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Links het zgn. massaspectranetriegeb:>uw van Euratom in Geel. Achter de grote rarren staan 
de handschoenkasten rret plutonium e.d. Op de achtergrond de schoorstenen van de filter
batterijen. Let ook op de tank rret vloeibaar gas links bij de glazen deuren. Rechts het 
nieuwe plutoniUmgeb:>uw in aanl:x:>uw (1975). De inrichting wordt gevarenklasse I en krijgt 
vergunning voor ):let lozen van plutonium. Het geheel staat midden in een woonwijk, vlakbij 
de Europese School, waar dagelijks 1000 kinderen verblijven . (foto: H. Everhard) 
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Euratom: 
25 jaar geknoei 
De Europese Gemeenschap voor Kernenergie, kort
weg Euratom, bestaat 25 jaar. Geen reden tot 
feesten, want Euratom is mislukt. Met die strek
king hield Leo Tindemans, gewezen Belgisch eer
ste minister en op moment van schrijven minis
ter van Buitenlandse Zaken, begin 1980 te Pos
tel een lezing. Maar het verhaal van de mis
lukking van Euratom is al langer bekend. Al in 
het begin van de jaren zestig had het overal 
in Europa de ronde gedaan. 

In Nederland bijv. kwam 'de Telegraaf' op 1 juni 1963 
paginagroot met een vraaggesprek met Baron de Vos van 
Steenwijk onder de kop: "Zuchten en knarsetanden aan het 
Lago Maggiore" en Baron de Vos van Steenwijk signaleert: 
"Verkwisting van geld, mensen en apparatuur". 
De baron, destijds zelf een hooggeplaatste Euratommer en 
werkzaam in het grote Euratomcentrum te Ispra, Italië, 
doet zijn verhaal over de totaal verziekte sfeer, de 
burokratie, de onmacht tot samenwerking, de onderlinge 
naijver en de onbekwaamheid van de Euratomtop. 
Tevoren had in de 'Frankfurter Allgemeine' Kurt 
Rudzinski zijn visie gegeven op Euratom. "De Fransen 
trekken aan de touwtjes en gezaghebbende Duiste fysici 
worden omzichtig buiten gehouden", aldus Rudzinski. 
In zijn lezing te Postel konstateert Leo Tindemans, dat 
het, na de oorlog berooide Frankrijk, de Europese ge
meenschap gebruikte om haar ambitieuze kernen~giepro
gram annex nukleaire "force de. frappe" zo snel mogelijk 
van de grond te krijgen. Eenmaal voldoende op dreef, 
mocht Euratom nog slechts voor spek en bonen meedoen. 
De politieke wil tot samenwerking was na een overhaaste 
en geldverslindende start weg geëbd. De Europese landen 
gingen ieder voor zich hun eigen al of niet vreedzame 
nukleaire weg. 
De Amerikaanse industrie leverde Europa kant en klare 
installaties en Euratom sukkelde van de ene mislukking 
naar de andere: Het ORGELprojekt, P.W.R.-reaktoren voor 
scheepsvoortstuwing, de ·in vlammen opgegane proefinstal
latie voor koeling met metalen enz. 
Tot zover Leo Tindemans. 
Het begin van de jaren zeventig is een absoluut diepte
punt voor Euratom. Na projektloze jaren van niets doen 
trekt Euratompersoneel, uit vrees voor hun goedbetaalde 
positie, naar Brussel om te demonstreren. Euratom 
wankelt, als blijkt, dat geen land nog veel zin heeft 
om de peperdure nietsnut overeind te houden. 
Voor het aantasten van een Europees Gemeenschapsverdrag 
schrikt men echter terug. 
Euratom blijft bestaan en tenslotte komt de oliekrisis 
als een reddend geschenk. 
Ondertussen is het besef gegroeid, dat Europa nog ner
gens staat t.a.v. het kernfusieonderzoek. Wie zou daar 
beter iets aan kunnen doen dan Euratom? 
Het fusieonderzoek krijgt eindelijk vaste vorm in de 



schets van de Joint Eurcpean 'lbrus (JET) 

