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Nieuws uit de komites
DEl.FT

De hogeschoolraad van de Technische Hogeschool Delft heeft in haar
vergadering van 28 februari 1975 de navolgende motie aangenomen:

Spreekt als zijn mening uit dat,

- de zgn.ontheffingsregeling Kalkarbijdrage een fair alternatief
voor de Kalkarheffing dient te zijn voor allen die als afnemer van
elektrische energie, worden aangeslagen voor deze heffing,

- de administratiekosten van f 15.- die voor het gebruik van de ont
heffingsregeling moeten worden betaald, dit effectief verhinderen,

- de interpretatie dat alleen natuurlijke personen beroep kunnen
doen op deze ontheffingsregeling, gebruikmaking hiervan door een
autonome instelling als de onze onmogelijk maakt,

doet een dringend beroep op de minister van economische zaken beide
genoemde hindernissen weg te nemen uit dèOnthet'fingsregeling Kal:
karbijdrage.

Delft 28 februari 1975.

Het Anti Kalkar Komite Delft zoekt nu kontakt met komite's in Gronin
gen - Eindhoven - Enschede - Kampen - Leiden - Nijmegen - Tilburg 
Utrecht - Wageningen- Ams'terdam- Rotterdam.

Kontaktpersoon voor Delft is Kees Sudmeijer Bosboom Toussaint
pl.ein 84 Delft
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Groningen

Het Gronings Anti Kalkar Komite heeft een andere datum gekozen voor
de deelkonferentie UKalkar en de Kernenergie".
De nieuwe datum is nu woensdag 21 lIlei 191"5 in zaal Gröninger Stroak
in de stad Groningen aanvang, 20.00 uur.

Nad~re inlichtingen eln bestellen kaarten, Anti Kalkar Komite Gronin
gen Turftorenstraat 'Oa

()()() o o o () ()
Utrecht

Het Anti Kalkar Komi te Utrecht heef't de datum van 10 mei overgenomen
en organiseert een konferentie over de gevaren van de snelle kweekre
aktor.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in zaal Rasa. Aanvang 10.30 uur

Inlichtingen en kaarten bij Raymond Niessirik van Lieflandlaan 116
Tel: 71 91 05

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Anti Kalkar Krant is een uitgave van het Amsterdams An'ti Kalkar Komite
Keizersgracht 648 .Amsterdam-C
Redaktie: Doro~hee·Vinkenburg - Marjonne van Randwijk.
Eindredak~ie: Henk Langenakker Tel: 020- 19 23 84
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Nieuws uit de komi~efs
-~----------~~_~~~-.,_-
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Arnhem,!.

(vervolg)

Het An~i Kalkar Komite Arnhem organiseert op 31 mei e~n deelkon~erentie

met a Ls onderwerp "Kalkar en het milieu/gezondheid.

Kaarten en: nadere inlichtingen bij het Anti Kalkar Koulite Arnhem.
Willemsplein 1 Arnheme

()()()()()()()
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J Haarlem 18 Brummen 34 Lienden
2 Zut.phen 19 Heemstede (tegen 3'5 Huizen
3 Blokker plaatselijk ~onds) 36 Bergh
4 Hoogwoud 20 Langedijk 37 Zelhem
5 Keppel-Hummelo 21 Alkmaar 38 Gendringen
6 Didam 22' Texel 39 Loppersum
7 Zevenaar 2:; Venhuizen 40 Eindhoven
8 Doetichem 24 Beverwijk 41 Aalten
o HerigeLo 25 Jisp 42 Emmen,/

10 \!arnsvelq 26 Veenendaal 43 Maarsen.
11 ~loorschoten

~à
Doesburg 44 Goor

12 Herwijn.en Heerlen 45 Huissen
13 Spijkernisse 29 Maastricht 46 Hogezand-Sappemeer
14 Amst.enrode 30 Brederwiede 47 Oosterbroek
15 S...ra Lmen 31 Wehl. 48 Uithoorn
16 Deurne o-i .Br) 32 Bellingwedde 49 Idaardedeel (Fr.)
17 Raal.te 33 Dirksland 50 Hilversum

51 Arnhem
52 Haarlelmermeer

Gemeenten die al eerder tegen waren
'#' .... _ ...... __._ ....._. __ ..._-_ .. _ ..._--------------_.. :

