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Als Kalkar gaat draaien
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Hopen op westenwind?.~..·
);'

In 1982 kreeg het Westduitse parlement een rapport onder ogen waarvan
de belangrijkste conclusie luidde:
' Een ernstig ongeluk met een snelle
kweekreactor is niet uil te sluiten. Er
ziJn zelfs wegen te bedenken waarlangs het tot zo'n ongeval kan komen.
Oe kans daarop is weliswaar klein,
maar de gevolgen zijn heel groot. Af·
hankeiiJk van de heersende windrichting zullen In de omgeving duizenden
doden kunnen vallen en een groot gebied zal voor honderden jaren moeten
worden ontruimd.'

falen. dan kan onder uitzonderlijke
omstandigheden het kernsplitsing sproces In de reactor uit de hand topen. De energie die normaal gecontroleerd in een geleidelijke stroom
wordt opgewekt komt dan in de vorm
van een explosie vrij, zoals dat gebeurt bit een kernexplosie.
De voorstanders van de snelle kweekreactor stellen dat die explosie nooit
sterk genoeg kan zijn om de reactoromhulling open te breken. De tegenstanders zeggen dat zoiets wèl kan
gebeuren.

Wie heeft gelijk?

Gevolgen groot ongeluk

Het betreffende rapport was opgesteld
door een groep Duitse natuurwetenschappers. Het Westduitse en Nederlandse parlement hebben er nauwelijks aandacht aan besteed, waarschijnlijk omdat de wetenschappers
niet verbonden waren aan officiële onderzoeksinstellingen. Voor de mensen
die in de omgeving van Kalkar wonen
is de vraag wie gelijk heeft een kwest•e van leven of dood.
Hebben de officiële rapporten gelijk?
Dan Is er niets aan de hand, want die
komen tot de geruststellende conclusie dat ook bij het ernstigste ongeval
de radioactiviteit uit de reactorkern
nooit builen het reactoromhulsel zal
kunnen komen .
Maar als de kritische wetenschappers
gelijk hebben. dan zijn de gevolgen
nauwelijks te overzien. tenminste ... als
Katkar gaat draaien.

Wat gebeurt er als door een kernexplosie het reactoromhulsel openscheurt?
Door de explosie verdampt een deel
van het radioactief materiaal u it de
reactor. Boven de centrale vormt dat
een wolk. De wind voert hem rnee. Geleidelijk daalt uit die wolk radioactieve
neerslag weer naar de aarde. Als het
regent gaat dat snel, Is het helder
weer. dan gaat het langzamer. maar
de verspreiding is veel groter.
In een deel van het gebied waar de
wolk langstrekt is de straling dodelijk.
Duizenden mensen kunnen daardoor
getroffen worden. De radioactieve
neerstag veroorzaakt een blijvende
besmetting van de bodem. want de
neerslag bestaat gedeelteliJk uit plutonium dat miljoenen jaren radioactiet
blijft. Een groot gebled wordt dus onbewoonbaar. een nog groter gebied
ongeschikt voor landbouw.

Oorzaak groot ongeluk
Officiële deskundigen en kritische
deskundigen zijn het over één ding
eens: als alle veiligheidsvoorzieningen

Hopen op Westenwind?
Mocht een dergelijke ramp zich voordoen. moeten we in Nederland dan
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hopen op westenwind?
Algezien van het feit dat het er niet toe
doet welke nationaliteit de slachtotters
hebben. blijven we in ons tand niet gespaard voor de gevolgen.
Een deel van de radioactieve neerslag
spoelt met het regenwater In beken en
rivieren . In dit geval komt het In de
Rijn die In Nederland in verbinding
staat met tal van waterwegen Uiteindelijk belandt het besmette water In
zee. langs de kust voert de dodelijke
stroom door het Waddengebied. De
radioactieve vervullong verspreidt zich
dus. Middelen van bestaan vallen
weg. De samenleving wordt ontwricht.
Al deze problemen en de meningsverschillen daarover komen aan de orde
op hel aanstaande procesover de ver·
gunning voor de snelle kweekreactor
waarover elders In de krant wordt geschreven.

