jaren met het verzet tegen
Kalkar bezighouden. De reden van het verzet werd nogmaals door anderen uit de
doeken gedaan.
Over enkele weken zal de tweede kamer een besluit nemen over de nederlandse bij
drage aan Kalkar. Een reden om in Nijmegen op 16 oktober een Ka1kar-manifesta
tie te organiseren en om onderstaande artikelen te plaatsen.
Jan van Benthem geeft in het eerste verhaal een overzicht van de ontwikkeling
van de kweekreaktoren en gaat met name in op de risico-analyses van de verschil
lende onderzoeken die er gedaan zijn. In het tweede verhaal geeft Jan de relatie
aan tussen kweekreaktoren en kernwapens. Uit zijn artikel blijkt dat die relatie
zeer voor de hand ligt en daarmee teweinig onderkend wordt.

E E
S[H ELLEN

ROTER! ~I\t
~~~g

In augustus i955 betrad de Bondsrepu
bliek onder leiding van de eerste a
toomminister Franz Josef Srauss het
civiele atoomtjjdperk. Bjj die gelegen-,
heid beschreef de Ouitse fysikus Wer
ner Heisenberg de reaktoren die met
snelle neutronen werken als 'sozusagen
gesteuerte atombomben' om daar ter ge
ruststelling aan toe te voegen:
"oas k1jngt sehr gefährlich; aber es
ist offensicht1ich der amerikanischen
technik mëg1ich geworden, diesen pro
zess 50 vol1ständig zu kontrolieren,
das meines wissens mit diesen schoel
len reaktoren niemals ein unfal1 er
folgt jst".
Heisenberg was zich njet bewust van
het feit dat de allereerste stroomle
verende kerncentrale, de experimentele
snelle kweekreaktor EBR 1 in Idaho,
drie maanden later gedeeltelijk zou
smelten.
Oeze experimentele reaktor, destijds

nog voor het luttele bedrag van 3
miljoen dollar gebouwd, had slechts
een vermogen van 200 kilowatt. Een
eerste test zou worden uitgevoerd bij
een vermogen van 11 Watt. Het vermogen
steeg echter snel naar 500 Watt, met
een verdubbelingstijd van 0.2 seconde.
Een dergelijk noodgeval was echter
voorzien, en de verantwoordelijke fy
sikus gaf onmidde1ijk opdracht de te
gelstaven te laten vallen. Oe operator
drukte echter op de knop voor de mo
toraandrijving waarmee de regelstaven
langzaam in de kern werden gewchoven.
Het gevolg was. dat de temperatuur van
de splijtstof opliep tot ver boven het
smeltpunt. Het vloeibare natrium was
overgekookt waardoor het verrijkte u
ranium naar buiten werd gedrukt en de
koelwegen verstopt raakten. De reaktor
wand bleek na afloop voor bijna de
helft gesmolten. Mede door de kleine
omvang van de kern, ter grootte van

een voetbal, ontstond er geen kritiese
massa, iets dat een explosie zeer
waarschijnlijk zou hebben gemaakt.
(Uit: 'We a1most lost Detroit').

Het grootste nadeel van kweekreaktoren
vond men in de jaren '50 nog wel het
feit dat de verdubbelingstijd van vijf
jaar voor het kweken van voldoende
plutonium voor een opvolger als vrij
lang werd beschouwd (Atomenergie I,
1956). De Ouitse fysikus Wolf Häfele
wist de overheid er van te overtuigen
dat er 'een natuurlijke behoefte aan
kernenergie was' en dat 'uit de inter
ne logika van de reaktorontwikkeling
de weg naar de snelle kweekreaktor zou
voeren' •
Na de bouw van twee testreaktoren in
het Kernforschungs centrum Kar1sruhe
(KfK) b~gon men in 1966 met de plan
ning van een 300 Mégawatt prototype
reaktor. Hlfele voorzag destijds dat
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men met de bouw van de SNR 300 in 1969
zou kunnen beginnen. In 1973 zou deze
in bedrijf genomen kunnen worden en
een kommercie1e opvolger, een 1000
Megawatt centrale zou in 1977 in wer
king gesteld kunnen worden.

Op 5 oktober 1966 had de Fermi snelle
kweekreaktor die zo'n 30 km van De
troit in Michigan staat, moeik1ijkhe
den omdat een gedeelte van de splijt
stof smolt toen verscheidene stukken
plaatstaal van de bodem van het reak
torvat losraakten en door de stroom
van het koelmiddel klem kwamen te zit
ten onder de kern. De platen sloten zo
de koelstroom af voor 2 van de 105
splijtstofelementen in de kern. De be
trokken splijtstofstaven raakten over
verhit en smolten. De operators hadden
pas na 11 mininuten door dat er wat
aan de hand was. In eerste instantie
daalde door de vervorming van de sta
ven de heaktiviteit van de kern, waar
door in plaats van een noodstop zelfs
een verhoging van het reaktorvermogen
werd ingesteld door de regelstaven uit
de kern te bewegen. Dit voorval zou
later door het Duitse ministerie voor
Forschung und TechnQ10gie 'ein re1ativ
unbeteutender störfal1' worden genoemd.
Een feit was echter dat men in 1969
begon met de aanbesteding van de cen
trale zonder dat er een risiko analyse
was uitgevoerd naar de mogelijkheden
van een zogenaamd Bethe-Tait kernsmel
tingsongeval.
Evenmin was op dat moment duidelijk
wat de centrale zou gaan kosten. In
1970 kwam de wetenschapsredakteur van
de Frankfurter A1gemeine Zeitung Rud
zinski al tot de konklusie dat de SNR
300 veel meer zou gaan kosten dan de
door H3fe1e 500 miljoen DM:
"Das fiasko der nartiumbrüterentwick
1ung demonstriere dass beim bundeswis
senschaftsministerium praktizierte
systeem der beratung und kontrolle
seinen zweck nicht erfü11e. Unvertret
bar ist dass diesel ben fachleute quasi
selbst über die ertei1ung der aufträge
entscheiden, die sie in massgebenden
ste11ungen in der industrie dann aus
führen".
In maart 1972 werd in Mol (België) de
'letter of intent' getekent door Neder
land, België en West Duitsland voor de
bouw van de SNR 300 in Kalkar. Van de
oorspronkelijke bouwplaats Weisweiler
bij Aken werd afgezien in verband met
'de moge1i j kheid van .eventue1e ongeva1-

1en'. De keuze voor Kalkar werd beargu
menteerd met het gegeven dat daar in
een straal van 5 km slechts 15.000 en
in een straal van 10 km slechts 40.000
mensen woonden.

de bouw
In april 1973 werd dan eindelijk begon
nen met de bouw van de centrale die
volgens de plannen in 1978 in bedrijf
zou worden genomen. De te verwachten
kosten werden officieel geschat op 940
miljoen DM.
Nu, na 10 jaar bouwtijd, worden de kos
ten geschat op 6,4 miljard DM. Volgens
een interne, geheime nota van het KfK
uit 1979 (het zgn Bonner energierap
port) zal Kalkar niet voor 1990 klaar
zijn en zullen de kosten tegen die
tijd de 10 miljard DM overschrijden.
Nederland zag enkele jaren geleden de
bui al hangen, waarna de bijdrage werd
bevroren op 15% van 3,2 miljard DM
(530 miljoen gulden). Van officiele
zijde wordt het bedrag dat Nederland
heeft uitgetrokken voor de ontwikke
ling van de snelle kweekreaktor, dus
inklusief onderzoek en dergelijke, ge
schat op ruim 1 miljard gulden. Dit
werd zelfs de VVD fraktie in de 2e ka
mer te gortig, zodat Nederland defini
tief heeft afgehaakt bij de vervolg
plannen voor de 1000 MW centrale. Het
onmiddelijk gevolg van deze financie
ringsstop was de liquidering van het
Neratoom konsortium.

In de Duitse pers spheekt men alom van
'der pleite brüter', waarmee niet al
leen een financieel doch ook een tech
nies failliet wordt bedoeld.
De snelle kweker zal op de eerste
plaats bij ingebruikname niet gaan
kweken. Al in een vroeg stadium bleken
de eisen: veiligheid, economische ren
tabiliteit en een hoge kweekfaktor
niet te kombineren. Om te kunnen vast
"ouden aan het geplande vermogen van
300 MW moest men de kweekmantel terug
brengen van 5 rijen naar 2 rijen
splijtstofstaven met U238 Hierdoor
zakt de konversie-faktor echter tot
0.96 waardoor de centrale in feite
geen kweekreaktor meer is. Daarnaast
is de levensduur teruggebracht tot 15
jaar in verband met de veroudering die
al tijdens de bouw is opgetreden.

Volgens de kontraktue1e verplichtingen
zal oom Nederland mee moeten betalen
aan de exploitatieverliezen wanneer de
centrale eenmaal in bedrijf is. Men
verwacht namelijk dat ondanks de bouw
subsidies de kostprijs van de opgewek
te elektriciteit een faktor 2 boven de
normale kostprijs van conventionele
opgewekte elektriciteit ligt.
Temidden van deze hilariteit in de
pers kon of wilde de Bondsdag geen be
slissing nemen over het al dan niet in
bedrijf nemen van de SNR 300. Om een
oordeel te kunnen vellen over de vei
ligheid van Kalkar werd een 'enquette
kommission' ingesteld, bestaande uit
Bondsdagafgevaardigden van SOP, CDU/
CSU en FDP en enkele gebonden en onge
bonden deskundigen.
De kommissie blijkt echter niet in
staat om een eensluidend advies te ge-

ven en besluit een tweetal studies te
laten verrichten, één door Gese11
schaft für Reaktorsicherheit (GRS) on
der leiding van prof. dr. Ado1f Birk
hofer en één door de Forschungsgruppe
Schneller Brüter .(FGSB), een ad hoc
groep van kritiese wetenschappers on
der leiding van prof. dr. Jochen Be
necke.
In september '82 heeft de enquete kom
missie op basis van deze twee studies
een advies gegeven aan de bondsdag.
Doch ook nu kon men het niet eens wor
den over de vraag of Kal kar al dan
niet voldeed aan de veiligheidseisen
die normaliter worden gesteld aan de
moderne PWR reaktoren (type Byb1is B).
Vijf leden van de kommissie beoordeel
den het risiko van de SNR 300 als on
aanvaardbaar.
Twee leden stemden v66r ingebruikname,
hoewel ook zij het risiko groter in
schatten dan die van de PWR reaktohen.
Negen leden tenslotte, afkomstig uit
de CDU/CSU. de FDP en het KfK, stemden
uiteindelijk voor ingebruikname, omdat
zij het risiko lager inschatten dan
het risiko van een PWR reaktor.
Om deze diskussie enigszins te kunnen
plaatsen is het daarom interessant om
de konklusies van de kritiese groep
wat nader te bekijken.

risiko analvse
Een belangrijk deel van de studie
wordt ingenomen door een kritiese be
schouwing van de methode van risiko
analyse, zoals die door de bouwer van
de centrale Interatom (IA) en door de
GRS wordt gehanteerd.
Op de eerste plaats twijfelt men er
aan of het gehanteerde risikobegrip
'risiko is kans maal gevolg' wel van
toepassing is op dergelijke komplexe
systemen. In navolging van de verzeke
ringswereld vraagt men zich af of een
mogelijke nucleaire katastrofe wel te
beschrijven is met een analytiese ver
werking van techniese faalkansen. Pro
blemen die kunnen ontstaan door sabo
tage of door oorlogssituaties kunnen
nooit op analytiese wijze worden ver
werkt in een techniese risikoanalyse.
Hierbij doet zich het feit voor dat de
splijtstofstaven zonder verdere behan
deling direkt geschikt zijn voor de
fabricage van kernwapens. Uit het af
val en uit de staven in de kweekmantel
is het plutonium op vrij simpele wijze
chemisch af te scheiden.
