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Reot.:lf1catie

Naar. aanleiding van het verslag in de Anti Kalkar Krant Nr. 2 van
de deelkonferentie in Rotterdam ontvingen wij een brief van Leo
Jansetl, kattlerlîdvan de P1'R, waarin hij ons opmerkzaam. maakte over
een niet korrektepassage .in dit verslag, wij laten zijn brief hier,
onder volgen en bieden leo onze verontschuldiging aan voor deze fout~

" :en de Anti Kal:ka.r Krant van 3 mei, (Eindlfoven) komt een verslag voor
over de demonatratieve conferentie Kalkar en militaire aspecten te
Rotterdam.
In dat verslag wordt ik aangehaald met de woorden "Kernenergie is
een goede zaak als het onder gedegen parlementaire contr-6Ie· atiaatr"
Dit nu is mijn opvatting niet en ook geen correcte weergave van
mijn woorden. --
Integendeel heb ik er op gewezen dat de kernenergie als systeem een
bedreiging vormt voor -een democratische samenleving en dat d,iteen
van de reden is waarom ik uiterst sceptisch tegenover kernenergie
blijf staan, zelfs als de veiligheidsproblemen technisèh zouden
zijn opgelost o ft

. (,) (') () () () () () ()

Gemeente Utrecht schrijft ons

Onder verwijzing naar de met U gev~erde correspondentie aangaande de
zogenaamde Kalkarheffing delen wij U mede, dat wij besloten hebben ge
bruik te maken van de door de minister van Economische Zaken vastge
stelde ontheffingsregeling.
Dit implioeert; dat een gemoedsbezwaarde door het inzenden van een
verklaring bij het Gemeentelijk Energie·-en Vervoerbedrijf aan de
Nicolaas Beetsstraat 3 te utrecht de mogelijkheid verkrijgt het be
drag, dat hij verschuldigd is voor de Kalkarheffing, aan die bestem
ming te onttrekken.

get~ Burgemeester en secretaris

()(}()()()()()()()

Kosten Anti Kalkar Krant

Een krant uitgeven is een klein kunstje, er z~Jn altijd wel mensen
die hun werkkracht daar aan· willen geven, het stencilen en vergaren
is zo gebeurd, bij de verzending komen echter de kosten om de hoek
kijken, de porto to 0.60 per krant loopt aardig in de papieren zeker
als het om zotn 350 exemplaren gaat.
Het 1L~ti Kalkar Komitè Hilversum.kwam met het goede idee om alle kran
ten aan hun secretariaatsadres te zenden, zij zouden dan zelf wel voor
de verdere verspreiding zorgdragen.
Een aantal komitéleden, vroegen of zi j een abonnement op de krant kon
den nemen, zover zijn we echter nog niet, zij besloten spontaan dan
maar één gulden per krant over te maken op giro 9183 t .n.v. het Am
sterdams Anti Kalkar Comité.
Allemaal suggestiefs die wij graag aan een ieder aanbevelen.
Willen de komitéleden die nog geen krant' ontvangen dit meedelen aan
de redaktie, Keizersgracht 648 Amsterdam-C

()()()()()()()()()



:I: Plutonium, komt in de natuur niet voor. Het wordt door de mens uit
uranium gemaakt. Dit gebeurt in dure apparaten, de zg. "Kweekreac,..
toren". Het proces houdt zichzelf op gang, gri jpt· om zich heen,
zodat uit heel weinig steeds meer ontstaat.

~ Plutonium is 30.000 maal zo giftig als blauwzuur. Het veroorzaakt
al in zeer kleine concentraties dodelijke ziekten.

~ Plutonium; slaat op in het beenmerg. Heel kleine hoeveelheden in
ons drinkwater bijvoorbeeld leiden tot grotere hoeveelheden in ons
lichaam.

~ Plutonium is radioactief a Het levert o~zichtbare, onvoelbare maar
daarmee niet minder aanwezige straling, die het menselijk lichaam
aanvreet.

~ Plutonium is op het moment in tamelijk kleine hoeveelheden op de
wereld aanwezig. De centrale van Dodewaard bijvoorbeeld produceert
zo'n 10 kg. per jaar. Bij in gebruikname van kweekreactoren zal de
toename erg groot worden. We moeten voor 2000 op duizenden kilo
grammen rekenen.

:ie Plutonium. is de grondstof voor atoombommem. In een bom van het
Hiroshima-type gaan 5 kg. plutonium.

~ Plutonium blijft zeker 250.000 jaar gevaarlijk; zal' al die tijd
verborgen moeten worden gehouden. Als ~e Neandertalers kerncentra
les hadden gehad, dan zouden wij nog in hun afval hebben gezeten,
dat we angstvallig hadden moeten bewaren en bewaken.

~ Plutonium. wordt door kerndesktindigen de "diabolic substancé" duï,
velse sfof genoemd. Pluto is de god van de onderwereld.

~ Plutonium, is de meest kosbare stof op aarde: een kilogram' kost
meer dan één miljoen dollar.

Is het nodig om nog wat te zeggen over een wereld, waar in men voor
de meest duivelse stof de hoogste prijs biedt ?

,\jij eisen:
Stopzett.ing van de bouw' van snelle kweekreactor

.. .
Terugtrekking van de Nederlandse deelname aan het Kalkarprojeot
Intrekking van de wet financiering snelle kweekreactor
Meer geld voor onderzoek naar veiliger vorm van energiewinning

Zend uw adhesie-betuiging naar het secretariaat van het Anti Kalkar
Comité Amsterdam p/a Henk Langenakker Botteskerksingel 19 te A.dam.
T!w bijdrage kunt TI etorten. op:

Postgiro 9 I 8 3 t.n.v. Anti Kalkar Comité Amsterdam
Gem. Giro A 8 4 8 t.n.v. Anti Kalkar Comité Amsterdam.

beter nu aktief dan later radioaktief.
----~ ----~- ----~ --~----~---.......-.- ----...- ---...-. ---_._----.....-......_..

De strijd gaat voort, totdat de snelle kweekreactor een verboden
procede iso

tl21~ ~~2, ~~~~ de ~!;:!j~,



Verslag van de regionale voorkonferentie voor het demonstratieve congres
over de evaren van de snelle kweekreektor in Kalkar, georganiseerd door
het Anti Ka kar Komi ~ trech •

te orge.nisa tie best.ond uit leden van de PvdA ,.CPN, PSP, en PPR.
Voorzitter Paul Duyvestein(voorz. AKK-Utrecht}hiela een inleiding over
Kalkar·e.ls bron van onveiligheid i.v.b. met het mogelijke gebruik van het
daar gemaakte plutonium voor eventuele atoomwapens. Hij haalde aan dat de
toestemming tot da bouw van de reaktor in Kalkar door ~iesheuvel door de
2e Kamer is gejaagd ten behoeve van het Nederla~dse bedrijfsleven. Hij
hoopte dat de grote demonstratie (en fietstocht) naar Kalkar in sept.vo
rig jaar z'n beeLag zal krijgen in 'n zo breed mogelijk opgezette bewust
makingsaktie, m.n. het demonstratieve kongres.

