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ARGUMENTEN TEBEN
KALKAR CENTRALE

Een $neUe-natriun-gekoelde l\week
reaktor zoab die in Kalkar wordt
gebouwd verschilt in meerdere
opzichten van een ''normalelt
kokend-water (B\'IR) ofdrukwater
reaktor (PWR). Niet alleen in
bouw is hij anders maar vooral in
het gebruiken van de splijtstof.
Een kweekreal<ter verandert onsplijt
baar uranitJlli namelijk in splijt
baar plutonium en "kweekt" zo
ekstra splijtstof. Deze bijge
kweekte splijtstof wordt noodzake
lijk geacht t1Ddat de kans groot
is dat de wereld-uraniun-voorra-
den al over ongeveer 30 jaar uit
geput raken en al ruim daarvoor
de uraniumprij zen snel zuUçn op
lopen.
In een no~ kerncentrale J bijna
allemaal drokwaterreaktoren,
wordt slechts 0,7 , van het na
tuurlijke uranium benUt. Dit is
nl. het percentage splij tbaar
uranium (U-23S) dat .aanwezig is
in de narwr. Het grootste deel,
meer dan 99' U-238, kan niet ge
bt'uikt worden.

In een kweekreaktor zorgen snel-
le neutronen uit de reaktorkern
ervoor dat het U-238 gedeeltelijk
wordt <BDgezet in plutonium en
wel in een hoger tempo dan het
plutonillll in de kern wordt ver
bruikt. Er komt zo meer splijt
stof, die in een opwerkingsfabriek
kan worden gescheiden van het
twtteloze mérteriaal en weer in
andere kerncentrales wordt gebruikt.
De hoeveelheid op aarde aanwec
zig uranillll wondt zo efficil!nter
benut en zelfs in die mate dat.er
60 keer ~eel energie uit ge-
haald kan worden. Dit getal lijkt
op het eerste gezicht heel wat
moois te voorspellen voor dé
atoambusiness, maar het zal vele
jaren kosten voordat zoveel
splijtsof gekweekt kan Worden in
kweekreaktors • De MTn van de kwe
ker in Ka1kar _t nl. bij het
starten al bestaan uit 860 kg.
plutoniumoxide en 1,J-23S-oxïde
(het grootste deel plutonium) en-
de huidige voorbanden zijnde plu
toniunvoorraden zijn sl~hts
JDiniem.

Meer plutonillIl kan verkregen worden
door meer andere kerncentrales in be
drijf te steUen die st\lk voor
stuk' een klein beetje plutoniun
prO<luçeren. cm dit plutonium te
kunnen gebt'uiken zijn opwerkings
fabrieken noodzakelijk die het
la.mnen scheiden van anQ.ere l"Sdio
aktieve afvals'toffen.. Op "het mo-
ment bestaan el' in Europa maar

twefe grote opwerkingsinstallaties,
in I"a Hague (Frankrijk) en Wlnd
scsle (Groot-Britsnniij), die ech
ter 'te kampen hebben 'met ontel
bare storingen waardoor ze nooit
bun ma:xÏlllllle kapaciteit halen.
De a:toomindustrie is dan ook ver..
plicht meer van dergelijke .fa
brieien te bouwen <:In het pluto
ni_balletje aan het rollen te
houden, 001< omdat het gekweekte
plutoni... net ZO goed _t wrden
opgewerkt voordat Mt in andere
centr,ales kan worden gebruikt.
In Duitsland bestaat het plan (IJl in
Gorleben' een opwerkingsfabriek
te b""""", hoewel de ~riteiten
de Iaatste tijd, sinds het Ilartis
bta-g-<>ngeval, berig zijn wee~
rookgordijnen van onduidelijkheid
op ta trekken.
Verde~ is de tijd die de splijt
stof in de kweekreaktor moet
<loorbrengen voordat voldoende ge
kweekt is te lang om er OP rede
lijke tennijn iets aan te hebben.
Toch denken landen ais i'ieSt-Duits
land, Groot-Britanniij en Fr;mkrijk
<lat het l1lOgelijk is door het gebruik
van kweekreal<toren onaf1IaBkelijk te
worden van splijt&tofilAp<»'ten.
In de ''Eleçtical RevieW' Vó1 199,
Nt.18, ""rdt gesteld dat het on
IOOge1ijk is zich in te denken
dat dit voor GToot-B~itanniij zelfs
maar in de komende eeuw zal lukken.
Daarvoor ZOU een veel snellere
plutoniunverdubbelingsfaktor dan
IOOgeIijk is, noodzakelijk .zijn.
De konstruktie van een kweekre
aktor wijkt ook sterk af van die
v~ een andere kerncentrale.
Zoats al vermeld moet de kern Mj
.de start bestaan uit plut.pnba..en
uranimn-oxide .. In dez.e kern.~
ook eromheen bevindt zich·~238 dat
door. :invangen Van een neutron in
Pu-239 wotdt veranderd. lln het pro-
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ces van IleutroneninVangen et
bet hoogst IOOgelijke rendement te
laten ve~lopenlOOet de reaktorkem
echter veel :kanpakter zijn dan een
drukwaterreaktor en ook het
gebt'uik van water voor koeling
wordt OTm1Ogelijk, t1Ddat water ten
eerste de vrije llllUtroneIl te veel
afremt zodat het U-238 ze niet
invangt en ten tweede niet genoeg
wamte kan afv.olll'Oll. liet is
n;IIIlOUjk llOOdtaak (IJl een ont
zfllOlijke ~veelhaid hitte af te
voerçn uit een kleine kern. Elk
l<oe~ddel dat niet snel genoeg
wal'lllte 0PDe- of de neutronen
rOlllt kan niat gebruikt worden en
teoreties blijven dan slechts
vloeibare _talen en samengeperst
heli... over. De wannteafvoer van
vlflleibare metalen is echter wat
beter en de lllJtste jaren is
dearan ook alleen oog maar .
gel!xpe~iJnenteerd met stoffen als
kwik en ...tri.... Alleen vlooJbaar
natri... wordt· nog gebruikt in de
konme~cieel te houwen snelle
~tors.

~t FUaaire natrium..:koelcir.cuit
dat door de reaktor· kern .traant
wordt doOr 'een; sécudair, JJ&tTiuacir
cult gekoeld, dat OP zijn beurt via
warmtewisselaars in het tertiate
{water)circultstqan Ojiw!!\<1;,
waardoor deelekriciteit· opwekkende
ge,lèrator wordt aangedreven.
Het tweedenatriliotcircuit beeft

"als vOornaamste funktie ervoor te

zorgen dat bij een lek in het
prÏllll1~~e koelsys1:eemgeen
radioaktief mate~iaa1 vrij
in het milieu kan kaIoen. Aan het
Toegepaste koebys~eem kleven
.grote bezwaren. Allereerst,: ,
Natrillll reageert ~eer heftig met
....t'" en lucht, het ontploft. In
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Ook aan ongelukken van buitenaf moet
worden gedacht. Dit: doet ook de
atoanindustrie en hiervoor kijken -we
naar het blad "Atoanenergie" van ok
tober 1974. waar de veiligheidsas
pekten van de SNR-300 behandeld
worden. Ongelukken van buitenaf ..".
den in 3 groepen verdeeld: 1. het
neerstorten van een vliegtuig, Z.
explosies van b.v. langsvat'eDde
schepen en 3. sabotagedaden.
Het neerstoeten van éell vliegtuig
op de centrale wordt uiterst onwaar
schijnlijk genoemd en IOOCht het ge
beuren dan kaJi het dak het waarschi
schijrilijk wel houden, Ik vraag me
af of dit ook geldt voor een bewep
enende banmeriwerper, au oog te zwij
gen over eenoorlogssituatie waar
in de kweekreaktor als doelwit wordt
gekozen.
Een explosie vlakbij wordt OOk ""'"
waarschijnlijk genoend. Ben eventu
eel ontsnapte gaswolk zou eerst eett
paar 100 meter lOOeten afdrijven au
dan j>às te ontploffen en dan ~ijn

de wanden er nog wel tegen bestand.

Andere explosies (chemicalien,
springstoffen) vlak bij de re
aktor zijn niet te verwachten! t 1
sabotage is uitgesloten andat dIt
slechts door. een vreselijk goed ge
organiseerde groep ZOO k1mnen wor
den uitgevoerd en te1fs dan Z\l1leu..
ze door de be,.,.ak:ing- en cóntrole
systemen hoogst waarschijnlijk
worden tegengehouden.
Het zal duidelijk zijn dat al deze
situaties zîch wel lamnen voor doen
maal' uiteenlopen van onwaarschijnli
lijk tot zeer onwaarschijnlijk.
Verder kOlll'Dentaar doet hier nauwe
lijksnnog ter zeke en op de bewaking
kOllleIl we nog terng.

het op een geheel onverwacht IIIIJIIleJlt
gebeurt en er wordt net zo met het
noodkoelsysteeon <lIIlgesprongen als in
Harrisburg dan is het waarschijnlijk
te laat en gaat het reaktorvat lek-

I ken of smelten.
~."C!"'"O~ 5aJnenvattend kunnen we stellen dat

. het erop neerkaut dat eventuele
t_atwrswisselingen met als ge
volg veranderingen in de spUjt-
stofstaven ten alle tijde voorkanen
roeten worden. Het gebntlk van nat>
r1\111 is noodzekeUjkvoor de werking

c...Jaofor van de 'kW\Oekreaktor maar maakt de
koeling veel kwetsbaarder. Wanneer
er iets JlÛ.S gaat met het koelsysteem

rfc~~~~~2=E:::=!: en de noodkoeling werkt niet Ol'llllîd-delijk per~ekt , dan is de reäl<fië
It .t",.,~.. met meer m de~ te houden. Tot

