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ARGUMENTEN GENOEG ~'Vr-l€Nr~NcieN"'é.

De 25 lezingen van het congres
"Kernenergie Ontmanteld".
Dit boek verscheen naar aanleiding van
het congres dat op 8 en 9 oktober 1982
in Rotterdam gehouden werd.
Een groot aantal mensen uit een zeven
tal landen hielden er inleidingen en
lezingen over o.a. de verschillende
schakeles van de atoomketen. de kwestie
van rampen/evakuatieplannen. de diskussie
rond de lage stralingsdoses enz.
In werk- en diskussiegroepen werd nader
op deze onderwerpen ingegaan.
ARGUMENTEN GENOEG: f 21.--
inklusief verzendkosten f 25.--. door
overmaking op gironummer 3567199
t.n.v. LEK. Amsterdam. o.v.v. Argumenten
Genoeg. Boekhandels en antikernenergie
groepen krijgen 30% korting. moeten wel
de verzendkosten betalen.

Tevens te bestellen bij het IMGO r.o••
Dam 47. 4331 GG MIDDELBURG
tel. 01180-25347.

extra extra extra extra extra extra extra
Anti-Kalkar Manifestatie 16 oktober

Sprekers die al toegezegd hebben te ko
men:
Leon Wecke; Ad v.d. Biggelaar (FNV);
gevraagd zijn:
Wim Smit. Petra Kelly en boer Maas.
Zie verder op pagina 9.
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STOP KALKAR,
EEN NIEUWE KANS!

John Honte1ez

Veel gemeentebesturen zullen proberen
die brief als "ter kennisgeving aange
nomen" in het archief te laten verdwij
nen. Druk uit progressieve frakties en
vooral van buiten zal dat moeten voor
komen. Neem dan ook zo snel mogelijk
kontakt op met gemeenteraadsfrakties
om ze onder druk te zetten echt iets
met die brief te doen. Dit LEKbulletin
speelt je nog wat aktuele argumenten
in handen over Kalkar.
In sommige gevallen (vooral in de Neder
landse regio's rond Kalkar) is het wel
licht haalbaar een openbare avond te or
ganiseren met o.a. gemeenteraadsleden
en/of een handtekeningenaktie te orga
niseren.
Een tweede aktie is het plaatsen van
een paginagrote advertentie in de lande
lijke kranten vlak voor het debat. De
tekst staat in dit bulletin. De adver
tentie wordt betaaald door de onderte
kenaars. Deze advertentie moet de aan
dacht van het publiek op het debat rich
ten en de politici herinneren aan hun
verkiezingsbeloften.
Op 16 oktober wordt een Anti-Kalkar
manifestatie georganiseerd in Nijmegen.
Deze dag zal in het teken staan van :
- de gevaren voor de Nederlandse gebie

den rond Kalkar
- de toename van atoomwapens in de we

reld door de toepassing van snelle
kweekreaktoren

- de strijd van bevolkingsgroepen tegen
een energiepolitiek die onveilig, mi
lieuverwoestend en bovendien desas
treus voor lage inkomensgroepen is.
(op atoomprojecten wordt niet bezui-
nigd ~)

De manifestatie is op de bevolking uit
(de omgeving van) Nijmegen gericht én
op de AKB zélf. Zie ook verderop in dit
bulletin.

Aktie in heel Nederland
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De komende maanden zal de Tweede Kamer
beslissen of Nederland mee blijft doen
aan het internationale Kalkarprojekt.
De Kamerkommissie voor Ekonomische Za
ken houdt op 14 september a.s. een
hoorzitting over een nota die Minister
Van Aardenne in mei jl. heeft gepubli
ceerd. Deze hoorzitting beloofd indruk~

wekkend te worden. Twee groepen West 
Duitse wetenschappers staan tegenover
elkaar, ex-SPDminister Von Bülow komt
uitleggen waarom hij nu (!) Kalkar on
zinnig vindt en div. milieuorganisaties
staan tegenover pro-Kalkardeskundigen.
In de maanden daarna wordt een beslissend
debat voorbereid en gehouden. Nijmeegse
basisgroepen en het LEK hebben de handen
ineen geslagen om te voorkomen dat Van
Aardenne profiteert van de betrekkelijke
rust die er op het kernenergiefront mo
menteel heerst. De progressieve partijen
zijn allemaal, volgens hun programma's,
tegen de snelle kweekreactor. De CDAfrac
tie is er meermalen kritisch over geweest.
Maar politici maken geen drama als ze
daartoe niet gedwongen worden door druk
van buitenaf.

Voor de snel opgezette kampagne hebben
de basisgroepen en het LEK steun nodig
van plaatselijke energiegroepen, afde
lingen van politieke partijen en WED 
voorlichters en verder iedereen die
zich wil inzetten.
Eind augustus zal een brief gestuurd
worden naar alle gemeentes en provin
cies van Nederland met als belangrijkste
verzoek een beroep te doen op de Tweede
Kamer te stoppen met Kalkar. Die brief
vinden jullie ook in dit LEKbulletin.
In 1974 hebben 70 gemeentes reeds een
dergelijk verzoek gedaan en sindsdien
hebben zich daar nog enkelen bij aan
gesloten. Een nieuwe ronde in de gem
eentes levert nieuwe publiciteit op
rond Kalkar in veel regionale bladen,
een kapstok voor plaatselijke groepen
om weer in aktie te komen, gerommel in
de grote politieke partijen. En vergeet
niet dat veel mensen er gewoon van uit
gaan dat Kalkar mislukt is, niet weten
de dat de atoomlobby tot het bittere
einde door wil gaan.



Geschiedenis en perspectieven van

het KaIkarverzet.

Uit de tijd dat we onze eigen kerncentra
les in Borsse1e en Dodewaard nog niet zo
bedreigend vonden, stamt het eerste Ne
derlandse verzet tegen de snelle kweek
reaktor bij Kalkar. Het weigeren van de
3% Kalkarheffing, als extra toeslag op
de stroomrekening, door enkele duizenden
huishoudens vormde in 1973 het startpunt
van de Antikernenergiebeweging (AKB).
Een 80-tal lokale stroomgroepen, de lan
delijke Stroomgroep Stop Kalkar werd op
gericht om in eerste instantie de weiger
akties te koördineren. Ook zag een ver
bond politieke partijen, het Anti Kalkar
Komitee, het levenslicht; spraken 71 ge
meenteraden zi~h tegen de kweekreaktor
uit en werden in 1974 155.000 handteke
ningen aan Lubbers - minister van EZ on
der Den Uy1 - aangeboden.
Eveneens reisden op 28 september van dat
jaar 10.000 Nederlanders naar het Ka1kar
se marktplein voor de eerste grote demon
stratie. Er waren merendeels betogers uit
Nederland.
Terwijl het verzet tegen Kalkar in Neder
land vrij snel landelijke vormen aanneemt
en overgaat in een brede AKB, blijft het
bij onze oosterburen in die beginjaren
tot juridische en kleinere, regionale ak
tiviteiten beperkt. Wel is men er vroeg
bij. Al in 1971 wordt de "Interessenge
meinschaft gegen radioaktive Verseuchung/
Ka1kar" opgericht. Er wordt bezwaar aange
tekend tegen de eerste deelvergunning voor
de reaktor. Vanaf dat moment begint het
lange juridische gevecht, waarin boer
Jozef Maas centraal staat.
In 1973 moet op last van het hogere bis
schoppelijke gezag het kerkbestuur van
Kalkar-Hönnepel, tegenstander van de schne1
le Brüter, het veld ruimen. Het nieuwe
kerkbestuur weigert nu niet langer meer om
met de Schnel1brüterkernkraftwerksgese11
schaft over de landverkoop te onderhandelen.
In 1974 kan de bouw van de centrale begin
nen.

DE DEMONSTRATIES VAN '77 en '79

Na een vrij betekenisloze Duitse demon
stratie in 1973 (500 deelnemers) wordt
op 24 september 1977 de tweede grote de
monstratie georganiseerd. Aktiegroepen
uit Nordrhein-Westfalen, de Nijmeegse
Stroomgroep en het LEK zijn de initia
tiefnemers. Vooral de gebeurtenissen
in Brokdorf eind '76 en in Grohnde begin
'77, waar een massaal en gewelddadig over
heidsoptreden keihard tegengeweld uit
lokt, missen hun invloed niet.
Politici en rechtse media schreeuwen
moord en brand over de demonstratie in
Kalkar. De diskussie binnen de organi
serende groepen wordt sterk bepaald door
houding tegenover het politieoptreden.
Een terreinbezetting wordt weliswaar als
een gerechtvaardigd aktiemiddel gezien,
echter als te konfronterend en onuitvoer
baar van de hand gewezen. Maar de tegen
stellingen tussen gematigde en radikale
re groepen blijven.
Ondanks de vele duizenden betogers, die
door de vertragende zoek- en kontrole
akties Kalkar niet halen, zijn er toch
70.000 mensen op de been, waaronder
ruim 10.000 Nederlanders. Het machts
vertoon van de politie staat buiten alle
proporties, de staat oefent voor de
burgeroorlog. Desondanks slaat de drei
gende situatie niet naar gewelddadigheid
door en komt de AKB gesterkt uit de
strijd tevoorschijn.

3 juni 1979 vindt de 3e grote demonstra
tie tegen Kalkar plaats, in het kader van
een internationale aktiedag tegen kernener
gie. Naast Kalkar wordt er in Nederland
verder voor Doel en Gasselte gemobiliseerd.
Energiekomitees uit de zuidoostelijke re
gio zorgen voor de Nederlandse inbreng in
de demonstratie die ongeveer 25.000 aktie
voerders naar Kalkar brengt. Het wordt een
verbijsterend tamme stoet. De kontroverse
tussen met name het LEK en Gelderse stroom
groepen heeft na Kalkar '77 en vooral UCN
demonstratie '78 in Almelo scherpe vormen
aangenomen. Er is felle kritiek van
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plaatselijke groepen op de organisatie
struktuur (van bovenaf)9 de mobilisatie
(verwaterde leuzen) en de gekozen aktie
vorm (saaie wandeltochten).
Kalkar 179 laat ook voor het eerst een ten
dens tot regiona1isering zien.

HET STOP KALKAR-FEST EN DE LAATSTE
GROSSDEMO

Binnen 1980 doen de ~ieuwe uitgangspun
ten en aktievoorstellen van de Dodewaard
Gaat-Dicht-Beweging publicitair en ook
binnen de AKB veel stof opwaaien.
De (helaas kortstondige) positieve invloed
van de basisgroepen op de beweging,
straalt echter weinig naar de Kalkarstrijd
uit. Daarvoor ligt de nadruk te sterk op
Dodewaard. Maar toch9 in juli 1981 zijn
het met name een aantal Nijmeegse basis
groepen die samen met Duitse aktiegroe
pen het "Stop Kalkar-Fest" organiseren.
De bedoeling is om in navolging van het
anti-atoomdorp in Gor1eben (1979) op het
land van Jozef Maas een zo permanent mo
gelijk tentenkamp en tegeninformatiecen
trum in te richten. Elke poging daartoe
wordt echter door de Duitse overheid met
geweld in de kiem gesmoord.

Mei 1982 vindt in K1eve een "Arbeitstref
fen" tussen mi 1ieu- en akti egroepen en
wetenschappers plaats. De parlementaire
bes1 issing over de voortgang van het kweek
r-eaktorprojekt staat voor de deur.
Als enig haalbaar aktiemode1 wordt een
demonstratie, (de vierde) naar voren ge
schoven 9 vooral bedoeld om de diskussie
in de Bundestag te beinvloeden. Het fail
liet van Kal kar wordt misschien door de
overheid bevestigd. IJdele hoop9 blijkt
achteraf.
In Duitsland zijn de landelijke voorberei
dingen en de aktiviteiten van de IIDemo1ei
tung 11 een aardige puinhoop door al jaren
bestaande tegenstellingen; in Nederland
degradeert het oorspronkelijke landelij
ke karakter tot een mobilisatie in Zuid
oost Nederland. De krisis in de AKB is
zichtbaar.
Desondanks doen op 2 oktober 1982 30.000
mensen mee aan het verplichte nummer.
De demonstratie verloopt chaotisch. Tij
dens de tocht naar de centrale wordt nog
even een reaktie op de politieversperrin
gen bediskussieerd en op de slotmanifes
tatie zijn sprekers 9 rekreërende demon
stranten 9 stenengooiers en waterkanonnen
in een harmonieus beeld verenigd. Slechts
de wetenschap dat het de laatste demon
stratie is verzacht de kater van de ge
beurtenissen.

5

PERSPECTIEVEN

"Die ausserpar1amentarische Anti-AKW
Bewegung muss sich neue Widerstandsfor
men suchenll 9 schrijft het blad Oko10gie
n.a.v. de oktoberdemonstratie.
De eerste groepen in Duitsland die zich
dat m.b.t. Kalkar ter harte nemen zijn de
Revo1utionären Ze11en. Hun keuze voor de
illegaliteit en geweld tegen objekten
schijnt gemaakt. Eind 182 plaatsen zij
een explosieve lading bij een instelling van
de atoomindustrie en onder een hoogspan
ningsmast bij de kweekreaktor. Daarmee
gaan ze de harde konfrontatie met de staat
aan, verwachtend dat de krisis zo hard
toeslaat dat het verzet van andere bevol
kingsgroepen vergelijkbare vormen aan zal
nemen.
Vere1endung nieuwe stijl.
Een serieuzere ontwikkeling in de Duitse
AKB is het praten over gemeenschappelijk
verzet van mi1ieu- en antikernenergiebewe
ging enerzijds en vredesbeweging en anti
militaristische groepen anderzijds.
Hoewel de diskussie daarover verder is dan
bij ons 9 kun je je afvragen of de brede
bondgenootschappen waarvan in de BRD spra
ke iS9 wel zoden aan de dijk zetten:
In hoeverre raakt bv. de AK-strijd onder
gesneeuwd door de aktue1e stationerings
problematiek? Op een kongres in Frankfurt
stond de geweldsvraag bij akties centraal.
Valt die in zo'n heterogene beweging op
één noemer te brengen?
Verbreding prima 9 maar liever niet via
een geforceerde totaalstrategie.
Gemeenschappelijke aktiviteiten 9 op elkaar
afstemmen van de argumenten 9 samenwerking
op konkrete punten is volgens mij een
heilzamere weg om tot gezamelijk verzet
te kmnen. En dat niet alleen met de
vredesbeweging.



