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Voorwoord 

Het maken van deze skriptie was t6ch nog leuker geworden 

dan ik dacht. Je zet nog eens op een rijtje wat je de at

gelopen jaren zoal meegemaakt en bedacht hebt. Het werd 

me steeds duidelijker dat ik op drie verschillende manieren 

met het onderwerp kernenergie bezig ben, omdat ik in dr.ie 

groepen rond dit onderwerp zit. 

Als eerste is er de groep 'vrouwen tegen kernenergie', 

waarmee we o.a. akties doen en op vakantie gaan. Dan was 

er de onderzoeksgroep (FSW-a) waarmee we twee boekjes over kern

energie en de anti-kernenergiebeweging hebben gemaakt. 

("~let je hoofd in de wolken •• " en "Geen atoomafval in zee") 

En tot slot ben ik al weer twee jaar notuliste bij de 

commissie kernenergie van het Nederlands Gesprekscentrum. 

Alles wat ik op deze verschillende terreinen heb geleerd 

en meegemaakt, kon ik nu mooi met elkaar verbinden in deze 

skriptie. Het was dus eigenlijk ook aan elkaar rijgen van 

stukjes van m'n eigen leven. Dat is leuk, want dan zie 

je weer veel duidelijker waar je mee bezig bent. 

Het bedanken van allerlei mensen in voorwoorden vind 

ik altijd tamelijk vervelend,dus ik laat het maar zo. 

Amsterdam, 10 januari 1983 

Motto: "De jeugd heeft toch de toekomst? 

Nou, mag ik die dan even?!" (van 'Werk in uitvoering') 
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Inleiding 

Voor- en tegenstanders van kernenergie zijn het na tien jaar 

debatteren nog steeds niet eens. Voorstanders beweren dat 

kernenergie noodzakelijk is voor de ekonomie en haar 

energievoorziening. Tegenstanders van kernenergie vinden 

centrales onveilig en voelen zich bedreigd in hun toekomst. 

Is de kerntechniek voor mensen beheersbaar? Zijn de kosten 

van kernenergie te berekenen? Wat moet er met het radio

aktieve afval gebeuren? Hoe schadelijk is straling voor 

de mens? Hoe ziet onze energievoorziening er in de toekomst 

uit? Betekent kernenergie het bevorderen van de verspreiding van 

kernwapens? Dit zijn de meest voorkomende onderwerpen 

in de diskussie rond kernenergie. 

Het is niet aleen bij diskussie geblevenJ protesten, 

demonstratie, blokkades geven aan dat mensen zich kennelijk 

zo bedreigd voelen en zo overtuigd zijn van de gevaren van 

kernenergie, dat zij niet wachten op een kompromis. 

Aan de andere kant blijven de voorstanders vasthouden aan 

de bestaande centrales en aan toekomstplannen. Hoe heeft 

het verzet tegen kernenergie en de reaktie daarop zich 

ontwikkeld? Naast allerlei argumenten v66r of tegen 

kernenergie, is er kennelijk meer aan de hand. 

Hoe heeft het kernenergieprobleem zich kunnen ontwikkelen 

tot een maatschappelijk konflikt? 

Het geval 'kernenergie' demonstreert hoe een kleine 

groep deskundigen en specialisten een technologie ont

wikkelt. Door de komplexiteit van de techniek kan de kennis 

niet verspreid worden. Tegelijkertijd wordt er wel een 

beroep gedaan op de overheidsgelden om onderzoek te doen 

in het kader van het 'algemeen belang'. De overheid raakt 

zelf betrokken, maar is niet voldoende deskundig om te 

kontroleren wat de experts doen en laten. Politieke 

partijen (het parlement) vertrouwden destijds helemaal 

op de ekonomiese groei en vooruitgang. (zie Hoofdstuk 1) 

Toen het kernenergiebeleid uitgevoerd moest worden en 

de bevolking de centrales bij wijze van spreken in het 

achtertuintje kregen staan, kwamen de eerste tekenen 

van protest. Het protest richtte zich niet alleen op 

de gevaren van de haarscheurtjes van de centrale in 

Dodewaard, en niet alleen tegen de heffing ten behoeve van 

de snelle kweekraktor te Kalkar, maar de kritiek richtte 



zich ook op de ondoorzichtigheid van de krachten achter 

de ontwikkeling van kernenergie. De reakties op dit 

protest versterkten het bestaande wantrouwen van de bevolking. 

Industriëlen, onderzoekers en bewindslieden hadden nu eenmaal 

veel geld en tijd geinvesteerd in een veelbelovende techniek, 

en lieten dit niet zomaar los. Deze starre houding, en het 

feit dat de overheid zelf partij was, maakten dat de anti

kernenergie beweging een tijd lang uitsluitend een buiten

parlementaire beweging bleer. Bestaande politieke kanalen 

werkten niet: er onstond een konflikt. (Hoofdstuk 2) 

Het kernenergiekonflikt is ''n van de gevallen waarin 

de bestaande politieke instellingen geen 'oplossing' 

kunnen bieden voor een belangentegenstelling. Begin 

jaren zeventig (eind jaren zestig) zijn er meerdere 

buitenparelentaire bewegingen ontstaan, die ook wel 'demo

kratiseringsbewegingen' genoemd worden. Zowel de anti

kernenrgiebeweging, de vrouwenbeweging, de vredesbeweging en 

dergelijken zijn internationale verschijnselen. 

Het rapport van de Club van Rome inspireerde steeds meer groepen 

zich aktief teweer te stellen tegen de vernietiging van onze 
aarde. De anti-kernenergiebeweging kan gezien worden als 

een onderdeel van de milieubeweging. Maar ook zijn er 

verbindingen met de andere bewegingen, die de sociale basis 

van de anti-kernenergieb~weging breed maakt. 

De bestaande politieke instellingen zijn zich steeds meer 

bezig gaan houden met het verdelingsvraagstuk: wie krijgt 

wat van de opbrengst van de (welvaarts)ekonomie? Het ging 

niet om de vraag hoe produktie en welvaart tot stand kwamen. 

Dat onze welvaart ten koste gaan van Derde Wereld landen 

werd steeds duidelijker. Dat vrouwen niet meeprofiteren van 

ekonomiese vooruitgang, geld en status is niet voor hen, 

maar wel de steun en toeverlaat moeten zijn, maakte dat 

vrouwen zich organiseerden voor hun eigen steun en toeverlaat. 

(i.p.v. de sherryfles) Dat ekonomie altijd v66r het milieu 

gaat, en welvaart v66r welzijn, deed de roep om 'de kwaliteit 

van het bestaan' ontstaan. De politieke instellingen hadden 

zich nooit met deze onderwerpen bezig gehouden, zodat het 

niet verwonderlijk is dat zich op deze onderwerpen buitenpar• 

lementaire bewegingen organiseerden. De onvrede over de 

kwaliteit van het bestaan, en de gemeenschappelijke vorm 

van 'buitenpa~lemenatire organisatie' schept een onderlinge band. 
Bij sommige van deze bewegingen zijn ingangen gemaakt in de 

parlementaire politiek, maar in de antikernenergiebeweging 
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is het verzet eerder verscherpt. Dit hangt samen met 

het algemene politieke klimaat van de verharding van 

aktiegroepen, en de specifieke ontwikkelingen op het 

gebied van het kernenergiekonflikte Beiden hebben elkaar 

wederzijds beinvloedt. (zie Hoofdstuk 3) 

Nu er een ekonomiese krisis is ontstaan, valt er weinig meer 

te verdelen en zitten politici met de handen in het haar. 

Kritiek op de maatschappij was tot nu het alleenrecht van 

progressieve groepen, nu ontstaan er extreem-rechtse 

groeperingen die eveneens hun onvrede uiten over de 

situatie. De buitenparlementaire aktiegroepen krijgen het 

eerst te maken met een lijfelijke konfrontatie met deze 

rechtse groepen. Politieke partijen kunnen niets me'ei- doen 

dan Janmaat (kamerlid voor de Centrumpartij) op het achterste 

bankje te zetten. De reaktie op de konomiese krisis vertoont 

twee kanten en het is nu urgent het progressieve alternatief 

duidelijk te maken. In plaats van lijfelijke konfrontaties 

met rechts-extremisten is het beter te kijken naar wat 

er voor alternatief opgebouwd wordt. 

De anti-kernenergiebeweging houdt zich o.a. bezig met het 

opbouwen van de 'tegenmaatschappij' of'tegenkultuur', samen 

met de andere buitenparlementaire groepen. Het praktijk 

maken van een alternatief kan niet zonder het verdedigen en verzetten 

tegenover de buitenwereld. Ligt er een vernieuwende kracht 

in het koppelen van de kollektleve identiteit en het 

politieke handelen? Het dagelijks leven is het uitgangspunt 

voor politiek aktief zijn. Waar het op het nivo van de maat

schappij fout ging, namelijk alleen naar de resultaten kijken 

en niet naar de omstandigheden of (onbedoelde) gevolgen van 

de produktie, wordt dätrvoor op het nivo van de beweging 

een alternatief gemaakt? Middel en doel worden verbonden, 

vorm en inhoud staan niet los van elkaar. De opbouw van de 

tegenmaatschappij met deze waarden en voorwaarden, wordt 

hier en nu naast het bestaande ontwikkeld, en is tegelijkertijd 

een kritiek daarop. (zie hoofdstuk 4) 

Voor vrouwen is het ontwikkelen van een tegenkultuur niet 

een mooi alternatief voor de krisis van de politiek, maar 

een bittere noodzaak vanuit haar positie. Binnen de buiten

parlementaire bewegingen, en dus ook in de anti-kernenergie

beweging, hebben vrouwen nog steeds hun eigen belangen. 

Vrouwen hebben daarom belang bij basisdemokratie, opgevat 
als organisatievorm waarbij zelfstandigheid en autonomie 
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garant kunnen staan voor de eigen kollektieve identiteit. 

In de praktijk leidt dit nog wel eens tot problemen: 

Is het bevestigend voor vrouwen om zich met akties dicht 

bij huis bezig te houden? Hoe ligt de verhouding 'binnen

buiten' voor vrouwen in de anti-kernenergiebeweging? 

(zie hoofdstuk 5). 

theoretiese verantwoording 

In de eerste drie hoofdstukken ga ik in op de vraag: 

hoe heeft het kernenergieprobleem zich kunnen ontwikkelen 

tot een algemeen maatschappelijk konflikt? 

Aan de hand van het konkrete geval kernenergie en de anti

kernenergiebeweging wil ik demonstreren hoe op een bepaald 

moment de parlementaire demokratie uitgewerkt is, en hoe 

buitenparlementaire politiek ontstaat. Ook wil ik laten zien 

hoe zo'n beweging in elkaar zit, hoe er gedacht wordt en waarom 

er welke akties gevoerd worden. 

Hoofdstuk 3 en 4 vormen als het ware een scharnier in de 

overgang naar de vraags wat voor perspektief heeft de anti

kernenergiebeweging, als voorbeeld van buitenparlementaire 

bewegingen, te bieden? 

Het is zo lang zamerhand duidelijk dat er een politieke 

krisis is, die o.a. het gevolg is van de manier waarop 

politieke instellingen nu werken. 

De franse socioloog Alain Touraine vraagt zich in zijn 

studie naar de franse anti-kernenergiebeweging af of deze 

de kracht heeft om als sociale beweging, zoals eens de 

arbeidersbeweging, fundamentele veranderingen te bewerk

stelligen (1), De amerikaanse politikoloog John Rensenbrink 

ziet dat de anti-kernenergiebeweging in de v.s. dB mogelijk

heid heeft om de verhouding tussen staat en het openbaar 

leven (het publiek) te veranderen.(2) 

Herbert Kitschelt (BRD) heeft een uitvoerige analyse gemaakt van 

de ontwikkeling van kernenergie en de anti-kernenergiebeweging 

in 'vest-Dui tsland. Zijn uiteindelijke konklusie is dat de anti

kernenergiebeweging een gelegenheidekoalitie is van verschillende 

sociale en politieke groepen, die zich op een minimum-eis 

aaneengesloten hebben •. Een perspektief op langere termijn is 

niet aanwezig (3) 

Het was niet mijn bedoeling om een internationaal vergelijkend 

onderzoek naar de anti-kernenergiebeweging te doen. 
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Wel blijkt dat de vraag naar het alternatief of 

perspektief wat de akb kan geven een algemenere onder

zoeksvraag te zijn. De verschillende schrijvers hebben 

meer of minder optimistiese konklusies. 

Van deze schrijvers heb ik de studie van Kitschelt als basis 

gebruikt om 'en en ander over de nederlandse anti-kernenergie 

beweging te zeggen. Ten eerste omdat zijn opbouw van de 

analyse mij aansprak. Namelijk eerst de ontwikkelingsfase 

van kernenergie schetsen, vervolgens de protesten en vooral 

de verklaringen die er voor de akb gezocht werden, 

om dan met een alternatieve verklaring te komen. Deze 
lijn heb ik ook in deze skriptie gevolgd (t/m hoofdstuk 3). 
Daarna komt Kitschelt uiteindelijk tot de konklusie dat de 

"Paralyse der Oppositionsbewegung, die unter anderem 

aus ihrer situativ-sachlichen Gebundenheit an die 

Problemspezifik des Konfliktanlasses und ihrer daraus 

resultierten gesellschaftlichen Konflikt zu stellen, 

erklärt werden soll."(4) 

I-rijn konklusie is een andere, narnelijk dat het aangrijpen 

van ~en konkreet punt, en de organisatie van buitenparlementaire 

bewegingen op deelgebieden, juist een aanknopingspunt biedt 

voor politisering. 

Zoals de praktijk van de buitenparlementaire bewegingen 

een eerste stap in de richting van een alternatief voor 

traditionele linkse politiek is, zo hoort daar ook andere 

politieke theorievorming bij. West-Duitse politikologen 

als Offe, Hirsch en Kitschelt (b.v.) vinden de buitenpar

lementaire bewegingen in elk geval al een politiek 

relevant verschijnsel. Maar, zoals Offe zelf al zegt in 

zijn voorwoord bij het boek van Kitschelt: het gaat steeds 

om het zelfde: 

"Der Sache nach geht es immer um dasselbe, nämlich um 

die Diagnose der unzulänglichen Politikfähigkeit des 

kapitalistisohen Staates ( •• )"(5) 

Ik ben het helemaal met de schrijvers eens wat betreft de 

kritiek op het kapitalisme en de kapitalistiese staat. Maar 

met de konstatering dat het 'slecht' is, kun je in de praktijk 

weinig doen. Zowel de sociaal-demokratiese richting als de 

rnarxisties-leninistiese richting (met al hun varianten) blijven 

zich toch in theorie en praktijk op de kapitalistiese staat 

orienteren: 6f door er deel van uit te maken 6f door de staat 

respektievelijk met een zweem van revolutionair ~lan te omgeven. 



-8-

Als je als politikologe noch de bureaustoel van de 

bestuurder kiest, noch de studeerkamerstoel van de theoretikus, 

dan zul je iets anders moeten. Mijn praktijk in 

de buitenparlementaire bewegingen heeft mij geïnspireerd 

tot de bescheiden poging tot theorievorming in de vorm van 

deze skriptie. 

noten 

1) Touraine, e.a. "La propb~tie anti-nucl~aire", Parijs,1980 • 

2) Rensenbrink, "The anti-nuclear pbenomenon: a new look at 

fundamental human interests", New York, 1981. 

3) Kitscbelt, "Kernenergiepolitik, Arena eines gesellscbaft

lichen Konflikt", Frankfurt 1980. 

4) Kitschelt, blz 174 

5) Kitscbelt, blz XI 
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Hoofdstuk 1 de ontwikkeling van kernenergie 

vooraf 

De wijze waarop kernenergie in Nederland ontwikkeld is is 

typerend voor die van de grootschalige technologieen in het 

algemeen. Intensieve overheidssteun, geloof in vooruitgang 

en techniek en problemen met de beheersing van de technologie 

en haar gevolgen , zijn de kernmerken hiervan. 

Het is belangrijk vast te stellen dat kern~ 

enige geval is van een hoogtechnologische industrie. Het 

protest tegen kernenergie is dan ook niet te verklaren vanuit 

de kritiek op de techniek per se, maar moet in het geheel van 

de centralisering door grootschaligheid in onze maatschappij 

bekeken worden. Een tegenstander van kernenergie formuleert 

dit als volgt& 

"De ondertoon van het protest is dat onze samenleving 

vanaf 1964 meer en meer een samenleving van grote eenheden 

en grote machten is geworden. Grote multinationale onder

nemingen, grote militaire verbonden zoals de NATO, grote 
ekonomische samenhang. Iedereen heeft in zijn huis dingen staan 

uit Japan en Taiwan. Olie gaat de halve wereld rond, vanuit 

het Midden-Oosten om ons hier te helpen. De elektriciteits

voorziening is een zeer grote organisatie voor heel Nederland 

en iedereen weet dat het een volkomen ongekontroleerde or

ganisatie is. Het is ''n van de minst demokratische stukken 

van heel Nederland. De SEP die doet maar, er bestaat niet 

eens een elektriciteitswet in Nederland om daar banden aan 

te leggen. En dat voelt iedereen. Men voelt dat de SEP gewoon 

z'n eigen gang kan gaan. En men ziet grotere centrales en 

meer leidingen komen. Rijkswaterstaat, weer zo'n instantie, 

bouwt allemaal maar grote wegen. De steden breiden zich uit 

en slokken het land op, Bouwen Bijlmermeers. De grote olie

tankers worden alsmaar groter, de raffinaderijen worden in 

Moerdijk gedropt tegen de wil van de bevolking, we kunnen zo 

wel doorgaan. Het verkeer wordt alsmaar overheersender en 

zwaarwegender en iedereen heeft het gevoel; waar gaat het 
heen? De kleine winkel verdwijnt, je krijgt een grote winkel in 

de buurt. Steeds meer krijg je het gevoel van die hele wereld, 

die pakt me vast en ik kan geen kant meer op, overal zit ik 

vast. Het systeeem van sociale verzekeringen, onze sociale 

wetgeving, alles is groots geregeld, geburokratiseerd. En 

vanuit dat gevoel krijg je onvrede. Eigenlijk heeft de strijd 
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tegen de kernenergie helemaal niet de funktie de kernenrgie 

zelf aan te pakken, maar de funktie van een waarschuwingateken 

aan de machten in de samenleving, dat het niet langer aan

vaardbaar is om een samenleving te bouwen waarin de tech~ 

niache vooruitgang dermate overheerst dat de bereikbaarheid, 

aanschouwbaarbeid ea beheersbaarheid voor de individuele 

burger uit het verschiet verdwijnt." (1) 

Het gaat niet om de kernenenergie, maar om de maatschappij, daar 

komt het op neer. Van verschillende kanten wordt kernenrgie 

gezien als 'symbool', •toppunt van', 'kristallisatiepunt•, 

'aanleiding' of 'uitwas van' deze ontwikkeling van grootscha

ligheid. Het ligt daarom voor de hand de ontwikkelingsfase 

van kernenergie zelf te bekijken. Wie speelden daarbij een 

rol? Hoe zit het met de onkontroleerbaarheid? 

hoofdrolspelers 

De hoofdrolspelers bij de ontwikkeling van kernenergie 

in Nederland zijn: de overheid- de onderzoeksinstellingen 

de industrie - de elektriciteitsbedrijven. Het is moeilijk 

om direkt te spreken van 'de nederlandse atoomlobby' omdat 

deze vier partijen weliswaar allemaal pro-kernenergie varen, 

zij allen veer andere belangen hadden. 

De overheid zag kernenergie als onmisbare techniek in het 

streven naar ekanomische groei, werkgelegenheid en het op peil 

houden van de internationale konkurrentiepositie. Binnen de 

o,nderzoeksinstellingen speelde naast de dienstverling aan 

industrie en overheid, ook het ontwikkelen van kennis als 

doel op zichzelf om aanzien te ververven in de internationale 

wetenschappelijke wereld. De industrie hoopte tezijnertijd 

een stroom aan orders voor de bouw van kerncentrales binnen 

te krijgen. En de elektiriciteitsbedrijven tenslotte, 

zagen in kernenergie een manier om goedkoop elektriciteit te 

kunnen leveren. 

de onderzoeksfase 

In 1938 hebben twee Duitse natuurkundigen Otto Hahn en Pritz 
Strassman experimenten gedaan, waarbij zij erin slaagden 

uraniumatomen met een neutronenbombardement te splijten. 

Toen waren de konsekwentie& van kernsplijting nog niet te over 

zien. De eerste konsekwentie werd op augustus 1945 aan de hele 

wereld duidelijk toen de atoombommen hun vernietiging aanrich

ten in Japan. De tweede konsekwentie, namelijk de mogelijkheid 
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van het opwekken van kernenergie werd pas later duidelijk. 

Terwijl de Nederlandse elektriciteitsbedrijven na de Tweede 

Wereldoorlog begonnen met de wederopbouw van het elektriciteits

net kwamen er berichten uit de Verenigde Staten dat de mo

gelijkheid bestond om de energie die vrijkomt bij de kern

splijting te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. 
Dit 'Atoms-for-peace' programma was een internationale stimulans. 

In 1946 wordt de stichting FOM (Fundamenteel Onderzoek der 

Materie) opgericht, om de middelen van het ZWO (Zuiver wetenschap

pelijk Onderzoek) te verdelen over de instituten. E~n daarvan is 

het IKO (Instituut voor Kernfysisch Onderzoek). 

Professor Kistemaker wordt direkteur van het FOM en kan zo 

jaren achtereen werken aan zijn "ultracentrifuge-proc'd'"· 

Met het onderzoek naar deze verrijkingatechniek begoa hij 

al onder het bewind van de Duitsers,die hem de vrije baan 

lieten. De verrijking van uranium betekende immers het 

produceren van de grondstof voor kernwapens. Na de oorlog 

heette het, het produceren van brandstof voor vreedzaam 

gebruik van kernsplijting, namelijk energieopwekking. Kistema

kers onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de installatie 

van de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo. 

