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Wij zijn mensen uit Nijmegen en

omstreken die lid zijn van de

t5troomgroep Stop Kernenergie'j

een aktiegroep die zich bezig=

houdt met de strijd tegen kern-

In ons blaadje willen we informatie

geven over waarom wij tegen kern

energie strijden en welke problemen

zioh daarbij voordoen~ Dit nummer

beschrijft vooral de situatie, zoals

die op het ogenblik in Dodewaard is

zoals tot nu toe gebruikelijk was~

Het is een groot nadeel dat wij niet

kUIDlen beschikken over de informatie

kanalen, die de voorstanders hebben

via hun huis-aan-huis-blaadjes

'Energie en Water'~ 'Stroom' en de

overheidspublikaties. In het belang

van de demokratie is het nodig

dat deze monopolie-positie doorbroken

wordt. Dat de elektriciteitsbedrijven

hier niet gelukkig mee zijn, blijkt

b.v. uit de gebeurtenissen in Dode

waa.rd die verderop in deze 'Onder

~troom' beschreven staan.

wie wij zijn en waarom
'(0)101cdl(~)1r=

energie ..

In deze strijd zijn wij een

onderdeel van de grot8, snel

groeiende anti-atoombeweging

in Nederland v Wij helpen mee met

akties in Oost-Groningen (de af

val-problematiek), Dodewaard en

b.v. aktiegroepen in de IJssel

meerpolders (waar de mensen een

grote kans lopen dat zij in de

buurt van een kerncentrale komen

te wonen). Verder hebben wij kon

takten met vrienden in Frankrijk

en Duitsland, m.n~ met aktie

groepen in de grensstreek o

Maar natuurlijk zijn wij het

meest aktief in Nijmegen e.o Q om

in onze eigen buurt. mensen te

informeren en te mobiliseren.

Het is moeilijk in dit korte be

stek aan te geven waarom wij tegen

kernenergie ziju Q Dit valt niet

in een paar regels te beschrijven u

De energie-problematiek is nu een

maal eén ingewikkelde zaak. Maar

het is iet~, wat ons allemaal aan

gaat Q Welke vorm van energie we

ook kiezen, het heeft konsekwentieel~::=;;;;;;:;::~~:;;~=~i
voor onZe rnaatschappij9 Wij vinden

daarom dat de beslis~ingen over

welke energiebron we in de toekomst

gaan beschikken door onze samen

leving in zijn geheel genomen moet

worden en niet alleen door degenen

die de ekonomiese macht hebben.
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en allerlei merkwaardige voorvallen

die zich daar voordoen. Verder gaan

we in de toekomst aandacht schenken

aan:

-de situatie aan de andere kant van

de grens en met welke p~oblemen de

bevolking gekon~ronteerdwordtbij

hun strijd tegen iKalkar'~

-de manier waarop in Nederland de

inspraakprocedure geregeld is, om

die plaatsen aan te wijzen, waar

kerncentrales gebouwd zouden moeten

worden (ASEV).

-het in Duitsland bij een ministerie

gestolen rapport over de gevolgen

van ongelukken bij kerncentrales

en opwerkingsfabrieken 0

-een lezing van een J'apanse prof'.

in Utrecht over zijn onderzoek

naar de gevolgen van kleine

hoeveelheden straling voor

planten.

Daarnaast zullen we veel aandacht

besteden aan dê Kalkarcentrale

en vooral aan de grote manifestatie

tegen die centrale, die op

24 september gaat plaatsvinden

(noteer die datum dus maar vast)~

Wij zijn zelr betrokken bij de

voorbereidingen en via dit blad

houden we iedereen op de hoogteo

AGENDA

-18 juni: inf'omarkt in Bemmel,

de SSK is aanwezig.

-25 juni: A1\\i -Gegnerf'est in Kleef

(informatie tel,225408).

-28 juni: vergadering SSK_Nijmegen,

Graafseweg 30, 20.00 uur ..

~ 7 Juli: 'Onder-stroom' nr. 2

komt uit.

-24 sept: grote demonstratie in

Kalkar.

- 1 okt.: sluitingsdatum voor in

schrijving voor

ASEV-hoorzitting ..
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N (ETS VAN AF!

Mede als gevolg van de in het

afgelopen jaar gevoerde akties t

heeft de gemeente Dodewaard een

kommissie in het leven geroepen.

bestaande uit raadsleden en be

langstellende bu.rgers, met als

doel de bevolking voor te

lichten over kernenergie. Als

gevolg daarvan kon onlangs

gratis huis aan huis een ~raai

uitgevoerde brosjure bezorgd

worden met een heleboel infor-

matie over kernenergie. Voor het

samenstellen ervan waren de

kommissie leden te rade gegaan bij

deskundige voor- en tegenstanders

en ook bij diverse ministeriesQ

Het boekje kreeg toen het ver

schenen was o.a g de volgende

kommentaren:

-van het Direktoraat van de

Arbeid (van het ministerie

van söc .. zaken), bij monde van

de heer Daatselaar: 'Met grote

belangstelling heb ik van de

inhoud kennis genomen' ..

-een woordvoerder van TNO~Rijswijk:

11k meen dat U de belangrijkste

aspekten van het probleem kern

energie kort, overzichtelijk en

eerlijk hebt voorgesteldt~

-ministerie van Volksgezondheid

en Milieuhygiëne (bij monde van

het hoofd van de sektie Straling)

iWij juichen het initiatief de

bevolking op deze wijze zo objek

tief mogelijk voor te lichten,

ten zeerste toet.