I~~~~.~=~o;:~§§!: zover de beschouwing over ongeluk-........ur----. ken die interne oorzaken hebben.

l'lanneer .de koel~ zoo uitvallen
en de reaktoe krit1es WOTdt J wordt
de kracht elk honderd mcroseconde
verdubbeld en is er absolwt geen
tijd meer au in te grijpen.Voor
een atOOllQlltploffing is een kri
tiese massa van ongeveer 7 kg al
voldoeDde en de kweekreaktor van
het qpe SNR-,SOO te Kalkar beeft
bij de start ;iJ. 860 kg in zijn re
aktorkem. Het is QJIIllQgelijk au te
voorspellen of zO 'n explosie zich
in een reaktorkem zal voordoen au
dat ook tegengestelde krachten in
werking treden.bij een verhoogde
neutronenst~aling en dit alleonaai
in een paar mmsekonden gebeurt.
Wat er precies gebeurt is dan onbe
kend en het is dok niet QJIIllQgelijk
au bet experimenteel vast te stellen.
Het enige wat zeker is volgens een
lid van de Atomic Energy Camnission
(ABC). de voorloper van de NRC. in
de V.S. is <lat er geen ontwerp voor
handen is dat met zekerheid de op
gelopen dntk in bet reaktorvat kan
tegenhouden. En daarom werd besloten
dergelijke risiko 's ....r te lopen.
Deze risiko' s worden nog vergroot
door het feit dat men niet .....t of
er ~epaalde reakties kunnen gaan 0p
treden wanneer een kweekcentrale
langere tijd heeft g-.-kt. Men
.....t dat natrÎ\lll zich verbindt met
splijtingsprodukten en dat wordt
als een goede eigenschap opgevat.
Veel minder _t men wat na lange
tijd de invloed vall radioaktief
natrium op buizen en pompen zal
tijn. Wanneer een leî<ling of panp
het voortijdi- Inocht begeven ....t
bliksellSnel worden ingegrepen, zo
als uit het ""orgaande blijkt. Als

de SOVjet Unie is in 1973 het
koelsysteem van een kweekreatoJ:
de lucht in gevlogen, grote delen
van de centrale werden weggeslagen.
Een gelukkig was de centale nog
niet 'krities, bezig met het
opwekken van energie.

Ten tweede is weing bekend """
de pompen,wanntewisselaars, bu1zen
en dergelijke zich gedragen als zij
langdurig >lOrden blootgesteld aan
radioaktief natri\lll van 500 graden
onder zeer hoge dntk,.

Ook de konstruktie van de reak~

maakt de kW\Oekrea1<tQr extra kwetS
baar., In een klein vol.. zijn vele
kleine splijtstofstaven samen
gebracht in roestvrije stalen au
hulsel•• De teonperatuur wordt door
bet langsstromenèe natrÎ\lll op onge
veer 560 graden gebooden. Er tredelt
echter plaatselijk tempsratwrswis
selingen op ondérandere door turbu
lentie in de natriunstroomJ' zodat de
tenq>eratuur tot 700 graden kan op
lopen. De vorm van de splijtstof
staven moet echter konstant gehouden
worden, wat OI'lIIlögeUjk is bij wis
selenóetemp8raturen. Eenverklei
Ding van bet vol....., bij afkoeli"i
kan tot een explosie leldan en een
vergroting veroorzaakt een ketting
reaktie. NatrÎ\lll kookt al bij 880
graden en is dan door belvorming
niet meer in staat te koelen, zodat
een kettingreaktie kan starten die
des te gevaarlijker is andat een
kWl'ekreaktor veel meer neutI'Ql1en
produceert dan een andere reaktor.



EC I NOMISCHE oiat n4 Z02~ elk j- 500.000
, .... • _rika/Vm longl<enker zuU""

. .. ... . . krijgeJI door plutoniUlll besmetting.
Dit cijfer i .. bjj de ato<mobby
belamd llIO&r ~t denken aan
_elljke ..pekten in de toekclmst
viRdt~ bl1jkbe4r njet nodig.

[PLUTONIUM]
ASPEKTEN 'VAN KALKAH

Er is al gewezen op het feit dat het
onafhankelijk worden van een WEst
Europees land voot wat betreft de
invoer van urani\.UTl een fiktie is
in de komende 100 jaar. Maar ook

de kapitaalsinvesteringendie nood
zakelijk zijn voor de bouw van iI1eer""
<!ere kweekreaktors mogen we niet
over het hoofd zien. oe brandstof
kosten Van atogmenergie zijn slechts
18"r. Van detotale kosten. 17\ komt
op rekening van de investeringen.
De prijs van uranilUTl is dan ook niet
het enige argument omdat de energie
vreselijk duur wordt gemaakt doo.1' de
bouwkosten eq. In West-DJitsland,is
berekend dat de kosten pet' kilowatt
geproduceerd in de SNR-300, vele
malen hoger liggen dan de kosten van
de elektriciteit van andere centra!·
cs:. Na jaren van gebruik houdt: de
BRD dan wel extra plutonium. over t

maar daarvoor moeten weer tussenop
slagplaatsen (Ahausl) en opwer
kingsfabrieken (Gorleben?) worden
gebouwd, terwijl ook het eindpro..
bleem steeds nijpender wordt.

Hieruit wordt. gekonkludeerd oiat
zuiVel' ekonomies gezi$Jl kweekreak
toren slechts winstgevend z~n
zijn als de kapitaalskosten niet
meer dan ZO\ hoger .ouden .ijn dan
de kosten V$I1 de lichtwaterreal<:toren.
Een ekonomiese nood.aak tot het in
bedrijf stellen van snelle kweekreak
toren bestaat dan ookzeke niet.

Een groter aantal kweekreaktorèn
.al leiden tot het in anloop
komen van grote hoeveelheden
plutonitlJl in de splijtstofC)lClus.
Hiervan kunnen we een indruk
krijgen als we naar de Franse
kweker Super-Phenix in Malville
kijken. Deze heeft een kapaciteit
van 1Z,00 megawatt en .al uit
gebreid worden tot ZOOO ,megawatt
in 1990. OR dit vennogen op te
'wkken zal de reaktor maar liefst
4 ton plutóni.\IIl moeten bevatten.
Dit geldt ook voor de eventueel
te bouwen tweede reaktor te Kalm.
Dit plutoJU.tDIl moet ven'aerd worden
naar de kweekr'eaktor en het
gekweekte, plutonium. iJlOot náax de
opwerkingsfabriek. liet is onv'er
mijdelijk dat hierbij geknoeid
wordt en dat hoeveelheden PIJ in
ft milieu terecht kanen. In de
af.gelopen jaren_buit de er
varing metPu al geble1cendat
men ongeveer 1000 kg PIJ is
kwijtgeraakt. SoJIIRige verklaring
en stellen oiat dit is gebèurd door
diefstal an de produktie van kern
bonnen te kunnen beginnen. Het is
echter onmogelijk dat' dit met de
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bele hoeveeiheid is gebeurd. ~
groot gedeelte is door lekkages en
menselijk~ fouten, Vooral in
opwerkings1nstal1atilis, verwren
gegaan en heeft het milieu hesmet.

Jol]n GOfinan, die doktor in de natu
natuurlwnde en de medicijnen is en
lid was van de ABC. ,geeft aan oiat
de resutaten van onder~oekennaar
de gevaren van PlutonitlJlbeSll\etting
uiteen lopen maar in elk geval op
Z pun:ten overeen kanen: PIJ is het
meest giftige en meest bnker
verwekkendeel~entdat bekend is;
een kleine hoeveelheid Pu die
wordt ingeadellfd leidt bij zeer
veel menSen tot lOngkanker. Dit
effekt is bij rokers nog veel
groter dan bij niet-rokers" mur
liefst H7 maal zoveel. Als in de
v.S, viS6r het jaar 2020 .oals de
atoomlobby wil" in totaal
4.000.000 ~tt elektriciteit
dmv. kernenergie zal' zijn opgewekt,dan. zal er een hoeveelheid van
ZOO.OOO ton reaktor plutonium in
omloop zijn. AlS men erin zou slag
slagen<om hiervan 99,99% vast te
houden en dus slechts 0,01" ver
liest, wat momenteel vrijwel
onmogelijk is, dan wil dit zeggen

De plannen.in Europa ~len ertoe
leiden oiat tegen het jaar 2.000
minstens 200.000 ki plutonium
in ll'est-l#Jropa cirkuleert. QIl
""i!Jlllals het gevaar van Pu aan te
i"Ven ve_4len we <oen rapport
Vll1l Franse oRderzoekers ,;it 1973
dat door Gor. op bl•• 83 wordt
aangehaa4I. "......... deze
Amerikaanse plutonÏl......rheïder
sneed 'ijn h8nd aan een hesmette
konUiiner. De WOJId vertooJ>le al
VTij snel ge.wellen die deden
denken aan 'precal1Cereu.e
huidaandoeningent, die moesten
worden weggesneden. De WOJId was
verooruakt door """ Pu-deeitje
met een gewicht van 0,1 microgram
fcl>n. é6lt miljoenste gram). Het is
gerechtVenrd~d te veronde:rstellen
oiat een deeltJe van dat Pu
10ll8kanker veroorzaakt _r ~t

word ingeademd en .ich in een
longblaasje nestelt".

