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VEILIGHEID \OOR MENS,MILIEU
TEGEN EUROPESE KERNMACHT
EN KERNBEWAPENING
De actie in ons laOO. tegen de I:lcul van
een snell e kweekreactor in Kalkar (WestDJitsland ) , die bestElld is voor de pro-

duktie van e1ectr1clteit en plutxmil.nl een brandstof geschikt voor de vervaard igin3 van a tcx::rtwapens - heeft zich in
de afgelopen ti jd fors ont:w1kkeld .

van het linsterdamse AnUKal.ka.r-<bn1tê, bestaarde uit ve.rt.eg"erwXJr
digers van de PvdA, CPN, PPR en PSP heeft
grote weerklank en bre3e on:iersteun1n)
~ van onze bevo1Jd.ng uit alle del en van het land.
Dat 'lltt'dt aaJlgGb::oJ:d c1cor :
Het initiatief

V01."IlI1n:J van neer dan 00rden1 AntiFalkar -Onité' S r waarin afdel1n}en van
IXllltieke partijen, organisaties . actiegroepen en personen vruchtbaar samenwerken.
• de massale deel..nine van meer dan tienduizen:l NEderl.arrlers aan de grote pr0testoptocht naar I<alkar op 28 sept8ltler
• de

1974,

• het in korte tijd bijeenbrergen van
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meer dan 155 . 000 hardt.eken1n;Jen tegen
het ~ject die aan re:Jel'in;J en
parl enen.t korden '«Jrden ~eI:x:den,
de talrijke uitspraken van gemeenteraden, med1c1 en wetenschapIDeoefenaren

• en de aandacht die de s trijd tegen de

bouw van de kweekreactor cn:Jervond van
d e plaatselij ke, regiooale en 1arrleUjke p.JbliciteitsmedJa.

De doelstellJ.n;J van de beweq1ng tegen het
Kalkar-rroject, reergel9J3, in de eisen

als ,
AFZIEN VAN VERI:lEJm NEmmAmSE D:E:E:UWoE
S'IOPZErI'IN:i VAN HE:!' GEHELE PR:lJ'Ea'
verwxm:it de snel groe1errle ongerw;t:he1d
order onze beYol.Jd.rq CNer de 1JcAtw van deze
plutonimlfabr1ek, vlak eNer onze grens ,
vanwege de bedre1q1ng voor de mensen en
hun l eefmilieu en de grote gevaren die het
oproept voor nieuwe 1!rpll..sen bij de atocmbewapen1n';J en de ~ van een europese
kermacht.

Steeds meer Nederlanders realiseren zich
naannate er neer aan het daglicht treedt,
cnia.nks pogingen van hen die er bij betrokken zijn on de en:mre r isico's te verhullen - dat er neer ~ qebap dient .
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VERVOLG VAN 'PAGINA 1
mische machten en politieke kringen in
ons land, in de Bondsrepubliek en andere
Emopese staten, die denken aan expulSie,

de econanische en militaire aspecten hebben gefundeerd aangetoon::l, dat Ii'a1.kar gestopt met 'Aa'den en dat Nederland daarbij
een grote rol kan vervullen.

Inmers ons land heeft als kleine natie
geen militaire aspiraties. Mag die ook
Het is geen toevalligheid, dat een aantal niet hebben.
grote oOOernaning'en en nulti-nationale
'l'erugtrekkirr van Nederland uit het Ii'alkaJ:o.
bErlrijven, ZCMel betrokken zijn bij het
project, zal grote gevolgen hebben voor
Ii'alkar-project, als bij de aanschaf van
de houding van de andere deel.nenerxle lanvliègtu1gen met atoantaken.
den.
Dat is van grote internationale betekenis.
Zoals het evemi.n toevallig is, dat tot
Voor anderen en voor onszelf.
de voorstanders van het Ii'alkarprojekt
ook dJ.e3enen behoren die de ooOOzaak
we :taken er allen steeds Jleer van 0verbePleiten van en drijven naar de vartuigd, dat orrlerzoek, ClpIIekldng en toepasvan een EUropese atocmnacht door
sirq van kernenergie, <m;JE!VeI'I met maximale
de landen die deel uitmaken van de EEn.
en controleerbare veiligheidsgaranties,
Het zijn vooral de kringen roman Franz
een zaak van de gE!l1ee1'lSChap met zijn.
Josef Strauss - eens minister voor de
atoalMltenschap in de Bondsrepubliek Dat dient uit de han:ien gehaald te lrlOrden
die hierbij voorop gaan.
van multinationale ondernemingen, die
slechts uit winst:lrotieven handelen.
Een viertal regionale conferenties eNer
Kalkar en de verschillende aspecten, zoals Daaran ook handelen we eensgezind, bij
het milieu, de gezondheid, de kernenergie, onze volstrekte afwijzirq van de bouw
aan winst en aan a1:oaltJewapeni..

van de snelle kweekreactor in Kalkar.
~ D!\T MARITAN U1TS'1'RAALT
RAAKT ALLEIiI, DIE VEILIG EN IN VREDE IN
ONS IAND N:N!:N, WERKEN EN IEIlEN.

HEl'

Daaran is het daoonstratielle congres op
21 juni a.a, in de grote zaal van Krasnapolsky in l\msterdam een Nederlandse
zaak.

NEEM ER AAN DEEL
Help mee de voorbereidingen te treffen
in zoveel JOOÇJe1ijk gemeenten.
Steun ons met uw financiële bijdrage.

nuJ..:J

STOP DE NEDERLANDSE

DERNAME • smp KALKAR
Rinus Baks,
voorzitter van het Anti-Ii'alkar-CanitêJlmsterdam (PvdA, CPN, PPR en PSP) •

WIE VOOR VREDE EN VEILIGHEID IS,
IS TEGEN KALKAR.
E=~~
Jlmsterdam

20 KilaDeter eNer de grens in westDuitsland, ligt aan de Rijn het liefelijke gehucht 1ámepeJ., dat behoort tot
de gemeente Kalkar.Een gebied waar je
zou willen 'III:l!lerl of temli.nste met vacantie naar toe zou willen gaan. Indien
u dit wilt moet u het wel snel doen
want b:l.nnenkort wordt het een gebie:i
_ t u beter kunt mijden.In dit gebied
is men bezig met de bouw van een snelle
natrilJllgekoelde kweek-reactor, korb\'eg
8tm-300.Het getal 300 geeft het vennogen in megawatt aan dat de reactor
moet gaan leveren (=300.000 kilo.att).
~

kan op verschillende manie-

ren verkregen IrlOrden.Het Kalkar-project
is êên van de syst:allen.Een verschil met
ardere reactoren is dat Ii'alkar Jleer
plut:oni.lln brandstof kweekt dan hij zelf
gebruikt.Door deze eigen kweek zullen

steeds Jleer van deze reactoren gebouWd
moeten IrlOrden.Een ander aspect van de
SNR is dat voor de overdracht van wazmte in de reactor gebruik wordt gemaakt
van vloeibaar natrium en water.