Op de tweede plaats twijfelt men aan
de gevolgde systematiek in de gebruike
lijke risikoanalyses. Met name voor de
regelsystemen gaat men er van uit dat
een eventueel falen uitgesloten is
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resultaten FGSB
Ondanks deze vrij fundamentele kritiek
op de gehanteerde risiko analyse's van
IA en GRS en op de mogelijkheid van
een betrouwbare risiko analyse als zo
dani g, heeft de FGSB toch geprobeerd
te voldoen aan de opdracht van de
Bondsdag; het uitvoeren van een verge
lijkende risiko analyse van de SNR 300
vergeleken met het risiko' van een mo
derne LWR van het type Biblis B. Voor
deze risiko analyse heeft men voor een
groot deel gebruik gemaakt van dezelf
de komputerprogramma's als de GRS,
waarbij men echter een grotere band
breedte meeneemt in de onzekerheid van
geschatte waarden en men op bepaalde
plaatsen iets pessimistiesere aannames
maakt.

De konklusies luiden:
1. Bij de SNR 300 is het mogelijk dat
een hoogenergetisch Bethe-Tait ongeval
optreedt. Op basis van een iets andere
inschatting van de bedrijfszekerheid
van het afschakelmechanisme (de 'com
mon mode' oorzaken) levert dit een
waarschijnlijkheid van 1.5 10 (-S)/jr
(GRS: 1.2 10 (-6)/jr). (jr=per jaar)
2. De SNR is door het ontbreken van
inherente afschakelmechanismen gevoe
liger voor 'common mode' ongevallen.
Omdat een precieze berekening van dit
soort ongevallen niet mogelijk is, le
vert dit een onzekerheid op in het uit
eindelijke risiko van minimaal een fak
tor 10 tot 100.
3. De waarschijnlijkheid dat een con
tainmentbreuk als gevolg van een kern
smeltingsongeval van 0,3% (GRS) wordt
als uiterst willekeurig ervaren. Op
basis van het komputerprogramma SIMMER
komt de FGSB uit op een waarschijnlijk
heid van 10 (-S)/jr voor een ongeval
met een vrijkomende energie van meer
dan 100 MJ. (GRS: 10 (-8)/jr).
4. Bij een explosie van meer dan 370
MJ (de energieinhoud van ongeveer 10
liter benzine) kan een groot deel van
de kerninhoud in de atmosfeer terecht
komen. De hoeveelheid radioaktieve gas
vormige isotopen is echter een faktor
twee kleiner dan een vergelijkbare LWR.

zich op het feit Idat de instrukti.e en
scholing van het personeel wordt uit
gesteld tot dat de bouw is afgerond.
Een uitgebreid opleidingsprogramma ge-

, bruikmakend van scholingssimulatoren
l. 15 echter een vereiste van de duitse

atoomwetgeving.

perts C. Kelber en F. Gavigan wel be
reid hun gegevens vrij te geven, zij
het dat dit pas maanden nadat de stu
die was afgerond gebeurde. Kelber komt
hierbij tot een waarschijnlijkheid
voor een vatbreuk van 6%, dus een fak
tor 20 boven boven de gemiddelde waar
de van 0.3% die door het GRS werd mee
genomen in de berekening.
Naast deze onzekerheid over de waar
schijnlijkheid er van is ook de omvang
van een dergelijke explosie onzeker.
Het GRS gaat uit van een bandbreedte
tot 5000 MJ met de genoemde waarschijn
lijkheid van 0.3% Voor de verdere ge
volgen rekent men dan toch weer verder
met een waarde van 400 MJ, waar het
reaktorvat echter instantaan alle con
tainmentbarrieres doorbreken (Bild der
Wissenschaft, jan 83)

Een vierde punt van kritiek richt zich
op de zogenaamde mechanistiche aanpak
van de risiko analyse van het GRS. Met
behulp van ingewiKkelde komputerkodes
en simulatiemodellen probeert men een
mogelijk ongeval tot in de kleinste
details te simuleren. Hierdoor wordt
de benodigde rekentijd echter enorm en
is het nauwelijks mogelijk om meer dan
één parameter tegelijk te varieren.
webb benadert dit probleem door scena
rio's te zoeken die aanleiding kunnen
geven tot een groot ongeval zonder dit
in een komputermo~el te gieten.

Een vijfde punt van kritiek richt zich
tegen de ontoereikende managements me
thode bij de bouw van de centrale. Zo
bestaat er geen overall controle op de
koordinatie van het gehele projekt. De
diverse subsystemen worden daardoor
slecht op elkaar afgestemd en een to
taaloverzicht zowel op technies als op
financieel vlak ontbreekt. Een systema
tiese kwaliteitskontrole wordt boven
dien bemoeilijkt doordat alle toeleve
ringsbedrijven er hun eigen normen op
na houden.
Een zesde punt van kritiek van de FGSB
behelst de aanname van Interatom dat
de uitvalwaarschijnlijkheid van de
verschillende komponenten konstant
blijft in de tijd. Met andere woorden:
na elke reparatie of kontrole voldoet
het gehele systeem weer aan de oor
spronkelijke veiligheidseisen. In de
praktijk en uit ervaringen uit de
lucht- en ruimtevaart blijkt echter
dat de faalkans toeneemt met de tijd
door slijtage etc.
Het laatste Dunt van kritiek richt

door de redundantie (ingebouwde kontro
le) en diversifikatie van het systeem.
Hiermee. onderschat men echter de moge
lijkheid 'common mode' uitvalwaar
schijnlijkheden van de regelsystemen.
Voorbeelden van dit soort ongevallen
zijn het neerstorten van een vliegtuig
aardbevingen, maar ook het doorbranden
van kabelbundels ~zie het ongeluk in
Brown's Ferry op 12 maart 1975).
Met name omdat bij een snelle kweker
geen intrinsiek afschakelmechanisme
aanwezig is zoals bij een LWR moet men
voor het voorkomen van een katastrofe
volledig vertrouwen op de mechanische
bediening van de regelstaven.
Een derde kritiekpunt op de gebruike
lijke risikoanalyse is het feit dat
voor veel systemen de faalkans niet
statisties bekend is. Daarbij gaat men
vaak uit van 'engineering judgement'.
Op basis van technies inzicht respekti
vel ijk gevoel probeert men te komen
tot een konservatieve afschattinQA
Echter, in een komplex ongeval scenario
is het niet voor de hand liggend dat
een maximaal ongeval ontstaat als voor
alle deelsystemen een zo pessimisties
mogelijke aanrname wordt gemaakt. In
één van de ongevalsscenario's van·webb
wordt bijvoorbeeld eerst een kleine
natrium explosie aangenomen waarbij
het reaktorvat in takt blijft, gevolgd
door een kritikaliteits explosie van
het terugvallende plutonium, wat aan
leiding geeft tot een tweede veel he
viger explosie waarbij het containment
wordt doorbroken.

In ieder geval levert een risiko ana
lyse op basis van 'engineering judge
ment' een grote onzekerheid in de
faalkans. Desondanks geeft de GRS in
de grafiese weergave van het risiko
geen foutengebieden op. Voor de waar
schijnlijkheid voor het feit dat een
kernsmeltingsongeval leidt tot een
breuk in het reaktorvat geeft· de GRS
een waarde van 0.3%. Dit getal is tot
stand gekomen op basis van een zoge~

naamde Delphi methode, waarbij diverse
experts naar hun mening werd gevraagd.
De FGSB kreeg echter geen inzage in de
antwoorden. De GRS nam zelfs kontakt
op met de amerikaanse NRC met het ver
zoek de ant~roorden niet door te geven
aan 'derden'. Na het nodige heen en
weer gepraat bleken de twee NRC ex-
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De stroomgroep Eindhoven presen
teert een eigen diaserie. ' een
kerncentrale draait niet zomaar'.
De diaserie toont wat er allemaal
bij komt kijken voordat het ura
nium via een kerncentrale elek
triciteit levert.

SSK Eindhoven Smalle Haven i
5611 EH Eindhoven tel.040-45~'99

"Kurzum: es gibt keine perspektive für
einen wirtschaftlichen einsatz von
brütern. Brütern sind das relikt ein~r

vom wachstum und dessen symbol. der
kernenergi e, be·rauschten zei t. "
Het blijft echter de vraag of de CDU
minister voor onderzoek, Riesenhuber.
in staat is een antwoord te vinden op
het door hemzelf enkele jaren geleden
geformuleerd dilemma:
"Die unfähigkeit. überständige projekte
zu kappen, ist eine schimme gefardung
staatlicher forschungspolitik.'·

Jan van Benthem

verantwoordelijke voor de bouw van
Kalkar:
"Es wirdhöchstezeit, den bau in Kal
kar ab zu brechen. Dan könnte man auch
endlich die pläne für die anlagen zur
wiederaufbereitung der brennelemente
aus leichtwasser reaktoren streichen.
deren realiserung die volkswirtschaft
mit ähnlichen miliardenbeträgen belas
ten würde. wie das die brüterentwick
lung selbst tut."
Hij komt tot deze konklusie op basis
van het gegeven dat de kosten van
snelle kwekers volledig uit de hand
zijn gelopen. De uraniumvoorraden zijn
ruimschoots voldoende om tot het mid
den van de volgende eeuw in de behoef
te te voorzien. Zelfs een explosieve
stijging van de uraniumprijs geeft
weinig perspektieven voor de kweekreak
tor omdat de grondstoffen slechts 6%
van de ~ostprijs van kernenergie uit
maakt.

dungsvermögen, urteilswille gewissen
hafte prüfung' versteht. Dann ist es
aber auch höchst überflussig dem wis
senschaftler das attribut 'kritisch'
voranzusetzen, denn er ist entweder
'krtitisch' oder kein wissenschafler.
Meint man mit kritik jedoch 'ablehnung,
missbilligung', so sehe ich keinen we
senlichen unterschied z:um 'gegner'."nasleep

Al met al heeft de studie van het FGSB
weinig invloed gehad op het politieke
besluitvormingsproces. Tegenstanders
van kernenergie werden alleen maar ver
sterkt in hun mening en een gekissebis
over de vraag of er nu 1000 of 2,7 mil
joen doden kunnen vallen doet niet ter
zake, onaanvaardbaar blijft het. De
deskundigen van het KfK en van Inter
atom reageerden echter furieus:
"Denjenigen wissenschaflern, welche
ohne das ehrende adjektiv 'kritisch'
ankommen müssen, erscheint es so als
werde hier kraft paramentarischer Wei-

sing eine privilegierte kaste van wis
senschaftlern nämlich, die es nicht
glaubt nötig zu haben, ihre theorien
auf wissenschaftlichen tagingen der
prüfenden kritik von kol legen auszuset
zen." (dr. Willy Marth, leider van het
projekt Schnelle brüter van het KfK)

"Es geht ni cht urn parallel-forschung,
sondern urn anti-forschung." (dr Klaus
Köberlein, projektleider GRS) "Natür
lich heisst 'kritik' nicht gleich
'gegner' solange man kritik in positi
ven sin~ des wortes als 'unterschei-

Anderzijds is de hoeveelheid aan trans
uranen een faktor 1000 groter dan bij
een LWR. Dit komt onder meer doordat
bij de SNR het containment instantaan
doorbroken.kan worden, terwijl bij een
LWR door het veel langzamere smeltings
proces het containment vaak minimaal
een uur lang gehandhaaft kan blijven.
5. Het aantal direkte doden ligt bij
een SNR iets hoger dan bij een LWR (0
tot 1400 tegenover 0 tot 25 bij een
LWR).
6. Het aantal doden door kanker ligt
een faktor 20 boven het aantal 'bij een
LWR ongeval (52.000 tot 2.700.000 te
genover 1400 tot 44.000).
7. De besmetting van een oppervlakte
van 8300 tot 65.000 km2 heeft een veel
langduriger karakter door de lange
halfwaardetijd van de transuranen. Bij
een LWR ongeval komen meer relatief
kortlevende isotopen vrij waardoor de
besmetting na 50 jaar tot de helft is
afgenomen. Bij een plutoniumbesmetting
net een halfwaardetijd van 24.000 jaar
is dit niet het geval.

Ook in de Bondsdag kwamen reakties los:
"Ist es eigentlich zu verantworten,
dass unter dem deckmantel eines auf
trages der bundesregierung zahlen ver
breitet werden können, die jeder rea
len grundlagen entbehren?
