:' Vunut de {/.ouw uun de
;~t!e~t4:ie k.ellttcc>.nl~tule4 in
'f,f~>.deJtlund (in iJodc>.wauJtc'
::: t>n Dotu;4elf') i• e11. ut!Jt... zei legen gu.,~e•t . De
it'gen~lundell4 wezen op
de g11.ole ci4iko' • wunncell. e11. zich ren ongf'luk :!OU 11001tdoen en l!rnudl!tdden •ierd-, opn iet ,
. rlu I {I td l••aunz in 1 ~ om
don• middel van keiltte l' n f. 11u t. e • l' c>.n q i. qutll i e , C?
hoeuerlheid wdiq-akt.ic I
u/uu l te• pllodu er /ll'tt u>a<
niemand •aud mnc wtrl.
l1 tl!dr~t zi in lunn Cl'..ll fl!.alr4 prpl'll.duu'1 l'll kunnt •
.;c IIUll/oJ(• f ijk l ld(ll ~~ I{C.VPild wenken . Hc>.i qclJ
dui op die munir.c IJ4!1!.-spi.ld u•oJtdi. kan Cei<•l!.
u.>O/Idl'n qef.~tu i.ki t•OOI!. he'
Of't<'l•lcken uun l'ner.qie 11 i
een mit.ieu-vniendf'li.ikt
ka~takieJt . lnkPlc>. ja11.rn
qelrdrn kt..>um e/1 t>t>n f.11rtfp

fll'!MP(JintJ

Op

f/IJntl

C1l

al-'> ci.-6 : 1fuili.ng /lOr. fc
keJtncenfr..ull'l i.n .Vt>.dell.lund . De_ ke/lncentw•~ i
iJode~.o~a•d we11.d een
-speetpunl Cij de ukiirl.
In 1981 eindiadn ec>.n
l.lakkadr uan dl' iueqcmq-'>I<~Rqe/1 n.ta/1 die crnl~afc
in P.t>.n da ac>.n lan qc muina~iij mei dr A[ rn andrll.e polilie-rcnhrdrn.
DodrMau~d en Do~t1c(c
~e~dcn nici. ql'tfolcn
plannen u oor. d P. COUt• 1 11
ande~e

dt"

kc MCI'n

l~taf.r l

i

-ói

dC'