BESLISSING
Het Kalkar-project kant tot stand in
SélIl1el'Mlrkirq met vier landen die ieder
hun deel in de kosten dragen.We&t-Duitsland draagt 70% bij, België en !JlxerlIburg
15% en Nederland eveneens 15%.
In 1967 nam de regering Biesheuvel het

besluit on met west-Duitsland,België
en Imcenbu:r9 (de laatste laat haar
belangenbeharigirq aan België eNer) te
gaan werken aan de ontwikkeling van een
proefIocdel Snelle ~ .
cp 4 februari 1972 werd door diezelfde
regerin; Biesheuvel besloten tot voortzettirq van de SélIl1el'Mlrkirq met lxNen-

ten aanzien van het
KaIkar-project.
In octd:ler 1972 diende Minister I.angman
van EbOnanische zaken een wetsontwerp
in bij de '1'Iieede KElner "Financierirq
Snelle ~tor" au de financierirq
van de bouw van deze reactor JOOge1ijk te
maken.Hierin werd bepaald dat de electri.citeitsgebruikers in Nederland 3%
mMr moeten gaan betalen voor hun
electriciteit ter bekostiging van het
project in Kalkar.
cp 4 april 1972 werd deze wet door de
toennali.ge Tweede Kamer aangenanen met
66 tegen 54 st:Emnen.
geIX)EIlde landen

2

Aan deze beslissirq zitten bIee vreatrle

elementen:
1. De toennalige regering Biesheuvel was
danissionair op het m::ment dat de wet
in de 'l'tleede Kamer aangenanen werd.Maander1laD:J was men al bezig met de samenstellirq van een nieuwe regerirq.In
ons staatsrecht is het de gewoonte dat
een danissionair kabinet alleen de 10perrle zaken behandelt en zeer zekeJ:o niet
met ni.euwe wetsontwerpen kant.
-Desondanks ck>ng min:i.ster Langman de
'l'tleede Kamer een beslissirq af eNer de
8tm-300, terwijl het veel deIoocratischer
zou zijn geweest on deze beslissing
aan de ni.euwe regerirq eNer te laten.
Deze ni.euwe regerirq had, in dit kader,
dan op z'n minst een uitvoerige diskussie moeten voeren CNer het totale
(kern) energiebeleid.
Deze haast van een danissionaire regering, van een danissionaire minister,
kan alleen verklaard worden door het
feit dat-ie haast had.Ze hadden de
bouwI7ergunning voor de eerste fase op
zak en die voor de tweede fase was
aangevraagd. Daarbij kwam dan nog dat de
kamerleden nauwelijks de tijd kregen de
regeringsstukken terdege te bestuderen.
Vragen O'ler kernenergie werden niet of
nauwelijks beantwoord en voorstellen
voor bestuderirq van andere energiebronnen, voor experimenten op het gebied van de zogenaamie alternatieve
energie, . werden door de min:i.ster van
de tafel geveegd.
cp 5 juni 1973 verscheen de Ii'alkar-wet
in het Staatsblai.Een deel van het
nederlandse volk had daar niet op gewacht en was reeds in verzet gekanen.
ze eisten dat Ne:1erland zich uit het
Kalkar-project zou terug trekken en
riepen op de 3% heffirq te boycotten.

en daiz enden men.sen tJtokken
Katkalt op 28 <lep~embVl

lUUVt

KOM OP

2.Het tweede vreemle element in deze
besl1ssirq is geweest dat de regerirq
Biesheuvel de deelheffing heeft irqevoerd.Het is in Ne:1erland de gewoonte
dat voorzienin;en op welk gebied dan
ook uit de alganene middelen worden
betaald.Met de 3% heffirq op het
electriciteitsverbruik is met deze
gewoonte verbroken.
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kalkar en de economie
In de brochure die in juni 1974 door
het BEP (de samenwerkende electriciteitsbedrijven) weId verspreid, staat
exact de kern aangegeven waar het bij
de kernenergiepolitiek van de regering: an gaat.Er staat dat het plan een
centrale in Ka1kar te beoeen een duits
plan is. "Dat de nederlandse regering:
in 1966 op een duits verzoek an in het
project deel te nenen, is ingegaan,
vmd z'n reden in bst feit dat het gewenst werd geacht dat de nederlandse
industrie in het project zou meedoen".
Qn die reden hebben de nederlandse electrtciteitsbedrijven besloten eveneens deel te neren in de bouw van de
centrale en zich vezplicht an te zijner
tijd een gedeelte van de geproduceerde
energie af te neren.In tegenstelling
tot allerlei ve:rhal.en over het opraken
van de fossiele brandstof, is dit de
essentie van de regsringspolitiek.De
regsring: laat zich dan ook nog adviseren door zulke cxmnissies als de
Industriële Raad voor de kernenergie
waarin de CXll1CerllS rijkelijk vertegenwoordigd zijn,zoals uit cnlerstaand
rijtje blijkt:
H.H.l'lemIers (oud-directeur llSM)

mr.H.K.l.fani (E::on.Zaken) (lOl) (OCN)
ir.J.H.Bakker (GI<N)(KEMA) (SEP)
dr.T.J.Baremregt (QEpriIro) (Neratoc:m)
(Interfuel) (wetenschappelijke Raad Kernenergie) (!TAL)
drs.R.W.R.Dee (lOl) (Interfuel) (OCN)
De bstekenis van de afkorti.ngen is:
llSM: N.V.Nederlandse Staatsnijnen
KEMA: N.V.tot keuring van ElektroteeI1nisdle Materialen
PGEM: N.V.ProIT.Gelderse Electriciteits
Mij.
GI<N: N.V.Ganeenschappelijke Kerncentrale Nederland
BEP: N.V.samen...erkende Electriciteits
Producenten
VEEN: Vereniging van Exploitanten van
Electriciteitsbedrijven
lOl: Stichting Reactor Centrum Nederland
OCN: N.V.Ultracentrifuge Nederland
VHF: N.V. Verenigde Machine Fabrieken
RW: N.V,Rijn-Schelde Verol.me
rrAL: Instituut vld toepassing van
Atoanenergie in de landbouw
'lID: Ned.Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk onderzoek

mr.H.W.B1OE!11erS (Ged.staten Gelderland)

Zoals blijkt zitten in deze Raad, die
rapporteert aan de Minister van Econoir.A. van Ganswijk (GI<N)-(NV JJsselcentrale) mische zaken en advies uitbrengt over
(SEP) (VEEN)
de kwaliteit van bepaalde kernenergiesystaten, allerlei heren, die op de
dr.ir.A.1bJg (lOl) (Shell Kernenergie)
een of andere wijze nauw zijn betrok(OCN) (VHF)
ken bij de ontwikkeling: van kernenergie.
dr.F .Iagezwey ('lID) (lOl)
E::onanische belangengelden voor de vertegemooordigers van Shell Kernenergie,
ir.A.E.Lindo (GI<N)(PGEloIl (lOl)
BIl Neratoc:m, canpriIro, VHF en RW.Al
ir.J.e.van Reenen (lOl) (QEpriIro) (Neradeze instellingen seervan bet kernbouw-toan)
bedrijf Neratoc:m en het ingenieursbureau <:anpriIro 'Neer econanisch getanden
Jhr.mr.F.O.J. Sickinge (VHF)
zijn aan RSV, VHF, Philips, Shell en
mr.Ch.F.BoUvy (Ebonanische Zaken)
de Steenkolen handelsvereniging, kunnen
(KEMA) (J?(»I)

mr.L.G.wansink (llSM) (Gasunie) (0CIl)
: ', : :~~~1~toe1e:n~lisc-lr'(Directoraat Generaal EnergievoorZiening)
J .A.M.lt:>lkenboer (Ebon.Zaken) (RW) (OCN)
Internationaal is de sitt<l.tie zo dat de

