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Retifica't1e
De snelheid van werken speeJ.-t de redaktie van de Anti Kalkar
Krant soms pazten.
Verslagen van de deelkon~erenties willen ze snel mogelijk bijde komiteleden bezorgen zodat deze kunnen worden meegenomen
in de daarop volgende kanferenties.
Vaak worden de op zaterdag gemaakte verslagen in de nachtelijke
uren uitgewerkt en gecomprimeerd tot een leesbaar verslag, op
stencil getypt au afgedraaid.
Als niet geschoolde onbezoldide·journalisten. zit er dan de mogelijkheid in van fouten make~
Zo is in het Utrechts verslag (Anti Kalkar. Krant Nr. 3) een zeer
storende fout geslopen, onder de kop Barend Schreuders 0ntmaskerd
de P.S.P. politiek,de P.S.P. genoemd dat moet zijn P.P.R.
De P.S.P. neem~ wel deel aan de voorbereIdende 'besprekIngen ter
oprichting van een eventueel. Soesterbergkomite.,
De P.P.R. Utrecht heeft ons een nadere uitleg gezonden over hun.
ziensw1j~e in deze' zaak, hetgeen wij letterlijk overnemen.
"Barend Schreuders ontmasker.de helemaal niets; de P.P.R.
Utrecht hee1"t n.l. altijd gezegd niet aan de Soesterberg$kt:ie
deel te nemen, omdat voor haar:
1. en teveel doelste,llingen zijn, waardoor de aktie onduidelijk
wordt.
2. Soeaterberg een niet op zichzelf s1;aand gev:al. ia, juist daarom vindt zij het niet juist dat het lidmaatschap van de NAVO
in deze aktie onvoldoende ter diskussie staat".
Hoewel hèt Soesterbergkomite 1.os staat van het Anti Kalkar kODÛte·,hebben betrokkenen recht op q,eze retificatie.
De Uterechtse konferentie was bijeen geroepen op de drie onderstaande doelstellingen:
De vakbond in. problemen van v:rede en veiligheid
11ilieuvervuiling door atoomenergie
Kalkar en de gevaren voor een Europese kernmacht.
Gaarne onze ekusses voor de gemaakte fouten, wij blijven ons
best doen.
()()()()()()()
In deze krant vindt u de laaste aflevering van de Groningse
brochure,de redaktie overweegt om deze brochure nogmaals te
vermenigvuldigen en bij de kongresstukken te voegen. Ook
zal het nodig zijn meer inf·ormatiemateriaal te maken om de vele
aanv:ragen van scholen enz. te kunnen realiser~.

()()()()()()()()
Dit is de laatste Anti Kalkar Krant voor het kongres, daarna breekt
de vakantieperiode aan, als het kongres besluit tot het houden
van een landelijk demonstratie in September,begint de voorbereiding
op 22 juni,in dat geval zal de krant ook in de vakantietijd verschijnen.
De redaktie wens u in ieder geval een prettige vakantie, kom uitgerust terug, want de strijd gaat door tot het parlement besluit
STOP KALKAR

--------------------

Nieuws uit de komite·s
HILVERSUM

---~----~------------~-~--~---~-

De Hilversumse Werkgroep Anti Kalkar organiseert van 9 t/m 18
juni, ter voorbereiding van het landelijk demonstratief kongres op 21 juni in Amsterdam, een Anti Kalkar week in Hilversum.
Op maandag 9 juni a.s. wordt om 20.00 uur door dominee Hans .
Bouma een tentoonstelling geopend welke staat opgesteld in de
Openbare Leesbibliotheek aan de 's Gravenlandseweg 55 ~Hi~
versum.
Op 16 juni a.s. is er in gebouw Delta Havenstraat 139 een dis.
cussieavond waar de voorzitter van het Amsterdams Anti Kalkar
Komite, Rinus Haks zal spreken. Aanvang 20.00 uur.
Nadere inlichtingen bij het secretariaat van de werkgroePt Mevr.
L van. Gorkom-van Hellemond'l Melkpad 23 bv tel. 02l50-l30b5

()()()()()()()()()
DELFT
---.....
------- -_-----.
Op dinsdag 3 juni organiseerde het Anti Kalkar Komit,e Delft
een voorlichtingsavond over de snelle kweekreaktor in Kalkar.
Een vijftal sprekers behandelden de deelaspecten van het Kalkarproject zoals die ook op de vier deelkonferenties aan de
orde zijn gesteld.
Een levendige diskussie met deze sprekers sloot deze voorlichtingsavond af.
Opmerkelijk was de onwetendheid en de angst over de T.H. reactor die in Delft is gebouwd voor wetenschappelijk onderzoek.
steeds meer gaat de bevolking begrijpen wat,bui~en hen run,
maar wel in hun onmiddelijke woonomgeving wordt gebouwd.
Ook deze bijeenkomst heeft weer eens bewezen dat voorlichting
een weze1ijk bestanddeel van onze aktie dient te zijn.
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De gemeentelijke tentoonstellingsdienst in ts Hertogenbos QTganiseerd in het najaar van 1975 een expositie van voornamelijk hedendaagse nd.et kommerci~le affiches.
Er zijn drie klasse, de affiches van onze aktie vallen in de
derde klasse n.l.
"Nederlandse affiches die betrekking hebben op akties voor veiligheid van mens,dier en milieu.
De plaatselijke komites kunnen hun affiches zenden aan de
Gemeentelijke Tentoonstellengsdienst, Havensingel 2-3
's Hertogenbos.
()()()(:)()()()

De voorbereiding voor het kongres op· 21 juni in Amsterdam zijn
in volle gang, de kaartverkoop komt goed op gang, ~och willen
wij nag een beroep doen. op d.e plaatselijke komites om zoveel
mogelijk op stap te gaan. om kaar-ten, aan de man/vrouw te brengen, ook de plaatselijke partijafdelingen hebben hierin een
taak ..
Laat het kongres een gebeurtenis worden in de aktie
S TOP K A 'L KAR

---- -------

KRANT

AK~IE
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Het Amsterdams Anti Kalkar komite heeft het landelijk genomen
besluit om voor het kongres met een aktiekrant uit te komen
gerealiseerd.
Op vrijdag 6 juni a.s. rollen de eerste exemplaren van de druk-·
pers en· worden direkt verzonden na~ de komites,voorlopig 100
per komite,bijbestelling is mogelijk.
Ondanks de zelfwerkzaamheid van een groot. aantal komiteleden en
vrijwilligers hebben we geld moeten lenen om deze krant te kunnen financi~ren, daarom een dringend ber.oep op allen die de
strijd tegen de snelle kweekreaktor mee he~pen voeren,verkoop
de krant, ga er mee de straat op, zaterdag ~4 juni is daarvoor een geschikte zaterdag.
De krant kost 75 cent;
Afrekening dient te geschieden op het kongres.
Z-U-!DPHENf
-------....... _---