Is Kalkar nodig?
Op het proces komen niei alle vragen
aan de orde. Wel de vraag of Kalkar
veilig is. niet de vraag of de reactor
wel nodig is.
De laatste jaren g roeit de vraag naar
energie niet meer. Tijdens de Brede

Maatschappelijke Discussie over
energiebeleid zijn diverse studies uitgebracht over een toekomstige elektriciteitsvoorziening zonder kernenergre. Met wat meer besparingen en beter gebruik van de energie die zon en
wind ons bieden is kernenergie absolUut niet nodig.
Alleen al om die reden zou het geen
vraag meer moeten zijn of een zo omstreden project als Kalkar door moet
gaan. Zolang voldoende oplossingen
energievraagstuk mogetijk
voor
zijn die geen ris•co met zich meebrengen mag de gok met de snelle kweekreactor niet worden gedaan.

nel

Experiment
De snelle kweekreactor 1n Kalkar is
een experiment om te onderzoeken of
de bouw van een rendabele kweekreacto r mogelijk is. Aan dat experiment kunnen. zoals blijkt, levensgevaarlijke kanten zitten. Katkar ligt tussen Nederland en het Ruhrgebied,
een van de dichtstbevolkte gebleden
ter wereld. Blijft de vraag hoe het mogelijk is dat mensen op het idee zijn
gekomen om uitgerekend daardie experimentele centrale te bouwen.

Kalkar
proces
begint
Op m aandag 2 april a.s. begint In
Düsseldorf de zlUing van het Katkarproces. Het proces duurt tot en met
donderdag 5 april. Tijdens d it p roces
proberen de k lager, de heer Maas,
zijn advocaat, mr. Oe Wilt en door hen
ui tgenodigde deskundigen aan te tonen d at de kweekreactor een onaanvaardbare bedrelging vormt voor
Maas en ziJn gezin. Op gro nd daarvan
wordt stopzetting van de bouw gevor-
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landse tuinders tegen de kalimijnen In
FrankriJk, die zoutin de Rijn lozen.
Nederland Is op een soortgelijke wijze
betrok.ken. De Nederlandse bevolklng
kan ernstige schade lijden bij een ongeval met de kweekreactor.
Anders dan biJ het kalimijnproces kunnen Nederlanders geen proces aanspannen. Dat recht blijft volgens de
Wesldul1se atoomwet voorbehouden
aan de directe omwonenden van de
centrale, zoals Maas. HIJ kan ook alleen maar bezwaar maken tegen de
reactor op grond van de bedrelging
die hlj en zijn gezin van de reactor ondervinden. Of de kweekreactor voor
onze enefglevoorzienlng nodig Is, of
het plutonium gebruikt kan worden
voor atoomwapens, Is voor de rechtbank niet aan de orde. Dat ziJn vragen
waarover hel parlement moet beslissen. De risico's van de kweekreactor
geven echter genoeg reden om een
stopzetting van de bouw te eisen.

Verloop v-an het proces
De opdrachtgever tot de bouw van de
kweekreactor Is de SBK, de Schneller
B rUter Kernkraflwerkgesellschalt.
Deze kriJgt voor de bouw vergunnlngen·van·de regering van de Westduitse deelstaat Noordrljn-Westfalen.
Het gaat om een hele serie vergunningen. In 1973 werd de vergunning afgegeven voor de standplaats en het
concept van de kweekreactor. Maas
vochttoen de rechtmatigheld van
deze vergunning aan biJ het gerecht in
Oüsaeldo~. Dit gerecht Is het zogenaamde Verwaltungsgerlcht, een
rechtbank voor administratieve proced.u res. Hier kunnen burgers bezwaar
maken tegen beslissingen van de
overheid.
Maas verloor dit proces. HIJ had toen
n.o g nauwelijks deskundige juridische
en natuurwetenachappeiiJka ondarSleunlng HlJ ging In hoger beroep biJ
het Oberverwaltungsgerlcht (OVG) In
MOnster. Dit proces loopt nog steeds.
In augustus 1977 hield tiet OVG een
zittingsdag. Na deze zitting nam zij
een opzienbarende beslissing. ZIJ
vroeg de hoogste rechtbank In de
Bondsrepubliek (het Bundesverfassungsgerlcht) om een uitspraak over
de vraag of de verlening van de vergunning voor de kweekreactor In
overeenstemming was met de Wes.t dui1se grondwet. Deze vraag maakt
discussie en speculaties los over de
gang van zaken rond Kalkar die leidden tot een hernieuwd debat In het
Westdui~ parlement
In augustus 1978 deed het Verfassungsgerlcht zijn uitspraak. De vergunningverlening was niet strijdig met
de grondwet.

