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DEAKB SINDS
ALMELO

De grote Almelodemo~tratie ligt al
weer dik een half jaar achter ons.
Ruim 3.000 nijmegenaren hebben aan
deze demoJUltratie deelgenomen. Afge
zien van wat kleinere akties is het
rond Almelo, zeker buiten de georga
niseerde antikernenergiebeweging,
nogal stil geworden. We worden nog
al eons gekonfronteerd met de vraag
waarom er alsmaar nie ts ondernomen
wo~dt o~ de uitbreiding van de UC te
verhinderen, of zo je wilt, het hele
zaakje in Almelo te slopen. '
We ~ullen hieronder proberen o~ de
diSkussie vim het afgelopen half jaar
zoals die rond mogelijke akties tegen
Almelo (maar ook andore) binnen de
antikernenergiebeweging (verder akb),
binnen.~et Almeloverbond (av), de
Nijmeegse stroomgroep (ssk) en het
ntop kernenergiekomitee (skk) gevoerd
is.
Tenslotte zullen we kort uiteenzetten
hoe de ssk in Nijmegen er Illomenteel
uitz~et en wat de plannen op korte
termijn :z:ljn.

Om het verhaal enigzins te struktu
reren zijn we uitgegaan van de be
langrijkste punten die in de akb na
!r maa:>''!: aan de orde zijn geweest.
Ze luiden ongeveer als volgt:
1. Moet het'av op basiA van het be

staande manifest en de leuze (geen
uitbreiding van de UC) genandhaafd
blijven?

2. Is de akb zelf sterk genoeg om
nieuwe akties te initiëren en van
uit een kompromisloos antikernener
gie-standpunt andere groepen en
partijen om de tafel te krijgen
teneinde nieuwe akties van de grond
te krijgen?

3. Wat voor soort akties willen we
waartegen ondernemen? Hebben grote
demons'trati<!ltl zin? Met wat voor
faktoren moet bij de keuze van de
vorm van aktie rekening gehouden
worden?

4. Hoe moet de verhouding zijn tussen
aJtb en heil landelijke eMrgiekomi
tee (lek)?

5. Hoe ontwikkelen (verbreden-verster
ken.verdiepen) we de strijd in Nij
megen?

Diskussies na Almelo.
Na de Almelodemonstratie is de av nog
enkele malen bijeen geweest. Tijdens
deze vergaderingen zijn de diskussies,
zoals ze in de voorbereiding plaats
gevonden hebben (zie onderstroom 18,
11 en 12) verder gevoerd. Op grond van
de kritiek van de SSK en het SKK werd
gesteld dat de AV opgeheven diende te
worden. Immers het was een ad hoc ver
bond tar voorbereiding vaD de demon
stratie op 4 maart. Verdere akties
tegen kernenergie zijn per definitie
door haar niet gevoerd geworden; de
strijd tegen de uitbreiding van de UC
kan slechts gevoerd worden op basis
van een nieuwe leus en een nieuw mani
fest, aangepast aan de gewijzigde po
litieke situatie en aau het gegeven
dat de akb sinds Kalkar en zeker ook
Almelo aanzienlijk sterker geworden
is.
N~euwe akt~es kunnen, gezien de toe
genomen sterkte van de akb, door haar
zelf gernitieerd worden, waarna op
basis van demokratiese besluitvorming
samen met andere organisaties nieuwe
manifesten, leuzen en (verdergaande)
aktievormen vastgesteld kunnen. worden
waarbij als perspektief sentraal staat
een efficiënte strijd voor de stop
zetting van het ned'erlandse atoomener
gieprogr!llllllla. Dit.standpunt is door
ons in de drie bijeenkomsten van het
av na de demonstratie aan de orde ge
steld; tot een besluitvorming over de
status van het av is men nog niet ge
komen, sterker nog het sekretariaat
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van het av (in feite het ~ek) doet
alsof het av een blijvende status be
zit. Zo organiseerde het av-sekreta
riaat Gp 2 september j.l. een bijeen
komst waar aan de hand van enkele dis
kussiestukken over verdere akties werd
gediskussiëerd. Het was overeenkomstig
het verlangen van de akb een vrijblij
vende diskussie omdat de akb zelf op
23 september een bijeenkomst van ~le

stroomgroepen en energiekomitees had
gepland waar over prioriteiten van
aktiepunten en nieuwe akties gepraat
zou worden (waarover verderop meer).
We wi~len hier kort ingaan op de twee
diskussiestukken die dienden ~s uit
gangspunt voor de vergadering van 2
september. Heteerste was een beschouw
ing over de vraag hoe breed de A~e~o

beweging moet zijn, opgesteld door het
sekretariaat van het avo In dit stuk
wordt benadrukt hoe goed en belangrijk
het is om een aktie te richten op een
zo breed mogelijke basis (CPN, vakbewe
ging, PvdA, kerkelijke organisaties,
anti-imperialisme groepen naast de prin
cipiële kernenergietegenstanders) en
wordt het skk verweten dat het zo tegen
een leus heeft aangeschopt die die
breedheid juist garandeert. In feite
wordt het skk,

een isolationistiese po~itiek

verweten. Maar hoe zo'n brede beweging,
waarin aktieve deelname van de leden
van genoemde organisaties gegarandeerd
is, van de grond zou moeten komen, daar
over laten de schrijvers ons in het on
gewisse. Er wordt slechts gehamerd op
het feit dat de beweging (kamer?)breed
moet zijn. Ons in Nijmegen gaat het er
nou juist om dat, uitgaande van het be
lang'van een zo sterk mogelijke bewe
ging (ook in de breedte) ~s enige mo
gelijkheid tot sUkses in de strijd, je
naast de argumenten voor een brede be
weging, ook aangeeft hoe die tot stand
moet komen. Met andere woorden, er moet
een diskussie plaatsvinden over de vraag
hoe je arganisaties die geen standpunt
tegen kernenergie hebben en wel bij de
strijd tegen een onderdeel daarvan be
trokken zijn, ertoe brengt hierover na
te denken en in eigen gelederen in llis
kussie te gaan over de politieke- soci
ale en ekologiese gevo~gen van de invoe
ring van kernenergie.
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Voor ons geldt dus dat een nieuw verbond
op basis van diskussie gevormd moet wor
den. Tens~otte volgt hier de laatste
~a van het vetreffende diskussie
stuk we~ als typerend beschouwd kan
worden voor de argumentatie van het se
kretariaat:
'~e huidige situatie ~ijkt allerminst
het geschikste moment om de strijd te
gen de UC op sm~lere basis voort te
zetten dan voorheen. Voor het sekreta
riaat komt daar nog bij dat wij gezien
onze onderbezetting weinig behoefte
hebben aan de enorme papierwinke~ die
het onderhandelen over p~tforms met
zich meebrengt. Dat zou ook veel tijd
kosten die aan de aktievoering (of
dat het doel op zich islDvS-RB) wordt
onttrokken".

Het tweede diskussiestuk droeg de ti
tel: "Geweldloos weerbaar als basis
voor een strategie".

Een nogal algemeen verha~ over' het
strukturele geweld in onze samen
leving en de mogelijkheden om daar op
geweldloze wijze iets tegen te onder
nemen. Het stuk is door ons ter ken
nisgeving aangenomen, juist omdat
diskussies over ~ of niet geweld
(tegen zaken) natuurlijk sterk afhan
kelijk zijn van de ontwikkeling van de
strijd, de stappen van de tegenpartij
en de houding van de plaatselijke be
volking.
Op de vergadering zelf legde iedere
groep een ver~ing af over de dis-'
kussiestukken. Besloten werd om s~echts

over het stuk over de breedheid te
praten. Nagenoeg ~le groepen waren het
eens over het stuk, in die zin dat de
meesten slechts een suksesvolle voort
zetting van de strijd zagen in een zo
breed mogelijke beweging. Van verschil
lende kanten kwam kritiek op het teit
dat niet werd aangegeven hoe je die
tot stand zou moeten brengen. Verder
werd door enkele groepen gesteld dat
bij verdergaande akties een dergelijk
verbond niet in stand gehouden kan
worden, en omgekeerd dat zo'n breed
verbond eventuele verdergaande akties
(sabotage, blokkades, bezettingen) niet
in de weg kan staan. Overigens stelde
de PvdA vertegenwoordigster dat voor
haar partij de grenzen liggen bij
sabotage-akties en bouwterreinbezet
tingen, de PPR vond het jammer dat er



geen CDA en VVD-leden in het av zaten
(er zat overigens een oud-direkteur
van een elektrioiteitsbedrijf. tevens
oud-lid van de VVD-fraktie in de tweede
kamer bij. namens het Goois energie
kom:i.teé. het GEKI); en vond de daar
aanwezige PSP-vertegenwoordiger dat er
nog steeds druk op het parlement uit
geoefend moet worden (I).
In verschillende groepen is daarna
verder gediskussiëerd over verdere
aktiemogelijkheden. De ideëen liepen
uiteen van een tentenkamp in de buurt
van de UC. blokkades en sabotage-akties
(zaohte) van transporten van verrijkt
uranium en bouwmateriaal tot symbo
liese en permanente terreinbezettingen.
Definitieve besluiten konden niet ge.
nomen worden. wel werd het Twents ener
giekomitee gevraagd (TEK) om over mo
gelijke akties de plaatselijke bevol
king te polsen. Over de status van het
av werd wederom geen besluit genomen..

DE AK B
Als voorbereiding op de vergaderi.t!.g van
23 september van de LSSK werd een ekstra
plenaire vergadering uitgeschreven voor
de mensen van de SSK-N:i.jmegen. Deze was
bedoeld om te komen tot een lijst van
prioriteiten voor de AKB. Uit de pl.e
naire vergadering kwam naar voren. dat
op landelijk nivo vooral Almel.o en de
proefboringen in Groningen en Drente be
langrijk als aktieterrein voor de AKB
gevonàen werd. Plaatselijk gezien moest
er meer aandacht komen voor de snel.l.e
kweker te Kalkar.
Op de vergadering van de 23 september
bleek dat de mees'le aanwezige groepen
ook deze prioriteiten stelden. Tevens
vond men de "brede maatsohappelijke
diskussie", die gaat plaatsvinden rond
en om kernenergie een belangrijk aktie
punt (hierop komen we nog terug).
Voor wat betreft de aktievormen (b.v.
blokkades, bezettingen) vond men zowel.
in Nijmegen als op de landelijke verga
dering. dat uitgegaan moet worden van
de houding van de plaatselijke bevolking.
Pas als deze zover is dat ze verdergaande
akties tegen de uitvoering van het be
sluit tot uitbreiding en tegen de uit
voering van de bouw ondersteunt. (en
liefst nog zelf initiëert) kun je kon
krete akties gaan voeren. om de opinie
van de bevolking 'all' te krijgen. werkt
men in Groningen met kleinere akties en

publikaties over de proefboringen en op
slag van rad:i.o-aktief afVal. In Twente
wordt op grote sohaal de 'Kernkrant' ver
spreid en wordt er een handtekeningen
aktie gehouden.
De vraag is natuurlijk wel wanneer het
'zover' is. In de diskussie zijn we daar
ook landelijk niet helemaal uitgekomen.
Moet je omwille van een (veronderstelde?)
te laag geschatte kans op akseptatie door
de plaatseliJ~ bevolking. de nu zeer
gunstige mogelijkheden tot aktievoeren
voorbij laten gaan? Anders gezegd. wat
zijn de perspektieven van een zeer breed
verzet onder de plaatselijke bevolking,
als het objekt van dat verzet al. lang
en breed gebouwd is en de volgende
(' noodzakelijke r) fase inl.uidt in het
nederlandse atoomenergieprogramma?
Dat is het dilemma waarin de akb momen
teel verkeert en wat ons inziens nog on
voldoende bediskussiëerd is.

aktiepunten
Bij het uitkiezen van aktiepttnten is,
zoals gezegd. vooral gelet op de hou
ding van de plaatselijke bevolking
maar ook op projekten waarbij nederland
nauw betrokken is.
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C KALkAR

De meeste groepen die op 23 september
aanwezig waren, waren het erover eens
dat het de bedoeling van de overheid is
011I onder het mom van een demokra:tiese
diakussie kernenergie door te drukken
en dat daarom de akb deze diskussie
moet boycotten, maar wel moet zorgen
voor een intensieve publiciteit om dui
delijk te maken waarom de akb niet mee
doet en waarom er geen kernenergie mag
komen.

Een aardig gegeven is verder nog dat
van Aardenne bij de regionale bestuurs
organen erop aangedrongen heeft zo spoe
dig mogelijk met de proefhoringen te be
ginnen teneinde de gegevens te kunnen
gebruiken bij de 'brede maatschappelijke
diskussie'. Met andere woorden: hij pro
beert omwille van een'objektieve dis
kussie' de normale diskussie-procedure,
die nog twee jaar in beslag neemt, te
omzeilen!

Ook hier speelt de geloofwaardigheid van
de akb een rol. Voor de SSK-Nijmegen
speelt verder nog mee dat na de demon
stratie van 24 september vorig jaar en
de een maand later gehouden manifestatie
Kalkar als aktiepunt is blijven liggen"
Tenslotte is Nijmegen de dichtstbijzijn
de grote plaats. Er is daarom binnen de
SSK-Nijmegen een Kalkargroep opgericht,
de de mogelijkheden van verdere akties
gaat bekijken.