1> hl!i
Cci~t!kkt•fi.jk ttU-!>iiq qrf.t. VNI 1 .m het ke'llll'llf.'tttil'/:cnt . [,n
V00/1-6{ llldt•Jt/J UGli ke'lttf'lll'./I.({Î<' qeC.r,.uJkl ~~ 0111 4fC.II i.t1 {, lof.f.ttl'll 110011. c/, , Ut.
ni.l'IIWe kc.tncelli::af.e~. ilc• y<r..uchien t••ol!dcn -ólrcd'> -ól< ~krr.. c/<1~ dr 'l.«tctinfl 01
plannen in die ~tichling onnnCua/1. zul makPn,
.Vatuunli..ik z.i.jn I•'• dua" legt•tt, KcltltCPn.lll.ul't-'> f.tijt•NI eNr lt• q'l.ooi 11 c -stko. ilel
•ir.<'d4 niet 1v011dr.n opgrC.ottgcn o/ m•Jtniei i.ud en mif.if'u-vr.tttHl< fi.r/(( 11. en fltli • (.
voldoende alier..nati.e•JP.Il /JOOl!. kl'tlll'.llt>.r..<lie. f'to~u11. rn i-'> "" r11. aon dt>. hond mrt k
11tr.e
Daallom dt>.Zt! k/lflll i. IV i! •chJZeiJC'Jl ui'. cloi k••11n tt••ll.qi e /co..)lf.aa/1. i l . .:.o lco ~i(;.u 111. tlul d
I
'•'IIUII dt> gllond..,to/ IJOOII krnnrnr.'tt{it ctnll!uf.r-6 t:twt•o~tki lvOttdf nit I r1 ooi in a wiuf .:1111 rn
ht><•l é.u110pfl IJrvt>pllri.d 4l.aun. Ul' lundc11 mei k.clln<nrlltti<•ccnillalr4 ·twk en Cll'Z.ll'ulltlk p.
dil' /af!ll.ickt•n . 1/rt ur.cmiu1~-l''!!-'> dal at1 <IIIOIIU'>iO/ dir.11i I••OAdl dtulli c
Uil la. lf'k 'I
/}<111 tand naa/1 lalld qclr..an-ópa/lie l!d. IJl i
/Jf'/1.1)( ('
i~ I' 11 "'"'' f .~r.f anyf!t ik
óchak e In
l'.ncr...gi.e-cucfu •': zondr./l. de:-< lol'oor/1. kunnen Á.<'I!IIC<nir...ul'.e• ni, f d ocn«'n . Omdat Roi.lc'!d
voo/laan 1iaundr_ r...o'- -speelt lliJ dal Lll'I!~•Ocll. h, t'.f.t!n t.>l' uifrttzochf ~<>U0/1 hl'i U'l.uniu'l1 p RC 1
4Cheepi WOJtd.l, Cij Wt>.lkP Oedl!t}ICTI l'.IIL. OoA i• ui(qcLOchl wuull ht>l U~Jnium
urd
11k
(.en c/c~f. P.l.ijk{ doott luid rl./ttiku i.n het doo11 /war.. ('.t·.·~·lt~ f.uu11.fand \amd!.cii ar...,iot n l
Duall.llaa/>l qaan we i.n deze knani koAi i11 op t.•ul er.. mrt hc i 11Udio-aklu•1,
i
ht>.i a!.4 ll.ttand1io/ VOO/! k.cllltcvd.. ll.af..c s hce/1 t{tcliu1d, dan '•OII.dl l11•l nut 1
-ólo/ voo11 d~ aanmaak van krA.tthapen/>,
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welk een opschudding er zou ontstaan wanneer.
West- Duitsland zonder toestemming van ons parlement gas ~aat winnen uit de groningse bodem ! ) .
• • • • • • • • • • • • • • De UCN in Almelo en de nederlandse overheid hebben lang ontkend dat er uranium uit Namibië verwerkt
In Zuid Afrika 1 s buurland Namibië ligt de grootste en pebruikt wordt in Nederland , maar anti - apartheictsuraniummijn ter wereld : de RÖssingmijn . Jaargroepen hebben na lanp speuren de bewijzen daarvoor
lijks wordt daar zo ' n 5000 ton uranium uit de
boven tafel kunnen krijgen en momenteel g~v~n de
grond gehaald .
betrokkenen toe daL het wel gebeurt .
Omdat het erts maar een klein deel uranium
Daarmee gaan ze in tep.en uitspraken van de Ver bevat is er giganlies veel radio - aktief afval :
enigde Naties (die een aantal keren dit soort
zo ' n 50 miljoen ton . Van die 5000 ton houdt
van betrekkingen met Zuid Af1·ika verboden hebben)
Zuid Afrika een deel voor eigen vebruik . Voor
maar daar trekken ze zich niets v~n aan . ~og
de eiren kerncentrales maar waarschijnlijk ook
: onlangs vertelde de minister van economiese zaken
voor de aanmaak van atoombommen . In ieder geval