Colofon
Deze krant wordt uitgegeven door het
Landelijk Energie Komitee, Stichting
Kalkarproces en het Stop Kàlkar Overleg van Gelderse Stroomgroepen en
Energiekomitees.
Medewerkers: Johan Bakker, Rob
Bljnsdorp, Wim Combrlnk, John Hontelez, Ronald Janssen, Slegfried de
Wltt
Zetwerk: Janny Oef
Lay-out: Oaan van Beek
Grefiache verzorging: K&l

Grefische
Pi'odukties
Redaktleaclres:
Landelijk Energie Komltee
2e Weteringplantsoen 9
1017 ZO Amsterdam

tel.

02~221366

Deze krant Is voor verspreiding op te
vragen biJ bovenstaand adres en biJ
Energiewinkel Nijmegen, Oaalseweg
30, 6521 GM 14ijmegen, tel. 080237~

FGS8
Een gevolg van de partementalre discussie In West-Duitsland was de Instelling van·een onderzoekScommissie. Deze commissie moest de velllghéid en noodzaak van de kweekreactor gaan onderzoeken. ZIJ zette twee
groepen weterisohappers aan het
werk. Een van deze groepen, de Forschungsgruppe Schneller Brüter
(FGSB) kwam tot verontrustende conclusies. Deze conclus.les werden door
de meerderheld van het parlement genegeerd.
Tijdens het proces zullen de resultaten van dit wetenschappeliJk werk opnieuw aan de orde worden ges~d.

DOsseldorf
lntussen.zljn er roeer vergunningen
voor delen van de kweekreactor afgekomen. Daarmee mogen delen van de
kweekreactor worden gebouwd. Het
g·aat hier onder andere om het reactorvat. de reactorkern. het (nood)koelsysteem en andere vitale onderdelen
van de kerncentrale.
De aanklacht van Maas richt zich op
de volgende punten:
• Er zijn veranderingen opgetreden In
het ontwerp van de kweekreactor die
een groter risico met zich meebrengen. De eerste deelvergunning utt
1973 bevatte een concept van de
reactor. Volgens de atoomwet moeten
belangrijke wijzigingen van het concept aan een Inspraakprocedure onderworpen worden. Er kan dan ook
opnieuw een procedure bij de rechtbank gestart worden door nieuwe kiegers. On.danks het optreden van aanzienlijke wijzigingen hee.f t de regering
van Noordrijn-Wastfalen geen In~
spraakpróceélure gehouden. Dit waarschijnlijk om te voorkomen dat er
naast Maas nog andere klagers zouden komen Nu Is Maas de enige die
de latere vergunningen mag aanvechten, omdat hiJ de enige Is die de eerste
vergunning heeft aangevochten. Er
wordt geilist dat de vergunningen nietig worden verklaard omdat ze niet
volgens een jUiste procedure zijn algeg~n •
.
• Ten tweede zijn er door De Wltt een
aantal documenten op tafel gelegd.
Daarin wordt de velligheld van bepaalde reactoronderdelen aangevochten .
Het reactorvet moet tegen explosies
van een bepaalde kracht bestand zijn.
Uit de sterkteberekeningen die aan de
vergunning ten grondslag liggen blijkt
dat onvoldoende rekening Is gehouden met de vermindering van de sterkte van het reactorvat na enkele jaren
van bedrijf. De temperatuurswlssellngen en de neutronenstraling van de
reactor tasten de sterkte van het reactorvat aan. Daardoor worden na enige
tijd de normen waaraan het vat moet
voldoen niet meer gehaald.
Een van de belangrijakte strijdpunten
Zal worden gevormd door de waarschijnlijkheld van een krachtige kernexplosie In de reactor (zie elders In
deze krant).

TIJd en plaats
Om flnanclêle redenen heeft Maas
moeten afzien van een uitvoerige
schriftelijke voorbereiding van het
proces. Dit zou te duur zijn g-orden,
omdat dan ook de rapporten van de
offlcl61e Instellingen aan de rechtbank
moeten worden befaltld. Deze zijn,
zoals gebleken, erg goed 1n het opjagen van de kosten. De proCeszitting
neemt daardoor een belangrijke
plaats in.
Het proces Is met deze zitting nog niet
afgelopen. Er Is nog steeds een hoger
beroep gaande In Münster over de
conceptvergunnlng, Dit zal waarschijnlijk over een jaar plaatsvinden.
Ook van het hUidige proces kan In hoger beroep wordan gegaan. Tenslotte
moet er nog een vergunning worden

afgegeven om de kweekreactor In bedrijf te nemen.
Of Maas van al deze mogeliJkheden
gebruik kan maken Is mede afhankelijk van uw flnanclêle steun.

oe zittingen van het proces worden
gehouden van maandag 2 april tot en
met donderdag 5 april om 9.30 uur In
de grote zaal van het Franz-Schwettzer-Huls (Kolplnghuls), Bilkerstrasse
36, 4000 DOsseldorf.

