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Voorwoord

Ek en Nic von Wielligh het ’n lang pad saamgestap tydens die aftakeling van 
Suid-Afrika se kernvermoë in die vroeë 1990’s en daarna met die toetrede tot 
die VN se Kernsperverdrag (KSV). Ek het Nic deurgaans as ’n uiters presiese 
en professionele persoon ervaar wat hoë etiese standaarde nastreef in alles 
wat hy doen. Net een insident is genoeg om my stelling te bevestig.

Nadat Suid-Afrika die KSV op 10 Julie 1991 onderteken het, het die land 
agtien maande gehad om die omvattende waarborge-ooreenkoms met die 
Internasionale Atoomenergieagentskap (IAEA) in Wene te sluit. Binne twee 
maande daarna moes ’n sogenaamde Aanvangsverslag (Initial Report) van 
alle kernmateriaal en kernfasiliteite, wat onder waarborge val, ingedien word. 
Hierdie inventaris is ’n uiters belangrike dokument, aangesien die lidland se 
latere geloofwaardigheid aan die openbaarmaking van sy kernaktiwiteite ge-
meet word. Vir die destydse Atoomenergiekorporasie (AEK) was dit nie ’n 
eenvoudige taak nie, want die inventaris het nie net uit die blokkies hoogver-
rykte uraanmetaal bestaan nie, wat toe onder veilige bewaring in ’n kluis op 
Pelindaba bewaar is. Daar was letterlik honderde kleiner hoeveelhede uraan 
in verskillende verrykingsgrade en chemiese vorms in al die toetslusse en 
in baie laboratoriums, selfs op filters en ook in silinders, geberg. Elkeen se 
massa, verrykingsgraad, vorm en plasing moes sover moontlik gedefinieer 
word vir doeleindes van latere verifiëring deur die IAEA se inspekteurs.

Nic het dus verstaanbaar gepleit dat ons die volle agtien maande grasietyd 
moes gebruik voor ondertekening van die omvattende waarborge-ooreen-
koms om hom en sy span genoeg tyd te gee vir die opstelling van hierdie 
inventaris. Suid-Afrika was egter onder geweldige politieke druk om sy 
geloofwaardigheid aan die internasionale gemeenskap te “bewys”. Die land 
moes kon demonstreer dat hy ernstig was in sy toetrede tot die KSV en nie 
soos Noord-Korea en Irak (destyds) “speletjies wou speel” om tog agterlangs 
voort te gaan met kernaktiwiteite wat ongeoorloof was en buite die KSV-
bepalings  sou val nie. My antwoord was dus: “Jammer Nic, staatspresident 
F.W. de Klerk het opdrag gegee dat Suid-Afrika die maksimum aanvaarding 
deur die internasionale gemeenskap moet nastreef in sy toetrede tot die KSV 
en dat ons die IAEA se waarborge-ooreenkoms heel waarskynlik binnekort 
in September 1991 by die Algemene Konferensie van die IAEA se lidlande in 
Wene sal onderteken.” Dit het beteken dat Suid-Afrika se Aanvangsverslag 
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Die onwaardige einde van ’n loopbaan
Nadat adjunkpresident F.W. de Klerk en sy NPkollegas die regering van na
sionale eenheid aan die einde van Junie 1996 verlaat het, was die skrif duide
lik aan die muur vir die bestaande voorsitters en uitvoerende hoofde van 
semistaatsinrigtings soos Eskom, Krygkor en die AEK. Die boodskap wat 
almal verstaan het, was dat hulle plek sou moes maak vir aanstellings deur 
die nuwe maghebbers. Die proses wat gevolg het, was weifelend, uitgerek 
en onwaardig vir hoogs opgeleide individue met dekades se gespesialiseerde 
kennis en bestuurservaring agter die blad. Die geval van Waldo Stumpf is ’n 
goeie voorbeeld hiervan. (Johan Alberts van Krygkor en Allen Morgan van 
Eskom het egter soortgelyke vernederings ondergaan.) 

Pik Botha was vanaf 1994 tot 1996, met die uittrede van die NP uit die 
regering, Minister van Mineraal en Energiesake. In 1996 is hy deur Penuel 
Maduna vervang met Susan Shabangu as sy adjunk.

Die IAEA in Wene was juis in daardie stadium op soek na ’n adjunk
direkteurgeneraal verantwoordelik vir die wêreldwye toepassing van waar
borge. Stumpf is genader as die geskikste kandidaat en verskeie lidlande, 
waaronder Duitsland en die VSA (wat bykans een kwart van die IAEA se 
begroting bydra), het hom sterk gesteun. Vir só ’n senior posisie moet ’n 
kandidaat verkieslik ook deur sy eie regering ondersteun word. Minister 
Maduna is gevolglik oor die situasie ingelig met die verwagting dat dit ’n 
ideale oplossing sou bied. Stumpf sou met grasie die AEK kon verlaat en sy 
talente aan ’n groter saak wy. Die minister sou op sy beurt ’n persoon van sy 
eie keuse kon aanstel. Nadat Maduna die saak met president Mbeki bespreek 
het, was sy antwoord aan Stumpf egter: “Nee, solank ek minister is, bly jy in 
die pos.” In 1999 is Maduna na ’n ander portefeulje verskuif en het Phumzile 
MlamboNgcuka die minister geword. Pogings van Waldo Stumpf om die 
gesprek oor die ontruiming van sy pos te finaliseer, het op niks uitgeloop nie. 
Die nuwe minister het nie eens op sy briewe geantwoord nie. Sy was te besig 
met ander sake, onder meer die departement se groenskrif.

Die uiteindelike publikasie van die groenskrif oor die toekoms van kern
energie (opgestel sonder die AEK se medewerking) het tot Stumpf se ont
steltenis bepaal dat die hoof uitvoerende beampte van die AEK sy pos sou 
verloor. Stumpf het jare later soos volg kommentaar gelewer: “Ek was bereid 
om te loop en het klaar ’n ander heenkome gehad, maar nou moes ek in ’n 
beleidstuk lees dat ek my pos verloor!” Al raad was om regsadvies by ’n ar
beidsregkundige in te win. Sy advies was dat Stumpf ŉ permanente aanstel
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Agter hierdie vals muur, wat deur werkers afgebreek word, het J.A.M. Meyer van die 
firma Tradefin elf skeepshouers met onderdele, vervaardig vir die Libiese verrykingsaan-
leg, in sy Vanderbijlpark-fabriek versteek.
Bron: Skrywer se eie fotoversameling

’n Foto van die gemonteerde prosestoerusting vir Libië in Tradefin se fabriek voordat dit 
afgetakel en in skeepshouers verpak is.
Bron: Hofsaak teen J.A.M. Meyer en Gerhard Wisser
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