TERUG NAAR AF •••

Ondanks het perspektief van de verbreding
lijkt het op dit moment dat we met de Kal
karstrijd weer terug naar af moeten:
10 jaar verzet heeft het projekt belemmerd t
niet stop gezet t waardoor de berusting
dreigt.
Er komen echter een aantal momenten die een
hernieuwde strijd tegen de snelle kweekre
aktechnologie kunnen markeren:
1. De parlementaire diskussie/besluitvor

ming in de herft in Nederland over de
betrokkenheid bij het Kalkarprojekt.
Hoewel we niet veel vertrouwen in de
uitslag hoeven op te brengent kan een
goed opgezette informatiekampagne hier
mee gelijk op gaan. Vooral in de Zuid
oostelijke regio.

2. De Kalkarprocessen.
3. De produktiet het vervoer en de in

stallering van nucleaire onderdelen.
4. De - onverhoopte - inbedrijfstelling

van de reaktor.

ENERGIEWINKEL GRONINGEN

Al weer ruim twee jaar draait de winkel
in het Oude Politieburo aan het Martini-
kerkhof in Groningen. .
De winkel is aardig opgeknapt. Wat er zoal
te vinden is: veel informatie over kern
energiet duurzame energie en energiebe
sparing. Ook hebben we een ruim aanbod
aan tijdschriftent te veel om op te noe
men. Bovendien zijn er stickers t buttons t
zegelvellen en posters.
Wil je meedoen aan de basisgroepent dan
kun je dat doen door een briefje te sturen
aan ons postadres of door gewoon even
langs te komen. Dit geldt ook voor het
meedoen aan akties t zoals bv. de aktie
Giroblauw en de aktie Weiger Atoomstroom.
De winkel is 's middags geopend t ingang
Martinikerkhof. Tot ziens.
Energiewinkel Groningen t
Martinikerkhof 37 t Postbus 1458 t
9701 BL GRONINGEN.

Terwijl de eerste twee zaken vooral door
informatiet publiciteit en kleinere ak
ties gedragen kunnen wordent valt bij 3
en 4 vooral te denken aan één of meer
grotere t internationale akties.
Er zijn wel ideeënt maar daar zijn ook
mensen voor nodig.
Hoe de strijd er de komende tijd uit
komt te zien zal sterk van een ieders
aktiebereidheid afhangen.
Persoonlijk voel iker in ieder geval wei
nig voor het 12~-jarig bestaan van het
Kalkarverzet te vierent zonder dat we
het projekt definitief om zeep geholpen
hebben.

Ronald Jansen

\
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ENERGIEWINKEL MAASTRICHT
Maastricht heeft nu ook een eigen energie
winkel. Zij werd op 15 augustus j.l. ge
opend. Men kan daar terecht met vragen
over milieuvriendelijk en energiebespa
rend bouwent konventionele en alternatie
ve verwarmingstechniekent water en lucht
zuivering etc. Ook kan men er boeken en
brochures kopent diaseries en tentoonstel
lingen huren of dokumentatiemateriaal over
energie inzien.
De Stichting 'De Energiewinkel Maastricht'
is gevestigd in het Citycentrum Maastricht t
Capucijnerstraat 43 t 6211 RP Maastricht t
tel. 043-15843.
Openingstijden:
ma. tlm vr. 9.00 - 12.30 uur.
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PROLIFERATIE

De SBK neemt namelijk samen met het Ita
ltaanse elektriciteitsbedrijf ENEL (33%)
en het Franse elektriciteitsbedrijf EdF
(51%) deel in deze kweekreaktor.
De SBK heeft hier 16% van de aandelen in
en kan ook aanspraak maken op 16% van de
geproduceerde elektriciteit.
Waar de SBK zich echter ook toe verplicht
heeft, is dat zij 16% van het plutonium
voor de eerste kernlading en de twee
vervolgladingen van de Super Phenix I "Ieth
weise" ter beschikking moet stellen.
(staatssekretaris Dr. Probst in Duitse

sondern viele meiner Freunde: Das ist eine
europäische Atomstreitmacht ( .•• ) Diese
Atommacht könnte und müsste einer euro
päischen Regierung unterstellt werden
( ••• )11. (zie Tageszeitung Mittag, 27 au
gustus 1957).
Een onderzoek van het Batelle Institut
uit Frankfurt geeft in 1980 aan dat
Duitse politici verdomd goed weten dat
de snelle kweekreaktor gebruikt kan wor
den voor militaire doelen. Een citaat uit
het onderzoeksverslag: "Die Nàhe zum
militärischen Bereich wird t auch von
einer Position der politische Mitte im
Bundestag heraus, behauptet. (onbekend is
of dit nu FDP, CDU of de rechtse fractie
in de SPD is, noot van Oave van Ooyen).
Der Schwerpunkt der fortgeschrittenen
Reaktortechnik habe auf dem Natrium
brUter gelegen, und die Brütertechnologie
auch der Natriumlinie habe ihre Anreize
aus dem militärischen Bereich bezogen.
Sehr früh schon seien Brutreaktoren nicht
als Leistungsreaktoren betrieben worden,
sondern ausschliesslich zur Produktion
waffenfähigen Materials." (zie Das Pro
jekt SNR-300 - Politische Willensbildung
und Entscheidung, 1980).
De str-ikte scheiding tussen "atoms for
peace ll en lI at oms for war ll blijkt dus een
illusie te zijn.
Nu krijgt Duitsland niet alleen via Kal
kar de beschikking over militair plutonium,
maar ook via de deelname van SBK t de bouwer
van Kalkar, aan de Super Phenix I.

c

De proliferatiegevaren van kweekcentrales
liggen met name in het opwerken van de
mantel. Het plutonium dat in de brand
stofstaven van de mantel wordt gevormd
is ten eerste gemakkelijk in een "gewone"
opwerkingsfabriek te onttrekken.
Ten tweede is het plutonium dat in de
mantel wordt gevormd van zeer goede mi
litaire kwaliteit. Het bevat 97 tot 99%
plutonium 239. Dit plutonium kan recht
streeks worden aangewend voor taktische
atoombommen. (zie ook Milieudefensie t

augustus 1983). Frankrijk heeft b.v.
niet uitgesloten het plutonium uit de
mantel van de Super Phenix I te gebrui
ken om de modernisering van haar Force
de Frappe te realiseren. Het plutonium
uit de Franse kweekcentrales Phenix
en Rapsodie wordt op dit moment al ge
bruikt voor het atoomwapenprogramma.
(zie Science et Vie, oktober 1982)
Ook Rusland gebruikt kweekcentrales voor
de bewapening. (zie Atomwirtschaft t fe
bruari 1983) Duitsland kan zelf atoom
wapens maken wanneer de in Dragahn
(Nedersaksen) of Wakkersdorf (Beieren)
geplande opwerkingsfabriek af is.
Duitsland beschikt met Kalkar en een
eigen opwerkingsfabriek over de techni
sche voorwaarden om een eigen atoombom
te maken. Alleen een politiek besluit
ontbreekt dan nog. De politieke verhou
dingen in Duitsland en Europa hoeven
zich dus maar even te wijzigen en een
atoombom is binnen afzienbare tijd voor
handen. Het in Kalkargevormde plutonium
is genoeg voor de aanmaak van 100 atoom
bommen. (zie Der Kalkar-Report Risiko und
militärische Nutzung des Schnellen Brüters t

verschijnt september 1983).
Hoewel Duitsland met de ondertekening
van de Parijse Verdragen van 1955 heeft
afgezien van atoomwapens, zijn er sinds die
tijd herhaaldelijk door Duitse politici
uitspraken gedaan dat Duitsland over een
eigen atoommacht dien te beschikken.
Al in 1957 poogde de CDU/SCU bij de behan
deling van het Duitse Atoomgezets de woor
den "zu friedlische Zwecken ll uit het ont
werp te schrappen om zodoende een IIwahre
deutsche Sicherheitspolitik ll van de grond
te tillen. (21e zitting van de 2e Bondsdag t

2 jul i 1957).
Franz Jozef Strauss drukte zich in die
tijd zo uit: "Urn ganz offen auszudrUcken t

woran ich denke - aber nicht nur ich,
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Bondsdag, 12 november 1982).
Volgens het kontrakt dat de SBK met EdF
sloot, zullen de aandeelhouders van SBK dit
plutonium te zijner tijd weer terug krijgen,
vermeerderd met het in de mantel gekweekte
plutonium. Jaarlijks zal er in de mantel
van de Super Phenix I, 330 kilo militair
plutonium worden gevormd. (zie Science et
Vie, oktober 1982)
Dat betekent dat Duitsland, dat via het
elektriciteitsbedrijf RWE voor 10% in de
Super Phenix I deelneemt, in de toekomst
over meer militair plutonium zal gaan be
schikken dan via Kalkar mogelijk is.
Is dit soms datgene wat we moeten ver
staan onder het tussen Duitsland en Frank
rijk gesloten vriendschapsverdrag voor
"Entwicklung zu einer gemeinsamen Sicher
heitspolitik"? (uitspraak premier Koh1
na gesprek met Mitterand, oktober 1982).
Gaat deze uitwisseling van militair plu
tonium de richting op van een Frans-Duitse
atoonunacht?
In totaal moet SBK 1500 kilo splijtbaar
plutonium aan EdF leveren. (zie Science
et Vie, oktober 1982). Het kontrakt tussen
SBK en EdF betekent dat ook Nederland,
dat14,75% van de aandelen in SBK heeft,
in totaal 225 kilo splijtbaar plutonium
moet leveren.
Nederland, en dus ook de andere aandeel
houders van SBK (België, Duitsland en Enge
land), leveren met deze leverantie ook
een bijdrag aan het Franse bewapenings
programma. Volgens een begin augustus ge
geven telefonische reaktie van de voor
lichtingsdienst van de SEP is dit pluto
nium nog niet geleverd.
Van diverse kanten is steeds verklaard
dat Frankrijk vrij is de in de nationale
splijtstofcyclus vrijgekomen splijtbare
materialen te gebruiken voor haar mili
taire programma. Die vrijheid schijnt
Frankrijk ook te hebben met het in de
Super Phenix I gekweekte plutonium. Hoe
wel het een internationaal projekt is,
schijnt Frankrijk namelijk volledig ver
antwoordelijk te zijn voor het in bedrijf
houden van de kweekcentrale. Internatio
nale kontrole op dit internationale
projekt bestaat niet. Frankrijk dat 51%
van de aandelen heeft, mag vrij beschik
ken over het in de mantel van de Super
Phenix gekweekte plutonium. En dat is
toch raar omdat het een internationaal
projekt betreft waarbij twee van de drie
aandeelhouders (met 49% van de aandelen)
het Non Proliferatie Verdrag hebben on
dertekend. Met deze ondertekening hebben
zij zich verplicht op geen enkele wijze
bij te dragen aan de verdere verspreiding
van atoomwapens.
Deze landen hebben zich door ondertekening
verplicht een aktief beleid te voeren in

IAEA,jaja!

het tegengaan van de horizontale en verti
kale proliferatie. Door Frankrijk echter
de vrije hand te laten in de toepassing van
het in de Super Phenix gekweekte plutonium
zijn deze landen rechtstreeks verantwoorde
lijk voor de modernisering van de Force
de Frappe. Een vrij goedkope modernisering
trouwens. Want wie betaalt namelijk voor
de aanmaak van dit militaire plutonium?
Juist, de elektriciteitsmaatschappijen uit
Frankrijk, Duitsland, België, Engeland en
Nederland. Zij leveren het plutonium voor
de kern, de kennis en het geld om de kweek
centrale te kunnen laten draaien.
En uiteindelijk wordt dit alles weer be
taald door de consument die op moet draaien
voor de, in eerste instantie, als elektri
citeitsproduktie geplande centrale.
Op de Franse militaire begroting zal mis
schien alleen de opwerking van het in de
mantel gekweekte plutonium drukken.
Nederland heeft tot nu toe wel verklaard
volledig internationale kontrole door
Euratom of IAEA te eisen met betrekking
tot het plutonium dat in de Super Phenix
"zal worden gebruikt c.q. gevormd ll

•

(Voorwaarde gesteld door Raad van Com
missarissen SEP, bij ondertekening SBK-EdF
kontrakt, 25 september 1976).
Tot nu toe is echter alleen toegezegd dat
het splijtbare materiaal dat in de Super
Phenix "gebruikt zal wordenll onder Euratom
kontrole zal vallen. (antwoord van minis
ter Van den Broek op vragen van Ria
Beekers, 27 juni 1983).
Dat betekent dus dat er volgens de Neder
landse regering geen internationale kon
trole zal worden uitgeoefend op het mate
riaal dat in de Super Phenix gevormd zal
worden, en dat op deze wijze niet voldaan
wordt aan de voorwaardendie de SEP en de
toenmalige minister van Ekonomische Zaken
in 1976 aan de leverantie van plutonium
aan EdF hebben gesteld.
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Maar ook al zal door Frankrijk alsnog
worden toegezegd dat zij internationale
kontrole op het in de Super Phenix gevorm
de plutonium zal toestaan, wat niet te
verwachten is, dan nog is het mogelijk om
deze kontrole te negeren. Het Non Prolife
ratie Verdrag is namelijk te allen tijde
en op korte termijn eenzijdig op te zeggen.
Ook kunnen landen die het ondertekend heb
ben de kontro1eurs van de IAEA of Euratom
de toegang tot haar nucleaire installaties
en boekhouding weigeren.