1 Amsterdam (bereitent de Kalkarhe~fing niet door)
2 Rotterdam 8 Heumen
'; Leiden 9 Oost.stellingwer~

4: Oss 10 Del. ft
;) Dinxpez"l0 11 Hoorn
6 Wo:r-merveer 12 Druten
7 ~s Herenberg' 13 Groningen

G€.meenten die alleen tegen de -wet :financiering snelle kwee.kreactor zijn:
~-----------~--------~-------------~------------------------------------
J. Roosendaal. 2 Enschede 3 Dronten

Gem.eenten die alJ.een ongerust zijn maar niet van plan zijn dit aan de
Tweede kamer of de minister kenbaar te maken-_ ...._----_ ..._---- ..,--.......---.....-..------_...._--------_ .._----------------------
1. Zwijndrecht

Opmerkingen,..,-_ --_ -
a. Simpelveld betaalt geen Kalkarhe~~ing

b~ Spijkenisse en Hulsbergen willen protesteren tegen het ~eit dat zij
niet inhe't :fonds Lubbers kunnen storten.

Opgave stand per 7··3- 175 van de StrooDlgroep Stop Kalkar
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Wij wisten reeds dat de kosten van de bouw van de snelle kweek
reaktor in Kalkar (West Duitsland) veel hoger zouden zijn dan de
"deskundigen" bij de plannenmakerij hadden begroot.

In·de laatst gehouden S.E.P. vergadering is deze kostenstijging
uitvoerig aan de orde geweest, hoewel wij niet over de exaxte
gegevens beschikken blijkt de stijging zo ernorm te zijn dat de
S.E.P. overweegt de minister van economische zaken te vragen de
3 % kalkar heffing te verhogen.

Commentaar

De Anti Kalkar Komitees betogen al enkele jaren dat het project
Kalkar, naast de bezwaren van milieu technische aard, het produ
ceren van plutonium, de onmogelijkheid om tot een verantwoord
veiligheidssysteem te komen, het snelle kweekprocede economisch
niet verantwoord is.

De "deskundigen hebben slecht naar ons geluisterd of zonder argu
menten ons protes.t afgewezen en gesust dat het allemaal wel in
orde kwam.

Uit het bovenstaande bericht blijkt nog eens duidelijk dat de
bevolking in Duistland en Nederland niet voor niets in grote
getallen tegen dit Kalkarproject protesteerde
Zie hier het eerste feit ,economisch niet haalbaar, wordt de
minister nu wakker, zal de kamer nu zeggen stop maar met de bouw?

Wij gaan door met de strijd•••••••• wij hopen dat onze andere
protestpunten niet bewezen behoeven te worden alvorens men wakker
wordt.

Het kan dan wel eens te laat zijn••••••

Amsterdams Anti Kalkar Comité

Geld nodig

De komende aktiviteiten kosten geld, geld dat we niet hebben.
Toch gaan we door, het kalkarproject moet gestopt worden.

Daarom komen we weer met steunlijsten en handhaven we de condities
van de vorige keer, n.l. fifty - fifty of wel 50 % voor het plaat
selijk komité em 50 % voor het Amsterdams comité, welke gelden
worden gebruikt voor het demonstratief kongres op 21 juni a.s. in
Ams t er-dam , de uitgave van de Anti Kalkar Krant, het laten drukken
van de protestkaarten enz. enz.

Vraag de steunlijsten aan bij het sekretariaat en•••••werk ermee.

Individuele personen kunnen hun giet rechtstreeks storten op

postgiro 9183 t.n.v. het Anti Kalkar Comité Amsterdam of

gemeentegiro A 848 t.n.v. het Anti Kalkar Comité Amsterdam.

vermeldt op uw girokaart "gift".

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

Hiernaast beginnen we met een maandelijkse afleverin~ van de
Groningse brochure, als U deze pagina's bewaart krijgt u een
schat van informatie over het kalkar project.



'Kalkar:
sparen voor
de dood?