Het transport van splijtstof
.,.teriaal oiat Pu bevat zal dan ook
tot het ul terste beveiligd moeten
worden. Er kunnen zich _stelbare
~ttÏJlgj>nveordoen als er een
ongeluk met _ stralingvrije
kontainer zou voordoen. Maar
nJ.et aU"""" ong,e1llkkel> lI<Jeten voor
k<mlenWOl'deft. PIJ is vam.ege zijn
lévellsgl>Vaarlijke ej.genschappen
een _elijk chantage~l voo!'
l<rlo!inele figuren, of een doel
VOOr een "",,slag door lcwaadWiUende
ten:vristen. Djt .01 voorkmlen
_ilm""'rden met alle~ van
dien. Het lef!'r .al inge.et ntoetlm
""rden 0lII installaties 'en tt'aN
porten te tewaken en ioder_ die
zich in de buurt ophoudt .al
noodgedloongen aan een oRderzoel<
WOI'deft ond!'rworpen. Ten langen
leste .01 misschien·een speciale
militaire 'kaste' worden opge-
leid die zich slechts hezig-
houdt ..et de kontrole van iedereen
<lje die in ~ _ ....ing V$I1
ato<lloobje1<ten verschijnt. QIl elke
gram Pu in het oog te houdell .al dit
Çparaat groot en gecentraliseerd
.....ten .ijn en het .at nJ.teindelijk
duheDie mensen DJeten kontroleren,
hun beweKillllen moeten beperken.

De d..,.ocratiesche vrijbedell' van
dé bevolking .ullen op die ntanier
ernstig worden beperkt. Ook de
versprejding van kernwapens zal
niet meer tegen te houden .ijn. Van
7 kg l'u is al een bom te ntaken als
de benodiide technische kennis
aanwe.zig 15. Het verlilltten van 7 kg
PIJ op die hoeveelheden is nJ.et na te
gaOJl. waa.nnee de ~e1ijkheid van
een zwarte markt wordt ~eschapen.
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Noot: Een Il.W.R•• zoals in D0de
waard heeft kokend wat~ in '~t
re_at. D~ staan die daarbij
ontstaat drijh d~ staan_bi~

aan., Rivierwater kooIt d~%e stoan
weer tot water.
Een P.W.R., zoals in !orssele
heeft een'primair Wàtercircuit
waarin ~r druk staand warer doo
door h~t reaktorvat wordt gel~id.

Dit water g~~ft wannte af aan een
secundai.rewat'ercireuit waarin de
henodi~ stoan ontstaat. Het s~

eundair~ circuit wordt g~koe1d

met rivierwater.
Zowel ~ llllR als ~en PWR~
verrijkt uraniuJ'lh d.i. urani\llt
dat meer dan 3% U-Z35 bwat, of
plutonu als brandstof.

E. l<hodarw' LiqUid Metal Fast Bree-
'~r.

: !he fast br~~r ~bate

: Ecologie en vrijheid
: Schnel1~ BrOt~ und
Wi~r_reitungs-
anlag~n • .

A. Lovins : Fast reactors: the U.S.
d~at~ 'OM critkal

w.e. Bouse1: Enige ve1li~idsas

ptlCten van ~ 511<-300
!he Econcmi.st: France breeds >fásrer
Financial Times: Freneg go ahead

fo. breed~ r~actor

: De atoanstaat

splijtingsafval met ~1 weinig
plutoni\ll1 ~in 1wert al geno~g

problemen op. Daar is nog st~s

geen goede oplossing voor gevon
den en een extra hoeveelheid Pu
zorgt ervoor dat dit afval nog
meer eeuwen een last voor de

. mensheid kan zij'"
WaJUleeT' we al deze bezwaren, zo
wel van teç1miese aard als van
politieke en ekonomiese aard, op
een rij zetten zien we een scala
van ar_ten t~gen ~t g~bruik

Van kernenergie in het algemeen en
s~lle ~krealctor~n in ~t bij
z~r. Ondat d~ atoonlobby d~ze

gevaren bagatelliseert of verzwijgt"
zullen we met .des te meer energie
onze argumenten in woord en. daad
naar voren I'noetèn brengen.

H~t laatst~ probleem dat door
kweekteaktoren Verergerd wordt is
h~t radio-akti~fafvalprobl~em.
Juist de toename van de hoeveelheid
Pu, di~ gewenst wordt bjj be~k
reaktoren, levert grote moeilijk~

h~~n op bij d~ afval bewerking
in afvalfabrieken. Het toch al
niet foutloz~opw~rkingsproc~s

krijgt t~ mak~n met ~ groot
~r~ntag~ van ~ g~taarlijke

stoffen die nooit kunnen wp'tden
afgescheiden. Als gevolg hiervan
Zen het werken in de opwerkings'
fabriek nog gevaarlijker worden dan
het nu al is. Veel Pu zal in ~t

afval acht~r blijven. De half
waard~tijd van Pu is ~cht~ Z4.oo0
jaar met als gevo,lg dat pas na
250.000 jaar b~t gwaar groren
deels g~en is. Extra p1utonilDl
afval levert dus eeuwenlang een
groot risilcoop, niet alleen om
dat het bewaakt moet worden, maar
eilenzeer CIJPC:1at over :0 'n lange
p~ri~ d~ gebwrrenissen ni~t

te ovsrzienzijn. ~it de.geo
logi~s~ g~ê:l\iédenis weten we
dat zo'n periode meel' dan een
ijstijd bévat en diverse fy
siesgeografêB:, geologen en
andere wetenschapslieden zijn
van mening dat we rw in e~ in
terglaciaal levent d. i. een 
p~riod~ tuss~n Z ijstijden. Het
is omnogelijk om het afval zo
danig op t~.b~rg~n dat het abso
luut nret kan worden alIngerast
door zu1k~ ontaaggelijke klima
tologiese veranderingen. Kem-

WOORDEN LIJST
BWR: hoiling water reactor,

kokend warer reaktor. ~ kern
reaktor dus waarbij de primaire
koeling plaatsvinit door midd~l

van kokend water.
PWR: pressured 'Water reactor,

drukwater reaktor, hier vindt
primair~ ko~ling plaats door
wat~r ~r hogere druk. Hier
door wordt h~t kookpunt van dat
water verhoogd, en' daannee ook
de ,afgwoorde warmt~ ~r

hoeveelheid water. Zo'n koel..
siesteem is in de verte te ver
g~lijken )liet ~~n s~lkookpan.

SIi\: snelle natriumgeko~lde

reaktor, dit is een kweekreaktor,
hel. wooro 'snellel duidt op de
'snelle 'neutronen die gebruikt
wor~n in h~t splijringsproses.
~ Ijitre in de kern van deze
reaktoren is veel g(l'konsentreer..
der dan in 'konventioneie'
kernsentrales, vandaar .dat water
als koelmiddel niet meer voldoet,
en men op natritlJl moet over
stapPen.

SIi\-300: d~ s~l1~ 1<weekreaktor
in aanbouw bij Kalkar • Hier gaan
wij (jullie ook?) op 3 juni
demonstreren.
U: uranium, hiervan bestaan ver

schillende isotopen o.a.U-235,
wat splijtbaar is, en U-238, wat
niet spUj tbaar is.

Pu: plutonilDI , z~er giftig radio·
akti~f e1emMt. Meest voorkomende
isotoop is PU-Z39.
Uranium en plutonium komen meestal
in een of andere gebonden vorm
voor, bijv.· plutonium-oxide .

nog een rijtje' organisaties enz.
SSK: stroomgro~ stop J<ernerergie.
LSSK: landelijk samenw~rkings

verlland stop karnenergie (voor~
landelijke stroomgroep). Hierin
~bben zitting plaatselijka en
l'egionale srroomgroepen en energie
komitees.

SKK: stop kernenergie komitee,
nij~gs kanitee van v~schill~
politieke organisaties.

AKJ(: anti-l<lilkar kanit~~, dit
bestond in 1973-)974, bestood uit
een viertal politieke pertijen .

LEK: landelijk energie komire~,

hi~rbimren zijn g~buod~ld een
aantal mUieugropo>n en politi~ke

partijen. Ook ~ LSSK zit hierin.
NRC: IRJClear regularity CQII'IIti.s

sion, overheidsinstelling in de
V.S., di~ tot taak heeft om
kontro1~rend op re 'treden tal'
kernenergie, JJIIl veiiigheids
as~ten, opvolg~ van
ABC: atomie energy COI1IDission.



NO MORE HARRISIURIS!!
Zondagmorgen J 10 uur, Washington
maakt zich op voor een van de
grootste demonstraties na de
anti-Vietnmnbeweging. Meer dan
50.000 mensen worden veJ;'Wacht an
te demonstreren tegen de bouw
VfUl nieuwe kerncentrales en voor
stopzetting van het nationale
kernenergie prognmma van J:ûtmy
Carters 5ecretary of Energy
James SChl~singer.

De demonstratie :is georganiseerd
door de M$y 6 Coalition, de
grootste en meest heterogene
coalitie die de V.S) na de anti"
oorlogsbeweging gekend heeft.
Zij bestaat uit meet' dan ZOO
konsumenten en vakbewegings
organihties , milieu- ,minderheids-.
vrouw~n- en vredesgroeperingen.
ln dne weken tijd heeft deze
coalitie, met Harrisburg nog
vérs in het geheugen, in
Washington ·een nationale aktie-
dag tegen kernenergie georganiseerd.

Van alle kanten stTomen mensen naar
het plein tussen het Witte Huj.s et!
de Obelisk. Met meer dan 600 bussen
zijn zij naar Washington gekanen
uit alle uithoeken van de V.8.
On 10.30 uur zitten er al meer
dan ZS.000 mensen in het park voor
het Witte lluis. Een Eonte mengeling
van spandoeken, ballonnen,
sandwichborden en badges. Ool< in
de V.S. is de anti kernenergie
beweging een vrolijke beweging.
En er blijven bussen aanrijden en
mensen toestranen. Misschien
wordt de 100.000 gehaald, meent
men in het perscentrum.

Sprekers worden afgewisseld door
zangers èn lllU%iekgroepen. Machtig
klinkt door het park " Stand up
and teIl them we are here. tt

Iedereen saat op en zingt. Carter
moet het gehoord hebben! In de
toespraken gaat men in op- de
l/andeo tussen de anti kernenergie
beweging en de arbeiders beweging.