Wie spreekt de waarheid?
De kweekreactor In Kalkar Is eigendOm van de elektriclteitsbedtljven uit
West-Duitsland, Nederland en Belglê.
Maar die hoeven maar 8'16 van de
bouwkosten te betalen . De rest betalen hun regeringen. Ondanks dat lijkt
het er op dat ze enotme verliezen
gaan maken op de verkoop van elektriciteit uit Kalkar.
In 19731eek dat nogal mee te vallen.
Er werd afgesproken dat de drie regeringen 80% van de verkoopverliezen
op zich zouden nemen. Tot een maximum van 150 miljoen Dul1se Marken
over het totaal aantal jaren wat Kalkar
zou draaien. Nu, ln 1984, Is wel duldeliJk dat de verliezen véél groter worden. Oe Stichting Natuur en Milieu berekende op een hoorzitting over Kalkar, 14 september t 983, dat alieeO de
Nederlandse elektriciteitsbedrijven al
700 miljoen zouden verliezen I De Samenwerkende Elektrlcltelts Produktie-

bedrijven (SEP) beWeren nu dat er besprekingen gaande zijn om de vertlesdel.l ngsafspraken te veranderen. En·
ook de Westdul1se regering zei In okt~ vorig jaar dat daarover onderhandeld moet worden met Nederland,
Belglê en de eigenaren van Kalkar.
OnzB regering ontkent dat allemaal.
Nog op 29 februari ditjaarzei minister
Van Aardenne dat er geen bespreklngen gaande z ijn of verwacht worden.
En al vier maanden eerder heeft hij In
de Tweede Kamer gezegd dat er
'geen nieuwe afspraken' meer komen.
Wie spreekt de waarheid? Wie gaat er
opdraaien voor 700 miljoen exploitetJeverlies (boven de 1,1 miljard die Nederland aan de bouw Kalkar al heeft
bijgedragen)? In lfKIBr llfiVsl U. Want
zowel de elektriciteitsbedrijven als de
overheld zijn financieel afhankelijk
van u, als elektrlclteltsverbrulker of als
belastingbetaler.

OPROEP ~ ~ ~ ~ ~
van het LandeliJk Energie Komltee en het Gelders StQp Kalkar
Overleg
Voor de regeringen In West-Oultsland
en Nederland liJkt het allemaal In kannen en kruiken. Nleowe tegenvallers
verwachten ze niet en rond 1987 moet
de kweekreactor stroom leveren.
Alhoewel ... geen tegenvallers?
Ongelooflijk hoge Verliezen bij de verkoop van Kalkar-stroom zitten er aan
te komen . Die moeten gedektwor~.
En mocht de kweekreactor niet goed
funktioneren, kost dat ook Nederland
miljoenen aan risico-deelname. Maar
dan het verzet. Zijn er nog mogelijkheden?

Kansloos
Allereerst Is er de nieuwe ronde In het
proces van Boer Maas. Deze juridische strijd Is moeiliJk, maar niet biJ
voorbaat kansloos. Zo werd onlangs
In Zuid-OultSland de bouw van een
nieuwe kerncentrale via de rechter
stopgezet. Verder: in Nederland welgeren een aantal provinciale elektriciteitsbedrijven hun bijdrage aan Kalkar
op te schroeven. In de overkoepelen-

de 'Samenwerkende Elektrlcltelts Produktiebedrijven· (SEP) staan de vooren tegenstanders tegenover elkaar.
Kan de Kalkar-deelname beêlndlgd
worden? Juristen VInden van wel; bij
regering en SEP Is het vooral een
kwestie van niet wll/6n.
Ook de samenwerking tussen antiKalkargroepen en vredesbeweging
biedt mogeliJkheden. Aktles moeten
beter op elkaar afgestemd worden.
Want dat doen kerncentrale-bouwers
en wapenproducenten ook. Of het
bulten het parlement om opnieuw tot
grote aktles komt. weten we niet.
Nieuwe dirakte actles uit de bevolklog
zijn ook nodig om dit gevaarliJke prestlge-object te stoppen.
NOg draalt Kalkar niet
Landelijk Energie Komitee, 2e WeterIngplantsoen 9, 1017 ZO Amsterdam,
tel. ~221366
Stop Kalkar Overleg van Gelderse
Stroomgroepen en Energlekomltees,
p~a Energiewlnkel, Daalseweg 30,
6521 GM Nijmegen, tel. 080-237544
('s middags).