BREDf HAATScWlPfrL1t.E

/)ISKU~g'Eo

A Uc. 1:8 ALM[ LO

BPROf f BORlnG[N

Om dit als aktie terrein te kiezen
speélt op de eerste plaats de geloof
waardigheid van de AKB mee. De situ
atie is nu zo·dat de strijd tegen de
UC niet meer gericht kan worden tegen
de besluitvorming maar juist gericht
moet worden tegen de ui.tvoering ervan.
Als deakb Almelo zou laten zitten als
aktiepunt omdat het besluit immers ge
vallen is dan laat ze zich inpakken
door diegenen; die ons Willen laten ge
loven in de 'parlementaire demokratie',
een staatamodel dat door haar beslis
singen langzamerhand afglijdt naar een
plutoniwnstaat.
Op de tweede plaats is de UC zeer be~

langrijk voorde verdere voortgang van
de kernenergie in Nederland. De al. dan
niet uitgebreide UC betekent .een grote
stap verder naar 3 kerncentrales in
Nederland, naar het weer opengaan van
de opwerkingsfabriek in Moll (België)
en naar opslag van radio-aktief afval
en Groningen en Drente, kortom een
grote stap verder naar een plutonium
staat, die tevens een politiestaat is.
Het TEK is op het oegnblik bezig met
een intensieve informatiekampagneonder
de plaatselijke bevolking en' bekijkt
tevens de mogelijkheden van verder
gaande akties en hoe de bevolking daar
over denkt. De volgende vergadering
van de akb zal dan een beslissing ge
nomen worden.

De proefboringen in Groningen en Drentel,
Ook de proefboringen betekenen een
stap verder naar een plutoniumstaat.
De atoomlobby heeft de proefboringen
hard nodig. Meèr kerncentrales bete
kent meer radio-aktiefafval, waar men
nog steeds geen definitieve oplossing
voor gevonden heeft en waar ook nooit
een oplossing voor gevonden zal worden.
Geen oplossing voor het aJval betekent
geen kernenergie, dus het te genhouden
van proefboringen is een stap verder
in het tegenhouden van kerncentrales.
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Wat houdt deze diskussie in~

De AER (algemene energieraad) heeft een
advies gestuurd aan de minister van eko
nomiese zaken waarin hem verteld wordt
hoe hij het beste een dergelijke dis
kussie aan kan pakken; de voorgestelde
procedure is ruwweg als volgt:
eerst wordt er gepraat over de groei
van het energieverbruik, vervolgens
wordt bekeken wat de bijdrage van al
ternatieven energiebronnen kan zijn,
waarna een aftreksom leert hoeveel kern
centrales er dan nog nodig zijn.
Eet idee dat algemeen leefde was dat we
best een brede maatschappelijke dis
kussie willen, maar dan op heel andere,
door onszelf te fo~uleren voorwaarden.
Daarom zullen we tegen de voorgestelde
diskussieprocedure'in het offensief
gaan.

5TR IJ kT UUIl A.K.8.
VrRUOIJDItt G Tor LE.ft

·verheugend van de vergadering van de
23ste W413 de grote opkomst van plaatse
lijke stroomgroepen en energiekcmitees.
Deze vergadering betekende danook een
stap vooruit naar de door ons voorge
stane struktuur van de AKS. In deze
struktuur staan aan de basis de plaatse
1i.jke groepen, of ze nu stroomgroepen
heten of energiekomitees. Als belang
rijk overlegorgaan dient de LSSK, be
staande uit vertegenwoordigers van deze
groepen. We gaan dus uit van het prin
cipe van demokratie aan de basis.
Het is dan de bedoeling dat ~f de LSSK
of een plaatselijke groep akties ini
tiëert. De kriteria voor toelating van
een groep tot de LSSK zijn:
het moet een personenkomitee zijn, de
groep moet een min of meer pe~anent

karakter hebben en natuurlijk een kon
sekwent antikernenergiestandpunt.
Het LEK fungeert dan als een overleg
orgaan tussen politieke partijen (deze
kunnen -en moeten ook- op plaatselijk
nivo binnen een stroomgroep aktief zijn),
aktiegroepen , LSSK en regionale energie
l<omitees.
De LSSK zou zich vooral bezig moeten
houden met de strijd tegen keruenergie,
het LEK zou zich meer algemeen met
energie zaken bezig moeten poDden (LNG1).

Op het ogenblik bestaat de SSK-Nijmegen
uit drie subgroepen, nl. de informatie
groep, die zich bezighoudt met het ver
strekken van informatie op scholen en
elders, het uitgeven van brosjures, het
maken van diaseries;
de kontaktengroep die kontakten onder
houdt met andere groepen, zoals de LSSK
en de Landeskonferenz Nordrhein West
phalen;
de Onderstroomredaktie, die in tOnder
stroomt informatie geeft. over kernener
gie, de akb etc.
De koordinatie van deze groe~'en gebeurt
in de zogenaamde maandagavondgroep, die
bestaat uit mensen van de verschillende
groepen. Deze groep bereidt tevens de
plenaire vergaderingen voor en verricht
sekretariaatswerkzaamheden.
In de plenaire vergadering vinden dis
kussies plaats en worden standpunten be
paald ten opzichte van een en ander.
Naast de verschillende subgroepen be
staan er of zijn in oprichting zgn.
temagroepen. De groepen die al draaien
zijn: de Grohndeprosesgroep (repressie
groep), die steun verleent aan de
slachtoffers van het politiegeweld bij
de demonstraties in Grohnde en Brokdorf
(deze groep wil repressie ook zien als
iets dat ook in Nederland optreedt, denk
maar aan de grote politie-overmacht bij
de Almelodemonstratie),
de groep vakbondspolitiekjwerkg$legen
heid, die kontakten wil gaan o~bouwen

met de basis van de vakbeweging in Nij
megen om zodoende te kolllen tot een wer
kelijke verbreding. van de AD, en de
Kalkargroep die we aJ. eerder genoemd.
hebben. ~erder wor~t gedacht aan o.a.
de volgende tema' s : .alterlls.tieven "
energiepoJ.itiek in Nijmegen, energie
politiek in Nederland,
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He t ligt in de bedoeling dat in deze
temagroepen ook mensen kunnen gaan mee
draaien. van buiten de stroomgroep.
Verder is er op dit moment een dis
kussie gaande over hoe de stroomgroep
inde toekomst de scholing aan moet
pakken. Deze diskussie is vooral ge
baseerd op de ervarlngen met een vijf
tal momenteel nog lopende scholings
groepen, welke door de stroomgroep in
het begin van dit jaar opgezet zijn.
Vragen die beantwoord moeten worden zijn
onder andere: wat is het perspektief wat
je ermee kunt bieden; hoe pak je scho
ling aan voor specifieke groepen, zoals
wijk- en vormingscentra, werkende en
werkeloze jongeren enz.?
Binnenkort wordt aun deze kwestie een
plenaire bijeenkomst gewijd.

NANlf[STATIF
7'ot slot van dit artikel willen we
nog even attenderen op het volgende:
Eind november (de datum is hoogstwa~

schijnlijk 25 november) zal de stroom
groep in de Mensa een manifestatie or
ganiseren om onze toekomstplannen te
vertellen en om de diskussie over hoe
de akties gevoerd moeten worden ook
buiten de akb te laten plaatsvinden.
Er zullen scholingsmogelijkheden aan
geboden worden; tevens zullen er groepen
optreden en films vertoond worden.
Zoals te doen gebruikelijk zal dat ge
heel afgesloten worden met een anti
atoomfeest.
T·ot dan o

Dick van Sas, Ruud Bokkerink.

JULI. IE SNAP'EN T()(J./
WU DIlr IIC DIT MoET
DOEN OM DE D&1t{).
KRIITIE EN DE WERK.
qeLEtJENHEID rE

8&StHERI1IiIt/ J

VIDCUOI
.OE PAUS
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driekwart duitse kerncentrales ligl stil

AANeind
de

Volgens een artikel in BSta lag
juli van dit jaar driekwart van
west duitse kerncentrales stil.
Negen van de veertien centrales zijn
door storingen en reparaties buiten be
drijf en twee werken er op halve kracht.
Elke dag dat een kerncentrale buiten
bedrijf is kost dit een half tot een
miljoen duitse marken.
De totale kapaciteit van de kerncen
trales bedraagt 7312 MW waarvan nu
slechts 2078 MW in bedrijf is:

HET LICHT BLEEF
n,

- De 256 MW-centrale in Lingen ligt
sinds januari 1977 stll omdat er
haarscheurtjes in de stoomgenerator
zaten. Het ziet ernaar uit dat deze
niet meer in bedrijf komt omdat naast
de dure reparatie nu ook een aard
bevingsbescherming en een noodkoel
systeem aangebracht moeten worden.
Hiermee is de centrale de grootste
centrale die aan ontmanteling toe
is. (De grootste tot nu toe was de
100 KW centrale in Niederarchbach.
Deze wordt sinds 1975 bewaakt, wat
elk jaar een miljoen mark kost).
In Lingen verwacht men dat de stra
ling in de centrale pas over 15 jaar
op aanvaardbaar nivo ligt om hem te
kunnen slopen.

-De centrale in Gundremmingen ligt
t.g.v. storingen sinds februari
1977 stil.

- De nieuwe centrale in Olm aan de
Isar is op 15 mei 1978 na 10 dagen
in gebruik te zijn geweest, stopge
zet.

- De 100 KW centrale in Brunsbüttel
is op 18 juni 1978 stilgelegd na_
dat radio-aktief stoom was ontsnapt.

- Half juli werd Biblis-A stilgelegd
nadat een defekt aan de generator
was ontdekt.

Omdat Biblis-B al stil lag, ligt de
grootste kerncentrale ter wereld
(2500 MW) st:i.l.

- De centrale van Obrigheim is op 17
juni 1978 stilgelegd voor reparatie.

- De centrale Unterweser is twee jaar
geleden voltooid maar nog niet in
bedrijf vanwege gerechtelijke pro
cedures.

Verder staat in eerder geLoemd artikel
dat in Amerika een kommissie van het
huis van afgevaardigden heeft 'ontdekt'
dat in tegenstelling tot een wijdver
spreide gedachte, kernenergie niet
langer een goedkope energiebron is.
Ook de afvalkwestie baart de amerikanen
zorgen: de bodemkunde is als wetenschap
te jong en onervaren om zinnige óplos
singen te kunnen geven voor afvalopber
ging. Zo zij er b.v. veel vragen over
het gedrag van steenzout en de hoge op
losbaarheid hiervan en over de verzwak
king van zoutpilaren door pekel.
Ook het in glas verpakken van afval
hebben ze daar al op hun buik geschrever.
In Engeland gaat het ook moeilijk:
Dungeness-B had in 1971 klaar moeten
zijn, maar dat wordt minstens al
1980 (door techniese problemen en ar~
beidskonflikten).
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STOP
De uitbreiding van de ultracen
trifugefabriek van URENCO in
Almelo heeft heel wat heisa ver
oorzaakt. En terecht. Want de UC
in Almelo is niet zomaar een fa
briek waar zomaar een produkt
wordt gemaakt. De UC is een on
derdeel van een multinationaal
concern dat op allerlei manie
ren op de kernenergie markt ak
tief is. De laatste paar maan
den waren voor de UC gouden tij
den. Niet alleen is het contract
met NucleBras (de braziliaanse
staatskernenergiemaatschappij)
getekend, maar ook openden zich
goede vooruitzichten voor verde
re eontracten.
Maar wie of wat is URENCO eigen
lijk? Wat doet URENCO? En wat is
er op URENCO tegen?
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URENCO!
Wie is URENCO?
In 1970 wordt door de regeringen
van Groot-Brittanniä, Nederland
en de Bondsrepubliek Duitsland
een maatschappij tot het "ontwik
kelen en commercieel toepassen
van de gascentrifuge-uranium
verrijkings-methode" opgezet. Een
hele mond vol, maar waar gaat
het om? Bij het opzetten van een
eigen en onafhankelijke kernener
gie industrie bleken de regerin
gen en top-industrie~n op eén
punt erg zwak te staan: In het
EEG gebied lagen geen grote ura
niumvoorraden. Dat betekende dat
de EEG industrieän afhankelijk
zouden worden voor hun kernener
gie-grondstof van de twee kerne
nergie-grondstof van de twee
kernenergie-reuzen Sowjet-Unie
en de Verenigde Staten. Zo'n af
hankelijkheid kan je op de lange
duur nekken. Om dat tevoorkomen,
om zelf aan uranium te kunnen ko
men werd in 1970 UrenC0 opgezet.
Samenwerking op het ve~rijkings

gebied door de Franse en Britse
regering, met behulp van de gas
diffusiemethode, was eerder mis
lukt. De Ultracentrifuge, het
Urenco-systeem, was in het derde
Duitse rijk voor oorlogsdoelein
den uitgedacht. Gelukkig bleken
HitIers technici niet alle pro
blemen te kunnen oplossen. Na de
tweede wereldoorlog werden die
problemen, voor het eerst in de
Sovjet-Unie, wel opgelost. Na
1970 werd deze techniek door de
Britse, Duitse en Nederlandse re
geringen in een goudmijntje om
getoverd.