Dezebrochure Issamengestelddoor het Anti-Kabr Komitee GronIngen,-.indePvdA.
de PPR, de CPNende PSPeamenwerken. Hij bfedteen reeks ven~CMJI'het
sneUe-kweekreactorproject in KaIker

Inhoud

Eenproefreactorin KeIkar blz.2
Actietegen Kalkar bIz2
Desnelle kvJeeIcreactar bIL 2
Gevaren bIL 3
Demens in gevaar blz.4
Stralng blz.4
Decatastrofe blz.6
Derisico'. van het systeem blz.8
lederlandzsln.eigen bom? EenWesteuropIIe~? bil. 7
Hetgevaar van de te grote schaal blz.7
Machten in de kernenergie blz.8
Hoeschaars is energie? blz.9
Volledigeplannen blz.10
Vervangende energiesystemen blz.10
Hetkanandefs; het moet anders blz.11

Voorlopig alleen pag. 1 &2

MeerInformatieoverdaak8i8ophet~
Thewia \Mts, Turftoren81raat 308,Groningen 0&0.137308



Eenproefrellt:torin KtIIIc8r

Actie tegenKelluJr

DesnBlle-IcwfJB1ueIJctor

2

In Kalkar, een dorp in West-Duitsland dichtbij de Nederlandse grens - 30 km van
Nijmegen, 40 van Arnhem- wordt eenkernreactor gebouwdvan eenexperimenteel type.
een zogenaamde snelle-kweekreaetor. De financiering van de proef geschiedt door
Nederland (15%), België (15%) en West-Duitsland (70%). De elektriciteitsproducenten
verwachten, dat ze met snelle-kweekreactoren meer energie uit de grondstof uranium
kunnen halen dan met de 'gewone' reactoren die tot nu toe zijn gebouwd.

De proefreactor heeft geen bijzonder groot vermogen; zijn 300 megawatt liggen
beduidend onder de 650megawatt, die de gasgestookte elektriciteitscentrale in Gronin
gen,de Hunze, levert;het iseen proef,zij het eengrote. De reactorin Kalkar gaat volgens
de huidigeschattingen twee miljardguldens kosten. In april 1973 nam het parlement een
wetsvoorstel van de regering Biesheuvel aan, waarin werd bepaald dat de Nederlandse
bijdrag&88ft de proef - meerdan300miljoen gulden- zou moeten wordengefinancierd uit
eenheffing van 3% op het elektriciteitsverbruik. De elektriciteitsbedrijven mogen dit be
drag doorrekenen aan de verbruikers; wij betalen dus de proefneming. In de Tweede
Kamer stemden de PvdA, de PPR, de CPN, de PSPen 0'66 tegen het voorstel.

Hetverzet tegenKalkar groeit.Ookvannatuurkundigen, artsen enbiologen komen steeds
duidelijkerwaarschuwingen. Het iszonneklaar dat degevaren vaneenreactorvan dit type
doorde initiatiefnemers destijds zijnonderschat. Eris thanswetenschappelijke twijfel over
de veiligheid. En er is tevens twijfel over het optreden en de gevolgen van lekken, van
kleine en grote rampen. Het stralingsgevaar is groot, met de radio-actieve afvalstoffen 
waaronder de resten van het gevaarlijke plutionium - weet men gewoongeen raad. Er is
nog niet aangetoond, dat groepen mensen geenschade zullenondervinden, dat er op de
langeduur geen erfelijke gevolgen zullen zijn; er moet bepaald wél rekening mee worden
gehouden. De gevaren hebben eendergelijke omvang,dat het risico van de twijfel niet
mag worden genomen. Ook al omdat niet is aangetoond dat de geschatte
energiebehoefte in de toekomst, zoals de elektriciteitsproducenten die graag zouden
willen zien, werkelijk reêel is.

Het anti-Kalkar-komitee Groningen vande PvdA,de PPR, de CPN en de PSP wil mét de
velegroeperingen, diezichop het ogenblik tegen~e voortzettingvan deonverantwoorde
Kalkarproef verzetten, bereiken dat de financieringswet wordt ingetrokken, de
Nederlandse deèlname aan het project wordt beëindigd en tenslotte het gehele project
wordt stopgezet.
Het wil dit allesom velegoederedenen. Dievindt u in deze brochure.

Kernenergie winnen is de energie gebruiken die ligt opgesloten in de kern van een
atoom. Een element dat we goed kunnen splijten is uranium 235. Bij een kernsplijting
komen delen vanhetatoomvrij - neutronen -, dieweer nieuwekernen splijten. Zo ontstaat
eenkettingreactie. Bij eenatoombom is die reactie onbeheerst, in een reactor beheerst
mende reactie door steeds zoveel kernen door neutronen te latensplitsen dat de tempe
ratuurkonstantblijft. De 'gewone' reactorwerkt op deze manier. Met stoom,die door de
zeer hoge procestemperatuur overvloedig uit de reactor kan worden verkregen, maakt
men via turbines en dynamo'selektriciteit.