Kalkar en de bom
-woestte de ._....!Khe
luchtm.cht een kemcennlell1 I nik.
Deze draalde nog net niet, .........
hel bombardement op_.. .toomIWIIP uitgelopen. Waarom gebeurde

In 1981

dllt? llnlll, d e t - wundll)niiJk
over leemwilpene beec:hlkt, wu bllng
det _.. vl~ndlg land ale Irak vla_..
kerncentrale ook_.. k.nbom zou
kunnen maken. Oncler1usMn halen
.....(onclemoc:ra6ach) landen de kennla voor de bom In hula.
Vla kernenergie uH het Weatenl

Plutonium: grondstof voor

kernwapena
In Kalkar wordt het giftige plutonium
als brandstof gebruikt, maar er wordt
ook plutonium 'gekweekt', ofwel
nieuw gevormd. Dit laatste Is bijzonder geschikt voor militair gebruik. Van
Franse kweekreactoren is bekend dat
ze plutonium VOOI' het atoomwapenprogram kweken. Duitsland zou vla
Kalkar dat slechte VOOI'beeld kunnen
gaan volgen. Of met Frankrijk samen
aan een 'Europese bom' gaan sleutelen.
V«o*<~no 8MO In Hij~

Foto: J., 8oumlno

Commentaar

Kalkar en de politiek
Doorgun ondanks all•
Oe pr~ pattiJen In de Tweede
Kamer hebben op 29 februari dit jaar
opnieuw geprobeerd de Nederlandse
dMiname aan het Kalkarproject stop
te zetten. Omdat het gevaartiJk en ~
loos Is. En bovendien peperduur g&WOI'den. Nederland heeft er al 900 miljoen In gestoken, en daar zou nog 200
miljoen ~~ moeten.
De regering beweerde In een op 3 mei
vorig jaar verschenen nota echter dat
Nederland zich niet terug zou kunnBn
trekken. We zoudén er juridisch aan
vastzitten. Kamerleden en aktiegroepen konden dit nauwelijks controleren, want de meeste afspraken zijn gehelm. Wèl waren uitspraken bekend
van twee voorgangers van Van Aardenne, de huidige minister van Ek~
nomlache Zaken:

Llln(ftriM: "06 {168Chl9 sfgtwsardlgde
d6 h6Br Jsntl.fll) heeft de vraag {/6steld, of N«JBrlsnd In de Reglerungskommlsslon (samenwerklngskommls-

sle van de drie regeringen- red.) gedWong«'~ kan

worden tegen zijn wil

tn6t het proJBCt voort 19 gaan. Dit k.sn
niet. Als emst/g6 tegenslagM zouden
worden ondervonden, die mHr fond86fl zouden vereisen, zou unsnlmitelt
vsn de lidstilten WN'8ist Zijn. Bovendfen heetr de Regl8fUfJ{1slcomnJiss/on
IJlliChts een IKlviS~~HW~r:ifl stem,

de/»-

slissende bevoegdh8ld blijft aan d6 regeringen voorb6houden. "(31e vergedering 72-73, pag. 1253).
L~ (de huidige minister-president): HBiJ b8/sngr/jke OV8/SChrlfdlngen vsn d8 gerSSI'fld8 kosten- 8Xclusief Infistie -Is er gelegenh81d zich
opnieuw 19 beraden (22 oktober 1975,
mondeling overleg In Tweede Kamer).
''Verplichting ontbreekt" (zitting 78-79
13222 nr. 34 blz. 5).
Reden genoeg om openheid van zaken te eil58n. Na veel aandringen heeft
de regering aan de kamerleden en
aan een onafhankelijke deskundige
die stukken laten lezen. Professor
Post, speciallat op het gebled van het
Internationaal recht concludeerde In
een uitgelekte reactie dat de regering
" onvolledige en onjuiste Informatie
heeft verstrekt" . Nederland zit bliJk-
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Nederland bouwt mee aan
Franse atoombommen
De maatschappiJ die Kalkar bouwt, de