Er zijn. geruchten dat op zaterdag 14 juni het Anti Kalkar
Komite in Zutphen een discussiebijeenkomst belegd,nadere
gegevens zijn nog niet bekend, omliggende komites kunneninformeJ:'en bij het secretariaat van het· komite, de heer
H.Heeringa Boxtertstraat 17 Zut.phen tel. 05750-18347
OPROEP
-------_:_--

Er komen op he~ kongres diverse stands te staan,de plaatselijke
komites die materiaal hebben dat verkocht moet worden kunnen
daarvan gebruik maken.
De wergroep d~e het kongres op 21 juni voorbereid,laat u weten
dat zij zeer veel prijs ste~t op materiaal waarmee de zaal. aangekleed. kan wordea.
SPandoeken,tentoonstellingsborden affiches van plaatselijke
bijeenkoms~en worden zeer op prijs gesteld.
om te voorkomen dat de zaal helemaal volgehangenwordt, verzoeken wij de materiaal bezitters eerst kontakt op te nemen met
Doeke van Egten. Conradstraat 28 1 1 tel. 020- 243199 of. 020-420566
in Amsterdam;."
Instruotiebrief
Een dezer dagen. verschijnt er nog een instruktiebrief voor de
komites, waoht daar niet op begin de aktie voor het kongres,organiseer bussen voor vervoer en venkoop deelnemerskaarte~
De redaktie wens U allen een goed en vruohtbaar kongres.
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door het Anti-Ra.lJr".ar canitê ~ .

Marianne de Jong opende deze oonfeJ:el1t1e namens het 1\ntl-Kalkar .c-..anitê .J.\J:.:nhero..
De cpzet van deze voor-cDlferentie was dat eerst twee deskundigen, te weten de
heer Beentjes,stralingsdeskundige, en de heer v.·Doo:tn, milieubioloog, een inleiding hielaen, ,earna in ç:tOEpen verder wero qOOiscussieerd.f'~a de pauze vaJd

er een politiek fm:urn plaats waarin zitting hadden de heer Voortman van de ~"
Wim van •t SChip van de CPN,de heer l&:ier van de PPR en de heer Hakke van de PSP.
Beentjes qaf een technische uiteenzettiIig wat rad1o-á.ct1viteive strallrq is en

liet aan de hand van diaas zien wat het effect van dergelijke straling is q>
nv:nselijke 'Weefsels.Hoge doses straling kunrEn za.Te1 effecten van lièhamelijke
aard als kanker, staarvoJ:minq van het ooq en 1evensd.uurwrJr.ort:Lng, V'P..roorzaken
als effecten van erfelijke aard.net laatste kan na blootstell~ aan straling
een veel groter aantal afwijkitlgen bij pas geboren k:1JY!eJ:en veJ:OO.rZaken, na
enkele generaties, dan nu gemiddeld het geval is.De oorza)'.en van deze afwijkingen
liggen dan al opgesloten in de ei- en/of zaadoel.}\.an de ande:re kant is het niet
20 aai: straling persê schadelijk werkt q> het menselijk en dierlijk weefsel.Ook
planten hetben SCIl'IS baat bij straling amat ze snellerg1'Oeien.Vro1:JWen dienlet
makkelijk zwanqerkunnen worden zoOOert' door hestra1.ing geholpen kUnnen worden.
Radio-therapie ~rtlt in de medische wetenschap ook toegepast q> het doen
afsterven van door k.ankèr aangetaste oellên.Bi) onderzoék naar de effecten van
strallngaient echter ook mkeninq gelD\XIen te woJrlen met de hoeveélheid natwrlijk straling die voort:kant uit water, gtonä, de zee e.~'.
Van Doom wenste in de eerste plaats duidelijk te malt'..en dat-ie zich geen
desk\Jndige ~ te roemen maar mUieubiol.ooq cn:lat naar zijn mening de des-

een voetstuk geplaatst worclt waardoor de mensen niet :meex'
111 $taat zijn de de$kUrXU.qhe1d te beoo1üelen.Van Ikx>rn is lid. van een utrechtse

kund:Lghe1d

~l ~

b i o ~ ~e,· is

cpgericht naar aanle1.dinq van de

ma~

demnstratie in

Kalkar en die zich J:lezighoa:lt met ondEnoek van de invloed van straling op het
miUeu.~ mUieu npet

je de hele çmqeving verstaat waarin levende oxqanisnen
voox!QneIleFactoJ:en die deel uit maken van dat milieu zijn o.m, licht, water,
stral.irq, tsPperatuur, ing~ncmen voedsel, zuurstof etc. In dat .milieu hangt alles
net alles samen.lolmneer m. de kwëllitèlt van het drinkwater achteruitqaa~, verandert de invloed van stralJnJ.A1s de tellpe.ratuur van het water anOOog gaat,
eveneens.Een hogere coocentratie van zout kan de stralingsqevoeligheid. van in het
water levende organismen verameren.over die sanenhanq van allerlp..1 milieufa.ctmen

is mg :nauwelijks iets hekenèl. VanOoom 's cx:nclusie is dan ook dat er geen

cxmclusies zijn te trekken wat de effecten van radio-aetieve stralincJ op
mt reilieu zijn, bij lage doses, amat die samenhang nog

~Jelijks

hesbJ:leerd

is. Voor ge.Ilint:el:esseroen venJees hij naar een net verschenen 1:'oek,l'1eiss en

Gruber,Radioak.tivität und.{Relt, verschenen bij Gustav Fischer Verlag Stuttgart.
De kalklusie die na deze inleidingen èoor de aaI'1Wezigen getrokken

dat er volstrekte mduidelijkheid bestaat. over

wem "'é\S

~ffecteI)

van radio-actieve
straling acda.t de ene "Jetenschapper de andere weer tegenspref'..kt.Wat WP..1 duidelijk

werd was dat er nog zeer veel onderzoek gedaan moet ~~ en ret er, zolang

er geen garanties te geven zijn voor veiligheiö. van nens en milieu, het. prOject
in Kalkar volstrekt dient te w:>rden afgewezen.
l'la de pauze ~. door de vier groepen wxslag ui~ebracht van de gevoerde

discussies.De heer PÖder vatte deze

discussiehijdra~.n door er:op

te wijzen dat vooral de stelling uit de 'infomatie map ~regens en$tige en tot
nu toe onopgeloste prohlemen betn!kking hehbend op het vezwerken en lozen van