Kann die verunsicherung vieler men
schen durch die horrorzahlen verantwor
tet werden? Wer die unwahrheit sagt
und schreibt, urn angst -in diesem fall
angst vor der kernenergie, angst vor
dem schnellen brüter- zu erzeugen, der
handelt, wie ich meine, verantwortungs
los. Wir sollten uns der bedeutung der
leichtfertigen herausgabe total fal
scher zahlen immer bewust sein. Hier
werden eben nicht ängste von menschen
angegriffen, sondern hier sind wir an
der quelle angelangt, durch die ängste
original erzeugt werden. Hier werden
befürchtungen eben nicht ernst genom
men, sondern hier wird verantwortungs
los furcht neu geschaffen." (Ludwi 9
Gerstein, CDU lid van de enquete kom
missie)
Een andere konklusie trekt bijvoor
beeld Klaus Traube, van 1971 tot 1976f <. Jl} ~, als dh'ekteor van Inte...... de laatst-

~~
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The Kalkar. connection

heeft meestal een verrijkingsgraad
van 3% • Om een ,bom te kunnen maken
moet dit dus eerst verder worden ver
rijkt. Pakistan is hier in principe
toe in staat met het u1tracentrifuge
procedê, gestolen uit de Urenco fabriek
in Almelo. Ook Brazilië is hiertoe in
staat, wanneer de West-Duitse levering
van een verrijkingsfabriek volgens het
Jet-nozz1e principe doorgaat. Zuid
Afrika heeft eveneens een kleine ver
rijkingsfabriek en is daardoor in staat
om kernwapens te produceren.
Een direktere weg naar de atoombom
loopt via de produktie van plutonium
in civiele en militaire kerncentrales.
Alle kernwapenstaten (met uitzondering
van China) brachten hun eerste test
explosie tot stand met een plutonium
bom.
Plutonium komt echter, evenals Uranium,
voor in verschillende isotopen, waarvan
sommige wel (Pu-239 en Pu-241) splijt
baar zijn en andere (Pu-240) niet. In
de kerncentrale van Borssele wordt per

die na de spUjting van p~utonium

ovsl'bUjven. Dit merlflse~ is niet ge
sohikt om el' atoOll'MaPens van te maken.
Bovendien zijn de 8pUjtstofe~enten

80 sterk radioaktief dat deze ~Zeohts
met op afstand bediende apparatuur
verp~aatst kan bIOmen. Ste~en van plu
tonium uit de oent:raw is dus onmoge
?ijk. '
In principe staan er diverse wegen
open om met behulp van civiele kern
centrales kernbommen te produceren.
Het technische konsept van de bom is
niet al te ingewikkeld. De enige hin
dernis van betekenis is dan ook het
verkrijgen van voldoende zuiver
uranium-235 of p1utonium-239.
Voor een Uraniumbom is de verrijkings
graad (gehalte U-235) meestal 93% of
meer. Voor een bom is dan een minimum
hoeveelheid nodig van 15 kg. Bij een
verrijkingsgraad van 20% is het nog
steeds mogelijk om een bom te maken,
al is er dan wel meer dan 1000 kg
nodig. Het uranium in kerncentrales

We schrijven 1973. Terwijl jonkheer De
Brauw nog worstelt met de 1000-gulden
maatregel vinden de Stop Kalkar groe~

pen de brede maatschappelijke diskus
sie uit. Door middel van stroomweiger
akties, brochures en demonstraties be
werkt de kersverse akb de publieke
opinie. Niet zonder sukses: minister
van Ekonomische Zakens, drs. R.
Lubbers ventileert voor de Tweede
Kamer zijn twijfels aan het economisch
nut van de snelle kweker. Zelfs dr. A.
Lansink spreekt in de Nijmeegse raad
zijn zorgen uit over de lozing van het
gevaarlijke afval. Op landelijk niveau
gaan de PvdA en de industriebond door
de bocht: Nederland moet zich zo snel
mogelijk terugtrekken uit het Kalkar
projekt.
De pro-Kalkar lobby graaft zich in en
bewerkt de media met geruststellende
mededelingen: Kalkar is schoon, veilig
en goedkoop: Alleen de laatste Kin
het rijtje Kerk Kapitaal Kernenergie
Kalkar en Koffie is bedreigend voor
de volksgezondheid (zie kader):
Nu, na 10 jaar breed maatschappelijk
diskussi~ren zijn althans een aantal
punten opgehelderd. Om het afvalpro
bleem kan niemand meer heen. De di
rekt gevaren zijn nog eens onder
streept door de operators van Harris
burg en voor zover ik weet moet de
eerste blokkade bij Douwe Egberts nog
plaatsvinden. Wat echter minder duide
lijk is geworden is de relatie tussen
Kalkar en Kruisraket.

In de huis-aan-huis brochure van het
SEP offensief van 1974 stond nog onom
wonden: 'In deze spUjtstofe'tementen
is het pZutonium ve1"l1lengd met
uranium-238 en de spUjtingsprodukten

De ontwikkeling van de kweekreaktor heeft alleen zin als blijkt dat de hui
dige voorraad uranium te snel is uitgeput. Bij het huidige elektriciteits
verbruik en bij het huidige aandeel van kernenergie zijn de voorraden ura
nium echter ruimschoots voldoende tot ver in de volgende eeuw.
De International Union of the Electric Power Producers and Distributers
(UNIPEDE) gaat er echter van uit dat de behoefte aan elektriciteit sterk
zal stijgen: van 1000 TWh per jaar in 1975 tot 4.000- 14.000 TWh per jaar
in 2050, terwijl'de bijdrage van kernenergie zal stijgen tot 80% van het
totaal. Dat wil zeggen dat in het 'gemiddelde' scenario van 7.000TWh in
2050 de elektriciteitsbehoefte stijgt met een faktor 7 en de bijdrage van
kernenergie met een faktor 80::
Volgens dit scenario zal in 2030 een vermogen van ongeveer 600 GW aan
kweekreaktoren staan opgesteld (dit is gelijk aan 2000 reaktoren van de
grootte van Kalkar) en bovendien 200-400 GW aan lichtwaterreaktoren (600
1200 Borssele-reaktoren).
Dit houdt in dat in de volgende eeuw per jaar ongeveer 22.000 ton kern
splijtingsmateriaal zal moeten worden opgewerkt en vervoerd. Hiervan be
staat 1700 ton uit splijtbaar plutonium (overeenkomend met 340.000 Hiro
shimabommen) •
Uitgaande van het feit dat de huidige elektriciteitsproduktie van Neder
land ongeveer 5% van het totaal van de EEG bedraagt, betekent dit dat in
het jaar 2030 in Nederland ongeveer 100 kweekreaktoren staan en ongeveer
30-60 lichtwaterreaktoren.
Per jaar zal er dan in Nederland 85 ton plutonium moeten worden vervoerd
en opgewerkt. Met andere woorden per jaar zal er een hoeveelheid pluto
nium te vergelijken met 17.000 kernkoppen door het land gehusseld worden
(bron: 'The role of breeder reaktor system in the European community',

sept. 1981)
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fran~rijk

Ook in Frankrijk is de ontwikkeling
van de snelle kweekreaktor onvermijde
lijk verbonden aan die van de Force de
Frappe. De eni ge kweekreaktor ter'

verenigde staten
Het proliferatiegevaar wordt het duide
lijkst erkend in de VS. In oktober
1976 kondigde president Ford aan dat
in de VS de commerciële opwerking van
splijtstof wordt uitgesteld en dat de
plutoniumrecycling niet zal worden
toegepast zolang de proliferatierisi
co's niet zijn overwonnen.
In april 1977 kondigde Carter aan dat
de bouw van de Clinch River-sne1le
kweekreaktor voor onbepaalde tijd
wordt uitgesteld.
Onder Reagan zijn er echter ontwikke
lingen gaande die wijzen op een verde
re koppeling tussen militair en ci
viel gebruik van kernenergie. Aan de
behoefte aan plutonium voor de kruis
raketten (te 1and.ter zee en in de
lucht), de pershings en de MX is niet
meer te voldoen met de militaire reak
toren uit de 60-er jaren die bovendien
nog vrjjwe1 zijn afgeschreven. Ondanks
de absurde voorraad kernwapens (5000
megaton explosiekracht, overeenkomend
met 250.000 hiroshima-bommen) bestaan
er plannen om de p1utonium-produktie
kapaciteit met een faktor 4 tot 6 te
verhogen. Een studie van het kernwa
penlaboratorium in Los Alamos komt tot
de konklusie dat de bouw van reaktoren
met zowel een militair als een civiel
doel mogelijk de enige overlevingskans
is voor de noodlijdende amerikaanse re
aktorbouw industrie.
Een belangrijke ontwikkeling in dit
verband is ook het feit dat in het
Lawrence Livermore kernwapenlaborato
rium een nieuwe techniek is ontwikkeld
om het plutoniumafval van civielekem
centrales te verrijken voor kernwapen
toepassingen. Met deze nieuwe laser
isotopenscheiding is het mogelijk om
op laboratoriumschaal hoogverrijkt plu
tonium te produceren (95% Pu 239). Een
verder verspreiding van deze technolo
gie maakt controle in het kader van
het NPV vrijwel onmogelijk.

~ niet bij het NPV aan te s,luiten:
"Beperking van de toegang tot nucleai
re technologie is een belangrijk mid
del ge\~rden tot overheersing. Iedere
keer als het in het belang van een
kem-mogendheid is een bepaalde tech
nologie niet aan een ontwikkelingsland
te leveren, wordt er een beroep gedaan
op het non-proliferatie-argument. Het
proliferatieprobleem kan echter niet
opgelost worden door de nucleaire tech
nologie te beperken tot een aantal be
voorrechte staten. Proliferatie komt
voort uit een internationaal klimaat
van politieke onveiligheid. daarom
moet niet alleen de 'horizontale',
maar ook de 'vertikale' proliferatie
worden tegengegaan". (M.A. Khan, voor
zitter van de Pakistaanse kommissie
voor kernenergie)
Al met al is er geen twijfel mogelijk,
dat de kweekreaktor in de toekomst een
militair doel zal krijgen:

kunnen worden. Bovendien wil men wapens
waarvan het effekt goed bekend is, en
er zo min 'mogelijk ongewenste bijwer
kingen zijn. Het plutonium uit kweek
reaktoren levert beide. Het maken van
een neutronengranaat is bijvoorbeeld
onmogelijk zonder voldoende zuiver plu
tonium.
Een derde voordeel van de kweekreaktor
is dat het plutonium in de mantel nau
welijks verontreinigd is met radioak
tieve splijtingsprodukten. Het afschei
den van het plutonium is daardoor veel
eenvoudiger. Voor terroristische groe
peringen is het materiaal uit de kweek
staven dan ook zeer aantrekkelijk, met
alle veiligheidsproblemen van dien.

non-proliferatie
Bij de diskussie rond de relatie kern
energie en kernwapens wordt steevast
naar voren gebracht dat misbruik onmo
gelijk is door de internationale con
trole, voortkomend uit het Non-Proli
feratie Verdrag (NPV). Dit verdrag
blijkt in de praktijk echter nauwe-
1ijks effektief:
Op de eerste plaats is de kontrole
hooguit een boekhouden achteraf. Bij
eventuele vermissingen komen sankties
altijd te laat.
Belangrijke landen in dit verband zijn
niet aangesloten bij het NPV: Frank
rijk, China, Argentinië, Zuid-Afrika,
Egypte, India en Pakistan.
Het NPV beperkt bovendien alleen de
'horizontale proliferatie' van kern
technologie naar niet-kernwapenstaten.
De 'vertikale proliferatie' naar
steeds meer en steeds nauwkeuriger wa
pens staat echter niet ter diskussie.
Voor veel derde- wereldlanden is deze
diskriminatie van de 'have-nots' een
van de belangrijkste redenen om zich

jaar ongeveer 25 kg plutonium geprodu
ceerd, waarvan 70% splijtbaar is. Bij
100% zuiver Pu-239 is 5 kg voldoende
voor een kernbom. Bij een zuiverheid
van 70% is 7 kg voldoende, veel minder
dus dan bij een vergelijkbare uranium
bom.
Hoewel het werken met uitgebrande reak
torstaven erg gevaarlijk is in verband
met de hoge radioaktiviteit van de spli
tingsprodukten van het uranium is het
technisch niet heel erg ingewikkeld om
het plutonium af te scheiden. Het pluto
nium dat in Borssele en Dodewaard wordt
geproduceerd kan dus in principe wor- '
den gebruikt voor (primitieve)kern
wapens. Het enige nadeel van dit rela
tief onzuivere plutonium is dat de

"\
kettingreaktie mogelijk te vroeg op
gang kan komen, waardoor de explosie
kracht minder voorspelbaar wordt. Dat
de bom zal werken, met alle desastreuze
gevolgen van dien, staat echter wel
vast. Bovendien zullen de gevolgen in
verband met radioaktieve fall-out des
te groter zijn.