Ile opiniepeilingen wijzen
uit dat de meerderheid van
de Merikaanse bevolking
momenteel nog voàr keTnenergie
is.De kernenergie10bby propa
geert dat kernenergie nood
zakelijk is voor de ekono-
miese groei en volledige
werkgelegenheid.Anti-kern
energie-standpunten en volle-
dige werkgelegènheid zijn
echter niet tegenstrijdig.
Andere 'energiebroIinE!n,z.oals
zorme-en windenergie,"bio-
mass" en waterètlergie ~ zijJ1.
meer arbeidsintensief.Eoven-
dien veilig en schoon.Anti
kemenergiebeweging en vak
bonden hebben gemeenschappe-
lijke belangen. Een vertegen
woordigster van de Union of
Wanen WOrkers benadrukt dit
nog eens.

On 1Z. 00 uur is het park
VOl.PîzZ8 en hot dogs tentjes
hebben handen vol werk.Er
'Zijn al meer dan SO .000
mensen. Er staat iets bij
zonders te gebeuren. Het
is duidelij/<, ook in de V.S.
lO>rdt de Anti-kernenergie
beweging steeds br!'der en
lIl3chtiger.Op 7 april een
demonstratie van 30.00
mensen in San Francisco.
8 april 1800 mensen in
Ilarrisburg, 8000 op Z2 april
in Limmerick, Z8 april 1Z000
in Rocky Flats, 1500 in Nt.
Taylor, 10.000 in Michigan.
''Let's start today to built
a. brand new world" ~ klinkt het
door de luidsprekers .Applaus!
Dat is inderdaad wat de meeste
meÎ1sen lijken te willen.Na
Harrisburg is de publieke opi
nie in de V.S over kernenergie
aan het: veranderen ..

De politici voelen het aan.
E.M. Kennedy laat in een ver
klaring aan <Ie May 6 Cpalition
weten, dat lj3t hem betregt,
indien volledige veiligheid
van de Kerncentrales niet ge'"
garll/ld"'lrd kan worden , het
tijdperk van kernenergie
voor de V.S voorbij is.
Ook Jerry Brown, gouverneul"
van Califarnia,en mogelijke
presidentskendidaat van.de
DEmokratiese Partij, spreekt
voorzichtig. over het stop
zetten van het nationale kel'Jll
energieprogrlllllll3.Van de Repu
blikeinse kendidaten voor het
presidentschap zijn John
Connally en Ronald Reagan zonder
meer voor kernenergie. senator
Howard Mèr uit Tennessee, even
eens lid van de RepublikeinSe
Partij, heeft na Harrisburg be...
loofd zijn standpunt over kern
energie te herzien.

Kernenergie
zal een van de centrale p<>1i-
tie1<e punten worden tijdèns de
presidentsverkiezingen van 1980.

De demonstrati~ naar het Capitool
begint.llet is 13.00 wr .Een
kil_terslange stoet trekt door
Washongton.Voortdurend doorkruist
door bussen met nog st.,eda
bi~e demonstranten.Uit
Califomia, uit Boston.Een tellende
politieagent is lang voor lle
helft van de stoet.de 30.000 al
voorbij.De uitgestrekte'parken
vOOr Capitol HilI lopen vol.
1lalph Nader, konsJoBentenombuds-
man en een van de leiders< 17ml
de, anti... VietIUQllbeweging néesnt
het woord. Xernenergie voor~iet

slechts ongeveer in 4" van het
totale V.S.-energieverbruik en
13\ van het elekticiteit$Verbruik.
Kolen 17\, gas Z9\, olie 45\.
Alternatieve brormen, zon, wind etc,
voorzien in 5\ van de'Amerikaanse
eJm'gieoehoefte.ZO belangrijk
is de kernenergie dus nog niet.
Op de vraag of de Amerikanen niet
op een veiligere ,schonere en
goedkopere l118nier hun water
kunnen Io>ken klinkt een massaal
'lJa·,met z.--energie". Séhat
t:ingen van het llomestic Policy.
lieview of Solar Energy, -waarvan
Jàmes Schlesîtlger voorzitter is
bevestigen dit. Op het eind van
de' eeuw kan zonne-energie,
gekanbineerd met wind.., "biomass~1

en water-energie, voorzien' in 30 \
van de nationale energiebehoefte.
Meer dan kolen en kernenergie l'iI:J
samen doen. Alte,rnatieve energie
is geen fiktie.

Vanaf de çpen van het Capitool,
waar het podiUlll en perscentl1llll
zich bevinden, ziet men ZOVer men
kijken kan alleen maar demonstran~

ten, spaIldOeken en ballOlll1è1\.
De hendeT<luizend is ver Qvèr
schreden. Dan Fogelberg zingt"
Let t\re sun shine". Een vrouw Van
95 l\':~r- op bet podium. Zij
ver t dat ze 130 jaar wil
W9rden en dat ze slechts een wens
heeft: Een leefbort> lièreld achter
te laten" .zonder kernen.ergie,
zodat na haar nog steeds meJlSen·
zo oud kunnen worden als zij.
JllIle Fonda en Tall Haiden spreken
hun sloidariteit ui't met de anti
kernenergiebeweging • Ook Julie
Mitchell is aanwezig. May 6 Coa
liti~ is geslaagd. Inde V.S.
is een beweging aan het g1 oeien
die IOOgelijk I118Chtiger wordt dan
de anti-oorlogsbeweging op het
eind van de jaren 60. TeJ;'Wijl de
zon langzaam endetc gaat zingen in

. de parken van Capitol Hill meer
dan Bi),000 demonstranten !log.
eens massaalfILet the sm shine,
shine) shine: ~ ! ti •



De Grohnde-processen hIldden een
duidelijke politieke funktie:
Het ging erom mensen af te schrikken
van deelname aan verdere akties
tegen atoomenergie ,met name in
Gorleben.
Het enige konkrete bewij s voor zo
genaamde strafbare handelingen
waren de politieverkIaringenj
ander hewij"""teriaal zoals
bv. de stok waarmee Eso geslagen
zou hebben of foto' s en films
waren er niet .De Nedersaksische
ministerpresident Aibrecht legde al
bij voorbaat tendentieuze ver
klaringen af zoals: "ik hoop
dat de wet het JOOgelijk maakt
deze misdadigers te straffen".Dé
aanklager Borchers verklaarde,;"
Ik vind dat deze aangeklaagden
eT in GOrleben eT niet bij ""gen
zijn". Acht aallgek1~ in de
Grolmde-processen 'Lijn tenslotte
tot gevangenistraffen van in
totaal zeven jaar en acht milanden
veroordeeld .HelJwt 01denfest kreeg
12 1IIllanden, Karl Winter 13 lllaaRden.
Verder worden 18 deelnemers, waar
onder <lOk de veTOOrdeelden, verplicht
tot het betalen van de koaten die
de politie gemaakt heeft, in totaal
234.000 DIl••Dit bedrag is Slll1lén
gesteld uit dokterskosten voor
gewonde politiehelllllbten, werkverlet
Van politiemensen en beschading van
politiemateriaal.Met deze geldstraf
wordt geprobeerd om de veroordeelden
náast de gevangenisstraf die
sOllll1igen al hebben, ook nog finan
cieel te ruineren.

Twee atoomenèrgietegenstanders, dat hij al jaren beide V<JOI1;an-
HelJwt (Eso) Oldenfest en Karl den mist.Toch blijven beide """-
Winter, die tijdens de Grolmde- klachten hestaan. Twee politiege-
proces$en zijn veroonieeld tot een tuigen verklaarden dat Kar! een
jaar gevangenisstraf zijp ,op 26 zaag naar het politiekordon
april naarNederland gevlucht gooide waarop deze terugweken.
om hier politiek a~>iel äan te hierop zou hij de zaag hebben
vragen. opgeraapt en nog een keer hebben
De voorgeschiedenis: gegooid waarop de politiebeamb-
Met 20.000 andere mensen hebben ten weer een paar stappen achte-
Eso en 'Karl op 19 maart 1977 uit g,ingen. De getui&enveTklaring
deelgenanen aan de demonstratie van een meisje dat bij hem in
tegen de geplande bouw van de de btnJrt stond tijdens zijn zo-
kerncentrale in Grolmde. Het genaamde strafbare handeling luidde
doel van de demonstratie was de echter anders:Plotseli.ng sloeg
bouw van de centrale te verhinderen. de politie in op de schilden van
De politie treedt met de tot dan de deDl()nstranten en begonnen wild
toe ongekend harde lllaatregelen schreeuwend een aanval. In paniek
op tegen de hrede weerstand van renden de demonstranten weg. Toen
de bevolking en de door de vele zag ze voor haar dat bereden po-
Burgerinitiatieve gep1a,rxle houwter- litie met de wapenstok op de
reibezetting: demonstranten inreed.Ze wist niet
-Er wordt. uitgebre; d gebruik gemaakt meer welke kant ze op moest en ze
van chemiese stoffen zoals bv. tr"""- keek waar Karl bleef. De;e laa:
gas en hijtende stof in de water- op de grond en politieagenten
kanonnen. ! sloegen en trapten op hem in.
-Volkomen willekeurig ""'rden wapen- Het meisje dat deze verklaring
stok. ij zeren stangen en stenen aflegde is hierOp aangeklaagd
ingezet door politie en Bundes.. voor mei1ieed ..
grentschutz ..
-Alle passieve wapens zoals veilig
heidshelmen, gezichtsdoek en
veiligheidbrillen ,~en ver
boden.Het kost niet veel moeite
je voor te stellen wat er met
sCIIIIlige mensen gebeurd zou. zijn als
ze deze zelfbeschemingsspu.llen
niet bij zich gehad zouden hebhen.
-Er werden grote aantallen foto"s
en films gemaakt van mensen om
later eventueel te la.umen gebruiken
(bv. bij processemn Eerufs-
verbote enz.)
- Er weTden gerechten verspreid
over gedode agenten om de poli'tie
nog meer op te zetten tegen de
demnstranten.
Een willekeurig aantal mensen
worden opgepakt waaronder Eso en
Karl. Ze worden uiterst ruw be
handeld, krijgen geen mediese hulp
en ~ontaktenmet advokaten
worden geweigerd 'of uiterst
moeilijk gemaakt.
liet proces tegen elf van hen be
gint op 30 jan.1978. \Je """
klacht luidt :Ernstige verstoring
van de openbare orde(Landfriedes
bruch), opzettelijk lichamelijk
letsel toebrengen en weerstand
bieden aan het gezag.Eso wordt er
van beschuldigd met een knappel
op een politi"""'" ingeslagen te
hebben en een politiebeambte
in de linkeTlaars te hebben, ge
beten.Het hewij"""teTiaal voo
het eerste delict is een foto J