kweekreactOI' te leveren , Oe Nederlandse elektriciteitsbedrijven zijn aandeelhouder van die SBK. Nederland
moet daardoor zo'n 225 kg. plutonium
aan Frankrijk leveren. Oe eerste 45
kg., ult de centrale In BOI'ssele, liggen
er al. Ook het (restprodukt) plutonium
uit Doetewaard kan ervoor gebr\llkt
WOI'den. Nederland levert dus grondstof voor de kernbommen, die met de
regelmaat van de klok door Frankrijk
worden getest. Op eilanden In de Stille
Oceaan veroorzaken de ondergrondse kernbom-experimenten ernstige
stralingsziektes onder de bevolking.
Bovenstaande gegevens zijn vooral
door onderzoek van de Vereniging Milieudefensie boven water gekomen.

Krularaketten
Onze conclusie: telkens weer bliJkt dat
kernenergie en kernwapens een Siamese tweeling vormen. Hoewel kernenergievoorstanders die verbinding
niet graag zien en botweg ontkennen:
Kalkar helpt rnee aan de verspreiding
van kernwapens.
Voor de vredesbeweging, voor at de
mensen die tegen de plaatsing van de
kruisraketten zijn, Is het goed die Siamese tweeling In de peiling te houden.
'Atomen VOOI' de vrede' bestaan niet.

SBK, Is dOOl' een contract verplicht
om plutonium aan een nieuwe Franse

De strijd tegen kernwapens is ook een
strijd tegen Kslkar.

baar niet aan Kalkar vast en kan zelfstandig beslissen er onmiddellijk mee
op te houden. Sterker nog, er bestaat
zelfs een Juridisch recht om het reeds
betaalde geld terug te krijgent
De progressleYe partijen zagen Zich
gesteund door de conclusies van prot.
Post.. CDA en WO daarentegen zagen
hun voornaamste argument, nameliJk
dat we juridisch aan Kalkar vastzitten,
ontzenuwd. Ze zeggen nu dat het niet
van belang Is en blijken In het geheel
niet te willen stoppen.
Lsnsink(CDA): " Ik houd staande, als
Nijmegenaar die vanaf het begin er bij
betrokken Is, dat Kalkar zelfs velliger
is dan gewone kerncentrales." De
WO en CDA beargumentéren verder
dat Je uittreden niet kan maken wegens 'goed nabuurschap', West-Duitsland en Belgiê zouden boos kunnen
worden.

niet nodig. Ook op andere punten lijkt
Lanslnk weinig bezOI'gd over kernenergie. Begin 1983 vraagt hiJ zich In
een lntervl~ met de Gelderlander at
" Waarom zouden we geen verantw~ nemen voor het red lolletlef àtval? Het opslagterrein
daarvoor kunnen we best naar Nijmegen toe halen."

Lanslnk
WOOI'dvoerder van het CDA biJ energiezaken Is Ad Lansink uit Nijmegen.
HIJ vindt Kalkar vellig en stopzetting

Op 23 januari d it jaar werd de uitslag

bekend van de 'Brede Maatschappelijke Discussie'. Meer dan driekwart van
de bevo.lklng bleek tegen uitbreiding
van kernenergie te zijn. Tochvinden
met name CDA en W O dat geen reden om nu met Kstkar te stoppen.
Lanslnk gaat bovendien recht tegen
die uitslag In . Eind februari stelde hij
voor om In Nedertand een opwerkingsfabriek te bouwen (om uit verbruikte splijtstof nog bruikbaar materlaal van afval te schelden) en In Gr~
ningen en Drente proefboringen voor
opslag van radioactlet afval te laten
verrichten. Want dat Is nodig om nieuwe kerncentrales In Nederland te kunnen bouwen.

Het verhaal van
~ BoerMaas
Jozef Maas Is boer In het dorp Hönnepel, vlak biJ de kerncentrale In aanbouw die we 'Kalkar' noemen (de
plaats K alkar ligt 10 km. verderop).
Het land van Maas ligt recht tegenover het bouwterrein, tenminste, het
deel dat hiJ nog over heelt want Kalkar heelt hem grond gekost en jaren
van ~ijn leven. Maas en zijn g~ ln behoren tot de mensen die het meest dlreet door de kweekreactor worden bedreigd. Al twaalf jaar vecht hij daartegen, als deelnemer aan manifestaties,
als lid van een anti-Kalkar-werkgroep
en door mlddel van juridische proces·
sen. Hieronder volgt zijn verhaal.