Een ander belangrijk man uit die tijd, Hans Max 

Hirschfeld, staat aan de wieg van de ontwikkeling van kern -

energie in Nederland. Tijdens de bezetting is Hirschfeld waar

nemend hoofd van het ministerie van Handel, nijverheid en scheep

vaart. Onder sijn bestuur wordt het bedrijfsleven steeds meer 

betrokken bij de Duitse oorlogsekonomie. 

"Een man als Hièchfeld, die het landsbelang zo kundig weet 

in te passen in de belangen van het nationale en internatio

nale bedrijfsleven, lijkt daarom uitermate geschikt om de 

ontwikkeling van atoomenergie te stimuleren. In juli 1955 
wordt hij bij koninklijk besluit benoemd tot voorzitter van 

de raad van bestuur van het Reaktor Centrum Nederland (RCI, 

later Energie Centrum Nederland), een instituut voor nu

kleair onderzoek, waarvan de oprichting, - om het in de woor -
den van de toenmalige minister van Ekonomiscbe Zaken Zijlstra 

te zeggen - 'de beginfase van kernfysisch onderzoek afsluit 

en het begin van een nieuwe fase betekent' ~ "(2) 

Het RCN moest de plannen tot de bouw van een eigen nederlandse 

reaktor verzorgen. Het parlement deelde het geloof van de 

bewindslieden in de heilzame nukleaire vooruitgang en 

nam in 1954 een vetevoorstelom een kernreaktor te bouwen 

aan. 
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Wie zaten er in het bestuur van de stichting en wie betaalde 

de kosten van het onderzoekswerk? De overheid droeg de helft 

van de kosten aan, het bedrijfsleven (o.m. Shell, Philips, 

AKU, Stork en Smit) een kwart, en de elektriciteitsbedrijven 

een kwart • 
.,De FOM nam wel niet financieel deel in wat het RCN ging 

heten, volgens minister Zijlstra was de deelname van dit 

insituut onmisbaar. Daarom kreeg ook de FOM evenals de in

dustrie een evenredige vertegenwoordiging in het bestuur. 

Als verbindingaorgaan tuBsen regering en reaktorcentrum 

werd een interdepartementale commissie voor Atoomenergie 

ingesteld, later omgedoopt tot Interdepartementeale Commissie 

voor de Kernenergie (ICK). ( •• ) De minister van Ekonomische 

Zaken zou voortaan als eerstverantwoordelijke minister 

inzake het RCN optreden."(3) 

Zo traden in de eerste fase,van het onderzoek , vooral de 

overheid en de wetenschappers op de voorgrond. De taak van 

de overheid lag vooral in het opbouwen van een gunstige 

intrastruktuur voor de ontwikkeleing van kernenrgie. 

In een toelichting op de Nota inzake de Kernenergie verwoordde 

de minister van Ekonomische Zaken de taak van de overheid als 

volgt: 

"Er dient te worden uitgegaan van de in ons land heersen

de maatschappelijke verhoudingen waarbij voor de centrale 

overheid geen heersende positie is weggelegd op bet gebied 

van de wetenschap, onderzoek en voortbrenging( •• ) Van de 

centrale overheid zal een sterk stimulerende werking 

moeten uitgaan, terwijl zij anderzijds de voorwaarden dient 

te scheppen voor een zo ruim mogelijke ontplooiing van het 

partikuliere initiatief." (4) 

Dit betekende in he·t geval van het RCN' veel geld geven, en 

weinig zeggenschap erover eisen. Een kadootje voor het 'par

tikuiier initiatief. Wat gingen de bedrijven metdeze voorwaar

den en stimulansen doen? 

de bouwfases de exploitanten 
De aanstaande kopers, de elektriciteitsbedrijven, van de 

energie, gaven de voorkeur aan een amerikaan& type reaktor. 

Verenigd binnen het SEP (Samenwerkende elektriciteitsbedrij

ven) hadden zij al langer belangstelling getoond voor kern

energie. E'n van hun organisaties, de KEMA (Keuring van 
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Elektrotechnische Materialen), was zelf al begonnen met 

reaktor onderzoek. Toen in 1965 met de bouw van de eerste 

kerncentrale werd begonnen te Dodewaard, richtten de elek

triciteitsbedrijven de n.v. Gemeenschappelijke Kernenergie

centra Nederland op {GKN), voor het beheer van de Dodewaard 

centrale. De SEP beheert het landelijke elektriciteitsnet 

en maakt ook de planning voor de uitbreiding van het net. 

Iedere provincie heeft een elektriciteitsbedrijf en dat wordt 

gekontroleerd door de Gedeputeerde Staten. Omdat de Sep 

echter landelijk plant en coördineert heeft zij eerder te maken 

met de landelijke overheid dan met de provinciale. Echter 

tegenover de landelijke overheid hoeft de SEP officieel geen 

verantwoording af te leggen. Door de centralisering wordt de 

kontrole door de provincies bemoeilijkt. In dit geval leidt 

centralisering tot een afname van de demokratische kontrole. 

de bouwfasea de indu~trie 

In 1956 begonnen de bedrijven RDM en Hollandse Signaal 
teaamen met het amerikaanse bedrijf General Electrio 

{voor de 'know-how')aan de bouw van de centrale Dodewaard. 

RDM is nu een onderdeel van RSV {Rijn Schelde Verolme) 

geworden, en de aandelen van de Hollandse Signaal apparaten 

fabriek zijn voor het meErendeel in bezit van de n.v. Philipa 

(5). Hoewel er wel wat misging, o.a. haarscheurtjes, wilden 

de reaktorbouwers na Dodewaard wel verdergaan. De order voor 

de bouw vaa de veel grotere centrale te Borssele ging echter 

hun neus voorbij. Deze centrale werd gebouwd door KWU 

(Kraftwerk Union) een westduitse firma. {AEG en Siemens). 

Hoe moest het nu verder? Het antwoordJ Kalkar. 

Uit de Kalkarkrant { uitgebracht n.a.av de demonstratie 

2 oktober 1982) lezen we: 

"De klub ~an industrielen die na de Tweede Wereldoorlog 

gezamenlijk over atoomproduktie begon na te denken {DSM, 

Hoogovens, Ketjen, Shell, BPM, Philips, AKU, RSV, en VMF) 

organiseerden zich in Neratoom (1959). Vanaf 1960 
nestelden zij zich op het (energie)politieke vlak in de 

regeringskommissie voor de kernenergie (ICK) samen met 

ambtenaren van het ministerie van Ekonomische Zaken, 

o.l,v. Philipsdirekteur Tromp. Deze kommissie 

subsiiieerde (met regeringsgeld) weer het natriumonderzoek 

van TNO enNeratoom (dus zichzelf) uit het 'fonds 

nukleaire industriele ontwikkeling'. (In Kalkar wordt een 
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natriumgekoelde snelle kweekreaktor gebouwd, K.K.) In 1963 
werd de 'kommissie Tromp uitgebreid met vertegenwoordigera 

van de elektriciteitsbedrijven en ging toen de 'induatrielle 

raad voor de kernenergie'heten. En toen er een beslissing 
genomen moest worden over Kalkar, was het deze IRX (waar ia

middels de VMF 1RSV, Philipsen ingenieursbedrijf Gomprimo 

de touwtjes in handen hadden) (6) die in feite de beslissing 

nam tot de nederlandse deelname (15%) en ook dit aandeel in de 

uitvoering uitbesteedde aan Neratoom (dus veer zichzelf!)-

Zo sleepten ze een slordige miljard gulden in de wacht aan 

onderzoeks en bouwopdrachten. Kortom: hoe de ene zak de andere 

vult ••• " (7) 

Hoe het komt dat de IRK zoveel invloed heeft gekregen hangt 

samen met de kernenergiewet. Haar invloed werd zo sterk dat 

het RCB met tegenzin moest inbinden door de pro-Kalkar 

beslissing. Deze beslissing betekende namelijk dat het on

derzoek van het RCN naar scheepsreaktorbouv stopgezet moest 

worden. 

"De kernenergiewet die in februari 1963 in het Staatsblad 

werd gepubliceerd, voorzag in een drietal adviescolleges 

voor het overheidsbeleid inzake de kernenerglef de 

Industriele Raad v.d. Kernenergie, de Centrale Raad v.d. 

Kernenergie en de Wetenschappelijke Raad v.d. Kernenergie. 

Deze raden verden grotendeel samengesteld uit vertegenwoor

digers van het bedrijfsleven, de elektriciteitsbedrijven 

en het RCN.( •• ) Met de samenstelling van deze adviesraden 

had de atoomlobby bereikt dat het vaderlandse kernenergie

beleid voortaan rechtreeks op de adviezen van de direkte 

belanghebben gebaseerd zou zijn." (8) 

Zoals bij het Kalkar-projekt werd ook bij de UCN-fabriek een 

samenwerking met andere landen opgezet. In 1969 werd de 

Ultra Centrifuge Nederland n.v. (UCN) opgericht. Aanvankelijk 

droeg de staat met 55% aandelen het aanvangsrisico. DSM en 

Philips hebben ieder 1o% en VMF en RSV ieder 7,5%. 
"De IRK merkt op dat er wegens geheimhouding rond het uc .. 
projekt in het begin enige aarzeling bestond bij de industrie 

om zich voor het projekt te interesseren. Deze aarzeling 

werd opgeheven door een groter inzicht in het projekt en 

omdat de nederlandse regering bereid was een 'onrendabele 

top' op zich te nemen" (9) 

De geschiedenis laat zien dat &n de geheimhouding niet werkte 

(in '80 kon de Pakistaanse onderzoeker Kahn geheimen ontvreemden) 
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en inmiddels heeft de overheid niet allen de onrendabele 

top, maar het onrendable geheel in handen, namelijk 99% 

van de aandel$n. 

Wat de Centrale Raad v.d. Kernenergie betreft, deze zou 

een koördinerende funktie moeten hebben. Dit was zelden 

nodig, zodat ze zelf voorstellde de CRK op te heffen, 

hetgeen in 1974 gebeurde. De Wetenschappelijke Raad v.d. 

Kernenergie was georienteerd op het gebied van internatio

naal nukleair onderzoek en sinds 1966 is de WRK zich meer 

gaan richten op algemenere aspekten van het wetenschaps

beleid en de plaats van nukleaire research hierbinnen. 

parlement en politieke partijen 

Uiteindelijk is voor de Nederlandse reaktorbouw er nog 

maar weinig over. Bedrijven als RSV en VMF hebben zich 

toegelegd op export en toelevering van onderdelen. 

De elektriciteitsbedrijven zijn vrijer geworden in de moge

lijkheid van bestellen en niet mee gebonden aan een 

' thuismarkt'. Klant is Koning en de positie van de 

Arnhemse Instellingen (SEP+KEMA) is hiermee versterkt. 

De industriehad een tijdlang invloed via de IRK, terwijl 

de overheid nauwelijks een beleid had en slechts 

voorwaarden schiep. Ook het parlement en de politieke 

partijen volgd,en trouw in het vooruitgangsgeloof. Ook 

de partijen ter linkerzijde, die heden ten dage de sluiting 

van kerncentrales in hun programma hebben staan, waren vbbr. 

Voor PvdA en CPN betekenden kerncentrales werkgelegenheid 

en ekonomische groei. De PSP ageerde wel tegen atoomwapens, 

maar was er nog niet uit of atoomenergie in z'n geheel 

of op onderdelen afgekeurd moest worden. De PPR was de eerste 

partij die een rechtstreeks anti-kernenergiestandpunt 

vertolkte. (10) 

De politieke partijen vereenzelvigden zich als het ware 

met het Ministerie van Ekonomische Zaken en de regering 

in het algemeen. Op zichzelf is dit niet zo vreemd, want 

elke politieke partij hoopt ooit eens in de regering 

komen, dus zelf regering te zijn. In de tijd van hoog

konjunktuur, zoals in de zestiger jaren, betekende regeren 

het sturen van de ekonomische groei. De politieke partijen 

begonnen anders te denken toen er eenmaal een buitenparle

mentair protest was laten horen. 

Bij de uitvoering van het kernenergiebeleid eind jaren 
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zestig, werd de bevolking gekonfronteerd met het verschijn

sel kernenergie. Informatie uit binnen- en buitenland over 

ongelukjes en gevaren verspreidde zich snel. Vanaf 1973 
bij de oprichting van de Anti-Kalkar-Kommittees was er 

sprake van een breed protest. 

De zekerheden van de vooruitgang waren niet meer zo zeker, 

en de ekonomische neergang begon zich langzaamaan af te 

tekenen. De kleinde linkse partijen, PPR en PSP waren begin 

jaren zeventig zelf aktief geworden in anti-kernenrgie 

groeperingen. P'vdA en CPN gingen beiden pas na 1975 overstag. 

(maar soms niet van harte). 

De stroom van informatie die op gang kwam over de geheim

houding (UCN) of het afvalprobleem, of de haarscheurtjes 

van Dodewaard bracht een beweging op gang. De overheid 

kreeg steeds meer te maken met kritiek uit het parlement 

en daarbuiten. 

van industrie- naar energiebeleid 

Het protest had invloed op het overheidsbeleid, maar te

gelijkertijd werd een andere faktor nog belangrijker, 

namelijk: de energiekrisis. De stagnatie van de olietoevoer 

uit het Midden-Oosten bracht bij ons de 'zogenaamde 

energiekrisis', in 1973. Iedereen schrok geweldig, en de 

overheid stortte zich op het ontwerpen van een energiebeleid. 

Achteraf blijkt dat de OPEC meer geld voor haar olie wil 

hebben, om de rijke westerse landen de grondstoffen niet 

kado te doen. Dit betekende eerder een 'winstkrisis' voor 

de oliemagnaten, dan dat er echt sprake was van een energie

krisis. Deze zogenaamde krisis werd aanleiding voor het 

in de energienota van minister ~Aardenne ontvouwde 

'diversificatiebeleid'. Dit energiebeleid steunt op de 

gedacht dat als men energie uit verschillende bronnen 

betrekt men niet afhankelijk is van éin bron, zodat 1973-
toestanden voorkomen kunnen worden. Wat zijn de voorgestel

de bronnen: gas, kolen, olie en ••• kernenergie. Zo kon de 

ontwikkeling van kernenergie, wat als industriebeleid 

feitelijk een mislukking was geworden, omgezet worden in 

een energiebeleid. Op allerlei manier wordt het publiek 

duidelijk gemaakt dat er een enstige energiekrisis is, 

sterker nog:' als we geen. kernenrgie nemen gaat het licht 

uit' zeggen de extremen. (11) 

Hoewel de ekonomische krisis allang een vaststaand feit 
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is, is dit energiebeleid gebaseerd op de gedachte van 

ekonomische groei. Het vreemde is dat men de nadruk 

legt op de energiekrisis, terwijl juist de voortgang van 

de produktie (waar energie voor nodig is) in krisis ver

keert. Niet onze energie , maar het milieu, de grondstoffen, 

de aarde de mens inkluis raakt op, als de produktie moet 

blijven stijgent 

Maar nee, diversifikatiebeleid, dus. Een mooi woord ook, 

om toch nog met kernenergie door te gaan. De rol van de 

overheid bij de ontwikkeling van kernenergie is dus verschoven 

van een voorwaardescheppend industriebeleid naar een 

energiebeleid. Hiermee is Ekonomische Zaken meer direkt 

betrokken geraakt bij de ontwikkeling van kernenergie. 

samenvattend 

- De overheid schiep royaal de voorwaarden voor het onderzoek 

ten behoeve van het industrieels kernenergieprogramma. 
De ontwikkeling van kernenrgie paste in een industrie

beleid, na 1973 werd het een energiebeleid. Na die tijd 

speelde de industrie een kleinere rol 

- De elektriciteitsbedrijven centraliseerden waardoor 

kontrole van buitenaf moeilijker werd. 

- De industrie had in politieke adviesorganen een 

aantal strategische posities veroverd, zodat waar de over

heid geen beleid voerde zijzelf dit konden invullen. 

Door de ingewikkeldheid van de materie was specialisatie 

vereist. Politici konden zich enkel verlaten op de deskundig

heid van de uitvoerende instellingen. Op die manier was er 

een klein aantal mannen (het waren nooit vrouwen) die meer

dere funkties bekleden.('dubbelfunkties') Het beleid 

van de verschillende raden kon zo 'op elkaar afgestemd' 

worden. 

- De partijdigheid van de overheid zorgde er eerst voor dat 
het protest buitenparlementair begon. Pas heel langzaam 

drong het protest door in bepaalde politieke partijen. 

Tegelijkertijd raakte de overheid meer direkt betrokken 

bij kernenrgie als onderdeel van haar eigen energiepolitiek. 

Van een 'neutrale overheid' kan dan geen sprake meer zijn. 



-18-

Noten , Hoofdstuk 1 
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februari 1982. 
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;) Ramaer, 32/33 

4) Uitham, de Vries, Zijlstra, "Kernenergie in Nederland, 

een onderzoek naar machtsstrukturen", uitg. Xeno, Gro

ningen, vinter 1977. blz 19 

5) Uitham/de Vries/zijlstra , blz 29 

6) In het boek ''Kernenergie in Nederland" wordt een 

netvèrkanalyse uitgevoerd, op de instellingen en raden 

die betrekking hebben op kernenergie. Op blz 71 geven de 

auteurs een schema van het netwerk rond de IRKJ zij 

konkluderen dat de IRK de meest centrale eenheid is 

binnen de industrie-sector, de resarch-sector, de 

elektriciteistsector, en de overheidssector. 

7) blz. 4 Kalkarkrant, zomer 1982, Nijmegen. 

8) Ramaer, blz 46. 
9) Uitham/de Vries/Zijlstra, blz 35 

10) Zie publikatie& onderzoek 'Geschiedenis en ontwikke

ling van de antikernenrgiebeweging in Nederland", van 

vakgroep doktrine-geschiedenis, FSW-a,UvA. Over de CPN 

en kernenrgie, Marius vd WesteringhJ over de PSP en 

kernenrgie, Jan Dirven., over de PvdA en kernenergie, Ries 

v.d. Wouden en Nico Ruiter. Amsterdam 1981/82. 

11) Nota Energiebeleid, deel1/Algemeen. Bijvoorbeeld blz 18 

"In verband met de verwachte onzekerheden rond de beschik

baarheid van aardolie is een verruiming van het aanbod 

van andere enrgiebronnen dringend noodzakelijk. Daarvoor 

zijn alternatieve bronnen, steenkool en kernenergie in 

beginsel inzetbaar". G.M.V. v. Aardenne, Den Haag 1979 
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Hoofdstuk 2 buitenparlementair protest en de reakties daarop 

protest en konflikt 

Terwijl de industrie en de overheid, dus ook de poli

tieke partijen met enthousiasme aan de uitvoering van het 

kernenergieprogramma begon, ontstond bij anderen langzaam 

de twijfel. De verontruating kwam het eerst van de kant 

van kritische wetenschappers en bleef zo beperkt tot 

kleine kring. Dat veranderde toen ook de Kabouters en de 

PROVO-beweging in het blaadje 'de Paniekzaaier' aandacht 

begonnen te schenken aan kernenergie. In de maalstroom van 

de gebeurtenissen van eind jaren zestig, begin jaren 

zeventig werd kernenergie als symbool van de vooruitgang, 

''n van de heilige huisjes die aangevallen werden. 

In 1973 wordt per wet de Kalkar-heffing bepaald. 

Dr·ie procent van het elektriciteitsverbruik wordt belast 

ten behoeve van het Nederlandse deel in de bouw van de 

snelle Kweekreaktor te Kalkar. Deze heffing werd aanlei

ding tot een weigeringsaktie, waarvoor door het hele land 

kommittee's werden opgezet. Deze Stroomgroepen Stop Kal

kar (later stop kernenergie) bestonden in ongeveer 

80 plaatsen. Een eerste bredere organisatie van de anti

kernenergiebeweging was geboren. 

Het protest was van aanvang af buitenparlementair. De 

overheid en de politieke partijen wisten aanvankelijk niet 

wat zij met het protest aan moesten. Jarenlang immers 

waren zij al mede verantwoordelijk voor de opbouw van de 

veelbelovende kerntechniek. Toor al degenen die geld en 

tijd hadden geinvesteerd in kernenergie kwam het protest 

als een onaangename verrassing. De gegevens die er beston

den over kernenergie werden niet graag openlijk gepre

senteerd (o.a. vanwege konkurrentie-situatie). Het wan 

trouwen in de atoompolitiek werd daardoor alleen maar 

versterkt. Binnen de jonge anti-kernenergiebeweging 

ging men onderzoek doen, informatie opsporen en versprei

den. Allerlei argumenten tegen kernenrgie werden ontwikkeld 

en onderbouwd. In de loop der tijd verscheen er een stroom 

aan brochures, boekjes, blaadjes tijdschriften etc. Steeds 

meer maatschappelijke groeperingen sloten zich aan bij de 

anti-kernenergiebeweging (zie hoofdstuk3). Op dit moment 

lijkt het erop dat er een paststelling is ontstaan: 
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er worden geen centrales bijgebouwd en er worden ook 

geen centrales. gesloten. Hier en daar worden nog diskussie& 

gevoerd over kernenergie, om 'nader tot elkaar te komen'. 

Voorbeelden daarvan zijne De Brede Maatschappelijke Dis

kussie, georganiseerd door de regering. De diskussie 

binnen het Nederlands Gesprekscantrum over kernenergie (0) 

En de interviews met voor-en tegenstanders georganiseerd door leden 

van de Orde van Organisatiedeskundigen. Deze laataten 

maakten een rapport over deze interviews. Hun konklusie 

luidt als volgta 
"Wanneer wij tenslotte de gehanteerde argumenten 

en de wederzijdse beeldvorming overzien komen we tot 

de conclusie dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er ooit 

een beslissing over de inrichting van onze maatschappij 

zal worden genomen op basis van consensus en dat het 

daarom onwaarschijnlijk is dat er een eenstemmige 

beslissing over kernenergie wordt genomen. 