Uranium 235komt slechtsin eengeringe concentratie (0,7%)voor in het natuurlijke ura
nium,dat wij op eenaantal plaatsen in dewereldvinden. Hetoverige deel(nietminderdan
99,3%) bestaat uit het niet splijtbare uranium 238. In de snelle kweekreactor nu wordt
uranium 238omgezet in eenniet in de natuurvoorkomende nieuwestof, plutionium 239,
die wél splijtbaar is. De snelle kweekreactor zou in principe splijtstof kunnen kweken
terwijl hij bij het elektriciteit maken ook splijtstof verbruikt. Desnelle kweekreactor is ont
worpenom uit het uranium, waarvan tot voor kort werd aangenomen dat het zeer schaars
en duur zou zijn, een grotere hoeveelheid energie te winnen, dan gewone reactoren
kunnen.

Een technisch gevolgvan het kweekproces is dat er geenwater kanworden gebruiktom
dé vrijkomende warmte uit het reactorvat te halen: water belemmert namelijk de
omzettingvanuranium238in plutonium239. Eengevolgd6érvan is, dat menhiervoor het
metaal natriummoet gebruiken en wel in vloeibare vorm· bij temperaturen van300- 500



Kort verslag van de op 26 april te Rotterdam gehouden demonstratieve
conferentie Kalkar en militaire aspecten, georganiseerd door het
Anti-Kalkar Comité Rotterdam.

Onder de vele aanwezigen op deze regionale conferentie werden ook
de vertegenwoordigers begroet van de anti-Kalkar com1t~'s uit
Hilversum, Amsterdam,Schiedam, Delft, Den Haag en de eilanden.Ad
hesies waren ontvangen van het ANJV, de ARSB,KWJ-afd.R'dam,de FJG
in de PvdA,afd.ZUid-Holland, het NVV-jc-afd.R'dam en het NIVON.De
heer Van Elsen, voorstander van Kalkar en defensiespecialist van de
KVP was verhinderd en de KVP bleek niet over een andre deskundige
te beschikken.Een andere voorstander die uitgenodigd was, de heer
De Koster, defensiespecialist van de VVD, liet zonder bericht ver
stek gaan.Het SEF zag af van deelname omdat het vond dat hun zaak
met electriciteit te maken had en niets met politiek en achtte de
conferentie een politieke aangelegenheid.Het NVV deelde mee dat er
al wel voorlopige conclusies getrokken waren ten aanzien van Kalkar,
maar dat de eindconclusies pas eind mei te verwachten waren omdat
er nog een aantal ledenvergaderingen gehouden moesten worden.Het
Interkerkelijk Vredesberaad speet het niet aanwezig te kunnenzijn,
maar wenste de conferentie alle succes toe en hoopte in de toekomst
daadwerkelijk de activiteiten anti-Kalkar te kunnen ondersteunen.

Vervolgens kwamen de sprekers van de vier deelnemende partijen
PvdA,CPN,PPR,PSP aan het woord.Hun bijdrage kwam in het kort hier
op neer.
Arievan Dijk,PvdA gekommiteerde bij het openbare lichaam Rijnmond,
legde vooral de nadruk op het experimentele karakter van kern
reactoren met alle gevaren van dien voor de bevolking. Een klein
lekje, wat regen, een zacht windje, en er zouden al tienduizenden
doden vallen. Verder was hij van mening dat 'vreedzame toepassing
van kernenergie' oneigenlijk woordgebruik was omdat elk land dat
over opwerkingsfabrieken,kernreactoren, snelle kweek-reactoren en
uranium-fabicages beschikt zich in de korte tijd van een half jaar
tot kernmacht kan ontwikkelen als het dat l.ril en het daarom op
dit moment al in potentie is.Het non-proliferatieverdrag ~aat de
ondertekenaars wel beloven geen kernwapens te verspreiden maar het
zegt niets over het in bezit hebben van de grondstoffen voor de
fabicage ervan.De beschikking over kernenergie vormt een reetUe