~ (van A~denne) in de tweede kamer dat hij weet dat
is Zuid Afrika druk bezi~ om alle scnakels in
;: het gebeurt , maar dat hi,i niet van plan is er iei.s
de kernwapPnproduktie in handen te krijven .
~tegen te ondernemen . Een kamermeerderheid onder Mocht de gekleurde Zuid AfrikaansP tevolking
~ steunt hem daarin .
ooit een greep naar de macht doen èn het wordt
· Omdat Nederland het uranium niet voor ei~en gebruik
penibel voor de blanke minderheid , dan kunnen
invoert (zeggen de betrokkenen formeel , want
de racisten daar altijd nog dreiyen met een
na de bewerkinR in Almelo ftaat het spul naar br•nddruk op da knop .
.
.
st.ofstaven fabri<>ken in hel buitenland) , kan d·Het uranium- erts wordt door Zu1d Afr1kn ve regering zaggen dat er geen sprake is van dief~
zuiverd en bewerkt Lot ' yellow cake ' en wordt
stal . Maar dan is het altijd nor, hclin~ (verdievoor een deel getransporteerd naar de rran~H
nen aan door Zuid Afrika gestolen poeder~n) .
steden Marseille en Nice . Vandaar gaat hot por
Duidelijk is in ieder geval dat regel·ing en parle vrachtwa~en voor bewerkine naar het franso
ment niets willen ~oen om de huidige praktij~~n
Pierlatte en Springfields in Rnyeland .
te sLoppen.
In Springfields onder~aat de yollow cake twee
bewerkinr,en . liet wordt gemenP,d met yellow cake
die afkomstig is uit landen al!" _,Niger , Canada ,
de Verenigde Staten en Australie . Door deze
vermenging is hot land van herkomst niet meer na
• • • •
Le gaan , sterker , officie~l wordt dr yellow cake
een engals produkt . 'tlanneer op deze manier de door
Zuid Afrika in Namibi~ gestolen uranium is "verduisterd ~ gebeurtde tweede bewerking in een ao~P hebben al gezien hoe het uranium - erts wordt
genaamdu verhexinF,sf&hriek , door Loevoe~ing van
rezuiverd en be~erkt tot yellow cake . Als de
fluor aan het uranium . De stof èie dan ontstaat
yellow cake , met toevoeging van fluoride is
is uraniumhexafluor1de (uf6) .
om~ezeL tot uraniumhexarluortde (uf6) dan is
In Rott-rdam komt per boot het duel ~an dat e~rdbr het eereed voor do volgende bewerkinu .
naar Spr
fields is vervoerd .
Het moet daarvoor naar de verrijkingsfabriek van
UCN in Almelo . .Ie• transport van tei UF6 naar Almelo vindt zo ' n ''n tot twee maal par we~k pla~tP .
De vrach waFens waarop het nF6 vervoerd wordt
zijn beplakt met bet strakingaLeken en de stickrr
11 r·adio act:iv» 11 (op iedere vrachtwagen ligt een
"~o.e tub~ tundpa!"~a" met daarop 1n hot ~it de
le+ters RNFL . ) . De vracltwagens gaan in de engelso
~aven Hull aan boord van schepen vnn North 3ea
FerriPS , d~zelfde schepen die vakantiegan~ers van ui r Rull naar Rotter~arn vervoeren . !~nkelelil 11
iii
'~~ers onaer neh &waan de vrachtwagens met ~et
vlflige en radio -akti~ve 0~6! In Rotterian komtn
de schepen van ~orth Sea Ferries aan in de
Beneluxhaven . Enkele uren nad~t de passagiers van
boord zijn ueFaan verlaten de vrachtwaFens met
h~L U~6 het terrein van North 2ea FerriPS .
De papieren rompslomp die bij di~ soort transporten hoort (voor de douane cnz) wordt geregeld
.............~. u· dOOl' het. I'Ol.t ruamse Uedri.i r Charterway
Shipping BV .