grootste markt tot nu toe voor kerncentrales, de Verenigde Staten, geheel
gedanineerd wordt door twee concerns:
l'iesting:house en General Electric.Op de
europese markt hebben deze a:mcerns
allerlei zogenaamie joint-ventures
gesloten met franse, duitse, engelse
en cok nederlandse bedrijven an de
verschillende nationale markten onder
hun controle te krijgen.Daarnaast is
nog een enkel europees COI1cen1 actief,
namelijk het duitse Sienens. In Nederland gevestigde bedrijven als RSV, VHF,
Philips, maar ook Shell gaat het eran

zich door middel van regeringssteun
een posdtae te verwerven in deze bussiness, die voor de toekanst zeer winstgevend wordt verwacht te zijn.on deze
reden wordt er dan ook zware druk op
de regering uitgeoefend. Een druk die
het streven van de bevolking:, van de
Anti-Kalkar beweging naar desrocratdscbe
controle op de kernenergie in de weg
staat.Een druk ook die het wetenschappelijk onderzoek naar kernenergie, naar
andere energiebronnen, naar milieuvraagstukken rond de kernenergie in de
weg staat.
Het is de bedoeling dat de nu te bo.-n
reactoren in de toekanst oamercieel
geexploiteerd zullen worden.Dat geldt
nu al voor ultra-centrifugeprojecten
in A1Irelo, voor Interfuel, een fabriek
van splijtstoffen, eigendan van Shell,

RSV,canprilTo,SEP en R:N7verder zijn de
centrales van DodewaaJ::d en Borsse1e al
in exploitatie bij de electriciteitsbedrijven. De touw van centrales vergt
dusdanige investeringen dat de concerns
onvoldoende zekerheid hebben dat dat in
de toekanst rendabele investeringen
zullen blijken te zijn.Daaran noet de
overheid maar betalen.En die besloot
...er tot de beruchte 3% heffiJ1g op het
electriciteitsverbruik.En dat noet; 70
miljoen per- jaar opkevezen.Deze vonn
vanbelasting, net als de BlW, de accijnsen op benzins en aardgas, drukt het

kalkar en militaire aspecten
Inesn snelle k>ieekreactor wordt
de CSU-er Jozef Strauss, hebben
plutoniun geproduceerd in vele kiloechter geen gelegenheid voorbij laten
gramnerl en met slechts tien kilo van
gaan an voor een duitse atoemnaeht
deze stof kan gemakkelijk een atoanban
te pleiten.
worden ganaakt1 veel Jreer dan een paar
natuurkundigen, die de materie beheersen, militaire gevolgen
een beetje geld en een eenvoudige uitrusting is er niet voor roetig. Dit
- Als wij het hebben over Kalkar en het
betekent niet slechts dat alle landen
militair aspect dringt de vraag aan
die over een snelle-k>ieekreactor
ons op welke gevaren er "!,,,bonden zijn
J:>eschikken, qenakkeliik een aantal
aàit liet proi\!ct Kalkar in west-I:W.tsbcmnen kunnen produceren, maar
land. Daarbij kunnen wij het niet los
ook dat ze die aan bevriende of dik
zien van wat wij hier boven
betalende landen zullen kunnen leveren.
roEmien. Wij zullen onder ogen rroeten
Zijn de politieke ge<rolgen hiervan
zien dat met het Kalkar project de
rroeilijk te overzien, het is duidelijk
basis gelegd wordt voor een l'iestduitse
dat ze volkanen ongewenst zijn.
atoamacht en erger is nog dat dit
"De ban" als alganeen dreig- en verniemet onze medewerking: gebeurt
tigi.ngsniddel is zonder Jreer een gevaar
- Als wij discussieren over de militaire
voor de gehele mensheid1 in feite is de
konsekwenties daarvan, dan is het gosd
als _ _ten hoe bepaalde politieke
"beheerste situatie" van nu reeds een
uiteImate griezelige zaak. Wij zijn
en militaire personages in west-Duitstegenstanders van elke vom van kernland over atoanbewapeni.ng denken en
bewapening •
waartoe zij eventueel rroet dienen.
De civiel-nucleaire ontwikkeling:
Bij de vormi.ng van een l'iestduits
...arvan Kalkar in EUropa een onlerdeel
leger, na de verdragen van Brussel
is, geeft veel landen in principe de
en Parijs 1954, was er werk aan de
Il"Cgelijkbeid een eigen kernmacht te
winkel. De '<lOI:I!1alige Hitler-generaals
vonIIi!l1. Een l'iesteuropese kermBcht zou
zoals Speidel, Heusinger, Foertsch,
kunnen worden gebaseerd op de in
de "veroveraar" van tbtterdam Trettn.er
Frankrijk en Engeland """"""ige kennis
namen de leiding: en vonrden een leger
en op het in de BoMsrepJbliek aanwe2ige
naar alou:ie "SChritt und Tritt" a
technische en eoonanische potentieel.
Of zoals in 1964 de oud vice-admiraal
In l'iest-I:W.tsland is nu een regering
Heye in het openbaar stelde:
aan de macht die van plan is het
De amdeswehr wordt in de geest van
verdrag tegen verspreiding: van kerngisteren en met de '"'PeIl" van ~
'"'PeIl" te ratificeren. Er zijn in de
(atoc:nwapens) uitgerust.
llon:isreJ;<lbliek echter in rechtse kri.ngen
Dat de geesten worden voorbereid, berond 5trauss voorstanders voor een eigen
wijzen de talloze instituten die de
l'iest-I:W.tse kernmacht1 een gevaar dat
bouw van raketten in l'iest-I:W.tsland
niet uit het oog mag worden verloren.
mogelijk maakt.
liet is bekend dat al sinds de verdragen
Frans Jozef Strauss sprak in de jaren
van Brussel en Parijs van 1954, (tegen
60 bij een bezoek aan washington als
het verdrag van lUtsdam 1945 in),
toemIa.lig minister van defensie, volgenwaarbij aan west-I:W.tsland toegestaan
de woorden:
weId een bePerkt leger op te bo.-n,
"Eigendan en beschikkingsrecht over
l'iest-Duitsland zich vezplichtte op
kernwapens zin tot symbool en besliszijn gebied geen atoc:nwapens te
send kriterium geworden van onze
produceren.
souvereiniteit"
Revanchistische scherpslijpers, zoals
Op 15 december 1961 J"lbliceerde bet

....arst op de gewone werkende mensen,
terwijl de nonnale belastingheffing: in
zekere zin nog progressief werkt.
Niet de bevolking van Nederland (en die
van België en west-Duitsland) hebben
belang bij de bouw van een snelle
_-reactor, maar de kernindustrie en
de electriciteitsproducenten.Nederland
is, dc<lr zijn deelname aan bet KalY.arproject, ganengd in een zich snel ontwikkelende imperialistisdle machtsstrijd op het gebied van de nucleaire
industrie, haar gJ:tlndsto~fen en producten.De llBcht van bet militair-industrieel canplex wordt door dergelijke pr0jecten als Kalkar uitgebreid.Reden voor
Kalkar zou zijn dat _ dan minder afhankelijk zouden worden van de olieproducerende landen.Maar van een verhoging van de zelfstandigheid van Nederland is geen spIake.Deelname aan Kalkar
draagt juist het gevaar in zich van
pemanente ondergeschiktheid aan de
grote multi-nationale ondernaningen,
waarbij de J«weling: van in Nederland
gevestigde concerns aan die in westI:W.t sland steeds groter wordt.Kalkar is
een typisch ~ van het kapitalisme.
Strijd tegen Kalkar is dan ook een 0nderdeel van de strijd tegen bet kapitalisme.
Argurenten als zou Kalkar gosd voor de
werkgelegenheid zijn, zijn flauwekul.
Ka1kar is belemaal niet arbeidsintensief,
wél kapitaalsintensief.Kosten van verwerking: en opslag van de radio-actieve
afvalproducten worden veelal buiten
beschouwing gelaten. Deze kosten zijn
ongetwijffeld veel en veel hoger dan
in de openbaarheid is bekend genaakt.
Projecten als Kalkar hebben in de nabije toekanst geen enkele econanische
bstekenis.Op korte tennijn leveren
deze projecten slechts voordeel op
voor degenen die ze voor militaire doel
einden willen gebruiken: een atoanban
is binnen een half jaar te vervaardigen
als Kalkar onverhoopt in werki.ng zou
treden.