afval, het onwettig onttJ:ekken aan reaktoren en ~...J:kingsinsta1laties van
splijtingsmateriaal, en het vrijkaren van grote hoeveelh.eöen radio-aktieve
straling tengevolge van ongEl'~ukken, natuurr~, sabotagE" of oorlogshandelingen,
neet het ernstig in twijfel WOJ:den getrokken of.het veo.rstan:lig is zich nu
vollEdig toe te 19}9en op k.ernsplijtinq als E'P.n voorname bron van eneJ:gie
voor del!&lSbeid" bediskussieerd was, gekqJpe!d aan de eerste van de heer
Van Doom "Zolang men nog niet voJ.doende q> de h:x;)gte is van de oeoologische
gevolgen van een technische onbn..l(keling, is het ootoelaatbaar· dat éleze ootwikkel.in.q wordt toeg€p:lstu • Hakke legde nadruk op de angst voor kernenergie en
de rnilitai%e toepassing etVM.1700rtman konkludeerde dat de stelling "Kweekxeaktoren zijn gevaarlijker dan de nu werkende kèrnCentralt=>-s, algemeen aan-

vaam was.De minder voorziene

risioo's van de ~~zijn niet in.geka1ku1eert1•

•Met naneniet de erfelijke schade en het Jr..anen te vervallen aXlerscheid tuc;sen

vreedzaam en niet vreedzaam gebruik van kP..rn.enerqie.~..id.ingvan ker!YAapens
Vindt eveneens plaats, aldanks de na1-pmlif€'.ratie vexàraqen.~ dit nanent ttDet

je stq;>pen met kernenergie en an te heqinnen een periode van bijvoorbeeld
minstens vijf jaar uittrekken voor"ve:t:der onderZoek.Na die vijf jaar is de
de probleemstelling

dan ook veel "harder gèmaakt.l":iJ:n van 't Schip wildèzich

beperken tot de SNR binnen het raam van qezaîdheid en milieu cmlat de militaiJ:e

en ecalCIDische aspecten al cp de andere voor-conferenties aan de orde waren

"geweest.Eên ding is duidelijk:de SNR xcept ongeloOflijke qevaren op dié lang
niet uitp1tten:1 qeIlOeC1 behandeld zijn.De CPN :fS v66r stdpZettinq van de snellé

:kweekreactor te Ka1kar ook uit pure milleu- en gezaldhe1dSoverwegifig'ën.De
hele industriële ontwikkeling is altijd

~tenscha~lijk begeleid

maar

pa.qsen1 in

het raam van de productie en niet als kritisch instrument.t<rltisch wet:enschappelijJr.e
begeleidinq:rooet dan ook als eis gesteld worden.Je lOOét evenwel nooit zeggen:
stop voor altijd. Op dit J:I'altent weten

\-Je

niet wat de

voordelenzijn.~

kennen alleen de zeer schadelijke naë'elen van Tl',alkar.Pe p:>liti~..ke ge\lOl<)en

van het stopzetten van Kalkar kunnen zijn dat dat ef.fect sorteert onder de
bevo1Jd.tlg van TA~st-Ouitsland en van België.VoortJ'!'ëln verteldé·nog öat het
hezinningsrapport over de kemenergie niet eanvaard wac; door k.amar en kahi
net.over de kemene.rgienota van Lubbers bestaat onen iqhe1d.De tot nu toe
verrichte studies zooo.en 'Veel diepgaander moeten zijn. nan kant er ook autoroatischuitste'l lIat van belang' kan zijn voor het mlieu en deveili9heid, de
problaren van q:>slag en verwerking van de radio-actieve afval.Voor die diepgaande stOOiès zijn zeker 5 jaar nodig.Voortman vroeg zich dan ook af of Lubbers
het lef had rinnen een paar m:tanden al nEt wetenschappelijke stlXties aan te
kaen.lO:1er ~~s eIq> dat zijn partij elke hP..nadelinq van het rnilièU afwijst.
alterbat1E'Ve eneJ:9iebronnen horen l'ovenaan de lijst van orXierz~.k.Vanaf
de 3O-PI jaren is kernenexgie besttneero.l'!a de ~ ~.reldoorlog was door
HiroshiIna en Na<Jasakl iedereen duidelijk gewo:cden dat ~ i e voor
militaire doelei.rrlen gebruikt kon worden.RerrtF.ysici beqc>nren zich toen af
te v:ragen waar dat 'naar toe !meSt.Op een vraag \<let voor oplossing de ~
voorstorXl als ooderzoek naar de zg. altematieve brandstof nog zeker 20 jaar
in beslag zou nem:m, ant:14oo:tdde de heer RëdeI met een vex:wijzing naar zuiniger eneIÇiE!V'etht'Uik.de 'heer FJakke JTleende dat OOY decentralisatie van
de electrièitèitscentrales efficiënter gebruik van eneJ:qie zou zijn evenals
de IOOgelijkheid van stadsvezwar::mingwaar ~ in 'tbttetdamal ~ bezig is dat
te orXierzoeken,VoortJ'Yan wees op een beter gebruik van energie en een ~tere
<:pt1ekking en stelde dat de voorraden aan fossiele brandstof nog lang niet
uitgep.1t zijn zoals in Ramu.ge kringen b3wee:I:d wordt.Een discussiant meP..nde
dat de heer l'fder zijn medemensen zand in de ogen strooit door te zeggen. mt
we zuinig I1Deten doen met energie.Dat is alleen in de kaart werJr.en van de olieoonoerns die die 2g. tekorten gebruiken on de pJ:'ijzen op- te drijven.Fen andere
discussiant vroeg wat concreet de IOOgelijkheden waren dat Kalkar gestopt wordt.
Van '.t: Sdrlpzei dat Nederland in staat was zich staatsrechterlijk gezien los
te maken uit het project.Dat dat ook gebeu%d hangt af van de kracht van de
actie en of er een meeIderheid in de tweede karter voor kcmt.VbOrbnan stelde
dat Nederlander op elk InCl\'!ent uit kan stappen. ~~lIrOet er dan in deze eerste
fase scha.devergoedon worden betaald.MaM dat uit.c:;tappen kan zeker een
d.anim-effect ~ bij de mensen in t-Test-ouitsland en België.Het:Kabinet en

oe

.

.-..-----
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de Tweede Ramer Ill:leten. wel

\Eer

qmieuw he.c;11ssen over dee1nalro aan de

tweede ~ase van het Ka1kar-pxoject.Op een vraag uit de zaal of in de hele strijCl
~

wem

Kalkar niet ook het OC-prpject van I<istsnaker mest

~

bet:mkken,

door de vertegenwoordigers van de vier partijen vol1IaKlig ja gezegd.Ook

wem vanuit de

zaal nog opgenerkt dat er een sfeer 1ling van anti-kemem::qie.