J.E.T. {Joint Europaan Törus). Lange onderhandelingen 
tussen de lidstaten over de vestigingsplaats zijn nodig. 
De inmiddels tot de Gemeenschap toegetreden Engelsen 
winnen dat pleit en Euratom mag tegen een forse finan
ciële bijdrage meedoen aan het vrijwel doodgelopen 
Engelse projekt te Culham. Professor Kistemaker, de 
uitvinder van het ultracentrifuge proces, merkt in 
één van zijn artikelen over kernfusieonderzoek op, dat 
Europa tussen het geweld van de grote mogendheden, op 
dit gebied het moede hoofd reeds bij voorbaat in de 
schoot heeft gelegd. 
De kans dat Euratom substantiëel zal bijdragen tot het 
aanwenden van kernfusie voor energieopwekking is nihil. 
Indirekt zal het onderzoek wel ten goede komen aan de 
ontwikkeling van nieuwe kernwapens. Praktisch alle spits
technologische ontwikkelingen komen nl. in die hoek het 
eerst aan bod. We denken in dit verband bijv. aan de 
elektromagnetische puls, een thermonukleair wapen, dat in 
een groot gebied alle telekommunikatie en goeddeels de 
elektrische voorzieningen kan uitschakelen. 
Euratom heeft echter nog een technologische verrassing 
voor wat betreft kernenergie voor ons in petto. Zij wil 
nl. waterstofgas produceren met direkte gebruikmaking waterstofgas 
van kernsplijtingsenergie. Waterstof staat in de belang-
stelling als schone brandstog voor het verkeer. 
De waterstof, die op deze manier wordt gemaakt, zal voor 
een belangrijk deel bestaan uit radioaktieve isotopen 
van waterstof en alles behalve schoon zijn. Bij de ge
dachte alleen al aan kernrèaktoren annex waterstofpro
duktieeenheden zal menigeen zijn of haar hart vasthouden. 
Heden ten dage zal men in Brussel tevergeefs naar Eura-
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tom zoeken. Euratom als naam van het uitvoerend orgaan 
van de Europese gemeenschap voor Kernenergie bestaat 
niet meer, want vanwege de groeiende impopulariteit van 
de kerntechnologie vond de Europese Kommissie het beter 
voort te gaan onder de neutrale naam "Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek". 

doel Euratom 
Samen met de Europese Economische Gemeen
schap werd in 1957 de "Europese Gemeenschap 
voor Kernenergie" opgericht, kortweg 
Euratom, met als voornaamste doel: 

1. Het aanmoedigen en door onderzoek be
vorderen van goedkoop geproduceerde 
elektriciteit met kernenergie. 

Verder bestaat het Euratom-programma uit: 

2. Het bevorderen van andere toepassingen 
van atoomkracht. 

3. Het beschikbaar maken vàn informatie 
en technische kennis. 

4. Het begeleiden en stimuleren van inves
teringen. 

5. Het waarborgen van gelijke beschikbaar
heid van splijtstoffen. 

6. Het waarborgen dat kernmaterialen be
stemd voor vreedzaam gebruik niet wor
den misbruikt voor militaire doeleinden. 

7. Het bereiken van vrijheid voor erkende 
vakmensen om overal in de gemeenschaps
landen te kunnen werken. 

8. Het invoeren van basisnormen voor ge
zondheid. 

Euratom heeft naast het grote onderzoeks
centrum te Ispra, Italië nog vestigingen 
te Geel in België, Karlsruhe in Duitsland 
en Petten in Nederland. Bovendien is Eura
tom honderden verbintenissen aangegaan 
voor deelname aan nucleaire onderzoeks
projekten zowel binnen als buiten de Ge
meenschap. De ontwikkeling van de met 
vloeibaar metaal gekoelde, snelle kweek
reaktor neemt hierbij een belangrijke 
plaats in. 

Het voorgaande handelt voornamelijk over het eerste pro
grammapunt, nl. het bevorderen van kernenrgie. 
Bij het tweede punt moet men in de eerste plaats denken 
aan het veranderen van geologische formaties m.b.v. 
kernexplosies, waarmee destijds o.a. in het kader van 
het "Plowshare projekt" door de U.S.A. werd geêxperimen
teerd. 
Men dacht aan de aanleg van kanalen en kunstmatige havens 
kortom zonodig het verzetten van bergen. Deze experimen
ten samen met de bovengrondse ~ernproeven voor militaire 
doeleinden hebben een wereldwijde besmetting, voorname
lijk met plutonium, veroorzaakt. 