waaruit echter na uitvergro-
ting blijkt dat hij een touw
Lp.v. een lamppel in de hand
heeft .AlS kanttekening bij het
tweede delict moet geplaatst "",rden

e

Men moet goed voor ogen houden dat
de bovenstaande straffen zijn uit
gedeeld aan willekeurig uit de
demonstratie gegrepen mensen.
Als niet verhinderd wordt dat
dete mensen moeten betalen begint
voor de anti-kernenergiebeweging
een weg van finaniH!le kosten
zonder einde.Dé justitie is dan
in staat bij elke aktie wille-
keurig opgepakte demonstranten
op te laten draaien voor alle
kosten die er gemaakt zijn.Het
politieoptreden bij de Grohnde
demonstratie heeft naast boven..
staand bedrag nogeens 1,9 miljoen
gekost.Verder dient opgemerkt te
"",rden dat de uitspraak een precedent
schept voor toekanstige demonstra'
ties. Iedereen die aanwezig is
bij een demonstratie die uit de
hand loopt, ook al is hij/zij zelf
een principiële pacifist, is stl'af
baar en kan aansprakelijk gesteld
worden voor de politiekosten
die gemaa~ zijn.

In Hamburg is op maandag 3 april
een ~rk bezet als protest tegen.
de gevangeniSstraf en de geld
boete die de veroordeelden hebben
gelàegen.Onoier de bezetters he
vond zich ook Hell.lUt Oldenfest.
De aanleiding voor de bezetting
was dat hij op dezelfde dag moest
aantreden om zijn gevangenisstraf
uit te' zitten. Gratieverzoek namens
de bezetters en ook namens
het kerkbestwr is afgewezen..
Onder deze anstall4igheden konden
de Mobiele Binsatzkarmardo t S ten
allentijden het kerkgebouw be
stormen en Helmut arresteren.
Hierop heeft hij met Karl een ge
slaagde vluchtpoging naar Neder
land ondernomen en hebben zij in
Amsterdam op 26 april politiek
asiel aangevraagd. ''O!dat wij in
de llRD geen ""gelijkheid meer
zagen ons aan de gevangenisstraf
te onttrekken besloten wij naar Ne"
derland te emigreren. Nederland
staat bij ons als humaan belend.
we bopen hier dat ons asiel verleend
""'rdt en dat we een nieuw bestaan
konnen opbouwen.Onze politieke
strijd voor het leven betekent ook
de strijd voor ons persoonlijke
leven". (uit Inm persverklaring)
'Een kanttekening bij bovenstaande
zaak :Als het door de BRD zo gepropa
geerde "Internationale verdrag
tegen het terrorisme", dat uitle
vering van politieke vluchtelingen
aan bet land waar ze vervolgd
worden makkelijker maakt ,door
de veTscbillenaie lidstaten goed
gekeurd wrdt ,kan ook de uitleveTing ,
van de twee atoomtegenstanders
nauwelijks nog verhinderd worden ..
Oodat Karl en Eso in Nederland
gèen bron van inkomsten hebben
is het nodig hen financieel te
ondersteooen.Dit kan via de
centrum Bank Afdam t.n.v. Jansen
banknummer 87.67.88.835 onder

'vennelding van "steunkOOlJlitee
atoomtegenstandersll

•



WAAROM BIJT IEMAND EEN ABENT IN ZIJN LAARS?

Wat kan iemand ertoe verleiden een
politieagent in ~ijn laars te bijten
Met deze vraag moet men üch be~ig

houden omdat Eso ervan wordt
beschuldigd de ageIlt-getuige Kemnik
in zijn 'linker laars te hebben
gehapt. Daarvoor üjn verschillende
motieven aan te geven:
- Honger
- LeeTfetischisme
- Masochisme
- Het opzettelijk toebrengen van

lichamelijk letsel

Ad. 1 Honger vervalt als mogelijke
-verklaring. Leer is buitengewoon
taai en am aan vitaDlinen en andere
voedintsstoffen. Bov"l'dien wordt de
smaak van het 'leer nadelig beïnvloed
door modder aan de laars.

Ad. 2 Ook leerfetischisme kan Eso
niet aangerekend worden. Er zijn
zeer goede mogelijkheden (bv. in
schoenwinkels ) om leer aan te
raken. Bovendien bestrijdt Bso de
veelvu}dig geuitte mening van de
rechtbank leerfetischist te zijn.

Ad. 3- Masochisme is niet bijvoor
. baat uit te sluiten. Alleen een

masochist is in staat om 'aan de
met een beet ineen laars verbonden
pijn enige positieve gevoelens te
onderkennen. Zondermeer kan de
gebetene de laars dieper in de mond
van de dader stot.!>n. De optredende
pijnen wekken bij de masochist
lust gevoelens op. Dit îs echter
geen verklaring voor Esos gedrag als
laarze,uhapper want Eso is geen
masochist.

Ad. 4 liet opz~ttelijk toebrengen
van lichamelijk letsel is twijfel
achtig omdat het leer veel te dik

" is om er met de tanden doorheen te
bijten. Owàat Eso ~ijn bovenste

"voortanden mist ooest de officier
van justitie dit punt van de
aanklacht laten vallen. (Er bleven

"toch nog genoeg punten over om Esa
te veroordelen) •

>" U
,.~ """-'WIlt. n.

.. 0,,". "~.
""ll~'..,..,....

Het is duidelijk wat voor fantasie
de officier van justitie Borchers
en de politie hebben om metiSen die
niet in depas lopen te breken.

fit de brochure "Das Verbrecllen
-,bei gewesen zu sein"

DE KALKAR AKTIE, EEN RE&IO AKTIE
De Kalkar-aktie op 3 juni wordt,

•in tegenstelling tot de vorige in
1977 en zeker in tegenstelling

tot de Almelo- demonstratie, niet
van bovenaf georganiseerd. De
aktie wordt bepaald en gedragen
door de Bürgerinitiatieven uit
Nord-Rhein Westfalen ( tot op dit
ogenblik alleen deze groepen in
West- Duitsland) en door de
stroomgroepen en energiekanitees
uit~Gelderland, Noord-Limburg en
Noord-OOst Brabant. Op plaatse
lijk niveau wordt afhankelijk
van de plaats, samengewerkt met
pOlitieke partijen en andere
organisaties. In Nijmegen wordt
de aktie door .het Stop Kern-
energie Kcmitee (SICK) georganiseerd.
Hierin werken tot nu toe 13
organisaties samen, terwijl nog
eens 29 organisaties adhesie
betuigd hebben, waaronder vak
bonden ,. bLnJrtkomitees, vredes-
groepen e.d. .
De siuatie in nijmegen is VOOT
iedereen wel bekend t

maar hoe staan de zaken in de
regio?
In de regio werken op het ogenblik
mensen hard aan de voorbereiding
van de Kalkar-aktie op 3 jwlÏ.
In minstens 25 plaatsen zijn
mensen aktief• •Alle groepen
kunnen als dat willen naar de
voorbereidingsvergaderiflgen in
Kleef gaan.

Velen kunnen of willen dit niet,
maar blijven ~och op de hoogte •
In zowel Ooost-Gelderland als
in in Brabant-Limburg zijn samen
werkingsverbanden ontstaan•.
Baarnaast is er het regionaal
overleg waar veel zaken worden
doorgepraat, en ervaringen worden
uitgewisseld. Dit laatste element
begint gelukkig steeds beter te
ver] open. Na de Kalkar-aktie is
het de bedoel ing om het regio
overleg ook te gebruiken om ('j\fer
eigen ervaringen verder te praten.
Dit zou dan inde v.onn van thema
avonden kuJmen gaan.

Wat gebeurt er nu in de regio ...
Het heeft geen zin dit voor
elke plaats op te schrijven,
daaI'QllI zal ik me aan wat algemêne
lijnen houden. Bijna elke
plaatselijke groep heeft op een
of andere dag in de week wel een
standje op de JTIÇI.rkt. Dan worden
er affiches, pamfletten en energie-"
kranten verspreid. De ervaring -is
dat dit over het algemeën zeer
goed gaat. In somige plaatsen
wordt huis aan Imis een oproep
verspreid ( in Arnhem 20. 000 eh
in Nijmegen 15,000 exemplaren).
Veel groepen hebben een goed
kontakt met de p~aatselijke pers,
waarip. regelmatig een stukje over
de Kalkat-aktie of over de
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1/OOrbereiding verschijnt. In de
meeste plaatsen wordt de voor...
bereidings kampagne begeleid met
een informatie avond. Het platfonn
in Arnheni (een soort SU) heeft
vrijdag 1'mei een manifestatie
gehouden. De groep uit Eibergen
gaat s'amen met Arnhem met een
standje naar het popfestival in
Lochem. ~ mensen uit Gennep
bezoeken het volleybal toemooi
in St ..Anthonis,t De RQJo() verleent
ook aardig zijn medewerking door
nu al 2 uitzendingen te wijden aan
kernenergie. Het plan bestaat ah
ook de ROZ hiervoor te benaderen.
Dit waren zo wat grepen uit de
verschillende aktiviteiten.
Vooral als we bedenken dat veel
groepen pas bezig %ijn, ~en
we blij zijn dat eT in de regio
zoveel gebeurt. In de volgende
Onderstroom geven we nog meet'
informatie over de aktiviteiten.
van de regionale groepen.