De discussiant

was

het hier niet mee eens.Met :name in de Pedi.scm wetenschap

worden ontzett:en:l goede d:1rtgen gedaan met stralirK}.Het gaat niet an wel of geen
kernenexgie

!Mar

au het gevaar wat dreigt vanuit een centrale als die te

Kalkar.. De heex' Langenakker
De heex'

:Lanqenak;keJ' secretaris van het anstemanse 1\nti-RaJ.kar

C"aDi~

sloot
deze levendige voor-conferentie af mt de calClusie dat alleen door alle

onduidelijkheid die er in

~ i j k e kring

heerst, het Kalkar-project

w:>rden step]ezet.Rij ging vervol~ nog even in op het cntstaan van
de Anti-Kalkar ~ en ~ dat in 1973 de vraag nog aan de arde was hoe
1aBJ de actie tegen Kalkar IlDeSt 'WOXden voortgezet. Intussen is ~l gebleken
hoe be1arvJrijk en hoe massaal het verzet tegen Kal.kar is:de massale c1Em:mstratie
in R'a1kar van het vorig jaar, de overhandiging van 155.000
handtekeninqen aan Lul:bers in octoher 1974.Toen de voorzitter van het arnste:r:dalE CXlllitê,Rinus Haks, aan Lu1::bm; vroeg of-ie er genoeg had,ZE'i Lubbers
dat hij nu wel wist ,dat er velen tegen ~ war:en.~ hij heeft er nog geen
en1cele OCX1SeÇJUentie uitget:xokken~Daaxan gaan we ook ëoor met de strijd.De vooroonfexenties dienden au de actie te vexdiepen, wat zin afsluitinçJ zal h.ebhen

DXlet

op het DFH)NSTRM'IEVE

I«H;RES

OP 21 JUNI TF. J\MSl'EID1\M. In seotember wxdt er

waarschijnlijlt' weer een massale de:!:nlstratie geoJ:98niseenl en in oJd:d:ler

een ~ 't-'aar wetenschappers in mpartijdigheid het Ra1kar-pJ:oject zullen
be8pxeken.:Kortan,DE STRIJD GMT roes.

..-

DELFT
........ _---_ ..
... -~--_

Tijdens de Anti Kalkar vergadering in Delft werd mededeling gedaan
van de akties tegen de snelle kWeekreactor op de technische hogeschool 1tt De1ft.
De T.H. heeft ontheffing gevraagd tot betalen van de 3% heffing, wel
wil.de de T.H. deze heffing inhet: z.g. Lubbersfonds st.orten, dat mocht
mocht niet van de minister. De T.H. heeft nu besloten de heffing
helemaal niet te b~talen.
Verde7.' heeft de T.H. 100.000 gulden ter beschikking ge,steld voor onderzoek naar de gevaren van de snelle kweekreaktor.
Aan het eind van dit jaar zal de T.H. een simposium, organiseren met
als onderwerp de snelle kweekreaktor.
Begint de viktorie ditmaal in Delft ?

Verslag van de studie-konferentie -avond,die op 23 nei 1975 in Groningen
is gehoOOen net als hoofdthema Kalkar en Kemenergie.
Welke werd georaniseerd door het Anti Kallar Kanite Groningen.
SpJ:ekers:

J van Hc:>'uwelingen

ondersteuner bezinningsnota kernenergie
(A.R:P. Tweede Kamerlid

B de Vries

F. Varstenhout

nedewerker vrije studierichting chemie van de
Rijks Universtiteit te Groningen
lid van de Stl:'oa:rgroep Stop Kalkar

Th.Wit$

secretaris van het Anti Kalkar Kanite Groningen.

Aan de vakcentrales is geyraagd. of ze voor een spreker konden zorgen,dit is

niet doo:tgegaan,arrlat binnen de vakcentrales de diskussie over deze kwestie
nog niet is afgerond en zij dus nog geen standpunt hebben.
Als eerste voerde het wcord Thewis l'7i.ts; secretaris van het Anti Kalkar
I<'anite Groningen.

Het Anti Kalkar Kanite heeft,ook in 1ande1ijkverband,de aandacht willen
richten op de gevaren däe $pelen met Kalkar,en welke betekenis dat heeft
in breder verband.
Daaran is dan ook in Kalkar zelf een e:nonna dem:>ns.tratie geweest tegen de
bouw van een snelle kweekreactor.
Een daronstratie die tot ge\7Olg heeft gehad dat tot in de neest afgelegen
hoeken van ons land Kalkar in diskussie is gekanen,en daanooe ook allerlei
belangrijke zaken die er rechtstreeks verba1'x1 nee houden.
En niet zender reden.
De gevaren waarop wordt gewezen in de info-map die is uitgegeven VOO!; deze
studiekonferentie,en wat onze reden zijn an ons te keren teé;Jen de bouw van
de oentrale,staan nog altijd recht overeind.
Sterker nog,in feite breiden die gevaren zich uit.
Er is gewezen op de gevaren van radio-aktieve straling en de effékten
die dat kan hebben op het nenselijk bestaan: onvruchtbaarheid, zoals ook
is gebleken bij Hirosjima en Nagasaki.
Er is gewe2en op de gevaren van ongelukken net reaktoren en de konsekwenties die dat kan hebben voor de bevolking in de wijde argeving.
En die gevaren naren toe als we b,v, kijken naar plannen die zijn uitgelekt, an in west Duitsland een 5-tal kerncentrales in zee te bouwen aan
de Noordkust, en ook CE een bedrijf midden in de Dollard te pläatsen dat
rad1o-aktief afval zou verwerken.
Dat is vlak naast de deur.
Al eerder is et' sprake van geweest an radio-aktief afval op. te slaan in
zoutlagen van Grontngen. In dit verband is ook gewezen op de rol van de
ooncerns, die .alle informatie als vertrouwelijk beschouwen.
Vertrouwelijk anspringen zret nensenlevens~
Dat betekent: dat we hier in het Noorden rechtstreeks gekonfronteêrd
worden met gevaren voor mens en miljeu ten gevolge van de toepassing van
kernenergie op grotere schaal.
In mijn krant van vandaag wordt opnieuw melding genaakt van problaten
rond kemcentrales.
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het zijn niet alleen de gevaren van de zgn. v:t:eedzaIre toepassingen
van kemenergie. lbj gevaarlijker is in feite de bewuste aannaak van
atoarwapens met het doel dood en verderf te zaaien.