De tekst van het boekje werd naar

de omliggende gemeenten gestuurd

met de vraag of daar ook belang

stelling voor verspreiding be

stond o Daarop werd door drie ge

meenten~ nml~ Kesteren, Druten

en Ewijk j het boekje besteld o

Kennelijk werd het boekje overal

erg goed ontvangen en was er van

de kant van de gemeenten een erg

grote belangstelling~ Het is juist

daarom zeer verrassend dat de

Commisarie van de Koningin in

Gelderland, de heer Geertsema, het

boekje 'paniekzaaierlg en zeer

eenzijdig t noemdeo Hij deed dat

tijdens een werkbezoek aan de ge

meente EIst. Een en ander is

misschien toch niet zo verrassend

als je weet dat dezelfde heer

Geertsema ook presi~ent-commissaris

is van de kerncentrale te Dodewaard!

Mede als gevolg daarvan hebben de

burgemeesters van genoemde gemeenten l



denkend aan hun nog veel belovende

karrière, onder druk van Geertsema,

de besluiten van hun gemeenteraden

aan hun laars gelapt en houden de

verspreiding van het boekje tegen!

Ook de GKN als zodanig heert zich

erg boos gemaakt over de versprei

ding van het boekje. Iets wat .der_

gelijke instanties stee~s doen als

informatie over kernenergie door

andere dan door hen deskundig ge

achte personen gegeven wordt.

Een sterk staaltje van hun streven

naar alleenrecht op propagandaver

spreiding was de reaktie op een

NOS-uitzending in april van IHet

programma met de mapt: de GKN

achtte de gegeven informatie een

zijdi.g en eiste van de NOS de

adressen van al dlegenen die de

Map besteld hadden, teneinde deze

menson tegeninformatie te kunnen

toesturen tegen de eenzijdig ge

achte informatieg

Ook in Dodewaard heeft de GKN ge

reageerd op het boekje van de

gemeente door evene011S gratis

huis aan huis een tegenfolder te

verspreideng Hoewel er op de in...

houd van de tegeninrormatie nogal

wat aan te ~erken is, willen we

er een aspekt uitlichten, r~l.

het rei.t dat, blijkens de bros

jure, de kerncentrale-direktie

van mening is, dat zij het al1eon

recht heeft om de bevolking voor

te lichten. Wij, de Stroomg~oep

Stop Kernenergie g vinden dat het

in een demokraties land noodzake

lijk is, dat voorlichting over

een belangrijke zaak als kern

energie gegeven moet worden door

deskundige uit kringen van kern

centrales, uit aktiegroepen en

neutrale instantiesQ Zoals dat

ook gebeurd is in het informatie_

boekje van de gemeente Dodewaard~

Het alternatief, blindelings ver_

trouwen op de deskundigheid van

mee~tal niet onafhankelijke tech

nokraten, past ons inziens niet

in een demokraties geachte samen

leving o Wij hebben het initiatier

van de gemeente Dodewaard dan ook

toegejuichto Want heus, je kunt ook

anders over kernenergie denken~

De Stroomgroep Stop Kernenergie

heert dan ook naar aanleiding van

de tegenfolder van de GKN in Dode

waard een stencil verspreid waarin

zowel op de kwestie Geertsema als

op de tegenfolder ingegaan wordt o

Enkele stroomgroepJeden drongen

daarbij de Raadszaal van de gemeen

te Dodewaard binnen waar op dat

moment de gemeenteraad over de

kwestie Geertsema vergaderdeg Na

de stencils te hebben laten uit

delen vertrokken zij weer g Tijdens

de raadsvergadering werd met alge

mene stemmen een motie aanvaard,

waarin Geertsema gevraagd wordt om

een gesprek~ De raad wil van de

commissaris zelr horen waarom hij

de door het gemeentebestuur uitge

geven bros jure eenz~jdig en paniek-



zaaierig vindt g In een brie~ aan

Geertsema hee~t Eg en Wg te kennen

gegeven dat zij het betreurt, dat

de heer Geertsema zich over de

hoofden van de raadsleden van EIst

heen tot het gemeentebestuur van

Dodewaard gewend heert. Dit gesprêk

moet nog plaats vindelig

Mensen die belangstelling hebben

v~or' het Dodewaard=boekje, kunnen

dit bestellen via het gemeentehuis

te Dodewaa~d door storting van 14 i 50

op postrekening 855500 tgn.v ..

gemeente Dodewaard o Ook de Stroom-

groep Nijmegen beschikt over enkele

eksemplaren"

OPROEP OM JE TE ABONNEREN

Dit nummer is gratis, maar je snapt dat wij niet

zoveel geld hebben dat wij de volgende nummers

ook gratis kunnen bezorgen.

Wanneer je je abonneert, krijg je om de 2-3 weken

'Onder-stroom' en dus veel inf"ormatie over de

strijd tegen kernenergie, vooral in onze buurt.

Als je minimaal f 5,-- overmaakt op giro 376 7600

(Zie kadertje hieronder) dan krijg je het blad

een jaar lang in de bus. Nog beter zou het zijn

als je aktief wil worden, b.v. door mee te werken

aan het voorbereiden van de Kalkar-manirestatie

en de andere werkzaamheden van de Stroomgroep.
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