URENCO Commercieel.
Kernenergie en ook uraniumwinning
en verrijking zijn. erg kapitaal
intensieve ind~rieën. Dat bete
kent dat er voor een paar arbeids
plaatsen in deze industrie enorm
veel geld geïnvesteerd moet wor
den. Voor een uranium-verrijkings-



fabriek gaat hèt dan om vele hon
derden mnjoenenguldens. Dit geld
ligt niet in een enorme bankkluis
te wachten op ieder dir he~ maar
hebben wil. Integendeel, dit geld
moet vrijgemaakt worden door al
lerlei fabrieken te sluiten en
te verkopen. Doordat er door de
kernenergie enorm veel geld wordt
opgeslokt, moeten er veel fa
brieken gesloten worden en de
werknemers komen dan op straat.
Op deze manier draagt de kern
energie bij tot de groeiende
werkeloosheid. Voor een paar al:'
beidsplaatsen bij de UC in Almelo
moest VMF geld vrijmaken door
de SPPM-fabriek in Hengeló te
sluiten en te verkopen. ~oor hon
derden mensen vro: de SPPM op
straat te schoppen," schiep" de
VMF-dir'ektie werkgelegenheid in
de UC-fabriek. Maar netto droeg
de VMF-direktie. alleen maar bij
aan de werkeloosheid in Twente
en natuurlijk aè.n de groei van de
winst voor de aándeelhouders!

#ie zit in de URENCO? .
!<;en naam is al gevallen; de Ver
enigde Machinefabrieken Stork
';ierkspoor. De meerderheid van de
aandelen, 55%, is in handen van
De staat der Nederlanden. De min
derheid zit bij: Shel1 Kernèner
gie ;j. V. (. die beha,J.ve in olie
en chemie ook in uranium-mijn
boaw doet),N.V .Phil1ps Çaoei
la:npenfabriek (de welbekende
elektronikagigant) en N.V.Neder
landse Staatsmijnen. Deze drie
~ebben elk een 10% aandeel.
ue laatste 15}li zijn gelijk verdeeld
door R(n-Schelde-Verolme, scheeps
werëen en machi~efabrieken N.V.
en VMF.Waarom nebben deze grote
ind;.st~ie!!r. semen alleen maar een
minderheioisa':i.r.deel in de ::1tra
Cent~ifuge Nederland J.V.? Voelen
zij nattigheid, verwachten zij dat
neë wel aensslecht zou kunnen
gaan met de UCN? Dit soort don
kere vermoedens komen op als we
zien dat op ljanuari 1978 min-
der dan één derde van het aande
len kapitaal van deze onderne-

ming door deaandeelhouderB is
overgemaakt aan de onderneming.
Dat deze ondernemers de UeN niet
zo vertrouwden, b,J.eek toen zD
vroegen of de Nederlandse Staat,
d.w.z., de belastingbetaler, ij en
ik d:~s, het risiko voor de eerste
uitbreiding op zich. ~Ounemen.
De regering van CDA en PvdA, die
wel vaker er~ ~riende:ijk was ~oor

ond-el!1emerS \. zleb. \<". 1'ee.l tror:lc),
stemde toe en liet zo de belas
tingbetaler dokken voorde UCN!

URENCO Internationaal.
URENCO is niet, alleen door Nederland
se multinationals' opgezet, ook van
Britse en Du~tse kant zijn er grote
belangen in het spel. URENCO bestaat
offioiee1 uit twee ondernemingen:
Centep, die de ultracentrifuges maakt
en URENCO,de verrijki~sonderneming.

Samen worden ze voor het gemak meestal
URENCO genoemd. Achter URE~CO duiken
de namen van enkele van de grootste
multinationale ondernemingen van de
EEG op. Dat zijn bevoorbee1d : Farb
werke Hoechst AG (Chemie), het Rhei
nisoh Westfälische E1ektricitätswerk
(die ook meebouwt in Kalkar), de Am
sterdam-Rotterdam BankN.V., Henkel
G.m.b.H. (een dochter van deneder-.
lands engelse Uni1eve~ N.V.), de Rio
Tinto Zinc Corporation Ltd. {de groot
ste eigenaar van uranium-mijnen op de
ze aarde) en Brit iah Nuo1ear Fue1s Ltd.
De directeur van de enige eigenaar van
British Nuc1ear Fue1s Ltd., Sir John
Hi11, voerde het laatste jaar in de
Engelse pers een felle oampagne om de
UC in Almelo uit te breiden. Daarmee
speelde hij het klaar de engelse re
gering voor zijn karretje te spannen
en deze laatste oefenqe weer diploma
tieke druk uit op Helmut Schmidt. en
Andriea van Agt. In de nederlandse
pers verschenen alleen berièhten over
de druk die Schmidt en Van Agt uitoe
fenden. Blijkbaar durfde de nederland
se pers niet verder te kijken dan het
strand van de Noordzee.
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Voor de Engelse industrlelen was de
UC een zaak van leven of dood. Zonder
de tweede uitbreidlngvan ,de veulj~

kingsfabr1ek in Almelo zou Rio Tinto
Zino misschien zijn overheersende po~

sitie op de uranlum-merkt kunnen ver"
lieze'a. Ook British Nuclear Puels ~d.

die de grootste aandeelhouder is van
URENCO (33,3%), zal op den duur geen
toekomst zien in het alleen werken als
handelskantoor. Overigens zit URENCO
goed gedekt I British Nuclear Fuels Ltd.
wordt voor honderd procent gedekt door
de Britse staat, dat wil zeggen de
britse belastingbetaler. Als we hier
nog het 18,3% aandeel ven de Staat der
Nederlanden bij optellen, dan zien we
dat de belastingbetalers voor meer dan
de helft opdraaten voor URENCO I

URENCO en de uraniumhandel.
Als Urenco alleen maar vreemd
uranium zou verrijken,. zou het
steeds. afhankelijk zijn van de
gene die het uranium levert. Daar
mee zpu Urenco een doodgeboren
kind zijn omdat het dan nooit op
zou kunnen tegen konkurrenten
die wel eigen uranium hebben. Dan
zo~ Urenco en waarschijnlijk de
hele EEG-kernindustrie worden
gekraakt tussen de Amerikaanse
ende Russische industrie. Dat
was natuurlijk niet de bedoeling
'lIDi de EEG-regeringen toen zij
Urenco in het leven riepen.
~aar' gelukkig konden de regering
en de Rio Tinto Zinc warm krij
gen o~ in de Urenco te stappen.
Rio T~nto is de eigenaar van de
Rössingmijn in Namibi~ (zuid
west Afrika) en de Mary Kathleen
iliijn in Australië. Daardoor is
Rio Tinto :üet aHeen de grote
'I. ëcoeter achter de urani ummi jn
bouw in Australië en tegen de on
e.Lw:.a!:e2.ij.kheid '{an Namibi~,
Rio Tin to beheer'st zo ook een be
':'an~r-i,jk deel van de uraniumpro
duKloie. Samen met 12 Europese en
Canadese mijnbouwOndernemingen
stichtte Rio Tinto in het diepste
gehel m in 1973 een kartel. Zo 'n
kartel is een geheim verbond,
~aarbij de deelnemers onder el
kaar afspreken bun p:r'odukt, in dit
geval uranium, niet onder eon be
paalde prijs te leveren. Met ZO'I':
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kartel wordt de prlJs van b.v.
uranium kunstmatig opgedreven.
Zo steeg de prijs van ruw uranium
(de yellow cake) van september
1973 tot september 197n van 25
naar 100 dollar per .kg. Het kar
tel dreef in vijf jaar de prijs
dus tot het viervoudige op. De
Amerikaanse konkurrenten, o.a.
Westinghouse Electric, leden hier
door verliezen van honderden [l'il
joenen per jaar. Via Rio Tinto
Zinc heeft Urenco een dikke vin
ger in de pap van de Uraniumhan
del.

URNNCO in Brazilië.
Het handeltje van Urenco dat tot
nu toe de meeste onrust veroor
zaakte is het kontrakt met Bra
zili~. Dit Vlas het eerste grote
verd:::'ag van Urenco bui ten Neder
land,West Duitsland, Zwitserland,
en Groot-Brittanië. Urenoo zal
het verrijkt urmlium gaan leveren
voor de tweede en derde commer
ciële kerncentrale in de baai
vankgra dos Reis. Hierdoor werd
de Amerikaanse verrijkingsindus
trie natuurlijk erg kwaad; io
mers werd haar monopolie voor
verrijkt urnniumin Brazilië nu
doo~broken. De Amerikanen lieten
het er neit bij zitten, dat wil
zeggen jimmy Carter begon een
aanval op het 'mrdrae; met als
oude truc het argument van de
mensenrechten en de atoombom.
Carter's tragikomische krokodil
letranen hadden weinig invloed
op de Euro;ese zakenmensen en
werden ook snel als komedie ont
maskerd. Veel erger was echter
het feit dat Urenoo zich via dit
verdrag verzekerde van het recht
van eerste klant van de in 1979
te openen llrmüummijn van Nuclé-



bras, de Bra~iliaanse staats
kernenel'gie-maatschappi j, in Po
cos de Caltlas (Mïü,~s Ge:l.'ais). Rio
Tinto ~inc sneed hiermee de Ame
rikaanse mijnbouwreus Kenecott
(bekend in Chili en Zaïre) de pas
af.
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Op zich is het Brazilie-contract van
URENCO een speldeprik: het gaat om
het verrijkt uranium voor twee kern
centrales gedurende de eerste tien
jaar.Voor zijn drie "wetenschappe
lijke" en zijn eerste commerciele
reactor moet Brazilie verrijkt ura
niumin de verenigde staten kopen.
Voor URENCO ia het 1.25% van de af
gesloten contJ:acten. Maar waarom
houdt URENCO aan toch ZO vast aan dit
contract? URENCO beeft voor het u;l.t
breiden van de fabriek in Almelo. in
october 1977 in gebruik gesteld, voor
honderden miljoenen moeten lenen. Dit
geld krijgt URENCO weer terug door het
Brazilie-contract. Tegen de gewoontes
in betaalt NucleBras TQoruit voor het
verrijken. Dat betek.nt voor URENCO
dat er vanaf 1981 geld in 't lae.tje
komt en de leningen at'betaald kunnen
worden.
Het uranium voor het Brazilie-eontract
wordt geleverd door Nrcl.cleBras en dan
verrijkt in de al bestaande fabrieken
in Capenhurst en Almelo. De fabriek in
Almelo wordt namelijk uitgebreid om
wille van de rendabele bedrijfsvoering;

~IAIAtl.~l\Î\ \,<.\.At\\
~t,\{O,\t; L l!t'lli.

Voor het vervullen van de afgesloten
contracten heeft URENCO al genoeg
productie-capaciteit (zie de Pinan
cial Times van 2b-10-1977).

In juli van dit jaar kondigde Nucle
Bras aan dat ze het contract met de
Kraft-Werk-Union (100% van Siemens)
voor 8 kernreactors opnieuw wou be
zien. De ~NU vond dat goed en spoe
dig zullen besprekingen geopend wor
den. Wie nu dacht dat NucleBras te
rugschrok van de risico's van zo
vee1 reactors kwam bedrogen uit. Op
2 sept~mber van dit jaar. tijdens het
tekenen van de contracten met URENCO,
kondigde de direktie van NucleBras
doodleuk aan een nieuwe bestelling
te willen platsen. Volgens NRC-Han
delsnlad wil NucleBras een snelle
kweelreactor in Frankrijk bestellen.
In de delegatie die met president
graaf Valery Giscard-d 'Estaing mee
gaat op staatsbezoek begin october
zitteD topmensen van de franse atoom
industrie (Framatome ). Toevallig ?

Hoewel de vooruitzichten voor URENCO
in Brazilie dus wel goed zijn,hangt
er toch een duistere wolk aan de he
mel. Op 15 april 1978 heeft de rege
ring van de Sowjet Unie, volgens
AFP en 0 Globo. ook verrijkt uranium
aangeboden. Dit aanbod gaat om dezelf
de hoeveelheid als het URENCO-contract
maar tegen een lagere prijs!
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De regering van de Sowjet Unie is
de tot nu toe meest onderschatte
concurrent van URSNCO. ZO levert
de Sowjet Unie oR het ogenblik al
15%. varl het verrijkt uranium dat
gebruikt wordt in West Duitsland.
De concurrentie rondom verdere
leveringen van verrijkt uranium
aan Nuclellre.s zal nog fel worden
en waar gehakt wordt,vallen spaan
ders. En wie dráait er op voor de
schade als er iets mis gaat bij de
ze miljoenenbuisseness?1 Je raad
het al, de belastingbetaler is ge
duldig. De Engelse be1~tingpot,
toch al niet zo vol, is opgescheept
met een garantie-lening van maar
liefst 400 miljoen gulden !

URENCO in.Mexico

Op 10 juli van dit jaar opende het
hoofd van het Mexicaans Nationaal
Fernenergie Instituut, Francisco
Vizcaino Murray, gesprekken met
u~ENCO. Het gaat .om maar liefst
500.000 ton uranium-erts en het
verrijkt uranium voor kernreactors
met e-en totaal vermogen van 18.000
~ègaWattl Deze duizelingwekkende
getallen tonen aan dat· alleen de
grootsten op de uranium- en ver
rijkingsmarkt hier zaken kunnen
doen. De. ragoring van ~exico. is
bang voor haar kernenergie_program
teveel .afhankelijk· te worden van
de Verenigde staten en zoekt daar
om contact met URENCO. 500.000 ton
urani)llll-erts is een aardige kltlif
voor ~io !into Zinco Het verrijken
van dit ert.s, dat ongeveer tien tot
twintig duizend ton uranium ople
vert, is een leuke opgave veor
UREllCO. Ter V'erge lij king: bij het
IlJ'azilie-contract gaat het om
2.• 500 ton over tien jaar verdeeld.
Er is nog niets beslist, maar de
vooruitzichten voor URF~CO zijn
"el goed, volgens de "ingewijden"
tenminste.