HANG HEf AFFICHE tZ.O.Z)
VOOR UW RAAM OF IN HUIS

franse blad "Li.bêration"een geheim
matDrandum van de l'iestduitse generale

staf, waaruit wij citeren:
ZOnder bezit van de atoanban is er
niet aan te denken, dat I:W.tsland
en zijn historische en nationale grenzen hersteld. w:xdt 11 •
De l'iestduitse krant van de grote
rronopolies" Irrlustriekurier" bevestigde
tovenstaande onthulling:en toen het
schreef:
"De Bondsrepubliek rroet zich tot een
machtsfactor ontwikkelen. Een werkelijk
grote JD:lgendheid als de llon:isreJ;<lbliek
kan de oorlogbeslissende atoc:nwapens
niet ontberen"
Deze bloemlezing is nog met tientallen
andere aan te vullen. Zij daronstreren
allen hoe gevaarhjk het is an mansen
van dit slag, dit gevaarlijk wapen in
handen te geven.

rarxije van een ator.::m::lorlog, waarbij de
at:o::J1txmnen in de NAIIO-landen (ook in
Nederland) op scherp werden gesteld.

ontwikkeling en kennis
Het was de tweede wereldoorlog die de
stoot tot een geweldige groei van de
kernfysika heeft gegeven.

De vervangin:J van kolen en olie als
brandstof is in vele gevallen de
notivatie an naar andere bronnen zoals
kernenergie an te zien.
Maar het is duidelijk dat militaire
overweging:en een rol spelen.
- liet aanwenden van de kennis van kernfysika en kernenergie voor militaire
doeleinden is drijfveer voor reactionaire krachten. Iol!ln kan dan ook
stellen,dat oogendheden die in staat
zijn zelf reElCtoren te bouwen en van
brandstof te voorzien, ook technisch
Het gevaar van de spreiding van atoanin staat zijn kernwapens te maken.
'"'PeIl" dient onderkend te worden en in
- liet probleem van de verspreiding van
het byzonder het gevaar van een l'iestduitkernwapens is door velen reeds na de
se atoemnaeht die door een project als
catastrofe van Nagasaki en Hiroshillla
de snelle -reactor te Kalkar wordt
gezien. Toch is het aantal landen, dat
JD:lgelijk genaakt.
de beschikki.ng over de atoanban heeft,
Door bet gezamenlijk optreden wordt het
uitgegroeid tot zes. Terwijl Japan en
JD:lgelijk de strijd te voeren voor een
west-Duitsland staan te dring:en an
werkelijk actief vredesbeleid, tegen een
tot een eigen atoamarkt te kanen.
ElJropese kernmacht en voor het inhoud
geven aan het verdrag tegen spreiding:
non·proliferatie verdrag
van kernwapens.
- De SOWjet-Uuie en llitlerika werkten
enkele historische opmerkingen
samen het non-proliferatieverdrag,
gericht tegen verspreiding: van kernSinds HiroshiJra en Nagasaki in augustus
wapens, uit en oodigden alle landen
1945 door twee atoanlxmnen van de aarde
uit dit verdrag mede te ratificeren.
werden weggevaagd leeft de Irensheid
liet non-proliferatieverdrag dat in
in voortdurende onrust en angst, dat een
1970 in werking: is getreden is tot nu
oorlog met at:c::lal'Mapen.s met al zijn
toe niet geratificeerd door 1an:len als
verschrikkingen zal losbreken.
Japan, India, Pakistan,west-Duitslan::1
a

De spenningen in de wereld, die een
_ :t~~;"land in de Bundestag
ge<rolg ~ van .de koude oorlogs-po~~tiek
(Parlenent) ondertekening van het nonm de v~Jft~ger Jaren, weId kracht b~J
profilatieverdrag weigerde is niet zo
gezet door een waanzinnige reeks van
verwonderlijk.

proeven met atoan- en watersto:fbcmnen.

Maerdere malen leefde de mensheid op het
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landelijk demonstratief congres
voorveiligheid vu mens
en milieu;tegen europese
kernmachten kernbewapening

spreken namens cpn,pvda
ppr,psp. 21 Juni krasnapolsky
a'dam 10uur v.m. georganiseerd
dooranti-kalkarkomitee a'dam

• UIT DE KONFERENTIES.

kalkar en kernenergie
De grote oOOernElllingen heI::i:len grote bedraqen ",,1nvesteeId in het ontw1kkelen
van kernenergie en hebben dus zakelijke
belangen bij deze ontw1J<keling'.Dit bren9t
met zich mee dat gebruik genaakt wordt
van middelen OOI darocratisc:!le organen
te dwinqen de weg van de keIncentrales
op te qaan.De Tweede Kamer ....ra t-ijvoorl:leeld pas geconfronteeId met de
rou. van Kalkar, toen hierin al zeer
aanzienlijke bedragen waren geInvesteeId.En dat laatste functi.oneerde als
drukmiddel op de besluitvo%ll1ing'.De
macht van deze grote oOOernEIIlingen, die
niet uitgaan van de belangen van mens
en milieu, is ook hier van gmot belang.
En dat tezwijl voor de ontwikkeling' van
ken1enrqi!' het aJ:gUt1ent gebruikt wordt
als zouden "" aan de vooravond staan
van een uitputting van de fossiele energiebronnen als gas, steenkool en olie.
liet is dezelfde aJ:gUt1entatie waarvan de
bouwers van de snelle _-reactor in
Kalkar gebruik maken:' •. de olie is bijna
op •• de toestand in het Midden OOsten te
instabiel voor verzekering' van olieleveranties•• dlis is kernenrgie noodzakelijk••
en dlis is een snelle _ _reactor onontl<oalbaar•• ' •Vooral van onderneIIerszijde hoor je dan ook nog dat de gr0ndstoffen in het algemeen schaarser worden, dus ook steeds duurder, en dat ""
deze ellende maar samen moeten dragen en
een ""Ivaartsvermindering' maar moeten
slikken.
Maar is onze energie wel zo sàlaars???
Vanaf 1940 tot 1950 was de bewezen olieschaarste 15 ~ 20 maal de jallIproductie.
Meer reserves aantonen was ecx>n<Jllisch

niet verantwoord atDat de investerinqen
niet direct rendabel konden worden.R:lOO
1955 steeg de ~ aan olie
tot 30 ~ 40 maal de jallIpmductie.Dat
gaf nogal wat consternatie bij de olieoonoerns atDat daaxdoor de prijs van de
olie zou zakken.Het gevolg was een a-

qressieve politiek OOI met name in westEw:apa een versnelde oversdlakeling van
steenkool op olie voor elkaar te krijgen. In dat kader, in overleg met de andere EElG-landen zijn de steenkoolmijnen
in Limburq gesloten.Niet alleen duizenden
mensen verloren hieI11'ee hun ...n.energie
voorraden die op langere teJ:mijn ook eooncmisch winbaar kunnen worden, liggen
er onberoerd.De meest recente ontwikkelingen aan het kolenfront betreffen berichten van exploitatie op grote schaal
van steenkool in de SOvjet-Unie en canada en ook in Indonesië.En in beide laatste landen zijn het dezelfde olieconcerns
die er hun belangen hebben.