namibië

rotterdam ... . ... .
als doorvoerhaven

.. ..

• • • • • • •

Het in Namibië gewonnen uranium wordt door Zuid
Afrika verduisterd en komt vla een omweg in
Springfields terecht .
Waarom dat gebeurt? In 1915 nam Zuid Afrika het
beheer over Namibië over van Duitsland . Enkele
jaren daarna kreeg Zuid Afrika van de volkenbond
(de voorloper van de Verenigde Na~ies) het zo genaamde mandaatschap over Nam i oi e .. en zou t~e,~erken
naar de zelfstandigheid van Namihie . Zuid Atr1ka
ging echter pewoon door met he~ onderdrukken ~an
de zwarte bevolkinp van Namibie en was eoenszJns
van plan het land zo maar zelfstandig te laten
worden . Daarom ontnamen de Veraniede Naties ln 1q66
het mandaatschap aan Zuid Afrika en stelde een
Raad voor !llamibië in . Het internationaal Gerecnts hof keurde deze procedure goed en daardoor kreeg
die raad de status van regerin~ .
In 1974 bepaalde de Raad dat er ceen Namibies
erondstoffen zonder haar toestemminv ~edolven
of uitgevoerd mogen worden . Zui.cl Afrika :-rkent.
die raad echter niet en wint gewoon uran1um .
Pure diefstal dus . Zuid Afrika wordt daarbij
gedekt door de grote westerse mogendheden , o~dat
die het uranium nodig hebben voor de produkt~e
van kernwapens en voor hun ker ncen trales . Deze
praktijken duren nu al vele jaren . Iedereen weet
het maar niemand dort er wat aan (~tel je eens

Wannerr de vrachtwagens bij North Sea Ferries
wegrijden , mopen de chauffeuro zelf hun route beoalen . Poli t.i< bP.P"eleidinf? kri,iyen de vr~.tclltwag;ens
niet , al rijdt er w~l vaak iemand moe in een personenwagen . Dat is clan 6en werknemer van UÇN-Ai melo . Die heeft in zijn wagen lijsten met telefoonnummers en adressen van instan~i~s die ~r 
alarm~erd worden , wanneer de vrachtwag~n v6ron gelukt . Le vrachtwagens nemen moestal da volpende
rouLe : vanuit de Botlek richting Spijkenissc/Rotter~am , varvolgens de Botlektunn~l en de Benelux tunnel door en daarna de arslap Schiedam/U+recht .
Na een kwartier rijden ~aan ze bij Capelle aan de
Ijssel de A20 op richting Gouda en Otrerht . De
vrachtwa~ens met het gifLive en radio- aktieve 0~6
denderen met hun lading door dorpen en steden ,
zonder dat omwonenden op de hoo,te zijn .
Nadat het UF6 in Almelo verri kt is , moet het weer
na a r ~ p ring f ie 1 d s om e (;:tt:i::J:~~w;:ia;,;~jj::x:;::Z"i;;E~\
zodat het uranium weer
verder bewerkt kan wo
gaan via North Sea F
sagiers nietsvermoede
ming , met onder zich