Zowel in Oost als in West heeft men tenslotte ingezien 
dat hiermee niet kon worden doorgegaan zonder ernstige 
schade aan het wereldleefmilieu te berokkenen en de 
bovengrondse proefnemingen zijn gelukkig door zowel de 
o.s.A. als de sowjet-Unie gestaakt. 
Punt 5, het waarborgen van gelijke beschikbaarheid van SplijtStOfbeheer 
kernbrandstof betekent eigenlijk dat Euratom de bevoegd-
heid voor zich opeist om alle bewegingen van splijtstof-
fen te kontroleren. Frankrijk is echter niet van plan om 
zich aan de herverdelende zorg van Euratom iets aan te 
trekken. De Franse president heeft dit openlijk laten 
weten met de motivering, dat euro-bemoeienis met splijt-
stof alléén,en niet met andere energiedragers, onrede-
lijk is. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat Frankrijk 
geen olie of aardgas, maar wel winbare uranium in eigen 
bodem heeft. 
Programmapunt 6, tegen het misbruik van nukleair mate- non-proliferatie? 
riaal, bestemd voor vreedzaam gebruik, is een vrome 
wens gebleken •. Onder de ogeri van Euratom komt met het 
schip "De Scheersberg" een scheepslading uranium ille-
gaal in Israël terecht, hetgeen dit land in staat stelt 
haar kernprogram uit te voe~en en kernwapens te ver-
vaardigen. Een in het komplot betrokken hooggèplaatste 
euro-ambtenaar verdwijnt diskreet en vele jaren houdt 
Euratom het hele schandaal buiten de publiciteit. 
In het algemeen kan men stellen, dat niet alleen radio
aktieve stoffen er op uit schijnen te zijn om weg te 
lekken, maar dat ook de kennis en benodigdheden voor 
kerntechnologie de neiging hebben te ontsnappen en bij 
voorkeur naar plaatsen, waar het voorhanden zijn, weinig 
goeds voorspelt. 
Tot zover de illegale verspreiding, maar helaas is dat geld Verdienen! 
niet alles. Met de neergaande ekonomie zijn er steeds 
minder skrupules en vooral Frankrijk maar ook andere 
landen leveren links en rechts als er geld te verdienen 
is. Nonproliferatie? 
Vergeet het maar; Het Internationale Atoomburo te Wenen 
geeft in een onbewaakt ogenblik zelf toe; Het is een 
wassen neus. 

Het onderwerp van het laatste programmapunt, nl. de voor
zorg voor veiligheid en gezondheid geniet een snel groei
ende belangstelling. De nadere uitwerking ervan luidt 
als volgt: Euratom moet de doeltreffendheid van de be
scherming_ tegen de gevaren van atoomstraling waarborgen 
en daarom: 
- heeft de gemeenschap (Euratom) basisnormen opgesteld, 

die nu in iedere lidstaat worden toegepast. 
- let de gemeenschap op stralingsnivo's in lucht, water 

en bodem aai). de hand van rapporten die de kommissie 
ontvangt van de nationale kontroleorganen. 

- moet de gemeenschap veiligheidsvoorzieningen van 
nieuwe installaties eerst goedkeuren. 

Wie slaat niet de schrik om het hart bij het kennis ne
men van het eerste en laatste programmapunt? 
Hoe kan een organisatie, die ijvert voor, let wel, goed
kope atoomenergie ook verantwoordelijkheid voor veilig
heid en gezondheid op dat gebied waarmaken? 
Om hierover een indruk te krijgen worden enkele verrich
tingen van Euratom op dit gebied nagegaan. 
In 1977 gaat Euratom de Europese vakbonden voorlichten 
en oefenen op het gebied van stralingsbescherming (Doe. 

bescherming 
tegen straling 

tegenspraak 

voorlichting? 
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Het Eurat:cJtcentrum in Geel. 
Wateroverlast en de machi
nekalter valt uit. Er is 
wel een ooodplan voor het 
centrum zêlf. Van een 
ooodplan voor de omdd
dellijke omgeving is 
niets bekerxl. Het is per 
definitie veilig! 

foto: H. Everhard 
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No. 1957/77 e). Op bl~. 88 van genoemd dokument staat: 
"Voor de longen werd de veilige grens berekend op een 
dosis van 15 rem per jaar". Het gaat in dit gedeelte 
over straling t.g.v. inwendige besmetting met de uiterst 
gevaarlijke transuraniumelementen zoals plutonium e.d. 
Tezelfdertijd ]comt ook de "Environmental Proteetion 
Agency", het federale milieubescnermingsburo van de Ver
enigde Staten met zeer uitgewerkte richtlijnen voor de 
grensdoses bij blootstelling aan transuraniumelementen 
(EPA 520/4-77-016) • Dit gezaghebbende instituut, dat 
onafhankelijk is van enige belangengroep, houdt het op 
1 m rad/jaar als maximum t~laatbaa:r voor de longen. 
Dit laatste is 750 maal lager dan de 'veilige' Euratom
grens en het is dan ook wel duidelijk waarom Euratom 
deze EPA-richtlijnen zoveel mogelijk uit de cirkulatie 
heeft gehouden, ondanks haar drang tot voorlichting 
volgens programmapunt 3. 