URENCO, Japàn en Australie.

Ook in het verre Japan is het kern
energie-tijdperk aangebroken. Zoals
we al eerder in Onderstroom konden
lezen w. rden de zaken daar met voort
varenaheid aangepakt. Wat zijn ver
rijkt uranium betreft is Japan voor
zien tot en met 1990. ~aar omdat Ja.
pan zelf geen grote voorraden ura
niumheeft en het krapte op de we
reldmarkt verwacht, wil het wel een
voorraadje opbouwen. Dit appeltje
voor de dorst is 3.000 ton groot.

pRENCO , Japan en Australie

Die )000 ton uraniUJII draait de Ja
panse kernindustrie er in een jaar
doorheen•.

Maar nooh Japan noch de URENCO-lan
den bezitten grote hOeveelheden
Uranium-erts. Om toch het uranium
VOor de snelgroeiende Japanse kern
industrie te kunnen leveren sloot
een van de URENCO eigenaars con
tracten af met de Australisohe re
gering. Nadat 'er in de eerste helft
van dit jaarinteilsieve C:lnderhande
lingen waren geweest, werd de druk
van Rio Tinto Zinc, de mijnbouw
reus aèhter URENCO ~ beloond. On
langs gaf de Australische regering
toestemming twee nieuwe uraniUJII
mijnen te openen: de Ranger en de
Jabiluka mijn.

Zo vormt URENCO samen met de Japan
se kerni,l1dustrie én de Austrlische
regering een driehoek die Zuid Oost
Azie "stlJrm:rUP" lIlOet maklm voor de
kernenergie. Buiten Japan' ,openden
zioh voor URENCO ook vooruitzioh
ten in l'alwan (een reaotor), Zuid
KC:lrea (twee reaotors), Fillepijnen
(een reactor in aanbouw) en de Yolks
republiek China (in onderhandeling
met Framatome over meerdere reaotors).
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URENCO en de A-bom.

Vooral in Nederland is het laatste
jaar nogal wat onrust ontstaan naar
aanleiding YaIl het gerucht dat URENCO
de Braziliaanse diktatuur aan de A
bom zou helpen. Laten we dit gerucht
eens nader beki~ken. Gesteld dat de
Braziliaanse diktatuur zo'n A-bom
zou willen maken, waar kri~gt zij het
materiaal ervoor dan vandaanZ De A
merikaanse regering heeft in het ka
der van ontwikkelingshulp de Brazi
liaanse regering drie "wetenschappe
lijke" kernreactors geleverd. Deze
staan al sind. de vijftiger jaren in
Rio de Janeiro, Belo Horizonte en Sao
Paulo materiaal vcor atoolllbommen te
maken. De diktatuur kab iedere voor
raad verri~kt uranium krijgen op de
wereldmarkt buiten URENCO om (zie bv.
het aanbod uit de Sowjet Unie). We
zien dat het voor de diktatuur geen
enkel probleelll hoeft te zijn om atoolll
bOllllll8n te maken. Temeer omdat de eigen
lijke constructie van deze helse ma
chines voor iedere in-genieur een
?eu1esohilletje is.

De vraag rij st W&lU'OIll er in bepaal
de kringen zo'n nadruk ia gelegd op
dit gerucht. Wat moest eZ'll8e verhuld
worden?

__e1" we in de geschiedenis van
URENCO duiken valt op dat er van
uit Britse zijde zo'n druk achter
URENCO is gezet. De meeste propa
ganda voor URENCO is in de Enge lse
pers gemaakt, de meeste diplolll&
tleke druk nam van de Engelse re
gering en het meeste geld werd
door de Engelse regering in URENCO
gestoken. Waarom? Welk belang heeft
juist de Engelse regering biJ het
verrijken van uraniumZ Ten eerste
wil de Engelse regering haar staa1l8
kernindustrie (Brit1sh Nuclear Puels
Limited) steunen en ten t...de wordt
in de " .peciale àtdeling" van de
fabriek in Cape.ohurst materiaal ge
maakt voor de reactor in AlderlllaSh
ton. DeH reaotor is van de Engelse
strijdkrachten en maakt het pluto
nium voor de Engelse, NATO, atoom
bommenl

Het maakt een wat huichelachtige in
druk wel vee1 herrie te maken om een
nooit aantoonbare hulp voor een Bra
ziliaanse atoombom en dan te zwijgen
als liet g;t"af O"f8r de serie-produktie
bij onze .Nato,bUur.

Conclusies

We hebben gezien dat URlo.NCO, de door
drie EEG-regeringen opgezette uraniUIII
verrijkings-maatschappi~, veel geld
kost voor "einig werkplaatsen. URENCO
zuigt het geld weg dat voor ande-
re, veel nuttiger, industrien nodig
is. URENCO helpt zo mee de huidige
werkeloosheid nog te verg;t"ote•• 0011:
speelt URENCO een hoofdrol in het
invoeren van ll:ernenergie over de he
le wereld. Deze kernenergie spekt
alleen de zakken van de groot-indua
trielen die voortdurend fabéieken
sluiten en ~e mensen de staat op
schoppen:,0o1ins ia er alleen het ge
vaarl1~1I:e en vieze werk in de kern
industrie (zie Onderstrooa nr. 11),
de vervuilink en hit àtva:l.

Daarom zullen we iA ons eigen blt
lang de strijd tegen URENCO moeten
voortzetten. Na de demonatrati. in
Almelo moeten we nu verdergaan en
het gebruik en de uitbreiding van
URENCO-fabrieken in Engeland. Du1.ts-
land en Nederland verhinderen.
Niet alleen moeten we demonstreren,
we moeten ook de aanmaak en de aan
voer van onderdelen en grondstoffen
voor URENCO stoppen. Voor de
internationale ARa begint de strijd
nu pas goed I

t"\~~i lil



DEURENCO
DEBATTEN

Dit jaar heeft voor een groot deel
gestaan in het teken van Urenco en het
verrijkte uranium. Herhaalde malen is
Almelo in het nieuws geweest: kamer
debatten, demonstratie, besluit tot
uitbreiding. Z.elfs zó ,dat als je een
ovel'zicht zou maken van het nieuws in
de kranten van het afge~open jaar., de
kernenergie en met nallle Almelo hoog
zou scoren. In de krant lees je elke
dag een stukje van een legpuzzel zonder
ooit het geheel te overzien. Daarom
wille,nwe hier een chronologies ·over'"
zicht aanbieden van althans Un gedeel
te van het geheel: de kamerdebatten
eind juni en het verlenen van de eks
portvergunning voor het Verrijkte

uranium. Deze kWberdebatten zouden
achteraf volkomen overbodig blijken te
zijn, want de regering besliste eigen
machtig met voorbijgaan van het parle
ment dat de levering moest doorgaan.
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Het begint 13 januari lllet het prinsie
pebesluit tot uitbreiding van Almelo.
16 januari wordt in het parlement 4e
motie van Houwelingen aangenomen:
Nederland zal pas tot levering van ver
rijkt uranium overgaan als Brazilië
garanties heeft gegeven betreffende de
opslag en het vreedzaam gebruik van
plutonium. Engeland,. West-Duitsland en
Brazilië laten onmi4delijk weten géén
strengere voorwaarden te aksepteren.

Minister van buitenlandse zaken van
der Xlaauw ll.eeft het nu moeilijk: aan
de ene kant de druk van de UrenCO
partners • aan de andere kant de hete
adem 'Van de kame'!' ••• Hij komt da.n ook
me t llivarae te genstrijdige ve rklarin
gen: dé regering zal de motieuitvoe
ren •. ",dé .~egeI:ing kan de moti,e niet
uitvoeoren.



Op 4 maart demonstreren 40.000 mensen
in Almelo tegen de UC-fabriek. Sommi
gen tegen de uitbreiding ervan.
Op 10 maart neemt het Amerikaanse kon
gres een wet aan die de levering van
verrijkt uranium aan strengere voor
waarden bindt.
In maart en april wordt - met weinig
resultaat - met de Urenco-partners
onderhandeld over de leveringsvoorwaar
den"
Op 16 mei gaat in Almelo de eerste
bulldozer aan de gang: weliswaar zon
der vergunning, maar ruim voor de eer
ste winternachtvoEst.

Ondanks herhaalde vragen blijft van
der Klaauw zwijgen over de onderhan
delingsresultaten. Misschien wel omdat
er geen resultaten zijn •••
Ondertussen stelt het kabinet een be
sluit uit omdat binnen bet CDA nog
geen overeenstemming bestaat. Van Hou
welingen, Aantjes, de Bóer en zelfe
Lubbers liggen nog dware. De Volks_
krant -onze bron. neemt. bet verzet in
de kamer nog beel (te) serieus.
Duitsland zegt wel bereid te zijn mee
te werken aan een wereldwijde opslag
regeling voor plutonium, maar wil bet
kontrakt met Brazilië daar buiter.
houden.

De problemen zitten dus in de kontrole
van het plutonium dat vrij gaat komen
en middels een te leveren opwerkings
fabriek geschikt gemaakt kan worden
voor de fabrikage van bammen. Via het
Weense atoomburo IAEA wordt gewerkt
aan een regeling voor de opslag van
plutonium. Maar voor 1981 -begin van
de levering- zal zo'n regeling beslist
niet klaar zijn. Een aparte regeling
van de drie Urenco-partners met Brazi
lië nu -die wél voer 1981 klaar zou
moeten zijn- wijzen Engeland, Duits
land en Brazilië van de hand. Men wil
hooguit twee jaar voor het opwerken
gaat beginnen hierover opnieuw gaan
praten. Maar het plutonium is dan al
lang in Brazilië. (Het IAEA heeft bij
andere gelegenheden al toegegeven dat
een effektieve kontrole op de splijt
stof helemaal niet mogelijk ~s - ook
als er afspraken zijn. Of kontrole suk
ses heeft hangt af van de "goede trouw"
van de partners.)

20 juni: de direkteur van UCN ~eder

land wordt ongeduldig. Er is al te veel
tijd verloren; de eksportvergunning
moet er nu komen.
21 juni: het langverwachte regerings
standpunt; de eksportvergunning moet
doorgaan, ook zonder "waterdichte" ga
ranties. De motie van Houwelingen is
niet uitvoerbaar.
22 juni: het CDA werkt aan een eensge
zind standpunt. (Hieruit blijkt al dat
het niet om de zaak gaat, maar om het
bewaren van de partijdiscipline.) De
Volkskrant doet nog optimisties: er
zouden meer stemmen binnen het CDA ko
men die aan de motie van H. vast willen
houden. Deze zelf beweert op 23 juni:

Het is "niet relevant dat zijn motie
moet worden uitgevoerd, maar dat het
veel meer gaat om de politieke konse
kwenties voor fraktie en kabinet en
voor de mogelijkheden .!!,.e,!! ~O!!!JlL.0!!i~ 1e_
vinden "
24-jünI: betoging in Den Haag.
26 juni: een idee van de PvdA: regel de
de uitvoer van verrijkt uranium ( en
andere "proliferatiegevoelige zaken")
met een aparte wet.
28 juni: het begin van de Urenco-de
batten. We laten even de Volkskrant
aan het woord vanwege de merkwaardige
berichten van deze dag:
De kop:"CDA zet kabinet klem in UC
zaak" en:"De grootste regeringspartij
houdt vast aan waterdichte garanties
tegen misbruik van de splijtstof voor
dat de levering in 1981 begint."
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Maar dan: "Een keiharde opstelling van
het CDA maar zelfs in de kring Van de
oppositie wordt getwijfeld of de nu
gerezen politieke problemen zelfs maar
een ministerskrisis tot gevolg zulle']
hebben. Aantjes immer he~ft verklaard
dat de christen-demokraten het niet
willen laten aankomen op een breuk met
het kabinet."
Dus dát is de keiharde opstelling van
het CDA. We vragen ons af hoe de Volks
krant er toe komt deze stoere taal af
te drukken die dan ollmiddelijk wordt
ontkracht! De Volkskrant blijft tegen
beter weten in het verzet van van Hou
welingen en Aantjes serieus nemen.

!
.I

/

29 juni: van Agt neemt alle twijfels
weg; de regering had het parlement
het laatste woord beloofd (wat ~ij for
meel niet hoefde te doen want voor een
eksportvergunning is geen toestemming
van de kamer nodig), maar trekt dit nu
in. Er is een 'nieuwe situatie'ontstaan,
de andere partners dreigen zich terug
te trekken (dit was natuurlijk allang
zo). De regering zal een afkeuring van
de kamer naast zich ne~r leggen. De
regering zal zelf wel beslissen, in
gunstige zin dus. Van Brazilië is er
een mondelinge toezegging d~t er voor
1986 een plutonium opslagregeling zal
zijn. De eksportvergunning zal doorgaan
30 juni: het CDA geeft toe aan de re
gering met enig voorbehoud; bij de le
vering in 1981 zou moeten blijken of
er genoeg voortgang is gemaakt met de
opslagregeling. Het parlement mag dit
echter niet beoordelen, maar de rege
ring. Een komplete nederlaag voor de
"linkervleugel"van het CDA. Van Agt
heeft goed geschat: Aantjes c.s. draa
ien volledig bij. West-duitsland en

t8

de Westduitse partner Uranit reageren
verheugd. De weg is nu ook vrij voor
uitbreiding van Almelo.