De standpunten liggen in de meeste gevallen zo ver uit 

elkaar en er bestaat zo weinig wederzijds begrip en 

vertrouwen dat elke poging tot diskussie vergeefse 

moeite lijkt. Hoogstens zou dit tot een verdere inven

tarisatie van standpunten kunnen leiden. Gezien de 

huidige stand stand van zaken en de bekendheid van alle 

argumenten voor en tegen kernenrgie lijkt niemand met 

een verdere voortzetting van deze inventarisatie 

gediend.Een politieke beslissing over kernenergie in 

Nederland lijkt thans voor de hand te liggen, omdat wij 

verwachten dat voor het nemen van een dergelijke be

slissing niet veel nieuwe argumenten zullen worden aan

gedragen."(1) 

De schrijvers gaan hierbij van de vooronderstelling uit 

dat een beslissing over kernenergie er len is over de 

maatschappij. Dit lijkt mij een juiste vooronderstelling. 

Het is bovendien de reden waarom het vraagstuk van de 

kernenev,gie zo sterk gepolitiseerd, d.w.z. van maatschap

pelijke tegenstellingen doordrenkt is. Een diskussie blijkt 

al niet meer mogelijk, laat staan een kompromis. Dit zijn 

de kenmerken van een maatschappelijk konflikt, waarin een 

politieke beslissing nu juist onmogelijk lij~t. Het 

gebrekkig funktioneren van de politiek zelf ligt ten 

grondslag aan het konflikt. Hieronder wil ik een aantal 
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konfliktbeheersingsstrategieen laten zien, die echter 

ook (tot nu toe) geen politieke oplossing hebben kunnen 

bieden. Zij zijn allemaal gebaseerd op een bepaald 

beeld van de anti-kernenergiebeweging, een bepaalde 

verklaring ervan die onjuist is. Daarom ook faalt de 

'oplossing'. In sommige gevallen zelfs versterkt ze het 

konflikt. 

analyse van en strategie ten opzichte van de akb 

De bedoeling van het laten zien van verklaringen van de 

akb en bijbehorende 'konfliktoplossing'is het aantonen 

van belangen in elke strategie. Omdat het geen 'neutrale' 

oplossing is, kan het nooit de oplossing van het konflikt 

zijn. De 'politikunfähigkeit' is een feit, welke beste 

bedoelingen de konfliktbeheersers ook menen te hebben. 

A. Verzet tegen kernenergie als politieke samenzwering, 

het bedrijfsbelang. 

Er zijn weliswaar goedwillende burgers die tegen kern

energie zijn, maar zij zijn misleid door een harde kern. 

Bet gaat om een samenzwering van een kleine groep, die de 

bestaande orde omver wil werpen. Deze verklaring heeft 

de bedoeling om kernenrgietegenstanders te verdelen en te 

kriminaliseren. Een repressie-politiek wordt gerechtvaar

digd. Enerzijds wordt het kernenergiekonflikt gede

politiseerd, anderzijds krijgt zij een extra ideologische 

lading, namelijk die van het (anti•)kommunisme. 

Enige treffende uitspraken: 

(de eerste twee citaten komen uit een persoonlijke bij

drage van ir. Woldringh aan de BMD)(2) 

"De angst voor kernwapens is door bepaalde (politieke) 

kringen soms door onwetendheid, maar naar mijn aanvoelen 

ook vaan zeer bewust gebruikt (misbruikt) om de civiele 

toepassing van kernenergie verdacht te maken en zo• 

doende de eigen positie, dan wel die groepering waartoe 

waartoe men zich rekent, te versterken, daarbij wordt 

uit het oog verloren dat zulks de doeleinden van een 

ons sociale patroon duidelijk vijandig gezinde groot

macht in zeer hoge mate dient. 

Het attaqueren van kernenergie, vaak ook van onze 

gehele energieverzorgingssysteem, wordt helaas door een 

luiddruchtige maar duidelijke minderheid van de 
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'bevolking als hefboom gebruikt om onze sociale struk

tuur naar een geheel ander links gericht model. Geen 

beter middel hiertoe dan onze samenleving eerst 

"energy-starved" te maken." (3) 
De strategie die bij deze visie hoort is de volgendec 

"Het is dringend nodig dat parlement en regering weer 

leiding aan het land gaan geven in plaats van voortdurend 

angstvallig aan te lopen achter het luiddruchtigste, 

bijna altijd negatieve en ook duidelijk een minderheid 

vormende deel van de natie.( •• ) De moed moet bestaan 

bij hen die gekozen zijn in onze demokratiese insti

tuties om ook vereiste doch onpopulaire maatregelen te 

nemen, duidelijk te maken waarom die maatregelen 

noodzakelijk zijn, genomen en bekrachtigde besluiten uit 

te voeren zo nodig met kracht, niet te wijken voor 

de samenleving belemmerende akties van welke groepering 

dan ook, laat staan terreur van de straat.( •• ) Op 

deze wijze is een land niet te besturen, This is no 

way to run a railway, zeggen onze amerikaanse vrien

den." (4) 
Dit citaat laat niets aan duidelijk te wensen over: het 

zijn uiteindelijk staatsvijanden, dus 'lav-en-order' en 

de knoet erover. Deze Woldringh is ook niet de enige die 

er zo over denkt. De repressie van de overheid jegens 

bijvoorbeeld de Dodewaard-Gaat-Dicht akties(traangas!) 

lijkt evengoed gebaseerd op de 'law-en-order' gedachte. 

Of men nu van Thijn (pvdA) heet of Woldringh (VVD). 

Ook in het GITP-rapport (het genoemde rapport van de Orde 

van Organisatiedeskundigen)vinden we een paar mooie 

uitspzoaken: 

"Ik denk dat het uiteindelijke doel van de akb is om 

het westerse politieke systeem te ontwrichten en tot 

andere politieke systemen te komen. Een deel van de 

mensen is oprecht bang en stelt zich allerlei vragen 

of we met het technologie- en enrgiebeleid wel op 
de goeie weg zijn. Maar de mensen die de zaak starten 

en inspireren zijn tegen de huidige maatschappijvorm 

en streven naar een linkse diktatuur denk ik. "(5) 

De brede samenstelling van de anti-kernenrgie beweging 

wordt omgezet in een verdeel - en heers - taktiek. 
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De harde kern geeft aanleiding voor repressie, zodat 

'de goeden onder de slechten moeten lijden•. Het is 

bekend dat repressie van verzet slechts tot radikalisering, 

en dus verscherping van het konflikt leidt. (zie verder 

hoofdstuk 3). 

B. verzet tegen kernenergie als psychologie& fenomeen, 

vaardenkonflikt of ontwortelde kultuur. 

Deze visie hangt samen met de vorige. Het massaal worden 

van het protest heeft te maken met de psychologiese 

beinvloeding. De mens wordt onzeker gemaakt, en daarom is 

er een politiek nodig die het vertrouwen van de burgers 

in de wetenschap, de bestuurders en deskundigen herstelt. 

In deze visie wordt het protest gereduceerd tot een 

individueel prsychologies probleem en wordt de inhoud 

van het protest niet serieus genomen. Een citaat uit het 

GITP-rapport van een voorstander van kernenergie: 

"Het mysticisme dat in die akb meespeelt. Er is met deze 

mensen niet te praten over zaken. Het is praten met een 

mystieke achtergrond. Nuchtere mensen zijn nauwlijks 

anti-kernenergie. Neem zo'n boekje als 'Met je hoofd 

in de volken en je voeten in de modder•, de diskussie 

over kernenergie komt in het hele boekje niet voor. 

Misschien een halve alinea in een boek van 160 blz, 

met een paar dooddoeners en de zaak is afgedaan. 

Voor de rest is het geleuter over demonstreren, over 

de maatschappij, over de technokratie die niet werkt."(~) 

Een andere voorstander van kernenrgie in het GITP-rapport: 

"daarbij speelt nu een rol dat men het vertrouwen in de 

technologie als brenger van voorspoed verliest. Kern

energie is een aangrijpingspunt tot verzet, voor meestal 

jonge mensen, die met rancunes jegens deze maatschappij 

rondlopen. Vaak heeft men weinig feitenkennis en 

meningen gebaseerd op onzakelijke argumenten." (7) 

Een andere verklaring voor de anti-kernenergiebeweging 
die voorbijgaat aan de inhoud van het protest is die van 

de angst. Angst zou de drijfveer zijn van de beweging. 

Professor R6ling formuleert deze visie in de diskussie 

van het Nederlands Gesprekscantrum over kernenergie& 

"Blijkbaar heeft de mens een behoefte om zijn 

levensangst een grondslag te geven. In onze christe-



-24-

lijke kultuur voldeed de duivel aan dese behoefte. 

Met het verminderen van het religieuze in het dage

lijks leven is ook het duivelsbeeld gesekulariseerd. 

Voor de 'en is dat het kommunisme , de Sovjet Unie, 

voor de ander de atoomenergie."(8) 

Hoe begripvol of zorgelijk sommige vaderlijke types ook 

kunnen zijn voor de 'gevoelens van jongeren', het blijft 

in hun ogen nodig dat het vertrouwen herstelt wordt. 

Want (de vooronderstelling•) het wantrouwen is niet 

reëel, maar iets psychologie&. 

c. Verzet tegen kernenergie als kommunikatie-probleem, 

de technokratiese visie. 

Deze opvatting heeft weliswaar oo~voor de aard van het 

konflikt, maar beschouwt het konflikt als een technies

bestuurlijk probleem. Er zouden een aantal methodes ont

wikkeld moeten worden die de kommuniaktie tussen de ver

schillende partijen verbetert en dan wordt de zaak wel 

opgelost. De Orde van Organisatiedeskundigen (de naam 

zegt het al) hebben het GITP-rapport "Voor en tegen 

kernenrgie" met een dergelijk uitgangspunt gemaakte 

"De toekomstige energievoorziening, en met name de vraag 

ot kernenergie daarin een plaats zal hebben, is de 

laatste jaren een veelbesproken onderwerp in Nederland. 

Het lijkt niet overdreven om het als een van de moei

lijkste diskussiepunten van dit moment te beschouwen. 

Een van de vele participanten, of zo men wil partijen, 

in deze diskussie is de n.v. Gemeenschappelijke Kern

centrale Nederland (GKN). Deze organisatie heeft 

in het begin van 1981 besloten een onderzoek onder voor

en tegenstanders van kernenergie te laten verrichten 

met als doel een bijdrage te leveren aan een verbetering 

van de communicatie rond het thema kernenergie." (9) 

De vooronderstelling die aan deze invalshoek ten grond

slag ligt is dat feiten en argumenten op zichzelf een 

overtuigingskracht hebben. Men houdt vast aan de objek

tieve waarde van de wetenschap en deskundigheid. Dit 

betekent voorbijgaan aan de verwikkeling die tussen 
maatschappij en wetenschap bestaat. 

Het voorbijgaan aan de relatie tussen maatschappij 
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en wetenschap, kan aan wetenschap of 'de deskundige' 

een betekenis op zichzelf geven. Een uitspraak ver-

dient navolging, omdát het wetenschappelijk is, zo 

luidt dan de redenering. Het is niet meer zo dat weten

schap het produkt is van de maatschappij. De deskundigen 

zouden het liever andersom zien. Zo ontstaat er een vreemde 

scheiding tussen wat wetenschappelijk wenselijk is 

en was sociaal wenselijk is. En er ontstaat binnen ''n 

persoon zelfs een scheiding tussen de 'mens' en de 

'deskundige', als we de uitspraak van professor Ir. 

D.N. Dietz noteren: 

"Op menselijk gebied ben ik geen deskundige, dus 

daar heb ik geen oordeel over. Echter als mijnbouw

kundige weet ik dat er in Nederland zoutkoepels te 

vinden zijn, die geschikt zijn voor de opslag van 

radioaktief afva1•(10) 

Dhr. Hermans, lid van de commissie Kernenergie van het 

Nederlands Gesprekscentrum, vindt eigenlijk dat kennis 

van zaken pas recht geeft op de mogelijkheid van diskussie. 

Burgers die geen feitenkennis bezitten, moeten maar hun 

mond houden en de diskussie overlaten aan de deskundigen, 

is de achterliggende gedachte& 

"De heer Hermans denkt dat ook bij een dreigend energie

tekort de mensen gewoon niet geloven dat er tekorten 

zijn. Diskussie& houden gewoon op als je niet weet 

waar je het over hebt. Als je nagaat hoeveel barrels 

olie de v.s. nodig hebben per jaar, dan gaat dat om 

zulke hoeveelheden, dat je je dat nauwlijks kunt 

voorstellen. De mensen kennen die hoeveelheden niet.61) 

(Dr. Ir. M.E.A. Hermans is werkzaam bij de KEMA, 

en prof. Ir. D.N. Dietz is werkzaam bij de afdeling 

mijnbouw van de TH te Delft.) 
Nog bonter wordt het wanneer kernenrgietegenstanders 

wel met feitenkennis en onderzoeken aan komen zetten. 

Op een controverse-zitting van de Brede Maatschappelijke 

Diskussie,over radio-aktief afval,in Groningen werd 

in kritiek op het dumpen van radio-aktief afval in zee 

een amerikaans onderzoek aangehaald wat de schade van 

dumping aan het zeemilieu heeft aangetoond. Tot vermaak 

van de zaal pareerde dhr Erpers Rooyaards (KEMA) met de 

zin& 

"Maar 'chte deskundigen beweren ••••• " (12) 
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Dat het bij het kernenrgiekonflikt niet alleen gaat om 

de waarde van objektieve feiten, maar ook om andere 

waarden als, ethische en politieke, blijkt ook uit het on

derzoek van de Oostenrijkse sociologe Belga Nowotny. 

In "Kernenergie, Ge.fahr oder Notwendigkeit" (13) be

schrijft zij hoe eind jaren-'70 in Oostenrijk een 

publieke diskussie gevoerd werd over kernenergie. Des

kundigen, zowel voor- als tegenstanders, waren door de 

regering opgetrommeld, om in het openbaar te debatteren. 

De bedoeling was dat het publiek toe. keek, luisterde, 

leerde en 'rationele konklusies' trok. Het liep helaas 

andersa het werd een groot spektakel~ het publiek 

mengde zich in de diskussie, en menigeen zal pret aan 

de zittingen beleefd hebben. Belga Nowotny schrijftc 

"Für die meiste Gegner liegen die Gründe der eigenen 

Haltung in einem ineinander verflochtenen ·Bündel von 

Argumenten, die quer durch mebrere Bereicbe laufen 

und verschied~ne Ebenen der Ablehnung umfassen. Der 

wichtigste Unterschied zwischen ihnen und die Befür

worter bestebt darin, daas für die Gegner die scharfe 

Trennung zwischen einem wissenscbaftlichen und einem 

auserwissenschaftlichen Bereich Relevanz verloren hat."(14) 
Omdat de technologie de maatschappelijke behoeften over

stijgt, of zich zelfs daartegen keert, wordt de bijbe

horende techniese kennis waardeloos aangezien het om 

maatschappelijke vragen gaat. Kernenrgie is een typerend 

geval waarin de autoriteit van de techniese wetenschap 

wordt aangetast. Het inzetten van de autoriteit van 

'objektieve kennis' als machtefaktor in het konflikt, 

geeft zelf aan dat het eerder om macht gaat dan om de 

kracht van 'objektiviteit', zodat de 'deskundige' zijn 

eigen positie ondergraaft. 

D.verzet tegen kernenergie als gevolg van gebrek aan parti-

cipatie. 
Dit is een kijk op de zaak die de politiek op zichzelf 

probeert te rationaliseren. Er is een kloof ontstaan 

tussen bestuur en burgers. Er moet nu gezocht worden naar 

een techniek, die hier een oplossing voor vindt. Deze 

visie sluit aan bij die van c: het kommunikatieprobleem. 

Het gaat ook hier om het zoeken naar een techniese op

lossing binnen de liberaal-pluralistiese visie, die de 
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kloof als oorzaak van het konflikt moet overbruggen. 

Opnieuw gaat het niet om de inhoud van het konflikt, 

maar om de procedure. Het meest voordehandliggende 

voorbeeld, is de gedachte die ligt achter de organisatie 

van de Brede Maatschappelijke Diskussie. In de opzet

nota van de regring, over de "maatschappelijke diskussie 

over toepassing van kernenrgie voor elektriciteitsopwek

king", lezen we 

"Op basis van de aldus ter beschikking komende infor

matie moet een diepgaande meningsvorming in zo groot 

mogelijke kring worden gestimuleerd. 

1. Onder onafhankelijke leiding dient daartoe een 

diskussie te worden georganiseerd waarin veelzijdige 

participatie op ruime schaal door de bevolking is 

verzekerd. ( •• ) 

2. De maatschappelijke diskussie dient uit te 

monden in een systematische verzameling en evaluatie 

van naar voren gebrachte opvattingen, feiten en in

zichten ten behoeve van de besluitvorming door rege

ring en parlement."(15) 

Veel kritiek op de(Bred~Maatschappelijke Diskussie is 

gekomen van de kant van de anti-kernenrgiebeweging zelf. 

Desondanks is de BMD wel door gegaan. Een miljoenen

cirkus, waarvan het beoogde doel, de participatie, 

twijfelachtig wordt als de akb niet of soms onder 

proteat meedoet. Een greep uit de kritieken: 

"Een deel van de akb heeft al aangekondigd de MD te 

willen boykotten. Waarom ? De MD suggereert dat er in 

deze maatschappij een eerlijke besluitvorming op grote 

schaal plaats kan vinden. Daarbij gaat de MD voorbij 

aan de grote verschillen in macht in deze maatschap

pij, de ongelijke kansen en invloed die mensen hebben. 

Neem bijvoorbeeld de rol van grote bedrijven, vooral 

van olie-multinationals. Behalve dat zij ontzettend 

veel middelen hebben om de publieke opinie te beïn

vloeden, houden zij ook veel informatie achter- uit 

konkurrentieoverwegingen zeggen ze - over voorrraden 

van olie, kolen en gas. Door die grote bedrijven, maar 

ook door het parlement worden al tijdens de MD allerlei 

besluiten genomen die in feite vooruitlopen op de uit

komst van de MD. De multinationals investeren miljarden 
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in bijvoorbeel kolenopslag-plaatsen en kolenvergas

singsinstallaties. Dat bewerkstelligt dat grootscha

lige energieopwekking met behulp van kolen alvast 

zeker ~en van de uitkomsten van de MD zal zijn. 

Ook het parlement neemt dergelijke besluiten, bijvoor

beeld door toestemming te geven voor de uitbreiding 

van de UCN- Almelo en de goedkeuring van de Cogema

kontrakten. Ook een besluit dat genomen is over de ke

telbouw in Nederland loopt vooruit op de uitkomst van 

de MD. " (16) 

Zoals in hoofdstuk 1 al werd beschreven, werd kernenergie 

ontwikkeld en als voldongen feit gepresenteerd. Vanwege 

de grootschaligheid spelen de belangen van enorme in

vesteringen een rol. De Maatschappelijke Diskussie doet 

hier niets aan ar. Sterker noga de geloofwaardigheid van 

een dergelijke diskussie wordt al bij voorbaat aangetast, 

door de voldongen-feiten-politiek die uit het vrij onder

nemen volgt. 

In het tijdschrift Arbeid en Milieu, plaatst E. Talstra 

de BMD in het bredere kader vancverzet-inspraak-inkapseling. 

"In de zestiger jaren was de term inspraak korte tijd 

strijdkreet van oppositionele bewegingen. Na een eerste 

schrikreaktie van de kant van de autoriteiten - hier en 

daar sneuvelde een bestuurder - werd de term al snel van 

haar lading ontdaan en in het bestuurlijk jargon ge

integreerde Langzamerhand is er een situatie ontstaan 

waarbij bestuurders bijna opdringerig zijn geworden in 

hun streven de bevolking bij het tot stand komen van 

hun beleid te betrekken. Bewust of onbewust maken ze 

daarmee hun politieke verantwoordelijkheid onzicht

baar; in de meeste gevallen is er sprake van overdracht 

van verantwoordelijkheden aan de bevolking. Dit alles 

gebeurt nog steeds onder de noemer inspraak. Taal is 

machta neem het spraakgebruik van je opponent over, geef 

er een andere inhoud aan en het versterkt je eigen 

positie. (17) 

De BMD is als mammoet-inspraak procedure bedoeld om het 

falen van de politiek te maskeren. Het konflikt rond 

kernenrgie is allang niet meer politiek op te lossen, en 

de overheid heeft zich behoorlijk vertild aan een derge

lijke grootschalige technologie. Nu de problemen zich 
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beginnen af te tekenen worden de burgers medeverantwoor

delijk gesteld, en probeert de overheid bevokingsgroepen 

aan zich te binden. Zoals gezegd, heeft het grootste deel 

van de anti-kernenergiebeweging deze strategie doorzien, 

en laat zich dan ook niet binden. 

samenvattend: 

De volgende strategiëen om uit het kernenergiekonflikt 

te komen hebben we nu gehada versterken van de macht van 

de centrale overheid, 'law-and-order', repressie van het ver

zet(A), vervolgens kwam de vaderlijke bezorgdheid die het 

vertrouwen van de burgers ia de autoriteiten moest 

herstellen evenals het geloof in de wetenschap (B). 
Dan kvamen bij C en D de meer technies-procedurele op

lossingen van het verbeteren van de onderlinge kommuni

katie op basis van argumenten, en de bevordering van de 

participatie van burgers bij de besluitvorming rond 

kernenrgie. 

Deze strategiëen zijn gebaseerd op ondeugdelijke analyses 

van de akb, over de 'harde kern', angst als motivatie, 

ondeskundigheid en gebrekkige paricipatie. Zoals 

in hoofdstuk 3 zal worden laten zien is de samenstelling 

van de akb heel breed, en is de verharding in opstelling 

bij bepaalde groepen juist het gevolg van de repressie

politiek. In hoofdstuk 1 zijn voldoende de gronden aan

gegeven waarom het wantrouwen jegens overheid en onderzoe

kers bestond. Deze laatsten konden immers niet bogen op 

een neutrale houding. Dat de participatie- en inspraak

procedure van de BMD mislukt staat al bij voorbaat vast, 

omdat een groot deel van de akb niet meedoet, of gedeel

telijk meedoet. Zij willen niet verantwoordelijk gemaakt 

worden voor een falend beleid. 