Als kanitee blijwn we waarschuwen voor de vonning van een west-EuJ;Qpese
kerrmacht, die op dit nment al zou kunnen w:>J:àen gebaseerd op de in
Frankrijk en Encieland aanwezige ker1nis en het in de Bolrlsrepunliek aanwezige teehniese en ekonanische potentieel.
Het is bekend dat in de Bondsrepubliek in rechtse kringen rond Strauss
voorstarners zijn voor een eigen ~t-Duitse kernmachte
Recent heeft de Franse minister van defensie, b1ges verklaard dat er
geen sprake van kan zijn dat Frankrijk zich zal bindén tot de verplichting
niet als eerste l.ard het atoal.'wapente gebruiken.
Q:>k dit betekent in feite een verscherping van de situatie, een verep:oting van de gevaren, deze houding die publiek is gemaakt VQOrdat de
Sovjet-tbie en USA an de tafel gingen zitten on ook te praten over een
beperking.
Het kanitee ,dl er op wijzen dat. grote ~..rneningen er al g'rOl:e bedragen
hetben geI.nvesteerd in de ontwikkeling van kernenergie en er dus zakelijke belangen in hebben. wat met zich neebre11-9't dat ook qebruik w:>rdt
gemaakt van middelen an darocratische organen te dwingen op de 'Weg van de
bouw van kerncentrales. Zoals de Tweede Kaner werd gekonfronteerd met de
KaJ.karo-bouw, toen hierin reeds aanzienlijke bedragen waJ:en geïnvesteerd,
l1etgeen ~:Lonéerde als pressiemiddel.Die macht van de grote oodernemingen, die niet uitgaan van de belangenx van nens en miljeu, is ook
bijde2e kwestie van 9lXlOt belang.De invloed die de bevolking er op heeft
is z6 weinig maar dan meebetalen aan de financiering van het project 6f
het qeld in een ander potje storten.En dat alles teJ:Wijl de noodzaak van
deze ontwikkeling- van deze qevaarlijke ontwikkèling- niet hard gemaakt
w:>rdt, niet hard gcmlakt kan worden. Cbkmet deze avond over Kalkar en
onder andere kemenergie-aspecten willen we een discussie voeren met een
zo gmot nogelijk aantal gn>eperingen.De politieke partijen, verenigd in
het Anti-Ralkar Callitê, wijzen de lx>uw van de snelle kweela:eactor af
in Kalkar op basis van een groot aantal gegevens en een grote hoeveelheid infoDratie.
want de diskussie zäl doorgaan"Kalkaris nog niet stopgezet.Daaran willen
we ook een op:roep <X!en an deel te neren aaneen I.arnelijkkongres over
Kalkar op 21 juni in Amsterdam. Tevens willen we oproepen dit kongres een
zo breed. nogelijk kaJ:'aktel: te ~ en verschillende straningen en
groeperingen te bundelen. in een gezamenlijke afwijzing van het Kalkarproject.

Frank Varstenhout, lid van de stmaogroep STOP R'ALI<1m F.t:ieslard, schetste
hiëiî'iä in het kort het ontstaan van de st::roargrx>ep en gaf de functie aan
die deze had en nog steeds heeft in de acties tegen Kalkar.Hij stelde
ondexmeer dat Kalkar een aansprekelijk voorlJeeld blijft zowel gezien de
ligging als de 3% heffing op de electric1teitsrekening van de gebruikers"
Naast de suksesvolle dEm::>nstratie in Kalkar heeft ook de weigering
an de 3% heffing te betalen bek~d gegeven aan de hele kwestie.
In Friesland cn1ersteunen al 70 artsen de bezwaren die van diverse
kanten tegen de bouw van de snelle ){weekreactor w:>rden aangevoerd. Nederland zal dan ook het vooxbeeld noeten geven an de ontwi.kkel..ingen
een an.clere richting te geven aldus de spmker. Voor wat de energievoorziening betreft is kemenergie niet de enige IOOge1ijkheid:er zijn alternatieve mgelijkheden waarnaar echter tot op dit m:m:mt nog niet veel onderzoek gedaan is.

Hoe de energievoorziening ook. geregeld zal 'WOXden, deze mág niet in parti.kuliere harden zijn maar noet; in handen van de staat zijn.Tot slot noe.n'de
Varstenhout de nog te starten Kerkenactie van de Strocm:p:oep die bedoeld is
om de argun:enten in confessionele kringen bekendheid te geven.
De derde spreker,Bert de Vries, :medewerker van de vrije studierichting chanie
aan de Rijks Universiteit te Groningen, ging net narre in op de onlangs verschenen nota energiebeleid van de drie wetenschappelijke instituten van de
confessionele Partijen.Dit rapport, zo stelde hij, reduceert de problaoon,
die zich kunnen voordoen, volledig.1Het gevaar van straling bij nomaal bedrijf is zó klein, dat van gevaar voor de bevolking geen sprake zou zijn.
2.Zelfs indien er een ongeluk zou gebeuren, zou er geen ranp ontstaan en 3.Het
opslaan van afval op een aanvaardbaar nivo is zeker geen onoplosbaar probleem.lt:lcht de oplossing voor dit probleem binnen 10 jaar nog niet gevonden
zijn: dan rroeten er pas dän grenzen gesteld worden aan een ontwikkeling
op grote schaal..
Dit zijn slechts enkele grepen uit het rapport, aldus de spreker, die o.a,

inging' op het punt, dat de veiligheidslimieten die gehanteerd worden,ge.baseel:d
zijn op veel te weinig enpirisch rrateriaal, zodat hierover grote onzekerheid
bestaat.o:>k bij de begrenzing van de ontwikkeling na 10 jaar plaatste Bert de
Vries enkele kanttekeningen.t\'e zijn dan voor onze energievoorziening afhankelijk van kernenergie en er is voor miljarden in geïnvesteerd. Wie ontwikkeld de politieke macht om een ontwikkeling op grotere schaaal aan banden
te leggen?Het beleid overigens dat gevoerd wordt t..a.v. kernenergie is voor
de leek zeer ondoorzichtig•Wél staat vast dat econcmi.sche notieven een
hoofdrol spelen bij de beslissing gezien de enorm geconcentreerde belangen.
De Laatste van de rij sprekers was de heer J. Van Houwelingen, ARP bveede
kamarlid en ondersteuner van de bezinningsnota kernenergie.Eerst ging deze
in op het a:>A-rapport dat slechts een technisch verhaal is en niet geschikt voor
politieke beslcltvonning, aldus de spreker.De heer van Houwelingen verklaarde
vöor uitstel van de beharrleling van de energienota te zijn, totdat er studies
bekend zijn toegespitst op de nederlandse verhoudingen en totdat de regering
zich hierover heeft uitgespro..ken.De plannen zoals die er nu liggen on v66r
1985 3 kerncentrales gereed te hebben, moeten voorlopig in de ijskast en net
de bouw van kerncentrales nag niet begonnen worden vóór de zaak in het parlarent is geweest.De prognoses voor het energieverbruik laten stijgende cijfers
zien, zo stelde hij.De energie-oota dient dan ook gericht te zijn op een radikale anbuiging van het energiebeleid.Tevens Iroet er een energiebeleid gevoerd worden waardoor we minder afhankelijk zijn.On deze reden zou men kunnen overgaan tot kernenergie.Hierbij noeten echter wel grote vraagtekens ~
zet worde.."1. en wel vanuit twee gezichtspunten:In de eerste plaats stelt de
christelijke opdracht, waanree& mensen op aarde leven, dat de m:msen de
aarde nietmgen verpesten.Dit :ilnpliceert politieke verantwoordelijkheid. In de
tweede plaats mag de techniek niet worden misbruikt, niet ten koste gaan van het
welzijn.~1e.T' dient de teclmiek wel te kunnen beheersen.Tot slot bracht de heer

\àn HouNe1.ingen als conclusies naar vorens
-In september gaan in de tweede kamer beslissingen vallen.On tot een juiste
beslissing te koren rroet er een open discussie gevoerd worden. Er lOOeten niet
alleen studies van -belanghebbenden. op tafel k.oman.