Niet alleen nieuwe technieken kunnen
de olievoorraden explosief laten t0enemen, ook nieuwe olievelden breiden
zich aanzienlijk uit.Voor de kust van
Angola zou een "nieao1 Koeweit" gevcmden zijn. De Noordzee is veel rijker
aan olie dan officieel wordt meegedeeld.
Aangetoond is al dat het nederlandse
deel van de Noordzee een winbare h0eveelheid van 1000 miljard kobieke meter
bezit.De anvanq van het qroninqer aard.gas ....ra veel te laag geschat.OOk met
betrekkinq tot de <;lasbel in Elm1en zijn
er veel te lage schattinqen genaakt. In
juni 1974 ....ra bekend dat deze gasbel
al verdubbeld was: van 20 miljard kubieke meter naar 40 miljard kobieke

En over de olie wordt bijvoozbeeld in
een kwartaaloverzicht van de J\MIO-bank
van novari:ler '73 opqemerkt:"q> korte
teImijn hoeft er geen fysiek tekort aan
energie te zijn" en ROok op de middellange teJ:mijn is er ""inig aanleiding
tot pessimisme. De wereldvoorraden aan
aar<i:llie, met inbegrip van de thans nog
niet exploitabele voorkanens (Oliehoudend leisteen, teerzanden) zouden zelfs
bij de huidige qroeivoet voldoende m0eten zijn OOI de ...reldbehoefte voor tenminste 100 jaar te dekken".

meter.

In aansluiting hierop cnthulde de L0ndense Times in novari:ler 1973 het volgende. In een interview met de """"'ikaanse olienagnaat A. Hamner van OCCidental
PetrolEll>1l ....ra meegedeeld dat OCCidental
met een proefinstallatie op eoonanische
wijze olie wint uit de oliehoudende leisteen van de ~ M:>untains.De voorraden
aan olie in leisteen worden alleen al in
de 115 geschat op 13 maal de geschatte
voorraad in 5aoedi Arabië.Behalve in
leisteen zit er ook olie in de zogenaamde teerzanden.Alleen al de teerzanden
van Athabasca in canada bevatten een
hoeveelheid olie die geschat wordt op
een hoeveelheid gelijk aan de helft van
de hele bekende ....reldreserves in de
gebruikelijke VOXtn.

onderzoek naar alternatieve energiebronnen alsmede naar een veiliger vom
van enerqiewinninq dan in de snelle
kweek-reactor moet gaan plaats vinden.
Dat betekent in ieder geval dat er meer
geld voor onderzoek naar de universiteit moet.
De grote gevaren van kernenergie, de
mogelijkheden van misbruik voor het
produceren van kemwapens, laten op
dit m::mmt slechts êên ocmclusie toe:
Kl\LKAR MJEl' 1«l!a2i S1'OPGEZEl'.

De meldingen van nieuwe olie- en gasvoorraden en de toepassing' van nieuwe
productietechnieken, betekenen echter
niet dat alle problemen met betrekkinq
tot de energiewinning uit de ...reld
zijn.Daaran zal het noodzakelijk zijn
elke vom van energi""l"ekkinq zorgvuldig te bestuderen. Niet alleen de
kernenergie, ook de zogenaamde altematieve energiebronnen als geo-thermische
en wind- en ~eneJ:9ie, naast uitbreiding van de exploitatie van de bestaande fossiele voorraden.
Tijd is er genoeg voor .onderzoek.Daaran
is het ook onverantwoord zich ovexbaast
in een kernenergie-avontuur te storten.
Warineer "" bedenken dat ongeveer 80%
van de middelen voor het zoeken naar
nieuwe energiebronnen besteed wordt
aan het ontwikkelen van kernnergie en
de overige 20% grotendeels besteed wordt
aan rendementsverbeterinq van de olieen gasvoorraden,dan is het duidelijk
dat hier ~ de belangen van de grote
oonoerns OOI de hoek komen kijken die
hun investeringen eruit willen halen.
Vanuit de universiteiten IrIJet een systematische aandacht ontwikkeld worden voor

kalkar en milieu-gezondheid
In de laatste 200 jaar van industriele
ontwikkeling' zijn er productiesystemen
voor energie en producten ontwikkeld
die gevaren met zich meebrengen voor
het milieu en de volksgezondheid. De
productie is ""I altijd begeleid door de
""tenschap maar een ""tenschap die meer
in dienst stord en staat van de productie dan fungeerde als een critisch
beqeleidend instrument in dienst van de
bevolking'. ZO wordt er bijvoorbeeld
door wetenschappers van alles beweerd
over de effecten van een lage radioactieve straling' op het milieu zonder dat
dit IJlilieu wordt opgevat als een saPlen~ing'sverband van vele factoren waar
alles mee samen hangt. Hier is nog
nauwelijks onderzoek naar verricht. ZO
wordt er gewezen op FOsitieve effecten
van straling' op de groei van planten,
het venneerderen van een diersoort zonder dat gekeken wordt ""lke effecten er
dan ontstaan op andere plant- en
diersoorten.
Mensen die worden blootgesteld aan
hoge doses radio-actieve straling' lopen
kans op verschillende vormen van kanker,
staarvorming van het oog en verkorting'
van de levensduur. Erfelijk gezien is
het mogelijk dat na blootstelling' aan
straling' er over enkele generaties
mêér kinderen met afwijking'en geboren
zullen worden dan zonder straling' het
geval is. De oorzaken van deze afwijkingen
zijn dan al in ei- en/of zaadcel aan""zig (in tegenstelling' tot de afwijkingen die ontstaan na :lnneminq van
bijvoozbeeld Softenon)
•
ZOlang men niet in staat is een volstrekte 100% zekere garantie te bieden
wat betreft de veiligheid van het
Kalkar-project, nog afgezien van oorlogssituaties en salx>tage, dient dit project
te worden stopgezet. liet betekent niet
dat je altijd nee tegen kernenergie
moet zeggen. ~ dit manent zijn echter
alleen de schadelijke effecten bekend
voor gezondheid en milieu en niet
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de voordelen. Daaran is ook een van de
eisen van het Jlmsterdamse Anti-Kalkar
canité dat er meer geld moet komen voor
onderzoek naar veiliger vonnen van
energiewinning' dan de vom die men in
Ka1kar denkt te kunnen toepassen.
Er is aan het zo veilig mogelijk lMken
van de snelle kweekreactor zeer veel
aandacht besteed. Dat is voor een deel
gebeurd atDat men ""I degelijk inziet
dat een ranp n-et een dergelijke reactor
eigenlijk onmogelijk zou moeten zijn en
anderzijds arrlat, vooral in Anerika,
milieuwetten en groeiende kritiek de
aanvankelijk veel eenvoudiger opzetten
oruroqelijk maakten.
Wij beschikken niet over berekeningen
van de gevolgen van een Kalkarranp. Er
is ""I door de natuurkondigen W.A. smtt
en G. van Dijk een voorbeeld gegeven
van de gevolgen van een ranp n-et een
1000 megawatt 'gewone' reactor, die men
op de Maasvlakte wil neerzetten. Zuidwestenwind van 3 neter per seconde, een
lichte regen, de in de reactor ~zige
qasvonnige radio-aktiviteit kant geheel
vrij, min of meer vluchtige radio- aktieve stoffen komen ook geheel vrij en
van de vaste stoffen kant 1% vrij in
een radio-aktieve wolk op qrondniveau
werden als gegevens aanqenanen.
De gevolgen zijn afschuwelijk: in een
lang, maar vrij smal gebied zullen de
~ worden ~ffen door een d0deliJke dosis stralmg (meer dan 1000
ren). In Den !laag vallen ongeveer
10.000 slachtoffers. Tot Jlmsterdam
krijgt men doses te verwerken, die
ernsti'le straling'~ziekten veroorzaken,
in totaal worden ongeveer 400.000 mensen getroffen door de directe stralinqsgevolgen, het aantal doden is ongeveer
90.000, bij circa 250.000 personen zullen er lichte verschijnselen zijn naar
ook voor hen is medische hulp noodzakelijk.
liet effect op langere teImijn is, dat
het aantal ksnkerqevallen zal toenaren;
tot Groningen toe zal er een strook