Sprekers waren: 1.Rob Steinbuch(PSP) over Kalker en het milieu,
2.Walter Koning(PvdA)over de rol van de vakbeweging met
. . betrekking tot de werkgelegenheid.
3.Barend Schreuder'CPN)over Kalka~ en de gevaren van een

Europese kernmacht.

l:1.Ql2 Steinbugh gaf eerst 'n overzicht over de niet onuitputtelijke fossie
le brandStoffen en hun.gevaren.Bij het verbruik van aardgas (de voorraden
zijn beperkt:. de NM~ heeft z'n gegevens als strikt vertrouwelijk vastge
Legd voor 10 jaar) komt stik stofdioxyde vrij, .. bij het verbruik van olie
zwaveldioxyde en koo'Lzuur'gaa, Dit heeft schadelijke werkingen maar staat
niet in verhouding tot de levensgevaarlijke kernenergie,het enige alter
natief voor het bedrijfsleven voor de fossiele brandstof. M.n. het stra
lingsgevaar, de mogeli.jke explosies verbonden aan het koelsysteem van-de
kweekreaktoren , het raiio-aktieve afval en de gevaren verbonden aan
de opwerking van geb·ruikt plutonium tot nieuwe splijtstof inchemiese
bedrijven•.De bedrijfszekerheid van Kalkar is absoluut onvoldoende, de
technolodie is nog lang niet ver genoeg en daarom protesteert de weten
schappelijkè wereld den ook hèftig tegen de alvast begonnen bouw van Kal
kar~ Van de ervaringen in Amerika. met explosies van kerncentrales en an
dere daar aan. verbonden gevaren krijgen·we in West-Europa. maar gebrekkige
informatie.
De Amerikanen ~taan vooraan wat betreft de toepassing van kernenergie·
Rob Steinbuch konkludeerde dat er tot nu toe onvoldoende samenwerking is
geweest van de samenwerkende partijen, vakbonden en aktiegroepen zodat
het lijkt ~f het. Nederlandse Volk zich niet zO ongerust maakt.
De pDlitieke partijen moeten hun. achterban integraal be~~stmaken over Kal
kar;Kalkar mag niet geisoleerd worden.gepresenteerden de relatie tot het
kapi t·alistiese systeem( de enorme' belangen van de monopolies -VVD!-) moet
zo helder mogelijk worden overgebracht via akties.

Reakties uit de zaal kwamen over de eindigheid van de grondstoffen en
het rapport van de club van Rome.Namens de Stroomgroep sprak iemand over
het streven van de vereniging. Milieu-Defensie van een fiafvaluekonomie
naar . een ;;reparatie-ekonomie, wat z'n resulteten zal hebben inde ont
wikkeling van alternatieve energie en .de werkgelegenheid ..
Steinbuch antwoorde dat hij wel g$loofdein de eindigheid van de fossiele
ehergie, maar over de, club Van Rome zei hij dat de klub alleen bestaat
uit vertegenwoordigers van de heersende klassen; de arbeidersbeweging
doet daar niet in mee. HWe H zeggen de leden van de k Lup , Uweli moeten de
produktie eerliljk gaan toepassen. Wie "we " zi'jn blijft in het vage hangen.
Het rapport, dat .e en kompleks van prijsspeku.laties tot gevolg had, is een
onheilsprofetie die honger voorspelt en dat het mis zou gaan met deze ver
bruikersekonomie als' 30 %van de mensheid 85 %van de fossiele brandstof
bJ.ij;:Ct gebrutken,

::;iema volgde er een diskussie.
~:cend Sch:ceuders,: op grond van de huidige techniese gegevens is er· een
voorraad van fossiele b.rande: voor 100 jaar. In de ROtterdamse haven
werd vorig jaar dezelfde hoeveelheid olie ingevoerd als in '73. Niet het
tekort aan fossiele brandstof is het gevaar maar de jacht op fossiele



KalkRr m.b.t.de werk~...

brandstof. De maatschappelijke noodzaak tot deze jacht moet worden afge
remd. Deze imperialistiese politiek veroorzaakte ook de oli,ecrisis; het
:":.idden-Qosten is nog steeds een brandhaard. Men liet zich leiden door pa
niekzaaing. I.pl. v. deze imperialistiese politiek is er een endere struk
tuur nodig;bezuinigingen zoals ten tijde van de oliecrisis zijn niet nodig.
In ons land is nog in de' verste verte geen tekort aan brandstof( aardgas
en in het zutden is nog voldoende steenkool aanwezig.)Rob Steinbuch had
in zijn speech nog opgemerk~ dat de kolenmijnen voor een prikje opgekocht
waren door de ftmerikaanse oliemaatschappijen.

'1:.3.: De overheid speelt geen we zenH j ke rol in deze vrij ondernemende e
konomie. Het staat in geen enkele wet vastgelegd dat 'n mens recht heeft
op werk;met sociale voorzieningen kan de staat nog wat bijspringen. Wij
hebben het afremmen of de groei van de ekonomie niet in onze macht.De VS
(het rijkste land) heeft altijd het grootste percentage werkelozen gehad.
Onze ekonomie wordt niet bepaald door de regering maar doormommoetconcerns
als de Shell. Dit kapitalistiese bestel werkt zoiets levensgevaarlijks
als Kalkar in de hand.

In de pauze trad het ANVJ-keberet op

1('-~J. t er Koning; over de rol van de vakbeweging t. a.. v.
&.~legenheJi!.:.

In het overlegorgaan van de 3 vakcentrales is men ,nog niet toe aan een
standpuntbepaling. ne diskussies zijn nog gaande en pas na de zomer zal
er duidelijkheid over ztjn. Het•.NVV neemt landelijk heel duidelijk stel
ling inzake energie. Het officiele standpunt is dat men het niet eens is
met het nederlandse beleid om'resoluut over te gaan op kernenergie. ~en