5 juli: brief van de regering aan U
renco waarin een eksportvergunning in
het vooruit-zicht wordt gesteld. (Dit
wordt trouwens pas een week later be
kend) De kamer krijgt alleen achteraf
inzage, ook pas nadat de Urenco-kom
missie op 14-7 bijeen is geweest om
het kontrakt rond te krijgen.
14 sept: Opnieuw Urencodebatten oVer
de zg. "notawisseling" tussen de vier
partners. In deze nota's zijn de eks
portkonditiee vastgelegd, maar ont-

breekt het voorbehoud dat 4~ regering
de kamer in, juni heeft toegezegdlIl
Daarmee is de laatste kontrolemoge
lijkheid die Nederland. had uit het
kontrakt veI'dwenen.

Resumerend zijn er dus twee dingen ge
beurd:
1) De regering heeft alle voorwaarden
laten vallen tot en met het laatste
zwakke voorbehoud dat in juni nog was
overeengekomen over de "vorderingen in
de richting van een opsl.agr.egeling"
2) De beslissingsbevoegdheid is volle
dig aan het parlement onttrokken. De
regering beslist volledig eigenmachtig
over het verlenen van de eksportvergun
ning



Tot zover dit overzicht. Hoe
wel Je uit krantebarichten an
ders v$·rmoedt, is het Nederland
se ·parlementaire gebeuren la.ng 
n:.et het enige wat er over ont
wikkelingen rond Almelo, Urenee 
en Brazilië te zeggen is, en 
ook ·niet het belans'r.ijkste wat 
er over te zeggen is. Dat zal 
uit bovenstaande ook wel d·..lide
lijk geworden zijn. 
Het hele debat rond de uranium
eksport ~s een achterhoedege
vecht gebleken, een politiek 
spelletje waar iedereen met zo 
weinig mogelijk kleerscheuren 
probeert af te komen, en zo 
mogelijk het gezicht van de ei
gen partij wat op te poetsen. 
(Zelfs van.Agt en van d.e Klaauw 
krijgen komplimentjea omdat ze 
toch zo 'h.un best gedaan hebben 
om de motie v H. uit~evoerd te 
krijgen.) ~ 

Er. wordt al lang niet meer ge
praat over kernenergie ja of 
nee, niet over Almelo ja of nee 
en ook niet .meer over of dat 
ding nou uitgebreid mo.e:t worden 
of nie.t. In de loop 

van het debat ook nie.t meer 
over levering aan de militaire 
junta van Brazilië, er wordt 
alleen nog wat gebakkelei:i over 
de voorwaarden waaronder,de 
splijtsto~ wel geleverd gaat 
worden. Want dat er geleverd 

word·t; staat en stond allang 
vast, om dat tegen te houden 
is heel wat meer nodig dan wat 
gekrakee.l in de kamer. Deze en 
de.vorige regering hebben zich 
aJ,lang juridies vf:lstgelegd. Op 
14 juli 19/6 heeft het kabinet
den Uyl al in principe töestem-
ming verleend. Tot begin dit 
jaar wordt nog wel volgehouden 
dat het .Nederlandse parlement 
een vetorecht zou hebben, maar 
ook dit blijkt een volstrekt 
lege frase. Kommerciële belan
g~n wegen zwaarder dan princi
piële of "etiese" standpunten 
(voor zover die aanwezig zijn, 
tenminste). Als Nederlani wei
gert Brazilië te leveren, of 

uit Urenco stapt, d~~ is het 
niet alleeh moeilijker om "een 
aktie~e bijdrage tegen de ve~
$preiding van kernwapens te 
lev:eren", zoals men zo graag 
redeneert, maar wordt het ook 
moeilijker om wat m~.e te pikken 
van de internationale uranium
markt ( 11 Frank.rijk en de Sowjet
Unie staan ook te popelen om 
een kontrakt met Brazilië te 
sluit'en 11

). 

Toestemmingen worden verleend 
zonder dat het; -parlement wordt 
gehoord, ondertussen wordt ook 
alvast met de uitbreidingswerk
zaamhe·ien i.n .Almelo begonnen. 
pe volgende keer dat het parle
ment weer haar·Almelo-spelletje 
mag spelen, is waarschijnlijk 
in 1983 als de uranium al lang 
e'n breed. in Brazilië ligt. 
Nou ze zien maar. 

toon & hans 



NIEUWE PLANNEN MET .KALK AR 
Snelle Broeder of Plutoniumbrander? 

~ijdens de laatste dagen van sep
tember kwam de s.n.elle kweekrea·c
tor 1n aanbouw in Kalkar weer eens 
in het nieuws. De minister van 
economische zakèn van de deelstaat 
Noord~Rijnland-Westfalen, waar de 
snelle broeder gebouwd wordt, hield 
een persconferentie. Op die pers
conferentie kondigde de minister, 
Horst-Ludwig Riemer (FDP), a.an de 
opzet van de reactor in Kalkar te 
willen veranderea. Wat zijn eigen
lijk de bezwaren tegen de snelle 
kweekreactor van Riemer en wat voor 
andere mogelijkheden zie.t hij voor 
de reactor in Kalkar ? 

RfEMER5 BE lVIAREN 
Het eerste probleem dat Riemer ziet 
is dat de snelle kweekractor ons aan 
een"plutonium-economie"helpt. Wat er 
precies met dit toverwoord bedoeld 
wordt, blijft onduidelijk.Het feit 
bli~ft staan dat in 1940 er op deze 
aarde ongeveer 1 tot 2 gram pluto
nium was. Nu,· in het begin van het 
kernenergie-tijdperk, zijn er hon
derden en duizenden tonnen van dit 
goedje bijgemaakt. Wat snel gebroed 
meer.of minder zal nu niet meer zo 
veel uitmaken zou je zo zeggen. 

MfNDI!R YR!IAG 

Een tweede punt van bezwaar tegen de 
snelle kweekreactor zijn de "veel 
te hoge" schattingen van de behoef
te aan electiciteit. Door de crisis 
is bet verbruik van energie in de 
industrie, de grootste verbruiker, 
en de groei van het verbruik ach
tergebleven bij de schattingen. 
Riemer spreekt dan ook van een 
"overcapaciteit ·van electrische 
centrales". Omdat de krapte op de 
electriciteitsmarkt voorlopig nog 
wel op zich zal op zich zal laten 
wachten vind Riemer dat er "binnen 
afzienbare tijd geen nieuwe kern-
centrale nodig" is. · 

!0 

Een punt verzwijgt de "pragmatische 
technocraat" Riemer. Bij proetnemin
g~n in ~et opwertingscentrum te La 
Hague.(bij Cherbourg in de Norman
die) in het voorjaar van 1977 werd 
een vervelende ontdekking gedaan. 
In dit centrum, het enige ~er wereld 
dat op industriele schaal werkt, 
bleek dat men het materiaal uit een 
snelle kweekreactor niet kon verwer
ken. Het materiaal was namelijk zo 
radioactief dat de beveiliging in de 
speciale a~deling onvoldoende was. 

(zie ook Onderstroom nummer 12). 

Voor het verwerken van materiaal 
uit snelle kweekreactors zal een 
volledil nieuwe fabriek gebouwd 
moeten worden. Of daarmee de huidige 
problemen zullen worden opgelost is 
nog maar de vraag. Helemaal twijfel
achtig is het dus of het nog te kwe
ken plutonium uit de snelle kweker 
ooit gezuiverd en gebruikt kan wor
den. Het is op het ogenblik zelfs 
waarschijnlijk dat het plutonium 
~levend begraven" wordt in de sne~
le kweekreactor• tenzij de kweekre
actor ontploft natuurlijk. Op deze 
manier levert dè snelle kweekreactor 
natuurlijk nooit plutonium voor ener• 
gieproductie. Om nog maar te zwijgen 
van de enorme hoeveelheden plutonium 
die nodig zijn voor eventuele atoom
bommen1 

ALTERNA Ti E:F ? 
• 

Om nu toch de bouw van de reactor in 
Kalkar te redden bedacht Riemer een 
"nieuw type" reactor. Hij wil de in
vesteringen, die nu al in de honder
den miljoenen lopen, terugverdienen 
door van de snelle kweekreactor een 
plutoaium-verbrander te maken. Wat is 
dit nu we~.? Met de plutonium-ver
brander bedoelt Riemer een.reactor 
die het plutonium., dat gevormd · 
wordt in de gewone kernreac.tor, lang
zaam verbruikt. Natuurlijk komt hier 
weer energie bij vrij. Zo wil Riemer 



twee vliegen in een klap vangen: hij 
raakt het uiterst giftige en onhan
delbare plutonium kwijt en haalt er 
tegelijkertijd toch nog zoveel moge
lijk electriciteit uit. Een ander 
voordeel van dit idee is dat hij 
verwacht een dee~ van de tegenstan• 
ders van kernenergie te kunnen ver
warren. Zo hoopt hi3 zonder kWeek
reactor de kernenergie toch aan stra
lende toekomst te helpen. Maar hoe 
dan ook, kernenergie blijft kernener
gie en de strijd zal doorgaan met of 
zonder het uitbroedsel van Riemer1 

WERELDSiTUATiE 
Ook al zal in de BRD de snelle kweek
reactor misschien niet doorgaan, dat 
betekent nog niet dat we van het dir~ 
af zijn. In de Veren·igde Staten zal 
spoedig besloten worden tot de bouw 
van twee experimentele kwekers, in 
Engeland is de bouw van een commer
ciele kweker onlangs goedgekeurd en 
in de Sawlet Unie, de eerste met de 
snelle kweker,zijn er twee nieuwe kwe
kers naast de huidige twee in aanbouw~ 
Dat "klein duimpje" BRD er misschien 
mee stopt1 betekent zeker nie* dat het. 
met het snelle gebroed gedaan is ! 

MARTIN POOT 

GEEN RADIOAKTIEF 
AFVAL IN GRONINGEN 

Inleiding 
in een brief, gedateerd 18 juli· 
.19'78, kondigt de minister van 
gconomische Zaken, mede namens 
drie van zijn ambtgenoten, "een 
maatschappel :j.ke diskussie over de 
toepassing van de kernenei·gie 
voor de elektriciteitsopwekking" 
aan. In hun brief schrijven de mi
nisters dat tegen het eind ~tan 
de tachtiger jaren de huidige 
elektriciteitscentrales vervan
gen moeten worden: vanwege de 
lange bouwti,jd van een kerncentra
le moet de beslui tvot·ming in 
1982 afgerond zijn, wil in 1990 
een nieuwe kerncentrale gereed 
zijn. 
Volgens de regeringsverklaring 
van november iïO!'ig jaar dient 
echter eerst een aanvaardbare 
oplossing voor de opslag van 
radioaktief afval gevonden te 
z.ijn, voordat er kerncenti·ales 
gebouwd mogen worden. Ook in de 
maatschappelijke diskussie over 
kernenergie is dit één van de 
centrale punten. 

De Interdepartementale Commis
sie voor de Kernener~ie (ICK) 
heeft eGhter in haar eerste in
te:rim-rapport laten weten dat ze 
4 tot 6 jaa.r :nodig denkt te heb
ben voor het onderzoek van de 
zoutkoepels die ze heeft uitge
zocht als mogel~ke opslagplaats· 
voor kernafval. 
Men zou dus.denken dat op z'n 
vroegst tussen 1983 en 1985 een 
besluit over de bouw var. kern
centrales genon1en kan worden~ 
rekening houdend met nog een jaar 
diskussie over de resultaten van 
het onderzoek. Maar omdat.de mi
nister de besluitvorming al in 
1982 af wil ronden, :is de rege
ring van mening " dat het onder
zoek versneld zal moe~·worden 
uitgevoerd".-Dé regerlng heeft de 
betrokken orgaliisa tie derhal.ve 
verzocht tot deze versnelde uit
voering over te gaan en verde:t· 
heeft de regering "een beroep 
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gedaan op de besturen Yan de be
rokken provincies en f.~emeenten om 
•...• medewerking te.vérlenen om 
het onderzoek mogelijk ·te maken'!. 
Het zal niet iedereen du1.delijk 
z.ijn, wat .de bete".irnis van de laat
ste is; de besturen van Gronin._ 
gen en Drenthe en van de gemeen
t.e:rl waarin d·e voor ·onderzoek uit
'f·erkoren zoutkoepels liggen 
(Gasselte-Drouwen, Schoonlo Pie
te.rburen, Onstwedde en Anlo~ zal 
het des .. te duidelijker zijn. Tus
sen de regels door worden ze fei
tel:iJ'k. beleefd verzocht de. komen
de t\tJeE:l. jaar hun opvattingen 
over hoe een maatschappelijke dis- · 
kusr:de ook gevoerd kan worden en 
hun politieke vertaling van aan
vaardbaarheid van de opslag· van 
radioaktier afval niet te laten 
bl.ijke-n-•. 

Na aankondigingen V8.l"l het voo.rge
nomen onderzoek naar de zoutkoe
pels~ medio 1976, ~i in Gronin
gen. en Drenthe vrjj uitgebreid 
over kernafval en kernen,.er.gi ~ ge
d.isku.ssi~erd. ·n~ betrokke:n ·pro
vhlCies en gemeenten beslo-t-en 
toen op geen enkele wijze mede
werking te verlene.n aan het on
derzoek in de zoutkoepels, ster
lter nog, rnet alle legale midde
len het onderzoek-zo veel.moge
lJjk tegen te we.rken. Het is een 
teten aan· de wand dat in decem
ber 1977 de statenfraktie van 
lte t CDA van Groningen een b"L"·o
ehure publiceerde waarin de op
elag van rad.ioa.ktief afval in 
zoutkoepels wErd afgewezen. 