bedreiging voor de vrede en de veiligheid omdat de voorstanders

ven kernenergie tevens degeen zijn die het in ekonomische zin in
de wereld voor het zeggen hebben.Ze bezitten de olie en zullen niets
n~~aten om ook de kernenergie in bezit "te krijgen.In die zin kan
men niet praten over de vreedzame toepassing van kernenergie.
Fred v.d. Spek, lid van de 2de kamer voor de PSP betwijfelde ten
zeerste of verdragen ~e1 voldoende wearborgen scheppen. Een van die

waarborgen ligt bijvoorbeeld in het volledig boekhouden van pro
duksie en vervoer van kernenergie.In Amerika blijkt nu de pluto
niumboekhouding niet te k10ppen:1j10 is zoek.In 1954, na de verdragen
van Brussel en Parijs waarin het West Duitsland weer werd toegestaan
een beperkt leger op te bouwen werd het WEU(West-Europese Unie)

verdrag gesloten.De zeven NAVO-lidstaten verplichten zich hierbij
elke ontwikkeling van kernwapens bij het verdrag kenbaar te maken.
De verdragsvergadering besluit dan in hoeverre het betreffende

lid verder mag gaan en of ze verder mag gaan.Frankrijk heeft dit
verdrag al stelselmatig geschonden.Duitsland is het verboden op
eigen gebied kernwapens te produceren maar bijvoorbeeld niet op
andermans gebod. Zulke verdragen zijn vodjes papier, ze geven geen
enkele waarhorg.De enige waarborg die wel garanties biedt, zou bij
de Verenigde Naties moeten liggen, dat is de aangewezen controle
instansie.Van der Spek is niet tegen elke winning van kernenergie,

maar zolang er geen garanties bestaan, moet er niet mee worden
verder gegaan.De enige garantie voor de uitvoer van verdragen

blijven de massale acties van de mensen zelf.

Rinus Haks, lid van het Dagelijks Bestuur van de CPN, stelde dat

elke plaatsing van een snelle kweek-reactor in een land, dat land
de beschikking geeft over atoomwapens hetgeen een feitelijke door
breking is van het verdrag tegen de spreiding van atoomwapens, van

kernwapens.In dit geval geldt dat voor de Bondsrepubliek, het
Duitsland dat al gangmaker is geweest van twee wereldoorlogen met
als haard Europa.In de strijd om de energie, nog los van het vraag
stuk ven atoombewapening en de strijd van gewone mensen daartegen,
is het duidelijk dat ook de vreedzame toepassing van kernenergie
nooit vreedzaam is in handen van het kapitalisme.Kernwetenschap is
niet te liquideren of op te heffen maar stelt juist de vraag in
wiens banden de beschikkingsmacht ligt. Dertig jaar geleden werd
de vernietigende nederlaag aan het fascisme toegebracht en
ieder zei':dat nooit weer.Elk nieuw duits gevaar moest voor altijd



worden uitgebannen.In de politiek van .de VS echter moest West Duits

land weer een overheersende positie in gaan nemen tegen het bedachte

Bewjet-gevaar, alle Potsdammer verdragen ten spijt.De koude oorlog
barstte iil alle hevigheid los en het Kalkar-project komt daar nog
uit voort.Reactionaire krachten in West Duitsland verbinden aan de

eis van gelijkberechtiging meteen de eis van het bezit van atoom

wapens.Strauss zelf legde, als minister van financi~n en atoomzaken,
de grondslag voor, Kalkar.Nederlandse deelname aan het project,illus
treert de horigheid aan de duitse atoompolitiek.Nederland is ver

knoopt met de NAVO-bewapeningswedloop, de atoompolitiek en de atoom
dreiging die daarmee samenhangt.Juist door het gezamenlijke, gemeen
schappelijke optreden wordt het mogelijk de strijd te voeren voor

een werkelijk actief vredebeleid, tegen een europese kernmacht,tegen
het duits revanchisme, voor het, door het optreden van mensen,

inhoud geven aan. het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens.
Leo Jansen,lid van de 2de kamer ~oor de PPR, noemde Kalkar het

topje van een kernenergiesysteem dat een immense bedreiging vormt
voor de wereldvrede.Beveiliging is de grootste zorg.Op dit moment
echter is die beveiliging in handen van een klein clubje techni

craten, hetgeen een concentratie van macht in de handen van wei
nigen betekent.En het zijn diezelfde weinigen die al over de
fossiele energiebronnen beschikken.Dezelfde die de grondstoffen in