Boringen
.. Als Ik 's morgens wakker word , dan
Is het een van de eerste dingen die ik
zie, die grauwe massa beton.
's Nachts wordt het bouwterrein constant verlicht. Nu al, terwijl hij nog niet
draait. is de reactor voortdurend als
een dreiging aanwezig.
Het begon allemaal in l972. Er kwamen vreemden in het dorp, met
vrachtwagens en machines. Op mijn
land en dat van andere boeren gingen
ze In de grond boren. Wij hadden voor
die tijd al brieven gekregen waarin
stond dat we daaraan onze medewerking moesten verlenen . Het waterschap Grieth-Hausen wilde nagaan
hoe de bodem zou reageren op een
verandering van het gron?)Y~t~rpeil.
Daa( hadden we niks op té~Et.n.en bovendien zouden we er een vergoeding
voor krijgen . Maar wat bleek? Die vijftig Mark vergoeding per boring werd
ons toegestuurd door de 'ProjectMaatschappij Snelle Kweekreactor·.
Toen wisten we dat er een smerig spel
werd gespeeld, al konden we nog niet
precies vermoeden waartoe dat atlemaal zou leiden.

Bisschop
Met een aantal boeren en andere Inwoners van het dorp zijn we daarom
Informatie gaan Inwinnen bij wetenschapsmensen die het niet zo erg op
die snelle kweekreactor hadden begrepen. Ze hebben ons grondig voorgelicht en wij wisten toen één ding zeker. geen millimeter grond voor dat
gevaarlijke dingl
Maar de grond 1s niet van onszelf. We
pachten van de kerk. Het kerkbestuur
stond echter aan onze kant. Maar de
bosschop van Mûnster zelf begon zoch
met de zaak te bemoeien en zetten het
kerkbestuur onder druk om de grond
te verkopen. Ons kerkbestuur hield
voet bij stuk en daarop heeft de bisschop het hele bestuur afgezet De
bisschop geeft meer om geld dan om
leven...

Inpakken
Zo was het ook met de bestuurders
van de gemeente. Wat wij ook praatten en deden. ze bleven doof voor
onze argumenten. De autoriteiten
hadden zich al heel snellaten inpakken door de reactor-bouwers met luxe
zogenaamde voorllchtlngsreisjes en
andere lokkertjes. Met de pers ging
hel al net zo Onze ingezonden brieven en stukken ZIJn maar zelden ge·
plaatst. En van de hoofdredacteur van
de Rhelnosche Post weten we dat hij
van het Atoomlorum vijfduozend Mark
heell gekregen voor zijn zogenaamd
obtectoeve berochtgevong over de reactor

Proces
Toen er tegen de onteigening van de
g~ond niets meer te doen viel, hebben
we met een aantal boeren de koppen
bij elkaar gestoken en besloten om het
via de rechter verder Uit te vechten . Ik
zou de processen gaan voeren, maar
het had net zo goed iemand anders
kunnen zijn. want we waren er allemaal tegen We hebben gekozen voor
één persoon omdat die processen
geld zouden gaan kosten.
Eerst vocht Ik de bouwvergunnoog
aan . Dat heb ik in 1973 verloren. Daartegen gong ik in beroep, maar er was
geen geld om dat goed voor te bereiden. In die tijd was er nog geen uitgebreide anti-kernenergiebeweging en
Ik stond een beetje alleen. Na twee
jaar kwam daarin verandering. Nederlandse en Duitse actiegroepen gingen
me steunen en er werd een uitstekende advocaat gevonden, Dr. de Wltt uit
Fre.i burg.
In 1977 vond eindelijk het volgende
proces plaats. maar dat werd na één
dag stopgezet. De rechter wilde eerst
wel eens weten of de regering van de
deelstaal Nordrhein-Westfalen als lagere overheid beslulten mocht nemen
over een zo ingrijpende zaak als de
bouw van een snelle kweekreactor.
Eind 1978 gat een hogere rechter het
antwoord: 'alles in orde'.