Rad.ioakti vi te i t 

H.r.Hi:ioaktieve stoffen zenden stra
ling uit die schade kan veroor
z::iken bij mensen, dieren, planten 
en goed.~;;re. De radioakti v·i te .i t 
van een stof neemt af :i.n de loop 
-..ran de tijd. Op . een zeker moroen t 
j s er geen gevaar meer.· Tot we 
d.at moment bereiken mogen de ra
dioaktieve stoffen niet in aa~
ráking komen met de biosfeer~- De 
lengtf: var.::. de gevaarlijlee periode. 
'111o:r·d.t bepaald Q.oor de .halfwaarde
\jjd, ·de tijd waar.in d.e stof de 
ltelf'"t van zijn aktivi tiet ver
li.est .. 
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Van sommige stoffen is de half
waarde-tijd minder dan een sekon
de~ van andere tienduizenden 
tot miljoenen jaren. Zo is de 
halfwaardet~d van plutonium-239 
24.400 jaar; d.w~z. als we nu 
~~n kilo van dat plutonium hebben 
f.s er in het jaar 26.378 nog een 
halve kilo over. Gegeven het 
feit dat na inademing van één
tienduizendste gram plu"t;;onium de 
kans op verlijden. groot is~ moet 
plutonium vele tiendui-zenden ja
ren veilig opgeborgen w®rden. 
Zoutkoepels 

De nederlandse overheid gaat er 
van uit dat zoutkoepels uitste
kend geschikt lijken voor de op
slag van kernafval: in een bro
chure van. het minist.er.ie van Eco
nomische·zaken kuuillBn we lezen: 
de zoutkoepels "z:ijn sinds hun 
ontstaan, zo'n 200 tot 220 mil
joen jaar geleden, niet o-f nau
welijks veranderd u. Daarom zijn 
de zoutkoepels geschikt voor de 
opslag van kern~fval .. 
Deze argumentat-ie' is· echter on
·ju.ist:. Wat is namelijk het geval? 
N"a de vorming van de zoutlagen 
(ongeveer 1000 meter dik), zo'n 
200 miljoen jaar gelederit: vorm
den zi.ch nieuwe aardlagen. daar
bovenop met een dikte van. 2.000 
tot 4000 meter. Steenzout is ech
ter lichter dan de aardlagen, 
zodat daardoor een instabiele 
situatie ont.stond .. Door de druk 
van de bovenliggende lagen wo.rdt 
het zout plastisch, kan het-gaan 
kruipen~ en.door de bovenlig
gende aardlagen heen stoten. 
De Ul. tstulpingen van de zoutla
gen die. daarbij ontstonden zijn 
tot de huidige zoutkoepels uitge-

·groeid. 
Om een stabiel evenwicht te be
reiken zou een zoutkoepel van 
2000 meter dikte ongeveer 275 
meter boven het aardoppervlak uit 
moet steken (op dezelfde manier 
als alleen het topje van de ijs
berg boven het water uitsteekt). 
In het huidige klimaat in onze 
streken gebeurt dit niet, omdat 
het zout ·door het aanwezige grond~ 
water wordt opgelost. In droge 
gebieden, zoals Zuid-Iran, 
komt het zout wel aan de opper
.vlakteo 
Gezien het feit dat na het ont
st 



staan van de thans op ongeveer
3000 meter liggende zoutlagen
de zoutkoepels tot op een paar
honderd meter van het aardopper
vlakte zijn gekropen. kan. men
moeilijk volhouden dat in de af
gelopen 200 .miljoen jaar van hun
bestaan niets met de zoutkoe
pels gebeurd is; hoogstens zijn
ze niet helemaal opgelost.

Opzet onderzoek en proefboringen

Het onderzoek zal bestaan uit
twee fasen. De e~rste·fase is
het zogeheten geologi.sch en hy
drologisch onderzoek. In de om
geving van de zoutkoepels zullen
een aantal ondiepe boringen wor
den verricht (minder dan 300 me
ter diep) om vast te stellen of
de zoutkoepel kontakt peeft met
het grondwater. Per zoutkoepel
zijn hiervoor - volgens de plan
nen- teu hoogste 6 boringen no
di.g. Voor deze boringen hoeft
geen vergunning verleend te wor
den. tenzij bij de boringen zelf
gebruik wordt gemaakt van radio
aktief materiaal. De eigenaar van
de grond moet wel toestèn~ing ge
ven.
De tweede fase van het onderzoek
bestaat Uit proefboringen in.het
zout zelf. Deze zullen zoveel mo
gelijk gebeuren boven de top van
de zoutkoepel. De boorgaten moe
ten op een afstand van ongeveer
2?0 meter liggen. Aanvankelijk
dacht de regering aan 3-diepebo
x-ingen per zoutkoepel. Later ble
ken 2 borin en voldoende om in:
zicht te krijgen in de samenstel
ling van de zoutkoepel.
Het is echter zo dat twee diepe
boringen niet voldoende zijn.
Zo kan volgens de geoloog Richter
Bernburg de geschiktheid van een
zoutkoeoeI slechts bewezen wor
den na het aanleggen van een
schacht van waaruit horizontale
proefboringen gedaan zouden moe
teL worden. De geoloog Venzlaff
wijst er OP. ~at proefporingen no
dig zijn om uit te vinden in welk
deel van de zoutkoepel 4e di~-
s te lagen zui ver .steenzout voor
kO!llen. Ook kan niet uitgesloten
worden dat de kruipbewegingen
zo intensief waren, dat het hele
maal niet tot een opeenhoping
van zuiver steenzout is gekomen.
In dit geval kan men beter een
ander-e koepel onderzoeken..

van aardenne
zet eerste .spade

Kriteria geschikt~outkoepel

Met behulp van de proefboringen
is het volgens de overheid vast
te stellen in hoeverre een zout
koepel voldoet aan de kriteria
die opgesteld zijn. Deze kriteria
zijn echter vaag en onduidelijk ge
for~l1eerd. Herhaaldelijk tref
fen we termen aan als 'bij voor
keur'. 'grote aandacht moet Wor
den geschonken'. 'rekening moet
worden gehouden met'. 'zo zuiver
mogelijk'. Het is ons niet duide
lijk wat men precies met deze
termen bedoelt; wat is I zo zui
ver mogelijk precies' precies,
hoe zwaar telt 'grote aandacht'?
MetdeLe formuleringen kunnen de
resultaten van de preofboringen
makkelijk zo uitgelegd WOrden
dat de zoutkoepels geschik't blij
ken te zijn voor de opslag van
kern~val. He·t onde:. zoek kan ge
woon niet negatief uitvallen.

Doel van dè prdefboringen

Het doel vanhet onderzoek zou
moeten zijn, na te gaan of' de zout
koepels geschikt zijn voor de op
slag van kernafval. Maar er zijn
vele aanwijzingen dat het onder
zoek gebruixt zal worden om de
beste zoutkoepel uit te zoeken.



Eén van de aanwijzingen treffen
we aan in een rapport van de
Rijke Geologische dienst, waarin
staat dat een van de taken die
verricht moeten worden is:
"Geschiktheids studie 'en algemene
risiko-analyse met het doel de
aanvaarding van het publiek-en
het bestuur te krijgen". Met
andere woorden, het staat al vast
dat het kernafval in zoutkoepels
pgeslagen zal worden, en nu moet
de bevolking er van overtuigd
worden dat het allemaal in orde
is.

Mythen over kernafval

Door de Neder landse regering
worden allerlei onjuiste a~gu

menten over kernafval gebruikt.
Eén van de meest voorkomende is
dat de proefboringen door meoten
gaan, omdat het grootste deel van
het afval dat hier ten lande
wordt geproduceerd niet afkom
stig is van kerncentrales maar
van ziekenhuizen en wetenschappe
lijke laboratoria. Maar, van 1963
tot 1970 werd nog geen 100m3
niet samengeperst afval opgehaald
afkomstig uit ziekenhuizen en
wetenschappelijke laboratoria.
terwijl alleen al in 1971 van de
Dode~aard-kerncentrale (50MWe)
180m niet samengeperst laag
aktief àfval afkomstig was.
Daar komt dan nog bij dat het af
val van opwerkingsfabrieken ve
le honderden malen gevaarlijker is
dan het afval van ziekenhuizen
en laboratoria en dus nog langer
veilig opgeborgen zou moeten
worden.

De hoeveelheid afval wordt
onderschat

Als de brandstof ongeveer 3 jaar
in een kerncentrale is gebruikt,
is de hoeveelheid uranium vermin
derd en kan de kernsplijting niet
meer zo goed verlopen. De uitge
werkte brandstof kan men in z'n
geheel beschouwen als afval. Ook
kan men de brandstof naar een
opwerkingsfabriek sturen, waar
uit de brandstof het nog reste
rende uranium, en het in de kern
centrale gevormde plutonium wordt
gehaald; wat overblijft is afval.
Een deel van dit afval noemt men
wel kernsplijtingsafval. De
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Nederlandse regering gaat er van
uit dat alleen dit afval terug
gestuurd zal worden naar Neder
land. Maar het is de vraag of men
daar vanuit mag gaan. Het overi
ge afval van een opwerkingsfa
briek bevat bestanddelen die zeer
gevaarlijk zijn. Er is dus meer
afval dan je denkt.
Als een kerncentrale uitgediend
is, is de kerncentrale zelf
radioaktief geworden. Het is
niet goed mogelijk de kerncen
trale zonder meer af te breken.
Een groot deel van de kerncentra
le moet als hoog radioaktief
afval beschouwd en als zodanig
behandeld worden. Ook over deze
hoeveelheid radioàktief afval
zwijgt de Nederlandse regering
in alle talen.

Konklusie

Aan het onderzoek en de proef
boringen kleven zoveel bezwaren,
dat het niet verantwoord is de
proefboringen zonder meer door
te laten gaan. Helaas is de over
heid tot nu toe niet bereid ge
weest naar onze bezwaren te
luisteren. Alle bezwaren zijn
zonder meer weggewuifd.
Nu wil de regering het onderzoek
en de proefboringen ook nog ver
sneld uitvoeren, vanwege de te
houden maatschappelijke diskussie
over kernenergie.
Het lijkt er op, dat oVer de
hierboven genoemde bezwaren tegen
de proefboringen niet gepraat mag
worden. Dit vinden we een onaan
vaardbare inperking van de te
houden maatschappelijke diskussie.
Als over de proefboringen zoveel
vragen opkomen, wanneer er zoveel
twijfels rijzen, heeft die dis
kussie over kernenergie dan nog
wel zin, als je over die vragen
en twijfels niet mag praten?
Of worden we gewoon voor het
lapje gehouden?
Gelukkig blijkt in Drenthe en Gro
ningen nog steeds verzet te be
staan tegen ûe proefboringen.
Men heeft het gevoel dat de re
gering de zaàk door wil drukken.
Velen hebben geen vertrouwen
meer in de overheid. Met andere
woorden. door haar handelswijze
schept de overheid een klimaat
waar de tegnstellingen groter
zullen worden.



Het beste is dus voorkomen dat
er radioa~t1ef afval geproduceerd
wordt: dus geen kernenergie en
geen radioaktief afval in zout
koepels of wwar dan ook •

Noot: dit artikel bevat slechts
enkele bezwaren tegen de proef
boringen; voor een meer uitge
breide behandeling verwijs ik naar
het oktobernummer 1978 van het
blad Wetenschap en Samenleving.

Herman Damveld

OPEN BRIEF AAN DE LEDE!i VAN DE TWEEDE KAMER EN DE LANDELIKE PERS

Proefbori~gen moeten worden gestopt!
De regering is van plan de proefboringen naar de opslag van
radio-aktiefafval in zoutkoepels versneld uit te voeren, opdat
de resultaten daarvan een rol kunnen spelen in de te houden
maatschappelijke diskussie over atoomenergie.
De Alarmgroepen atoompla~en in Drente en Gro~ingen evenals
de landelijke stroomgroep stop kernenergie zijn fel tegen
deze plannen. De bevol~ing heeft zich duidelijk uitgesproken
tegen de proefboringen: 26.000 handtekeningen en duizenden
demonstranten in februari 1977. Ook hebben de provinsiale
besturen van Groningen en Drente alsmede de gemeentebesturen
van Anlo, Eenrun, Stadskanaal, Gasselte J Rolde en Borger op 3
oktober jongstleden nogmaals bepaald g~en medewerking te zullen
verlenen aan de proefboringen.
De regering was en is eohter niet bereid te luisteren naar de
bezwaren. Sterker nog, van de voorliohting en openheid die de
regering heef~ toegezegd, is niets terecht geko~en; de aktie
groepen moesten zelf voor voorliohting zorgen. Door deze handelS
wijze van. de overheid wordt ernstig inbreuk gemaakt op het recht
van de mensp-n om zélf een beslissende invloed uit te oefenen
op wat er in hun omgeving gebeurt.
Een maatsohappelijke diskussie over atoo~energie heeft een zear
betrekkelijke waarde omdat er al zeer veel voori~geno~en stand
p~ten zijn en omdat -het hele onderzoek al in volle gang is en
Europees gedikteerd wordt,- het buiten de betrokkenen en de ver
antwoordelijke besturen Ol'lgaat,- van van o::;>enheid en meebeslissen
geen spr3ke is.
Daarom zullen we eerst moeten ~nen kiezen welke energievorm
wij willen, met eerlijke en open informatie OVer: de energievoor
raden, alternatieve mogelijkheden, mogelijke besparingen en
beperkingen van het energieverbruik.
Daarom eisen wij stopzetting van alle atoomenergieaktiviteiten.
Wij vragen U, leden van de tweede kamer, erbij de regering op
aan te dringen om het onderzoek en de proefboringen naar de opslag
van radio··aktief afval in zoutkoepels niet te laten doorgaan.
Deze brief is terondertekenlng voorgelegd aan politieke parti~en,

milieuorganisaties, kerkelijke organisaties, antikernenergie-or
ganisaties en andere in Nederland.