Ook Duitsland kan hiertoe beslissen wan
neer zij door gewijzigde nationale of in
ternationale verhoudingen van mening is
dat zij haar eigen atoomwapen moet gaan
maken. Met Kalkar en een eigen opwerkings
fabriek heeft zij die mogelijkheid in
eigen handen.

Dave van Ooyen

?.....:...

Anti·Kalkar Manifestatie 16 oktober
Op zondag 16 oktober wordt er door een
aantal Nijmeegse basisgroepen en het
LEK een Stop-Kalkarmanifestatie georga
niseerd. De dag, die op dit moment ove
rigens nog een konkrete invulling moet
krijgen, heeft een drieledig doel :
- allereerst is er de parlementaire
diskussie rond verdere Nederlandse deel
name aan het kweekreactorproject. Hier
willen we qua publiciteit en presentatie
op inspelen.
- vervolgens vormt de manifestatie, ze
ker voor de Nijmeegse groepen, het start
punt of in ieder geval een onderdeel
van de publicitaire kampagne tegen de
BrUter. Het verzet mag echter na de
herfst, als de Tweede Kamer een besluit
heeft genomen, niet weer inzakken. Met
zo'n dag kun je mede de basis voor ver
volgakties scheppen.
- ten derde heerst er bij ons zoiets
als : er moet weer eens wat gebeuren.
Positief geformuleerd : het is onge
hoord als het Kalkarproject nog doorgaat,
wie helpt mee het te stoppen?
Op de manifestatie zullen een aantal
kernpunten naar voren komen. Via een
vijftal tamelijk bekende Nederlanders
en Duitsers wordt aangesneden :

- het gevaar van de snelle kweekreactor
voor de lokale bevolking

- Kalkar en de bom; het proliferatie 
aspekt; de vredesbeweging (29 oktober:)

- sociaal-economisch; financieel; de
energiepolitiek

- het verzet; aktievormen.
Iets originelers dan inleiders - die
vooral een publicitaire functie krijgen 
konden we niet verzinnen. We proberen
echter door de verdere invulling en aan
kleding van de dag te vermijden, dat het
voor het publiek enkel een luisterfestijn
wordt, zonder mogelijke inbreng.
Naast de vermelding dat de manifestatie
een regionaal karakter met een lande
lijk tintje draagt en de sprekers nog
niet definitef bekend zijn, resten mij
wat feitelijkheden:
datum dus : 16 oktober 1983
tijd : van 13.00 - 18.00 uur
plaats : kultureel centrum De linden-

berg, Ridderstraat 23, Nij
megen.

benefietfeest : 's avonds in 0 42, Nij
megen (Oranjesingel 42}

kontaktpersonen : ~ohn Hontelez, oao 
236512 I 020 - 267374 en
Ronald Jansen , 080 - 238757.
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In de zestiger jaren probeerde de Neder
landse industrie een toonaangevende rol
te spelen in de kernreaktorbouw.
Ons land bleek daarvoor toch niet het
meest geschikte te zijn; het enthousiasme
voor toepassing van kernenergie kwam maar
niet op gang en bij de bestelling van de
enige volwassen kerncentrale (Borsse1e)
werd de Nederlandse industrie gepasseerd.
Na deze mislukking gooide men het over
een andere boeg en zocht men samenwer
king op internationaal nivo. Het toeval
wilde dat Duitsland plannen maakte voor
een plutoniumreaktor. een projekt dat
dit land politiek gezien niet alleen kon
dragen vanwege de associatie met kern
bewapening.
Aldus ontstond overeenstemming over een
gezamenlijke ontwikkeling door de rege
ringen. elektriciteitsbedrijven. industrie
en onderzoekscentra van Duitsland. Be1gi~

en Nederland. Op 25 januari 1972 werd de
door de elektriciteitsmaatschappijen de
Schue11 Brüter Kernkraftwerkgese11schaft
(SBK) opgericht. Door de regeringen werd
een gemeenschappelijk plan opgesteld.
de zgn. "richtlijnen" van 1968. Als ge
volg hiervan werd een "regeringscommissielI
ingesteld. die het projekt moest bege
leiden door adviezen aan de regeringen.

Over de werkwijze van die commissie werd
vastgelegd. dat men voor belangrijke za
ken zoals verhoging van de kosten van het
projekt. alleen in eenstemmigheid kon
besluiten; ook moest ieder van de rege
ringen met zo'n besluit instemmen. anders
ging het niet door.
Op 10 mei 1973 werd voor het eerst een
formeel kontrakt opgesteld; SBK tekende
een akkoordverklaring met subsidie toe
zeggingen door de drie landen en de rege
ringen tekenden samen met SBK een over
eenkomst over de verdeling van risico's
tijdens de exploitatiefase.
Over de onderlinge verhoudingen en ver
plichtingen van de regeringen stond dus
nog steeds niets op papier; met rekende
erop. dat er tenminste voldoende goede wil
bij alle partijen aanwezig zou zijn om niet
tijdens de bouwfase af te haken.
Deze bouwfase echter bleek steeds langer
te duren en de kosten rezen de pan uit.
De centrale. die in 1967 op 300 miljoen was
begroot. bleek in 1973 al 1.5 miljard te
moeten kosten.
De realisatie liep ernstig gevaar.
Om dit gevaar af te wenden besloot de re
geringscommissie voortaan alle besluiten
als eenstemmig naar buiten te brengen.
Zo besloot men eenstemmig. dat gedurende
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Politieke

Partij

Stand ...

Punten:

(uit hun verkiezingsprogramma's 1981)

CPN : Is van mening dat voor Nederland
aan-Yerdere toepassing en uitbreiding van
kernenergie niet gedacht kan worden.
"Ook op Europees gebied moeten we onze
buurlanden in de ruimste zin tot de grootst
mogelijke terughoudendheid trachten te be
wegen.

PPR : "De financiële steun aan de bouw
van de snelle kweekreaktor te Kalkar en de
Super-Phenix wordt stopgezet t terwijl er
druk op Duitsland, België en Frankrijk
wordt uitgeoefend met het oogmerk de bouw
van deze reaktoren te laten stopzetten.

PSP : "Stopzetting van de deelname aan
het Kalkar- en Super-Phenixprojekt".
"Verzet van de Nederlandse regering tegen
kernenergie (plannen) in andere landen,
met name de Bondsrepubliek Duitsland en
België.

PvdA: "De Nederlandse bijdragen aan Kal
kar en Super-Phenix worden gestaakt".
"Ook in internationale organen maakt Neder
land zich sterk voor sluiting van centrales".

Uit "samenvatting beargumenteerde meningen
verkregen tijdens de informatiefase" van de
Stuurgroep:
D'66 : "0'66 wijst de toepassing van de
snëTTe kweekreaktoren af omdat in de kring
loop plutonium een rol speelt".

I ,

Van Aardenne wil wel; in een brief van
3 mei 1983 stelt hij voort om weer 110
ml Ijoen in dit ~rojekt te steken.
Als juridischeasis voor deze "ver
plichting" bedenkt hij een volkenrechte
lijke overeenkomst t die weliswaar niet
op papier staat t maar wel bindend is.
Als we er liever van af zien t komt vriend
en vijand zijn onkosten bij Nederland
claiment en dan zijn we nog veel duurder
ui tt zo betoogt hij.
Motieven vanuit de energiebehoefte, of de
industrie1e ontwikkelingt zijn er niet
meer.
Het is aan de Kamer, in dit najaar een
oordeel uit te spreken over verdere finan
ciering van dit zo omstreden projekt.

Theo Haffmans

de bouwfase geen der partners de samen
werking mocht verlaten.
De bouw werd alsmaar duurder. In 1977 en
in 1980 poogden de regeringen het zinken
de schip te redden door extra subsidiëring.
Maar de kosten stegen sneller: in 1983
berekende men als 6t5 miljard voor de
bouw.
Krampachtig hielden de initiatiefnemers
vast aan realisatie van het projekt.
Als enige juridische basis lagen er de
besluiten van de regeringscommissiet
maar besluiten van een adviescollege heb
ben nu eenmaal geen rechtskracht.
De Duitse Bondsregering dwong de elektri
citeitsbedrijven en de industrie tot mil
jardenbijdragen omdat "het prestige van
Duitsland op het spel stond".
Inmiddels is de begroting weer rond; als
de partners Nederland en België nog maar
blijven meedoen kan de projektontwikke
ling weer op de volgende hindernis af
stevenen.
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Oproep aan raadsleden

Amsterdam, 21 augustus 1983

Aan: de Gemeenteraad

Geachte volksvertegenwoordigers,

Dit najaar zal er in de Tweede Kamer een debat plaatsvinden over het al
dan niet doorgaan met de Nederlandse deelname aan het Kalkarprojekt.
Dit kän een belangrijk moment worden voor iedereen die mee wil werken
aan een veilige toekomst, zonder techno1ogi~n die een bedreiging vormen
voor mens en milieu, voor vrede en demokratie.
De snelle kweekreaktor in Kalkar is slechts enkele kilometers van de
Nederlandse grens verwijderd. Bij grote ongelukken tellen dergelijke af
standen niet. Daarbij komt dat de enorme sommen geld die in de ontwikke
ling van kernenergie worden gestoken, niet ook nog eens voor een verstandig
energiebeleid gebruikt kunnen worden. We denken dan aan een energiebeleid
waarin gemeenten een belangrijke rol zouden kunnen spelen.
Wij vragen U als gemeenteraad een oproep te doen aan de Nederlandse regering
om uit het Kalkarprojekt te stappen. Daarmee zou het stopzetten van deze
levensgevaarlijke ontwikkeling dichterbij worden gebracht. En daarmee de
wereld in de toekomst, ook voor Uw gemeente, iets veiliger zijn geworden.
In bijlage 1 geven wij U nog enige gegevens over het Kalkarprojekt en het
komende debat.
Wij vragen Umeer. Korte tijd voor het Kamerdebat zal een oproep aan de
Tweede Kamer geplaatst worden in de landelijke pers. We willen die oproep
door zoveel mogelijk personen, instellingen en organisaties laten onder
tekenen. Ook door Uw gemeente. In bijlage 2 vindt U bijzonderheden over
deze oproep.
Ten derde willen we Uwijzen op het bestaan in veel gemeentes van groepen
mensen die zich (soms allO jaar) verzetten tegen Kalkar. Zij verdienen
steun.

Met vriendelijke groet,

John Honte1ez en Dave van Ooyen,
namens het Landelijk Energie Komitee
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BIJLAGE 1bij brief

GEGEVENS OVER HET KALKARPROJEKT EN HET
KOMENDE DEBAT

Sinds 1973 werkt Nederland mee aan de tot
standkoming van het zgn. SNR-300 Kalkar
projekt. Het betreft hier een proto-type
van de Snelle Natriumgekoelde kweekReaktor.
Dergelijke kernreaktoren zouden elektri
citeit moeten gaan produceren en daarbij
een veel efficiënter gebruik van de splijt
stof uranium maken dan de momenteel ge
bruikte typen kerncentrales.

Vanaf het begin van dit projekt is er een
massaal projekt op gang gekomen. We her
inneren u slechts aan de weigerakties van
de Kalkarheffing op de elektriciteitsre
kening (1973-1975), de handtekeningaktie
in 1974 (155 duizend handtekeningen), het
protest van een 200-tal artsen en een
70-tal gemeenten, het anti-atoomdorp bij
de bouwplaats in 1981 en de grote de
monstraties in Kalkar in 1974,1977,1979
en 1982, waaraan steeds minimaal 10.000
Nederlanders deelnamen. Ook de vakbewe
ging en politieke partijen staan kritisch
of afwijzend t.o.V. dit projekt.
Er zijn vele oorzaken voor deze protesten:

1. DE VEILIGHEIDSRISIKO'S
De snelle kweekreaktor is een kerncentrale
die bovenop de gevaren die "gewone" kern
centrales (vgl. Borssele. Dodewaard, Haris
burg) kenmerken nog ekstra risiko's kent:
In de kweekreaktor kunnen door het wegval
len van de koeling en andere gebreken zich
energie-explosies voordoen die de kracht
van het omhulsel vele malen te boven gaan.
De kans daarop is klein. de gevolgen echter
desastreus. Dat maakt zelfs een kleine
kans niet acceptabel. De mogelijkheid van
dergelijke explosies is reeds jarenlang
onderwerp van wetenschappelijke kontroverse.
Dr. R. Webb, vooraanstaand kweekreaktor
expert uit de VS, heeft hierover de afgelo
pen jaren diverse malen gepubliceerd.
Mede naar aanleiding hiervan is de West
duitse Bondsdag in 1978 ertoe over gegaan
een parlementaire kommissie een uitge-
breid onderzoek te laten verrichten. Deze
kommissie heeft vervolgens twee groepen
aan het werk gezet. Eén bestaande uit mede
werkers van kernenergie-instituten, de
Gruppe Reaktor Sicherheit (GRS) en één be
staande uit kritische wetenschapers, de
Forschungs Gruppe Schneller Brüter
(FGSB). Ook Dr. Webb maakte deel uit van
deze laatste groep. Zoals te verwachten
viel kwamen deze groepen tot verschillende
konklusies. De kritische groep kwam op

basis van haar berekeningen tot onder meer
de volgende konklusies:
- De bovengrens van de energie-explosies

die mogelijk zijn ligt veel hoger dan
het reaktorvat kan doorstaan.
De GRS ontkent dat niet maar geeft
een veel lagere waarschijnlijkheid aan.

- i.t.t. de mening van GRS wordt de moge
lijkheid van een snelle eska1atie reëel
geacht waardoor het dodental tussen de
50.000 en 2.7000.000 kan komen te liggen.
o tot 1.000.000 mensen zullen moeten
worden geëvakueerd en tot 65.000 1<rÀ2
land zal gedeeltelijk of geheel onbruik
baar worden. Windrichting en andere
weerfactoren zijn erg belangrijk voor de
omvang van de katastrofe.