Nu zal ik in hoofdstuk drie proberen een betere ver

klaring voor de akb en haar ontwikkeling geven. Dit zal 

leiden tot een andere inschatting van de situatie, dan 

die van de 'konfliktoplossers'. 
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Noten, hoofdstuk 2 

0) Het Nederlands Gesprekscentrum is een organisatie die 
na W.O.II werd opgericht om groepen van'verschillende 

levensbeschouwelijke groeperingen tot elkaar te brengen•. 

Het ging om het doorbreken van. de verzuiling. Nu de ont

zuiling zo langzamerhand een feit is, organiseren zij 

nog steeds gesprekken tussen groepen, maar dan over meer 

algemene maatschappelijk hete hangijzers {bijvoorbeeld: 

'deskundigheid en demokratie', 'de grote stad', 'emanci

patie van de vrouw', en 'kernenergie') Het NGC wordt 

gefinancierd door donateurs. (soort elitaire middenklasse) 
1) R. van •t Hullenaar enD. van Koningsveld schreven als 

organisatiedeskundigen in opdracht van het GKN een rapport 

"voor en tegen kernenergie", een inventarisatie van 

stàndpunten en wederzijdse beeldvorming op basis van interviews. 

2) Ir. Woldringh is nu gepensioneerd, was o.a. adviseur 

van het ministerie van wetenschapsbeleid en techniese vraag
stukken. 
3) Woldringh, blz. B 13 

4) Woldringh, blz. B 6 

5) "Voor en tegen kernenergie", GITP-rapport, Berg en Dal 

februari 1982, blz 75 

6) GITP-rapport,62 

7) GITP-rapport, 73 

8) notulen NGC 520-5 

9) GITP-rapport, 1 
10) gehoord op BMD-kontroverse zitting over afval in Groningen. 

11) notulen NGC 550-1 

12) zitting vond plaats 6/10/ 1 82, zie verslag van Kaisa in BLUF 

13) Helga Nowotny, "Kernenergie, Gefahr oder Notwendigkeit", 

Suhrkamp, Frankfurt 1979. 
14) Nowotny, blz 130/131 

15) Tweede Kamer, zitting 1978-1979. 15.100, nr 18, blz 2 
16) Frank van Loo, in Onderstroom, nr 1 6e jrg, Nijmegen jan '82 
17) E. Talstra, in Arbeid en Milieu, nr 2 1e jrg. A1 dam, feb 1 80 
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Hoofdstuk 3 ontstaan en ontwikkeling van de akb 

Zoals kernenergie beschouwd kan worden als een 

voorbeeld van een grootschalige technologie, zo kan 

de anti-kernenrgie beweging gezien worden als een 

voorbeeld van de buitenparlementaire bewegingen die 

sinds bet eind van de jaren zestig aktief waren. 

Van deze bewegingen noem ik: de studentenbeweging, 

de vrouwenbeweging, de milieubeweging, de vredes

of anti-militaristièse beweging, de kraakbeweging, 

de derde wereld-beweging. In wisselende intensiteit en 

op verschillende momenten begaven deze bewegingen 

zich in het politieke krachtenveld. Behalve dat ze 

'beweging' zijn en voornamelijk 'buitenparlementair', zijn 

er nog meer gemeenschappelijke kenmerken: 

- zich organiseren rond een min of meer konkreet probleem 

zonder een plan voor de maatschappij als geheel klaar 

te hebben. 

- geen of weinig hierachische organisatievorm 

Ook voor de anti-kernenrgiebweging, aanvankelijk een 

onderdeel van de milieubeweging, gelden deze kenmerken. 

Wat opvallend is aan bewegingen in het algemeen, is dat 

zij, in vergelijking met politieke partijen, veel minder 

duidelijk ''n strategie hebben. Over bet algemeen zijn 

er ongeveer drie posities waar te nemen binnen elke 

beweging, die een soort'taakverdeling' van strategiëen oplevert. 

Ik zal hieronder een schema geven met voorbeelden, ook 

voor wat betreft de akb. Het belang van het schema is 

dat een verschuiving in de kolommen een verschuiving 

van het konflikt, in ons geval rond kernenrgie, duide-

lijk maakt. Zo zal iedereen beamen dat bij het 'onder-

werp wonen' tegenwoordig de kraakbeweging in kolom~, 

aangeeft dat een konflikt ligt rond huisvesting. Zo ook, 

was kolom drie lange tijd leeg voor de anti-kernenrgie 

beweging, maar kan nu bij het onderwerp 'milieu' in 

de derde kolom "Dodewaard-gaat-Dicht" en de "Breek 

Atoomketen Nederland ingevuld worden. 

De kwalitatieve en kwantitatieve groei van de groepen 

in kolom drie, is van de tweede helft van de jaren zeventig 

of gater. De verscherping van het kernenrgiekonflikt 

staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van alge

menere verscherping van tegenstellingen. 
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De drie kolommen vormen als het ware een schaal, 

van meer of minder afstand tot de traditionele vorm 

van politiek en de politieke partijen. De indeling 

is daarom niet absoluut. (1) 

sociale basis 

In navolging van Kitschelt zal ik een beeld schetsen van 

de sociale basis van de akb. Echter, de groep 'vrouwen' 

heb ik zelf toegevoegd. Deze basis loopt vaak parallel aan 
de kolommen. Er zijn voer sociale groepen te 

onderscheiden, die deel uit maken van de anti

kernenergiebeweging: 

1. mensen met een hoge opleiding en een redelijk 

goede baan (middenklasse), die ondanks of juist 

danzij hun materieel goede positie oog hebben voor de 

niet-materialistiese eisen van 'de kwaliteit van het 

bestaan', zoals een gezond milieu in dit geval. 

2. vrouwen, die als groep nooit geprofiteerd hebben van 

de ekonomische vooruitgang in de zin van geld, status 

of karriere, 'n die ook door hun vermogen kinderen te 

baren een andere houding hebben ten opzichte van de 

vernietigende produktie. 

3. mensen die op het platteland leven en voor hun 

materieel bestaan afhankelijk zijn van het land, de 

natuur, zelf. Zoals boeren en tuinders. 

4. jongeren, studenten, werklozen, enz. Kortom: mensen 

die geen vaste baan hebben en voor wie de toekomst niet 

beter lijkt. Het begrip 'ekonomische vooruitgang' geldt 

niet voor hen. 

Voor de eerste groep is een technologie als kernenergie 

een aantasting van het milieu, de leefomgeving. Zij 

hebben vaak een hoge opleiding en ontwikkelen een hoge 

mate van 'tegendeskundigheid' t.op.v voorstanders van 
kernenergie. De organisaties, Stichting Natuur&Milieu 

en b.v. een partij als D'66 zijn hiervan een voorbeeld. 

Het doel van de Stichting Natuur&Milieu: 

''Een goed milieu is een zo algemeen belang dat het 

vanzelfsprekend behartigd dient te worden door de 

overheid. Toch raakt het nogal eens in de verdrukking 
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tussen andere belangen die eveneens worden gediend 

door de overheid - of waartegen die overheid onvoldoen

de weerstand kan bieden. Er ligt daarom voorlopig 

nog een grote taak voor milieubeschermers watbetreft 

het stimuleren van verschillende overheden, zowel tot 

het maken van milieubeschermende wetten en verordenin

gen als tot het handhaven van de reeds bestaande 

milieuwetgeving. "(2) 

Deze gerichtheid op de overheid heeft gevolgen voor 

de organisatievorm en wijze van werken van de stich

ting. Men moet goed voor de dag komen, als een waar

dig onderhandelingapartner voor de overheden. Daarom 

is de organisatie van Natuur en Milieu als het ware een 

kopie van die van de overheidsinstellingen. We noteren 

de ervaringen van enkele jonge onderzoekers van het 

boek "Geen atoomafval in zee" a 

"Natuur en Milieu vormde een belangrijke motor achter 

de verschillende procedures die de afgelopen jaren 

in Nederland tegen de dumping zijn aangespannen. 

Reden genoeg om een bezoek aan deze organisatie 

af te leggen. 

Dat leverde een aantal verwachte en een aantal on

verwachte indrukken op. Bij een aantal degelijk 

gerestaureerde panden in de Utrechtse binnenstad 

vroegen we ons af of we wel aan het goede adres waren. 

De glazen deur met afstandsbediening ging evenwel echt 

voor ons open en een sekretàresse zei ons dat ook 

N&M in dit pand gevestigd was. Het rondlopen van 

enkele bebaarde mannen bevestigde de aanwezigheid van 

milieubeschermers. (Een snelle blik in de tiepkamer 

leerde overigens dat daar voornamelijk vrouwen werk

zaam waren)."(3) 

Het blijkt dat deze eerste groep kwa strategie past in 

kolom 1 van het schema. Het behoeft geen verdere uit

leg dat ook D'66 een sociale basis van hogeropgeleiden, 

en midden-klasse mensen kent. 

Bij de tweede groep moet misschien vooraf gesteld 

worden dat het aantal aktieve vrouwen in de anti

kernenrgiebeweging opvallend groot is, vergeleken met 

andere politieke organisaties (politieke partijen b.v.) 
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Bij de Dodewaard-Gaat-Dicht aktie van1980 werd het aantal 

aanwezige vrouwen op meer dan de helft geschat. 

In Denemarken werd in opdracht van de QQA. een enquête 

gehouden onder de bevolking met de vraag 'wilt u dat 

kernenergie in Denemarken geintroduceerd wordt, ja of 

nee?'. 61%van de ondervraagden antwoordde nee. 73% 

van de vrouwen antwoordde nee, en 1o% met ja. Van de 

mannen antwoordde 49% nee en 35% ja. (4) 
De reden dat vrouwen zo sterk anti-kernenergie zijn, 

zo hoor je vaak, is dat zij kinderen gebaard hebben en 

meestal opgevoed, en dat die moeite niet voor niets 

moet zijn. Vrouwen voelen zich sneller verantwoorde-

lijk voor de toekomst van hun kinderen en het leven, 

in het algemeen. Feitelijk worden zij ook door de 

organisatie van onze maatschappij verantwoordelijk 

gemaakt: het zijn over het algemeen nog steeds de vrouwen 

die voor de kinderen moeten zorgen. Marjan uit Hippo

lytushoef, aktiefin het Wieringermeerder Energiekom

mitee vertelt: 

"De kinderen vinden akties ook prachtig. Ze willen 

altijd wel mee. Ze merken wel dat niemand anders in 

het dorp zo denkt als zij. Ze zijn tien, twaalf en 

vijf jaar oud. Ja, het speelt ook mee dat ik kinderen 

heb dat ik tegen kernenergie ben. Het gaat ook om hun 

toekomst. Maar die toekomst is tegenwoordig al zo 

raar met kernenergie en kernwapens, dat je je af

vraagt of het nog wel zinnig is om je kinderen naar 

school te sturen en aan het.huiswerk te zetten. 

Je doet wat je kan, je blijft niet thuis zitten."(5) 

Vrouwen worden niet alleen aktief vanwege kinderen maar 

ook voor hunzelf. Wanneer zij eenmaal de straat opgaan, 

veranderd er veel. Je leert een hoop en je maakt een 

hoop mee, wat je tussen de vier muren van het huis 

nooit zou meemakena een vrouw die aktief was bij de 

bezetting van de bouwplaats in Whyl (BRD)vertelt: 

''Mal aus den eigenen vier Wänden heraus zu kommen, 

mit andere Frauen zu reden, sich gegenseitig Mut 

machen öffentlich zu reden, und auch ein zwischenruf 

wagen wenn jemand zu lange reaet, bei der Vorberei

tung von Protestaktionen die eigenen Ohnmacht über

winden und dabei neue Freundinnen und Freunde zu 
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machen. Das waren ebensowichtige Erlebnisse in den 

Bürgerinitiatieven wie die grossen bekannten 

Demonstrationen." (6) 

Wat de gevaren zijn van vrouwen aanspreken op hun moe

derschap en verantwoordelijkheid en wat de positieve 

kanten zijn van de toenemende publieke aktiviteit van 

vrouwen tegen kernenergie en kernwapens, blijft voor 

de vrouwenbeweging een punt van diskussie. (7) 

De vrouwen waar het hier om gaat zijn vaak wat ouder 

en hebben het feminisme niet bewust in hun vaandel 

staan, zoals de meer jonge vrouwen. De laatste horen 

eerder bij groep 4, en de oudere vrouwen treffen we 

aan in plaatselijke groepen of bijvoorbeeld de groep 

50+ tegen kerngeweld. De 50+ groep is officieel gemengd, 

maar inde praktijk blijkt dat het meerendeel uit vrouwen 

bestaat. 

De derde groep organiseert zich ook in plaatselijke 

kommitees op het platteland. Een bekend voorbeeld van 

boerenprotest is dat van de boeren in Noord-Oost 

Groningen die met hun traktoren erop uittrokken om te 

demonstreren tegen de proefboringen naar zoutkoepels 

als opslag plaats voor radio-aktief afval (1978). 

Ongeveer twee jaar later maakte minister van Aardenne 

bekend dat de regering de Noord-Oost polder een geschik

te plaats leek voor de bouw van twee 1000 MGW centrales. 

De in 1980 opgerichte groep "Boeren tegen kernenergie" 

protesteerde hiertegen. Zij verzamelden informatie over 

het onderwerp landbouw-en-kernenergie en trokken daar

mee rond om de plaatselijke bevolking te informeren. 

Vijf jonge boeren uit de Noord-Oostpolder schreven 

de nota "Stralende toekomst in de landbouw?". Ook 

nodigde deze groep Jane Lee , een boerin uit de buurt 

van Harrisburg uit om te vertellen over de gevolgen 

van de ramp met de kerncentrale daar. Zij vertelde hoe 

ze afwijkingen, ziektes en miskramen konstateerde in 

haar veestapel, na het ongeluk. Vooralsnog bevinden 

deze groepringen zich in kolom twee, maar geruchten 

doen reeds de ronde dat wanneer de opslag van radio

aktief afval in Groningen doorgaat, de boeren bereid 

zijn om heel ver te gaan. 
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De vierde groep is een bonte mengeling en wordt aan

duidt met trefwoorden ales studenten, werklozen, jonge

ren, etc. Het gemeenschappelijke is dat het mensen zijn 

voor wie de (ekonomiache) toekomst er niet al te roos

kleurig uitziet. Tegelijkertijd hebben zij,als uit

vloeisel van de welvaart van de jaren zestig, wel vaak 

uitgebreid onderwijs gevolgd. Met de mogelijkheid van 

een kritische kijk op de wereld en niet gehinderd door 

de dwang van het arbeidsproces , kunnen hier 

radikalere visies of utopiëen worden ontwikkeld. 

De steeds groter wordende werkloosheid gooit hier nog 

een schepje bovenop. Veel tijd en weinig geld a dus 

ook veel tijd om na te denken en aktie te voeren. 

Door praten en ervaringen opdoen met akties ontstaat 

steeds meer een samenhangende visie over hoe de 

wereld in elkaar zit en b.v. kernenergie daarin past. 

Het is dan ook geen toeval dat er een zekere ver~ 

menging plaatsvindt van anti-kernenergie, femi·nisme, 

kraken, anti-militarisme, wat betreft akties 

doen en ideologie. Bij akties ondersteun je elkaar en 

de politieke filosofie is gemeenschappelijk: buiten 

de instituties om werken, anarchieties of 'autonoom'. 

In hoeverre er een duidelijke anti-kapitalistiese 

visie aanwezig is hangt ook samen met de herkomst 

van de individuele aktivist. Het is bekend dat b.v. in 

Nijm~gen een aantal mensen vanuit de studentenbeweging 

(die inzakte) naar de akb 'overstapte•. De studenten

beweging was nog altijd behept met enig arehalach 

marxisties-leninisme, en sommigen zijn dat ook in de 

akb nog niet kwijtgeraakt: 

"Naar onze mening houdt het tegenhouden van kern

energie op zich Fi~~ in dat het kapitalisme in haar 

grondvesten aangetast wordt. Eet is juist de taak 

van de 'linkse• beweging om een dergelijke inho~d 

aan de anti-kernenergiestrijd te geven!"(8) 

Een vrouwengroep uit Nijmegen geeft haar eigen inhoud 

aan de anti-kernenrgiestrijd en is van plan om die 

juist nièt aan anderen op te leggen: 

"Je bent kwaad en daarom wil je iets doen. En kern

energie daar waren we allemaal ontzetterld hopeloos 

over. Dat wij met vrouwen zijn gegaan heeft te 

maken met de manier waarop je wil praten. 
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Dat er alleen maar voors en tegens werden afgewogen 

en dan stemmen geteld, daar gingen wij wel zo van 

over ons nek. Dat je helemaal niet inhoudelijk zit 

te praten over hoe je dingen op kunt lossen. Daar 

geven we ook openlijk onze kritiek op. We willen door 

onze kritiek echter niet in een prekersfunktie te

recht komen. We laten zelf het alternatief zien, door 

het zelf te doen. (9) 
Een groep feministiese vrouwen doet mee aan een 

aktie als Dodewaard-Gaat-Dicht op hun eigen manier 

en als vrouwengroep. Zo heeft elke basisgroep iets 

eigens& 'onkruit-achtig' of 'typiea BAN' (Breek Atoom 

Keten Nederland.) ••• 

Grofweg geeft een brede sociale basis ook een breed 

scala aan politieke filosofieen. 

Bij elke groep hoort een bepaald idee over de 

strategie en het doel van de beweging. 1'1et de verdere 

konfliktontwikkeling is ook de samenstelling van de akb 

veranderd, c.q. uitgebreid. Dit levert ook weer nieuwe 

problemen en diskussies over aktie, organisatie en doel, op. 

Hoe is de ontwikkeling verder verlopen? 

konfliktontwikkeling en ontwikkeling van de akb 

We kunnen konstateren dat met de 'Dodewaard-Gaat

Dicht (DGD) aktie in 1980 een nieuwe impuls is gegeven 

aan de anti-kernenergiestrijd in Nederland. Nog nooit 

daarvoor was op zo'n enorme schaal dirakte aktie 

gevoerd. Ook de organisatievorm werd aangepast : de 

'basisgroepen' werden gevormd en 'basisdemokratie' 

werd als term gelanceerd. 

V6or 1980 bestonden er de plaatselijke stroomgroepen en 

energiekommite~s, bijeengebracht in het Landelijk 

Energie Kommitee (L~K). Er werden demonstraties ge

organiseerd om druk uit te oefenen op het parlement, 

en er werd gewerkt aan het verzamelen en verspreiden 

van informatie om de bevolking bewust te maken van het 

probleem. In de jaren '75-'80 kwam binnen deze organi

saties een diskussie op gang over de strategie en wijze 

van organiseren. Deze diskussie is vergelijkbaar met de 

organisatie-diskussies in andere bewegingen. 
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Zo is in de vrouwenbeweging een heftig debat ge

voerd over het opheffen van het Fem Soc platform, 

een landelijke organisatie vergelijkbaar met het LEK. 

Het platform is opgeheven, maar de diskussie over de 

verschillen blijft doorgaan. 
In de akb is het LEK weliswaar niet opgeheven maar 

er is wel een verschuiving opgetreden, waardoor het 

lEK een veel minder belangrijke positie inneemt dan 

voorheen. De Nijmeegse stroomgroep heeft de diskussie 

binnen bet LEK aangezwengeld: 

••Na deze demonstra tie (Almelo '78) begon de diskus ... 

aie over de positie van het LEK, die nu nog steeds 

voortgaat. De Nijmeegse stroomgroep heeft gekozen voor 

een duidelijk ideologie van 'het vertrouwen op 

eigen kracht'. De Nijmeegse stroomgroepen verwoordden 
de mening van een aantal kortere of langere tijd mee

draaiende aktivisten. Zij stelden dat de politieke 

richting van de akb tot dan toe veel te veel bepaald 

was door een aantal vertegenwoordigers van orga

nisaties en politieke partijen. De toppen van deze 

organisaties hadden op vele punten een onjuiste visie 

op de strategie van de akb, vertoonden een te grote 

angst voor wat hardere akties en hechtten teveel 

waarde aan politiek en vooral politiek gemanoevreer." (10) 

Een groep die al eerder met 'hardere' d.w.z. direkte 

akties was begonnen, was Breek Atoomkèten Nederland. 

Deze relatief kleine groep voerde een aantal geweldloze 

blokkades uit, en organiseerde zich in vriendschaps-
of basisgroepen, van ± 10 personen • 

Met Pinksteren 1 80 lanceerden de Gelderse stroom
groepen (Nijmegen en Arnhem) het plan van een massale 

blokkade of bezetting van het terrein van de Dodewaard 

centrale. Het plan kwam precies in een tijd waarin ook 

op andere terreinen de strijd zich verhardde. Amsterdam 

had net 'de Vondelstraat• achter zich (feb '80), in 

Borssele is een geweldloze Ban-blokkade met veel 

politiegeweld verjaagd, de gif-affaires rond Lekkerkerk 

en Broek in Waterland komen aan het licht, en de abortus

strijd radikaliseert (nbeter geen wet dan een slechte 

wet", de vrouwenstaking). Het plan van de stroomgroepen 

valt goed. In een paar maanden tijd worden de 'basis

groepen' uit de grond gestampt of worden bestaande 

groepen omgevormd tot eventjes-basisgroep. De groepen 
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gingen zich voorbereiden op vat een massale geveldloze 

blokkade zou worden. Peter uit Amsterdam vertelt 

over de voorbereidingen: 

"Het viel me op dat op de eerste bijeenkomsten van 

Amsterdam er, voor zover ik ze ken, 9o% krakers zaten. 