SCHOLINGSSERIE
In de vorige Onderstroom was het
eerste deel van de scholingsserie
afgedrukt. We moeten ons nog ver
ontschuldigen voor de belabberde
druktechniese kwaliteit van dat
eerste deel. In de volgende delen
worden de principes en onderdelen
van kernreaktors uitgelegd en we
volgen de splijtstofcyclus van het
begin tot het einde. Dat wil zeg
gen de hele weg die het uranium
volgt vanaf de mijn tot aan de af
val-opslag.

SPLIJTSTO.F
CYCLUS

Inleiding in de teorie en techniek
van kerncentrales:

~~~~~ggE~~~~~~L_~P!~j~ê~Qf·

De overeenkomst tussen een kern
bom en een kerncentrale is, dat in
beide kernen gespleten worden,
waarbij erg veel energie vrij komt.
Voorts veroorzaakt het splijten
van een kern indirekt het splijten
van 1 tot3 andere kernen, zodat
men van een.kettingreaktie kan
spreken. Stoffen die zich op een
dergelijke manier gedragen noemt
men splijtstoffen, De bekendste
splijtstoffen zijn Uranium-235 en
Plutonium-239. Bij een kernbom ver
loopt de reaktie erg snel: In een
onderdeel van een sekonde wordt
een paar kilo splijtstof verbruikt.
De explosieve gevolgen zijn bekend.
Bij een kerncentrale laat men de
reaktie op een gekontroleerde ma
nier verlopen, zodat de energie ge
leidelijk vrijkomt en benut kan
worden.
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Bij de splijting van bv. een U-235
kern splijt deze in twee kleinere
kernen, 2 à 3 neurronen en komt
er Gamma-straling vrij. De ver
schillende brokstukken hebben een
hoge snelheid en een daarmee over
eenkomende hoge bewegingsenergie.
Door middel van botsingen geven
ze deze bewegingsenergie door aan
omringende atomen die op hun
beurt de atomen die hen omringen
een zetje geven. Hoe mee kernen
in een brokje materie in een se
komde splijten, hoe hoger de ge
middelde snelheid van de atomen
van dat brokje materie zal zijn.
Een hoge gemiddelde snelheid
komt overeen met een hoge tempe
ratuur. Met behulp van de omschre
ven warmteontwikkeling kan een
stoomturbine aangedreven worden
en daarmee kan elektriciteit wor
den opgewekt.

Y~EmQg~gL_E~gg~m~g~·

het vermogen van een centrale
kan men uitdrukken in de hoeveel
heid warmte die per sekonde wordt
geproduceerd. Dit is het zoge
naamde termische vermogen van de
centrale. Waar we bij een elek
triciteitscentrale in geïnteres
seerd zijn is uiteraard het elek
tries vermogen. Op natuurkundige
gronden is het niet mogelijk
alle termische energie om te zet
ten in elektriese energie. Bij de
huidige kerncentrales is het elek
trias vermogen ongeveer 1/3 van
het termisch vermogen. Men spreekt
dan van een rendement van 33~. De
rest gaat voor hét grootste ge
deelte zitten in de opwarming van
het koelwater.
Een vermogen wordt uitgedrukt in
de eenheid Watt (=1 J/s) of in
het miljoenvoudige daa~van. de
MegaWatt (MW). Om aan te geven of
het om het termische of het elek
triese vermogen gaat voegt men
vaak de letters "th" of "en toe.



Moderator.---------
De neutronen die vrijkomen bij de
splijting van een U-235 kern heb
ben over het algemeen een te hoge
snelheid om andere U-235 kernen
gemakkelijk tot splijting te bren
gen. De neutronen kunnen afgeremd
worden door botsingen met deel
tjes die ongeveer net zo zwaar
zijn als neutronen. Botsingen met
lichte deeltjes, als bv. elektro
nen , hebben geen effekt ; een
kanonskogel wordt tenslotte ook
niet afgeremd door een botsing
met een vlieg. Botsingen met zwa
re kernen hebben wel invloed op
de richting, waarin een neutron
zich beweeg~, maar nauwelijks op
de snelheid. Je kunt dat verge
lijken met de botsing van een bil
jartbal tegen de rand van het bi+
jart. Als remstof (moderator) is
in een kernreaktor gewoon water
(H?O) goed te gebruiken; Water be
staat immers voor 2/3 uit water
stofatomen, waarvan de kern prak
ties even zwaar is als een neu
tron. Andere stoffen diemen als
moderator gebruikt zijn grafiet
en zwaar water. (Zwaar watermo
leculen zijn opgebouwd uit een
zuurstofatoom, zoals normaal. maar
de twee waterstofatomenzijn ver
vangen door zwaar-waterstofatomen
ook wel deuteriumatomen genaam~.

( zie ook afl. 1). De scheikun
dige formule wordt D20 i.p.v.
H20.)

QE~E!~~_~~_~~~~2~!~~'

Uranium, dat op aarde gevonden
wordt. bestaat voor 0,7% uit äet
splijtbare U-235. De rest is gro
tendeels U-238. U-238 is zelf
niet te gebruiken als splijtstof
maar een U-238 kern kan door een
neutron in te vangen over gaan
( via twee tussenstappen ) in een
Pu-239 kern. Zoals vermeld is
Pu-239 net als U-235 in een kern
centrale te gebruiken. In elke
kerncentrale (met uranium als
splijtstof) wordt op de aangegeven
wijze Pu-239 gevormd. Een kweek
reaktor (waarover straks meer) is
er echter speciaal voor ontwor
pen om zoveel mogelijk U-238 om
te vormen tot Pu-239. Het aantrek
kelijke is natuurlijk, dat zo ook
(een gedeelte van) het U-238,

waaruit natuurlijk uranium voor
het grootste deel bestaat, ge
bruikt kan worden voor het op
wekken van elektriciteit. Men
schat, dat uit de aanwezige voor
raden uranium met behulp van
kweekcentrales ongeveer 50 à 80
maal zoveel elektrieseenergie
geproduceerd kan worden. Belang
rijk detail is nog. dat voor het
vormen van Pu-239 uit U-238
juist snelle neutronen nodig zijn.
Bij een dergelijke centrale is
dus geen moderator nodig en is
zelfs ongewenst.

g~~~~!Ee_Y~_~~E_~~~E~~~~9fL9~

y~~~~~!gy~!~!g!~~~f~!~2~'

In de meeste typen kernreaktoren
wordt de splijtstof ondergebracht
in zg. splijtstofstaven. Tussen
de splijtstofstaven hangen de re
gelstaven, die bestaan uit mate
riaal dat gemakkelijk neutronen
opneemt. We hebben al gezier. ,dat
bij de splijting van een U-235
kern 2 à 3 neutronen vrijkomen.
Van deze neutronen mag en moet er
precies één een volgende kern tot
splijten brengen. Men spreekt dan
van een vermenigvuldigingsfaktor
1. Als deze faktor hoger is dan
zullen er elke sekonde meer spl~
tingen plaats vinden, dan in de
sekonde ervoor. Hierdoor neemt
ook elke sekonde de geproduceer
de warmte toe. Door de regelsta
ven te laten zakken wordt een
groter gedeelte van de vrijko
mende neutronen geabsorbeerd en
de vermenigvuldigingsfaktor ver
kleind, zodat de reaktie in de
hand kan worden gehouden.

~2!:;J,~~gg~~·

De warmte, die vrijkomt als gevolg
van de kernsplijtingen, wordt ge
bruikt om stoom te produceren,
waarmee een stoomturbine wordt
aangedreven. Hiertoe moet de
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warmte worden afgevoerd uit de
reáktiekern. Dit kan op verschil
lende manieren gebeuren:

!~p~~_~~!Ug~~~r~!~~:

1. Gewoon of lichtwatérreaktor.
la. Kokend waterreaktor(BoilingWR)
Een vrij klein exemplaar (54 MWe)
van het type kokend-waterreaktor
staat Vlák bij Dodewaard langs
de Waal. Bij dit type reaktor
dient water tegelijk als modera
tor en koelmiddel. Het wordt aan
de onderkant de reaktor ingeleid
en op zijn weg naar boven verhit.
De geproduceerde stoom wor~t aan
de bovenkant ver~ameld en naar
een turbine gevoerd, welke een
elektriciteitsgenerator aandr~ft,

Na de turbine te hebben doorlopen
wordt de stoom afgekoeld en gecon
denseerd in een condensor (zie fig)
In het geval van Dodewaard wordt
de condensor gekoeld met water uit
de Waal.
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SCHEMA KOKEND W.4TEA-REAcrOR
(B.W.R.)

lb. Drukwaterreaktor.
(Pressurized WH)

Nadeel bij de BWR is, dat de tur
bine in aanraking komt met radio
aktief besmet water en dat bij.
een lek in de condensor het rio
vierwater radio-aktief besmet
wordt. In de PWR heeft men dit.
ondervangen door een extra cir·
cuit in te bouwen (zie fig.)
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In het eerste circuit wordt het
water onder hoge druk gehouden
zodat zich geen stoom kan vor
men. De warmte wordt met behulp
van een warmtewisselaar aan het
tweede circuit afgegeven. Hier
in wordt wel stoom gevormd. De
rest .gaat op dezelfde manier als
bij de BWR. In Borssele in Zee
land staat een middelgrote (477
MWe) reaktor van het type druk-
waterreaktor (PWR) .

2. Zwaar-watareaktoren.
Bij dit type reaktoren wordt in
plaats van gewoon water ( in dit
verband ook wel lichi water ge
noemd) zwaar water gebruikt. De
gedachte hieracnter is de volgen
de: Gewoon water is wel een
goede moderator, maar absorbeer
ook vrij gemakkelijk neutronen.
Met natuurlijk uranium als splijt
stof bereiken daardoor te weinig
neutronen een U-235 kern om deze
te splijten. In de licht-water
reaktoren wordt dit opgelost door
zg. verrijkt uranium te gebruiken.
Dit is uranium, waarvan het per
centage U-235 kernen is opge
voerd van O,7~ tot ca.3~. Om toch
natuurlijk uranium als splijtstof
te kunnen gebruiken moet een mo
derator worden gebruikt, die niet
te veel neutronen absorbeert.
Zwaar water komt hiervoor in
aanmerking, maar is wel veel duur
der dan gewoon water. Op elke
6700 atomen gewoon waterstof komt
er in de natuur I zwaar waterstof
atoom voor. Om deze eruit te ha
len moet nogal wat gedaan worden,
wat natuurlijk erg kostbaar is.

3. Gas-grafiet-reaktor.
Deze reactor heeft als moderator
grafiet en als koelmiddel een gas.
Grafiet is niet zo'n goede mode
rator als water. Hierdoor kunnen
de neutronen grotere afstanden
afleggen voor ze voldoende zijn
afgeremd en daarom. moet de reac
tor groter zijn dan bij een wa
terreactor. Als koelgas kan lucht
worden gebrUikt, waarbij de tem
peratuur in de reactor niet erg
hoog mag oplopen om verbranden
van het grafiet te voorkomen. .
Hogere temperaturen en daardoor
hogere rendementen zijn mogelijk
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SCHEMA DRUKWATER ~ REACTO R (P.W. R.)

met als koelmiddel een gas dat
niet reageert met grafiet ( b.v.
helium ).

4. Kweekreactoren.
4a. Dë natriumgekoelde snelle

kweekreactor.
(zIe ook allnea's hiervoor)

Een kweekcentrale, zoals in Kal
kar gebouwd wordt is van dit type.
Als splijtstof wordt plutonium
gebruikt. Er is geen moderator
aanwezig, zodat de snelle neu
tronen de kettingreakiie op gang
moeten houden (vandaar het woord
"snel" in de naam van de reactor).
De splijtstof moet hierom in ge
concentreerde vorm aanwezig zijn.
Als koelmiddel wordt vloeibaar
natrium gebruikt. Natrium is een
"onedel" metaal; het ontbrandt
spontaan als het aan de lucht
wordt blootgesteld en reageert
heftig met water. Dit vloeibaar
natrium wordt in de reactor ra
dio-aktief. Omveiligheidsredenen
wordt daarom tussen het eers~e

natriumcircuit en het water
stoomcircui~ een tweede natrium
circuit gebouwd. (zie fig.)
Rondom de kern bevindt zich een
flinke hoeveelheid U-238, waar
uit het Pu-239 wordt "gekweekt".

4b. De Suspensiereactor.
Ditfype reactor wIjkt nogal af
van de hiervoor besproken typen.
Er zijn noch splijtstof. noch re
gelstaven aanwezig. De splijt
stof en de kweekstof worden op
gelost in water. De kweekstof is
thorium-232. waaruit door het in
vangen van een neutron U-233
wordt gekweekt. U-233 is weer
bruikbaar als splijtstof in deze
reactor. In Arnhem heeft de KEMA
meer dan 16 jaar experimenten ge
daan om een dergelijke reactor te
ontwikkelen. De experimenten zijn
stopgezet, omdat de overheid be
sloot voorrang te geven aan het
Kalkarprojekt(Immers ook een
kweekcentrale) en het bedrijfs
leven de nodige investeringen
niet aandurfde.
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5. Neutronenleveranciers.
lJver de hele wereld en ook in
ons land staan een flink aantal