- Over de waarschijnlijkheid is niets met
zekerheid te zeggen. Er zijn te veel on
zekerheden. De GRS pretendeert wél zeker
heid te kunnen geven. Zij hield een
enquête onder experts en trok uit de
(zeer verschillende) uitkomsten een ge
middelde. De kritische groep noemt dit
pure spekulatie.

- In tegenstelling tot de GRS konkludeert
de FGSB dat de snelle kweekreaktor ge
vaarlijker is dan een lichtwaterreaktor.

De meerderheid van de parlementaire kommis
sie volgde de konklusies van de GRS.
Een minderheid die van de FGSB (deze minder
heid achtte het gevaar t.o.V. dat van een
lichtwaterreaktor een faktor 20 groter).
Dit was niet verwonderlijk. Oe technische
en politieke voorkeuren lagen van te voren
al duidelijke vast.{l)

2 PLUTONIUM MISBRUIK
In een snelle kweekreaktor wordt plutonium
geproduceerd. Dit vormt, na reiniging
(opwerking) opnieuw splijtstof voor kerncen
tralen. Plutonium is echter tevens splijt
stof voor atoombommen. Van de Franse kweek
reaktoren is officieel erkent dat zij p1u
tonium~aan) leveren aan de Franse kern
macht.(2)
Er zijn drie gevaren wat Kalkar betreft:
A. West-Duitsland zou, i.t.t. haar beloftes.

plutonium uit de SNR-300 kunnen gaan
gebruiken voor de produktie van een ei
gen bom. Daarmee zou zij het verbod door
breken wat de geallieerden haar opge
legd hebben. maar bovendien een ernstige
verscherping van het Oost-Westkonflikt
veroorzaken.

B. De ontwikkeling van Kalkar is peperduur
geworden en het West-Duitse elektrici
teitswezen en de West-Duitse staat zul
len er op gebrand zijn daar iets op
terug te verdienen. De technologie zal
daarom onder niet al te stringente voor
waarden al dan niet geheim aan andere
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landen verkocht kunnen gaan worden.
C. Plutonium kan, indien het gestolen

wordt een machtig wapen zijn in handen
van afpersers, terroristen e.d.
Voor het maken van een eenvoudige a
toombom is 5 kg. nodig. In de kern van
de kweekreaktor alleen al bevindt zich
permanent 850 kg. Plutonium is boven
dien een van de meest giftige stoffen
op aarde. Pas na 240 duizend jaar is
plutonium nauwelijks meer radioaktief.

3. OPWERKING
Toepassing van snelle kweekreaktoren maakt
opwerking van gebruikte splijtstof nodig.
Opwerkingsfabrieken zijn de gevaarlijkste
onderdelen van de splijtstofcyclus.
Diverse opwerkingsfabrieken zijn reeds ge
sloten wegens de te grote gevaren.
De fabriek in La Hague (Frankrijk) de
enige die momenteel in bedrijf is, funktio
neert slecht en is bekend om zijn vele on
gelukken, waar vooral de eigen arbeiders
de dupe van zijn. (3).
Vlak over de Nederlandse grens wordt in
Mol (België) momenteel aan heropening en
uitbreiding van een oude opwerkingfabriek
(Eurochemic) gewerkt. Die wordt een direk
te bedreiging voor "vooral" de zuidelijke
provincies. Die fabriek is slechts nood
zakelijk als op de kweekreaktortechnologie
wordt overgegaan.

4. DE ENORME KOSTEN
Het Kalkarprojekt verslindt miljarden gul
dens. Nederland heeft er reeds 900 miljoen
in gestoken en zal, als u geen aktie onder
neemt, er nog minstens 200 miljoen aan
kwijt zijn. Samen 1,1 miljard. Nederland
draait slechts op voor 7-8% van de bouw
kosten (oorspronkelijk was dat 15%
maar door aparte afspraken vermindert
dit relatieve aandeel momenteel).
Het begint er steeds meer naar uit te zien
dat dit pure geldverspilling is. De SNR-300
zal geen plutonium kweken. Het is zeer
onwaarschijnlijk dat er nog een vervolg
komt. De kosten zijn nauwelijks op te bren
gen. Het huidige projekt zou oorspronke
lijk (1967) 300 miljoen DM gaan kosten,
in 1973 werd over l,S miljard gesproken,
nu wordt het geschat op 6,5 miljard DM
en in West-Duitsland wordt ondertussen
al gesproken over uiteindelijk 10 miljard
DM. In 1973 zei de toenmalige minister van
ekonomische zaken de heer Langman, dat
het onwaarschijnlijk zou zijn dat de kos
ten nog verder zouden stijgen. In 1983
zegt minister van Aardenne dat prijs
explosies als hierboven beschreven niet
meer worden verwacht (:).
De energievraag is bovendien de afgelopen
10 jaar nauwelijks gestegen.

Veel meer perspektief biedt een energie
beleid gericht op toepassing van wind, zon,
biogas en energiebesparende technieken als
warmte-krachtkoppe1ing. Dáár zou het geld
uit het kernenergieonderzoek heen moeten
gaan. Het is opvallend dat de heer
A. Von Bü110w (de Kalkar verantwoordelijke
minister in de laatste regering Schmidt in
West-Duitsland) na zijn aftreden, in een
artikel in Der Speige1. terugkomt op zijn
eerdere opvattirgdat het zinvol is met
Kalkar door te gaan. (4).
Hij vindt het nu beter de tot nu toe be
stede 4 miljard DM (alleen al aan bouw
kosten) af te schrijven dan nog méér
dan 10 miljard DM als vervolgkosten in
deze technologie te stoppen. Von Bü10w
verwacht dus nog enorme kostenstijgingen
die i.o. met grote druk van West-Duitsland
op de Nederlandse en Belgische regering
gepaard zullen gaan om hun bijdrage Op
nieuw te verhogen

Demonstratie in Ka/kar

Het verzet tegen kernenergie in het al
gemeen en Kalkar in het bijzonder is
breed. Er zijn geen bevolkingsgroepen
die zich aktief inzetten voor Döörgaan.
De voorstanders zijn voornamelijk te
vinden bij de toeleverende industrieën.
Zij krijgen echter steun van o.a. het
ministerie van economische zaken.
In mei j1. heeft minister Van Aardenne
een nota uitgebracht over de SNR-300.(5).
Daarin kwamen achtereenvolgens aan de or
de; de grondslagen van het projekt, de
verplichtingen die daaruit voort zouden
vloeien, de financiële kant, de verwor
venheden en de veiligheidsrisiko's.
De minister konkludeert dat er geen
sprake is van een volkenrechtelijke
verplichting in de strikte zin maar wel
van een vergelijkbare verplichting.
Wij bestrijden dat. Het feit dat in de
afspraken eenzijdige terugtrekking
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(niet voorzien) is, wil nog niet zeg-
gen dat het onmogelijk is. Bovendien
heeft West-Duitsland in 1978 wel een
zijdig besloten de inwerking-treding
afhankelijk te maken van het reeds ge
noemde onderzoek. Nederland en België heb
ben daar nooit tegen geprotesteerd.
Ook van de totale kosten zijn wij geschrok
ken. De regering noemde voorheen slechts
de bijdrage in de bouwkosten.
Die blijken nog lager te liggen dan die
van de onderzoeksondersteuning, risiko
dekl<i ng e.d.
Naast f 483.579.000 voor bouwkosten meer
dan 600 miljoen overige kosten. Uit de
notitie van Aardenne blijkt overigens
hoe schamel de vooruitzichten voor het
Nederlandse bedrijfsleven in dit veld
zijn. De Staat zal b.v. waarschijnlijk
niets terugzien van garantieleningen
aan de NV Neratoom voor ontwikkeling van
de natriumtechnologie. Een duidelijk
teken in dit verband is het zich terug
trekken van PMF, RSV en Comprimo uit het
50 MW-circuit in Hengelo, waarna beslo
ten is tot sloop van dit projekt.
Wij zijn overigens van mening dat niet
de kosten maar de vei1igheidsrisiko's
en de energiepolitieke redenen door
slaggevend moeten zijn voor de beslis
sing uit het Kalkarprojekt te stappen.
Het onderdeel dat ons het meest be
vreemde was echter juist dat over de
veiligheidsrisiko's. De Minister ver
laat zich geheel op een beoordeling
van het tussenrapport van de eerder ge
noemde West-Duitse parlementaire kom
missie door de Nederlandse Kernfysische
Dienst. Die volgt Op haar beurt de be
oordeling van de resultaten van de
beide onderzoeksgroepen door een meer
derheid van 9 van 16 leden van die kom
missie. Die beoordeling komt er op neer
dat de FGSB zich schuldig zou hebben ge
maakt aan gebrek aan samenhang in haar
studie, fundamentele fouten, gebruik van
verkeerde uitgangspunten e.d.
Konklusie: het rapport van deze kritische
wetenschappers is geheel waardeloos.
De opinie van de overige leden wordt niet
vermeld. Die zijn veel positiever over
het FGSB-rapport en 5 leden gebruiken
het juist als leidraad voor hun standpunt
dat Kalkar veel gevaarlijker is dan
"gewone" kernreaktoren. Zonder ook maar
iets van argumentatie te laten zien pro
beert Minister Van Aardenne een gedegen
stuk werk met veel bluf naar de pru1le
bak te verwijzen. Gelukkig heeft de Twee
de Kamer besloten op een hoorzitting
van 14 september de FGSB de gelegenheid
tot weerwoord te geven.

Wij hopen dat deze informatie voor u aan
leiding zal zijn te voldoen aan de verzoe
ken die wij in bijgaande brief deden.

Met vriendelijke groet,

John Honte1ez,
namens het Landelijk Energie Komitee

NOTEN:
1. Samenvatting van de "Risiko-oriëntierte

Analyse zum SNR-300, Bericht der For
schungsgruppe Schne1ler Brüter e.v. 5.
sept. 82", verkrijgbaar bij het Lande
lijk Energie Komitee.

2. Zie o.a. artikel in "Argumenten Genoeg",
1983, uitg. LEK.

3. Zie "0nge1ukken met Kernenergie", 1982,
Herman Damveld, uitg. LEK.

4. Der Spiegel, 7.3.83, kopie verkrijg
baar bij LEK.

5. "Het SNR-300 projekt", 1983, uitg.
Ministerie Ekonomische Zaken.
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Stuur eens een brief

aan je gemeenteraad.

ADRES AAN DE RAAD

Aan de gemeenteraad van .•.••••••••••••................................................ datum

-,,: --:;,-.::,.._...,:..-: -.-:.- ...0._ ..... __ -
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Geachte leden van de gemeenteraad,

Mei j.1. heeft minister van Aardenne een nota uitgebracht waarin wordt gekon
k1udeerd dat Nederland moet blijven deelnemen aan de bouw van de snelle kweek
reaktor te Kalkar. Zoals Uwellicht weet bestaat al vanaf 1973 een breed
verzet tegen de bouw van de kweekreaktor en de Nederlandse betrokkenheid
daarbij. In aanvang was dat verzet gebaseerd op de veel grotere gevolgen
van een ernstig ongeluk met een kweekreaktor en de gevaren van een groot
scheepse produktie en verwerking van plutonium voor de volksgezondheid en
de verspreiding van kernwapens. Later kwamen daarbij de enorme kostenstijging
van het projekt, waaraan de Nedey'landse regering wil meebetalen, en het feit
dat de reaktor als kweekreaktor is mislukt. Dat laatste gelukkig wel, wat
ons betreft.
De gevolgen van een ernstig ongeluk met de "kweek"reaktor zijn voor Nederland
onoverzienbaar. Elke besmetting van het Rijnwater met plutonium is voor Neder
land een onherstelbare ramp.
De direktekosten die volgens Van Aardenne met voortzetting van de deelname
verbonden zijn bedragen ongeveer f 200 mln. Maar daar zal het waarschijnlijk
niet blijven. Al sinds 1973 beweert de minister van economische zaken van
tijd tot tijd dat er heen verdere kostenstijgingen meer zullen optreden.
In 1973 werden de kosten op f 1,5 mrd. geschat, nu officieel op f 6,5 mrd.
Daarop is de Nederlandse bijdrage gebaseerd. In Wedt-Duitsland wordt al gespro
ken over totale kosten van DM 10 mrd. Te zijner tijd zal Nederland dan nog
moeten bijdragen in de exploitatieverliezen.
Voortzetting van de Nederlandse bijdrage is nergens in een overeenkomst met
de Bondsrepubliek vastgelegd. Er ligt m.b.t. de Nederlandse deelname erg
weinig vast. Dat geeft de Nederlandse regering genoeg mogelijk de deelname
aan het projekt op enigerlei wijze te beëindigen. Dat de regering dat niet
wil is een bewuste keuze vóór het Kalkarprojekt.
In een tijd waarin allerlei instellingen, ook de gemeenten, met jaarlijks
terugkerende en ingrijpende besnoeiingen op hun budget worden gekonfronteerd,
is het nodig dat bijdragen aan riskante, zinloze en geldverslindende projekten
worden stopgezet. Het geld kan beter worden besteed.

Wij vragen U, om de bovenstaande redenen, een oproep te doen aan de Neder
landse regering om uit het Kalkarprojekt te stappen. Mocht U, zoals vele
gemeenten een dergelijke uitspraak geruime tijd geleden reeds hebben gedaan,
dan vragen wij U deze uitspraak nu te hernieuwen.

Met vriendelijke groet,.'
ondergetekenden (organisa
ties of personen)
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STUUR EENS EEN BRIEF AAN JE GEMEENTERAAD

Eind augustus zal het LEK aan alle ge
meenteraden een brief sturen waarin het
verzoek wordt gedaan er bij de regering
op aan te dringen uit het snelle-kweek
reaktorprojekt te stappen. Toch zullen
de meeste gemeenteraden dat eerder doen
als door plaatselijke groepen ook brie
ven worden geschreven waarin om deze
stap gevraagd wordt. Niet alleen groe
pen, ook personen kunnen zich met een
brief, een zogenaamd lI adres ll, tot de
raad wenden.
Wij willen iedereen oproepen om een
adres te sturen naar de gemeenteraad
waarin hij of zij woont. Om dit gemak
kelijker te maken hebben we hieronder
een voorbeeld van een adres opgenomen.