nog meer . . . . . . . . . . -3
I n Springfields ( Engeland) staat ook een ot·a ndstofstaven fabriek . In die fabriek wordt van het
in Almelo verrijkte uranium brandstofstaven gemaakt . Die brandstofstaven worden in kerncentrales
gebruikt om ener~ie op te wekken . De brandstofstaven voor de kernenergiecentrale in Borssele
komen om de drie of vier jaar ui t Duitsland .
Dodewaard gebruikt de brandstofstaven uit
Spri ngfields . Deze komen vanuit Hull in Rotterdam
aan . Wanneer de brandstofstaven ' op ' zijn , gaan
ze in de rP-cycling . Dat gebeurt in opwerkino-sfabrieken . F.en zo ' n fabriek staat in het engelse Winds cale . Daa r worden de b:t·andstofstaven bewerk+
komt plutonium vri I . .
=Plttonium is geschikt
:van kernwapens .
In ~l.l.ndscäle bewerken ze opgebruikte;,
staven uit Duitsland en Dodewaard . ~n ook
vervoer gebeurt waarschijnlijk - hPt wordt een t.onlg - vja Rotterdam . In do inleiding bes~hre_v...e,,n.o ...,.,.,,.,<. ::JJ~~~i~~~~~~~~' :.-~=:;;::~:>~"'"":"~
we hoe hel. vervoer van radio - aktief materiaal
f..
::::
-een e3 sentlel e schakel i s in de kernenerei e - en
.... :::::::. ::::::...:::..•._"...-;,<·=·:.,.··>:<-:-·-:-·-,.•.·-··-w::;;:;;;.:,:,:,--:<-K-<:·>>,«<«<<·:-::i
kernwapencyclus . De Rotterdamse haven apeelt een
We n• twen in Jozo kr3nt uitvoerig de uraniumbelangr "jk o rol In de d~orvoer . o,petlnderd door.
tranaporten door RoLterdam go3chctst. . HMv zal
wie dan ook denderen dP vrn,...'-twagens m•t bP.t ""ud,
ltideli.ik ::i.'n dut er &l·ote risico ' s aan
~ktieve materiaal door de haven .
·
d··za trnn~porten zitten . Het is den ook
~~~1~§t:i~~4~~~~~~-{~~t~~~1I~~~~~~~ill~~~~~1]fjr. . ·
.~ ~handalig dat de vru~htwu.gens met uranium on "Estoord door Rotterdurn riJden . En dan hebben we
h t allRen nog maar o~er de veiligheidsrisico's ;
minstcn3 zo schandalle is de houd · n~ van de HedPrlnndce overheid , die toestant dat in Neder 1 nd door Zuid Afrika in Uamihi~ ·estolen
uranium wordt 1cwerkt .
~
te Verenif,de Naties blijven aandring~n op cPn
lferbod , maar reroring en parle13ent keuren het goed~
~,_ het bedri:.r.lcven verdient er aan . Voorts
i
~oont ona v~rhaal over de uraniumtransporten aan
dAt de Rotterdamse haven nauw betrokken is bij de
produktie van }.ernwapcns .
I
AO n .·~ rht t• overal ; voor Rottordam gaat die
!

I
I

ernener e en k&rnwapens z
v rbonden . Het afval van de
1-iOrdt r,ebrui k I, voor wapens , maar ur:1nium kan
ook rechts•reeks worden gebruik~ voor kernwspl •a .
~o was du lom op Hirosjima gemaakt van uruniur
(met ean explosieve kracht van 1& . 000 ton TNT) .
De bom or Nagacakl wns gemBakt van plutonium
(20 . 000 ton TNT) . Dit soort cljrer~ ~eccen misschien niet zo veE'l , dnaram het vole;ende uzels brupgelje : momenteel is er voor leder mens o~
aurtie evenvoel vernietigingskraphL annwezig als
in mei 1940 voor het centrum van Rotterdam gclJruikt is .
De relatie Lussen kernenergin "n korn . . .•apens wordt
het duidelijkst bij die kernwapens die gemaakt
worden uit plutonium . Tot voor enkele jaren
werd gedbcht daL commercieel ( jn kerncentrales)
plutonium niet geschikt was voor een doeltrtfflnd
kernwapen . Men vreesde dat de kernbom voorti,;dlg
zou ontploffen , door de on~uiverheid van de in
kernc"ntrales gebruikte brandstofst~ven .
Maar door de brandstofatavon uit de kerncentrale
te verwijderen voorda~ ze helemaal "op" zijn
kan dP. plutonium die er uit gehaald wordt voldoen de zuiver worden , zodat de bommen niAL voortlj~ig
( o Woensdrecht?) ontploffen .

ont loffingsgevaar .•.

' t

proce s . . . . . . . .

volksgezondheid ..•. • .