wil minstens 5 jaar wachten alvorens die stap t~ doen omd~t nog.ni~t is
aangetoond dat k.e. noodzakelijk is. en altern~t~eve energ~e vr~J onbekend.
Onder het bewind van Biesheuvel werd het Kalkar-projekt naar voren ge
bracht onder het motief va.n werkverschaffing. Dat laatste is steeds min
der het' geval gebleken en voor de vakbond op de achtergrond geraakt.
Door de nederlandse belastingbetaler,is intussen al 2 miljard aan Kalkar
verspild. Kalkar is verspil'ling: het is nvL, een proefprojekt met een ty
pe reaktor dat tijdens 't proces meer splijtbaar materiaal procuceert om
nederlandse bedrijven (vooral de VMF) aan werkgelegenheid en winst te hel-
pen. De ~ÁF helpt eraan mee dit proefprojekt van de grond te laten
komen, om voor eigen bedrijf werk te verschaffen. .
'!\]!et de diskussie binnen de PvdA over vrede en veiligheid is ook het stand
punt van de vakbeweging veranderd, vooral met het oog op de veiligheid.
~verigens 'laten zij wat de keuze voor de opvolger van de Starfighter'be
treft de werkgelegenheid prevà,J.eren? wat de militaire en politieke aspek
ten betreft is het standpunt van de vakcentrales niet veranderd. Het NVV
is ook niet tegen Kalkar vanwege de mogelijkheid die het biedt om splijt
stof te gebruiken voor atoombommen door West-Duitsland.
J~et NVV, is tegen kernenergie omdat het erg veel risikoos met zich mee
brengt m.n. radio-aktiefafval, het riskante vandeopwerkingsprocedure
van plutonium in chemiese bedrijven, het opslag gevaar. Men is niet in
staat de gevaren te beheersen. De staat neemt toch beslissingen met onvol
doende gegevens~ de veilig heid is niet gegarandeerd.
l:et NVV hoopt dat de andere vakcentrales hun nieuwe standpuntbepaling
willen volgen. '
nen ziet ook de mogelijkheden (in Frankrijk geb'l eken ï ) van terrorisme en
sabotage. Je kunt terreur uitoefenen die in ditsiaatsbestel nauwelijks
in de hand te houden zijn: daa~oor zou Nederland een politiestaat moeten
wezen (uitspraak van prof Casimir, direkteur van Philips, die geregeld
heeft gewaarschuwd tegen de gevaren van Kalkar).
Het toch doorzetten van de snelle kweekreaktor zou over 5 of 10 jaar on
verantwoorde maatschappelijke konsekwenties met zich meebrengen. Gezamen
lijk o~treden en aktie van de politieke partijen, vakcentrales en aktie
groepen is noodzakelijk. En internationale aktie tegen de expansie'van
~lest~Duitsland is zeer noodzakelijk, aldus de vertegenwoordiger van de
:PvdA.



/

.arend Schreuders over Kalkar en de gevs,ren van een Euro,Jese kernmacht.

In maart '73 waarschuwde Marcus, Bakker a I dat een enel Le kweekreaktor
als die 'in Kalkar' alle mogelijkheden inhield voor een kernmacht. Da,ar
kan op grote schaal uranium tot plutonium worden opgekweekt, de grondstof
voor kernwapenä. Het is iri feite in het kader van een mogelijke Europese
kernmacht een militair prbjekt met een zeer· dikke· West-Duitse vinger in
de pap' de Westduitsè monopolies). Er is sinds WWll voor Duitsland een
verbod op kernwapens,.maar Duitsland 'eist regelmatig kernwapens voor
zich op, ter ondersteuning van zijn expansie, en ter ondersteuning van
zijn agressieve politiek.
Er zijn än Duitsland 11 kerncentrales (5 in bedrijf', Kalkar, en 5 andere
in aanbouw), bevoorraad door het Euratom-agentschap. Dr. Gerhard Schmidt,
volgeling van Strauss, streeft samen net de Westduitse grootindustrie,
naar een 'Europese verrijkingsinstallatie in Westduitsland, in het kader
van de Europesekernbompolitiek. Die mogelijkheden worden nu met de bouw
van~lkar geoperid•.
West-Duitsland heeft z'n zeer grote instemming betuigd met het plan van
Gisc8:rd d 1 Estaing, bevrijdingsdag in Frankrijk te vervangen door een .ver
enigd -Europadag. In de 2e Wereldoorlog werd 't· fasc.isme vernietigd. Wij,
en gelukkig niet alleen do kommunisten, spannen ons in om fascisme en re
vanóht.emeite verhinderen: we kennen de verschrikkingen van het fascisme.

Spreekbuis van het Westdui.tse kapitaal Fra.nz-Jozep!+St:rauss- in de 2e
Wereldoorlog propagandnofficier in het Westduitse leger, in ~53 minister
van atoomwetenschappen en later minister van financien~ heeft steeds ge
ijverd voor een verenigd Europa,. een' Europese kernmacht en een Europese
defensiemacht, waarin Duitsland een lei dende rol moet spelen. Duitsland
moet ziéh Zb sterk mo~eli~k maken en al in '57 vond Strauss dat de Luft
waffe uitgerust moest worden met taktiese kernwapens,. cnder het motto:
we hebben we'. Je oorlog verloren,. maar nog niet ons verstand. We willen
niet het voetvolk worden van de ,amerikaanse atoomriddersl. Hij bepleitte
sinds '58 'n eigen Europese kernmacht. 8trauss ie berei.à om met atoom
bommen dë status-quo in Europa.te verstoren die een Eurp-pese eenheid
naar z:Ljn model iri de weg staat. In zijn boek \'Entwurf fUr Europa" ziet
hij een Europa dat zich uitstrekt va.n de Atl. Oceaan tot de Duitse Bocht
en van daar tot aan deZwarte Zee. 'VolgensStrauss kan Europa nooit meer
een eenheid worden als Westduitsl~nd niet militair, ekonomiesen politiek
een stabiliteit~fektorwordt.
In '73 deed Willy Bra.ndt de ui tsprae,k da.t er nooit een Europese kernmacht
kan komen als er geen Europese regering is. Het imperialistiese Westduits
land van Schmidt-Scheel, eist 'n steeds grotere·rol voor zich op, het
Westduitse imperialisme is weer een stevige kracht in Europa. Men pro
beert op a'l l,e mogelijke. menieren aan atoomwapens te komens vta een vere
nigd Europa, via de betrokkenheid van W'estdui tse concerns bij konsor-
tia die v.errijkingsfabrieken bouwen ;K,a,lkar is een van die
toeleveringsbedrijven. Door de Kalk8.r-wet· wordt Nede r-Land via de Duitse
monopolies Siemens, en AEG inde positie ·geplaatst van het toeleveririgs~
bedrijf. . .

Verzet tegen Kalkaris een gepieden4e eis 'i~ de strijd voor vrede en vei
ligheid. Het nederlandse volk moet onvernoe~d optreden·tegen de opslag
yan atoomwapens in ons land en door te eisen de taktiese atoomwapens (die
juist door de snelle kweekr-eaktor gemaakt kunnen worden) in deontwape
ningsonderhandelingen te betrekken en tegen verdere.. spreiding van kern
wapens te zijn.
Onverminderd dient de strijd tegen het Kalkar-projekt gevo~rd te worden.
De eis blijft: AFZIEN VAN VERDERE NEDERJJANUSE DEEI.JlAME a.h. KALKARPROJEKT

STOPZETTING VAN HET KALKARPROJEKT .
INTREKKING VAN DE WET FINANCIERING SNELLE KWEEKREAKTOR•

.llit diskussie nadien:

Walter Koning~Er is enorm veel mankracht, inventiviteit en kreativiteit
nodig om met alternatieve energiebronnen de v"lucht die de kernenergie
genomen heeft~ in te halen. De Europese staten komen in beweging om de



alt.ernatieve energiebronnen te onder-zoeken, Over de mogelijkheid om met
alternatieve energie de k.e. in te halen was hij maar voor minder dan
50 % optimisties.
Uit de zaal kwam de yraag of het,in het verband van de werkgelegenheid en
het milieu, niet onaanvaardbaar was dRt er in Limburg 55.000 mijnwerkers
zijn ontslagen terwijl er nog voor aOjaar steenkool in de grond zit.
Walter Koning reageerde daarop met te zeggen dat toentertijd de mijnen
zijn dichtgegooid omdat de olie-en gaswinning toen veel goedkoper' was.
Nou zou de steenkoolwinning in Limburg onrendabel zijn omdat· de menkrach 
ten te duur zijn en de steenkool te diep onder de grond ligt.