Na deze
kort de
Een van
energie

4 inleidingen volgde er een levendige discussie, waarvan hier in het
belangrijkste punten.
de aanwezigen stelde ondermeer dat particulieren slechts 25% van de
gebruiken.Is het dan nodig de verwatming lager te zetten e.d.

Een volgende discussiant verklaarde dat er een angstpsychose geschapen wordt,
als zouden de voorraden In zeer korte tijd opraken.Deze oonclusies zijn 00kontroleerbaar atrlat grote concerns als ARZO en de Shell sarmige gegevens tot
OOdrijfsgeheiman l;;le.stanpe1en.
wat betreft de tareperatuurverlaging än de huizen zette de spreker z' n vraagtekens:het zou de volk.e:;gezondheid waarschijnlijk niet bevorderen als iedereen
än 16grac1en zou leven.Bespar:ingen moeten er wel k.ooen naar tot op dit nonent
wordt er geen geld uitgetrokken voor onder2Oek naar arrlere bronnen.SO% Van het
geld gaat naar onderzoek op het gebied van kernenergie.Op de universiteiten
heeft nen te kanpen net grote geldtekorten door de bezuinigingen cp het
onderwijs.Juist de universiteiten kunnen een grote rol spelen bij het
onderzoek.De discussiant kwam nog even terug op het feit dat de olienarkt
en de kernenergienarkt :in één hand zitten.. De concerns streven naar oliebeperk:ing on op die nemer de prij.zen te kurmen opdrijven.Het geld dat hiervoor
vrij kant wordt gebruikt voor investeringen in de kernenergie.In de praktijk
betaalt de bevolking dus-dubbel:enerzijds door de 3% heffing, anderzijds door de
hoge olieprijzen..E r zijn nationalisaties nodig, opdat de staat kontrole kan
uitoefenen, aldus de spreker.
Bert de vries:er is inderdaad een toenemande industriële en overheidsconcentratie te zien.Op zichzelf bieden nationalisaties ook niet de garantie dat
er kontmiekan worden uitgeoefend.De bevolking heeft ook niet veel vat op
het ambtenarenapparaat.Voor meer en betere :infontatie npetde .Rijks C-eologische
Dienst onder druk gezet

woroen.

In de volgenèe diskussiebijdrage werd gesteld ·dat met· Kalkar IOOer ontwikkelingen samenhangen dan tot nu toe duidelijk aan de orde zijn gekale1.De spreker
wees op het a ~ .Is het toevallig dat Kalkar In west-Duitsland ligt?
Als we de historische ontwikkeling van dit Duitsland op dit gebied bekijken,
lijkt het antwoord op deze vraag niet noeilijk.Sinds de tweede wereldoorlog
heeft të;t-Du1tsland verschillende pogingen gedaan an tot hetbewapening over te
gaan.Enkele jaartallen art te verduiàelijken:ln 1954 kwam de Bondsrepubliek :in de
NAVO en lrem begonrlen Iret de herlJewqpening.In 1955 had Duitsland ~ een eigen
leger.In 1956 an ll S7 stelde het eisen voor bezit van ato::rcwapens.Nu worden
er al pogingen gedaan on zelf atoonwapens aan te maken.Tevens zijn er onderhandelingen gaande lOOt Zuid-Afrika over uraniun-aankoop.En dan de opoork:ing van
Strauss:: "\i9st-Duitsland is niet alleen het voetvolk voor anerikaanse at:cx:llr
ridders", geeft aan dat vrees voor een west-duitse atoarmacht niet ongegrom is.Het betekent dat &? strijd tegen een snelle kweekreactor tevens een
strijd is voor vrede en veiligheid.Als Nederland blijft steun verlenen aan
een dergelijke ontwikkel:ing,. betekent dat, dat Nederland. afziet van haar
zelfstandigheid..Be.r.t de vries wees er nog op dat de :internationale agglareraten een uitholling van de autonomie veroorzaken, zij dringen de zelfstandigheid t:eJ:ug..En dat rroet een politiek argument ~rden.
De avond werd afgesloten net een op:roep het daronstratief d:ongres In Amsterdam

tot een sukses te laten

~rden

en de strijd tegen de snelle kweek-reactor

vex>rt. te zëtten..
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Heeft de overgheidin de jaren 1956 tot 1966 nog vla het Reactor Centrum Nederland en
een CommiS$ie Atoomenergiegetracht tenminste WIt invloed op de ontwikkeling van de
kernenergie te krijgen, in de huidige situatie is de invloed van de zeer grote en
internationale bedrijven op de ontwikkeling zo groot, dat de provinciale overheden, de
centrale overheid en vooral ook het parlement nauwelijks meer kunnen doen dan achter
de feiten aanlopen: tenminste, zolang men niet een duidelijke, beheersende struktuur
schept. Zo is ook de financiering van het Kalker-projekt door de wankelende regering
Biesheuvel in april '73 door het parlem3nt gedrukt. Discussie over de reactor zelf was
eigenlijknauwelijks aande orde; het geld moest alleen nog op tafel komen.Van de rechtse
regering was dan ook niets anders te verwachten dan een afwenteling van de kosten op
de bevolking:In dit gevalvia eenbestemmingshefflng op het elektriciteitsverbruik van 3%.
Oe bevolking kan opdraaien voor de financiering van projekten, waarvan de baten
verdwijnen in grote ondernemingen als SOOIl, Phillps, VMF. Zlj trekken aan het langste
eind. Een pikant detail daarbij is dat onder andere Aldel (waarin Shell belangen heent en
Pechlnev, die wegens zijn energie-behoefte de reactor in Borssele 'noodzakelijk' maakte.
vrijstelling van de 3%-heffing hebbenaangevraagdI
Een samenwerking zoals die onlangstussen Shellen Gulf tot stand kwam voor de verdere
ontwikkeling van een nieuw soort reactoren, onttrekt zich aan elke controle door onze
huidige democratische organen. En hoe groot de belangen bij zoiets zijn wordt
ge11lustreerd door het feit dat alleen bij dézesamenwGf'king al een bedrag aan de orde is
van 300miljoengulden, meerdan de helft van WIt de overheidIn de achttien jaar van 1956
tot 1973 heeft besteed aan de kernenergie.
In het hierboven geschetste machten- en kennisveld, heeft de Industrllle Raad, hebben
vete groepen van belanghebbenden aangestuurd op Kalkar. Het ging daarbij om
economische belangen in de eerste plaats, om technolog8che macht in de tw98de. Het
parlementkreeg als zoethoudertje een rapport van het Nederlands Economisch Instituut,
een rapport dat uitvoerig inging op de voordelen voor de Nederlandse industrie, op de
hoge rentabiliteit en, zij het tussen de regels door, merkwaardigerwijs op het 'ontbreken
van mUieubezwaren'.
een enigzins lichtvaardige veronderstelling waarvan de onjuistheid m1 leidt tot de
ondergraving van vele feiten uit het NEl-rapport; juist de kosten, die voor de
'bescherming' van mens en milieu moesten worden gemaakt, zijn bezig de
snelle-kweekreaetor tot een bedrfjfseconomisch wanprodukt te maken; we schreven
hierover reeds in het hoofdstuk 'de catastrofe'.
Hoe schu" is MHlf'{Jitil