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Uraniuw word~ U•u ~radn•rts uit de cijnen
gehaald. Het bevat dan slechts enkele
tienden procent uranium , dat als uraniumoxyde (een verbinding met zuurstof) door
mechanicse en chemioao bewerkingen uit. he~
erts uewonnen wordt .

Bij de opwer.iting •an kernunergle r.omen vcrschillende f ,rr~n vrij die norcaal niet in ons oilieu
voorkom~n . met namen als strontium - 90 , yttrium-90
carium-1&4 . zirkonium - 144 of plutonium . Wij kunnen hi&r da~ ook niet zo best tegen .
Van strontium krijg je bloedkanker (leukecie) .
. trontium zit in het koelwater van de centrale:
do vissen krijgen het binnen en wij eton do vissen op . De koeien aten 6ras , maken melk on nat
drinken wij ~eer op . En niet te vergeten het
graan en do groente die wo eten!
Hot concentreert zich in de geslachtsklieren,
.waardoor mon kinderen kan krljgo~ die zwaar mi
vormd zijn , of zouder hersenen(!). Ook mis.: krn on en te vroog gehorenon komen veel vek r
voor in buurt van .chakelo in d kernonerciec y c 1u s . ===~:~~~:~~:s=r~:~~~:::=~::::::=-,.1r:~r::::::~:~:~:::=:~==·~@:=:~=~=::::?=: .·.·~=·=·= ·: ~====:~:::::.·•.·..:·.~=·::...·-~=-~:.:.:-: ~ .. .

H~t uraniumoxyd

(ào 'ycllow cake') pn~t
varvolflens naor een zen. 'vcrhexinRsfnbriek' , waar fluor toagevoeg I wordt. r
ontstaat dan UF6. Het toevoe·en van d fluor
gebeurt o:nàat het. UY6 al b.ij eon vrij 1 r;o
toeperatuur gusvorr:;il' wordt , 110dut. bot
verwerkt kan worden in de 1 v rrijking.fn br i ok ' . Voot• het vcl·voer nna r zo 1 n vcrr.ijkingsfabriok zor~t men daL b t UF6
vloRibaar wordt. Notzo alsdut z voor
het vervoor von bv. LPG de vlooihare
vorm dan !'Van r.• bril ik 11 omrl:l t. dot •eedkoper t. verve ren ia.

strö'ri u ûli!"'t·;· ··iiià·a· r······~·~·ii·...·:;;oorhê"êYèr::w~ ét::·~iY~(\~fM.ë>'nktieve stoffen die vio. het'"ko lwat.er en de
schoorsteen in onc mili u terecht koe n, is he
igenlijk ~o d~~ z zich ophop n in j
lichaam.
CuesJum-137 bijv . komt in je .pl ~en t reent

("non
Alnll lo)

n v or oor za n kt

r. ü ~-...·~:}.~en .~~~~;:(~~~::::~~:~:f.~::~:;;;::~:;;;:::::;~-=~:mt=::~:1~l

plu•oniuc woar in deze krunt over gcrep~
~~~~~?:~~~word~ i
ni t alle n ~ schik• voor d o~n uo.k
j~~~~~~ 1 n kbrnufistof
rnwop ns m tur z tunnen l ct. ook
bruik n
in ' rmellc-kwflek-r nk+ors' (zoal
d' in Knlkar) . Dit plutoniuc is versc~r ·k l 14 k
· ifti~ . Vun l atoom ldo.t is zo klein dn
•
b
blot oo~ niet te zien 1s Pn eet
n • ~ n
mikroskoof ooK niet.) krijrt een mons al kanl r.
Er zljn al verschillende ongelukken g b urd
rbij plutonium is we' lekt , eL all ·evol
n1d n. n dat zijn dun on-clukjec dle ls
'belrijf -onceval' in d krunt v rs~hijn n.
terrhflu:rtnl~
r
\c'"
r 'echte' runp
'Oltrekt ie letter 1
·•· -u1. • i k onvoorst
.

~

D.ie S! li,jtstofelel m u ten aun Jan nu•ir
kerncentra.les om als !ranrlstof
ruikt
·~ ·1ordcn . Zo ·aan in d
·entralo d
R ltjc~ uranium-2)5 splijt n. Is dl
' k rnsplijtinc ' oonmnul begonnon d~n
~+3tuat er oen kottin•roakt.ic waarbij
oen eneroe hocveel~eld ner ie (warmt. )
vrijkomt die wordt om ezct in lektrtc1Leit .
Als do splijtntofelementen uit ewerkt
zijn dan gaan ~o naar een opworkinr.sfabriek . Daar halen ze ne no• bruikbare
brandntof eruit en het in do korn~on
t.rale ~ovormde plutonium . De brand3tof
gaat weer nll.nr kerncontrnlco , de plutonium is gQochikt om kernwapens vun te
maken . Wat overblijft is rudio-nkticf
afval w~ar men nog geen raad mee wooL .
En zo produceort een kerncentrale ni t
alleon onerRie maar ook atoomwapens en
radio- aktief afval .
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