Eeaktie .op Schreuders: iemand van de stroomgroep merkte op daf hij heeft
gezegd dat Westduitsland het spits' afbijt .in het verzet tegen Kalker.
Schreuders:Opvallende geluiden van verzetsakties teg~n atoomcentrales
Komen uit West-Falen en het Saargebied. De bestB hulp die we kunnen bie
den is die tegenkrachten van streuss te steunen. Dat hij aan de macht
komt is niet denkbeeldig. We steunen de progressieve krachten in West
Duitsland met het verzet.tegen Kalker.

In antwoord op een vraag uit het publiek benadrukte Walter K~nin, dat
volge~fl hem er alleen maar eèn deelname van Westduitsland, Neder and en
Belgie is om splijtstof voor energie te verkrijgen. Bij het verdrag van
Potsdam heeft men zi~h akkoord verklaard met de instelling van'Kalkar,
mits de spJ.ijtstof niet voor atoomwapens wordt gebruikt.. Volgens Walter
de Koning zitten de gevaren van Kalkar niet in het :gebruik voor atoom
wapens maar meer in de ekonomiese en veiligheidsaspekten.
De centrale van. Borssele is tot .zeer grote woede van. VMF en Philips door
Siemens gebouwd (was 10 %goedkoper) .
Schreuders: Philips heeft belang bij een europese kernmacht. De VVD-mono
polistenbehoren, evenals Strauss tot de warmste voorstanders van Kalkar.
De CPN en de progressieve partijen moeten zich~nspannen een eenheid te
vormen (een vuist te maken)om uit veiligheids, ekonomiese of politieke of
militaire overwegingen de verdere afbouw van Kalkar tegen te gaan.

Bob Steinbuc;B: Met de aneL'l.e kweekprocedure in Kelker kan men binnen
korte tijd voldoende sPiijtstof maken voor atoombommen; het is juist dat
waar West-Duitsland de achterstand geeft. D~· energiewinning is voorname
lijk eeD kwestie van monopolies. Volgens hem zouden de mijnen weer open
moeten als socialiseringsproj.ekt.
Walter de Konin~: de PvdA verklaart zich solidair met de Soesterberg-con
!erentie. Het ~esterbergcomité, mede voortgekomen uit het Utrechts AKK,
voert aktie tegen de opslagplaats bij Soesterberg van Amerikaanse atoom
wapens en atoomvliegtuigen.
Renk Langenakker antwoor~op een vraag in de zaal, dat deskundigen uit
'Delft in Rqtterdam dè mogelijkheid hebben genoemd dat taktiese kernwapens
(hele ·kleine atoombommetjes) gemaakt kunnen worden met de splijtstoffen
uit Kalkar. Voor West-Duitsland is dat, als ze de beschikking over het
plutonium als grondstof hebben, een eerste stap naar een kernmacht.
Barend Schreuders ontmaskerde de PSP-politiek: .de PSP zit niet in het

·Soesterbergcomité omdat ze alle NAVO-opslagplaatsen tegelijk ve~~ijderd
zouden willen zien. De PSP heeft vóór de defensiebegroting gestemd.
Denemarken b,v. is wel NATO-lid, maar staat. geen atoom-opslagplaatsen op
haar grondgebied toe. Denemarken hoeft geen buitenlandse inmenging op haar
gron~gebied toe te staan.
De CPN. streeft mee naar een zo breed mogelijke samenwerking voor verwijde
ring van Atoomwapens uit Nederland.

Het Utrechts Anti-Kalka'~komitéwas hier juist bijeengeroepen met het oog
op het zeer wel mogelijke gevaar van het maken van atoomwapens.
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en gericht op kleinel'e onderde\en•.kanveel~ zijndan het effect vat} geiJar~lig

verdeelde straling. Ook met het oog op dit type schade is htrtnoodrakeïjk,~ loz:1ng uit
centrales tot het minimale - dat dan nog het best. md kim zijn - wordtt~.

Veel van de huidige nom..., worden bfA'Îg aangt'Mltlen.. tn Amerif.a advmefoo
onderzoekers zowel de norm WOl de gehete bewUûng fdif· 17{lmiUÎlWl'l was} als diP. \lOOf

de omwonenden van feectot'M (eh 600 milliram wasU 1lerUg t-ebre.ng,en tot 5 miiUifem.

Vastgesteld moet worden dat het. buJt:Uga nil.teau. v.an de fOl.tngE"ll uit schoof$fgen en
koelwater geen probleem behoeftop te 'leveren. Als -~gooo~<,'!'l1:.kan men .~.OIld9r \t.~

normvan vijfmilUrem per jaarbfijven. Maar toch gaf inlS59dereaetor DrBlXten inAr.lOOka
aan 2500 omwor-l811den in eeo straat van v;er mijl gen1idd;"1id at. meer dan 4 mmirem ta
verwerken. Menkan~içh afvragen wat ergeboort \\'anooarinti.;.~rdm een enerv-vsteem
ontstaat waal'bij Elektrlcitmt donr ho."H1e:~o3n reac::.c~ VIlZ3JUDdBr snalle
kweek.-reactoren, wordt GPQsw9kt.

Hierboven is reeds gewe1.6n op het feit dol ook een s.n&~-k\~..kreaetOf mensenw:!l'k is.
Etis ook een reeks gegevenvan-ong~ met .JeaetctTm WRaNOOf 'ZONUtdig-wed~j

mensen met even grote "zekerheid van veiUgt\eitf de pJanmm htJdden gemaaic.t. Het lijkt
ons weinig zinvol in te gaan op de nogal kunstnJstige '~niJl'9en'diBbef161lm op
allerleiverondersteJlingen, die niet te bewij.tenzijn .omdat f!!f 11U oenmaef geen stIItistiisch
materiaal is. Oepraktijk heeft gelaerddat &," z.eUs or.gakdfkm1 O'~ruf, wanneer Jeder er
van overtuigd is dat z:ult<s'niet gebeurenmL

Wij beschikken niet over bereken1ng841 van de geYQtg-rm van een Iûl&..-mnp. Er is \~..'eI
door de natuurkundigen W.A. Smlt en G. van Dijk f!I!lfI voorbeeld 9O'f}l.'wnIlW'l de
gevolgen van een ramp met een 1000~.~I()OB' JthlittOr. d3e men op de
Maasvtaktewil neerzetten. ZUidwestenwiAdV'dJl3meter p.~-~~de.Rn «ctrt9~, de
inde reactor aanwezige gasvormiges'8dlo-aktMteit komtgehocivrij,. min of meer\f'fuch'lige
radio-aktiave stoffen komen ook geheel vrij tIli van de vaste ~f.oo komt t% 'WJij in een
raälO-8ktfeve wolk op grondniveau' werden~ gegB'JEliS\ll 8W1iJOOo-mert.
"Oe gevolgenzijnafscbuwelijk: in eenlang, ,maat v.ri sfna1 gebied den de Dewonsr.$ war
den getroffen door een dodefijke ·dosis stnÎi1ng {f'I'l&~!' dan 1000;ran't). In dm Haag \'a1Jen
ongeveer10.000slachtoffers. Tot Amsterdam krijgt m-en d~",:'3S te ~mt.'l.men. die emsl~
stralingsziekten veroorzaken; in totaal worden t»'t9w,aer l:lJO.OOf) mellfiSl'l door dBdLt9Cte
$trafingsgevólge.n getroffen, het _aantal dodert is onf~tP.':lr ro.OOO. bij área 25O.DOO
personen zullen er lichte WI8ChijnseIen zijn maar ook VOOI' ben is meàf&cbe hulp
noodzakelijk.
Het effect op langere termijn is. dat het a8l'd.8J kankergevcltîiln zill toenemen; tot
Groningen toe zaler een.strookzijn, die maandant~~.i} nil.:'l1 MNoond km worden, in een
nog veelwotergebied is degtond voer met'lang.e1ijdow.,Je5ch1Xt\'OOt agr.erisch gefJrum,
de melk die hier wordt geproduceerd" i~ maat!'den1p'JMJ onbrl..Jkbant.