Willem PatJli



KALKARPROC'ES
De definitieve eerste bouw
vergunning werd op 18 dec 1972
afgegeven .. Het land waarop men
wilde bouwen was eigendom van de
katholieke kerk4 De kerkeraad,
waar töen o.a. boer Maas lid
van was, weigerde het land te ver
k.open en beriep ûch daarbij
op het feit dat tweederde van
de bevolking tegen de bouw van
de SNR-30Q was. Zij stelden ver
der dat haar verantwQordelijkheî.d
ten opzichte van de bevolking
zwaarder woog dan de financiële
voordelen. Een zeer verstandig
besluit. Maar de gezagsgetl"OUwe
bisschop dacht hier anders oyer.
Hij ontbond de kerkeraad en stelde
een nieuwe samen, bestaandé uit
uitsluitend. voorstanders van de
bouw ö Deze nieuwe kerker.aad maakte
van de verkoop van het land dat in
waarde sterk gestegen was uiteraal'd.
geen problean.
Boer Maas, zoals gezegd een van de
leden van de oorspronkelijke kerke
raad, ging tegen het verlenen van
de bOuWvergunning in beroep. Zijn
'land grenst aan het bouwterrein

van de kweekreaktor en hij ziet
zijn toekanst in gevaar gebraeht.
Dit was het begiR van het kalkar
proces.
In. oktober 1973 werd het beroep
Van boer Maas afgewezen. De uit
spraak stelde dat het belang van
de ganeenschap zwaarder telde dan
het belang van ean individu:
Boer Maas ging opnieuw in beroep.
Op 25 april 1976 werd het proces
(in hoger beroep) in handen ge
steld van het advokaten kantoor
Beeretz en De Nitt te Freiburg
(die ook een bouwstop van de geplan
de kerncentrale in Whyl wisten los
te krijgen). Bij dit hoger beroep
bleek het niet meer voldoende in
algemene zin op de gevaren van de
snelle kweekreaktor te wij:z.en,
maar de belangrijkste strategiese
punten van de snelle- kweekreaktor
moesten met natuurwetensçhappélijke.
kritiek worden aan gevallen.
Door het Landelijk _rgie Konmd-

tee (LEK) en door de DuitseHlnte
ressengemeinschaft gegen radioak
tive Verseuchung Kalkar" werd met
een aktie begonnen om de kosten
van het proces van de schouders
van boer Maas af te nemen en om
een wetenschappelijkE: analyse
mogelijk te maken.
Deze wetenschaPPelijke analyse
werd uitgewerkt door Dr.Richard
Webb en een team van nederlandse
deskundigen. Webb onderzoekt de
mogelijkheid van eksplosies en
het nederlandse team andere as
pekten als straling e.d.
Het proces zou in het najaar
van 1977 plaatsvinden, maar dit
werd plotseling verschoven·naar
18 augustus 1977, mogelijk lvm
de Kalkardemönstratie van 4 sept.
liet administratief gerechtshof
van Milnster hoorde Webb noch
andere deskund4Jen. Zij ging al
leen in op de vraag of de Duitse
regering wel geJ.'echtigd was om
de snelle kweker te laten bouw
en. Volgens het llof niet. Volgens
haat' kon alleen het parlement
dE:'Tgelijke besluiten nemen. Het
gevolg was dat de z'aak eerst werd
verwèzennaaT het konstttutionele
Hof in Karlsruhe. Deze moest
door bet maken van een analyse
van de atoonwet, de bouw van de
snelle kweker toe-tsen aan deze
atoomwet.

MOORD OP TERMIJN

Feitelijk betekende dit eigenlijk
dat de bouw mogelijk onwettig was.
Vandaar dat boer Maas ook een
eis indiende voor een OIKIlidc:1el'"
lijke bouwstop. Zolang het niet
vaststond of de bouw van Kalkar
wettig was, mocht el' niet verder
gel>ouWd worden. Dez~ eIs werd niet
ingewilligd. Enige tijd later
kréeg hoer Maas opnieuw een tegen
slag te verdu;ren: liet Hof in
Karlsruhe besloot dat de bouw
van de 00-300 wel voldeed aan
de Duitse atoomwet. Dus de stand
van bet proces is eigenlijk weer
even ver als in augustus 1977.
liet hOger beroep moet opni_
dienen. Alleen is "Kalkar" nu wel
een stuk verder gebOUlO;!en boer
Maas" dank. zi'j de kosten van
het proces, in financif51e moei
lijkheden.

In alle jaren dat het proces zich
voortgesleept heeft, is de aatldacht
mede dankzij dit proces op Xalkar
gericht gebleven. Diskt~ies over
het voor en tegen van kernenergie
zijn daardoor hoog ópgelaaid.
Steed.s meer tnensén zijn er V'an
overtuigd geraakt dat de bouw van
de kweekreaktor niet mag doorgaan
en dat de bouwplaats weer akkerland
moet worden.
Met name in de j eren dat de Neder
landse anti-kernenergiebewéging
zeer moeUaam draaide (1975 ert 1976)
werd het Kalka1'proces een organi
satoriès middelpunt, een punt
waarop aktiviteiten gericht waren.
Dankzij o.a. het Kalkarproces kon
de AKB, zij het moeizaam, in die
tijd blijven draaien.
Het Kalkarproces kan op dit moment
Riet gestopt worden, omdat het
feitelijk zou betekenen dat de
AKB zich bij de bouw neerlegt.
Tenminste zo z;ou het door de
atoomlobby uitgelegd kunnen wor
den. Maar wat nog belangrijker is,
we zouden boer Maas in de steek la
ten. En ik denk dat zo'n dappere
strijder tegen Kalkar wel beter
verdiend heeft.

STEUN IlMR(.to! llET KALI<ARI'llOCES:
Giro: 77992
tnv •Peon. Kalkarproces Amsterdälll.

Een werkllemer in La Hague (frankrijk) had vreselijk de pee aan zijn direkteur.
Zozeer zelfs dat 'hij hem wilde v~nnoorden. Maar ja, het probleem is altijd hoe
iemand te vermoorden z-onder R'lf in de gevangenis te komen. Onze ontevreden
werknemer had echter een ltunineus idee. cmJ.at hij in de opwerkingsfabriek in
La Hague werkte had hij toegang tot het hoog-radioaktief afval. Zijn bedoeling
was de direkteur te doden door de.e aan intensieve straling bloot te ~"tellen.

Daartoe plaatste hij drie radio-aktieve metalen blokjes, die hij uit het
áfvalbassin had. gehaald, onder de stoel van de auto van de direkteur.
Uit het feit dat dit verhaal geplaatst l(Ordt, blijkt al dat de opzet is

mislukt. Wat is het geval? De direkteur rijdt 'z'ïjn auto in de prak, total 10ss,
hij wil, de goede onderdelen er uit halen, en ontdekt dan de .blokjes di. hij
onmiddellijk hel'kent. Na enig gepuzzel zit: onZe ontevreden werknemer in het
gevang. Of het daar beter toeven is? .
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POLITIE TEGEN KERNENERIllE ?1

Het zal de lezers van Onder-
Stroom wel eens opgevallen zijn,
dat eT soms plakal<ties gehouden
,>mden op klaarlichte dag. Dit ge
,belU't in het bder van de aktie
"Vrijplakil J waarbij vrij plak-
recht wordt opgeëist dwz dat plak
ken toegestaan moet worden op lan
taarnpalen, elektriciteitshuisjes
ed. Wij gaan uit van het recht op
vrij e meningsuiting ook dmv plak-'
ken. Meestal wordt er s 'nachts
geplakt door kleine growjes mensen
'die 0 zo goed moeten uitkijken of
de 'auto die nadert wel of geen poli
tie bevat. Want plakken is strafbaar
,en kan boetes opleveren van minstens
nST'
CRiat wij ervan uitgaan dat plakken
vrij moet zijn organiseren we soms
dus van dergelijke plakakties. Je
ziet dan een'groepJe van 20-30 men
sen door de stad lopen en openlijk
affiches plakken. Soms rijpt de
politie niet in soms we .