vrij kleine reactoren, die niet
gebruikt worden voor de energie
produktie, maar als neutronen
bron. In Petten staat een zg. Hoge
Flux Reactor, die gebruikt wordt
voor fundamenteel onderzoek op
natuurwetenschappelijk terrein.
De reaktorkern is zo gebouwd, dat
optimaal gebruik kan worden ge
maakt van de vrijkomende neutronen
om stoffen mee te bestralen. Als
splijtstof wordt 90% verrijkt
uranium gebruikt (90% U-235).
Voor onderzoeksdoeleinden wordt
ook vaak de zg. bassinreactor ge
bruikt. De splijtstof bevindt
zich dan onder in een bak water
en er zijn een paar regelstaven
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aanwezig. In Delft bevindt zich
een dergelijk soort reactor.
Voor voedselbestraling gebruikt
men vaak preparaten, die radio
aktief zijn gemaakt door neutro
nenbestraling in een kernreactor.
(Cobalt-tO bv. maakt men uit
cobalt-59 door neutronenbestraling.



STUDIEWEEKEND SNELLE BROEDERS
(Samenvatting van een verslag van
Jan v.d.Sluis, die op het studie
weekend aanwezig was.)
Op 8,9 en 10 september is in Bad
Herrenalb een bijeenkomst ge
weest waar gesproken is over het
al dan niet nodig hebben van de
snelle kweekreactor.
Het totaal aantal lezingen v66r
en tegen was gelijk: elk 5 spre
kers, maar de heren van het
Kernforschungszentrum uit Karls
ruhe stonden erop dat zij het pro
gramma mochten openen en afsluiten.
Uit de lezingen bleek dat de voor
standers van de kweekreactor hun
mening vooral duidelijk proberen
te maken door het goochelen met
veel cijfermateriaal. Zo zou uit
grafieken moeten blijken wanneer
de BRD een kweekreactor nodig
heeft, terwijl de vraag of dit
type reactor Uberhaupt wel nodig
is geheel niet gesteld werd.
De kwestie van de veiligheid werd
afgedaan met de d~oddoener dat
de heren onderzoekers echt wel
weten wat ze doen, omdat al zO
veel onderzoek verricht ia door
hen.
Statistieken werden ook tevoor
schijn getoverd om de noodzaak van
een stijgend energiegebruik ter
nestrijding van de werkeloosheid
te tewijzen. Deze bewijzen werden
weerlegd door cijfers omtrent de
grote energieverspillIng door de
Duitse industrie.
Te~over de mening van deze twee
kweekreactorvoorstanders stond
de mening van Rolf Bauerschmidt,
die werkzaam is bij een instituut
dat al een rapport publiceerde,
waaruit de overtrokkenheid van
het Duitse kernenergieprogram
is gebleken. Hij gaf een overzicht
van mogelijke besparingen en van
gebruikelijke ma~ipulaties met
gegevens omtrent olievoorraden e.d.
Hieruit konkludeerde hij dat voor
de BRD zeker een "s oft-energy
path" voorhanden is, hoewel hij
geen echt anti-kernenergiestand
punt innam.

Ook de proliferatie kwam ter spra
ke. Na een uitleg over de relatie
tussen kerncentrales en kenJwa
pens werd duidelijk gemaakt dat
over een jaar of tien een goed ge
organiseerde zwarte markt voor
atoombommateriaal zou kunnen ont
staan en dat het altijd mogelijk
blijft dat splijtstof gestolen
wordt. Met een anti-tankgranaat
is het al mogelijk om een gat tot
in de reactorkern van een centrale
te maken, werd als voorbeeld aan
gehaald.
De door het atoomenergieonder
zoekscentrum gehanteerde rappor
ten over de toelaatbare straling
voor wat betreft het menselijk le
ven, werden aan kritiek onderwor
pen omdat ze geen rekening hou
den met extra kwetsbare mensen en
er van uitgaan dat het aantal ge
vallen van leukemie enigszins mag
stijgen.

Over het lopende Kalkar-proces
werd mede8edeeld dat slechts een
(voor ons) negatieve uitspraak
te verwachten is. Over de daarna
te volgen taktiek zal verder over·
legd worden.

lees verder op
volgende pagina
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Na k'd ti'ek rille; speo;t.,a.. l op de
"atoomstaat" (evt. dienstplicht
in kerncentrales?) was gericht,
kwam de beer Wagner, directi,evoor
zitte~ van net onderzo~kscentrum

karlsruh€, aär.het wöord. Rij pro
beerde de diskussie nog in :üjn
voordeel te beslissen door alle
voorafgaande informatie te ont
kennen. Hij kwam echter in moei
lijkheden toen hij stelde dat bij
hetin.voeren van een atoomekonomie
geen noodzaak zou bestaan tot het
kontroleren va~ duizende mensen
en iemand uit de zaal hemvraeg
wat dan de massale kontroles rond
de Y.alkardemonstratiè te betekenen
hadden.

Ir, de 1!!1()td;l,ekul!lci" weJ'o nog gifwe
I::en op het .eeit dat veel infor
matie nooit voor de niet-voor
standers beschik,baar ,i 13 • All: voor
beeld werd het ön'tMappen van rA
dlo-aktievestoom in BrunsbU t'te,l
aangehaald. Dit werd alleen bekend
omdat gegevens van het l'ünisterl.e
uitlekten en zo gepubliceerd kor,
den worden in de Frank~urter

Run'dschau.
Tot slot kunnen we or.s afvragen
of het niet n~ttig zou zijn een
dergelijke diskussie ook i?l Ne
derlanQ te laten plaatsvinden

NOGMAALS
MALVILLE

Reeds eerder heeft in ons bla.deen oproep gestaan om geld
over te maken voor de slachtoffet's van het po11tieoptrt!den
tij<iens de demonstratie te Malvi UI'. Nu bereikt, ons het
bericht van de o!:'ga.'lisatoren van het steunfonds, dat reeds
een bedrag van f7~167,5~ is o',ergemaakt naar Frankrijk.
Maar er 'is aog veel geld nodig voo!:' de defLli tieve pro~

thesen van Mi~hel Granjean (been) en ManfredSchulte (hand)
en om de pruceskostente kunnen betalen.
Daarom is er besloten met het Fonds Slacht,offers Malville
nog door te gaan tot begin december. Eind 1978 kan dan
hopelijk een zeer groot bedt'ag overgemaakt \'lordel1. naar de
penningmeester van het COr.J.itee Melville. Daarna wordt dit
fonds opgehe'J'en.
Maak daarom geld over op g.tron'lIDlller j149'1U:J t.n.v. penIJ..
Fon>!s Sla:;htoffers Malville te Eindh:Jven.
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DIA-
SERIE

KLAAR!
111 •••••••••• •

De onderwijsgroep van de stroomgroep
heeft een diaserie met geluidsband en
toelichtend stencil gemaakt over
kernenergie.
Wat is de opzet van de diaserie, waar
om hebben wij hiervoor gekozen en wat
zijn onze verdere plannen met deze
diaserie?

De cnderwijsgroep wil alle scholieren
informeren over de gevolgen van de
invoering van kernenergie. We willen
van daaruit de diskussie aanzwengelen
over de noodzaak van kernenergie en
van het groeiend energieverbruik,
meer in het algemeen over ekonomiese
groei, over de mogelijkheden van al
ternatieven en natturlijk over wat je
zelf kunt doen.
We zijn ons er terdege van bewust, dat
informatie van onze kant zodanig moet
zijn, dat wij als aktiegroep serieus
overkomen. Wat dat betreft moeten we
nog heel wat vooroordelen overwinnen.
Daarnaast zijn we van mening dàt we
samen moeten werken met progressieve
lerearen en leraressen. Zij kennen de
situatie in de klas, zij kunnen ook
voor de eventuele kontinu!teit zorgen.
In de diaserie hebben we bewust niet
Voor een totaalvisie sekozen, we gaan
alleen in op de vraag wat kernenergie
is en welke problemen het met zicb
mee brengt. We beginnen met een aantal
voorbeeelden van wat energie is en wat
het principe is van een elektriciteits
centrale. Daarna gaan we over op kern-

e~ergie. Achtereenvolgens komen aan
de orde het principe van kernsplijting
de kettingreactie, de atoombom en de
kerncentrale, de dcorsnede van een
kerncentrale er. het reactorvat, het
uraniumtekort en de kweekreactor, een
doorsnede van een snelle kweekreactor
type Kalkar, de opwerking van splijt
stof, de afvalverwerking, radio-aktie
ve straling en de gevolgen van een
plutoniumekonomie er. de samenhang tus
sen vr~edzaam en militair gebruik
van kernenergie. We eindigen met een
paar diskussiepunten, de noodzaak van
van de enorme plannen, de repressie
tegen de anti-kernenergie beweging en
de mogelijkheden voor alternatieve
energie.
De diaserie 4uurt bijna 25 minuten.
Het lijktmiaschien een hele Rap in
eens, maar dat valt erg mee. Hier
heeft nog nooit een leraa1'(es) ecn
probleem van gemaakt.
Met deze diaserie kan volgens ons
iedereen aan de slag, ook die leraren
en leraressen die opzien tegen het
techniese karakter van kernenergie.
Bovendien, en dat is voor ons door
slaggevend geweest voor deze aanpak,
zijn onderwerpen als het groeiend
energieverbruik en de andere boven
genoemde onderwerpen bij uitstek ge
schikt voor diskussie. Het heeft geen
zin om hierover meteen onze mening
naar voren te brengen. Laat ze er
zelf maar achterkomen. Daar beb je
veel meer aan.
De serie is bedoeld om de diskussie
over de (kern)energieproblematiek
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Wie de diaserie wil z.ien k"n kon
takt opnemen me t HanG Glaudemw1{;,
WOLFSTRAAT 5, NIJMWiEN,
TEL; 560859 •
We willen er dan graag een kèer
over pra~enQ Misschien is hel
goed om "oiets niet alleen te
doen maar biJV. met de hele vak
groep, of mèt een groepje
leI'aren (essen) • Ook leerlingen,
die graag OF hlln school iets mee,
aan ke~nenergie willen doen, zij~

natuurl{jk welkolll.
TIJDENS DE MANIFESTATIE, DI~ WE
OP 25 NOYEMBEH HOUDE:N, ZULLUN ViE
S'MIDDAGS OCK rE DIASERIE DRAAIEN.
We kunnen dan ook verder praten
over andere aktiviteiten. Eoe
laat en waar ~at precies zal
ge beuren t'.. crdt n'0g' -aar.. :;'ekor.,ái f.d.

op gang te helpen. Het haalt het pro
bleem uit de abstrakte sfeer en maakt
hét beSFreekbaar. Van hiel:' uitwillen

. we verder werken aan ~_oiets als een'
projekt over keBnenergie. Maar dit
kunnen en willen we niet alleen. Dit
kan alleen in sa.n1en"erkingmet de be.
troi-.ken lerareh{essen)die zien tot
wel1t~ vragen en disku(lS'i:e de diaserie
leidt~ .ebben zelf natuurlijk wel ma
ter:iàaJ;en ideeën voor vervolgles,sen.
E;,nl:l:eelwor dll hand liggende mogelijk
l1eid.iS om naast onzeliiaserie,een
vocil'l:i.chUngsfilJli van lie olrerheidtè
zètten en deze te vèrgelijken. Verder
kunnen wij meehèlpen aan het maken
van lespaketten oveI' l;ovengenoemde
diskussieonuer\~rpen. We beschikken
over I'edeljjll'lleel informé.tieffi&teri
aal. We ~.~eten welke-fiJms é.r in om
loop zÜn.Ookhebben we een simulatie_
spel over kernenergie: een konfronta
I:ie tussen overheid., bevolking en
aktie groep over de bouw van een kern
centrale in een klein dorp. We kun
nen oek een keer zelf komer: om over
onze ekti~iteiten en ideeën te praten.
FlanJlen genoeg dUE maar we willen
dez.e niet buiten dE, docent(ll) om
uitv,,~!'k'en. Reaktiès "";in dUszeer~.

;',en('t 1---_.

SlBLE SCn15NE,
groeF'

de cr~d.er,:..ij s-

AFVAL
In Hornachuelos woont de êllee
jarige Pamon Cabe,as. Hij heeft
geen handen en misvormde ogen
en lippen, misvormingen waarvan
slechts enkele gevallen bekend
:üjr•• Hornachuelos ligt aan de
oever van de Bembazar, een ri
viertje dat de omgeving van. cle
mijn Beta afwatert. In deze mijn
wordt sinds 1961 radio-aktief
afval opgeslagen.

Sinds die tijd neemt he taantal
eevalien van leukamie, cirrose
(soorL leverziekte) en kanker
onrustbarend toe in Hornachue
los. Vaak dodelijke gevallen.

In 1976 weigert de burgemeester
een vergunning af te geven voor
de opslag, maar fien gaat rustig
door met he, illegale dumpen en
vergiftigen, 2O.oals al 1,5 ,jaar
gebeurd, De artsen doen ~een

mededelingen, ook niet aan de
families van zieken en overle
denen. Een.weduwe liet men bo
vendien schriitélijk verklaren
dat de dood van haar man niets
heeft te maken met radio-aktie
ve besmetting.

Nou .ia, eigenlijk niks om je
druk over te zitten makep,
Hornachuelos ligt ver weg in
het Spaanse Andalusië, en dat
is natuurlijk heel wat. anders
dan Groningen _._