Deze macabere berekening geeft natuurlijk 6i9.Ct.m; een :b.epa...~e orde aan, Zou .er een
ramp met Katkar gebeuren, dan zijn de ge.wlgen waJJ;l'.icnijnlijk nog aJscbuwe~: de
snetle-k.weekreactor heeft veelmeer het~r \f'.m een klf.'(nbam Qn eEmI geti\'One. het
vrijkomende plutionium is een veel giftiger -staf dan de j:)fl:)dukten. die bij .. ·g.ewom~·

ramp vrijkomen. Maar een ramp behoeft niet: kompfa>1t te zijn om todl roods ~"'" serif;
vreselijke gevolgenop te Jeveran. Oe~&.l llientoor toonden aan dat er 1JatfI'aRl
pen, kwartrampen en dende-rampen' optreden. Het gevaar van een~ JGleina is VOOl

de mensheid nauwelijksldelnerdan -êên grote" missdtlen z:etts groter. Vast staat dat vele
deskundigen de snelte-kweekreaccor gevaarlijker .acbteft dan deg~r~. Men
twijfelt aan dewerking vande~. iets wat'Wel heel-duid"" aan de daQ
trad toen de Duitse regering een hernieuwd ond~k hiernaar gelastte i9n.de Dultse
Sicherheits Kommission voorstelde met het uitgeven vanver:gunninge:n ta WBcl1ten tet
het ondtnoek zou zijn afgea1oten. In Amerb vjn door de vete .nood .ake1ijk ~~te
veiligheidsvoorzieningen de kosten voor de .smäe-kweakreaetoll;fl z6~ opgelopen,
dat velenovereen 'tweede Concordeproject' spre.\ten. Zijst.."IIJeD dat de <"'~c1i.ll door
aldeze voorzieningen bedrijfseconomisch niet haalbaarzat zfjn~ \Q'OQ ieJdVOlOl'Öat zeoOit
werlrt, isde mening van een aantaldel!ikuRdigen_. Waatbij men ood:i;l .JS een vetdvoud val1
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de kosten - van rIl tot 450'miljoen dollar - toch altijd nog aan de veiligheid blijft twijfelen;
het verhaal van de bekende natuurkundige Dr. Edward Teller spreekt boekdelen:
'Wanneer er 'iets mi$g88t (wat in principe kan gebeuren) kunnen er genoeg splijtings
produkten vrijkomen om een enorm aantal mensen te doden. Wanneer je twee ton
plutonium in een kweekreaktor samenvoegt kan 0,1% van dat materiaal kritisch worden.
Ik hebhonderden analyses gehoordover het verloop van nucleaire ongelukken. Alhoewel
ik geloof dat je kan analyseren wat er direct gebeurt, geloof ik niet dat je kan voorspellen
wat de secundaire gevotgen zijn en dat je die kan analyseren. Bij een ongeluk met een
plutoniumreactorkunnen enige tonnen plutonium smelten. Ik denk niet dat iemand kan
voorspellen waar één of twee of vijf procent van dat plutonium terecht komt en hoe het
zich mengt met andere materialen. Een kleine hoeveelheid van de oorspronkelijke lading
kan reeds een grote ramp veroorzaken'.

Hetnucleairesysteem bestaatuit veel meerdan de reactoren. We schreven reeds dat het
noodzakelijk is de plutionium in chemische fabrieken geschikt te maken voor
energie-opwekking. Deze fabrieken kunnen vrijwel onmogelijk schoon draaien, ook zij
zullen lozingengeven, misschien zelfs grotere dan de reectorenzelf.

Eennog veelernstiqerprobleemis dat van de lozing van het afval. Dit afval is radio-aktief,
somsin meerdere soms in minderemate. Men heeft getracht het zo te bewerken dat het
onschuldigvanaardzouworden, maarmen is daarniet in geslaagd en het ziet er bepaald
niet naaruit, dat dit probleemsnelzalworden opgelost. Entot het moment dat men daar
wel in isgeslaagd restons nietsandersdan het radio-aktieve afval op te slaan op plaatsen
waarvanwehopendat zeveiligzijn; zozorgvuldigenzo deskundigmogelijkingepaktin de
meest ingewikkeide constructies van zorgvuldige, geselecteerde, hopelijk duurzaam
straling-isolerende materialen. In de USA zijn in Hanford (Washington)honderdduizenden
litershoog radio-aktiefafvalweggelektuit opslagtanks. InKansaswerd eerst eenzoutlaag
geschikt bevonden voor afvalopslag; later bleek dat de zoutlaag geleidelijk in het
grondwateroploste. Dit geeft op z'n minstte denkenover de opslagvan radio-aktiefafval
in Groningse zoutlagen,waarvan de geologische structuur behoort tot de vertrouwelijke
informatie van de Shell.

Dewereld krijgt op dezemanierrekening te houdenmet eensteedsgroter wordend aantal
'verboden' plaatsen. Het probleem dezeplaatsen zó te registreren dat ze in de loop van
vele tienduizenden jarenals 'verboden' bekendblijven is nauwelijksoplosbaar: men stelle
zichJohan de Witt voor, diedemensvandetwintigste eElUW zou hebbenvoorgeschreven
nooit de duinen bij Noordwijk te betreden. En toch mokt de vele eeuwen voortdurende
straling het noodzakelijk het nageslacht voor klein- én grootschaligerampen te vrijwaren.
Het dumpen in zee, het lozen in de zoutlagen onder de aarde,elke tot nu toe gevolgde
methodebrengt gevaren met zich mee,die weliswaar moeilijk te overzien, maar in ieder
geval groot zijn - men denke aan de gevolgen van overstromingen, oorlogen, revoluties,
enz.

Isdeopslagvan het afval eenonopgelostonderdeel van het kernenergiesysteem, met het
transport is het nauwelijks beter gesteld. Het plutonium van de snelle-kweekreactoren
vergroot de ernst van de problemen. Destof is reeds in zeer kleine hoeveelheden uiterst
gevaarlijk en het is in ons dichtbevolkte land nauwelijks mogelijk de noodzakelijke
transporten zó te regelen, dat risico's uitgeslotenzijn.