En bijna niemand van het oude energiekommitee."(12) 

De samenstelling en sociale basis van de akb veranderde 

&n werd uitgebreid. Groepen die langer meedraaiden 

hieven zich op en verden basisgroep, zoals de BAN en 

'nieuwe' groepen zoals kraak- en vrouwengroepen sloten 

zich aan. Geert uit Groningen konstateert (ik ook )a 

"Het is een belangrijke fase in de akba buitenpar

lementaire aktie is al zo oud als het parlement, maar 

in de akb is het de eerste keer dat die buitenpar

lementaire aktie op zo'n grote schaal plaatsvindt. 

Mensen die anders in een demonstratie lopen zijn nu 

een fase verder. Dat er zoveel mensen de stap naar 

buitenparlementaire aktie hebben gezet geeft de groei 

aan van de akb." (13) 

het politieke klimaat 
"Van protest naar verzet" was het motto van de DGD

aktie. Waarom? Een aantal taktoren speelt hierbij een 

rol. Ten eerste is daar het algemene politieke en 

kulturele klimaat, waarin zo'n aktie onstaat. En 

ten tweede is er meer op een specifiek nivo, de 

ontwikkeling van het konflikt rond de kernenenergie 

Deze twee nivo•s beinvloeden elkaar wederzijds. 

Immers de Nijmeegse stroomgroepen hadden nooit het 

plan voor een blokkade bedacht als dat niet paste in 

een bepaald klimaat, en andersom droeg de blokkade

aktie bij aan het huidige klimaat van verscherpte te
genstellingen. 

Het algemene klimaat wordt bepaald door de veranderingen 

die begonnen aan het eind van de jaren zestig. Toen 

onstonden er bewegingen als de studentenbeweging, 

PROVO, Kabouters en het feminisme. Een aantal ge

vestigde kulturele en politieke waarden werd aange

vallen, als zijnde de waarden van 'het klootjesvolk'. 

De Leidse politikologen v.d Berg en Molleman geven de 

volgende gronden aan waarop het protest kon ontstaan: 
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"Het is een combinatie van de faktoren bevolking, 

beperkte ruimte en industrialisatie, die ons land 

betrekkelijk kwetsbaar en de milieupolitiek ~o tast

baar maakt. De spanningen die hieruit voortvloeien 

dienen zich aan aan evenzovele 'eisen' aan de politiek. 

( •• ) Schaalvergroting, tezamen met een grote mobili

teit door de auto als een vervoermiddel onder welhaast 

ieders bereik, hebben de betekenis van gemeenten als 

leefgemeenschappen doen verminderen. De sociale con

tacten zijn niet meer aan dorp, buurt of wijk gebon

den. ( •• ) Concentratie en schaalvergroting zijn niet 

alleen karakteristiek voor de landbouw, maar ook voor 

andere bedrijfstakken. Dit komt duidelijk naar voren 

wanneer men in de onderscheiden bedrijfstakken kijkt 

naar de ontwikkeling van het aantal vestigingen 

en het aantal werkzame personen.( •• ) De techniek 

vervormt de natuur, maakt nieuwe stoffen waar 

'natuurlijke' niet meer voor handen zijn en geeft 

bovendien een zeer relatieve betekenis aan het begrip 

'afstand'. Dat betekent een aanslag op een mytisch 

godsbesef en daarmee op de kerken. Processen van seku

larisatie en deconfessionalisering z~Jn er het gevolg 
van. ( •• ) De roep om demokratisering houdt enerzijds 

verband met het doorgebroken besef, dat een eind

produkt een kollektieve zaak is, waartegenover col

lectieve verantwoordelijkheid hoort te staan. Ander

zijds moet zij worden gezien als een strijd om de 

macht. Een laatste kenmerk van ons produceren , dat 

houdingen van de mensen beinvloedt, betreft de 

grote omvang van de verbanden, waarin men werkt en de 

strakke organisatie, die ermee samengaat. Beide worden 

dikwijls door de betrokkenen als knellend ervaren."(14) 

Het gevolg van de demokratiseringseisen was het ont

staan van allerlei inspraak-regelingen en aktiegroepen. 

De ontevredenheid onstond ondanks de welvaartsgroei. Men 

was dan ook niet ontevreden over materiele zaken, maar 

over de immateriele 'kwaliteit van het bestaan'. Dank

zij de welvaart kon op bepaalde punten in gegaan worden 

op de eisen. De groei van de welzijnssektor is o.m. daar 

een gevolg van. Het protest van de jaren zestig werd 

a.h.w. geintegreerd in instellingen+diensten. 

Inspraak werd steeds meer een middel voor bestuurders 
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om groepen burgers aan zich te binden, terwijl het wel

zijnswerk de problemen van mensen individualiseerde, zodat 

organisatorisch protest verdween. Het hele waardenstelsel 

ontwikkeld door Provo en kabouters werd 'overgenomen' 

door meerdere groepen, en tegelijkertijd van haar waarde 

ontdaan. Neem b.v. het uitgangspunt 'non-konformisme'; 

nu heet dat 'omdat het fijn is om jezelf' te zijn en is 

een leus van de VVD resp het blad 'Viva'. Aan één kant 

is het een verworvenheid dat een aantal waarden uit het 

protest zijn doorgedrongen naar bredere lagen van 

de bevolking; er heeft zich een kulturele verandering 

voorgedaan. Aan de andere kant is het 'onderweg' afge

sleten en is het politieke karakter ervan ontdaan, of 

sterker nog: worden de waarden gebruikt om mensen op 

hun plaatst te houden, zoals b.v. bij inspraak. Sommige 

mensen onderschrijven zelfs de leus: 'social workers: 

soft police', als het om welzijnswerk gaat. 

De welvaart kon ontstaan dankzij voortdurende opdrij

ving van de produktie. Landen konkurreren met elkaar op 

een internationale markt. Nieuwe technologieën zijn 

belangrijk om de konkurrentiepositie te versterken. 

Kernenenergie en de wapenindustrie leveren zulke 

technologieën. 

Het gevolg van de konkurrentie is een duidelijke scheids

lijn tussen arme en rijke landen, tussen Derde en Eerste 

Wereld. De wetten van de mededinging zijn niet hetzelfde 

als die van de menselijkheid, dat bleek steeds meer 

toen via de media bekend werd in wat voor omstandig

heden mensen in de Derde wereld moeten leven. De oor

log in Vietnam werd aangrijpingspunt voor protest tegen 

deze internationale ongelijkheid. 

Ook de bewapeningswedloop blijkt meer te maken te hebben 

met internationale konkurrentie van wapenindustriëen 

dan met een militair machtsevenwicht: als er een 'over

kill' (d.w.z. één land kan een ander land x-maal ver

nietigen) bestaat zoals nu, wat heeft m~~r bewapenen 

dan nog voor rationaliteit? Zo ontwikkelde zich steeds 

meer een vredesbeweging. En de publikatie van het 

rapport van de Club van Rome was de eerste aanwijzing 

dat het zo langzamerhand duidelijk werd dat er gren-

zen zijn aan de ekonomische groei. Dus ondanks, maar 

teglijkertijd dankzij, de groeiende welvaart onstond 
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er protest. En hoewel een deel van dit protest in de 

loop van de jaren zeventig geïntegreerd werd binnen 

het maatschappelijke bestel, verdwenen de aktiegroepen 

niet. Zij kwamen aan het eind van de jaren zeventig 

terug als 'sociale bewegingen' als de kraakbeweging en 

de anti-kernenergiebeweging, en anti-kernwapenbeweging. 

krisis 

Er zijn meerdere redenen waarom de buitenparlementaire 

bewegingen aan het eind van de jaren zeventig en begin 

jaren tachtig zo sterk naar voren komen. Naar aanlei

ding van spektakulaire akties, zoals 'de Groote Keijser', 

(1979) Onkruit-akties, en de blokkades van de anti

kernenrgie-beweging ( de eerste in '79 Almelo), wordt 

er gesproken over verharding van aktiegroepen, en de 

andragogen van de UvA spreken van 'nieuwe sociale bewe

gingen' • ( 1 5) 

Eén reden van deze 'verharding' lijkt mij de opgelopen 

frustraties van de jaren daarvoor. Aktiegroepen die 

eerst geloofden inspraak raken in het overleg met 

bestuurders steeds meer gedesillusioneerd. We citeren 

een ervaring uit de buurtkrant van de Indische Buurt in 

Amsterdam: Fransje over ambtenaren: 

"Ze gebruiken stokpaardjes als 'geen geld', 'geen 

kapasiteit'. Ze gebruiken de onoverzichtelijkbeid 

van het gemeentelijk apparaat om mensen af te schrikken, 

je machteloos te laten voelen. Ze spelen buurtgroepen 

tegen elkaar uit. Ze staan direkt onder hun direkteur 

van hun dienst en hun mening kan - als ze willen -

doorslaggevende effekten hebben. Ze kunnen meer dan 

ze vaak willen, al is hun bevoegdheid beperkt." 

Kees van de bewonersgroep uit de Indische buurt illustreert: 

"Om de vier maanden wordt op de Celebesstraat, ten hoogte 

van ons blok, iemand aangereden, door voorbij scheurende 

auto's. In september vorig jaar hebben wij een brief 

geschreven waarin we de gemeente verzochten verkeers

drempels te plaatsen. Dus buiten de ABG (Amtelijke 

buurtgroep om). Toen na de door ons gestelde reaktie

tijd nog geen antwoord was gekomen, hebben we op 

een zaterdag, in het zonnetje, vijf drempels neergelegd 

en verkeersborden geplaatst. Zeer effektief: er waren 

drempels waar in het geheel geen auto's overheen konden. 
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De politie hield zich afzijdig, maar op maandag 

kwamen er vijf karretjes van publieke werken 

de weg weer plat maken. Hierna werd het overleg met 

de gemeente àeropend en in een mum van tijd waren 

de tekeningen klaar, waarna deze door een x-tal klubs 

en kommissies werden goedgekeurd. Wethouder van der Vlis 

wist nog te melden dat akties als het zelf aanleggen 

van verkeersdrempels geen invloed zou hebben gehad op 

de besluitvorming.(16) 

Hier zien we op kleine schaal de overgang naar de 

'direkte aktie' van het zelf-doen. In dergelijke gevallen 

kan een overheid daarop reageren. Als het echter op 

grote schaal gebeurd, zoals het kraken van meerdere huizen, 

of het blokkeren van een kerncentrale, dan reageert de 

overheid anders. De openbare orde wordt bedreigd, maar 

niet alleen de 'openbare' maar ook de heersende orde 

wordt aangetast. De eerste konfrontatie tussen overheid 

en buurtaktivisten sinds eind jaren zestig vond plaats 

in 1975,in de Nieuwmarkt in Amsterdam: 

"Ik zie ook het enorme belang omdat de nieuwmarkt 

erin slaagde op 't laatst om een groot gedeelte van de 

buitenparlementaire groepen zover te krijgen 

dat ze hun belang konden projekteren op ons belang. 

Daardoor was de Nieuwmarkt ook veel gevaarlijker 

voor de autoriteiten, omdat het liet zien dat blijk

baar ontzettend veel mensen rondlopen met andere 

ideëen over demokratie, en daar ging het om, een 

vorm van direkte demokratie, ter plaatste, op straat, 

hier. En dat heeft de gemeente goed gezien, die voelde 

het ook als een krachtmeting. "(17) 

Vanuit allerlei ervaringen en gebeurtenissen komen 

overheden en aktivisten meer en meer tegenover elkaar 

te staan. Een groot deel van de generatie jongeren die 

in de jaren zestig aktief was heeft zich een goede 

en 'linkse' baan gezocht in de instituten (universite~t 

krant, welzijnswerk, belangenorganisaties, partij~ etc) • 

Een kleiner deel bleef over en ging verder met een wat 

jongere generatie die eind jaren zeventig aktief werd. 

Deze jongere generatie bouwt voort op het zestiger 

jaren protest, maar de toon is scherper, harder en meer 

bitter. Zoals het tot nu toe gegaan is helpt kennelijk 

niet veel, luidt het. En daarbij komt dat de situatie 

in het algemeen alleen maar verergert. I 
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De ekonomische krisis wordt steeds duidelijker. Veel 

jongeren worden werkloos, er is weinig uitzicht op 

een goede toekomst. De gifschandalen, het ongeluk in 

Harrisburg, de toestand in de wereld (toegenomen oost

west maar ook noord-zuid spanningen), city-vorming, 

natuurverwoesting ten behoeve van autowegen; het zijn 

allemaal dreigende ontwikkelingen die leiden tot de 

punk-leus: NO FUTURE. Er is weinig reden tot ludieke 

aktie, omdat de situatie bepaald niet grappig is. 

Deze hele sfeer van verb~ttering bepaalt ooK de akties 

die er de laatste jaren rond kernenrgie gevoerd zijn. 

Degenen die op welk terrein dan ook,overgegaan zijn 

tot direkte aktie, voelen zich sterk met elkaar verbonden 

als een maatschappelijke groep/generatie. Het was dan ook 

niet toevallig dat er zich een vermeninging voordeed 

van allerlei groepen, in de Dodewaard-Gaat-Dicht aktie. 

Zij vonden elkaar op' direkte aktie', 'zelfdoen' etc. 

'Van protest naar verzet' 

Dit was het motto van de Dodewaard-aktie in 1980. Nog eens de 

raktoren op een rijtje: 

- de rol van de overheid bij de uitvoering van het 

kernenergie programma was inmiddels duidelijk genoeg: 

Ekonomische Zaken wilden d66rgaan. Dit werd opnieuw 

bevestigd bijde gang van zaken rond de opslagvergunning 

van Dodewaard : de opwerkingsfabrieken hebben problemen 

zodat de centrales, in dit geval Dodewaard met meer 

brandstofstaven in het opslagbassin komen te zitten, dan 

volgens de vergunning is toegestaan. Geen nood: de 

minister (v,Aardenne) verandert de wet, en verruimt de 

vergunning. De Tweede Kamer stemt toe. 'Beter geen wet dan 

een slechte wet~ of ~eze rechtsorde is de onze niet~ 

is de reaktie op deze partijdigheid van de overheid. 

(zie ook hoofdstuk 1) 

- de beheersing van het protest is van het begin af aan 

uitgangspunt geweest van de ideologen/politici van de 

vooruitgang. De akb was irrationeel, met een gevaar

lijke harde kern. Ze mogen wel inspreken maar 

niet besluiten, en bovendien gaat het licht uit ••• 

Kortome het protest werd niet serieus genomen (hoofdstuk 2) 

- De dreiging van kernenrgie wordt steeds sterker gevoeld

Ekonomische krisis en toenemende bewapening dragen 
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aan dit klimaat bij:•no future~ En dat geldt ook voor 

de politieke instellingen, en de rechtsorde, waaraan meer 

en meer wordt getwijfeld. We citeren onder 'aanleiding'• 

"Ondanks de vele protesten tegen kernenergie gaan de 

overheid en de atoomlobby rustig door met het maken 

van plannen en het ten uitvoer brengen hiervan. Na 

jarenlange protesten, een grote demonstratie en 

langdurige kamerdebatten ging de uitbreiding van de 

UCN in Almelo gewoon door en kwam er een verrijkinga

verdrag met Brazilië. Het noorden van het land zou 

toch opgezadeld worden met o.a. het opwerkingaaf

val uit Frankrijk en de dumping van atoomafval 

in zee gaat door. Dan is er nog de deelname aan de 

bouw van de snelle kweekraktor in Kalkar en de uiterst 

dubieuze deelname aan de !ranse variant hiervan : 

de Super-Fénix. In het parlement was hier geen meer

derheid voor te vinden. Het heeft echter toch zijn 

loop gevonden via de provinciale elektriciteitsmaat

schappijen die hier via de SEP aan deelnemen. 

De plannnen van de regering voor de bouw van 3 

nieuwe kerncentrales liggen in de buroladen te 

popelen( •• ) En dan de twee kerncentrales Borssele 

en Dodewaard, die niet weten waar ze hun afgebranàe 

splijtstofstaven moeten laten, omdat ze niet meer 

afgevoerd kunnen worden naar Windecale of La Hague." (14) 

Dus: van protest naar verzet! En hiermee komen we dan 

in de fase van de verscherping van het konflikt. 

De reaktie van de overheid loog er niet om: bij de 

eerste Dodewaard blokkade werd de centrale omgebouwd tot 

een vesting. Bij de tweede blokkade ging men kennelijk 

uit van de gedachte dat de aanval beter is dan de 

verdediging: enorme hoeveelheden kankerverwekkend traan

gas werd op de demonstranten afgevuurd. Nog een andere 

taktiek is die van de militaire operatie: gekenmerkt 

door geheimhouding en verrassingsaanval. Het voorbeeld 

hiervan is de stiekeme dumpingsoperatie van augustus 

1982. Dit leidde tot een groot aantal prikakties achteraf, 

waaronder enige spektakulaire van de groep 'stop 

dumping '83', die o.m. vrachtauto's van gekompro

mitteerde vervoersbedrijven in de fik stak. 

Ondertussen kabbelt de BMD rustig voort. Het is niet 

waarschijnlijk dat f4n van beide partijen z'n zin 

krijgt: 
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-er worden geen centrales bijgebouwd 

- er worden geen centrales gesloten 

Het kontlikt zal blijven bestaan. Zolang er centrales 

blijven draaien, wordt er b.v. radio aktief afval 

geproduceerd. Dit moet ergens heen. De radio-aktieve 

hopen afval breiden zich uit, en zo ook de anti
kernenergiebeweging. 

samenvattend 

Met de konfliktontwikkeling verandert ook de samenstel

ling van de akb. Groepen uit andere buitenparlementaire 

bewegingen sluiten zich aan bij de Dodewaard-Gaat-Dicht 

aktie in 1980. 

De verscherping van het konflikt rond kernen9rgie hangt 

samen met het politieke klimaat van verharding van 

aktiegroepen in het algemeen, en de specifieke ontwik

keling op het gebied van kernenergie, en de anti

kernenergiebeweging. De algemene en specifieke raktoren 

beinvloeden elkaar wederzijds. 

Tot nu toe zijn wat deze taktoren betreft1 de ekonomiese 

krisis en verrechtsing enerzijds en het harde overheids

optreden anderzijds een voorlopig 'hoogtepunt' in de 

polarisatie. 
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Hoofdstuk 4 Op zoek naar een perspektief 

vooraf 

We hebben laten zien dat het kernenergiekonflikt 

niet op zichzelf staat. Het is een voorbeeld van veel 

algemenere ontwikkelingen. De verseherping van 

maatschappelijke tegenstellingen geldt niet alleen voor 

het geval kernenergie. Dit konkrete geval echter, kan 

ons wel wat meer vertellen over de aard en oorzaken van 

de verscherping. Zoals we in vorige hoofdstukken hebben 

laten zien, werken ekonomiese groei en parlementaire 

demokratie niet meer (zo) goed. Er lijkt sprake te 

zijn van een politieke krisis, onder andere rond 

kernenergie. Wat zijn de reakties op deze krisis? 

Wat is de richting van het alternatief voor de po-

litieke problemen van de kant van de anti-kernenergie 

beweging, als voorbeeld van buitenparlementaire bewegingeni 

De internationale ekonomiese krisis neem ik als uitgangs

punt. De rijke westerse landen, waarvan ook de ontwik

kelingslanden afhankelijk van zijn, zijn niet meer zo rijk. 

Ondanks bezuinigingen en inleveren, moeten steeds meer 

bedrijven sluiten, en is er steeds meer werkeloosheid en 

armoede. In Nederland is in het jaar 1982 de werkeloos

heid het snelst en het meest gestegen sinds de Tweede 

Wereldoorlog. Een oplossing voor de ekonomiese problemen 

(behalve dan een Derde Wereldoorlog) is voorlopig niet 

in zicht. 

politieke problemen 

Hit historische voorbeeld van hoe een ekonomische krisis 

gevolgen heeft voor de politiek, is natuurlijk de depressie 

van de jaren dertig met aansluitend de opkomst van het fascisme, 

en de diktatuur. Inmiddels zijn we enige decennia verder en ia 

er o.a. een uitgebreid stelsel van sociale voorzieningen onataan, 

Zitt~n mensen in een financiele krisis, dan is daar het vangnet 

van de bijstands-uitkering. Echter het toenemend aantal werklo

zen legt een grote druk op de sociale voorzieningen in de 

westerse landen. Het is de vraag in hoeverre het in de verzor

gingastaat opgebouwde sociale verzekeringsstelsel onder deze 

spanning stand kan houden. De franse socioloog Pierre Rosanvallon 

ia hierover vrij duidelijk in zijn boek 'La crise de l'ltat 
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providence'(1) Bet onderwerp is de krisis van de verzorgingsstaat. 

Rosanvallon wijst erop dat de verzorgingaastaat opgebouwd is 

op het sociale kompromis tussen werkgevers en werknemers. Hij 

stelt dat er in de huidige maatschappij steeds meer andere tegen. 

stellingen zijn ontstaan, die niet te herleiden zijn tot het 

bipolaire werkgevers-werknemers model. Rosanvallon noemt het 

feminisme, de milieubeweging en de vredesbeweging.(2) 

Deze bewegingen zijn het sterkst in het aanwijzen van de 

kloof tussen de produktie voor menselijke behoefte en de 

produktie voor de konkurrentie. 

Wat gebeurt er als de verzorgingsstaat taant, als de zekerheid 

van het sociale kompromis wegvalt, en als de werkloosheid toe

neemt? Opeens hoor je dat bewoners van oudere stadswijken 'last' 

krijgen van buitenlanders in hun straat. Opeens hoor je dat 

er maar é~n inkomen per 'leefeenheid' mag zijn , en dat d~s 

vrouwen weer terugmoeten naar huis en haard. Opeens hoor je 

een oproep van de werkgroep 'Gezag en Vrijheid' aan het'rode 

tuig' 1 dat met demonstraties de samenleving verziekt: rust en 

orde! De zondebokken van de ekonomische krisis worden niet 

alleen de joden, maar ook buitenlanders, vrouwen en aktievoerders. 