Oe fossiele energiedragers olie, kolen en gas zullen %6 snel op zijn, dat ons de tijd
ontbreekt een andervervangend energiesysteem te ontwikkelen dan dat met kernenergie,
waarvan de technologie reeds in een gevorderd stadium verkeert. Dat Is de stelling
waarmee voorstanders van de kernenergie op vrijwel elke hoorzitting trachten de
tegenstanders plat te praten.

Het is met die voorradenvreemd gesteld. In feite staan we er, met de cijfers In de hand,
niet slechtervoor dan bijvoorbeeld in 1950. In de publicatie 'Rescources of Man' van King
Hubbert is te vinden dat we op de wereld nog voor 250jaar kolen hebben, voor 15jaar olie
en voor 12jaar aardgas. toJu gaat het met dit soort cijfers altijd om bewezen, winbarevoorraden en de geschiedenis leert dat de cijfers op dit gebied eigenlijk nooit gunstiger zijn
geweest. Dat is ook wel te begrijpen: zoeken naar olie en gas is een dure zaak; als je als
maatschappij voor een aantal jaren genoeg hebt, wordt je exploratiedrift kleiner, je
exploitatledrift groter. Oe nabijegeschiedenis heeft bovendien geleerd dat de zogenaamde
schaarste van fossiele brandstoffen de energiemaatsehappijen geen windeieren heeft
opgeleverd (oliecrisis). Er is 6lle reden om aan te nemen dat de voorraden beduidend
groter zijn dan wordt aangegeven, de vele vondsten van de laatste tijd - er wordt nu
naarstig naar olie en gas gezocht - ondersteunen deze veronderstelling.
In de meestetheorieën wordt aande kolen achteloosvoorbijgelopen. Sommigen beweren
dat eenenergietechnologie, diezou zijn gebaseerd op kolen,te grote milieuproblemen met
zich mee zou brengen. Toch zijn er velen, die beweren dat de kolen in opkomst zijn. Zij
stellen dat je met ondergrondse gaswinninguit de steenkooHagen aan een zeer groot deel
vanonzeenergiebehoefte zou kunnenvoldoen. Enzo hewerendaarbij dat de mllieuproble-
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mendieeenkolentechnolDgie zou opleveren, beterzijnte overzien ente beheersen dan de
problemen die de kernenergie opleverten heel wat minder ernstig van aard zijn.
Dienen de voorraadcijfers, die men ons voorhoudt,. dus kritisch te worden bekeken, even
argwanend moeten we staan tegenover de voorspelUngen over het verbruik. Nederland
biedt op dat gebied wel het mooiste voorbeeld: in 1966 beweerden de voorspellers dat
onze bevolking zou toenemen tot minstens twintig miljoen in het jaar 2000. Nu
schommelen de officiële voorspellingen om de vijftien miljoen, maarer zijn al publicaties,
die zouden aantonen dat het er wel eens niet meerdan dertien zouden kunnen zijn. Men
vergete daarbij niet dat veeleconomische en veelenergieplannen zijn gemaakt met hóge
bevolkingscijfers In de hand en In ledergeval in deze sfeer zijn opgesteld.
De cijfers van de Samenwerkende Elektriciteitsproducenten geven tenminste bepaald
geenblijk vanterughoudendheid, de energievoorspellingen zijnfors en het aandeel van de
elektriciteit daarin zien de heren nog hoger.
Een belangrijke factor Is ook hoeveel energie men tenslotte zal wDlen verbruiken. De
Amerikaan schijnt met zijn gemiddelde verbruik van 80.000 liter benzine per persoon per
leven, met zOn veertigmaalhogere energieverbruik dan een Afrikaan, twee·eneen halve
màalhogere daneenEuropeaan niet zo'n bijstergunstigvoorbeeld meerte zijn. Zeker niet
wanneer we daarbij moetenvaststellen dat zo'n verbruik de economische noodzaak van
economische en·heel ordinaire oorlogen (Vietnam) met zich meebrengt. Scheen ons
maatschappelijk systeem tot nu toe weinig garanties te bieden tegen het opdringen van
eenhoog energieverbruik door de grote kapltaalsconcentratles, het begint er allengs naar
uit te zien, dat een iets behoedzamere consumptie wel degelijk tot de mogelijkheden
behoort, zonder dat de bevolking zich iets hoeft te ontzeggen.

De stelling dat we wel genoodzaakt zijn kernenergie te aanvaarden omdat we de tijd niet
hebben voor deontwikkelingvan andere energiesystemen, is. zo zal uit het bovenstaande
duidelijkzijn geworden, bepaald niet bewezen. Hij komt dan ook veel meervoort uit het
gegeven dat eenaantalbedrijven van zeer groot. van wereldformaat zelfs, zoveel geld in
de kernenergie hebben gestoken, dat zij er wel meemoeten doorgaan. Willenzij tenminste
niet geld, macht en kennisvoorsprong verliezen.
VoHlIdige plannen