Een bijzonderdeel van het afvalprobleem vormen de kerncentrales - van welke soort ze
ook zijn - zelf. ·Gaandeweg hun produktieperiode worden ze steedsmeer radio-aktief, zo
ak:tfef zelfs, dat het grote gevaren oplevert ze te betreden. Omdat alles in en aan de
reactor gevaaroplevert, kan de centraleook niet meerworden afgebroken. Er rest niets
anders dan de centrale te laten staan en hem in de een of andere straling-isolerende
mantel te vatten. Er wordt aan beton gedacht, maar ook dit materiaal biedt volgens
sommigen geen zekerheid: we weten eenvoudig niet hoe gewapend beton op de
stralingenzal reageren, we weten alleenmaardat het vocht in het materiaal in iedergeval
radio-aktief zal worden. Het is een benauwende gedachte, dat we onszelf, als we iets
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ouderzijn,en In iedergevalde generaties direct na ons, opzadelen met tien, twintig mon
stergebouwen, die niet mogen worden benadera en waarvan WIl en zij niet eens weten
hoe gevaarlijk ze precies nog wel zijn.

De afvalproblemen in hun geheel brengen velen er toe te verlangen dat eerst déze
onzekerheid uit de wereld moet zijn, voordat de kernenergi& ets energiesysteem kan
worden gekozen. Een offlciêle Engelse regeringscommissie heeft dit standpunt
ingenomen en het Zweedse parlement zei nee tegen een regeringsvoorstel van 24
kerncentrales - 1990. Eerst, stelde dat parlement, moeten de problemen rond het afval
en de veiligheid zijn·opgelost.

In een snellekweekreactor wordt plutonium geproduceerd in vele kilogrammen en met
slechtstien kilo van dezestof kangemakkelijk eenatoombom worden gemaakt;veelmeer
dan een paar natuurkundigen, die de materie beheersen, een beetje geld en een
eenvoudige uitrusting is er niet voor nodig. Dit betekent niet slechts dat alle landen die
over een snelle-kweekreactor beschikken, gemakkelijk een aantal bommen kunnen
proouceren, maar ook dat ze die aan bevriende of dik betalende landen zullen kunnen
leveren. Zijn de politieke gevolgen hiervan moeilijk te overzien, het is duidelijk dat ze
volkomenongewenstzijn. 'De bom' alsalgemeen dreig- en vernietigingsmiddel is zonder
meereengèvaar voor de gehele mensheid; in f,ïte is de 'beheerste situatie' van nu reeds
een uitermategriezelige zaak. Wij zijn tegenstanders van elke vorm van kernbewapening.
De civiel-nucleaire ontwikkeling waarvan Kalkar in Europa een onderdeel is, geeft veel
landen in principe de mogelijkheid een eigen kernmacht te vormen. Een Westeuropese
kernmacht zou kunnen worden gebaseerd op de In Frankrijk en Engeland aanwezige
kennisen op het in de Bondsrepubliek aanwezige technischeen economische potentieel.
In West-Duitsland is nu een regeringaande macht die van plan is het verdrag tegen ver
spreiding van kernwapens te ratifICeren. Er zijn in de Bondsrepubllak echter in rechtse
kringenfond Straussvoorstanders voor eeneigenWest-Duitsekernmacht;eengevaar dat
niet uit het oog mag worden verloren.

Met een systeem van snelle-kweekraactoren kunnen door een betrekkelijk kleine groep
kapitaalleveranciers entechnologengrote hoeveelheden energieworden geleverd. Omdat
het al of niet kunnenbeschikken over energie tegen eenaanvaardbare prijs, beslissend is
voor de economische kracht van een land, zal de energieconcentratie een geweldige
macht gaanvormen. De schaal van investering en belang kan zó groot worden, dat kan
wordenverwachtdat degroep,die dezepositieheeft verworven,het beleidop velewijzen
zalgaanbeinvloeden. Men denkeaande invloed van de grote olieconcerns tijdens de zo
genaamde oliecrisis.
Nu reeds blijkt herhaaldelijk dat de macht van de door het volk gekozen Tweedeen Eerste
Kamer onderdoetvoor die van de kapitaalverschaffers. Was niet één van de argumenten
voor de Kalkarwethet feit dat 'er al zoveel geld in de onderneming' wasgestokenen was
dat gelderal·niet ingestoken vóórdatde kamers namens de bevolkinghaddengesproken?

Kritiekop degang van zaken met betrekkingtot de bouw van kerncentrales wordt tegen
gewerkt. Iets daarvan wordt duidelijk als we zien wat er is gebeurd met
veiligheids-inspecteurs in de kerncentrale bij Dodewaard. Na jarenlange klachten over de
vetligheid in het bedrijf en de controle hierop, namentwee veiligheids-inspecteurs ontslag
omdat hun kritiek niet serieus werd genomen. Een derde inspecteur kreeg later ontslag
omdat hij gegevens over de veiligheid, die het bedrijf zouden kunnen benadelen, lil de
openbearheid zou hebben gebracht. Hoewel dit niet kon worden bewezen, in één geval
bleekzelfshet tegendeel, bleekde verdenking van de directie voldoendegrond voor ent
sleg.Zo ook bijvoorbeeld de gevallen rond dr. Begeman, attaché in Washington, die een
artikel had geschreven over de gevaren van snelle.kweekreactoren en de toekomstmoge
lijkheden van fossiele brandstoffenin de USA. In eersteinstantie werd het artikel door het
ministerievan Buitenlandse Zaken niet vrijgegeven voor publicatie. In een later stadium is
het artikel toch op beperkteschaalgepubliceerd.

De'geregelde macht' van financiers wordt zo groot, dat hij niet of nauwelijkskan worden
gecontroleerd. Het is zelfs wel denkbaar dat naast genoemde groepen ook een
sabotagegroep zichmateriaal voor eenatoombomverschaften daarmee een bepaald doel
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gaat najagen. De manier waarop met het levensgevaarlijke plutonium wordt
omgesprongen spreekt boekdelen: op een vuilnisbelt in Karlsruhe werd plutonium
gevonden.
Naarmate er meer en grotere kerncentrales worden gebouwd, en er meer plutonium
wordt geproduceerd, wordt ook de ongecontroleerde macht van degenen die erover
beschikken groter. Op deze manier wordt onze democratie verder ondergraven.

Daar komt nog bij dat een 'apparaat' in het leven kan worden geroepen met ongewenst
grote controle- en opsporingsbevoegdheden; voor de bescherming van zowel de
technologische kennis als de energiesystemen zelf (een soort CIA voor de kernenergie).
Het is zeer de vraag of een dergelijke 'staat in de staat' in het democratisch gareel kan
worden gehouden. De kans dat we gaandeweg naar een 'verlichte dictatuur om de veilig
heid' worden geleid, is zeker wel aanwezig.