Van Israäl wordt algemeen aangenomen
dat het sinds de Vom Kippoer oorlog
van oktober 1973 een aantal plutonium
bommen klaar heeft liggen. Het pluto
nium hiervoor is waarschijnlijk gepro
duceerd in de met franse hulp gebouwde
kerncentrale in Dimona.
India onderstreepte in mei 1974 nog
eens de mogelijkheden van deze weg door
een ondergrondse kernexplosie uit te
voeren met plutonium dat was geprodu
ceerd in de door Canada geleverde
Cirus-reaktor.

In hoeverre voegt de snelle kweekreak
tor in Kalkar dan nog iets toe aan de
toch al bestaande prol i feratiemogel ijk-
heden? .
Op de eerste plaats is Kalkar een eerst
stap in de richting van een plutonium
ekonomie. Het bouwen van een kweekreak
tor is onzinnig zonder de daarbij beho
rende opwerkingsfabrieken en een massa
le overschakeling op kernenergie (zie
kader).
Een tweede bijzonderheid van de kweek
reaktor is echter het feit'dat in de
kweekmantel 98% zuiver Pu-239 wordt
gekweekt. Deze kwaliteit is echter bij'
uitstek geschikt voor het maken van
kleine betrouwbare kernwapens voor ge
bruik op het slagveld. In de strategie
van het 'aangepaste antwoord' heeft
de NAVO kernwapens nodig die met
lichte verrijdbare kanonnen afgevuurd

17



reld, die enigszins I bevredigend 
funktioneert, de Phênix, valt niet 
onder i nternationale kontrole van het 
NPV. Het is niet bekend waar het ge
produceerde plutonium voor wordt ge
bruikt, maar erg veel fantasie is daar 
niet voor nodig . De Superphênix zal te 
zijner tijd per jaar voldoende plu
tomillil produceren voor de aanmaak van 
110 kernwapens. De verantwoordelijk
heid voor het gebruik van het plutoni
um is uitsluitend in franse handen . 
Nederland, dat voor 2~ is betrokken 
bij de bouw van de Superphênix heeft 
haar aandee1 voor de eerste kernlading 
al overgedragen aan Frankri jk. De PZEM, 
de eigenaa~ van de centrale in Borsse
le heeft namelijk al 45 kilo plutonium 
verkocht aan Cogema, het franse be
drijf, dat onde~ andere betrokken is 
bij de opwerkingsfabriek in la Hague 
en bij de bedrijfsvoering van de Super
phênix (zie onderst room 4). 
Over de uiteindelijke bestemming van 
het plutonium bestaat weinig twijfel : 
"Frankrijk heeft de kennis om kernwa
pens te maken in alle soorten e.n maten . 
Zi j is ih staat om, tegen geringe kos
ten, grote aantallen van deze wapens 
te produceren zodra de snelle kweekre
aktor haar zal voorzien van een over
vloed van het benodigde plutonium. 
Welk een kans voor Europa en voor 
Frankrijk; eindelijk in staat om onaf
hankelijk de nucleaire afschrikki ng 
uit te bouwen die haar veiligheid kan 
garanderen! Het cement voor de eenheid 
van Europa za 1 worden verscha ft i.n aan
vulling op, en in samenwerking van de 
traditionele militaire krachten van on
ze buren, speciaal in West-Duitsland. 
en onze nucleaire eenheden. " 
{luchtmacht-reserve generaal Jean Thi
ry, adviseur van de franse kernenergie
kommissie {CEA)) . 

west duitslanet 
Jn 1949 verbieden de geallieerden West
Duitsland meer dan 500 gram plutonium 
per jaar te produceren. Met de ophef
fing van de staat van beleg in 1954 
verval t ook di t verbod, op voorwaarde 
dat West Duitsland belooft geen A, B 
of C wapens te zullen maken op eigen 
graongebied. Defensieminister Franz
Jozef Strauss probeert al meteen deze 
belofte te ontwijken. Hij reist Ita
li~ en Frankrijk door voor een overeen
komst om samen atoomwapens te maken . 
Zijn plannen ketsen af op het franse 
nationalisme: De Gaulle wil geen duit
se kernwapens. Tegelijkertijd verkla
ren duitse fysici (waar onder von Weis· 
zäcker) niet mee te zullen werken aan 
de produktie van kernwapens. In 1957 
wordt Euratoom opgericht, met als een 
van de doelstellingen de inbedding van 
West Duitsland zodat men ·kontrole 
houdt op eventuele duitse avonturen. 
Dat dit niet helemaal ten onrechte is 
blijkt wel uit een uitspraak van 
$trauss uit 1966 : 
•vandaag de dag is ook een vrij grote 
staat, wanneer ze geen invloed heeft 
op de beslissingen over kernwapens , 
zonder invloed op de internationale 
krises en problemen , zoals bi jvoor
beeld een berlijn-krisis of de opde
ling van Duitsland wanneer we het heb-
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ben over de Bondsrepubliek. 
Zonder het beschikkingsrecht over 
zelfs maar kleine hoeveelheden kernwa
pens is een staat die zich gekonfron
teerd ziet met met krises daarom niet 
eens ·meer een subj~kt dat slechts be
pekte handelingsvrijhe1d heeft, doch 
slechts' een objekt . " 
Destijds was het overhevelen ~Lan het 
opperkommando over de NATO-kernmacht 
naar het Witte huis voor de Gaulle 
aanleiding om zich terug te trekken 
uit de NATO en een eigen 'Force de 
Frappe ' op tebouwen. 
Nu is de situatie dusdanig dat juist 
West Duitsland aandringt op de plaat
sing van kruisraketten en Pershings, 
omdat men niet meer gelooft dat Ame
rika bereid is een all-out oorlog te 
voeren als het westduitse grondgebied 
wordt aangevallen. Paradoxaal genoeg 
kan dit dus inhouden dat de vredesbe
weging, door het tegenhouden van de 
kruisraketten en Pershings , de ont-

foto gerlo beernink 

wikkeling van de kweekreaktor en de 
bi jbehorende opwerkingsfabrieken sti
muleert. Het is bovendfen opvallend 
dat er juist op dit moment wordt ge
sleuteld aan het Euratoom-verdrag , nu 
West Duitsland via de Superphênix 
steeds sterker betrokken raakt bij 
het franse kernwapenprogramma. 

neder land 
En Nederland? Nederland diskussieert 
op z ' n smalst, stopt miljoenen in een 
inspraakcirkus waarbij Kalkar niet 
eens wordt genoemd en doet verder 
braaf wat van haar wordt verlangd: 45 
kilo plutonium aan de Superphênix, dit 
jaar nog wat onderdelen voor de na
triumkringloop van Kalkar, een giro
tje van /480 miljoen als steuntje in 
de rug voor de CDU/ CSU ko 11 ega' s .. • 

Wil er nog iemand een bakkie koffie? 
Jan van Senthem 
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Vredesmars '83 

Kippevel in de brandende zon 
In de laatste week van juli hebben wij -Jul ie, Moniek en Kees. alledrie uit 
een nijmeegse basisgroep- een paar dagen meegelopen met de vredesmars van 
DortnaJnd naar Brussel. Omdat dat voor ons een indrukwekkende ervaring was ~n 
omdat we het idee hebben dat deze mars voor veel mensen onbekend is hebben we 
besloten een artikel voor Onderstroom te schrijven. 

De vredesmars is het initiatief van 
een twintigtal vrouwen uit Dortmund. 
Een aantal van hen hebben twee jaar 
geleden meegelopen in de vredesmars 
van Kopenhagen naar Parijs en vorig 
jaar de vredesmars van Berlijn naar 
Wenen mee georganiseerd. Oe ervarin
gen die ze daarin opgedaan hebben 
stimuleerden tot het zélf organiseren 
van een vrédesmars. Over die keuze 
voor een vredesmars zegt Renate 
Schmidt-Peters. één van de initia
tiefneemsters: "Ik zie een vredesmars 
nars als één van de vele mogelijk
heden en noodzakelijke aktievormen. 
Het is een goede mogelijkheid de vre
desbeweging te verbreden: door de 
voorbereidingen die in elk dorp en 
in elke stad waar we overnachten 

nodig zijn, zijn zeer veel mensen 
betrokken bij deze mars en ik geloof 
dat je als je bijvoorbeeld zelf koe
ken hebt gebakken voor de deelne
~rsters aan de vredesmars dat je 
dan ook nadenkt over de bedoelingen 
van zo'n mars; door de akties on
derweg wordt er met heel veel men
sen gepraat; als de mars verder, 
trekt en het is goed gegaan, de re
akties van de kranten waren positief , 
dan is dat voor de plaatselijke vre
desgroep daarna erg goed; en dan na
tuurlijk wat de vredesmars betekent 
voor iedereen die meeloopt". 
Ze vertrokken 9 juli in Dortmund, 
passeerden onder andere Oberhausen, 

Tegelen, Uden, Eindhoven en Hasselt 
om 6 augustus aan te komen in Brussel. 
6 augustus 19B3 is het precies 38 
jaar geleden datde eerste atoombom op 
Hiroshima werd geworpen. Op een sten
cil dat in alle dorpen en steden waar 
de mars doorheen trekt wordt uitge
deeld staan de beweegredenen voor de 
vredesmars: 
"Wij vrouwen uit het Ruhrgebied vol
gen, net als vele pnderen, met gro-
te ontzetting de toenemende milita
risering van alle facetten van het 
leven ••• Wij willen over onze angst 
praten ••••• en over onze hoop. Wij wil
len de mensen door middel van gesprek
ken en akties over de (mogelijke) ge
volgen en de waanzin van de atoombe
wapening informeren. Wij willen mee-

helpen stap voor stap de vooroordelen 
en angst door oordeel en vertrouwen 
te vervangen. Wij willen meehelpen 
dat de behoefte aan 'veiligheid' door 
bewapening wordt vervangen door de 
wil tot begrip tussen mensen en vol
keren''. 

indrukwekkend 
Het is moeilijk in woorden weer te 
geven hoe het was. hoe de sfeer was, 
welke mensen er mee 1 iepen en ook 
wat het in onszelf aan (soms) tegen
strijdige gevoelens opriep OID mee te 
lopen. Voor in de stoet werd een 
groot spandoek meegedragen waarop 

met zwarte verf een grote klok ge
schilderd stond, het was vijf voor 
twaalf. Daarv66r l iepen tien mensen 
met lange bamboe-stokken waarmee ze 
ritmisch op de grond tikten, zij 
simboliseerden het voorbijtikken van 
de sekonden ••• Daarachter volgde een 
bonte stoet van vrouwen en mannen, 
hele jonge kinderen en ouderen (voor
al vrouwen), een enkele punker, de 
vóor dit soort mar.sen 'traditionele' 
japanse monnik die de hele weg op 
zangerige toon een boedhistische vre
desboodschap te 1 kens weer herhaa 1t 
waarbij hij een verdragend ritme 
slaat op een japans slaginstrument. 
50+ was ook al vanaf Dortmund soli
dair en velen die zich voor een uur, 
een dag of langer bij de vredesmars 
hadden aangesloten. In totaal waren 
er meestal tussen de twee- en drie
honderd mensen. 
En dan is er natuurlijk het lopen 
zelf. Het zien van zoveel mensen die 
zich op zo'n intensieve manier inzet
ten dwingt respekt af. Daar wordt in 
zo'n vredesmars ook zeer bewust ge
bruik van gemaakt. Er gaat een enorme 
uitstraling vanuit die iedereen, die 
op welke manier dan ook met deze vre
desmars gekonfronteerd wordt doet na
denken over dreigende oorlogsvoorbe
reidingen en de waanzin van (kern)be
wapening. Ook zelf merkte ik dat het 
meelopen betekende dat ik enkele da
gen lang de waanzin van oorlog en 
oorlogsvoorbereiding beter kon laten 
doordringen in mezelf, omdat we er 
ook tegelijkertijd iets tegen aan het 
doen waren. 