"We zijn bezig door de ekonomische krisis een hele generatie 

jongeren uit te sluiten van een maatschappelijk perspektief. 

Als het zo doorgaat, is dat over een jaar of vijf een 

vreselijk probleem. De jongeren reageren heel verschillend 

op de crisis. Rechts-extremisme is de nieuwste gevaarlijke 

trend. Onze konklusie is: dat groeit, dat zit onder de opper

vlakte.", is de konklusie van twee Nijmeegse onderzoekers 

naar de rechts-extremistiese opvattingen onder 2300 middelbare 

scholieren.(3)Vreemdelingenhaat, racisme, seksisme en de roep 

om sterk gezag zijn de elementen van een ultra-rechtse ideologie. 

Het blijft ook niet bij ideeën. Knokploegen en burgerwaohten 

doen zich voor, b.v. tegen krakers of anti-kernenergieaktivistene (4) 
De'Werkgroep voor Gezag en Vrijheid' kon in februari '82 maar 

liefst 5000 burgers op de been brengen voor rust en orde in 

Groningen ( n.a~~ de aktiestegen de munitietrein). In het voorjaar 

van '82 werd een demonstratie van flikkers en potten in 

Amersfoort aangevallen door rechtse jongeren ('homo's dood!~. 

Is er een voedingsbodem voor fascistiese politiek?, vraagt 

Anet Bleich zich af in haar artikel ''Fascisme, oppettunisme en 

demokratie" a 

"Het lijkt zelfs vrij waarschijnlijk dat die voedingsbodem 

op het moment vruchtbaarder is dan de niet erg rijke oogst 
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waarop de de verschillende vrij onbeholpen en sektarisch 

opererende fascistiese organisaties tot nu toe kunnen bogen, 

zou doen vermoeden. En daarbij komen dan nog de al gesignaleerde 

concessies aan racistiese of seksitiese sentimenten, en de 

talrijke uitingen van elitaire of juist populistiese denk

patronen, die blijkbaar allemaal passen in het huidige, 

naar behouding tenderende ideologisch klimaat."(sJ 

De schrijfster doelt hier op de konsessies die zelfs door 

sociaal-demokraten zijn gedaan in de richting van racisme en 

seksisme: voorbeelden zijn respektievelijk het spreidings

beleid van buitenlanders in de gemeente Rotterdam en de voor

stellen in de richting van het kostwinnersbeginsel.De mede

verantwoordelijkheid van de sociaal-demokratie voor de afbraak 

van de verzorgingsstaat reso~teert onder het kopje 'nieuw

realisme'. Zowel de Nijmeegse onderzoekers, als Bleich en 

Rosanvallon zien de richting van een mogelijk alternatief voor 
het afglijden naar het fascisme. 

richting van het alternatief 

Anet Bleich roept op om naast de (vrij makkelijke) kritiek op 

de vorm van het fascisme als totalitair systeem, ook tegenover 

de inhoud van de fascistiese ideologie een andere te stellen& 

"Waar het volgens mij de komende jaren om gaat, is de vraag 

ot het lukt een nieuw perspektief van maatschappelijke vooruit

gang te ontwikkelen. Maatschappelijke vooruitgang die niet langer 

onverbrekelijk verbonden is met ekonomische en technologiese 

groei, maar die een verbetering van 'de kwaliteit van het bestaan' 

als prioriteit heeft. Een perpektief wat niet terugvalt in ekono

mische dogma's van het klassieke marxisme, maar zich evenmin 

exclusief laat leiden door de 'ijzeren wetten' van de 

'vrije markt'. Het ontwikkelen en uitdragen van zo'n nieuw 

en vernieuwend perspektief is tegelijk de meest effectieve bij

drage aan de bestrijding van opkomelld fascisme. Toon aan dat 

vernieuwing en emancipatie geen luchtkastelen zijn, en de 

fascistische 'politiek van de onlust' valt in haar be

standdelen uiteen. Het fascisme gelijk geven in zijn kritiek 

op de droom van een 'hemel op aarde', meegaan in zijn 

cynisme over de menselijke aard en mogelijkheden, het ge

deeltelijk in ere herstellen, dát lijkt me daarentegen een 

doodlopende en gevaarlijke weg." (6) 

Het lijkt mij duidelijk dat buitenparlementaire bewegingen als 

de milieubeweging (anti-kernenrgiebeweging) vredesbeweging en 
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vrouwenbeweging allen bezig zijn met inhoud geven aan het begrip 

'kwaliteit van het bestaan'. Niet in een program, niet in 

een theorie maar met akties en het opbouwen van een alternatief 

leven van alledag. Tijd voor luchtkastelen is er niet eens. 

Het is dan ook geen wonder dat aktievoerders en demonstranten 

uit deze bewegingen het eerst te maken krijgen met een (lijfelijke ) 

konfrontatie met extreem-rechts. 

De genoemde nijmeegse onderzoekers stellen: 

"Een andere getalsmatig zeker niet minder belangrijke groep 

zoekt z'n heil bij kleine linksebewegingen. Ook die jeugd 

wordt van de maatschappij buitengesloten maar reageert vanuit 

een heel andere ideologie dan de rechtsextremisten. Die jongeren 

gaan in de maatschappij eilandjes creeëren, collectieve 

groepen die zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen."(1) 

We mogen aannemen dat met'kleine linkse bewegingen' de buiten

parlementaire bewegingen worden bedoeld. Rosanvallon noemde 

er al drie, en voor Nederland komt daar de kraakbeweging bij 

(in Prankrijk is die niet zo groot) • Het in 'kollektieve 

groepen voor zichzelf zorgen' geeft al een zekere richting aan 

voor een alternatief voor de krisis(van de verzorgingsstaat). 

Het is een alternatief uit nood geboren; Gerd Junne plaats dit 

in een internationaal kader: 

"Het leger werklozen blijft niet thuis zitten, maar gaat aan 

de slag. Klussen. Ze nemen genoegen met lage en onregelmatige 

inkomsten. Hun aktiviteiten laten zich niet registreren en 

vallen in geen enkele officiele telling. Dergelijke ekonomische 
aktiviteiten, in jargon de informele sector, komen in de 

ontwikkelingslanden legio voor. Daarin raakt de Derde wereld 

langzaam aan de eerste." (8) 

De jongeren reageren op twee tegengestelde manieren op de 

krisis, blijkt. En ook de'informele sektor' heeft twee kanten& 

de opbloei van 'de zwarte markt', met hijbehorende krimineleen 

onderwereld-praktijken ("vrije jongens") en anderzijds de op

komst van kleinschalige bedrijfjes in zelfbeheer, leef-werk 

gemeenschappen en alternatieve projekten vanuit 'linkse' idealen. 

Uit de laatste tendens weet Rosanvallon een oplossing te 

destilleren voor het probleem van de verzorgingsstaat& zijn 

oplossing komt neer op een vorm van decentralisatie van het 

staatsingrijpen, gebaseerd op de èigen verantwoordelijkheid van 

de burger; 

"Wat ontbreekt is de sociologiese analyse van de vraag hoe ver

statelijking en individualisering op elkaar inwerken. Als de 

maatschappij uiteindelijk uit een verzameling geisoleerde indi-
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viduen zou bestaan, dan zou de staat de enige instantie geworden 

zijn die de sociale solidariteit organiseert. Waar het dus om zou 

moeten gaan ia het kreëren van 'espaces d'~change et de 

solidarit~' tussen staat en individu , dat wil zeggen autonome 

groepen waarin de solidariteit gestalte krijgt. De solidariteit 

moet in de maatschappij teruggebracht worden door verder uit

bouw van groepen die op vrijwillige basis werken. Dat kunnen 

formeel georganiseerde groepen zijn, en verenigingen, maar 

ook niet formeel gestruktureerde aktiegroepen. Het kan gaan 

om burenhulp in een flat, of het opzetten van een kindercreche. 

De staat moet dat niet meteen overnemen, maar wel gunstige 

voorwaarden daarvoor scheppen."( 9) 

Een dergelijk voorstel sluit aan bij de 'zelf-hulp' praktijk die 

er bij buitenparlementaire bewegingen ontstaan zijn, b.v.: 

als de overheid niets aan de woningnood doet, gaan we het zelf 

aanpakken door te kraken; als ook alternatieve energie op 

kommerciale basis, dus grootschalig, wordt geproduceerd, dan 

zetten we zelf een windmolenwerkplaats op (i.p.v. een windmolen

park)J 'beter geen wet, dan een slechte wet', zeggen de vrouwen 

van Wij vrouwen eisen, abortus vrij! 

Het benadrukken van vrijwilligerswerk en eigen verantwoordelijk

heid kan ook weer een heel verkeerde kant opgetrokken worden: 

het wordt gebruikt om allerlei sociale voorzieningen te ontmante

len en het het (onbetaalde) werk van vrouwen te verzwaren. 
Geredeneerd vanuit bezuinigingsdrift is het beter om te 

bezuinigen op de gezondheidszorg, zodat b.v. huisvrouwen thuis 

de zieken gaan verzorgen. Dat kost niets. 
Het maakt dus wel wat uit voor wie of wat je vrijwilligers-

werk doet. 

burgeroorlog 

Zoals ik heb laten zien zijn er steeds twee richtingen waarin 

de reakties op de krisis gaan. Nou, zou een simpele redenering 

kunnen zijn, dan kiezen we toch 'de goeie'. Maar wat blijkt 

dan, in de praktijk staan de twee lijnrecht tegenover elkaar. 

'linkse' en 'rechtse' jongeren staan tegen over elkaar 

in Amsterdam bijvoorbeeld als 'krakers' versus 'piraten'. 

In Dodewaard werd ook gevochten en in Soesterberg kwamen de 

dorpsjongens de vrouwen uit het vrouwenvredeskamp slaan. 

Een kleine burgeroorlog is al aan de gang. 

In dit verband tast het optreden van de politie zelf de 

'mythe van de neutrale overheid' aan, en daarmeeook het vertrouwen 
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in de politiek. In enkele gevallen worden b.v. anti-kernenergie 

demonstranten beschermd tegen mensen die het op de aktie

~oerders gemunt hebben. Maar toch, in verreweg de meeste ge

vallen, blijkt dat de overheid partij trekt voor de rechtse 

jongeren door er niet tegen op te treden. Als anti-kernenergie 

demonstranten of krakers 'het recht in eigen hand' nemen wordt 

er moord en brand geschreeuwd en wordt de ME erop afgestuurd. 

Er wordt niet eens meer gekeken waarom men baar recht haalt, 

en waarv66r. Terwijl als rechtse knokploegen hun rechtse recht 

willen uitoefenen, vaak door direkt personen aan te vallen 

met geweld, worden er het liefst twee oogjes dichtgeknepen. 

Als de keus zo ligt: 6f kapot gaan in een gevecht tegen rechtse 

knokkers, 6f kapot gaan door b.v. kernenergie dan geldt de 

punk-graffity: NO FUTURE. 

Het vasthouden aan de droom 'van de hemel op aarde' lijkt op 

zulke momenten een lachertje. 

Maar de anti-kernenergiebeweging bestaat uit m''r dan alleen de 

momenten van konfrontatie. 

verschil in doelen 

De akb is t~gen kernenergie, maar waar is ze dan v66r? 

Bij het beantwoorden van deze vraag komen de verschillende 

doelen en bijbehorende strategieën die ik al in hoofdstuk 3 

schetste weer naar voren. • 
Het deel van de akb, wat gericht is op het heinvloeden van 

de parlementaire besluitvorming, heeft het vaak over de 

akb als 'energiebeweging' die 'demokratisering van het energie

beleid' zou moeten nastreven. Men stelt nog een zeker vertrouwen 

in de overheid en spreekt ook de taal van de overbeidt er worden 

'nota's' geschreven over de mogelijkheden van alternatieve 

energievoorziening i.p~v. kernenergie/kolen • Ze gaan uit 

van het bestaande energietekort, wat binnen de kaders van het 

huidige ekonomiese beleid inderdaad een tekort is, en willen 

alternatieve oplossingen aandragen voor de energievoorziening van 

de huidige ekonomie. Windenergie, zonne-energie, en energie

besparing zijn de meest genoemde alternatieven. 

Het gevaar van het 'meedenken-meedoen' met de overheid en 

het ekonomiese beleid is dat de ontwikkelde alternatieven weer 

onder de voorwaarden zullen worden ontwikkeld, die juist de 

energiekrisis/ekonomiese krisis hebben doen onstaan: nl de 
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konkurrentie-voorwaarden. De belangrijkste daarvan is grootschalig 

en (dus) goedkoop produceren. Je krijgt dan b.v. een windmolen

park, zoals ook in het plan Lievense, waarbij milieu-bezwaren 

en transport-(v.d. energie) verlies en gebrek aan controle 

door de bevolking, blijven bestaan. 

Voor de andere twee delen van de akb is kernenergie niet los 

te zien van de bestaande maatschappelijke organisatie, en is die 

organisatie zelf ook punt van kritiek. Hoe ziet een andere 

maatschappij eruit? Voor degenen voor wie de akb als 'hefboom 

voor maatschappelijke verandering' gezien wordt is dit een 

niet-kapitalistiese maatschappij. Iets als het socialisme, maar 

dan gebaseerd op zelfbeheer en kleinschaligheid is ongeveer het 

perspektief. Maar het moet gezegd wordena hoe meer revolutionair, 

des te vager het perspektief. Het is dan ook de tweede golf 

van de vrouwenbeweging geweest die de revolutionaire studenten

jongens eind jaren zestig onder de neus wreef, dat zij vermoedden 

dat na de revolutie (ergens gedateerd na de maagdenhuisbezetting) 

zij nog steeds de spreekwoordelijke broodjes konden smeren. 

Het is de totale vaagheid van het perspektief van links-revolutio

naire groepen, dat velen ertoe gebracht heeft, dus ook in de akb, 

de radikaliteit wat dichterbij huis te brengen. 

tegenmaatschappij 

Het dagelijks leven is het vertrekpunt voor de politiek. De 

verhouding tussen mannen en vrouwen zijn politiekf het wonen 

in een woongroep, geen vlees eten, het is allemaal onderdeel 

van een tegenkultuur, of tegenmaatschappij. De West-Duitse 

socioloog Walter Hollstein schrijft hierover: 

"Einerseits sollte politische Arbeit im veitesten Sinne 

mit Selbstbefreiung verknüpft werden; anderseits sollten 

Lebenszusammenhange aufgebaut werden, in denen sich die 

Menschen auch verwirklichen können. Dieze beide Vorauszet

zungen kumulierten in der Konzeption von einer Gegengesellschaft. 

Kurz gefasst, war sie Ort und Rahmen von Quali tativ 11euem 

Leben, das im Gegensatz zur offiziellen Gesellsohaft 

stand und sich in Auseinandersetzung mit dieeer immer 

mehr ausdehnen sollte." (1o) 
Vrouwen hebben bijvoorbeeld direkt belang bij andere ver

houdingen in het dagelijks leven. Het tornen aan de gegroeide 

machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen bet.ekent dagelijks 

proberen te veranderen. Van het ontbijt af tot weer in bed. 



-56-

Zo wordt feminisme eerder een manier van leven dan een eisen

pakket aan de overheid of een mistig alternatief achter de 

horizon van de revolutie. 
Niet wonen in een gezin, met de vastgelegde man-vrouw patronen, 

met het vastgelegde arbeidsethos, maar wonen in een woongroep 

is vaak de uiting van de alternatieve manier van leven. Voor 

een woongroep moet je in de meeste gevallen kraken (of veel geld 

hebben om een huis te kopen)en dat maakt dat er weer volop te 

doen valt. Het klussen en op poten zetten van een huishouding, 

bijvoorbeeld. Bij het kraken is het misschien tot nu toe 

het duidelijkst geworden dat voor de alternatieve manier van 

leven voorwaarden nodig zijn, en die voorwaarden moet je bevechten. 

Een huis krijg je niet zomaar, en als je het eenmaal gekraakt hebt, 

dan blijkt nog· dat je je manier van leven moet gaan verde-

digen. 

Wat betreft de eis 'recht op werk' of het perspektief 'bevrijding 

van arbeid en uitbuiting' is het de realiteit die maakt dat je 

geen werk kunt vinden en werkloos bent. Maar anderen ook, dus wat 

doe jea niet bij de pakken neer zitten, maar het vooral leuk 

houden. Samen klussen, samen een winkeltje opzetten, samen een 

huishouden voeren etc. Met je eigen arbeidsethos: eigen werk 

is leuk en recht op luiheid. Op die manier vul je je eigen 

sociaal-ekonomies plan in, in jouw manier van leven. 
Het opzetten van eigen projekten .en bedrijfjes, is onderdeel 

van de tegenmaatschappij. Het leidt tot het perspektief van 

de dubbele ekonomie, of '~ualwirtschaft': 
"Dualwirtschaft- das heisst Aufbau und Instandhaltung 

eines informellen Wirtschaftsbereichs innerhalb moderner, 

hochentwickelter Industriegesellschaften. Der immer 

grösser werdende Entmündigung des einzelnen durch Ver

marktung, Institutionalisierung, Professionalisierung 

Technisierung und Monetarisierung wird das Prinzip der 

Autonomie des einzelnen, die solidarische Erarbeitung 

von Gebrauchswerten und eine optimale Selbstversorgung 

entgegengestellt.~as Monopol 

der Experten, Technokraten und der Geldwirtschaft soll 

durch Eigenarbeit, Selbsthilfe, und Sel'bstveraorgung 

verhindert oder durchbrochen werden. Nur so lä.sst 

sich die Gefahr einer immer totaler werdenden Kom

plexierung sozialer, politischer und wirtschaftlicher 

Gebilde entkommen und die Ansitze einer off~nen, dezen

tralieierten Gesellachaft erhalten und weiter ausbauen\11) 
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Een andere voorwaarde is dat je (voor zover mogelijk) gezond 

wil leven, zonder b.v. radio-aktief besmet voedsel. En ook dat 

alles wat je in je dagelijkse leven met anderen aan het opbouwen 

bent, niet zcmaar met ''n klap kan verdwijnen. Bijvoorbeeld een 
klap door een atoombom of een ongeluk met een kerncentrale. 

Ook deze voorwaarde zul je moeten bevechten. Het blijkt dat 

een subkultuur of tegenkultuur niet kan zonder verzet of 

tegenmacht. Het g.4't om de inhoud van je dagelijks leven bin

nenshuis a.h.w., maar daarvoor moet je op gezette tijden 
\ konfrontatie& aangaan met de buitenwereld. Die laat merken dat 

jouw alternatief niet in deze wereld past. Dat klopt, dat was ook 

de bedoeling. Wat je binnenshuis doet is veranderend, en dat 

laten ze je merken. Het persoonlijke is dus kennelijk politiek. 

In het opbouwen van de tegenmaatschappij zijn anti-kernenergie 

aktivisten, krakers, feministen en anti-militaristen met elkaar 

verbonden. Ook in hun manier van aktievoeren, gericht op 

de buitenwereld, zijn er overeenkomsten. Bij het aktievoeren 

wordt geprobeerd zoveel mogelijk de alternatieve manier 

van leven vast te houden. Het doel, de inhoud van het dagelijks 

leven, moet in overeenstemming gebracht worden met de ~ 

van organisatie en de aktie. Dat dit in de praktijk niet 

altijd even gemakkelijk is, lijkt me duidelijk. Laten we 

in het konkrete geval van de anti-kernenergiebeweging kijken 

hoe doel en middel gehanteerd worden. 

uitgangspunten bij een aktie 

De uitgangspunten bij de Dodewaard-Gaat-Dicht aktie, zoals gesteld 

in 1980 geven weer hoe de vorm eruitziet : 

- openbaarheid: betekent dat de blokkade aktie niet geheim is, 

maar dat integendeel geprobeerd wordt meer mensen voor zo'n 

aktie enthousiast te maken en dat in elk geval informatie over 

het waarom van de aktie verspreid wordt. 

- geweldloosheid: omdat je streeft naar een maatschappij zonder 

(kern) geweld maak jezelf in je aktie al 'stukjes maatschappij 

zonder geweld'. Voor anderen kan geweldloosheid ook een middel 

zijn in de verbreding van de beweginga mensen worden niet afgeschrikt 

door geweld en de publiciteit is positiever. 

- recht op verzet: wordt afgeleid uit het falen van de parlementaire 

demokratie. Als je je fundamenteel bedreigd voelt door kernenergie 

en de wereld waar dat bij hoort, dan heb je het recht om je 

te verzetten• deze rechtsorde is de onze niet. 
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-basisdemokratie:betekent van onderop, op demokratiese wijze 

veranderingen brengen. Van onderop, betekent buiten het parlement 

en de overheid. De nadruk ligt op z~lfdoen, en de formatie van kleine 

zelfstandige basisgroepen, die samen overleggen en een geheel, 

de beweging vormen. Besluitvorming is ook zoveel mogelijk ge

decentraliseerd. 

Deze uitgangspunten, zo blijkt in de praktijk, kunnen soms 

tegenstrijdig zijn. Neem bijvoorbeeld het uitgangspunt 

'recht op verzet': dit is een houding die een brave burger 

niet past en de overheid zal zo'n opstelling niet licht aksep

teren. 'Het recht in eigen band nemen' of allerlei vormen 

van burgerlijke ongehoorzaamheid tasten het wezen van de 

overheid aan, namelijk het monopolie van het maken van wetten 

(en de uitvoer daarva~. De kans dat de overheid met geweld 

zal ingrijpen is daarom groot, vooral als het om akties 

met enige omvang gaat. Of je zelf wel of niet een steen terug

gooit, of in elkaar geslagen wordt, geweldl66s is de situatie 

dan allang niet meer. 