Wat men tevergeefs bij Euratom zal zoeken geeft de EPA 
wel, nl. de kwantitatieve omvang ~an de schade uitge
drukt in aantallen van vervroegd overlijden en verloren 
levensjaren, t.g.v. opgelopen straling. 
Volgens deze gegevens wordt bijna 1% van de blootgestel
den aan de Euratomnormgrens slachtoffer van kanker, 
meestal longkanker. 
In 1975 wordt de Euratomvestiging te Geel in België op 
eigen aanvraag "Hinderlijke Inrichting- Klasse 1" 
(hoogste gevarenklasse) voor het werken met plutonium 
en dergelijke en bouwt tussen de Europese school en een 



woonwijk de vestiging uit voor deze uiterst gevaarlijke 
en ongezonde werkzaamheden, z~ls bijv. het versulven 
van plutoniumoplosa.ingen. De school 1118t ongeveer, 1000 
leerlingen liqt dichtbij en in de overheersende wind
richting t.o.v. de uitlaatpijpen, die ongeveer even 
hooq zijn .als de hooqbouw van de school •. Door de onmid
dellijke nabijh,id van het leefmilieu worden 1000 
schoolkUlderen en vele gezinnen onnodig aan de pluto
niumlozingen van Euratom blootgesteld. 
Op êên plaats, grenzend aan de woonwijk, staan de radio
aktieve spullen voor ~ote ramen als stonden ze in de 
etalage. Een verdwaalde tennisbal of .vlieger zouden al 
voor niet te overziene ongelukken ·kunnen zorgen. 
Bedroevende ondeskundigheid zorgde voor een aantal ern
stige ongelukken zoals het ontstaan van brand in de 
uitlaatfilters en het explode,ren van een plutoniumkap
sule. 

Een en ander kwam tot stand door sjoemelen met de ver
qunningsprocedure en de wettelijke bepalingen ter be
scherming van de bevolking, bij koninklijk besluit on
der uiteindelijke verantwoordelijkheid van •••• eerste 
minister Tindemans. 
De brande.nd- vraag is, welke gevolgen dit alles op de 
lange duur zal hebben, gezien de lange latente periode 
tussen bestraling en het optreden van schade aan de ge
zondheid en de lange levensverwachting van schoolkinde
ren. Zover komt het als de zorg voor veiligheid en ge
zondheid wordt overgelaten aan een r~lameburo voor 

plutoniumlab 
In woonwijk 

ongeluk . 

&lratavce'lt:rle in Geel. 
Zodra er iets dreigt kant 
de militaire staatspoli
tie met versteJ:'Jdn3 uit 
de verdekte opstel.linq 
in het DJCleai re gebied 
tevoorsàlijn. 

foto: H. Everhard 

schoolkinderen 
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verloederd 
dus: stoppen nu! 

atoomkracht. 
Ze zgn. Europese energiekommissaris Guido Brunner werd, 
juist na het afleggen van een dramatische verklaring 
over de betrouwbaarheid van Euratom op de hoorzittingen 
over atoomenergie te Brussel gevraagd wat hij van de 
situatie te Geel dacht. 
In zichtbare verlegenheid kwam hij in zijn antwoord niet 
verder dan: "De Belgische autoriteiten ••••• ", daarna 
bedacht hij zich en wilde verder niets zeggen. 
Het was desondanks duidelijk genoeg. 
Zonder ook maar te raken aan de .kwestie van voor of te
gen kernenergie, zou iedere Europese burger zich moeten 
afvragen of zij en hij deze gevaarlijke, verloederde 
Organisatie, die met gemeenschapsmiddelen diezelfde ge
meenschap onnodig in gevaar brengt, nog wil tolereren. 
Euratom is een. gevaar voor heel Europa; Vandaag is het 
hier, maar morgen bij U en uw kinderen. 
Er kan voor goedwillende Europese burgers maar één kon
klusie zijn: Het is de hoogste tijd dat er een einde 
gemaakt wordt aan de streken van dit zwaar mentaal ge
handikapte kind van de Europese Gemeenschap met zijn 
gevaarlijke speelgoed. 

H.H. Everhard 

Buurman van Euratom, Geel 
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