Het is natuurlijk mogelijk aan het adres
van alles toe te voegen en weg te laten

wat men wil. Belangrijk is echter om
aan te geven dat de Nederlandse regering
er heel goed voor kan kiezen uit het Kal
karprojekt te stappen.
Het schrijven van een adres aan de raad
kan goed gevolgd worden door een gesprek
met een of meer frakties, waarin gevraagd
wordt om een motie in te dienen met de
strekking van het adres. Dat geeft de
meeste kans dat de zaak ook werkelijk in
de gemeenteraad behandeld wordt. Zend een
afschrift van het adres aan de plaatselij
ke pers. Het plaatselijke adres maakt meer
kans op publiciteit dan de landelijke
brief van het LEK.
Een goede aktiemogelijkheid biedt het zoe
ken van zoveel mogelijk ondertekenaars
voor het adres. Doe het, ook als een par
tij al een motie gaat indienen.

Succes ermee:

VREDESMANIFESTATIE
Een aantal Drentse vredesplatforms orga
niseert op zaterdagmiddag 24 september
in de openbare scholengemeenschap De
Groene Driehoek aan de Valkenlaan een
grote vredesmanifestatie. Deze provin
ciale manifestatie is een voorbereiding
op de grote vredesdemonstratie van 29
oktober te Den Haag.
Er komen een vredesmarkt met stands en
een internationale tentoonstelling van
vredesaffiches. Verder zijn er een ze
vental keuze-aktiviteiten, waarbij
landelijk bekende sprekers (-sters)
inleidingen zullen houden over vredes
problematiek en vakbeweging, vredesop
voeding en -onderwijs, vrouwen vrede,
kernwapenvrije gemeenten, vredespro
blematiek en gezondheidszorg en vrede
en kerken.
Medewerking hebben toegezegd:
Mient Jan Faber (IKV), Sienie Strik-
werda (voorzitter Komitee Kruisraketten
Nee), Cees Commandeur (FNV), Steven
Derksen (vredesopvoeding) en vele
anderen. Tevens is er de nodige aandacht
voor film, muziek en cabaret. Voor kinder
opvang wordt gezorgd. Aanvang: 13.30-17.00
uur.
Voor meer informatie:
Tjabel Daling, tel. 05280-75693;
Jan Bastmeijer,tel. 05910-16227.

Oe 25 lezingen van het eeegres 'Kernenergie onnaanteld'

___________11.11.7 ___

Medio augustus is het verslag van
het LEK-kongres verschenen. Een ge
degen wetenschappelijk naslagwerk
waarin de meningen van vele binnen
en buitenlandse deskundigen over de
beweringen van kern-voorstanders aan
de orde komen. Het resultaat daarvan
is deze bundel: "Argumenten Genoeg"
Wijze van bestellen:zie kolofon.

Een uitgavevan hel LEK. IMG().r.o. en het tijdschrift
Arbeid en Milieu

MauritsGroen(eindred.)

Argumenten genoeg
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De Tweede Kamer Nota.

Inleiding
In mei dit jaar is de nota van minister
Van Aardenne verschenen over 'het SNR+300
projekt I. De nota was in 1981 toegezegd.
In dat jaar was namelijk door Nederland,
in de onderhandelingen met Duitsland en
België een plafond aangebracht in de Ne
derlandse overheidsbijdrage. Vóór die
tijd bedroeg het Nederlandse aandeel 15%
van de projektkosten; in 1981 is dat omge
zet in een vast bedrag, namelijk maksi
maal 443 miljoen DM. De Tweede Kamer
vroeg toen hoe dat bedrag tot stand was
gekomen, wat de oorzaak van de kosten
stijging was, wat de juridische grond
slagen waren van het projekt in ver-
band met de mogelijkheid om uit te
treden, en welke verplichtingen de Ne
derlandse overheid en het bedrijfsleven
waren aangegaan.
De nota valt globaal in drie onderdelen
uiteen, namelijk twee hoofdstukken over
de juridische kanten van het projekt,
drie hoofdstukken over de financiële as
pekten en een hoofdstuk over de veilig
heidsrisiko's.

De juridische kanten
Op basis van memoranda die in 1967 door
de ministers van de betrokken landen zijn
geparafeerd zijn richtlijnen voor samen
werking opgesteld waarin een en ander
nader werd geregeld. Deze richtlijnen wer
den in 1968 akkoord bevonden. Een van de
afspraken van de richtlijnen was dat af
zonderlijke besluitvorming noodzakelijk
was als daadwerkelijk met de bouw zou
worden begonnen. Dat was in 1973 het geval.
Nederland besloot toen in de bouw deel te
nemen en liet de kosten betalen via de
bekende Kalkarheffing.
Tevens is in 1973 een risikoverdelings
overeenkomst gesloten tussen de Nederland
se staat, samen met de Belgische en de
Duitse staat enerzijds en anderzijds de
bouwheer en toekomstige eksploitant van
de centrale, de SBK (Schneller BrUter
Kernkraftwerkgesellschaft; de SEP neemt
hierin voor ongeveer 15% deel). Deze
overeenkomst regelt de overdracht van te
goeden en tekorten bij de eksploitatie.
Ook is een overeenkomst gesloten tussen de
Nederlandse staat en Neratoom, het consor
tium van Nederlandse ondernemingen die
deelnemen in de bouw (VoMF-Stork, RSV en
Comprimo). In die overeenkomst is onder

andere geregeld dat de staat het bedrijfs
risiko van dit consortium boven de f 42
mln voor 95% overneemt. Tenslotte zijn af
spraken gemaakt over onderzoek en ontwikke
ling, over de eerste plutoniumlading en
over de SEP-deelname in de SBK.
Nederland stelde dus in 1973 voor het eerst
geld beschikbaar aan de SBK. Het ging toen
om 212,25 mln DM. In 1977 is aanvullend
82 mln DM ter beschikking gesteld en in
1980 nog eens 39 mln DM. In 1981 heeft
Nederland nog een keer geld toegezegd
(110 mln DM), met de mededel ing dat dat
de laatste keer zou zijn; dit bedrag is
nog niet formeel in de vorm van een sub
sidiebrief aan de SBK overgedragen.
Na de behandeling van de grondslagen van
het projekt volgt een toelichting op de
juridische status van de memoranda van 1967,
de richtlijnen van 1968 en de overeenkom
sten van 1973.
De vragen zijn dan
- is er indertijd een volkenrechtelijke

verbintenis aangegaan tussen Nederland,
België en de BRD;

- zo ja, kan Nederland die verbintenis
eenzijdig beëindigen, of moeten we nog aan
de verplichting voldoen om de gelden te
betalen die in 1981 zijn toegezegd.

De minister beantwoordt de eerste vraag
positief en stelt dat Nederland niet een
zijdig uit het projekt kan stappen.
De financiële aspekten
De minister stelt in de nota dat het
eenzijdig uitstappen na onderhandelingen
mogelijk zou zijn, dat dan in ieder geval
de 110 mln DM zoals toegezegd in 1981
dienen te worden betaalden dat er boven
dien schadeclaims en bijkomende kosten
te betalen door de Nederlandse overheid
zullen worden geëist, zoals de kosten
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van de overdracht van de Nederlandse
know-how naar Duitsland (f 20 mln);
hierbij is er van uitgegaan dat het
5NR-300 projekt door zou gaan, ook als
Nederland er uit zou stappen. Als het
5NR-300 projekt zou stoppen zou Neder
land weliswaar niet de 110 mln DM hoeven
te betalen, maar dan zouden de schade
claims van de Nederlandse indijstrie veel
hoger kunnen zijn en door eerdergenoemde
overeenkomst tussen de staat en Neratoom ,
waarbij de staat het bedrijfsrisiko voor
95%overneemt boven een bepaald bedrag ,
kunnen oplopen tot f 300 mln.
De minister stelt dat het duideli j k i s
dat de kosten van uittreding voor Neder
land groter zullen zijn dan het blijven
deelnemen in het projekt , zeker nu er een
ma ksimum aan de Nederlandse bijdrage is
gesteld.
In het hoofdstuk over de financiële
status van het projekt staat venmeld
dat de bouw van het 5NR-300 projekt op
4,5 mld DM wordt geschat en dat rekening
wordt gehouden met een st ijgi ng tot
6,5 mld DM.
De bijdrage van de Nederlandse overheid
is tot nu toe f 360 mln en nog toegezegd
is dus nog 110 mln DM .
Een totaaloverz i c~t van alle Nederlandse
Kalkar-gel ieerde kosten komt tot en met
1982 op f 900 mln ; hierbij is dan i nbe
grepen f 310 mln voor onderzoek en ont
wikkel ing bij het EeN, TNO en bij Nera
toom en f 230 mln voor het specifieke
natriumkoeling onderzoek, het 50 MW-circuit .
- In een hoofdstuk tussendoor deelt de
mini ster mee dat voor dit testcircuit
geen belangstell ing meer is en dat het
zal worden afgebroken .-

DE VEILIGHEID5RI5I KO '5
In Duitsland heeft i n 1981 een soort par
lementaire enquête-kommissie twee onder
zoeken laten verrichten naar de veilig
heid van de te bouwen kweekcentrale, een
onderzoek door het Gesellschaft FUr Reak
torsieherheit en één door een groep IIkri
tische wetenschappers". Op grond van de
resultaten van deze studies stemde de par
lementaire enquête-kommissie in meerder
heid vOOr de opheffing van het voorbehoud
dat het Duitse parlement had gemaakt om
de kweekcentrale in gebru ik te kunnen
stellen . Het parlement nam i n december
1982 dit voorstel van de parlementaire
kommissie over en hief het voorbehoud op.
De minister bespreekt de waarde van de
twee rapporten van de twee onderzoeksgroe
pen, stelt onder andere dat het rapport

van de kriti sche wetenschappers zijn bete
kenis verliest omdat de waarschijnlijkheid
dat een ongeval met grote gevolgen op
treedt niet wordt aangeduid, dat het GRS
een komplete studie heeft verri cht , en dat
"het r isiko van de SNR-300, met de beste
schattingen berekend, zowel wat betreft
omvang van de gevolgen als waarschijnlijk
heid van optreden , geringer is dan het ri
s i ko van een lichtwaterreaktor".
KONKLUSIE
In de konkl usie stelt de minister tenslot
te het volgende:
"Op grond van de uitkomsten van de verrich 
te evaluatie overweegt de Nederlandse rege
ring dan ook géén terugtrekking uit het
projekt. Bij deze konklusie zijn ook nog
andere overwegingen betrokken . Eén en an
der kan namelijk niet los worden gezien
van het totaal van de Nederland-Duitse
betrekkingen. en de verwevenheid van onze
beide economieën. Het is een onweerleg
baar feit dat de relatie Nederland/Bond
republiek zowel in politiek als in ekoni 
misch opzicht uiterst belangrijk ts . "
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Kritiek op de Nota

INLEIDING
De Nota is op het gebied van de juridi
sche aspekten en de financiële aspekten
onjuist en op het gebied van de veilig
heidsaspekten zowel onjuist als tenden
tieus.

DE JURIDISCHE ASPEKTEN
De minister doet voorkomen of de vraag
was of er een volkenrechtelijke ver
bintenis is aangegaan tussen de drie
staten. Dat was echter de vraag niet.
De vraag was of er een volkenrechtelijk
verdrag tussen de staten is gesloten.
Pas bij de samenvattende konklusie
stelt de minister expliciet dat er geen
sprake is van een volkenrechtelijk ge
drag maar van een verbintenis. Dit
betekent dat de overeenkomst tussen de
staten niet door het internationale
gerechtshof afdwingbaar is maar dat er
sprake is van een politieke overeen
komst waarvan de naleving door politie
ke druk afdwingbaar is. Dat Duitsland
niet zal nalaten t en waarschijnlijk ook
niet nalaat om druk uit te oefenen is
een ander verhaal. Wellicht is hier
meteen de belangrijkste reden genoemd
voor de regering om met het SNR-300
projekt door te gaan; een reden die
overigens pas in de samenvattende kon
klusie van de nota is genoemd. Het
verhaal in de nota over de kontraktent
de bevoegdheden van een ambtelijke kom
missie IIbindendell afspraken aan te gaan,
enzovoortst is ten eerste niet nieuw
- ook in de stukken van de tweede kamer
van 1972 was dit al opgenomen - maar is
ten tweede slechts bedoeld om de aan
dacht af te leiden van het feit dat
de Nederlandse overheid ten opzichte van
België en Duitsland géén juridische
verplichtingen heeft. Overigens heeft
de Nederlandse overheid ook ten opzichte
van de bouwheer SBK geen verplichtingen;
de SBK is al zo vaak en zo veel boven
zijn budget gegaan dat Nederland kon
traktueel zonder enig juridisch risiko
te lopen verdere bijdragen kan weigeren.