In deze situatie ontstaan dillemma's, en moeten er 

keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld: Is recht op verzet 

het belangrijkste, dan wordt het geweld op de koop toe

genomen. Is echter, geweldloosheid als ideaal, of als 

prettige omstandigheid, belangrijker, dan zal er terugge

schroefd worden in het recht op verzet. De verschillen 

zitten in de prioriteiten die men bij akties stelt. En 

deze prioriteiten hangen samen met het uiteindelijke doel 

dat men met een aktie heeft. Laat ik de uitgangspunten 

van de Dodewaard-Gaat-Dicht aktie eens ~~n voor '~n 

bekijken op de verschillende invullingen ervan: 

openbaarheid. 

Er bestond o.a. het verschil in 'openbaar aankondigen' en 

'openbaar uitvoeren' van een aktie. Kondig je een aktie 

openbaar aan, dan geef je er publiciteit aan en is het de 

bedoeling dat tenminste iedereen weet wat je gaat doen, en 

dat eventueel mensen opgeroepen worden om ook te komen. 

Het betekent ook autornaties dat de aktie in het open.baar 

uitgevoerd wordt; een verrassing is het niet meer. 

De blokkade aktie werd openbaar aangekondigd en openbaar 

uitgevoerd. Echter, om de blokkade heen, of elders in 

het land werden er bij zo genaamde toeleveringsbedrijven 

'prikakties' gehouden, die niet openbaar aangekondigd 

werden, maar wel openbaar uitgevoerd werden. 
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Het gevolg is dat er minder mensen meedoen (niet iedereen 

weet het), en dat de aktie een verrassingserrekt heeft. 

Een aktie die niet openbaar aangekondigd wordt noch 

openbaar uitgevoerd, is een sabotage aktie in de nacht, 

zoals b.v. de aktie van het kortsluiten van hoogspannings 

kabels (ook in het kader van Dodewaard). Worden er bij 

de kleine prikakties stencils uitgedeeld, bij een sabotage 

aktie gaat het alleen om het schade toebrengen. 

De sabotage-aktie past daarom niet onder het uitgangspunt 

openbaarheid, maar de prikaktie wel. 

Achter de openbaarheid van aankondiging en uitvoering zit 

het idee van massale mobilisatie en een massale aktie. 

Het doel van zo'n massale aktie is gericht op weer een nbg 

groter aantal, namelijk de publieke opinie. H't argument 

van massale akties is het 'tonen van kracht naar buiten toe' 

gericht op de media, het publiek. Indirekt probeert men dan 

partijen en besluitvormers te heinvloeden daar deze altijd 

gevoelig zijn voor, en wat betreft kiezers afhankelijk van, 

het grote publiek. 

Bij prikaties bij toeleveringsbedrijven of instellingen, 

gaat het om de bewustwording van het personeel wat er werkt 

en de omwonenden, van het karakter van de instelling of 

het bedrijf, dus in dit geval de 'medeplichtigheid' aan 

kernenergie. Het gaat hier meer om een kwalitatieve 

informatie-overdracht dan om kwantitatief een anti-kern 

energie standpunt te kweken. 

geweldloosheid 

In de voorbereiding van de blokkade-aktie werd, zoals bij 

alle akties, eindeloos gediskussieerd over geweld. Er 

werd een onderscheid gemaakt tussen 'principiele geweldoos

heid' en 'in principe geweldloos'. 

Principieel geweldloos zijn degenen voor wie het een over

tuiging is, een ideaal om heel konsekwent doel en middel 

te verbinden. Als je voor een maatschappij zonder geweld bent, 

dan gebruik je het zelf ook niet. Desalniettemin krijg je 

als je aktievoert, in b.v. een zitblokkade toch met 

(overheids)geweld te maken, en de geweldadige sfeer die er 

niet was geweest als je thuis was gebleven. 

In principe geweldloos betekent dat mensen geweld-gebruiken

of~niet,zien als een strategiese of liever: taktiese kwestie. 

Geen geweld gebruiken levert Yaak een gunstigere publici-
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teit op dan akties met geweld. Als men gericht is op 

de publieke opinie, zoals ook bij het openbaar aankondigen 

van een aktie, dan is dit een voorwaarde. Andersom 

kan geweld gebruikt worden als laatste redmiddel, om druk 

op de autoriteiten uit te oe~enen. De aktievorm 'de rel' 

wordt dan b.v. een soort a~schrikkings-(= vorm van terreur) 

middel. Onder 'geweld' wordt dan verstaan: het gebruik maken 

van materiaal tegen gewraakte objekten. Zo werd de tweede 

blokkade bij Dodewaard ook vanzelf 'harder' door het mee

nemen van blokkade-materiaal. Het is de vraag of het openbaar 

aankondigen ~n het gebruiken van materiaal wel samen kunnen 

gaan. Bij de Dodewaard-blokkade van 1981 leidde dit tot 

een rampzalige konfrontatie van het geweldsapparaat van de 

overheid, daar deze al keurig klaar stonden. 

Het gebruik van materiaal bij akties is meestal bedoeld om 

de effektiviteit van een aktie te verhogen. Je veroorzaakt 

meer last, en kan meer druk uitoefenen. Soms wordt materiaal 

ook gebruikt ter zelfbescherming, b.v. een barrikade. 

recht op verzet 

Dit uitgangspunt is de basis van elke buitenparlementaire 

aktie. Wanneer de parlementaire demokratie niet meer werkt, 

d.w.z. wanneer een meerderheid van de bevolking tegen kern

energie is, maar de centrales blijven draaien, dan mag je 

het recht in eigen hand nemen. Ook al zou er geen meerderheid 

zijn, dan nog mag je overgaan tot 'burgerlijke ongehoorzaam

heid' omdat het overleven z~lf bedreigd wordt. Als de 

kwaliteit van ons bestaan aangetast wordt, ook door overheid 

en parlement, dan gaan we zelf het alternatie~ scheppen. 

Zoals ik hiervoor al zei: het verzet is nodig voor de 

opbouw van de tegenmaatschappij. Een probleem hierbij is 

in hoeverre het opbouwen van het alternatief een (vaak 

pijnlijke) konfrontatie nodig heeft. Soms wordt het verzet 

als doel op zichzelf gezien, omdat chaos en verwarring 

altijd tegen het heersende systeem werken. De uit West

Duitsland overgewaaide leus 'maak kapot-wat jou kapot maakt! 

past hierbij. Voor anderen is het dan de vraag o~ je zelf 

niet ", nog meer kapot gaat. Als men echt het gevoel heeft 

'ik heb niets meer te verliezen' dan gaat de leus nog op. 

Als je meer ziet in het opbouwen van een alternatief, het 

idee van een tegenmaatschappij, dan is verzet slechts het 

middel. 
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basisdemokratie 

Het begrip basisdemokratie staat voor de poging van mensen 

in de anti-kernenrgiebeweging om op een ander manier met 

konflikten, macht en besluitvorming om te gaan. Ik zie het 

eigenlijk als een poging om een andere manier van politiek 

bedrijven te ontwikkelen. 

Hier blijkt dat het politikologen-debat over de vraag 'wat 

is politiek' niet geheel een akademische kwestie is, want 

bij de invulling van het begrip basisdemokratie bleek het 

ook te gaan over 'wat valt onder politiek, en wat niet?'. 

Basisdemokratie is onlosmakelijk verbonden met de organisatie 

vorm van basisgroepen. E'n invulling van het begrip basis

demokratie ging over een besluitvormingsmodel, met 

vertegenwoordigers uit basisgroepen, die het op konsensus 

gebaseerde standpunt van de basisdemokratie in een landelijk 

overleg zou brengen. Daar zouden, op basis van konsensus, 

besluiten worden genomen. 

Een andere opvatting gaat ervanuit dat er voor gezorgd 

moet worden dat er zo min mogelijk besluiten nodig zijn, 

d.w.z. dat een zo groot mogelijke autonomie voor basisgroepen 

bepleit wordt. Zelfstandigheid van de basisgroepen is dan 

een voorwaarde. Een derde opvatting ziet basisdemokratie 

als mobilisatiemodel. Door de organisatie aan de basis 

worden mensen eerder gestimuleerd om aktief te worden 

dan in grote afstandelijke verbanden. 

Deze drie opvattingen sluiten elkaar niet altijd uit: je kunt 

en mobiliseren èn met konsensus besluiten nemen. 

Bet mobilisatie-model en het besluitvormingsmodel zijn 

allebei gericht op een massale aktie. Zelfstandigheid 

van basisgroepen gaat er eerder vanuit dat iemand aktievoert 

vanuit eigen belangen, en dichter bij huis, en waar

schijnlijk ook kleinschaliger. De autonomie zou dan garant 

moeten staan voor de aansluiting bij je eigen manier van 

leven. Het dagelijks leven is het uitgangspunt en niet 

b.v. het beïnvloeden van het parlement. Basisdemokratie 

wordt hier heel breed ingevuld als een manier van leven. 

Deze laatste invulling past mijns inziens het meest 

in de strategie van het opbouwen van een tegenmaatschappij. 

Deze alternatieve manier van politiek bedrijven wordt niet 

direkt gepresenteert als h~t andere model voor de parlemen

taire demokratie. Het is ook geen model in die zin. Het is 

het zelf d6en van een alternatief, naast het bestaande. 
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naam aktievorm ~ ... '"'-~=~~~~i~~-- . -~=-----~--- -----~~=-=~~~~~· ... :_··· _· ··_· ·t· 
demonstratie/mani
festatie. 

blokkade (1) 

blokkade (2) 

lde rol/het oproer 

I 
prikaktie 

I 
sabotage 

' 

openbaar aankondigen+uitvoerenJ j gunstige publiciteit op grote schaalJ 
massaall geweldloos verbreding, via de publieke opnie 

druk op het parlement. 

openbaar aankondigen+uitvoerenJ 
massaal; geweldloos, evt. met materiaal 

geheim voorbereid J openbaar uitvoeren, 
middelgroot; geweldloos evt met materi
aal 
openbaar uitvoeren; massaal/middelgroot 
gebruik van materiaal 

geheim voorbereidenJOpenbaar uitvoeren, 
evt materiaalgebruikJ klein 

geheim voorbereidJ geheim uitgevoerdJ 
gebruik van materiaall klein 

publiciteit en druk via publieke 
opinieJ direkte druk via last 

direkte druk met effectieve vertra
ging. 

druk/afschrikking door schade 

druk op bedrijf/instelling, bewust
wording 

druk door schade aan bedrijf/instelling, 
afschrikking 

~bezetting i geheim voorbereid' openbaar uitgevoerd, druk door publiciteitJ bewûstwordingJ 
1 j middelgroot evt informatiebron 

( staking j openbaar; massaal/middelgroot direkte druk op bedrijf/instelling, 
1 ' indirekt op overheid 

j straattoneel/voor- l openbaar, klein of middelgroot bewustwording 
1 lichting i 
j .. ,..,.. .... ____ '"#<o, ........... -------·----.... -...f...... .... ___ ., ••• -· ·:~~o~-. • - ..... - .. ·--~-... -----------· 

' 

Bier zijn de meest gangbare aktievormen genoemd. Er zijn er meera b.v. het tentenkamp, de telefoonblokkade etc. 

Dit schema geeft de grenzen aan waarbinnen aktievormen kunen bestaan. Een blokkade die materiaal 
schade toebrengt, evenals het openbaar aankondigen van een sabotage aktie, staan gelijk aan zelfmoord. 

Prioriteitstelling t.a.v. 'recht op verzet' of 'basisdemokratie' hangen af van de keuze voor het doel 

van een aktie. Als het beinvloeden van de publieke opinie belangrijker wordt geacht dan basisdemokratie, 

dan hoeft de massaliteit van een aktie geen bezwaar te zijn. Men kan kiezen voor prikakties, omdat deze 

de zelfstandigheid van basisgroepen stimuleren. Dit zijn voorbeelden. 
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zitten en strijden 

Als basisdemokratie een alternatieve manier van leven is, 

met bepaalde waarden, dan vloeit uit die houding automaties 

een vorm van besluiten nemen, of andere mensen erbij betrekken, 
voort die daarbij past. Het is dan konsekwent om zo min mogelijk 

onderscheid te maken tussen doel en middel. 4elfstandig iets 

opzetten gaat niet zomaar : het mobiliseren en organiseren 

wordt vaak belangrijker ge,vonden dan met je eigen groepje 

dingen te bedenken en het gezellig te hebben. De erfenis 

van traditionele politiek zit er nog steeds in. 

Het nu volgende stukje van Bertolt Brecht geeft aan dat de 

problemen rond de verhouding middel-doel niet nieuw zijn. 

"TU wil leren strijden en leert zitten. 

TU kwam bij Me-Ti en zei:'Ik wil aan de klassenstrijd 

deelnemen, onderwijs me.' 

Me-Ti zei:'Ga zitten'. 

Tu ging zitten en vroeg: 'Hoe moet ik strijden?' 

Me-Ti lachte en zei: zit je goed?' 

'Dat weet ik niet,zei Tu verbaasd.Hoe zou ik anders moeten 

zitten?' 

Me-Ti legde het hem uit. 

'Maar', zei Tu, 'Ik ben niet gekomen om te leren zitten.' 

'Dat weet ik. Je wilt leren strijden', zei Me-Ti geduldig, 

'maar daar moet je goed voor zitten, want op dit moment 

zitten we nu eenmaal en we zullen zittend leren ••• • 

Tu zei: 'Als je er altijd naar streeft lekker te zitten 

en uit het bestaande het beste te halen, kortom, als je 

naar genot st~eeft, hoe kun je dan strijden? 

Me-Ti zei: 'Als je niet het beste uit het besta~de wilt 

halen en niet lekker wil zitten, waarom zou je dan strijden?"( 12) 

Het is leuk om te zien dat oude socialisten , zo-

als Brecht nog steeds in b.v. de anti-kernenrgiebeweging 
terugkomen, maar dan weer op een andere manier. 'De klas

sestrijd' is ook niet het vertrekpunt, zo blijkt ook uit 

de bijdrage vanWillemuit Nijmegen op het basisdemokratie

diskussie weekend: 

"De maatschappij ontwikkelt zich voor mij op zodanige wijze 

dat ik steeds meer het gevoel krijg dat alles over mij 

beslist wordt zonder dat ik er invloed op kan hebben. 

Niet alleen in ekonomies opzicht, maar ook in kwesties 
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als leven en dood. ( •• ) Het startpunt is mijn eigen 

leven. Ik wil grip krijgen op de dingen die met mij te 

maken hebben, zelf betrokken zijn bij beslissingen die 

mezelf raken. Hoewel ik me sterk verbonden voel met 

socialistiese en anarchistiese idealen is er minstens 

''n verschil. Ik ben niet bereid alleen naar de toekomst 

te kijken en te hopen op verbeteringen. Ik wil lèven, 

en wel nu!" (13) 

Doordat vernietiging van het milieu of van de mens en b.v. 

vrouwenonderdrukking heel direkte dringende problemen zijn, 

is 'het leren zitten' een direkte noodzaak. Het is niet 

de klassenstrijd 'voor anderen' als ethies doel voor in

tellektuelen, nee, je voelt je direkt zèlt bedreigd en gaat 

daarom tot aktie over. Omdat het om konkrete punten gaat 

en niet 'voor anderen' de wereld verbeteren over hun 

hoofden heen, moet je steeds bij jezelf en je basisgroep 

te rade gaan wat je nou eigenlijk w!lt- Als je niet weet 

wat je wilt kun je ook niet bedenken wat je wilt doèn. 

Een scheiding tussen 'willen' en 'handelen', resp. 

tussen 'zitten' en 'strijden' resp. tussen 'leven' en 

'werken', res~tussen 'persoonlijk' en'politiek', is de 

meest gangbare scheiding. Daardoor worden mensen apathies. 

Behalve als problemen z6 dringend worden dat je opeens w41 

weet wat je wilt, bijToorbeeld 'overleven'. 

voorwaarden. en voor wèl.ke waarden 

Voor de opbouw van een tegenkultuur is het een voorwaarde 

om kreatief en in vrijheid aan de idealen en alternatieven 

te werken. Het perspektief, wat je nu eigenlijk wilt, 

wordt iets eigens. Deze voorwaarde is die van een andere 

vorm van politiek, of politieke identiteit, zoals de 

West-Duitse politikoloog Offe het noemt: 

"Hinweise auf 'entdifferenzierende' Gegenbewegungen 

finden sich in Gestalt von Praktiken politischer Teil

name, die so organisiert sind, daas sich politische 

Willenskundgebungen mit den Erfahrungshorizonten des 

gesellschaftlichen Lebens der betelligten in Deckung 

befinden. Nicht Aggregate abstrakter Wahlbürger, sondern 

~ollektivitäten des gesellschaftlichen Lebens, deren 

Mitglieder sich wechselseitig unter dem Gesichtspunkt 

der Zugehörigkeit zu dieser Kollektivität definieren 
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und anerkennen, werden, wie es scheint, in wachsendem Umfang 

zu adäquaten Medien politischen Handelns erklärt.( •• ) 

diesen Organisationsprinzip, soll eine Vermittlung 

zwischen gesellschaftlichem Handeln und politischer 

Willensäusserung erneuern ( •• ) Kristallisations-

punkte kollektiver Identität und politisches Bewust-

seins sind: Regionalismus, Feminisrnus, politisch 

relevante Formationen der Jugendkultur, aber auch Teile 

der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung der USA wären hierfür 

Beispiele. Solohen Bewegungen ist gemeinsam, daas sie 

beide Fragen: 'wer wir sind' und 'was wir wollen',in 

unmi ttel barem Zusammanhang zu klären suchen. " (14) 

Het gevolg van een konsekwente koppeling tussen identiteit en 

politiek handelen is de organisatie van bewegingen op 

deelterreinen, in plaats van een politiek program voor 

alle aspekten van de samenleving. En ook binnen die bewegingen 

heeft het tot gevolg dat er een relatief losse of gadencen

traliseerde organisatiestruktuur bestaat. Zo bestaan er 

groepen 'boeren tegen kernenergie' en 'vrouwen tegen kern

energie' en krakers die een basisgroep vormen. De autonomie 

van basisgroepen zou garant moeten staan voor het bewaken 

van de eigen identiteit. Deze identiteit is weer inspiratie

bron voor akties. 

Deze andere invulling van het begrip 'politiek', namelijk 

vanuit de eigen identiteit, hoort bij het opbouwen van 

het alternatief. Het is een praktijk die weer náást de 

traditionele politiek wordt ontwikkeld en tegelijkertijd, 
ook in de doelen een kritiek is op de bestaande manier 

van politiek bedrijven en wat daar voor 'doelen' uitkomen. 

De scheiding tussen 'willen'en 'handelen' komt a.h.w. 

in het groot terug op het nivo van de maatschappij als geheel& 

'willen' dat is dan de landelijke politiek in de vorm van 

regering en parlement en 'handelen' dat is de ekonomie in de 

vorm van bedrijven, industrie en handel. Tot nu toe heeft de 

scheiding tussen deze twee ertoe geleid dat 'de ekonomie' 

altijd v66rgaat boven b.v. het milieu, of het welzijn 

van de mensen. Terwijl de instelling 'politiek' bedoeld is 

om te waken over het welzijn van de burgers. Nu dreigt 

het zelfs fataal te wordent hoewel iedereen vrede wil en wil 

overleven, gaat de wapenindustrie en bewapening door en 

neemt de kans op een derde Wereldoorlog toe. Om nog terug 

te grijpen op de scheiding van professor Dietz uit hoofdstuk 2: 
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menselijk gezien waanzin, maar ekonomiea/industrieel 

gezien, een logische ontwikkeling. 

De verhouding tussen 'politiek' (als 'willen') en de 

'ekonomie' (als'handelen') zal veranderd moeten worden, 

willen we domweg overleven. De ekonomie is al aan het 

veranderen, namelijk in die van een krisis in de ekonomie. 

Het is daarom des te urgenter dat de 'politiek' sterker 

wordt, in de zin van het 'willen'. Een belangrijke voor

waarde voor meer aktief optreden is, zoals Offe het 

noemde: de koppeling van kollektleve identiteit en 

politieke bewustwording. 

Het is de vernieuwende kracht van de buitenparlementaire 

bewegingen, waaronder de anti-kernenergiebeweging, dat 

zij een praktijk maken van die koppeling. Deze praktijk 

bestaat erin dat specifieke groepen zich op specifieke 

gebieden organiseren. Er is een decentrale opbouw van 

de bewegingen, zoals ik in hoofdstuk drie heb laten zien. 

De verbinding tussen de bewegingen en hun 'onderwerpen' 

lopen via personen en groepjes. Een ideologie over de 

samenhang van allerlei politieke verschijnselen ontstaat 

dan ook op de plaats waar die moet ontstaan: namelijk 

in de hoofden van de mensen, en niet b.v. op het 

partijbureau. Kitschelt gaat in zijn analyse van de akb 

voorbij deze vernieuwende invalshoek, als hij 

vast blijft houden aan de - voor hem kennelijk een -

noodzaak van een gegeneraliseerd politiek konflikt. 

Zijn opmerking over de anti-kernenergiebeweging luidt zo: 

"Dieser Prozes markiert zugleich die Paralyse der 

Oppositionsbewegung, die unter anderem aus ihrer situativ

sachlichen Gebundenheit an die Problemspezifik des 

Konfliktanlasses und ihrer daraus resultierenden 

Unfähigkeit, sich einem politisch generalisierten 

gesellschaftlichen konflikt zu stellen, erklärt werden 

soll. " (15) 

Hier zie ik dan weer terug hoe er ook in de politieke 

theorievorming de fixatie op het 'strijden' bestaat. 

Kitschelt spreekt over 'oppostiebeweging' en 'algemeen 

konflikt'. De voorwaarden voor het strijden, en het strijden 

voor wèlke waarden, komt bij hem niet van pas. 

Hopelijk heb ik duidelijk kunnen maken waarom dat belangrijk 

is, ~n dat het bepaalde konsekwentles heeft voor hoe je 

tegen de struktuur van de beweging aankijkt, over organisatie 

en aktievormen denkt. 
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samenvattend 

De ekonomiese en politieke krisis maken het zoeken naar een al

ternatief bittere noodzaak. In de praktijk tekenen 

twee richtingen zich steeds duidelijker af: een 'linkse' en 

een'rechtse'. In plaats van je toeleggen op de polarisatie 

en/of konfrontatie van die twee, is een zinniger strategie 

te kijken naar waar je v66r bent. 