zijn, die maandenlang niet bewoor1d kan
worden, in een nog veel groter gebied
is de grond voor zeer lange tijd ongeschikt voor agrarisch gebruik, de melk
die hier wordt geproduceerd is maandenlang onbruikbaar.
Deze macabere berekening geeft natuurlijk slechts een bepaalde orde aan.
ZOU er een ranp met Kalkar gebeuren,
dan zijn de gevolgen waarschijnlijk
nog afschuwelijker: de snelle kweekreactor heeft veel meer het karakter
van een kernban dan een gewcne, het
vrijkarende plutonium is een veel giftiger stof dan de produkten, die bij
de 'gewone' ranp vrijkaten.
Een nog veel ernstiger problean is dat
van de lozing van het afval. Dit afval
is radio-aktief, sans in IreeJ:;dere sans
in mindere mate. Men heeft getracht
het zo te bewerken dat het onschuldig
van aard zou worden, maar men is daar
niet in geslaagd en het ziet er bepaakd
niet naar uit, dat dit problean snel
zal worden opgelost. En tot het manent
dat men daar wel in is geslaagd rest
ons niets anders dan het radio-aktieve
afval op te slaan op plaatsen waarvan
we hopen dat ze veilig zijn1 zo zorgvuldig en deskundig mogelijk ingepakt
in de meest ingewikkelde konstrukties
van zorgvuldige, geselecteeIde, h0pelijk duurzaam straling-isolerende materielen. In de USA zijn in llanford
(Iiashinqton) honderdduizenden liters
hoog radio-aktief afval _ l e k t uit
opslagtanks. In Kansas ~d eerst een
zoutlaag geschikt bevonden voor afvalopslag, later bleek dat de zoutlaag
geleidelijk in het grondwater oploste.
Dit geeft op z' n minst te denken over
de opslag van radio-aktief afval in
Groningse zoutlagen, waarvan de geologische structuur behoort tot de vert.roul.oelijke infoImatie van de Shell.
Is de opslsg van afval een cnapgelost
cnderdeel van het kernenergiesystean,
met het transport is bet nauwelijks

beter gesteld. liet plutonium van de
snelle kweekreactoren vergmot de ernst
van de preblemen. De stof is reeds in
zeer kleine hoeveelheden uiterst gevaarlijk en het is in ons dichtbevolkte
land nauwelijks moqelijk de n0odzakelijke transporten zö te regelen, dat
risico' s uitgesloten zijn.
Eer, bijzonder deel van het afvalproblean vormen de keIncentrales - van
""lke soort ze ook zijn - zelf. Gaandeweg hun produktieperiode worden ze
steeds meer radio-aktief, zo aktief
zelfs, dat het gevaarlijk wordt ze te
betreden. Qlèat alles in en aan de reactor gavaar oplevert, kan de centrale
ook niet meer worden afgebro.'<en. Er
rest niets anders dan de centrale te
laten staan en hem in de een of andere
stralings-isolerende nantel te vatten.
Er wordt aan beton gedacht, maar 0nbekend is hoe gewapend beton op straling'
zal rearqeren. liet enige dat bekend is,
is dat in ieder geval het vocht in het
materiaal radio-aktief zal worden. Wat
betekent dat in de toekanst dergelijke
gebouwen niet benaderd kunnen worden
atDat ze levensgevaarlijk zijn.
De afvalproblemen in hun geheel brengen velen ertoe te verlangen dat eerst
dêze onzekerheid uit de ~eld moet
zijn, voordat de kernenergie als energiesystean kan worden gekozen. Een officiële Engelse regerinqSkamdssie
heeft dit standpunt tnqenanen en het
Z...ease parlement zei nee tegen een regering'svoorstel van 24 keIncentrales voor 1990. Eerst, stelde dat parlement, moeten de problemen rond het afval en de veiligheid zijn opgelost.
De Anti-Kalkar beweging' eist van de
nederlandse regering en van het nederlandse parlement hetzelfde. De l'ontiKalkar beweging' eist van ze dat ze ook
nêê tegen Ka1kar zeggen zolang er
volstrekt geen garanties te geven zijn
voor de veiligheid van mens en milieu.
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het levert en dit zal waarschijnlijk
voortduren tot het jaar 2000.
-Toen de wet werd aangenanen schatte men
de bouwkosten op 1540 miljoen gulden.tiÄ1
zouden deze al :!:. 2 miljard bedragen.
-De kosten van het project worden verhaald op de electriciteitsverbruikers,
door middel van heffing van 3% over het
aantal verbruikte ki1cMatt uren.

KOSTEN
Bij de aannsning van de Kalkar-wet
werd een voorlopige schatting gemaakt
van de bijdrage die Nederland zal
m:>eten leveren.Deze schatting bedroeg
328 miljoen gulden (212 miljoen plus
116 miljoen extra voor de iIdustriële
ontwikkelingskosten).De totale kosten
van het Ka1kar-project worden geschat
Op 1,1 miljard, terwijl men er al
rekening mee hield dat in 1978, als de
snelle kweek-reactor bedrijfsklaar
zou IOOeten zijn, er nog eens 450 miljoen extra bij zou IOOeten kanen.Of
dat alles geroeg is?Er zijn sterke
geruchten, vooral uit west-Duitsland
dat de kosten z6 snel stijgen dat de
verdere bouw van het Kalkar-project
econanisch niet meer verantwoord is.