Commissie
Maar Inmiddels was het verzet ook tot
het parlement doorgedrongen en dat
stelde een commissie in om te onderzoeken of Katkar wet zo veilig was als
de officiële deskundigen beweerden.
Na vier jaar kwam die commissie met
een verdeelde conclusie: de meerderheid meende dat Kalkar niet onveiliger
was dan een 'gewone· kerncentrale.
Een minderheid dacht dat dat wèl zo
was. Het resultaat van dat onderzoek
was echter dat Ineens heel veel nieuwe informatie vrij kwam en daar kunnen we weer op voortbouwen voor de
nog komende processen . Het eerstkomende proces in april zal dan ook
heel technisch zijn, maar er hangt wel
een uitspraak van af of Kalkar wel of
niet gevaarlijk is. Als we dat verliezen,
en als we ook de allerlaatste processen verliezen. volgend jaar, ot nog later. dan rest alleen nog de hoop dat
Kalkar aan de enorme kosten te gronde gaat.

Moeilijke tijd
Tot slot wil Ik nog iets zeggen over de
enorme steun die Ik heb gekregen van
groepen In allerlel landen, maar vooral
uit Duitsland en Nederland . Eerst
stond Ik bijna alleen. In 1974 demonstreerden hier 10.000 Nederlanders. In
1977 waren er 70.000 mensen op de
been uit verschillende landen. In 1979
en 1982 volgden nog twee demonstralies van elk 30.000 mensen. Door ondersteuningsgroepen werd geld ingezameld waarmee Ik de procesKosten
1\on betalen.
Op mijn land Is een alternatiet Informatiecentrum gebouwd, hel Freundschaltshaus. Meerdere malen Is het
door de plaatselijke bestuurders gesloten, maar telkens weer hebben we
het geopend.
In 1981 os op mijn land een tentenkamp opgericht door demonstranten.
'Beo Nacht und Nebet' kwam de politoe
mij sommeren die vreedzame lieden
weg te sturen . Toen Ik weigerde heb-

ben ze m'n gasten met honden en
stokken verdreven .
Het Is voor mij toch een moeilijke tijd
geweest. Ik heb in die jaren veel dreigtelefoontjes gehad. Mijn vrouw en ik
zijn daar enorm van geschrokken. Op
een dag Is mijn grote varkensschuur
afgebrand. De oorzaak Is nooit opgehelderd. Hetzelfde gebeurde met de
schuur van mijn buurman. die ook In
het actiecomité actiet was. Het Is een
merkwaardig geval.
Als je al dit soort dingen hebt meegemaakt. ...dan kan je dat gevecht niet
meer opgeven. Tegen dil machtsmisbruik, dit ondemocratisch bestuur
mag je hel nooit opgeven ."

Maas kosten veel geld. Geld dat goed
wordt besteed voor onderzoekswerk
en voor de processen die hij zonder
onze steun niet zou kunnen voeren.
Maas is de enige die de Kalkarprocessen nog kan voeren . Hij voert die ook
voor ons. Hij verdient onze steun.

Schrijf Maas eens
een brief
Twaalf jaar strijd gaat je niet in je kouwe kleren zitten. Aanmoedigingen
kunnen een mens weer ener.g ie geven . Stuur hem eens een groet:
Jozef Maas, Meerweg, Hönnepel ,
Krels Kleve. West-Duitsland

Maas gaat door. Wlj blijven hem ondersteunen. De processen van Boer

Geef financiële steun!
De Stichting Kalkarproces die deze krant uotgeeft doet een beroep op u. We vragen om financiële steun voor onze activiteiten .
U hebt in deze krant kunnen lezen over de risico's van de snelle kweekreactor.
Ook hebt u kunnen lezen over de moeilijke strijd van boer Maas. Hij verdient uw
steun om hem te kunnen vrijwaren voor de financiële problemen die zij n moedige stap om te gaan procederen met zich mee kan brengen.
Hetgeld dat nodig Is om het proc,e s te kunnen voortzetten is nog niet bijeengebracht.
Daarnaast is het nodig dat de informatiestfoom over de snelle kweekreactor op
gang blijft Kranten, radio en TV geven daar maar beperkte aandacht aan. Daarom verspreiden we deze krant op grote schaal, vooral onder de bevolking van
de streken rond Kalkar
De Stichting Kalkarproces wil voor beide doelen uw financiële steun. We hopen
dat u daar mee instemt.
Jannie Möller, voorzitster Stichting Kalkarproces

Stort op giro .
t.n .v. Stichting Kalkar1
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