'Der Schweigekreis' 
Elke ochtend werd na het door Rampen
plan verzorgde ontbijt de wandeldag 
begonnen door met alle deelneemersters 
een grote kring te vormen waarin in 
drie talen een aantal mededelingen 
werden gedaan en de taken voor die 
dag (megafoon, stencils uitdelen. 
verkeer) verdeeld. Daarna, os soms 
ook meteen al, gaf iedereen elkaar 
een hand en werden er enkele minu-
ten stilte in acht genomen. Oe eer
ste dag dat wij meeliepen -we begon
nen 's maandags in Gemert- reageer
den we nogal giechelig op deze cere
monie, ik moest de hele tijd aan een 
mrt-groep denken, en toen aan het 
eind van de stilte iemand een lied 
inzette (dat soort dingen waren niet 
afgesproken maar gebeurden gewoon) 
zag ik mezelf weer in de kerk zitten. 
Maar de volgende dagin Uden stonden 
we tochweeerin de 'stiltekring', 
omdat we het enige echt gezamenlijke 
moment van de dag ook wel fijn vonden . 
Het gaf een gevoel van verbondenheid, 
je kon zien wie er die dag allemaal 
meel iepen, de nieuwe mensen werden 
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Overpeinzingen na vredesmars

vredesinitiatief uit Eindhoven een
blokkade van de poort van Philips USFA
uit te voeren. Ze hebben de hele dag

. voor de poort gezeten met als gevol g
dat een deel van het personeel een
dag niet heeft kunnen werken en de
volgende dag is er een open brief aan
direktie en personeel afgegeven waar
in de beweegredenen voor de aktie wer
den uitgelegd.
Zoals Renate later zei houdt een der
gelijke aktie voor de vredesmars wel
een risiko in. Je bent wekenlang op
pad en &ls er zich een incident voor
doet draag je dat de hele verdere
mars met je mee. Het gevaar zit er in
dat je telkens daarover moet praten
en dat het de bedoelingen van de vre
desmars overschaduwt. Maar ze durfden
her risiko aan en het is goed gegaan.
Van de pers hoef je in zo'n geval
niets te verwaxhten. die zijn ook ten
aanzien van de vredesmars heel sensa
tiegericht. Bij de vliegbasis Volkel
bijvoorbeeld bleef een dertigtal men
sen achter toen de vredesmars verder
trok. om de hoofdpoort te blokkeren.
Dit was afgesproken. Toch stond de

welkom geheten en van anderen werd
afscheid genomen. Kortom: 't was een
goede manier om de dag te openen en
samen op weg te gaan.

Ook de aktie die we bij de vliegbasis
Volkel ·waar we vlak voor Uden pas
seerden en waar ~oogstwaarschijnlijk

atoomwapens liggen opgeslagen- voer
den zouden we niet zelf bedacht heb
ben, maar toch ••• Door mensen uit
Uden was op een grasveldje voor de
ingang van de basis een vredesteken
geplaatst. Daar gingen de eersten in
een cirkel omheen staan, daar omheen
vormnden we weer een cirkel en daar
omheen weer een. Onderwijl neuriede
iedereen konstant een door haar- of
hemzelf gekozen toon. Toen iedereen
die mee wilde doen in een cirkel
stond werd het stil, vijf minuten?
tien? een kwartier? Er werd een span
ning opgebouwd die voor ons deel ne
mersters heel goed voelbaar was en
volgens mij ook indruk maakte op de
mensen die toekeken. Ik (Jul ie) kreeg
er kippevel van daar in zoveel krin
gen met zoveel mensen te staan in de
brandende zon. Tranen ook brandden
achter mijn ogen, van ontroering, van
machteloosheid, verbondenheid••• Toen
waren de eerste slagen van de monnik
het teken de cirkelweer af te breken.
Een oudere vrouw moest getroost wor
den door een vriendin, misschien om
een enorm gevoel van machteloosheid
kwijt te raken.

Het was een goede ervaring om eens op
een heel andere. voor ons onbekende
manier uiting te geven aan onze afkeer
van het militarisme. Soms gingen ze
in onze ogen te ver in hun 'vriende
lijke' manier van aktievoeren. In Uden
werden we behalve door een tiental (!)

Udenaren 'onthaald' door een praatje
van de burgemeester. Vantevoren was
ons a1lemaalop het hart gedrukt om de
burgemeester niet te onvriendelijk te
benaderen 'omdat de vredesbeweging in
Uden nog maar heel kwetsbaar was en
we anders meer kwaad dan goed zouden
doen'. Julie. die in Uden woont. wist
vooraf al dat burgemeester Schampers
een rechtse CDA-er is en terwijl hij
een schaamteloos verhaal afstak waar
in hij ons als een stel naïeve idealis
ten afschilderde hielden we bordjes
omhoog met 'Schampers huichelt' en
'Over vrede lullen en intussen Vo1kel
vullen' wat veel diskussie teweeg
bracht maar toch vooral veel bijval
kreeg (en een schitterende foto in
het Brabants Dagblad opleverde). Na
mens de vredesmars antwoordde Renate
dat wij geen idealisten waren, maar
juist realisten zijn en dat we niet
langer meer achter burgemeesters en
ministers aan willen lopen.
De volgende dag hebben een aantal
vrouwen nog een gesprek gehad met de
burgemeester om hem op andere ideeën
te brengen. Iets waartoe wij de puf
niet zouden hebben maar wat volgens
ons toch goed is als mensen dat soort
dingen doen ..
De rustdag in Eindhoven werd door een
aantal deelneemersters gebruikt om 
na lange disku$sies- samen met het
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Konflikten tussen mannen en vrouwen

Renate: "Bepaalde konflikten zouden
.er zonder mannen niet zijn". Met name
ideolo~iese verschillen tussen de di
verse klups' (anarchisten. kommunis
ten, e.d.) moesten zonodig door mannen
'ui tgevochten worden.
Anderzijds wil het feit dat je alle
maal meeloopt met de vredesmars niet
zeggen dat er geen verschillen meer
zouden zijn. dat de strijd tussen
vrouwen en mannen niet meer bestaat:
'strijd tegen (vrouwen)onderdrukking
is ook vredesstrijd!'

Hoe wil je je doel bereiken? Ofwel
wat is het effekt van de vredesmars?
Renate: "Ik wil zig-zaggend mijn doel
bereiken. niet t~ vroeg, t~ hoge prij
zen betalen". Deze uitspraak deed ze
naar aanleiding van een diskussie over
het feit dat de vredesmars door de
rijkspolitie meestal over ventwegen
en fietspaden geleid werd. Soms baal
den we daar z6 van dat we toch op de
weg gingen lopen. wat maar weinig
steun kreeg. Er zou een flinke, onder
linge ruzie voor nodig zijn voordat
we het daarover eens zouden zijn. àls
dat al zou lukken.
In de diskussies kwamen de volgende
argumenten naar voren:
- we moeten ons niet weg laten druk

ken. maar juist hardstikke lastig
zijn;

- hoe kun je je tegen kruisraketten
verzetten als je je al zo gauw laat
afschrikken;

- de plaatselijke vredesgroep krijgt
het hier hardstikke moeilijk mee;

~ de slechte publiciteit die het met

volgende dag in de krant dat 'de stil
teaktie volgens een aantal mensen niet
ver genoeg ging en dat zij het initia
tief tot een blokkade genomen hadden'.
Ook voor een plaatselijk advertentie
blaadje was deze blokkade aanleiding
om op de voorpagina een groot artikel
te wijden aan die arme militairen die
voor de zoveelste keer niet door de
hoofdpoort naar huis konden en te
laat voor het eten thuis zouden zijn
gekomen.
Toch heeft de vredesmars in de plaat
selijke en regionale pers veel en o
verwegend goede publiciteit gekregen.
Behalve De Waarheid liet de landelij
ke pers het afweten.

We zijn blij meegelpen te hebben, en
het viel niet mee om terug naar Nij
megen te (moeten) gaan. We zullen er
nog veel over praten en misschien re
sulteert dat wel in een initiatief om
volgend jaar een soortgelijke vredes
mars in Nederland op te zetten ....

Julie, Maniek, Kees.

zich meebrengt krijgen zij vooral
op hun dak;

- 't kost meer energie aan uitleggen
dan dat het eigenlijk oplevert;
goed. je hindert het verkeer een
tijd, maar daarvoor loop je toch
niet in een vredesmars, of wel?

aktie vormen
Het is een heel kreatieve vorm van
verzet, zo'n vredesmars. Het lopen,
de stilte-akties, in Uden een Die-in
(met z'n allen dood op de grond gaan
liggen gevolgd door een verklaring
waarin de gevolgen van een atoombom
op die plaats geschilderd worden).
het was allemaal nieuw en dat was op
zich al prettig.
Het is een manier van aktievoeren
waarbij je jezelf volledig inzet.
dat is in feite ook het enige drukmid
del wat je gebruikt. Van daaruit gaat
(hopelijk) een inspirerende werking
op iedereen die ermee gekonfronteerd
wordt.
Vooral de laatste weken van de mars
werd er vaker voor het middel van een
blokkade gekozen, naast andere akties
die tegelijkertijd gehouden werden.
De politie heeft daartegen pas op de
allerlaatste dag, bij een blokkade
van de weg vlakbij het NAVO-hoofd
kwartier in Brussel , opgetreden. De
mensen zijn weggeslept en daarna, om
dat ze anders weggeslagen zouden wor
den, langzaam achteruitlopend wegge
gaan.



Voorstel wijziging Euratom verdrag

Handel krijgt vrij baan

,-_JJ__.

Om de vrije uitwisseling van splijtbare materialen tussen de lidstaten van de
Europese Gemeenschap in de toekomst beter mogelijk te maken. heeft de Europese
Commissie eind 1982 een aantal voorstellen gedaan tot verandering van hoofd
stuk 6 van het Euratom Verdrag. Doelstelling van deze verandering is om de han
del in splijtbare materialen vrij baan te geven. Allerlei belemmeringen in de
vorm van exportvoorwaarden. transport- en opslagvergunningen dienen opgeheven
te worden.

Ook hier is sprake van 'deregulering'.
Hierdoor zullen de Europese lidstaten
in de toekomst minder mogelijkheden
hebben om zelf ekstra voorwaarden te
stellen aan bijvoorbeeld de doorvoer
van radioaktief afval door Nederland.
de opslag van radioaktief afval en van
brandstofstaven in tussentijdse en de
finitieve opslagplaatsen etcetera et
cetera. In het algemeen gaat het om
het kreèeren van specifieke solidari
teitsmaatregelen die tot doel hebben
de nucleaire indistrie in Europa meer
armslag te geven. Eén van die sol ida
riteitsmaatregelen bestaat uit de ver
plichting aan de lidstaten om voorra
den radioaktieve stoffen voor de toe
komst aan te leggen en uit de verplich'
ting om radioaktieve materialen ter
beschikking van andere lidstaten te
stellen. Dit laatste gaat onder andere
voor Frankrijk op. Zij wordt hierdoor
verplicht een deel van het uranium dat

in eigen land wordt gewonnen (ongeveer
3000 ton per jaar) ter beschikking van
de lidstaten te stellen.

beperking kontrole
Een andere belangrijke wijziging in
het Euratom Verdrag bestaat uit de
verandering van artikel 52. Hierdoor
is de Europese Gemeenschap alleen nog
maar bevoegd internationale kontrole
uit te oefenen op nucleaire materialen
die bestemd zijn voor "civiele en niet
explosieve doeleinden", In het oude
verdrag had de Europese Gemeenschap
ook bevoegdheid ten aanzien van nucle
air materiaal dat voor militaire doel
einden was bestemd. Hoewel men natuur
lijk al zeer grote vraagtekens kan
zetten bij de effektiviteit van de ou
de bevoegdheden van de Gemeenschap.
betekent deze verandering van artikel
52 wel dat de kontrole nog diffuser

wordt dan die tot nu toe al was. Het
biedt allerlei ontsnappingsklausules.
Vooral de Europese kernwapenstaten.