DE FINANCIELE ASPEKTEN
De minister gaat ervan uit dat de 110 mln
DM van 1981 inderdaad te claimen zijnt
De vraag is dan door wie. De SBK heeft
geen recht gelden te claimen die boven

zijn eigen budget gaant maar mag blij
zijn als hij geld krijgt. De Duitse
en Belgische overheden hebben ook geen
rechtsgrond om van hun partners ekstra
gelden te claimen. En de status van de
toezegging van het bedrag is onduide
lijk; waarom wacht de minister met be
talen op het kameroverleg als de toe
zegging niet meet terug te draaien is?
De schadeclaims van de Nederlandse in
dustrie kunnen inderdaad optreden.
De minister doet echter voorkomen dat
deze claims de financiële gevolgen zijn
van het uittreden van Nederland uit
het projekt. Dat is echter niet juist.
Bij een projekt dat op 6t5 miljard DM
is begroot maakt het al dan niet be
talen van 110 mln DM door een van de
partners t of het uittreden van een
van de partners die toch al niet meer
ekstra wilde betalen weinig uit.
Het zou slechts een element kunnen
zijn in de keten van gebeurtenissen
die uiteindelijk de stopzetting van
het projekt tot gevolg zou kunnen
hebben. En als het SNR-300 projekt
uiteindelijk over een aantal jaren
wordt stopgezet, en Nederland is wè1
mee blijven doen, dan treden alsnog
de schadeclaims op. De mogelijkheid
van het optreden van schadeclaims wordt
niet groter of kleiner bij het uittre
den van Nederland uit het projekt;
deze schadeclaims opvoeren als kosten
die slechts gemaakt worden bij uit
treden is dan ook misleidend.
Samenvattend: de kosten van in het
projekt blijven zijn dus in ieder ge
val 110 mln DM, plus eventueel schade
claims als het projekt later wordt ge
stopt; de kosten van uit het projekt
stappen zijn eventueel schadeclaims als
het projekt later wordt gestopt.
Zo bezien is uittreding uit het projekt
aanzienlijk goedkoper dan mee blijven
doen. Daar komt nog het volgende bij.
De minister stelt dat de Nederlandse
overheid max. f 24,75 miljoen zou kunnen
verliezen in de exploitatiefase van de
SNR-300 t als de centrale met verlies
stroom zou blijken te leveren.
Dat ligt kontraktueel vast. Wie betaalt
dan echter de eventuele verdere verlie
zen? Dat zal dan toch voor een deel de
SEP, dus de Nederlandse konsument zijn.
De hoogte van zoln verlies is echter
niet te schatten zolang er geen idee is
hoeveel de verwerking van het afval van
de centrale kost. Konkluderend kan dan
ook worden gesteld dat het veel voorde
liger is voor Nederland nu er uit te
stappen dan om te blijven participeren
in dit geldverslindende projekt.
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En tenslotte: bedenk eens wat een tech
nologische voorsprong Nederland op het
gebied van alternatieve energie zou
hebben gehad als de f 900 miljoen voor
Kalkar daaraan zou zijn besteed.
Nu hebben we slechts een voorsprong
op het gebied van de natriumtechnolo
gie en die blijkt achteraf nergens an
ders toepasbaar te zijn dan bij snelle
kweekreaktoren.

DE VEILIGHEIDSASPEKTEN
Het hoofdstuk in de nota over de veilig
heidsaspekten is niet alleen onjuist
maar ook ronduit tendentieus. Dit kan
worden aangetoond met een aantal voor
beelden van pogingen om de kritische
wetenschappers te diskwalificeren.
- De kritische wetenschappers hebben

zich wèl aan de opgelegde termijn ge
houden, maar zijn drie maanden later
(met toestemming) begonnen en waren
dus ook drie maanden later klaar dan
het GRS.

- De studie van de kritische wetenschap
pers is op verscheidene manieren te
gen gewerkt. Zo werd een aantal van
hen de toegang van het bouwterrein van
de SNR-300 geweigerd; heeft het GRS
geweigerd tijdig informatie te ver
strekken en waren er kontinu proble
men met de betaling van het salaris
van de wetenschappers. Daardoor, en
doordat er geen instituut op het ge
bied van de reaktorveiligheid achter
hen stond, hebben ze zich moeten be
perken tot de hoofdzaken. Het is dan
tendentieus om te stellen "dan slechts
op deelthema onderzoek is gedaan, die
soms weinig onderlinge samenhang ver
tonen".

- Het feit dat deze groep kritische we
tenschappers geen kwantitatieve uit
spraak heeft gedaan over de kans van
optreden jan een groot ongeval pleit
voor hun wetenschappelijke benadering,
zoln uitspraak mag ook niet worden ge
daan. De onzekerheid van het falen van
een nog nooit eerder toegepaste kompo
nent is niet te bepalen, en als er een
rij van komponenten is, is bepaling
van de faal kant van deze rij al hele
maal onmogelijk. De methode die de GRS
hiervoor heeft gekozen, namelijk een
aantal vooraanstaande reaktordeskundi
gen onafhankelijk van elkaar de faal
kans te laten bepalen en van de zeer
uiteenlopende resultaten een soort
gemiddelde te nemen is zelfs zeer
onwetenschappelijk.

Duidelijk uit heel het hoofdstuk blijkt
de vooringenomenheid met de 1I0ffici~le"

instantie voor dit soort onderzoek, het
GRS. Kritiekloos wordt vermeld dat het
GRS dezelfde methode heeft gebruikt als
in het Rasmussen-rapport is toegepast.
Deze studie is echter in de VS zelf al
sinds 1979 niet meer in gebruik bij de
regeringsinstantie voor dit onderzoek
omdat deze studie gewoon niet deugt.
lIHiermee verHest het GRS-rapport zijn
betekenis" zou dus de konklusie van de
minister dienen te zijn. Tenslotte is
in het gehele scala van eenzijdige op
merkingen nog verme1dens waard dat de
minister zich lI vergist". Als hij stelt
dat de voorstemmers in de parlementaire
onderzoekskommissie zich aan huh mandaat
hebben gehouden door zich slechts te
baseren op veiligheidsaspekten, terwijl
de tegenstemmers in feite hun mandaat te
buiten gingen door hun aanbeveling ook
op andere aspekten te baseren. Het is
immers net andersom, de opdracht was dat
de onderzoekskommissie zich ook zou ba
seren op ecologische, economische en
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maatschappelijke aspekten (pag. 3 van
het Zwischenbericht) . De voorstemmers van
inbedrijfstelling van de SNR-300 hebben
zich niet aan hun mandaat gehouden.
Voor wat betreft de wetenschappelij ke on
derbouwing van het standpunt van de mi
nister dat de SNR-300 veiliger is dan
een lichtwaterreaktor:deze onderbouwing
ontbreekt . In feite wordt hier het GRS
standpunt herhaald. Er wprdt met geen
woord gerept over de ekstra problemen die
in een snelle kweekreaktor kunnen optre
den door de mogelijkheid tot rekritika
Titeit, en doordat de reaktie verhevigt
na het weg koken van de vloeistof. De
minister geeft niet aan waarom hij voor
de konklusie van het GRS kiest . Dat is
waarschijnlijk ook niet aan te geven ;
een keuze voor de slotkonklusies van de
groep kritische wetenschappers ligt
immers veel meer voor de hand. De groep
kritische wetenschappers stelt dat de on
zekerheidsmarges zo groot zijn dat een
veel groter ongeval dan bij een licht
waterreaktor kan optreden bij de SNR-300
niet 1s uit te sluiten, en dat juist ook
doordat die onzekerheidsmarges zo groot
zijn de kans van optreden van zoln groot
ongeval niet te bepalen i s .

KONKlUSIE
Op grond van financiële overwegingen,
maar eerst en vooral op grond van vei
ligheidsoverwegingen dient Nederland
zich terug te trekken uit het Kalkar
projekt.

ADVERTENTIE KAMPAGNE
DE AOVERTENTIEKAMPAGNE

Een van de akties die voor het kamerdebat
gevoerd gaan worden is een advertentie
kampagne . Deze moet in zijn werk gaan
door het werven van ondertekenaars en do
nateurs van (een) advertentie(s) in een
of meer landelijke da9bladen .
Oe advertentie bevat een oproep aan rege
ring en parlement om de Nederlandse deel
name aan het Kalkarprojekt te beëindigen.
Het doel van deze advertentie is tweeledig .
Ten eerste , om regering en parlement te
laten zien dat nog steeds veel mensen en
veel organisaties (hopelijk meer dan ooit)
tegen Kalkar zijn .
Ten tweede, om veel mensen op de hoogte
te stellen dat de regering nog steeds wil
doorgaan met Kalkar en dat Kalkar niet van
zelf stopt. Bij velen heeft deze indruk
postgevat,

De navolgende tekst geeft aan hoe de adver
tentie zal worden geformuleerd . Op onder
delen kunnen nog wel wijzigingen plaats
vinden. Toch roepen wij nu al op, op basis
van deze tekst, te ondertekenen en finan
cieel de advertentie mogelijk te maken.
Ondertekening vindt plaats door overmaking
van tenminste een bedrag van f 20,-- op
giro 77992 van de Stichting Kalkarproces
te Amsterdam onder vermelding van adverten
tie . De namen van de ondertekenaars worden
in de advertentie(s) vermeld, tenzij uit
drukkelijk wordt gevraagd (op de girokaart)
dit niet te doen .
Plaatselijke organisaties kunnen onderschrij
ven door een bijdrage van minimaal f 50,--
en landelijke organisaties door een bijdrage
van minimaal f 100,--. Oe bijdragen zullen
uitsluitend voor de kosten van de adverten
tie kampagne worden aangewend.
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REGERING EN PARLEMENT
Stop deelname aan Kalkerprojekt !

Al sinds 1973 is de Nederlandse deelna
me aan de bouw van de snelle kweekreak
tor te Kalkar omstreden. In de afgelopen
10 jaar hebben vele instanties en orga
nisaties. waaronder gemeenten. vakbon
den en politieke partijen zich ertegen
ui tges proken •
Toen het projekt startte was de veront
rusting op drie hoofdbezwaren gebaseerd:
- bij een kweekreaktor zijn de gevolgen

van een ernstig ongeval veel groter
dan bij de gebruikelijke kerncentra
les; zo'n ongeval betekent voor Neder
land een onherstelbare ramp;

- de terugwinning van het benodigde plu
tonium uit kernafval veroorzaakt een
zeer ernstige milieuverontreiniging en
bedreigt de volksgezondheid;

- het geproduceerde plutonium kan ge
bruikt worden voor de vervaardiging
van kernwapens.

Sindsdien zijn deze bezwaren niet weg
genomen. Daarnaast is gebleken dat Kalkar
financieel een bodemloze put is. In 1973
werden de kosten op 1.5 miljard gulden
geraamd. nu officieel op 6.5 miljard en
daar zal het wel niet blijven.
Bovendien zal Kalkar niet voldoen als
prototype. De reaktor gaat niet meer p1u
toniumbrandstof kweken dan hij verbruikt.
Om tot een kwekende reaktor te komen is
dus de bouw van nog een proefreaktor
nodig. Alleen dan zou er voor de rege
rtng nog een beweegreden zijn om Kal kar I
nog te willen voltooien.

Op ••• (datum nog niet bekend) bespreekt
de Tweede Kamer een regeringsnota over
het Kalkarprojekt. De minister van
Ekonomische Zaken. dhr. Van Aardenne.
konkludeert in deze nota tot voortzet
ting van de Nederlandse deelname.
Maar.
- uit die nota blijkt nergens dat Neder

land verplicht was mee te betalen aan
de overschrijding van het oorspronke
lijke budget. Bij beëindiging van de
deelname nu zou een bijdrage van
f 125 miljoen waarschijnlijk achterwege
kunnen blijven.

- evenmin heeft Nederland een overeen
komst gesloten die verplicht tot blij
vend meedoen met Kalkar.

Dat betekent dat er geen grote belemme
ringen zijn voor terugtrekking uit de
bouw van de kweekreaktor.
Een dergelijke stap zou de diskussie
over stopzetting van het Kalkarprojekt
in de Bondsrepubliek een nieuwe impuls
geven, en zo bijdragen tot het wegne
men van een bedreiging voor de Neder
landse bevolking.

Ondergetekenden. organisaties en per
sonen. dringen er bij de regering op
aan haar voornemen tot voortzetting
van de deelname in de bouw van de
snelle kweekreaktor te Kalkar te her
zien. en vragen het parlement om zich.
zo nodig. uit te spreken tegen de
voortzetting van de Nederlandse deel
name aan het projekt.
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BETEKENIS KALKARAKTIE

Het verzet tegen Kalkar is altijd zeer
breed geweest: wetenschappers, artsen,
aktiegroepen, gemeenten, politieke par
tijen en vakbonden hebben zich ingezet
om de bouw ervan te voorkomen.
Het verzet was in 1974 en 1977 zeer
krachtig. Sindsdien is duidelijk ge
worden dat het Kalkarprojekt niet al
leen een riskante maar ook zinloze
bezigheid is geworden.
Daardoor is de indruk ontstaan dat het
Kalkarprojekt vanzelf wel zal stoppen.
Dat blijkt een onjuiste veronderstel
ling. In oktober 1982 heeft de Bonds
dag besloten om ermee door te gaan,
en in mei dit jaar dus de nota van
Van Aardenne met dezelfde konklusie.
Veel mensen zijn met hun akties ge
stopt. Nu hopen we dat velen, nog
meer dan destijds, weer wakker zullen
schrikken.

De betekenis van de steunaktie voor
het (anti)Kalkar-proces was en zal
dat wellicht ook de komende tijd nog
zijn, dat de groep vanaf 1976 voort
durend bezig is geweest met het aan
de gang houden van de aktiviteiten
tegen de snelle kweekreaktor.
Het proces dat door boer Maas werd
en wordt gevoerd is een belangrijke
bron van kritisch wetenschappelijk
onderzoek. De door Dr. Webb t.b.v. het
proces geschreven rapporten vormden
een uitgangspunt voor de werkzaamheden
van de FGSB (zie elders in dit bulle
tin). Aan dit studiewerk kunnen de
tegenstanders van de kweekreaktor vele
argumenten ontlenen.
Bovendien is een uitspraak van de
rechtbank waarvoor Maas zijn proces

voerde in 1977 aanleiding geweest voor
een langdurig debat over de besluit
vorming rond Kalkar hetgeen uitgemond
is in de instelling van de onderzoeks
kommissie die zowel FGSB als GRS aan
het werk heeft gezet. Door haar voort
durende werkzaamheden beschikt de Kal
karprocesgroep over zeer veel infor
matie, m.n. over wat er in Duitsland
gebeurt. Ze kan deze in stelling bren
gen tegen de beweringen van minister
Van Aardenne, getuige ook de bijdrage
aan dit bulletin. Toch is het werk al
die jaren niet altijd van een leien
dakje gegaan. Eigenlijk heeft de
Kalkarprocesaktie al die jaren te wei
nig geld gehad om naar behoren te
kunnen draaien. Ook nu kijken we tegen
de bodem van onze kas aan op een mo
ment dat er weer bergen werk verzet,
en dus kosten gemaakt moeten worden.