Op grOIX'i van bovenstaande bezwaren zal

het duidelijk zijn, dat wij allen zullen

noeten zoeken naar andere, veiliger
vonnen van energiewinning. (Te denken
valt aan, het toevoegen van zonne-energie, win:i-energie en dergelijke, aan de
nu gebruikte methodes van energiewinning) • ZOUden wij het benutten van
deze bronnen koppelen aan een efficiënt
energieverbruik, dus zonder verspilling,
dan is het JOOgelijk de huidige tekorten
aan olie op te vangen.
Het tegengaan van energieverspilling
betekent ook het stopzetten van de snelle
kweekreactor te Kalkar.
Maar ook strijden wij tegen iniustriële
machten en m:mopolievo.nning die niet
op gevaren letten als er winst genaakt
kan worden,

PROTEST
Dit alles was aanleiding voor de besturen van de amsterdamse afdelingen
van PIIäA,CPN,PPR,PSP en D'66 an met een
gezamenlijke verklaring aan de Regering
en het nederlandse volk te kanen waarin ze aamrongen an af te zien van
deelname aan het Kalkar-project. Zij
achten dit project niet in het belang
van de bevolking wegens de bezwaren
die deze vonn van energieopolekking met
zich mee brengt.
Boveng'eooEmie partijen sloten zich aaneen in het amsterdams Anti-Kalkar Canit:! en begonnen de aktie tegen het
Kalkar-project.Spoedig daarna werden
overal in Nederland plaatselijke
canit:!'s gElVOlllrl en werd in gezamenlijk
overleg begonnen met een groots 0pgezette handtekeningenactie tegen het
Kalkar-projekt
Het landelijk overlegorgaan O!:Çaniseerde
op 28 septe:nber 1974 de massale deronstratie naar en in het plaatsje Kalkar.
10.000 Nederlanders uit alle delen
van het land trokken via de grenspost
Borgh, west-Duitsland birmen an aan de
bron van alle kwaad te protesteren
tegen het gevaarlijke Kalkar-project.

De verzamelde handtekeningen,155.000
stuks. werden in oktober 1974. tijdens
de debatten in de '1Weede Kaner ~.r de
Ehergierota van de voormalige minister
IaIçnan, aan de voorzitter van de
kamer en de huidige minister van Ek::oJX1llische zaken,Iubbers, aangeboden. Bij
die gelegenheid zei :wbbers dat hij nu
wel geroeg handtekeningen had an te
weten dat een zeer groot deel van de
neder1andse bevolking tegen het project
in Kalkar gekant was.
'Een groot aantal plaatselijke canitêleden, die voor het aanbieden van de
handtekeningen naar Den Haag gekanen
waren, maakten van deze actie gebruik
an bij de '1Weede Kamer fracties en bij

ook strijden wij tegen belangengroepen
die streven náar het bezit van kernwapens cm hun denkbeelden meer kracht
bij te zetten, desooods met wapengekletter.

Het Kalkar-project lOOet gestopt worden,

en niet alleen an onderstaande bezwaren van de snelle kweek-reactor:
-Er worden grote hoeveelheden radioactieve afvalstoffen geproduceerd, die gedurende duizerrlen jaren bewaard en gekoeld m:>eten worden, voordat zij geen
stral.:inq~ meer

opJ.everen. (hoe

kan men garanderen, dat er in zo I n lange
periode met deze gevaarlijke stoffen
niets zou kunnen gebeuren?)
-Elk jaar dat er op deze manier electriciteit wordt opgewekt kanen er afvalstoffen bij zOIX'ier dat er iets van vernietigd kan worden.
Ck>k zijn er nog geeo veilige opslagplaatsen gevOIX'ien,
-Bij het vervoer van de radioactieve
afvalstoffen van de reactor naar de
opslagplaats kunnen zich ongelukken
voordoen, waardoor grote gevaren ontstaan voor de mensen in de CD]eV'ing
van de transportroutes •
-In de directe CD]eV'ing van de snelle
kweekreactor is de JOOgelijkheid van
radioactieve straling aanwezig.
-Het verschil tussen een snelle kweekreactor en een gewone reactor (Borssele)
is, dat deze laatste zijn brandstof
krijgt toegevoegd, terwijl een kweekreactor nadat hij op gang is gebracht,
deze zelf maakt uit uraniun.Een dergelijke reactor produceert grote hoeveelheden plutoniun (tonnen),waaxmee vrij
eenvoudig kernwapens kunnen worden vervaardigd. (8kilo is voldoende voor een
atoanban).Er is geen enkele waarborg,
dat dit plutonium niet gebruikt zal
worden voor de q;ixluw van een europese
kermlacht, die wij onvoorwaardelijk

afwijzen.

-Als het maken van de brandstof door
toeval uit de hand looDt. bestaat de
kans dat de centrale uit elkaar ploft.
(zelfde gevolgen als bij atoanban)
Hoe groot is deze kans? ••• Men weet het
niet~

WIE VOOR VREDE EN VEILIGHEID IS,
IS TEXiEl\I HEI' :KALKAR-POOJEX:'!'.
Elen herbezinning op de snelle kweek-

reactor te Kalkar is dringerd rodig, als

wij dit voegen bij de specifieke gevaren van een snelle kweekreactor en bij
algemene bezwaren tegen kernenergie,
zoals het afvalprobleem, dan is slechts
Mn conclusie mogelijk. namelijk
stoppen met Kalkar voor het te laat is.
Het Anti-Kalkar canit:! roept u op an
kamer en regering
bewegen de deelname aan het Kalkarproject te beëin::ligen en de financierings
wet Kalkar in te trekken.