Groot Brittani~ en Frankrijk. worden
hierdoor bevoordeeld. Al het nucleai
re materiaal dat namelijk voor mili
tair gebruik bestemd is öf. en dat is
zeer belangrijk. nog geen bestemming
heeft. kan aan het toezicht worden
onttrokken. Er is met andere woorden
geen mogelijkheid om te beletten dat
materiaal dat oorspronkelijk voor "mi
litair of explosief gebruik" bestemd
was. uiteindelijk terecht komt bij ma
teriaal voor civiel gebruik. Of omge
keerd. dat kernmateriaal dat oorspron
kelijk voor 'civiel' gebruik was be
doeld. maar die bestemming nog niet
had zoals in het geva~ van het splijt
bare plutonium uit de mantel van
kweekcentrales in Frankrijk. uiteinde
lijk terecht komt bij materiaal voor
militair gebruik.

onenigheid
Of de voorstellen van de Europese Com
missie ongeschonden door het Europees
Parlement komen is de vraag. Binnen de
Commissie voor Energie en Onderzoek
van het Europees Parlement die de
voorstellen van kommentaar voorziet.
bestaat groot verschil van mening. Zo
werd de laatste bijeenkomst van de
commissie ge~oykot door alle franse
Europarlementariers •
Over de preciese achtergonden. van deze
boykot en de konkrete gevolgen van de
voorgestelde wijzigingen voor Neder
land is nog veel onduidelijk.
De enige nederlandse Europarlementa
rier die hier achter aan zit is Philly
Viehoff van de PvdA. Zij heeft zich
voorlopig tegen de belangrijkste ver
anderingen van het Euratom Verdrag ge
keerd. Of dit voldoende is is nog maar
de vraag. In ieder geval zal de defi
nitieve wijziging van het Euratom Ver
drag nog wel de nodige tijd in beslag
nemen. In de tussentijd is er ruimte
om de gevolgen voor Nederland boven
tafel te krijgen en in de publiciteit
te brengen. Mocht het er naar uit gaan
zien dat de voorstellen een meerder~

heid krijgen dan wordt het tijd om e
nige aktie te ondernemen. Het voorlo
pige advies is dan ook: waakzaamheid
is geboden. kernenergie is nog lang
ni et Europa ui t.

Dave van Ooyen
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'allo, 'allo, WISE par lá?
Zweden

BRD
Een groep wetenschappers van het

.Oko-instituut in Freiburg heeft het
officiele west-duitse reaktorvei
ligheidsonderzoek doorgelicht. Ze
kwamen tot de konklusie dat het
waardeloos is.
Deze in 1979 gepubliceerde 'bijbel'
wordt door de duitse atoomindustrie
bij allerlei gelegenheden gebruikt
om te bewijzen hoe veilig kern
energie wel niet is.
De groep van het Oko-instituut kon
stateerde dat bepaalde soorten risi
kots geheel buiten beschouwing zijn
gebleven, dat van andere risiko's
niet alle gevolgen zijn bekeken, of
dat met het nivo van de wetenschap
in '79 daar niet veel over gezegd
kon worden. Bovendien worden be
paalde soorten schade buiten be
schouwing gelaten, net als groepen
die gevoeliger dan gemiddeld zijn
voor radio-aktieve straling (zwan
gere vrouwen bijvoorbeeld).
Na het Rasmussenrapport is ook deze
officie1e 'risiko-analyse' dus rijp
voor de prullemand. (bron: WISE).

VS·I••

Zweden
Het zweedse schip voor transport
van radio-aktief afval, de Sigyn,
is weer eens in opspraak. De deen
se regering heeft een onderzoek
gevraagd naar de zeewaardigheid er
van.
De Denen hebben een onderzoek in
gesteld naar het vermogen en de
wendbaarheid van het schip. Daar
uit bleek dat het nog maar de
vraag is of het over voldoende
vermogen en wendbaarheid beschikt
om een storm op open zee te door
staan.
Het schip is overigens al twee
keer aan de grond gelopen en
eveneens twee keer door een ander
schip geramd. Een dure grap, in
elk geval, dat speciale schip.
(bron: WISE)

Dumpingen
De dumping van atoomafval in zee
wordt een steeds twijfelachtiger
praktijk. Onlangs ontdekte Dr.
Weatherly van de Florida State
University dat op grote diepte
zeer sterke en wisselende stromin
gen voorkomen. De ondergrond
wordt uitgeschuurd en grote wolken
sediment meegevoerd.
Het is al een opzienbarende ontdek
king dat op die diepten stromingen
voorkomen. In elk geval blijken
de diepe troggen toch niet zo rus
tig te zijn als altijd wordt be
weerd. (bron: WISE).

Bij het zweedse Kynnefjä11 demon
streerden op 7 aaugustus ongeveer
500 mensen tegen de plannen om daar
radio-aktief afval op te slaan. De.
demonstratie sloot een driedaags
zomerkamp af.
Vanaf 1979 hebben de bewoners van
het gebied weten te· voorkomen dat
er proefboringen worden uitgevoerd.
Al drie jaar lang wordt het aan~ewe
zen terrein vanuit twee wachthUlzen
dag en nacht bewaakt.
Het lijkt er op dat de zweedse rege
ring haar plannen intussen heeft la
ten varen, maar de inwoners van Kyn
nefjäll zijn niet van plan de bewa
king op te heffen voor ze een
schriftelijke garantie krijgen dat
er geen afval naar hun dorp komt.
(bron: WISE).

Canada
Deze maand is in Canada een bijzon
der rijke uraniummijn in gebruik
genomen. Deze mijn, bij Key Lake
in noord-Canada, bevat bijzonder
rijk erts. De konsentraties uranium
lopen op tot 60%, terwijl 4% al
rijk erts wordt genoemd.
Met de verwerking van een dergelijk
rijke ertslaag is dan ook nog geen
enkele ervaring. De gevaren ervan
zijn al even onbekend •••••
(bron: No Nuclear News).

Reagan wil onderdelen laten leveren
voor de defekte kerncentrale bij
Tarapur (India). Het non-prolife
ratieverdrag verbiedt dat echter,
omdat India al eens een atoombom
heeft laten ontploffen.
Reagan kan dat nu omzeilen, want
het amerikaanse Hooggerechtshof be
sloot in juni dat maatregelen van
de president niet door de Senaat
kunnen worden teruggedraaid. Dat
zou ongrondwettig zijn •••• Ook wat
betreft de nuk1eaire export kreeg
Reagan zo de handen vrij.
Reagan doet zijn best het als een
menslievende daad te presenteren.
Zonder die onderdelen kan die cen
trale immers niet veilig draaien.
Dat het veiliger zou zijn 'de meest
vervuilde kerncentrale ter wereld'
te sluiten is blijkbaar niet bij
hem opgekomen. (bron: WISE).
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Turkije
Turkije heeft GeneralElectric en
Atomic Energy of Canada gevraagd om
voorstellen voor haar eerste kern
centrale. Het turkse hoogspannings
net is nu nog ongeschikt voor zo'n
grote centrale, maar tegen de tijd
dat die afgebouwd is zal het aan
zienlijk zijn uitgebreid. Men
verwacht dat de financiering de
grootste problemen zal opleveren.
(bron: WISE).

Yes, WISE speaking!



blijken of het (juridies) pesten leidt
tot het uiteindelijke resultaat, te
weten de stopzetting van het duitse a
toomprogramma.
Ten tweede was het niet overbodig ge
weest als Brenninkmeijer had benadrukt
dat dit alleen voor kernenergiegeschil
len opgaat. Bekijken we namelijk het
politiek maatschappelijk kader in de
BRD, dan zien we dat het politiek kli
maat zorgt voor fikse barri~res naar
een rechtvaardige procesgang. Brennink
meijer vermeld, hoewel in een andere
kontekst, zelf het voorbeeld van pro
cederende boeren en wijnbouwers bij de

Veranderingen in het recht lopen achter maatschappelijke ontwikkelingen aan.
Voor de AKB blijft het dus zaak deze ontwikkelingen te bewerkstelligen. Juridie
se akties kunnen daar een onderdeel van zijn.
In de juridiese reeks (een daarmee niet goedkoop) verscheen onlangs het boek
"Kernenergie, rechtstaat en demokratie", geschreven door A. Brenni nkmeijer, we
tenschappelijk medewerker staats- en administratief recht Katholieke Hogeschool
te Tilburg. Dit boek bevat voor de AKB nogal wat juridiese informatie en aan
knopingspunten voor diskussie.

toetsing van het kernenergiebeleid in
de BRD gebeurt door de onafhankelijke
rechter die zijn eigen deskundigen
kiest en tot in details zich met de
uiteindelijke vergunningen bemoeit.
Procedures leiden duidelijk tot vertra
ging van bijvoorbeeld de bouw van kern
centrales. Brenninkmeijer gaat zelfs
zover te suggereren dat de mate van
rechtsbescherming de hoogte van de
bouwkosten van kerncentrales bepaalt.
Hier kunnen we echter een paar kant
tekeningen bij plaatsen. Ten eerste is
rechtsbescherming niet hetzelfde als
het suksesvol "jennen". Ook moet nog

RECENSIE
Kontra rechtspraak en demokratie
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buitenland
Een vergelijking met de BRD en Frank
rijk leert dat de rechtssituatie ver
schilt. Belgi~ laat Brenninkmeijer
buiten beschouwing, want daar is hele
maal geen sprake van rechtsbescherming.
De BRD kent volgens de schrijver een
vrij gunstige rechtsbescherming als
het gaat om kernenergiegeschillen. De

In dit goed gedokumenteerde boek be
toogt Brenninkmeijer met name dat de
Kernenergiewet als juridies instrument
voor kernenergie in het geheel niet
voldoet. De regering is, met het par
lement, de wetgever (politieke besluit
vorming). De regering voert vervolgens
de wet uit, middels de vergunningver
lening van de Kernenergiewet en kon
troleert tenslotte ook of dit juist
gebeurt (rechtsbescherming).
De kontrole ligt -feitelijk- bij de
regering, omdat beroepsprocedures van
de Kernenergiewet uitgevochten worden
voor de Afdeling Geschillen van Be
stuur van de Raad van State, die de
Kroon adviseert. En die laatste is ook
weer de regering, namelijk de Ministe
ries van EZ, Sociale Zaken en VROM.
Er is dus geen sprake van "scheiding
van machten" maar van bundeling, als
het kernenergie betreft. Voor de AKB
zal deze konklusie overigens weinig
opzienbarend zijn. Voor anderen, zoals
juristen, is het daarentegen nuttig
daar nog eens op te wijzen.

Formeel is het een onjuiste zaak dat
er geen sprake is van "scheiding van
machten". Maar in de praktijk ook: de
Kroon blijkt bij in het verleden aan
gespannen procedures inderdaad nooit
regeringsbesluiten af te vallen. Van
de voorbeelden die de schrijver behan
delt ligt de poging het dumpen van ra
dioaktief afval te voorkomen door het
besluit geschorst te krijgen waar
schijnlijk nog het best in het geheu
gen (7 augustus 1981).
Brenninkmeijer spreekt met betrekking
tot kernenergie zelfs van "politieke
rechtspraak": de Kroon negeert bij
voorbeeld pleidooien voor lagere stra
lingsnormen door te zeggen dat deze
besluiten buiten het geding vallen.
Daarmee ontwijkt de Kroon de juridiese
vraagstelling van maximale en minimale
normen, en volgt klakkeloos politieke
besluiten die op hun doelmatigheid
juist getoetst zouden. moeten worden.
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kerncentrale te Wyhl. Deze moeten voor 
het grootste deel van de 180.000 DM 
proceskosten opdraaien na door de Ho
gere rechter in het ongelijk te zijn 
gesteld. De rechts·bescherming wordt zo 
in financiele zin om zeep geholpen. 
Daar komt dan nog bij dat het demon• 
stratierecht, een grondrecht en een 
belangrijk instrument voor de burger 
bij zaken als kernenergie in de BRD 
ook in de knel zit. 
De duitse ontwikkeling van kernenergie 
lijkt dus eerder vertraagd te zijn, 
doordat het duitse parlement en de 
duitse rechtspraak het verzet ertegen 
nog moeilijk konden negeren. 

Terug naar het boek. De franse rechter 
biedt nauwelijks rechtsbescherming aan 
de burger. Van oudsher erkent de rech
ter in Frankrijk dat het bestuur pri
vileges en een vrijheid van handelen 
heeft. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
de franse rechter (hoewel onafhanke
lijk) zich niet bemoeit met de invul
ling van kernenergievergunningen, zo
als in de BRD. Via de rechter kan de 
franse burger daar dus niets meer aan 
veranderen, aldus Brenninkmeijer. 