Het duidelijkste is nu de adverten
tieaktie, waartoe in dit bulletin
wordt opgeroepen. Daarnaast moeten we
nog dit jaar proberen zoln f 50.000,
te verzamelen om de voortgang van de
procesvoering mogelijk te maken. Het
gaat er daarbij vooral om, de resul
taten van de FGSB-studie voor het
proces beschikbaar te krijgen.
Voor. al deze dingen is Uw bijdrage
welkom op giro 77992.
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Leidraad voor alle werkgroepen is de vraag
hoe plaatselijke groepen met het gekozen
thema in de praktijk aan de slag kunnen gaan.
De werkgroepen zullen uit niet meer dan 15
deelnemers bestaan, om ook op de dag zelf
zo praktisch mogelijk te kunnen werken.
WERKBOEK
Elke kongresbezoeker ontvangt begin sep
tember een werkboek waarin opgedane erva
ringen zijn verzameld én waarin vooruit
gekeken wordt naar komende aktiviteiten.
Zo zullen er in dit boek 10 stukken zijn
opgenomen ter voorbereiding op de kongres
thema's. Elk stuk bevat een korte verken~

ning van het thema en een aantal voor
beelden hoe ermee aan de slag te gaan.
Zij die het kongres willen bezoeken en geen
WED-voorlichter zijn, maar wel aktief wil
len worden in de WED, zijn van harte wel
kom. Op het projektburo van de WED kunnen
ze vertellen hoe dat geregeld moet worden.
Voor meer inlichtingen en opgave:
Werkgroep Energie Diskussie,
tel. 020-270328/271368.

5. Energie-aktiviteiten op MEMO-schaal;
6. Energie en woningbouw;
7. Energie-opwekking op plaatselijk nivo;
8. Energie en verkeer;
9. Energie en Derde Wereld;
10.Energie en voorlichting.
Kongresbezoekers kunnen kiezen uit twee
van de genoemde thema's die op de ochtend,
respektievelijk op de middag behandeld
zullen worden. De ochtendwerkgroepen zijn
bedoeld voor een globale verkenning van de
problematiek, 's middags zal er dieper
op de verschillende thema's worden ingegaan.

WED gaat door!

Het informatieprojekt van de Werkgroep
Energie Diskussie (WED) krijgt een vervolg.
Dat is eigenlijk altijd al de bedoeling
geweest, maar de plannen om ook na de BMD
stevig door te werken aan een ander energie
beleid beginnen nu toch vastere vorm te
krijgen. Een meningspeiling onder de WED
voorlichters heeft uitgewezen dat het me
rendeel van hen binnen WED-verband wil
doorgaan. Eenzelfde peiling wordt momen
teel gehouden onder de besturen van de
55 bij de WED aangesloten organisaties.
Volgens een voorlopige indruk zijn ook
zij ervan overtuigd dat er nog heel wat
taken liggen te wachten.

KONGRES
Om de overstap van op de BMD gerichte akti
viteiten naar toekomstige aktiviteiten te
vergemakkelijken wordt op 1 oktober een
Dooht~angskon8res georganiseerd.
e uld;ge WE -voorlichters kunnen daar

als het ware hun koers voor de toekomst
bepalen. Maar ook nieuwe mensen die zich
aangesproken voelen om aktief te worden
op het gebied van het energievraagstuk
zijn er welkom. Voor hen is het kongres
een goede introduktie.
Na het kongres zullen er, net als het af
gelopen jaar, kursussen en trainingen
worden gegeven, zowel op het gebied van
voorlichting als op het gebied van plaat
selijk energiebeleid.
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De WED heeft altijd benadrukt dat een
milieuvriendelijke energievoorziening
alleen tot stand kan komen wanneer er
op verschillende terreinen tegelijker
tijd naar een verandering gestreefd wordt.
Dat dit ook geldt voor de toekomstige ak
tiviteiten van de WED moge blijken uit het
overzicht van de volgende tien kongres
thema's:
1. Voedsel-landbouwenergie;
2. Afval en energie;
3. Energiebewust leven;
4. Energie en werkgelegenheid;
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Aanklacht tegen GKN

Jaarrekeningprocedure aanhangig gemaakt
door Strohalm, Stop Dodewaard en SOBI,
têgen de GKN bij de Ondernemingskamer te
Amsterdam.

Op 5 juli jl. hebben de aktiegroepen
Strohalm en Stop Dodewaard, ondersteund
door SOBI (Stichting Onderzoek Bedrijfs
Informatie) de G.K.N. gedagvaard om op
28 juli 1983 te verschijnen voor de Onder
nemingskamer te Amsterdam. Volgens ons is
het namelijk zo dat de GKN door te mani
puleren met cijfers kunstmatig tracht het
bedrijfsresultaat hoog te houden, waar
door het lijkt dat kernenergie goedkoop
zou zijn.
Op de jaarrekening, die volgens de wet
verplicht is "inzicht te geven in grootte
en samenstelling van het vermogen én
grootte en samenstelling van het resul
taat" (art. 306 e.v. van B.W. 2) ontbre
ken bijvoorbeeld de reserveringskosten
voor opwerking van de splijtstofstaven en
de kosten voor definitieve opslag van het
afval. Tegen deze onjuistheden zijn we
(nog?) geen procedure gestart. In overleg
met Pieter Lakeman van SOBI, die door ons
benaderd is om als mede-eiser en procesge
machtigde op te treden, is afgesproken dät
punt eerst aan te pakken dat juridisch ge
zien de meeste kans van slagen heeft: het
feit dat er nog nooit gereserveerd is voor
de kosten van ontManteling.

AANKLACHT EN EIS

De aanklacht en de eis die wij in de dag
vaarding tegen de GKN hebben doen uit
gaan, staan als volgt geformuleerd:

"kosten van ontmanteling van de kerncen
trale. De kerncentrale die door gedaagde
geëxploiteerd wordt zal na de diensttijd
afgebroken moeten worden. Deze ontmante
ling brengt hoge kosten met zich mee. De
kosten van deze ontmanteling zijn op geen
enkele wijze in de jaarrekening verant
woord, noch in de balans door aanwezigheid
van een daartoe bestemde voorziening, noch
in de winst- en verliesrekening door aan
wezigheid van een ten laste van het resul
taat gebrachte post ter zake van voorziene
ontmantelingskosten. Een en ander is niet
slechts in de strijd met de wet maar ook
in strijd met de jurisprudentie van de
ondernemingskamer zoals die blijkt uit het
arrest Eggerding en Co. WESHALVE het de
Ondernemingskamer van het gerechtshof be
hage gedaagde voor zover mogelijk uitvoer-

hage gedaagde voor zover mogelijk uitvoer
baar bij voorbaat, te veroordelen; haar
jaarrekening over het boekjaar 1982 op de
navolgende punten te richten overeenkomstig
bij rechterlijk bevel te geven aanwijzin
gen: kosten van ontmanteling van de kern
centrale."

Juridisch bestaat alleen de mogelijkheid
een jaarrekening aan te vechten binnen 2
maanden na het officiële verschijnen ervan.
Dat is de reden waarom wij alleen de jaar
rekening over 1982 (die 5 mei 1983 uitkwam)
hebben kunnen aanvechten. Als wij dit pro
ces echter winnen, is daarmee ook aangeve
ven dat de GKN in de voorafgaande 15 jaren
fout gehandeld heeft, omdat ze in al die
jaren op dezelfde manier hebben gehandeld.

DE EISERS

Om te kunnen procederen moet je een aan
toonbaar pelang hebben bij inzicht in de
jaarrekening. Als het je niet lukt je be
lang duidelijk te maken aan de O.K. (on
dernemingskamer), wordt je waarschijnlijk
niet ontvankelijk verklaard. Voor Strohalm
is onder andere als belang opgevoerd dat
zij "als landelijk coördinator van atoom
stroomakties belang heeft bij inzicht in
de kostprijs en de juistheid van de bere
kening van de kostprijs van de stroom die
Dodewaard levert."
Voor Stop Dodewaard o,a. "omdat het doel
van de aktiegroep, stopzetten van "Dode
waard" haar inziens naderbij komt wanneer
de werkelijke financiële verhoudingen en
onderlinge relaties binnen "Dodewaard" be
kend worden."
Om echter zo weinig mogelijk risico te
lopen niet ontvankelijk te worden verklaard
hebben ook anderen hun medewerking toege
zegd als eiser mede op te treden. Zo doen
verder nog mee Herman Raasveld, PPR-lid van
de Provinciale Staten in Noord-Holland,
"omdat de provincie Noord-Holland aandeel
houder is van Dodewaard"; het PPR Tweede
Kamerlid Peter Lankhorst "omdat hij een
goed inzicht in de jaarrekening nodig heeft
Lv.m. zijn wetgevende arbeid" ;Ton Ebben,
PvdA-Wethouder te Druten, een plaatsje dat
vrijwel grenst aan de kerncentrale; een
groot aantal inwoners van Druten en stroom
verbruikers. Wat de laatste catagorie be
treft is het immers aannemenlijk dat zij
degenen zijn die voor de werkelijke kosten
van ontmanteling zullen opdraaien: hetzij
door verhoging van de e1ektriciteitstarie-
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ven, hetzij door het feit dat de ontmante
ling uit de opbrengst van de belastinggel
den betaald gaat worden.

DE PROCEDURE

De procedure zal nu verder als volgt te
werk gaan:
De GKN is inmiddels op 28 juli verschenen
voor de OK. Als de OK één der eisers ont
vankelijk verklaart, zal de GKN op 25 au
gustus een schriftelijke conclusie van ant
woord in moeten dienen, maar zij kan 4 we
ken uitstel vragen. Daarna kunnen zowel de
GKN als de eisers een "tussenarrest" aan
vragen, wat tot zo'n 6 maanden vertraging
zou leiden. Wanneer het tussenarrest óf
is uitgesproken, Of door geen der partijen
is aangevraagd zal de OK de accountant van
de GKN binnen twee maanden voor verhoor
oproepen. De griffier maakt daarvan een
proces-verbaal op; stuurt dit aan de ac
countant met de vraag of hij schrijftelijke
aanvullingen heeft, en biedt het daarna
mét de schriftelijke aanvullingen van de
accountant aan de procureur van de eisers
aan (ca. l~ maand na verhoor). Eisers kun
nen dan kiezen: Of arrest aanvragen, Of
nog een schriftelijke conclusie nemen, Of
pleidooi aanvragen. In feite gaat de keus
tussen de laatste twee mogelijkheden. Het
pleidooi vindt plaats ca. 2 maanden nadat
eisers zich hebben uitgelaten over de ge
wenste procengang. Ongeveer twee maanden
däárna wordt het arrest uitgesproken.

------- -,~~,---

Alles vindt achter gesloten deuren plaats:
alleen gedaagde en eisers mogen aanwezig
zijn. Maar het is niet onaardig om te weten
dat onze procureur Mr. Jurriën Pen aan de
O.K. verzocht heeft een extra grote ruimte
te reservereA, gezien het grote aantal
eisers, iets dat zelden bij zittingen van
de O.K. voorkomt. Al met al zal het een
behoorlijk eind in 1984 zijn, als de O.K.
uitspraken doet.

FINANCIEN EN INLICHTINGEN

Een ieder die zich geroepen voelt dit pro
ces, dat toch wel ettelijke duizenden
guldens gaat kosten, financiëel te onder
steunen, kan haar of zijn bijdrage kwijt op
giro 5327679 ten name van Steunfonds Proces
Dodewaard te Utrecht.
Een ieder die verdere inlichtingen wil kan
bij Henk van Arkel (Strohalm: 030-314314)
of bij Jan Verhoeven (Stop Dodewaard: al
leen privé te bereiken onder nummer
08897-3117).
Omdat de procedure achter gesloten deuren
plaatsvindt, zullen wij in ieder geval in
formatie geven over wat er achter die '~e_

sloten deuren" besproken wordt.

Jan Verhoeven
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Algemeen Secretariaat:
55, rue de Varenne
75007 PARIS
tel . 09.33.1. 222 .1234

Het evenement heeft ten doel een ont
moetingsplaats te zijn voor beleids
makers, milieu-aktivisten, industriëlen
en alle andere belangstellenden .
Het Europese Forum stel t de deelnemers
in de gel egenhei d van gedachten te wis
sel en en kenni s te nemen van de laatste
ideeën over de watervervuilingsproble
matiek . Het Fi lmfesti val brengt een week
lang films die de verschillende kanten
van de relatie "Nens en Water" belichten .
De toegang tot het Fest ival, zowel voor
de filmwedstrijd als voor het bijwonen
van de di skussiebijeenkomsten, is geheel
gratis . Belangstellenden dienen zich
van te voren op te geven.
Informatie en inschrijvingsformulier
te verkrijgen bij :
Europese Culturele St ichti ng
Jan van Goyenkade 5
1075 HN AMSTEROAM
tel. 020-760222

Waarom een Europees Milieufestival ?
Mil ieuvervuiling kent geen grenzen; inter
nationale samenwerki ng op dit punt i s dus
onmi sbaar. Om de Europeanen hiervan meer
bewust te maken. heeft de Europese Cultu
rele St i cht i ng het initiatief genomen tot
het organiseren van een tweejaarlijks
milieu(film)festival, dat tel kens i n
een ander l and gehouden wordt . Het eerste
festival vond plaats i n Frankrij k i n 1981.
het tweede wordt georganiseerd in De
Doelen in Rotterdam van 26 septembër tot
2 oktober 1983.
Mi lieuvervuiling heeft vele kanten en in
elk festival staat een ander thema cen
traal : in 1983 is dit "Mens en Wateru

•

Het Mi l i euf es ti val heeft twee onderdel en:
een Eu ropees Forum en een Filmfestival.
Naast het bekij ken van fil ms en deel
nemen aan diskussies, zi jn er verschei 
dene tentoonstellingen te bezi chtigen .
Ook is een groot aantal mil ieu-organisa
ties aanwez ig met een informatiestand .
Op zaterdag en zondag worden exkurs ies
georganiseerd .