mee te doen en samen

~~~AruNI
-s

10.00 UUR EN ZAL 'lUl'
AVOODS VIJF
UUR DUREN.
HEl' I«ll>GRES l«>RDl' GEHOODEN IN IDrEL
KRASNAPOlSKY,

IWo\ Mo5'I'ERDI\M.

DE TO~PRIJS BEDlW\Gl' f 2,50.
IEDERE DEELNEMER KRIJG!' BLJ DE INGAro VAN DE ZAAL EEN ~.
HEl' ~ ZAL BESTAAN UIT DE
VOIGEN)E ONDERDELEN
SPREKERS VAN PIlIlA, CPN, PPR EN psp
PIIDA: ME.VRXl'i EPEMA - BR[XM\N
CPN: AIDRE DE LEEUW
PPR: ROEI. VAN DUYN
PSP: BRAM V.D. LEK
RAPPORl'1\GE VAN DE KONKLUSIES VAN

DE VIER EERDER GEHOODEN DEE:I..I<OtGESSEN IN ROrl'ERDAM, EINDHOVEN, GR0NINGEN EN ARNHEM, IXX>R VIER AEGfNA]lJI..DIGDEN.
FORUM DISKUSSm MEI' DE ZAAL

DISKUSSm OVER AIcr'IEPIANNEN VOOR DE
TOEI«M;T
SWIT~

MEI' DE KONKLUSIES VAN HEl'

~.

N:iaSt deze afschuwelijke bedreiging voor
de bevolking, bestaan er ook financiee1econanische bezwaren.
-Het project kost teveel aan energie.
Kalkar kost voorlopig meer ener<]ie dan

MEDEWERKIN:; AAN HEI' PRJGIW.Ml. HEBBEN
TOEGEZEGD: HEl' ZAN3KOOR MJRGENR:XD,

HERMAN DE WIT, DE CABAREl1'GROEP 3x8,
HEl' SURINlW-SE ~ REIIO EN HEI'
STRLJDKOOR ~.

7

INFORMATIE INRlRMATIE INFORM
In r.alkar, een 00rp in West-Duitsland
d1dl.thij de Nederlarrlse çrens .. 30 km
van Nijnegen, 40 van Arnhem .. wordt
een kernreactor geb:Mod van een exper1nert:eel type, een zogenaarde snelle
kweekreactor. De f1nanciering van de
proef geschiedt door Nederland (15'),

België U5\) en west-D.rl:tslard (70t) .
De elektricite1t.spro:b=enten vened'tten, dat ze net snelle-kweekreactoren
neer energie uit de gradstof uraniuD.
kunnen halen dan met de ' ~ . reactoren die tot nu toe zijn ~ .
De proefreactor heeft geen bijzcnier

groot venrogen; zi jn 300 megawatt liggen beduiderrl cnder de 650 megawatt,
die de gasgestookte e lektriciteitscentrale in Groningen, de Hunze, levertJ
het is een proef, zij het een grote .
De reactor in Kalkar gaat volgens de
huidige schattingen

e-

miljard gul-

dens kosten . In april 1973 nam het

par1EJrett een wt.svcorstel van de regering Biesheuvel aan, waarin werd bepaald dat de Neder1ardse bijdrage aan
de proef .. aeer dan 300 miljoen gulden
.. zou noeten ~ ge!1nanc1ëerd uit
een heffing' van
op ret elektriciteitsverbruik. De: elekt41citeitsbE!drij-

3'

ven

ll'Dger:l

dit

hedra9 doorrekenen aan

de verbrui.Jcers; \dj betalen dus de
proefneming. In de 'l\oeede r.arrer seceden de PWA, de PPR, de cm, de PsP,
en 0 '66 I:e:}en het voorstel.
Kernenergie winnen is de energie gebru1ken die ligt opgesloten in de kern
van een atocm. Eet e1eroent dat we goed
kunnen spUjten is uran1\.1ll 235. Bij een
kernsplijting karen delen van het atocm
vri j .. neutronen - , die weer nieuwe
kernen spli jten . ZO ontstaat een kettJ.ngreactie. Bijeen atoarban l s die
xeactie aWeheerst, in een reactor beheerst llB'I de reactie door steeds z0veel kernen door neutrooen te laten
splitsen dat de tarperatuur koostant
blijft. De 'gewJne' reactor tr.E!l"kt op
deze earuer, Met stc:on, die ctx:>r de

Tec:hn1eken \rr8a1b1.j net natri\IU IoOrdt
gewerkt, zijn echter l'I:l9' vrij albekend.
Bij de qrote 00eveelheden en de 00ge
tetperatu:cen in de Kalkar reactor leidt
a:ntact tussen nat.rilm en water tot een
erome PYf'Jooote.
De snell~~r crrlersche1dt
zich vamdt het oagpmt van veiligheid
door esee tJ::ofdfactoren van de qe.alE!
reactoren: het produkt1eprooes is 1zr
qe.dJtkeHer en kwet..sbaarder oYdat veel
neer van de qiftige splljtstof plutoniun aanweziq is . Dl. plutoniuu 239 I evert gedurende een lGoe.rt llI1ljoen jaar
gevaar op '-'OOr de leefargeving. Een
niet te orderschatten nadeel is daarbij dat het niEUO' gemaak te plutonium

niet in zuivere V01Ill , maar SêUl'S1 net
het splijtafval aam.oezi q zal zijn. Het
rroet in een chBnische fabriek \Orden
gezuiverdJ pas net het gere1n1Cjde plutoniml kan rren wer een ~ reactie
op gang brengen. tBt betekent een aantal hardel~ net en verveer van de
gevaarlijkste stof, die de wereld
kent.

WIJ EISEN:
51\PZEIIItG VAN

IE B::Ui VAN

re

SNEUJl~

voor veil1gheld .
refrein : Kalkar rroet weg .
oe s trij d qa.at steeds door,
we lat en au; niet zanaar kisten .

KAARTENAcrlE
Het Anti-J<alkar canité Jms te1dam besloot tot een kaartenactie, gericht op

~

gebruikt on de vrijkmede \IiUll'U uit
het reactorvat te halen: water belemtiert narrelljk de cmzett.1D) van uran1\R
238 in plutadtm 239 . Een qevolq dMrvan is, dat JrS't ~ het netaal
natr1\1ll roet gebruiken en wel in
vloe1hare V01Il'l - bij telperaturen van
300-500 qtaden Ce1s1m. Het nat:ri.\R
'«>1dt gekoeld net water , cUt 1.eYert
staan op, waanree net bebJlp van t uxb1nes elektriciteit w:xdt opqe..Iekt.

8

i<alka%proj ect ,
Hef f ing voor 008 ,
winst voor de kapitalisten.
refnrln

1niiv1duele Ieden van die pil1't1jen die

cp de adreszijde staat op alle vier

Een techn1sch qeyolg van het Je ::;l '110-

dena>streer

D:lOr2:ie lul. duivelse l isten

tJran1l.nl 235 kant s1edl.ts in -een ~
cx:I'lCentratie (O,7\) wor in het nat:u.lr-

ces is dat er 9E'E!JI'l water kan

Stop JU,) de steun aan snelle Jcweekreactor
Eisen wij hier van Den Haag.
Het is een project voor kapitalisten,
Zij slepen de winst er UI!e weg.
Maar de arbeiders rroeten betalen,
Drie procent heffing er :z:c:maar txMi!nqJ.
Dat qaan wij ~ )
met deze daraurtrat1e
) 2 keer
Strijd net cns nee:
}
Kalkar rroet weg :
)

_

tegen een uot1e s tmden tMaarin qevraalJi
werd af te zien van nederlarrlse deel~ aan het Kalkar-projekt. Partijen
die tegenstsrden : ICVP, OLI , AR en VVO.
De kaartenaktle bestaat uit een pakJcet-

rul.ln

ANTI-KALKAR LIED

KALKAR MOET WEG I

zeer hoge procestaTpera.tuur overvloedig
uit de reactor kan w:>rden verkregen,
RBakt. tren via tw:bines en dynano' s
elektriciteit.

lijke uranitDl, dat wij op gen aantal
plaatsen in de lolel'e1d vinden. Het everi ge deel (niet mirder dan 99,31 ) bestaat uit het niet splijtbare uran1\R
238 . In de snelle kweekreactor nu \Omt
uran1un 238 argezet in een niet in de
natwr voodU::ile de nie\M! s tof , pluto239, die ~ splij tbaar is . oe
snelle ~ zou in princi pe
splijtstof kunnen """""" t2ndjl hi j
bij het elektriciteit tIIIken ook splijtstof verbruikt. De snelle kweekreactor
is ootwo.rpen on uit het uranil.D, waarvan tot voor kort werd aailga u ,e:h dat
het zeer schaars en ch.a.tr zou zijn, een
grotere hoeveelheid energie te winnen,
dan qe«me reactoren kunnen .

het Delf ts 8trijdkoor \OOrwaarts
steunt de strijd tegen het Ka1Jcarproject
net de e-ee volqende atri jdl1Ederm.:
():)k

je van' vier kaarten.

kaarten een qelJ.jklu1deJrle tekst, dIX:h
qericht aan een van de vier partijen .
Bij deze vier kaarten is een lijstje
gevoeqd met de part.1cul.iere adressen
van k5rerle:3:en . IEdere serie heeft zo
zi j n eiga'l karerle:len waaran d e afzender zijn kaarten kan zemen.
am set kaarten kost f 0, 75 + 35 cent
p::rtokosten en kan besteld W01den bij
het Anti-KaLkar-Canitê Jmsteràam.
Feizersgracht 648 - Amsterdam Centrun.
Postgiro 9183 - GBneentegiro A 848 tnv
Anti -Yalkar-Cardtê lwsterdarn.

l<ernener<jl.e

kan """"" misbruikt
In harden van de fas::isten.

refrein
Rad1oaktl.ef
plut:.a'l1ml:
tbtmen van m1lita1r1sten
refrein
\kx>r h1n de winst,
voor cns gevaar :
Dl t zi jn de kapitalisten :
refrein

STEUN ONZE STRIJD
TEGEN
HET KALKAR_PROjEcr
stort uw bijdrage
opgemeentegiro a'dam A 848
ol

op postgiro 9183
t.n .e,

anli·kalkar comité amsterdam