Afgelopen zaterdag was er weer een
dergelijk.. aktie. Er zoWen affi
ches geplakt worden van de manifès
tatie van 15 mei, de kalkardeme van
S juni. J n.wrktanten en QVer het
kraken van leegstaanda huizen.
AaIWankelijk verliep alles voor
spoedig. Bij Plein '44 gekomen, -

werden 2 mensen van ons opge
pakt door een (toevallig?) voor
bijkomende politiewagen. Clnda1: wij
nattiurlijk allemaal geplakt hadden
waren wij van mening dat we dus
ook allemaal mee naar het buro
moesten en niet alleen die 2 mensen.
Door met de '1. agenten te praten,
probeerden wij :te ervan te overtuig
en pn ons allemaal mee te nemen of
nielnand. Niet alleen negeet'den zij
dit totaal, zij riepen ook 2 over
Valwagens op met de zeet duidelijke

Ibedoeling erop 105 te tllnmeren~ Ik
hoorde een van, de Z agenten zeggen
dat als wij niet weggi1l8en, ze er
wel even met de wpensookoverheen
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zonden gaan. Na enig gllharrewar werd
een van de 20pgepakte mensen meege
~ in hun tu.rto. Waaran maar een
is nog s~s on;luideliJk. De poli
tiewagen reed zeer plotseling met
ZeeT hoge snelheid weg en schepte
daarbij 2 mensen, die niet snel ge
noeg weg landen komen. Een van deze
mensen kwam op de DlOtorkap teTecht
de ander bleef min of _ aan de
autö vast zitten. Ondertussen reed
de wagen gewoon door!!! Gelukkig
stond wat verder het stoplicht op
rood zodat ze wel moes1:en stoppen.
De Z mensen konden zich zo in
veiligheid stellen. Voor hetzelfde
geld waren ze onder de auto gekomen.
DIT IS PffiIJ(; tor IXX>DSLAG!! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Na aanvankelijk overdlmderd .te zijn
beslo1:en we ge'amenli~k naar bet
buro te gaan om een aanklacht in te
dienen en dm de maegenemen jongen
vrij te krijgen. Daar lllUlJekcmen we
werden wij na enige discussie binnen
gelaten. Wij werdan ontvangen door
een zich zeer begrijpende oom agent
dei ons ook de naam gaf van de be
stuurder van de bewuste auto. Er
vond ook nog een discussie plaats
met oom. agent, die volgens mij
tamelijk zinloos was. Daarop verlie
1:en wij het buro met de meege_
jongen. Bleef over de zeer wrange
nasmaak van dit incident.
Natuurlijk staat dit niet op zich
maaT neet het gezien 'WOrden tegen
een achtergrond van een steeds
gewelddadiger optreden van politie
tegen veela~ volkaaen onschuldigen.
0, ja volgens onze oatl agent is het
grootste deel van het Nijmeegs poli
tie km'ps t"ll't kernenergie. Geloof
het of niet. I heb in ieder geval
er weinig van g....m.
Dick



'STOP KALKAR 1972 -1979
Een geschiedenisschrijver van
het verzet tegen het Snelle
Natriumgekoelde kweekReaktor
(SNIHOO) te Hönnepel bij Kalkar
is· eigenlijk de geschiedenis
schrijver van de anti-kernenergie
beweging (akb) in Nederland en,
zij het in veel mindere mate t in
West-Duitsland. Dit is niet mijn
bedoeling. Wanneer je een verhaal
wilt schrijven over alle laktivi
teiten tegen Kalkar, ontkom je er
niet aan zo nu en dan toch in te
gaan op de ontwikkeling van de akb.
Doe je dit niet, dan v-erwordt je
artikel tot het verhalen van
gebeurtenissen, akties, prosessen
en demonstraties in chronologiese
volgorde. Wie gemteresseerd is in
de ontwikkeling van de akb in
Nederland tussen 197Z <m 1977
verwijs ik naar een artikel in
paradogma (nr 4 deK '77).

Bij Stop Kalkar kan men twee
sentrale momenten aanwijzen, de
grote demonstraties in 1974 en 1977
De eerste demonstratie betekende
min of meer het (voorlopige-) einde
van de anti-KalkarJanti-kernenergie
beweging ~ ~staande uit ant:i.
Kalkar-kanitees(AKK) en strOOOl
groepen stop Kalkar (SSK). De
tweede demonstratie leidde tot een
nieuwe groei van de beweginS.

In april 1973 werd door de tweede
ka:rner de 'wet financiering ont
wikkeling snelle kweekreaktor '
aangenemetJ. Deze wet boudt in dat
de nederlandse staat voor 15%
deelneemt in de financiering van
hèt Kalkar-projekt (belgiê 15\,
brd 70%-), geschatte kosten toen
300 à 400 milj oen gulden. De
:financiering moest gebeuren door
de elektrisiteitsbedrijven, die
een 3\-heffing (de Xalkar-heffing)
aan hun broek kregen. De regering
ging er Van uit dat de heffing
wel zou worden doorberekend aan
de konsument, hoewel dit met was
verplicht.

Tegen deze ·wet kwam veel verzet.
Allereerst werden door de partijen
(PPR, CPN, PSP, PvdA en D'66, van
welke de laatste snel afviel
wegens gebrek aan mensen) die
tegen de, snelle kweekreaktol' hadden
gestemd de anti-Kalkar-komitees
opgericht. Dit gebeurde vooral·
uit frustratie over de .gang van
zaken in het parlement, de "",et werd
er min of meer doorgedram:l door het
demissionaire kabinet Biesheuvel.

De 3\-heffing was een blunder van
de eerste orde. Enkele duizenden
mensen weigerden de heffing, te
betalen. Soomi~en gingen zo ver
dat hun licht werd afgesneden of
dat ze voor de reçhter moesten
komen. De weigeraktie leidde tot
een administratieve chaos b1j de
elektrisiteitsbedrijven en tot
veel publisiteit .. De weigeraars
verenigden zièh in de stroomgroep
stop Kalkar (SSK).
In deze tijd werd ook e<m band
tekeningenaktie gehouden. 155.000
bandtekeningen werden het parl~t
aangeboden, 120.000 folders werden
verspreid alsmteg-en-inforrrtatie op
een miljoenen-verslindende
infomatiekampanje van de. samen
werkende.elektrisiteitsprodusenten
(SEP) ~ die een folder in een
oplage van 3. miljoen huis aan huis
lieten verspreiden. 200 artsen
verklaarden :ich tegen Kalkar ..
Dit alles leidde er toe dat de
Kalkar-heffing werd afgeschaft.
Finansiering gebeurt nu uit de
algemene middelen. Een 'leuk'
sukses, maar de aktie werd er· wel
door ingepakt; het meest direkte
aànknopingspunt was weggevallen.

De S\UJlenwerking tussen SSK's en
AKK's verliep stroeL De AKK's
(als parlementaire partijen) hadden
moeite met de weigetaktie die ze
beschouwden als een vom van
burgelijke ongehoorzaamheid. Bij
de SSK I S lag de nadruk op het
gevaar kernenergie (zowel rationeel
als emotioneel). terwijl bij de
AKKts de angst voor het duitse
revanchîsme een helangrijke rol
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speelde. Door het snelle kweek
reaktorpro)ekt zouden bepaalde
krachten in de brd (Strauss c.s.)
zeer gemakkelijk over plutonium
(voor kernwapens) kunnen beschik
ken. De overheersende positie
van de CPN is hier niet vreend
aan. Hier is veel tegen te zeggen.
Vooral dat hot Kalkarprojekt wel
een erg dure manier is om plutonirnn
Voor kernwapens te krijgen en dat
west-dui tsland als het zou willen,
binnen de kOTste keren in staat is
kernwapens te maken (voor elk 11oog
gelndustrialseerd land geldt dit
eigenlijk.)

Niet alleen in nederland was in
deze periode verzet. In de brd
ging boer Maas uit HönnepeI in
beroep bij de rechtbank ClIlldat zijn
bestaan gevaar loopt. Duitse en
nederlandse miljeugroepen hebben
zijn proses van begin af aan
moreel en finansieel· ondersteund.
Boer Maas is de enige peTsoon die
een proses tegen de 9nelle kweek
reaktor kan voeren. Dit'" als gevolg
van de duitse wetgeving ,die
alleen direkt aanwonenden de
mogelijkheid geeft in beroep te
gaan. Dit proses loopt nog steeds.

Na de sulcsesvolle demonstratie in
september 1974 (meer dan 10.000
demonstranten; meest nederlanders)
zakte de anti·Kalkar aktie in
elkaar. Eind '75 werden de AKK ' s
op non-aktief gesteld (de CPII trok
zièh terug). In deze periode
(1975-1976) leidden de srroomgroep
,pen een karig bestaan. Toch g.ing
in 1976 een order van zuid-afrika
aan een konsortium voor de bouw
van drie kerncentrales niet door.
Dit geschiedde vooral door het
toedoen van de anti-apartheids
beweging in nederland en de
progressieve partijen in de
regering Den Uyl. Uiteindelijk
ging de order naar franrijk. Eert
sukses dat door de anti-apart
heidsbeweging werd behaald, en
niet door- de akb. De akb lag in
nederland op zijn gat en keek toe.



In de tijd dat in nederland de
akh pP dood spOO\" stond ( wel
wordt door het in januari 1976
opgerichte landelijke energie
kOJltitee (LEK) een deI1Ionstratie
bij Borssele van 2000 mensen
gehouden; boVOJ)dien werd de
beslissing oveT de bouw Van drie
kerncentrales voor enkele jaren
uitgesteld) begint in de brd
het verzet. Bij Wyhl in zuid
duitsland weet de bevolking in
1975 na een bouwterreinbezetting
van negen maanden een bouwstop
voor de daar geplande -centrale
af te dwingen. De start van de
snelle pPkdmSt van de akb in
"",st-duitsland in 1976 en 1977.
Ileze beweging ltt<!eg veel te maken
met de repressie van de duitse
overheid (Ilrokdorf, GrOhndé en
Kalkar '77).

Onder invloed van. de gebeurtenissen
in duitsland begint de akb in
nederland weer tegroeien J zij het
aarzelend. De BSA (Qeweging stpp
atoonplannen) -manifestatie in
utrecht' was niet bepaald een groot
sukses (2 ~ 3 duizend.mensen).
Maar de bestaande strllomgroepen

o.a. nijmegen kregen meer aanhang
en nieuwe groepen ontstonden4 Dit
alles resulteerde in de beruchte
lIalkar-demönstratie in 1977; 50.000
demonstranten waarvan. wedel'OOl
10.000 nederlanders. De demon
stratie leidde tot het ontstaan
V'all veel nieuwe strOQlllgroepen en
energiekomitees. De akb in
nederland begon te groeien in
àIlVang, maar ook verwijdde zij
!ular blik, wat bij de AlJnelo-demon
stratie resulteerde in een samen,
werking met anti -:impe'rialismegroe
pen, die groepen die in 1976 de
order van zuid-afrika blokkeerden.