~ OEUXIEME BIENNALE EUROPEENNE OU fiLM SUR L'ENVIRONNEMENT
~ SECOND EUROPEAN ENV'RONMENTAL fILM fESTIVAL

26 sept. - lokt. 1983,
De Doelen, Rotterdam

28'-- --'



""isWorld Information Service on Energy/Service M
Weltweiter Energie Informa

wise amsterdam, czaar peterstraat 1,
1018 nw amsterdam, the netherlands,
tel*020 234160, telex*15018 wise nl,
bank*AmRo 414355229, postgiro*4088285

l'Energiel

NAMIBIE, DE URANIUMBRON VOOR HET RIJKE WESTEN

Het is alweer bijna 10 jaar geleden dat de
Verenigde Naties hun Decreet No. I uit
riepen inzake Namibië. Het luidde: "••••
Ter bescherming van de natuurlijke bronnen
van Namibië •••• gezien dat •••• , gezien
dat •••• en gezien dat •••• bepalen de
Verenigde Naties dat geen enkeZe pe~soon~

eenheid of insteZZing toegestaan ~o~dt

binnen de te~ntor-iaZe (p'enzen van Nami
bil1 te onde~zoeken~ e:r:pZo~e~en~ mijnen~

opaerken, ~affine~en~ exporteren of ve~

epreiden van enige natuupUjke bron, dier-
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Zijk of mineraal: •••••• It.

In zijn geheel vormt het Decreet een in
drukwekkend besluit, bedoeld om de natuur
lijke bodembronnen van Namibië voor eens
en voor altijd te beschermen. Maar Zuid
Afrika blijkt al snelOostindisch doof
voor dit besluit. Zij beschouwt Namibië
nog steeds als haar grondgebied, sinds zij
aan het eind van de Ie Wereld Oorlog het
toezicht op Namibië toegeschoven kreeg
van Engeland aan wie Namibië als C-~ndaat

werd toegekend.



In 1945 werd het toenmalige Zuid West
Afrika als V.N. mandaatgebied aan Zuid
Afrika opgedragen, om het in 1966 echter
weer te verliezen, waarna in Namibi~ een
permanent V.N. Raadslid gelnsta11eerd werd.
Echter al in 1945 leken de Verenigde Naties
niet erg nauwkeurig toe te zien op het aan
Zuid Afrika toegekende mandaat, maar nu
lijken ze wat betreft de Zuid Afrikaanse
inmenging in Namibi~ helemaal niets meer
aan te trekken van hun eigen besluit in
1974.

Nu is het dan 1983 en Namibië is uitge
groeid tot 'swerelds grootste uranium
leverancier, met zijn export van 26% van
de totale uraniumbehoefte. Vooral Noord
Amerika en Zuid Afrika blijken byzonder
goed te kunnen samenwerken wat betreft het
delven, exporteren en transporteren van
Namibisch uranium.
Dat daarbij de mensenrechten van de zwarte
mijnwerkers in Namibi~ dagelijks en
schrijnend met de voeten worden getreden,
ook daarbij lijken de Verenigde Naties
hun handen in onschuld te wassen. Het
motto "wat niet weet dat niet deert" lijkt
hoogtij te vieren in Genève.

Volgens de NoordAmerikaanse Nuc1ear Regu
latory Commission (NRC) importeren de
Verenigde Staten momentheel jaarlijks on
geveer 55.350 'ye11owcake' voor verrijking
uit Namibië. (De ruwe grondstof is uranium
erts, in de conversiefabrieken - m.n.
SpringfieZds in de V.S. - wordt hiervan
'ye1lowcake' gefabriceerd, U308. Deze
Amerikaanse import bedraagt 3% van hun
totale jaarlijkse import:
Wat er verder mee gebeurt is op zijn
zachtst uitgedrukt nogal duister en van
controle verstoken. Een deel van de yellow
cake wordt omgezet in uraniumhexafluoride
(UF6) en vervolgens ge~xporteerd, maar
een ander aanzienlijk deel gaat naar
Canada, waar het in UF6 wordt omgezet,
vervolgens weer verscheept wordt naar
de V.S. om verrijkt te worden omdat
Canada geen eigen verrijkingsfaciliteiten
heeft. Het transport hiervan is uiterst
riskant. Omdat uraniumhexaf1uoride zeer
vluchtig is wordt het in vaste vorm ver
voerd. Analyses wijzen uit dat in geval
van een ongeluk, bijv. brand, de gevol-
gen dodelijk zullen zijn binnen een
straal van bijna 5 km. Het smelt bij een
betrekkelijk lage temperatuur, waarbij
een kleurloze vloeistof vrijkomt, die
de cy1inders doet uitzetten en bij ver
hoogde druk doet exploderen. Daarbij komt
een giftige wolk vrij, die - in tegen
stelling tot ander radioaktief materiaal 
zichtbaar is en wit van kleur. Alhoewel
de kans op brand bij transporten 1%

bedraagt van alle ongelukken, zouden de
konsekwenties rampzalig zijn, daar de
wind de stoffen zou verspreiden in de
richting waarin ze waait.

Naast de import van de V.S. is het Engelse
Rio Tinto Zinc - de hoofdbevelhebber en
eigenaar van 's werelds grootste lopen
pit mine', nl. de R6ssing mijn in Namibië 
echter de koploper wat betreft het impor
teren van Namibisch uranium. RTZ heeft
momentheel contracten lopen met Japan
voor 8200 ton ye1lowcake, die echter
eerst in de V.S. verrijkt zal worden. Of
het uiteindelijk verrijkte en uitermate
stralingsgevaarlijke uranium over het
vaste land van de Verenigde Staten naar
Japan getransporteerd zal worden, is niet
bekend, maar zou een ongehoord gevaarlijke
onderneming zijn.

Het volgende artikel verscheen in het
NoordAmerikaanse anti-kernenergieb1ad
NovthePn Sun News (van mei 1983), ge
schreven door Margie Ward. Het is een
scherpe, aktuele analyse van de 'rUck
sichts10se l betrekkingen tussen de Wester
se wereld en Namibië.

"NAMIBIE, DE WESTERSE BAND MET ZUID AFRIKA"

"De NoordAmerikaanse en Europese afhanke
lijkheid van uranium-rijk Zuid Afrika en
illegaal bezet Namibië vormen een sleutel
positie in de brandstofkringloop die het
Westerse landenblok verbindt met het
racistische, koloniale regime in Zuid
Afrika.
De ernst hiervan onderkennend, komen anti
kernenergie- en anti-apartheidsgroeperingen
uit de hele wereld tot een samenwerkings
verband. Om een wereldramp te voorkomen,
moet deze gezamenlijke beweging uitgroeien
boven het nivo van de huidige sterke maar
te individuele basisgroepjes her en der
om totale diplomatieke en financiële terug
trekking uit Zuid Afrika te bewerkstelligen.
Ze moet openlijk de internationale oproep
tot vrije verkiezingen in beide landen
steunen.

______________....:3D _



Het Westerse economische, politieke en
racistische eigenbelang staat lijnrecht
tegenover een Zuid Afrikaanse terugtrek
king uit Namibi~ en tegenover de Zwarte
Bevrijdingsstrijd in beide landen. Dit
Westerse eigenbelang ondersteunt stevig
het Zuid Afrikaanse ontwerp om de reeds
onafhankelijke staten Angola, Mozambique
en Zimbabwe te destabilizeren.
Het Westen vertrouwt op de nukleaire in
dustrie van Zuid Afrika, rijkgemaakt door
slavenarbeid, een gebrek aan milieu- en
veiligheidscodes en het volkomen negeren
van de gezondheid en veiligheid van zwarte
uraniummijnwerkers en van de miljoenen
mensen over wiens land het uranium getrans
porteerd wordt. Wat betreft Namibi~ vindt
dit transport geheim en illegaal plaats.

Negen jaar na het Decreet No. I van de
Verenigde Naties gaan de miljoenen-dollar
onderhandelingen door met het roven van
26% van de wereld-uranium-voorziening uit
Namibiä. Zonder een wereldwijd uranium
tekort en met andere bronnen beschikbaar,
spannen de Westerse landen eensgezind
samen met winstmakende contracten met
Iswerelds enige gelegaliseerde racisti
sche politiestaat.
om de invloed van onze eigen achtertuin
daarop te kunnen overzien, kunnen drie
voorbeelden worden genoemd:

- transport van lapartheidsuranium l
door de V.S.

- de medewerking daaraan door Northern
States Power

- de recente verkoop van Control Datals
aan Zuid Afrika.

Volgens het NoordAmerikaanse Ministerie
van Energie (DOE), is Northern States
Power één van de 10 Amerikaanse bedrijven
die regelmatig 'apartheidsuranium ' ge
bruikt. Ook is het één van de 5 bedrij
ven met wie Ronald Reagan een overeen
komst maakte voor de aankoop van 80 ton
verrijkt uranium, op te slaan in Ohio.
Eenmaal gecontracteerd en aan Zuid
Afrika betaald, zou dit uranium niet
meer kunnen worden terugge~xporteerd

naar Zuid Afrika vanwege de Amerikaanse
onderschrijving van het Non Proliferatie
Verdrag (NPV). Zuid Afrika weigert dit
Verdrag te ondertekenen. De Reagan rege
ring zoekt aktief naar manieren om het
NPV uit te dagen en daarmee het inter
nationale wapen-embargo tegen Zuid
Afrika.

In 1982 keurde het NoordAmerikaanse
Ministerie van Handel (gelijk aan ons
Economisch Ministerie) de inscheping
goed van een Cyber 170-750 computer
van Control Oata naar de Raad van
Wetenschappelijk en Industrieel Onder-

zoek in Zuid Afrika. Deze transaktie
werd meer dan een jaar opgehouden omdat
een woordvoerder van de Amerikaanse De
fensie- en Wapen Controle zich verzette
tegen het potentieel van zo'n computer,
die Zuid Afrika's bewapeningsprogramma
sterk zou vergemakkelijken.
Oe verscheping van deze computer is in
strijd met het NPV.
Deze drie regerings- en industri~le
betrekkingen met Zuid Afrika vormen een
minieme fraktie van de Westerse ontwik
keling en instandhouding van nukleair
Zuid Afrika en illegaal bezet Namibi~.

Sinds 1945 wordt Zuid Afrika voorzien van
buitenlandse uitwisseling, technologie,
centrales, brandstof en wetenschappelijke
experts, noodzakelijk voor nukleaire groei
en bijna-zelf-voorziening in kernenergie
en -wapens.
Ondanks de door de Zuid Afrikaanse staat
uitgesproken bereidheid -alle mogelijke
middelen aan te wenden" om zijn belangen
te verdedigen, gaat het Westen dOOr met
ondubbelzinnige verbintenissen met Zuid
Afrikals blanke minderheidsbewind."

Maar hoe zit dat met Nederland. Ook zij
heeft in deze uraniumkwestie allerminst
schone handen. URENCO Almelo heeft al
zeer weinig scrupules ten aanzien van het
land van herkomst van het te verrijken
uranium. Braziliaans uranium is immers
evenmin een probleem voor URENCO-CENTEC.
Maar de Nederlands BP-tak (British Petrol)
schijnt het met de mensenrechten ook niet
zo nauw te nemen. En wie herinnert zich
niet het bezoek van één van onze Neder
landse Ministers aan Namibiä een paar
jaar geleden, waar nooit openlijk, maar
des te bindend, over uraniumaankoop ge
praat werd? Ook is het een jammergenoeg
weinig bekend feit dat de Rotterdamse
Nedlloyd Lijnen B.V. het uraniumoxide
(yellowcake) transport verzorgt vanuit
Namibi~.

En zou het hiermee gezegd zijn? Ik twijfel
eraan. Er worden opvallend weinig vragen
in de Kamer hierover gesteld. Zou het soms
een te delicate kwestie voor ons parle
ment zijn?, of zouden ze w~rkelijk nog
steeds niet uitgepraat zijn over de duik
boten voor Taiwan?
Het is te hopen voor de Nederlandse en
andere Westerse uranium-magnaten dat ze
de gewetenskwestie hebben afgehandeld vOOr
Namibi~ - met zin geTmporteerde techno
logie - de H-bom uit zin uranium heeft
weten te produceren en op ons afstuurt
als wraak voor eeuvlenlange uitbuiting.

Frédérique Schopenhauer,
W.LS.E.
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Argumenten genoeg
De 25 lezingen van het congres 'Kernenergie ontmanteld'
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Een uitgave van het LEK, IMGO-r.o. en het tijdschrift

Arbeid en Milieu

Maurits Groen (eindred.)

Het gaat om fêîten, om wetenschap: Voorstanders van kernenergie verwijten tegen
standers even hardnekkig als fantasieloos dat hun argumenten niet deugen. Ze zou
den emotioneel en derhalve irrelevant zijn. Afgezien van het feit dat daarover de
nodige diskussie mogelijk (en nodig) is, hebben die tegenstanders van kernenergie
op 8 en 9 oktober 1982 de toegeworpen handschoen opgenomen. Zij onderzochten hoe
wetenschappelijk de beweringen van kernvoorstanders nu eigenlijk zijn. Tijdens
het congres "Kernenergie Ontmanteld" bestreden zij de atoomgelovigen op eigen
terrein. Het resultaat daarvan is deze bundel: Argumenten Genoeg:
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