Om enig inzicht te krijgen in de invloeden, die industriële groeperingen, de elektriciteitsbe
drijven en de overheid \<unnen laten gelden, is het nuttig te zien hoe het belangrijkste
van de adviescoUeges, de Industriële Raad voor de Kernenergie is samengesteld. Deze
Raad, die rapporteert aan de Minister van Economische laken bestaat uit:

H.H. Wemmers (oud directeur DSM)
mr. H.W. Bloemers (Ged. Staten GelderlandHKEMAHPGEM)
ir. A. v, Ganswijk: (GKNHN.V.IJsselcentraleHSEPUV.E.E.N.)
dr. ir. H. Hoog: (RCNHShell KernenergieHU.C.N.HV.M.F.)
dr. F. Lagerwey: (TNOHRCN)
ir. A.E. Undo: (GKNHPGEMHRCN)
ir. J.C. v, Reenen: (RCN)(Comprimo)(Neratoom)
Jhr. mr. F.O.J. Sickinge: (VMF)
mr. Ch. F. Bouvy (Economische laken)
mr. L.G. Wansink: (DSMUGasunieHSEPHUCN)(Directoraat generaal energievoorziening)
J.A.M. Molkenboer: (Economische laken)(RSVHUCN)
mr. H.K. Mani: (Economische laken)(RCNHUCN)
ir. J.H. Bakker: (GKNHKEMAHSEP)
dr. T.J. Barendregt: (ComprimoHNeratoom)(lnterfuelHWetenschappelijke Raad
Kernenergie)(ITAL)
drs. R.W.R. Dee: (RCN)(InterfueIHUCN)

De betekenis van de afkortingen is:

DSM: N.V. NederlandseStaatsmijnen
KEMA: N.V. tot keuring van Elektrotechnische Materialen
PGEM: N.V. Provo GelderseElectriciteits Mij
GKN: N.V. GemeenschappelijkeKerncentrale Nederland
SEP: N.V. Samenwerkende Elektricitei~s Producenten
VEEN: Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven
RCN: Stichting Reactor Centrum Nederland
UCN: N.V. Ultracentrifuge Nederland
VMF: N.V. Verenigde Machine Fabrieken
RSV: N.V. Rijn-Schelde Verolme
ITAL: Instituut vld toepast5ing van Atoomenergie in de Landbouw
TNO: Ned. Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Zoalsblijkt zitten in de Raad, die advies moet uitbrengen over de kwaliteit van bepaalde
kernenergiesystemen,allerlei heren, die op de een of andere wijze nauw zijn betrokken bij
de ontwikkeling van kernenergie. Economische belangen gelden voor de vertegenwoordi
gers van Shell Kernenergie, BV Neratoom, Comprimo, VMF en RSV. AI deze instellingen
waarvan het. kernbouwbedrijf Neratoom en het ingenieursbureau Comprimo weer
economisch gebonden zijn aan RSV, VMF, Philips, Shell en de Steenkolen handelsvereni·
ging, kunnen dus met elkaar invloed op de beslissingen van de overheid uitoefenen.



Kort verslag van de regionale conferentie Kalkar en Economie,gehouden

op 3 mei j.l. te Eindhoven en georganiseerd door het Anti-Kalkar Comit&

Eindhoven.

Vier sprekers van de in het comit& vertegenwoordigde partijen,de CPN,

PvdA,PPR en PSP voerden er het woord alsmede Wim Schoutendorp, mede

werker van het Instituut voor Sociaal en Politiek Onderzoek (IPSO) van

de CPN en Hans Ramaer, schrijver van het boek De dans om het nucleaire

kalf.Het groningse kabaret 3x bellen ondersteunde de strijdbaarheid van...........
deze conferentie met een aardige analyse van de z.g. oliecrisis waar ook

de sneele kweek-reactor van Kalkar in betrokken werd.

Bert van de Wiel (PPR) legde vooral de nadruk op het feit dat niet de

bevolking van Nederland, België en West-Duitsland belang hebben bij de

bouw van de snelle kweek-reactor maar de kernindustrie en de electri

citeitsproducenten terwijl wel de consument moet opdraaien voor de fi

nanciële kosten ervan.Hij wees daarbij op de haastige en daardoor

onverantwoorde beslissing van de 2de kamer destijds om deel te nemen

aan het Kalkar-project terwijl een gelijktijdig ingediend verzoek om

ook geld te investeren in onderzoek naar de z.g. alternatieve energie

bronnen werd afgewezen.Hij was van mening dat er geen enkel redelijk

economisch argument kon worden aangevoerd v66r de toepassing van kern

energie met snelle kweek-reactoren omdat niet valt te voorzien hoe

hoog de kosten zullen stijgen terwijl er nog helemaal niet te overzien

valt hoe hoog de kosten zullen stijgen voor alle noodzakelijke vèi

ligheidsvoorzieningen en milieubeschermingsmaatregelen.

Ja~p Wolf! (CPN) stelde dat ons land, door deelname aan het Kalkar

project, gemengd wordt in een zich snel ontwikkelende imperialistische

machtsstrijd op het gebied van de nucleaire industrie, haar grond

stoffen en producten.De macht van het militair-industriële complex

wordt door dergelijke projecten als Kalkar uitgebreid.Vraagstukken van

kernenergie worden nu behandeld in het kader van een geringere afhanke

lijkheid van de olieproducerende landen, maar van ~en verhoging van de

zelfstandighéid is geen sprake.Deelname aan Kalkar draagt juist het

gevaar in zich van permanente ondergeschiktheid aan de grote multi

nationale ondernemingen waarbij de koppeling van in Nederland gevestigde

concerns aan die in West-Duitsland steeds groter wordt.Op korte termijn

is de economische betekenis van Kalkar helemaal niet te sch~tten.Wat

wel op korte termijn te schatten is, is juist de militaire betekenis



van Kalkar.Er z1Jn enorme investeringen nodig, de veiligheid van een

dergelijk project vereist enorme bedragen.Voor herbewerking van de

afvalproducten zijn eveneens nog niet te overziene sommen gelds nodig.

Kalkar is slechts in het belang voor diegenen die het project voor mili

taire doeleinden willen misbruiken en voor de grote concerns die er e

norme winsten op maken.

Hans Ramaer poneerde de stelling dat nederlandse deelname aan het Kalkar

project een wanhoopspoging is om de nederlandse nucleaire industrie een

plaats te verschaffen op de west-europese markt. Nederland wilde een

plaats in de voorste rijen hebben van de kernenergie. Achtergrond hiervan

was dat ontwikkeling van kernenergie werkgelegenheid zou scheppen omdat

de industrialisatie bevorderd zou worden.ln de jaren '50 stond men dan

ook positief ten opzichte van kerncentrales, energie zou in de toekomst

niets meer kosten.ln de loop van de jaren '60 bleek dat echter niet het

geval. Toen was er nog maar één mogelijkheid om toch een vinger in de

pap te krijgen en dat was deelname aan het Kalkar-project.Daarmee zou de

nederlandse industrie de andere europese machten v66r zijn.Electrici

teitsbedrijven uitten nogal wat kritiek en wilden een eigen reactor ont

wikkelen.Ze werden echter door de nederlandse overheid gedwongen aan

Kalkar deel te nemen.Een belangrijke rol voor de nederlandse industrie

in de ontwikkeling der kernenergie is niet mogelijk,o.a. omdat Neder

land er de technologische kennis niet voor bezit.