landen Van de Derde Wereld roven en schuldig zijn aan de ellendige
situatie van vele miljoenen d~~r.Kernenergie is een goede zaak
als het onder gedegen parlementaire controle staat.In West Duits
land zelf begint het verzet tegen Kalkar langzaao te groeien.De

fracties van de SPD en de FDP hebb~n al uiterst kritische vragen
in de Bondsdag gesteld ten aanzien van de kernenergie, dezelfde

vragen waar wij drie jaar geleden mee begonnen.In Nederland is de

besliEsing over al dan niet deelname aan het Kalkar-project let
terl~jk door de 2de kamer gejaagd.VVD en de KVP,AR en CHU hebben
Kalkar gewild, willen he.t nog en dat moet duidelijk gemaakt worden

aan het nederlandse volk.

In de levendige dicussie die daarna volgde kwam vooral naar voren
dat zolang de veiligheid niet voor 100 procent gegarandeerd is,
als die al voor 100 procent te garanderen is, er niet geexperi
menteerd mag worden met kernenergie. Dat er geen enkele garantie
is voor vreedzame toepassing zoals de 'ttoorstanders steeds beweren,



zolang de kernenergie in handen is van de multi-nationals en de

door hen gesteunde reactionaire groeperingen, in het geval van Kalkart
de Strausen en het duitse Rijn-en Roerkapitaal.Alleen als de kern
energie in handen is van het volk kunnen er werkelijk garanties ge
schapen worden voor vreedzame toepassing.Juist omdat Nederland,als
klein land geen militaire aspiraties heeft, kan het kop lopen in de
strijd voor vrede en veiligheid.

~e diskussiebijdragen zijn samengevat in een aantal conclusies, op
gesteld door het Anti-Kalkar Comité Rotterdam en unaniem door de
aanwezigen onderstreept:

I.Duidelijk kwam naar voren de algemene onrustgevoelens die het pro
ject juist in West Duitsland gesitueerd, oproepen, alsmede het gevaar
dat het monopolie kapitalisme op deze manier naar de mogelijkheid
grijpt een duitse atoommacht op te bouwen.

2.Alle snelle kweek-reactoren, in welke landen dan ook, vormèn een
gevaar voor het ontwikkelen van atoomwapens.In mindere conventionele

kernreactoren, hoewel ook deze vorm van kernenergie bepaalde atoom
wapens kan opleveren.
'.Hoewel Nederland geen supernatie is, moet de macht van ons land

niet onderschat worden en indien Nederland uit het Kalkar-p'roject
zal stappen, zal dit geen geringe gevolgen kunnen hebben op de hou

ding van de andere deelnemende landen.

4.Geconstateerd is dat ook op het gebied van de kernenergie (zowel
snelle kweek-reactoren als conventionele wat betreft de brandstof
(uranium) we afhankelijk zullen blijven van de leveranciers'welke
ook in dit geval gerekend moeten worden tot die multi-nationals die

nu de traditionele energiedragers verhandelen.
5.Uit conclusie 4 volgt dat wat betreft de kernenergie-brandstoffen,
deze niet in het bezit moeten komen van enkele grote multi-netionals,

maar in handen van de gemeenschap.
6.De betrekkelijkheid van verdragen werd aan de orde gesteld.Aksie
van de massa moet borg staan voor de uitvoering van verdragen.
7.Er zal een intensievere samenwerking tot stand moeten komen met
de aksiegroepen in diverse landen die strijden tegen kern-reactoren
en tegen snelle kweek-reactoren in het byzonder.
8.Eenheid van optreden, zoals de samenwerking van de linkse partijen
tegen de gevaren van de west-duitse kernmacht schept de mogelijk
heid tot nog grotere activiteit oro te komen tot STOPZETTING VM~ DE
BOUW VAN DE SNELLE KWEEKREACTOR,TERUGTREKKING VAN DE NEDERLANDSE
DEELNAME AAN HET KALKARPROJECT,INTREKKING WET SNELLE KWEEKREACTOR.