Het is wel aardig om in her kader
van ~i t v~rhaal even Il$ar dè toe:
komst te kij ken. Hoe zal de AXB
zich ontwikkelen? Een ding is :teker
Harrisburg is het sleutelwoord.
Het ongeluk in de centrale bij
fbrrisburg is -de start van nieuwe
ontwikkelingen van de strijd tegen
kernenergie. Enkele ontwikkelingen
zij.n reeds te bespeurerr:
- Oe CPN heeft verklaard ~t ~

centrales in Dodewaard en Bor$
sele dicht moeten. ]en positieve
zaak die duidt pp verbreding van

de anti-iernenergiebeweging, dat
altijd dOOI" ons is nagestreefd.
Steeds meer groepen en organisaties
stellen zich pp een anti"kernèner
gillStandpunt wat onder andere ook
blijkt uit een brede ondersteuning
van de KalkardemonstTatie.
- De indruk van de regio Gelder

land is ~t deze goed funktio-·
• Het is zaalt om de regio

vergadering te kontinueren. Zij
zou een zeer goede aanvulling
kunnen zijn pp de landelijke ver
gadering van stroomgroepen en en...
ergiekQmi:tees ,die slecht draait
voor wat betreft het uitwisselen
van informatie, ervaringen en het
ppzotten van aktiviteibm.
Kortom lllissch\ en is bilUlen de
regio-vergadering Wël een leer
proces mgelijk.
Wat we~ stellèn is ~t me..
HaITisbUrg in het achterhoofd de
internationale aktiedagen pp 2 en
3 juni nieuwe impulsen aan de
strijl! tegen kernenergie geven.

IIILJlRANI)

.8.EWAABD." _!H
Onder deze leuze is in Deest, lOOm:
van de centrale in Dodewaard, een
nieuwe aktiegtoep opgericht. IJi
rekte aanleidi118 voor de oprichting
waren de gebeurtenissen in Hap'is
bUrg, die de bevolking daar terecht
ongerust maakte. Toen de Gelder
lander, enkele dagen na de ramp ,in
de V.5., sebreefdat de inwoners
van I'eest niet ongel'Ust waren, was
dit voor enkele mensen de druppel
die de,eJIIIler deed overlopen. Via
een advertentie in de krant riepen
ze 4ebewoner-sop naar e-n verga:
dering te XOlI'oen. En ~ie van de
totaal niet verontruste bevolking
kwamen ~r maar liefst 70 mensen
die- allen achter de ,eis &tonden:.
llOOEWAAIUl NJEl' DICIlf.
Op die avond werd er een soort
verenigingSVorm gekozen D1èt een
bestuur van 18 mensen, lateI' uitge
breid tot20 ~t twee Jr.ensen uit
Winssen. Ondanks deze opzat is
de aktie el' welöp gericht de be
volking erbij te betrekken, zodat
niet alleen het kamtitee .....r heel
de bevolking de aktie bepaalt. Ilaár
om ",illen te de diskussie met de
bevo I'king kontirnJU voeren dnIv een

nieuwsbrief en regelmatige open.
.ijeenlromsten.
Ile groep is tot nu toe ~eer aktief
bezig geweest. Ze hebben. diverse.
keren de voorpagimt van de streek
krantenge!ulald. De ROID heeft een
direkte uitzending aan bon aktie
gewijd, dei «lveel reakties opriep
dat er _iddels al een vervolg op
geweest is. tbis aan huis is een
inforlDatieblad verspreid en in
half !leest is pp de r....,. het affi
che met de woorden SfOP 00!JBI'AARIl
te bewonderen.
Ile groep wil ~ich voorlopig richten
op Deest, WiliSsen, Druten, Puiflijk .
en Mferden, een gebied ~t tot nu
toe bij zowel de overheid als de
AKB totaal vergeten is. Oe bewoners
van Deest zijn DOOit voorgelicht.
over de centrale die- aan de over
kant van de Waal gepoowd is (wie
wel trouwen,$?)en de AKB is wel in
Dodewaard aktief g_est lJlaar daar
nooit. 2e wiUl", de aktie t"erecht
vanuit de bevolking VÇ)ereA en wil
len dus geen beschilderlle studenten
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uit Nijmegen zien demonstreren.
Dit. vanuit de filosofie: ons is
voor ons geloofwaardiger.
Dit wil niet zeggen dat regionale
samenwerking wordt afgewezen. in
tegendeel er is al een goed kontakt
ontstaan tussen de ·mensen uit Beest
en de SSK"'Nijlltégen~ Deze samen
werking Zal zeker noodzakelijk
zijn als hetk_itee de centrale
dicht probeert te !<tijgen via een
kort geding • Op het ögenblik wordt
bekeken wat de mogelijkheden hier
vOor zijn. Hierbij worden ze bijge
s.taan door een juriste uit Drtlten
en door de wetenschapswinkel nit
NijlJlOgen. Wè zullen jullie op de
hoogte houden hoe de aktie daar
verloopt, maaT jullie kunnen "Ze
nu al helpen door bet storten van
een financiële bijdrage.
GIRONlt+lER: 3512411 tnv peon.
meester "STOP OODEWAARD'I' Vrieze
weg 19 Deest.

Willem



HOE WORD JE ABONNEE?

FOEI HEB JE NOG GEEN ABONNEMENT OF ONS BLAD? JE KIJNT JE FOUT NOG HER
STELLEN DOOR HET OVERMAKEN VAN 110,- !j17,óO ALS JE IiW,!j}EN NIJMEGEN WOONTI
OP GIRONUMMER 3767600 TNV PENN.MEESTER STROOMGROEP,VONDELSTRAAT6, NIJMEGEN
ONDER VERMELDING VAN "ABONNEMENT ONDER-STROOM". JE KRIJGT DAN EEN JAAR LANG
ONDER-STROOM IN DE BUS.

SSK-AKTIVITEITEN
l\al.kar-muul"kranten: Er ;~jn al 5muurkranten met info'l"t'fJ.atie over "'Kalkilr" m:t.

Ze zijn te vBro'k:rijgen bij Hans Glaudertldnl~ Wolf8tNtZt S te
Nijmegen..

Dia-serie : Er is ook een dia-sme gemaakt met veet. 'l-nformatie OOeP
en tegen kernenmtgie-. Inliahti7I(Je:n eveneens bij Hans G1.aude
mans.. zie boven.

Butto118 : Ep is een niew..16 button gemaakt-"Stcp Ka1.kar"-.. deze is te
verkrijgen op de VondeZstraat .. 6 en in de stand in de stad.

Argumenten tegen: Dit boekje vOOJ>midileZbazoB saholie.ren is momenteel. uitver
kë1>nëneraie kocht. Na :5 juni wPdt het herschreven. Wie bri'L meetrHJl"1«m

"f kritiek heeft; het adPes is Von<feZstraat 6.
OndePWijsgPOep : Deae groep hçu.dt sich beaig met- onder"liJijs en btl't informatie

geven op Bchalen over kemenergi'e. Kon1;ak:tadres: MbZ. St1h/Jne
Çor1-Sf$U>aat 5.. liijmegen.. teZ. 080-224191.

fiNANCIËLE STEUN
EinanciëZe. steun "stop Xalkar"

Zoata je vermoedelijk al vel"Waaht kost de demonstra'tie op 3 juni veeZ gêU..
De begrotin is gesteld op ongeveer 10.000. gulden~ Affi"hes~ palff/tetten~ MS
en teteft>onkosten~ stenailpapier ete~ dat kast aiL1.emaal ontzettend wet g(Jtd~
dtJ.t ~;j echt niet helemaaZ ~elf kunnen opbrengen .. Je kunt ón8 steunen door het
kopen van de vierae energiekPant en het demonst1'Cltie-affiche of door het; over
maken van een geZdbed:Pag op gironumme:r 376,7800 tnv penn.meesteP, 8trocJmgr'08p~ .
Vondetstl.'>aat 8~ Nijmegen onder vermeldintJ van ''bijdragetftep l«itkar". ~!!!

lOi i """,r ei" t "'I>.l~
~O~ \{"L\<.",ll~~ IK 1)'"
Ol'''~ ~",..i """iI. \"',~-
"~.' '

1'1

CARTER EN

DE KWEKERS
AZs .., de b'lfJeran_ordeZiJkhei.d
van de politici en kernene;cgie
lobbJI willen aanto13en mbt tot
het sneZZe k>JeekPeo.ktorpf'OJekt
in Ktz'Lkar~ venM":Jaen 1.)e vaak naar
de V.S. lJaJn> heeft president
Carter aieh herhaaZdeU;jk
ui tgesproktm tegen de boUhJ Van
sne'Lt.eh?ee1a>eaktoren in de V. s. ~

hof1lJ}l e~ laatst andere berichten.
t:!iP1alZeeioden.

Het; is tûI%a1"" dat er op het 1/lOment
in de V.S. geen lweket> ""'rdt
geboUJJJd~ maar het is ook war-
&zt in de V.S. 490 milJoen dollar
per ;jao.r aan onderzoek in ~ek

technologie wordt gespendeerd.
Dit is 100 mi'L;joen dotlaP meel'
dan ik landen in West-'Eu2oopa samen!
èarter' heeft in .ep-tembep 1976
tcegea1HJmd om meer ge'Ld te
besteden aan het onderzoek in
sneUe kwekers. Hij deèd dit als
conaessie om- aijn e~{e-
ptann6n (gericht op vemJindenng
van de invoer~ vermf.ndBring van
het verD'l"Uik, en het ~verhrgen van
de pzoij~ van oUe en aa:t'dgas die
in de V.S. TûOroen gAWnntm)~die

op (11'OOt; verzet van het' parlèment
stuitten. Een succesje VOOl"'
de atoom'Lobby • Maar f;()en 'Was el"

neg geen 1Ja.rTisburg.