Uit deze noodzaak, uit de druk die multi·nationale en andere groepen steeds op de
overheid hebben uitgeoefend en de nog onvoldoende tegendruk van de bevolking, moet
ook de onjuistheid van de energievoorspel6ngen en plannen worden verklaard. Een
allesomvattend energieplan kan in zo'n sfeer niet tot stand komen. In zo'n plan moeten
alle gegevens een rol spelen: de basis hiervoor zal moeten worden geleverd door een
sociaaleconomische planning, die uitgaat van de belangen van de bevolking. Dat geldt
nationaal. dat moet tenslotte ook internationaal gelden.
En pas wanneer de economische plannen zijnaanvaard, kan men de energiesystemen, die
op de korte en lange duur in aanmerking komen, op hun verdiensten en levensduur
beschouwen. Aldusmoet eensociaaleconomisch systeem worden opgebouwd dat ons in
staat stelt de energie te sturen,in de plaats van het huidige systeem waarin klaarblijkelijk
wij door de energieproducenten worden gestuurd.
Naastde verbetering van het rendement van bestaande elektriciteitscentrales zijn ook andereenergiesystemen mogelijk. Van desystemen die In detoekomstzeker eengrote rol bij
de energievoorziening kunnen spelen, is zonne.energie het verst ontwikkeld. Er zijn twee
svrttemen: de zonnewarmte kan opgevangen worden met een collector en kan daarna
worden gebruikt voor ruimteverwarming of elektriciteitsproduktie maar de straling kan
ook direct worden omgezet in elektrische energie door middelvan foto..eJektrlsche cellen.
De mogelijkheden van het eerste systeem liggen .ongetwijfeld dichterbij. Zou men in
Nederland eengoed.geisoleerde woning voorzien van 60m2 Cnièt meerdan 10x 5 meter),
coUectoroppervfek dat onder een gunstige stand op het zuiden geplaatst Î$, dan kan
daarmee 's winters de helft van de warmtebehoefte worden gedekt. Dat 's zomers aande
warrnwaterbehoee kan worden votdaan is duidelijk. Een zeer verfijnde collector staat in
de Franse Pyreneeën bij Odeillo. Een parabolische spiegel van 54 x 40 meter levert daar
een elektrisch vermogen van één megawat op. En we staan pas aan het begin van de
ontwikkeling;wanneer de zpnnecel verder kanworden ontwikkeld zijn veel hogere rendementen uit de zonnestraling te halen.
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Is zonnestraling het alternatief waarvan we het meeste mogen verwachten, met
waterkracht, met wind, getijden en met afvalverwerking kan dikwijls aan een bepaalde
streekbehoefte word.,n voldaan. Dat geldt In het bijzonder voor geothermische energie,
bereikbare warmte uit de bodem. Grote mogelijkheden biedt de, kernfusie. Onderzocht
dient echter wel te worden of ten slotte bij dit proces niet dezelfde nadelen aan de dag
zullen treden, die thans het kemenergiesysteem onaanvaardbaar maken. Wanneer in
bovenstaande mogelijkheden evenveel geld was gestopt en personeel ingezet als voor de
ontwikkeling van kernenergie, zouden er wellicht al bruikbare toepassingen zijn. Oe
overmaat (85% I ging echter naar de kernenergieresearch; minder dan 1% ging naar de
ontwikkeling van de alternatieve systemen.

Het kan anders;het moet
anders

Wij willen afzien van het Kalkarproject. We menen hierboven te hebben aangetoond dat
het onaanvaardbare gevaren opleven. We hebben daarbij laten zien dat de noodzaak
van kernenergie niet is bewezen en zeker niet de noodzaak van de ontwikkeling van snellekweekreactoren. We hebben het krachtenspel geanalyseerd dat ons zo ver op het
verkeerde pad heeft gevoerd als we thans zijn; de ontwikkeling is in feite een belang van
een aantal grote industrieën, niet van de bevolking. Er dient te worden vastgesteld dat een
verstandig sociaal-economisch beleid met een energiebeleid gepaard kan gaan, dat
ons niet noodzaakt tot atoomavonturen, die voor het voortbestaan van de mens
gevaarlijk zijn.
Wij verlangen daarom in de eerste plaats de intrekking van de wet 'financiering
snelle-kweekreactor, in de tweede plaats het terugtreden van Nederland uit het project en
in de derde plaats het uitoefenen van invloed door onze regering om het project stop te
zetten: Stop Kalkar!
Groningen, september 1974.

druk: copyquickoffset - groningen

~

· HEl'!OGlIlS BI!XlINl' • S
I~': 10.00 UUR m ZAL 1X11' 's AVCH>S VIJF.
UUR otlR1!N.
, HEr ~ N:R:n' GEBXDEN IN H01'EL
~ I<RASNAPOtSKY, DNo\ At-S'l'ERDAM.

~

DE TOmAtQ;PRIJS ~ f 2,50.
IEDERE DEEtNEMm I<RIJGl' BIJ DE :m~ VAN DE ZAAL EEN ~.

'1
I:'
~.~

~ ; HEl' pR(X;lW.H\ ZAL BESTAAN UIT DE

~ VOI.G.EN:>E ONDERDELEN

SPREKERS VAN PVDA, CPN, PPR EN psp
~.i PVDA: ME.'VROtM ~ - ~

,

; t

~1 ~~

=v:=

." PSP: BRAM V.D. LEK
RAPPORl'ME VAN DE RONI01JSIES VAN

t{

OE VIER EERDER GEEDJDEN DEE:Lt«H:;RESSEN IN R01'I'ERDAM, EIND!IJVEN, GR)NIN~~ GEN EN ARNBl'M, DOOR VIER AFGINAAR-

I 1

~.

(i OIGDEN.

d

I'! FOlO1 DISRUSSIE MEr DE ZAAL
ll:"lI

U DISKUSSIE 0\1ER Am'IEPLANNEN VOOR DE
TOEI«:MST

1<1

'"

KAARTENACTIE
Het Anti-Kalkar Cani:t:ê JlDsterdam besloot tot een kaart::enactie, gericht op
individuele leden van die partijen àie
tegén een Ill>tie stem:len waarin gevraagd
wetd af te zien van nederlan:1se deelname aan het Kallcar-projekt. Partijen
die tegenstEltden: JNP, 0iU, AR en wo.
De kaa.rtenaktie bestaat uit een pakketje van vier ,kaarten.
~ de ad:t'eszijàe staat op alle vier
kaarten een gelijkl1Jiden1e tekst, doch
gericht aan een van de vier partijen.
Bij deze vier..kaar±en.. 1s een Ujstje
gevoegQmet de ,particuliere adressen
van kanierleden.. Iedere serie heeft zo
zijn eigen- kaDerleden tRJaran de afzender zijn kaarten kan zen::len.
Fen' set kaarten kost f 0, 7S + 35 cent
portokosten en kan besteld worden bij
het Anti-Ka1kar-can1t:ê lIDsterdam.
J(eizersgracht 648 - IIDsterdam Qmtnm.
IbStgiro 9183 ~ Gemeentegiro A 848 tnv
Anti-Kal.kar-Canitê Amsterdam.
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