Ger Schinck (PvdA) was van mening dat economische aspecten van Kalkar

ondergeschikt waren aan de bezwaren van polemologische, milieu en

sociaal-medische aard tegen Kalkar.Kalkar is een typisch symptoom van

een kapitalistische maatschappij en daarom is strijd tegen Kalkar ook

strijd tegen het kapitalisme.Op het moment dat de snelle kweek-reactor

toepasbaa~ wordt in het energiegebruik zijn ook de andere, z.g. alter

natieve energiebronnen toepasbaar geworden.Kalkar verkeert nog steeds

in een experimenteel stadium. Daarom kan men ook niet zeggen of Kalkar

al dan niet economisch haalbaar is.Kernenergie is niet winstgevend,de

overheid moet subsidie verlenen.En dat is slechts in het belang van het

nucleaire industriële complex dat op nieuwe markten haar positie pro

beert in te nemen. Argumenten v66r Kalkar als zou het goed voor ontwik

kelingshulp z1Jn, de werkgelegenheid bevorderen, een betere betalings

balans opleveren, zijn flauwekul.Kalkar is bv. helemaal niet arbeids

intensief,wél kapitaalsintensief.Zolang andre energiebronnen niet ge

exploiteerd zijn, is er geen enkel argument pro Kalkar aan te voeren.



Rob Stein"buoh (PSp) stelde dat het wereldenergiebeleid in de VS wondt vast

gesteld door die g;cote bedrijven die in de VS aan de energietouwtjes trekken.

Europa loopt aan de leiband van dergelijke b.edrijven, het nederlandse enEn'

giebeleid wordt in de kantoren van de Sh:ell vastgesteld. Omdat zaken als

energie ver van de mensen af zouden staan, verder dan kwesties als huis

vesting, onderwijs en welzijn, is. het Kalkar-projeot een des te gevaarlijker

zaak.Als de mensen ergens mee om de' tuin worden geleid, 1S het dit projeot.

Het is onzinnig om ov.er eoonomisohe aspeoten te pna.ten "\/ten de kernenergie

omdat de prijzen van olie, gas en kemenergie i·n samenhang met elkaar vast

gesteld worden. Op dit moment bedragen de kosten van splijtstoffen 15-20%

van' de totale energiekosten, olie 5O-60%.Als de olieprijzen ~ %zouden

stijgen, stijgt de prijs van het uranium drie keer zo~el.De snelle kweek

reaotor in Kalkar heeft niets met energie temaken maar in de allereerste

plaats met een West-Duitse atoombom.Ka.lkar is een leugen, tegen de

waarheid kan niets op.

Wim Sohoutendorp (IPSO) poneerde dat het Kalkar-projeot van de nederlandse

:ttegering geheel tegemoet komt aan het West-duitse streven om over kernenergie

te besohikken en is afgestemd op het verlangen van de grote concerns die

miljoenen. opdraohten willen .venverven bij de bouw van oentrales en re

aotoren.De haast van de concerns om deze miljoenenorders in de waoht te

slepen staat het streven der bevolking naar demooratisohe oontrole over het

gebruik van kernenergie in de weg. Internationaal gezien is' het 2ó,0 dat de

grootste markt voor kernoentrales tot nu toe, de VS, geheel gedomineerd

wordt door twee oonoerns,Westinghouse en General Eleotrio.De~e hebben op

de europ'ese markt allerlei joint-ventures gesloten met franse, duitse,

engelse en ook nederlandse oonoerns om deversohillende nationale markten

onder hun oontrole te krijgen. Daarnaast is no~ een enkel europees oonoern

aotief in de bouw van oentrales, bijvoorbeeld het west-duitsè Siemens.

Ondernemingen als RSV, 'VMF,Philips, maar ook de Shell gaat het erom zioh

door middel van regeringssteun een positie te verwerven in deze business

die voor de toekomst zeer v4nstgevend wordt verwaoht te zijn.

Op deze inleidingen volgde een levendige disoussie met de vele aanwezigen,

waarin ondermeer naar voren kwam dat men het optreden van nederlandse

oonoerns niet moet kleineren als zou hun poging tot verovering van de euro

pese markt tot mislukken gedoemd zijn.Er is juist een enorme lobby aan de

gang om orders in de waoht te slepen.Juist ook omdat er in de h~le wereld



een maohtsstrijd a.an de gang is, Nederland door z In deelname aan Kalkar
ondergeschikt gemaakt wordt aan west-duitse en amerikaanse concerns met

alle gevaren van dien, is het nodig massaal tegen Kalkar te stri jden.

Johan Eijlders, voorzitter van het eindhovense Anti-Kalkar Comité sloot

deze oonferentie af met de voorlopige conolusie dat er geen werkelijke

oplossing kan zijn zolang kernenergie in handen van de ondernemers is en

niet in handen van de mensen zelf;dat een definitieve oplossing ligt in

het einde van het kapitalistisohe systeem;dat we daar niet passief op

moeten blijven zitten waohten maar aotief tegen gevaren als Kalkar moeten

blijven strijden, in..het belang van de vrede en de veiligheid en tegen

de militair-industriele machten in de Verenigde Staten en West-Duitsland.

:Binnenkort zal bekend gemaakt worden waar een volledig verslag van de

oonferentie verkrijgbaar zal zijn.ln dit verslag zullen dan tevens de

definitieve slotoonolusies van deze oonferentie over Kalkar en

Economie in worden opgenomen.

()()()()()()()()()
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U I TNO D I GIN G L A N DEL IJK E W E R K G ROE P------------ ----------- --------.... ---------- ---------- ---------
Van tijd tot tijd komen de vertegenwoordigers van de plaatselijke
Anti Kalkar Komitees uit heel Nederland bijeen om in deze bijeen
komst met elkaar van gedachte te wisselen over het aktiewerk en
het maken van plannen voor de toekomst.

Er zijn nu twee deelkongressen gehouden, tevens het congres in
Utrecht,het lijkt het Amsterdamse comite,dat fungeert als lande
lijk kontaktpunt, wenselijk om op korte termijn bijeen te komen
om te praten over het werk, de d~elcongressen en de voorbereiding
van het grote landelijk demonstratief kongres op 21 juni in Am
sterdam.
Tevens willen wij dan praten over de voorbereiding van de lande
lijke demonstratie medio september.

Wij nodigen van ieder plaatselijk komite één of twee vertegenwoor
digers uit om deze vergadering bij te wonnen.

Door zaalgebrek in Utrecht wordt dit maal de landelijke bijeenkomst
gehouden in Amsterdam, waar we de gast zijn van het Opbouworgaan
Wijkcentrum Osdorp Reimerswaalstraat 3 aanvang 11.00 uur.

Voor treinreizigers vanaf het centraal station neemt u lijn 1
en stapt uit aan de halte Wolbrantskerkweg( 20 minuten trammen)
U loopt met de tram mee, direct de eerste zijstraat rechts in, dat
is de Wolbrantskerkweg, steekt de groenstrook door, de straat die
daar recht tegenover ligt is de Reimerswnalstraat (5 minuten lo
pen.
Aotobezitters vinden op alle wegen een afslag Osdorp, vanuit richting
utrecht eerst richting Schiphol, daarna richting Amsterdam dan vindt
u eveneens de afslag Osdorp.

Wij rekenen op Uw alLer aanwezigheid. .A..darns Anti Kalkar Comité