konklusie 
Vervolgens trekt hij de analyse van de 
onafhanke 1 ijke rechtspraak door naar 
Nederland. De onafhankelijke rechter 
kan in Nederland ook zelfstandig onder
zoek verrichten en besluiten nemen, 
los van de politieke beslissingen (d.i. 
concurrente besluitvorming). Dat garan
deert in prinsiepe rechtsbescherming 
tegen onrechtmatige en ondoelmatige 
overheidsbesluiten. Brenninkmeijer 
komt zodoende tot zijn belangrijkste 
konklusie dat het beroep op de Kroon 
in de Kernenergiewet moet worden afge
schaft, en in handen van de onafhanke
lijke rechter moet worden gelegd. 
In een demokratiese rechtstaat moeten 
de besluiten door een andere gekontro
leerd worden dan wie ze neemt. 
Vanuit juridies oogpunt is dit een 
voor de hand liggende konklusie. Voor 
de AKB is het maar de vraag of dit een 
voornaam strijdpunt is. Als relative
ring van Brenninkmeijers konklusie 
daarom hetvolgende. 

krities? 
Uit een empiries onderzoek naar de 
door de onafhankelijke rechter genomen 
besluiten (jurisprudentie) moet ten 
eerste blijken of deze kritieser ten 
opzichte van kernenergie staat. Dat 
kan bijvoorbeeld door naar de beslui
ten op miljeugebied te bekijken, of 
naar de -besluiten van deze soort rech
ter ten aanzi·en van overheidsbeslis-
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singen (Wet Administratieve Recht
spraak Overheidsbeslissingen) en de o
penbaarheid (Wet Openbaarheid Bestuur) 
Een voorbeeld waarbij de onafhankelijk 
rechter tot een weinig vooruitstrevend 
en weinig vertrouwenwekkend besluit 
kwam, is het verzoek tot openbaarma
king van twee belangrijke overeenkom
sten die de nederlandse staat met Kal
kar is aangegaan. 
Theo Haffmans uit Apeldoorn beriep 
zich daarvoor op de Wet Openbaarheid 
Bestuur. Minister van Ardenne weigerde 
de overeenkomsten openbaar te maken, 
omdat ze bedrijfsgegevens zouden bevat 
ten. Bij de (versnelde, dat is verzoek 
tot voorlopige voorziening) behande
ling voor de Afdeling Rechtspraak van 
de Raad van State voerde het Ministe
rie een verweer met verwijzing naar 
"verslechtering van de internationale 
betrekkingen" bij openbaarmaking. Vrij 
wel geen woord over bedrijfsgegevens. 
In het kort komt het er op neer dat 
het verweer daarmee bijzonder zwak was 
geworden. Zeker a~s daar de belangen 
ven Theo Haffmans tegenover worden ge
zet. Hij moest op 14 september j.l. op 
de hoorzitting over Kalkar voor de 
Tweede Kamerkommissie aantreden, en 
wilde dus goed geïnformeerd zijn. 
De voorzitter Mr. Kapteijn van de Afde· 
ling Rechtspraak (de onafhankelijke 
rechter) wees het verzoek tot openbaar· 
making af .••. 
Dit voorbeeld van een ingrijpende en 
doorwerkende beslissing illustreert 
dat een juridies juiste rechtsbescher
ming in de praktijk in het geheel geen 
verbetering hoeft te betekenen. 

.juridiese wegen 
Ondanks deze kritiekpuntjes blijft het 
boek interessant. Basis van Brennink
meijers betoog is tenslotte de mate 
van rechtsbescherming van de burger, 
dus ook van de AKB. Zo betoogt hij dat 
teoenstanders van kernenergie in het 
verleden onterecht niet ontvankelijk 
zijn verklaard, zoals de Gelderse Mil
ieufederatie en Stop Dodewaard in hun 
proces tegen Dodewaàrd, in verband met 
de overtreding van de veiligheidsvoor
schriften (mei 1980). 
Ook geeft Brenninkmeijer wegen aan 
waarlangs juridies meer valt te berei
ken: 
-vergeet je niet te beroepen op het 
miljeukriterium (art. 46, 2-de lid, 
wet algemene bepalingen milieuhygi~ne) 
bij schorsingsprocedures. 
-verschaf je toegang tot de onafhanke
lijk rechter, zowel nationaal als in
ternationaal via art 2 en 6 van het 
Europees Verdrag, en art 6 en 14 van 
het Internationale Verdrag betreffende 
de rechten van de mens, door je zodoen-

Op 4 mei 1983 hebben enkele (hardnek
kig) procederende AKB-ers de Stichting 
Kritische Massa (K.M.) opgericht. 
K.M. heeft ten doel: de bescherming en 
bewaking van de kwaliteit van het leef
miljeu, met name waar dat wordt be
dreigd of kan worden bedreigd door het 
plegen van handelingen of het nalaten 
daarvan. met splijtstoffen, radioaktie
ve stoffen en/of ioniserende stralen 
uitzendende toestellen ( ••• ). 
Een hele mond vol, maar voorlopig is 
er weinig nieuws onder de zon. 

Kritische Massa heeft, voor zover de 
menskracht dat toelaat, de ondersteu
ning en bundeling van juridiese akties 
tegen kernenergie voor het oog. Voor
komen moet worden dat er mogelijkheden 
om bezwaar te maken tegen bepaalde 
kernenergiepraktijken door de vingers 
glippen. Of dat lukt, en suksesvol zal 
zijn is vers twee. 
K.M. zal die procedures oppakken die 
andere (miljeu)organisaties laten of 
moeten laten liggen. En ze zal die 
procedures de voorgang geven die in 
financieel, juridies en technies op
zicht het meest effektief zullen zijn. 
Kunnen we de ontwikkeling van een 
kweekreaktor juridies een voet dwars 
zetten dan heeft dat prioriteit boven 
een procedure tegen het gebruik van 
radioaktieve rookmelders. 

Over resultaten kunnen we nu nog niets 
zeggen. Pas later kunnen we succes en 
nut beoordelen. 

Stichting Kritische Massa 
Postadres: Jansbuitensingel 3 

6811 AA Arnhem 
Telefoon : 08376-4533 
Postgiro : 5345842 



de te beroepen op het "recht van le
ven".
-dat geldt ook voor een beroep op de
"beschenning van het leefmiljeu". in
de nieuwe Grondwet zelfs officieel
een grondrecht.
-ook al gebeuren er bij een kerncentra
le niet direkt aantoonbare ongelukken
(stel je voor •.• ) dan kan de exploi
tant van een kerncentrale toch voor de
rechtbank gesleept worden voor het
plegen van een onrechtmatige daad of
verontachtzaming van de zorgvuldig
heidsnonn (dit laatste bijvoorbeeld
als door de aanwezigheid van een kern
centrale een boer zijn melk niet .meer
kan verkopen).

De case-study van Brenninkmeijer be
perkt zich vervolgens tot de weinig
realistiese. hetgeen de schrijver be
aamt. bouw van nieuwe kerncentrales
binnen onze grenzen. en de mate van
rechtsbeschenning hierbij. Via een
schets van de ruimtelijke ordening en
de "suggoraatinspraak" (geciteerd. JB)
van de Planologische Kernbeslissing
vindt Brenninkmeijer dat deze instru
menten wei ni g rechtsbeschenni ng bieden
maar meer tot een dubieuze ondersteu
ning van overheidsbesluiten leiden.
Zoiets geldt ook voor het BMD-instru
ment. wat "leidt tot erosie van de le
gitimatie van overheidsbeslissingen" •
Een en ander betekent dat Brennink
meijer het verzet-in-het-veld te
rechtvaardigen vindt.
Een niet onbelangrijke hint is overi
gens dat de Kernenergiewet. door het
ontbreken van een Kernwapenwet. in
prinsiepe op de plaatsing van kruisra
ketten van toepassing zou moeten zijn.
Brenninkmeijer vermeldt in zijn "Kern
punten" echter dat de rechten om dit
tegen te houden juridies ontbreken.

Goed is dat Brenninkmeijer geprobeerd
heeft "politieke rechtspraak" en
rechtsbeschenning te scheiden. Niet al
het recht is recht. Vqor de anti kern
energiestrijd gaat het er ook om wie
welke positie heeft. Het tijdschrift
"Ars Aequi" voelde dat in 1980 ook al
aan toen ze het themanummer Energie
recht vervaardigde. In één van de ar
tikelen analyseerde Addy Munter toen.
wie de invloedrijke posities in over
heidskommissies bekleden. Ook daar
gaat het om. Macht betekent on-recht.
Het lijkt met te voorbarig te denken
dat een verbetering van de Kernenergie
wet daadwerkelijk leidt tot een sukses
vollere greep op het kernenergiegebeu
ren. als veel macht blijft zoals het
is. Dat is overigens iets wat tussen
de regels door valt te lezen. bijvoor
beeld als Brenninkmeijer konkludeert
dat de voorstanders van kernenergie

juist binnen de overheid zijn te vin
den.
Na het lezen van het boek ben je ener
zijds een h09P wijzer geworden. ander
zijds blijf je met een aantal onbeant
woorde vragen zitten.
welke plannen zijn er in Nederland om
meerin de openbare orde te gaan i n
grijpen? Is Minister Korthals-Altes
bezig hiermee één van de grondrechten
van de westerse demokratie. en instru
ment tegen ongelijk recht in te pak
ken?
Wat zijn de rechtsbeschenningskanten
van prakrijken als de import van atoom
stroom uit buurlanden? Of wat kan en
mag de burger doen aan de weigering
van de duitse rechter om nederlandse
beroepen tegen kerninstallaties in het
grensgebied mee te wegen?
Met uitzondering van een bladzijde o
ver een berekeningsmetode van de Nuc
lear Regulatory Commission (VS). maakt
Brenninkmeijer geen gebruik van gege
vens uit andere landen dan de BRD en
Frankrijk. Opvallend is dat in de VS
de 'vreedzame' toepassing van kernener
gie door enkele juridiese besluiten de
voet is dwars gezet (dit in tegenstel
ling tot de militaire toepassing). Een
voorbeeld is dat de lokale overheid in
de VS een doorslaggevende stem heeft
gekregen bij goedkeuring van het ram
penplan van de kerncentrale. In Zwit
serland is nog niet zo lang geleden de
juridies-fianciele aansprakelijkheid
voor een kernenergieongeluk volledig
bij de exploitant van de kerncentrale
gelegd. In Nederland is dat bepaald
niet zo.
Kortom. hoe verhoudt zich de overige
wetgeving. zoals de wet op de rampen
plannen. en een (voor te stellen ge
wijzigde) Wet aansprakelijkheid Kern
energie en de rechtsbeschenning? Hier
moeten zeker mogelijkheden zitten. nu
de Hoge Raad inzake bodem- en gifver
ontreinigingen het prinsiepe 'de ver
vuiler betaalt' lijkt te gaan hanteren.
Met andere woorden. de producent van
kernenergie (of van een ander gevaar
lijk goedje) dient volledig aansprake
lijk te worden gesteld voor de daaruit
voortvloeiende risiko's.

Voer voor juristen misschien. Als we
de rechtstaat en demokratie aan kern
energie moeten afmeten. blijken we nog
ver van huis te zijn. Daar twijfel je
na het lezen van dit boek niet aan.
Robert Jungk schreef er zijn "Atoom
staat" over vol. De russiese dissident
(zoiets doet het altijd goed) Vladimir
Boekovski zegt: "de westerse demokra
tie betekent voor alles: het recht om
te strijden en de bereidheid daartoe".
In ieder geval zolang kernenergie be
staat.

Johan Bakker
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De WED naar het beleid
De Werkgroep Energie Diskussie gaat door na de BMD. Een oktober vindt het voort
gangskongres plaats. Het geld, achteneenhalve ton is - naar alle waarschijn1ijk
heid - binnen. Naast voorlichting wil de WED de komende tijd de aandacht vooral
richten op de beTnvloeding van het plaatselijk energiebeleid.