Anti- Ka1kal'-Komitee Amsterdam ( PvdA, CPN"PPR, PSP en D'66 )

Se kretarlaat·:
Ûotteskerks:ingel 19 t
;'\ rou t erda."'tl-l018.
~!,,'3L 020- 1923 84

Amsterdam,

Geachte heer/mevrOUWt

Onder auspiciën van het Anti-Kalkar-Komitee Amsterdam
orgatU..seren de plaàtse11jke komiteesin den lande een viertal dèelkon
ferenttes en wel op:
26 april te Rot"terdam "Kalkar en militai.re aepekten"

3 mei te Eindhoven "Kalkar en ekonomie"
10 mei te Groningen ft Kalkar en kernenergie
31 mei te Arnhem " Ka.lkar en milieu/gezondheid
OP~lKjunia.8••ordt in Krasuapolsky te Amsterdam een groot demonstra
tie ongres sehouden onder het mo-tto t. veitigheld voor mens en milieu,
tegen e~n europese kernmacht en kernbewapening~ Voorts zullen de deel
aspekten worden behandeld, die op de konferenties aan de orde zijn ge
weest om deze in onderlinge verwevenheid uit te diepen en in de volle
publiciteit te brengen.
Wij dachten, dat bij een juiste afweging van alle vóórdelen tegen alle
nadelen van de kernenergie in het algemeen en in het bizonder van de
snelle ~atrlum gekoelde kweekreaktor duidelijk zal blijken, dat nu een
pas op de plaats een noodzakelijkheid zal tijn.Want de wetenschap is
tot op heden er nog niet jn geslaagd alle grote, levensgevaarlijke pro
blemen, die de kernenergie e i.gen zijn, zoals die van straling en opslag
van radio-aktief afval en de internationale veiligheid, te elimineren.

z.o.z•
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Ondergetekende heer/mevrouw ......... .
, '."
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f"lll):,l{t'ie , ••••••••••••••••••••• . .. ....... ..... ........... ......... ..... .. _.......................... -

betuigt :l~/haar'ad~éslé·'étb~t demonstratief kongres van het,
Anti-Kal ar-Xomltee Amsterdam ~e Amsterdam en geeft hierbij toe
stemming om sfJn/haar naam we!/n~et te mogen gebruiken in publi
catiesvan ons 'komitee,.

handtekening

~ ...............



Aan de andere kant is er geen enkele garantie dat deze kweekreaktor niet
gebruikt zal worden ten behoeve van het produceren van grondstoffen voor
het maken en verspreiden van kernwapens, wat Weer zou kunnen leiden tot
het opbouwen van een kernmacht in Europa.
Wij hopeR uw adhesie te mogen ontvangen in deze zaak, tevens zien wij
hierbij gaarne uw financiele steun tegemoet om al het mogelijke te onder
nemen om Nederland te mobiliseren tegen de SNR 300, de snelle ~veek
reaktor te Kalkar.
Stopzetting van de bouw van de snelle ~eekreaktor.

~erugt&~ing van de Nederlandse deelname aan het KalkarproJekt.
!p+~kklftB van de wet financiering snelle kweekreaktor.
Meer ge14 voor onderzoek naar veiliger vorm van energiewinning_

Zend u adhesie-betuiging naar bet sekretariaat van het alkar
Komitee Amster~ a Bent Lan enakker Botte.kerksi eGA ~~.

Uw bijdrage kunt u storten op:
Postgiro 9 1 8 ~ t.n.v. Antl~Kalkar-Komit.eAmsterdam
Gem. Giro Amsterdam A a 4 a t.n.v. Anti lalkar-Komltee Amsterdam
Amro Bank Amsterdamtt.n.v. Antl-Ialkar-Xomltee A••terdam onder nummer

41.10.4~.412

Met vriendelijke groeten.
namens bet Antl-Kalkar-Komltee AmsterdaM

Adhesie

Rinus Haks.
Henk Langenakker,

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

Wim Oombrink,
Jo Geerts.

Bovens~aande brief word~ de komende week naar alle An~i Kalkar Komi

~ees gezonden met het verzoek deze brief door ~e zenden naar hun be

kende personen in de eigen omgeving.

Individuele personen kunnen deze brief aanvragen bij het sekretariaat.

!!!~_!!~_~!~!~~~2!_~!EE2~~()()()()()()()

De Amerikaanse dienst voor milieubescherming ( EPA) heef~ de regering
voorgesteld de ontwikkeling van de snelle kweekreaktor 4 tot 12 jaar
te vertragen.
De EPA vindt dat er meer onderzoek nodig is naar de veiligheidsproble
men en de opslag van radioactief afval.

De EPA vindt dat de Commissie voor Atoomenergie voorbarig is geweest
met haar schatting dat de kansen op een groot ongeluk slecbts '6n op
10 miljoen bedragen.