Heeft het zin om iets met de WED te doen? De WED-Nijmegen vindt van wel. Maar
dan mag de WED wel wat strijdbaarder worden. Edukatie is niet per definitie
goed. Het WED-buro wil de diskussie over de koers van de WED niet aan op het
voortgangskongres. Een diskussiestuk uit Nijmegen mag niet op het kongres aan
de orde komen. Publikatie in het WED-bulletin, het interne mededelingenblad is
uitgesteld.

Veel aandacht voor de WED is er in On
derstroom nooit geweest. In de tijd
dat de WED door ruim vijftig organisa
ties werd opgericht, was alle aandacht
gericht op de Dodewaardblokkades.
De WED heeft zich sterk ontwikkeld.
Januari 1982 kent de Stuurgroep van de
Brauw subsidie toe. Een half jaar la
ter start het projektburo. Diverse lid
organisaties, zoals het Centrum voor
Energiebesparing (CE) en Miljeudefen
sie starten met de aanmaak van voor
lichtingsmateriaal. Het projektburo
start met een kaderkursus. Zestig
trainers worden opgeleid. die samen
weer zo'n achthonderd voorlichters op
leiden. Dit zijn de mensen uit de WED
organisaties, die voor het eerst aktief
worden, maar vaak ook mensen van oude
anti-kernenergie groepen. Dat verschilt
van plaats tot plaats en is ook niet
al te duidelijk.
Begin dit jaar besluit de WED ook na
de BMD door te gaan. Een subsidie-aan
vraag voor een edukatieprojekt gaat
naar het ministerie van VROM en wordt
binnenkort naar alle waarschijnlijkheid
gehonoreerd: acht-en-een-halve ton
voor de komende anderhalf jaar. Het
geld zal besteed worden aan de voort
zetting van het projektburo, aan trai
ningen aan de plaatselijke groepen in
voorlichting en plaatselijk energie
beleid en aan regionale door de plaat
selijke groepen te organiseren konfe
renties over het huidige energiebe
leid, en de alternatieven ervoor. Kort
om voorlichting en beleidsbeTnvloeding,
daar draait het om bij de WED.

Als lid van een plaatselijke WED-groep
is het heel erg moeilijk om greep te
krijgen op het WED-beleid. De plaatse
lijke groepen hebben geen macht in de
bestaande struktuur. In feite wordt al
les bepaald door de WED-organisaties,
het daaruit gevormde bestuur en het
projektburo. De diskussies vinden ach
ter de schermen plaats. Je leest alleen
de resultaten in een mededelingenblaad
je, het WED-bulletin, dat verder vooral
gevuld wordt met zogenaamde voorlich
tingservaringen.

De diskussies over de voortgang van de
WED zijn zeer heftig geweest. Een hoop
poen, en ieder begint op elkaar in te
hakken. Dat is het beeld, dat je er als
buitenstaander van krijgt.
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Duidelijk is in ieder geval wel, dat
de meeste mensen vinden dat de WED meer
moet doen dan alleen voorlichting. Het
CE wil dat de WED het Potmascenario
gaat propageren. Energie Anders wil de
de kant van de plaatselijke beleidsbe
invloeding op. Deze elementen zijn aan
elkaar gekoppeld. Van de landelijke
problemen, met name kernenergie moet
de WED zich verre houden, is de alge
mene opinie. Voor de plaatselijke
WED-groepen is onder de naam voort
gangskongres een werkkongres samen
gesteld, waar de mogelijkheden voor
plaatselijke beleidsbeTnvloeding aan
de orde komen.
Deze ontwikkelingen rond de WED geven
te denken. De anti-kernenergie bewe
ging heeft bij Dodewaard haar Water
loo gevonden. En de WED krijgt dikke
subsidie voor voorlichting en aktivi
teiten die in het verlengde liggen
van de gemeentelijke energiebeleiden.
Een niet mis te verstaan beeld van wat
de overheid wel en niet ziet zitten,

van de strategie van de overheid te
genover aktiegroepen. We zien dit beeld
nog veel sterker bij de afvalproblema
tiek. Het is verhelderend om te zien
hoe hier een potenti~le beweging wordt
ingekapseld.
Bij de afval problematiek tie je dat
er ondanks alle gifaffaires, ondanks
de talloze lozingen die nog steeds
plaatsvinden, er nog steeds geen dui
delijke verzetsbeweging tegen die
troep van de grond is gekomen. Tege
lijkertijd geeft de overheid ruim een
miljoen voor voorlichting over huis
houdelijk afval. Projektmedewerkster
Ingrid Eegerdingk legt in het augus
tusnummer van Natuur en Miljeu in
haar artikel 'vuilniszakken en miljeu
edukatie' uit waarom: IlDe overheid
heeft immers zelf ook belang bij goe
de miljeuvoorlichting. Doelstellingen
van de meeste miljeugroepen, zoals
voorkomen en hergebruik van afval zijn
van afval zijn ook doelstellingen van
het overheidsbeleid. Wil de overheid
deze doelen bereiken, dan is medewer
king van individuele burgers noodzake
lijk. Zij moeten immers het glas naar
de glasbak brengen.'1 Zoiets laat aan
duidelijkheid toch niets te wensen o
ver. Vuilnisman •• , kan deze zak ook
mee!
Er is dus reden de· WED krities te vol
gen. Edukatie en beleidsbeTnvloeding
zijn niet per definitie goed. Aan de
andere kant zijn er ook veel goe~e

elementen in de WED. In de akb zijn



Binnenlands nieuws
veel mensen er al lang van overtuigd,
dat we veel konkreter moeten aangeven
wat we wel willen. Binnen de WED kan
daar inhoudelijk over gepraat worden.
De breedheid van de WED is ook een po
sitieve zaak. In veel plaatsen:zijn
mensen aan de slag. Je hebt ook de no
dige ingangen via de WED.
Verder heeft de WED poen, deskundig
heid en een goed koördinati~punt. En
ten slotte, en dat is misschien het
belangrijkste, er zijn een hoop radi
kale mensen, voor een deel oud-kern
energie-aktivisten aktief in de WED.
Veel plaatelijke energiegroepen zijn
nieuwe wegen aan het inslaan. Er ont
staan samenwerkingsverbanden met de
vakbond en met ~oonlastenkomitees. Een
prima ontwikkeling, die zeker aan een
deel van de WED-mensen te danken is.
Hoe kun je nu bereiken dat de WED meer
wordt dan een wat kleurloze klub voor
lichters en beleidsbelnvloeders? Dat
is een moeilijke vraag. Inhoudelijk
lijkt ht het belangrijkste dat de WED
zich niet beperkt tot plaatselijke be
leidsbelnvloeding, maar dat er een
koppeling komt met landelijke strijd
punten. De energieproblematiek kan
niet alleen via plaatselijke akties
worden aangepakt. Een voorwaarde daar
voor is dat plaarselijke groepen meer
in de WED te vertellen krijgen. Dat is
misschien wel het belangrijkste wat
moet veranderen~

In een brief hebben een aantal mensen
van de WED-Nijmegen bovengenoemde op
vatting over de voortgang van de WED
naar voren gebracht. De WED moet zich
niet beperken tot voorlichting, maar
het konflikt aangaan, dat is in het
kort waar de Nijmeegse brief op neer
komt. De mensen uit Nijmegen willen
deze voortgangsproblematiek op het kon
gres in de verschillende werkgroepen
aan de orde stellen. Dit is een aantal
mensen uit het WED-buro in het verkeer
de keelgat geschoten. Zij willen de
brief liever later met een aantal ge
lntersseerden bespreken. De brief zal
ook niet worden gepubliceerd in het
Septembernummer van het WED-bulletin.
Zo gaat dat, in een organisatie waar
plaatselijke groepen er vooral zijn
voor het plaatselijke werk. Het is on
duidelijk wat er nu gaat gebeuren.
Waarschijnlijk zal de WED-Nijmegen de
brief nu zelf stencillen en op het
kongres uitdelen. Zoiets laat je na
tuurlijk niet over je heen gaan.
De vraag is natuurlijk wel of je persé
als plaatselijke gro~pen van de WED
moet werken • Een aantal mensen zijn
meer voor een andere aanpak. Zij wil
len eerst met elkaar aan tafel gaan
zitten en dan vervolgens met de plaat
selijke organisaties over zaken als
strategie, organanisatie en dergelijke
gaan praten, en ook met landelijke
organisaties. Een aanpak waar het no
dige voor te zeggen valt.

Sible Schöne.

noot van de redaktie: Zoals je wel uit
de tekst begrepen zult hebben is dit
artikel vOOr het WED-kongres geschre
ven.De uitkomst van het kongres heeft
echter geen reden gegeven om het arti
kel te wijzigen.

broeder nee!
Kappen met Kalkar~ onder dit motto
vindt op zondag 16 oktober in Nijme
gen een manifestatie plaats tegen
Kalkar. Om 13.00uur begint het gebeu
ren in het kultureel centrum de Linden
berg (Ridderstraat 23). Daar zullen
Ad van de Biggelaar (FNV), Boer Maas,
Léon Wecke (polemoloog), Wim Smit
(TH-Twente) en Petra Kelly (Grünen)
de gevaren van Kalkar in spreekbeurten
belichten.
Na de inleidingen kan iedereen in werk
groepen nog doorpraten, praatstof te
over. Daarnaast worden er dia's
en films vertoond en zal de duitse
muziekgroep 'Laut und Lästig' optreden.
Voor kinderopvang is gezorgd.
De manifestatie duurt tot 1B.00uur en
de toegang is gratis.
's Avonds zal in 042 een benefietcon
cert gehouden worden met een optreden
van 'Josephine en de Jukebox'. Dat
kost wel geld: vijf gulden.
inlichtingen: Energiewinkel Nijmegen

tel. 080-237544 (2-5uur)

landelijk lachertje
De landelijke aktiedag gaat niet door.

Dit is voor weinig mensen een teleur
stelling, gezien de geringe belangstel
ling voor de 'landelijke' vergadering
op 18 september in Utrecht. Slechts
negen mensen kwamen opdagen in de hoop
de slapende AKB-groepen weer wakker
te kunnnen kussen met een landelijke
aktie. Die hoop bleek een sprookje te
zijn. Dat lag voor een deel ook aan
het voorstel: de 'massale decentrale
akties in het najaar' vonden uitein
delijk een vorm in een voorstel om op
15 oktober langs de transportwegen van
radioaktief materiaal met picket-lines
te gaan staan. Dat dit weinig krachtda
dige voorstel nauwelijks mensen aan
sprak ligt voor de hand.
Het is tekenend voor de AKB van het
ogenblik dat het ideaal van 'massale
decentrale akties' geen konkrete uit
werking kan vinden.
Het landelijke AKB-schip is gezonken,
maar het lek zat er al jaren. Hope
lijk is nu de les geleérd dat je niet
met landelijke aktievoorstellen aan
kunt komen als plaatselijke groep~n

weinig kracht hebben. Maar laten we
de hoop niet helemaal opgeven. Mis
schien komt er nog een moment dat de
groepen weer op krachten zijn gekomen
en een landelijk voorstel weer op zijn
plaats is. (MH)

weigerproces
De atoomstroomweigeraars in Friesland
maken zich op voor het proces van Henk
en Akky Kuiper, de eerste weigeraars.
Het proces dient eind november-begin
december voor het Hof van Leeuwarden
en zal draaien rond de vraag of de
weiger-atoomstroomakties erkend zul
len worden als verzetsmiddel tegen
kernenergie. Daarnaast speelt ook de
erkenning van een alternatief potje
voor duurzame energie, waar de wei
geraars hun geld op kunnen storten.
Niet alleen voor Friesland is dit
proces belangrijk. Ook in andere
steden, zoals Utrecht, wachten au
toriteiten met hun standpuntbepaling
tot na de uitspraak in het Friese
proces.
Het Komitee weiger Atoomstroom in
Friesland doet een beroep op al die
genen die nog wat kunnen missen om
zich garant te stellen voor eventue
le proceskosten. Deze kunnen i8.000
tot i12.000 gaan bedragen. Er is nu
al voor i8.000 aan garantstellingen
binnen, dus het loopt aardig goed.
Heb je geen financiële mogelijkheden
om het proces te ondersteunen dan
kun je nog wat anders doen: weiger
atoomstroom:
KWA, Furmerusstraat 470, 8602 CD Sneek
tel. 05150-16971
landelijk: Aktie Strohalm,
Oude Gracht 42, Utrecht, tel.030-314314
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