Binnen o.a. de antikernenergiebeweging wordt gewerkt 

aan de konkretisering van idealen in de opbouw van de 

'tegenmaatschappij' of 'subkultuur'. In het ontwikkelen 

van een alledaagse radikaliteit komt de verhouding tussen mid

del en doel anders te liggen. Dit heeft ook gevolgen voor het 

aktievoeren naar buiten toe. 

Uit de praktijk van de buitenparlementaire bewegingen, 

waartoe de akb behoort, kan een vernieuwende kracht 

spreken die op het nivo van de maatschappij als 

geheel een andere invalshoek aan politiek en politisering geert. 

De koppeling tussen kollektieve identiteit en politieke 

bewustwording geeft mogelijk een uitzicht op een alternatief, 

in plaats van dat het tot een verlamming van de beweging 

leidt. 
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Hoofdstuk 5, Vrouwen in de akb, een vrouwenmanier van politiek? 

Vooraf 

De koppeling tussen kollektieve identiteit en politiek be

·wustzijn, was voor vrouwen geen mooi al ternatief ter 

verbetering van het funktioneren van de politiek, maar een 

pure noodzaak vanuit haar slechte positie. Dat je als 

vr6uwen, als groep, onderdrukt werd., dat inzicht werd het 

begin van de tweede golf van de vrouwenbeweging. 

Vrouwen zijn zich als politieke groep gaan manifesteren 

(vrouwifesteren?) in de maatschappij, en dus ook in de 

buitenparlementaire bewegingen. 

Dat de koppeling tussen identiteit en bewustzijn niet 

autornaties gaat, en dat het punt waar beiden elkaar raken 

steeds ergens anders kan liggen, is in de vrouwenbeweging 

duidelijk geworden. Dát je jezelf en de buitenwereldmet 

elkaar in verband brengt is prima. Maar het probleem 

komt steeds weer terug als het probleem van de verhouding 

tussen aandacht voor identiteit/jezelf/de vrouwengroep 

en de boze buitenwereld. Er is dus nog meer, na de koppeling 

waar Offe (en ik ook) enthousiast over is. Hoe gaat het 

ongeveer in de praktijk en wat zijn de problemen? 

vrouwen organiseren zich 
Het is opvallend hoe er in de buitenparlementaire bewegingen 

en dus ook in de akb, speciale vrouwengroepen zijn onstaan. 

Er bestaan 'vrouwen tegen militarisme', de 'vrouwenkraakgroep', 

'vrouwen voor vrede', vrouwenradio Vrije Keyser, Vrouwen

weekblad en'vrouwen tegen kernenergie~ Over het algemeen is 

het de invloed van de'tweede feministiese golf', die maakte 

dat vrouwen bij elkaar gingen zitten. Sommigen hebben zich 

vanuit de vrouwenbeweging meer gericht op onderwerpen die 

niet direkt met vrouwenbelangen te maken hebben, zoals oorlog/ 

vrede, en woningnood, kernenergie. Anderen waren aktief in de 

bewegingen rond deze onderwerpen en hebben o.a. door slechte 

ervaringen met de 'gemengde beweging', vrouwengroepen ge

vormd. 
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Soms is de vrouwengroep een steungroep voor de vrouwen die 

ook in de landelijke gemengde beweging aktief zijn, de 

zgn. 't\-tee-handen-strategie'; soms willen de vrouwengroepen 

een tijdje zelfstandig werken om een sterke vrouweninvloed 

op te bouwen naar de landelijke beweging toe; en de meest 

autonome vrouwengroepen willen samen met vrouwen akties 

doen, en een kultuur van vrouwenakties op langere termijn 

opbouwen. 

Bij de vrouwen tegen kernenergiezijn deze drie min of meer 

te onderscheiden invalshoeken ook aanwezig. Verder zijn er 

drie gebieden waarin vrouwen zich manifesteren met hun 

vrouwenbelangen. Ten eerste zijn daar de verhoudingen bin

nen de beweging zelf. Vrouwen hebben last van seksistiese 

omgangsvormen en machtsverhoudingen. Ten tweede zijn. er de 

eisen van de akb naar buiten toe, waarin vrouwen aparte 

belangen kunnen hebben. Een voorbeeld is de diskussie rond 

energiebesparing in de huishoudens. Ten derde is er de 

verhouding tussen 'naar buiten toe en binnen' de beweging. 

De strijd tegen kernenergie wordt gezien als ook een strijd 

voor een andere maatschappij; als nti de kerncentrales ge

sloten worden betekent dat niet dat er andere verhoudingen 

tussen mannen en vrouwen zijn, zomaar automaties. Daar moet 

ook nu al aan gewerkt worden, waarbij het middel niet on

belangrijker mag zijn dan het doel (kerncentrales dicht). 

Maar waar ligt het optimum tussen 'naar buiten' en'binnen'? 

binnen de beweging 

In Nijmegen bestaat er een vrij grote vrouwengroep,een basisgroep 

van ongeveer 30-40 vrouwen, die allemaal wel iets met de 

vrouwenbeweging te maken hebben. Sommigen zijn aktief in 

het vrouwengezondheidscentrum, anderen bij de vrouwendruk-

kerij, weer anderen bij 'vrouwen tegen seksueel geweld', 

etc. Deze groepjes vrouwen, dit netwerk van groepjes wilden 

ook samen iets tegen kernenergiedcen, en sloten zich aan bij 

de Dodewaard-Gaat-Dicht aktie in 1980. Voor hen was het van

zelfsprekend om als vrouwengroep te gaan. 

Sinds die eerste aktie stapelden de ergernissen van vrouwen 

over het gedrag van mannen zich op. De grote bekken in de 

overleggen, het 'aktieleiders-denken', het stoerdoen en 

ander gedrag worden wel 'seksisme' genoemd. Vrouwen hebben 
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daar last van, worden weggedrukt en miskend. 

Het toppunt, of misschien de druppel die de emmer deed 

overlopen, was op een gegeven moment de passage uit een 

boek 'De autonome mens' van Joost van Steenis,een aktief 

iemand in de akb. In deze passage werd een oproep gedaan 

voor een aktie, namelijk het plakken van stickertjee in 

telefooncellen e.d. met het telefoon-nummer van de één 

of andere 'atoomlobbyist' met de tekst: 'Neuken? bel: •• • 

Bij deze oproep werd nog vermeld wat een plezier deze aktie 

op kan leveren als je je Yoor zou stellen dat mevrouw x 

de telefoon op zou nemen. 

Bij alle vrouwen schoot dit in het verkeerde keelgat en de 

vrouwen uit Nijmegen kaartten de zaak aan. Ze schreven brieven 

naar de diverse bladen in 'de beweging' in het voorjaar van 

'82: "Wij willen niet in een beweging zitten met iemand die 

seksueel geweld tegen vrouwen propageert als aktiemiddel". 

Op het diskussiekamp eind mei '82 in Amelisweerd werd het 

onderwerp 'seksisme in de akb' vaak onderwerp van diskussies. 

Het ging niet alleen om Joost van Steenis versus de Nijmeegse 

vrouwengroep, maar het was iets van alle vrouwen en mannen. 

Op landelijke vergaderingen bijvoorbeeld riepen vrouwen uit 

verschillende basisgroepen op om elkaar te ondersteunen. 

Verder werd de mannen meegedeeld dat devrouwen het zo 

langzamerhand beu zijn om ~n tegen kernenergie ~n tegen 

seksisme te moeten vechten. De vrouwen uit Nijmegen schrijven: 

"Er werd dit weekend meer dan tevoren (ook in de persver

klaring) erkend dat vechten tegen seksisme niet alleen de 

verantwoordelijkheid is van vrouwen, maar van de hele 

beweging." (1) 

Op hetzelfde diskussie-tentenkamp kwamen op zaterdagavond ~ 50 

vrouwen bij elkaar om n~ eens onafhankelijk te praten. 

Er werd om te beginnen gekonstateerd dat eeksisties gedrag 

en vrouwenonderdrukking niet passen binnen de basisdemokratie. 

Voor vrouwen is het duidelijk dat basisdemokratie niet al

leen een besluitvormingsmodel of mobilisatie-model is, 

maar dat het bij basisdemokratie gaat om het hele stelsel 

van (machts)verhoudingen waaronder je aktievoert. 

Er werd afgesproken dat vrouwen elkaar zouden ondersteunen 

in gemengde gr.oepen of in vrouwengroepen. Ook werd er al 

voorzichtig gepraat over het houden van een aktie met alleen 

vrouwen.(Dit vond uiteindelijk in september plaats.) 
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In hoeverre vrouwen kozen voor een autonome opstelling bleek 

samen te hangen met hun visie op 'de verhouding binnen -

buiten'. 

naar buiten toe 

De akb treedt op uiteenlopende manieren naar buiten. Soms 

met 'eisen' soms met b.v. een praktijk van 'alternatieve' 

energie. Beiden hebben te maken met de wil om de ekonomiese 

groei los te laten en een ekonomie van 'kleinschaligheid' 

op te bouwen. Het Centrum voor Energiebesparing heeft 

bijvoorbeeld een scenario gemaakt voor ekonomie/energie, 

wat uitgaat van energiebesparing. Dergelijke scenario's 

zijn bedoeld om het overheidsbeleid te beinvloeden. 

Een andere uiting van de eis voor kleinschaligheid is 

de praktijk van de MEMO-bedrijfjes (• mens- en milieuvriende

lijk ondernemen). Ook bestaan er windmolenwerkplaatsen en 

andere 'alternatieve projekten'. Hebben vrouwen hier bepaal

de belangen? 

Toen eenmaal was aangedragen dat kernenergie niet dé oplos

sing voor het energieprobleem hoeft te zijn, maar dat 

het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen en energie

besparing ook een oplossing is, nam de overheid vooral 

het punt 'energiebesparing in de huishoudens aan'. Hoewel 

de huishoudens maar 25% van het totale energieverbruik voor 

hun rekening nemen, moest het toch daarvan komen. Bezuinigen 

op verwarming (19%) ligt dan nog het meest voor de hand. 

Maar ook werd er opgeroepen tot bezuiniging op elektrici
teitsgebruik, o.a. door apparaten. Hier werden huisvrouwen 

direkt op aangesproken. In talloze folders en reklamespots 

werden huisvrouwen opgeroepen om "Tijdens het stofzuigen 

de radio uit te zetten" en op te letten dat de kinderen 

's nachts "het licht niet te lang aanhebben"-; bij het 

koken 'de deksels op de pannen te doen', etc. Aan één kant 

werd gedaan of vrouwen zelf te dom zijn om iets te bedenken 

en anderzijds werd ingespeeld op het schuldgevoel van vrouwen 

namelijk zichzelf schuldig voelen voor wat anderen doen. 

Als er energie verspild wordt,of dat nou op wereldschaal 

is of binnenshuis, de vrouwen zullen op de kleintjes moeten 

letten. 

Met deze vorm van energiebesparing, die ook terug te vinden 

is binnen de milieubeweging, wordt de aard van de huis

houdens in de vorm van gezinnen niet ter diskussie gesteld. 
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Het gezin moet als konsumptieeenheid blijven fungeren, 

zodat je met 3 à 4 mensen ~~n auto hebt, é'n tv, ~~n was

machine, e.d. De vrouw zit in haar eentje thuis met de 

was-machine en de sherryfles. In een vorm van meer kollektief 

huishouden, zoals dat nu langzaam opgebouwd wordt in woon

groepen en Centraal wonen-projekten, wordt het huishoudelijk 

werk, de apparaten, en dus ook het energiegebruik gedeeld. 

Als bij energiebesparing ook de vorm van de Huishoudens 

krities betrokken zou worden ,zou dat al meer in het belang 
van vrouwen kunnen gaan. 

Bij het kleinschalig ondernemen is al veel meer aandacht 

voor de verhoudingen tussen mensen onderling en de verhou
ding tussen de mens en de natuur. Werk wordt gezien binnen 

een heel leefpatroon van wat 'mens- en milieuvriendelijk' 
moet zijh. Alternatief voedsel en alternatieve energie zoals een 

windmolen b.v.,komen eraan te pas. Maar is mensvriendelijk 

ook altijd vrouw-vriendelijk kan je je afvragen: 
"-Als gezonde voeding met zich meebrengt dat vrouwen 

langer en vaker in de keuken moeten staan, is dat 
nadelig voor vrouwen, omdat vrouwen hiermee nog meer 
gebonden worden aan huis en hiermee haar huisvrouwfunktie 

(voeden)zorgen) wordt versterkt. 

-Als zelf voedsel verbouwen meer werk betekent voor vrouwen 

kan dit nadelig zijn, zolang mannen full-time blijven 

werken en geen'vrouwen-taken• op zich nemen. 
-Als gezonde voeding betekent 'terug naar de natuur', 

schuilt daarin het gevaar dat de zogenaamde 'biologiese' 

funktie (baren, zorgen,moederen) van de vrouw gebruikt gaat 

worden om haar op haar plaats thuis, te houden."(2) 
Het opzetten van 'alternatieve projekten' onderscheidt zich 

van het MEMO-bedrijf, doordat er niet sprake is van 'ondernemen' 

en produkten maken e.d., waardoor de verhouding 'mens-natuur' 

niet het eerste punt is. Zo'n projekt hoeft niet winstgevend 

te zijn of te konkurreren op een markt om in leven te blijven. 

Het is eerder zo dat mensen werkloos raken en dat ze met hun 

uitkering als inkomstenbron,hun eigen werk maken met 
meer of iets minder ideële doelstellingen. Er is een schei

ding tussen inkomen en werk, wat vaak ook gezien wordt als 

een bewuste aanval op,of alternatief voor, het bestaande 

arbeidsethos ('loon naar werk' en 'wie niet werkt zal niet 

eten' e.d.) Voorbeelden zijn winkeltjes, drukkerijtjes, 

een windmolen werkplaats, krantjes, uitgeverijtjes, een 

speelgoedwerkplaats, etc.OOk bij dit soort projekten komen 

de verschillen tussen mannen en vrouwen weer naar boven. 
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Een van de gevolgen is dat vrouwen dan zllf zo'n projekt 

opzetten. Een voorbeeld hiervan is het onstaan van het 

'Vrouwenweekblad' in Amsterdam, ola. als gevolg van de on

vrede die ontstaan was over de manier van werken bij het 

gemengde weekblad 'Bluf'. 

Maar de socialisatie tot 'vrouw' resp.'man• zit ook in vrouwen 

zelf. Dus als vrouwen eenmaal bij elkaar zitten, stuit je 

nog op een heleboel vragen. De 'vrouwenmanier• van politiek en 

het opbouwen van alternatieve projekten is niet zomaar ge

vonden. In het boekje 'Salto Vitale, Frauen in Alternativen 

Projekten' schrijven Ulrike Kolb en Jutta Stössinger over de 

vragen die komen kijken: 

"Sollen Frauen, da sie so unendlich vieles nicht gelernt 

haben, nun den Anspruch entwickeln, dies alles nach 

zu holen; auf jeden Fall jede Gelegenheit wahrzunehmen, 

das Auto zu reparieren, elektrische Leitungen zu legen, 

sich mit Bohrmachine und Kreissäge beispielsweise vertraut 

zu machen? Wie ist es mit der Lust? Ist es sinnvöll, 

Unlustschwellen zu überwinden, eifacb einmal etwas zu tun, 

um eine Erfahrung mehr zu machen, um vielleiebt zu ent

decken das die Unlust in Wirklichkeit die Furcht vor 
Neuem ist? Wie steht es mit den 'weiblichen' Tätigkeiten? 
Wie steht es mit Geburtsvorbereitung, Wollespinnen und 

färben, Brotbacken, Kräuterzüchten - als Hauptbarbeit -

Rückfall in die alte Frauenrolle? Oder ist es Stärke, 

sicb zuzugestehen, dies zu tun, eben weil es von Interesse 

ist? Ist es Legitimation eigener Versklavung, zu sagen 

'Schwangersein ist Power', oder Kinder möglichst langer 

zu stillen? Verbirgt sich dabinter nichts weiter als 

Mutterschafstideologie - oder nutzt es Frauen zur Wieder

oberung abhanden gekommener Bereicbe? (3) 

Ditzelfde dilemma komt ook terug bij bet zoeken naar de 

vrouwenmanier van politiek bedrijven. Je wilt geen 'macht' 

zoals mannen, nee,een ander soort macht; maar in hoeverre 

val je dan weer terug in het oude patroon, dat alles binnens

kamers (relaties) belangrijker zijn dan alles buitensbuis 

(zaken). 

verhouding binnen-buiten 

De opzet van basisgroepen in de akb maakte het voor vrouwen 

makkelijker om te sleutelen aan de machtsverhoudingen tussen 

mannen en vrouwen. Als je in een vrouwenbasisgroep zit heb 
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je minder last van eeksisties gedrag, en kost het je minder 

energie. Maar ook dan heb je nog te maken met de beweging 

als geheel. Het is voorlopig nog moeizaam opbouwen van een 

traditie van vrouwenakties, dus als je een iets grotere 

aktie tegen kernenergie wilt doen ben je al snel aangewezen 

op de andere {gemengde) basisgroepen. En dan heb je ook als 

vrouwenbasisgroep te maken met de mannen-manier van werken. 

De mannelijke manier van werken blijft niet beperkt tot 

bepaalde seksistiese omgangsvormen, of een bepaald gedrag 

van mannen, het gaat ook om een bepaalde manier van denken 

over 'strijd' en politiek. Het kenmerk van wat ik de mannen

manier vind is, hetgeen er in de bui tenwereld gebeurd, al tijd 

het belangrijkst vinden en daar je strategie op baseren. 

Je hebt als het ware een trap, en de onderste tree is een 

relatie tussen twee mensen, de een-na-onderste is de 

woongroep, de twee-na-onderste de basisgroep, de volgende 

is 'het stedelijk overleg', dan komt de 'landelijke akb' 

dan 'de overheid', en voor mijn part 'de wereld'. Hoe 

hoger je komt, hoe belangrijker: daar moet de strategie 

op gebaseerd worden ( dus niet op iets wat misschien dichterbij 

jezelf ligt) , luidt het. 

Het werken metbasisgroepen in de akb geeft wel aan dat 

er meer behoefte was aan werken in kleinere verbanden, en 

meer kijken naar: wat wil je zelf, waar doe je het voor? 

Maar je mag niet te klein, te zelfstandig, of te autonoom 

worden ••••• 

"Autonomie wordt nogal gemakkelijk gebruikt om je eigen 

gang te gaan( •• ) een dergelijke uitleg kan ook leiden tot 

de vrijheid-blijheid gedachte van het ik-tijdperk, 

waarbij dan voor het(niet)handelen een alibi gezocht 

wordt in het neo-liberale individualisme, met een wat 

politiekere term heet het dan individueel anarchisme. 

Simptomen van die stroming klinken ook door in de akb: 

'aktievoeren moet leuk en gezellig blijven' heet het 

dan. Zoiets mag niet tot kriterium verheven worden voor 

aktievoeren." (4) 

Uit dit citaat blijkt dat 'de strijd' het bélangrijkste 

is en de rest er niet zo toe doet. Maar als 'leuk' niet 

mag, weet je straks niet eens meer wat nou 'leuk' is, 

en weet je niet eens meer wat je nou eigenlijk w&l wilt, 

in deze ellendige wereld waarin je overal maar t6gen 

aktie 'moet' voeren. Van wie moet wat! En wie bepaalt 

voor ons wat wel en niet kriterium mag zijn? Vaak 
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laten we ons meeslepen in een konkurrentiestrijd om de 

macht, ergens bovenaan die trap. Het gaat dan om de 

vraag: wie is de baas? En in een konfrontatie zou dat 

uitgevochten moeten worden. Het gaat niet om de inhoud, 

en je kan er ook niet zelf aan beginnen{want jij staat wel 

onderaan die trap) met het gevolg dat zo'n machtsstrijd je 

een gevoel van machteloosheid over je eigen leven geeft. 

Het gevaar is hier weer de vervreemding, de scheiding tussen 

willen en handelen. 

Waarschijnlijk laten mannen zich eerder meeslepen in deze 

manier van denken over politiek en macht. Ze zijn immers 

opgevoed met de scheiding werk-leuke dingen. Het gevaar 

van vervreemding is dat je niet goed meer kunt bedenken wat 

je (als groep vrouwen b.v.) zelf wilt. En wat is het gevaar 

als je wel 'strijdt' maar niet weet waarvoor? Dan denk ik 

dat het gevaar groot is dat je meeloopt in een politieke 

richting, waar je geen vat meer op hebt. In het extreemste 

geval vorm je een 'massa', waar een kleine groep mensen 
makkelijk een politieke kop op kunnen zetten. En de weg 

naar een totalitair systeem ligt open. Daarom is basia-

demokratie pas echt, als de belangrijkheid van de trap 

onderaan begint. De voorwaarden waaronder vrouwen hun 

eigen belangen kunnen gaan ontdekken en definiëren zijn dan 

ook voor mij: zelfstandigheid, eigenwijsheid, autonomie etc. 

Ti heeft makkelijk praten 

Het probleem blijft dat je in een situatie bent,waarin je 

vecht tegen wat je in elk geval niet wilt, en tegelijkertijd 

wil denken (en doen) wat je w~l wilt. (zitten en strijden 

tegelijk). Dingen als kernenergie, geweld van rechts en 

seksisme zijn niet voor tijdelijk weg te denken. Dit 

brengt een voortdurende afweging mee. 

Mijn eigen ervaring is ook dat je je als vrouwen maar al te 

snel laat meeslepen in het gangbare denken over politiek 

als 'machstkonfrontatie'. Ik denk dat dit enerzijds komtf 

omdat het mannelijk denken het heersende is en je het daarom 

zelf overneemt, en dat je anderzijds de angst hebt om toe 

tegeven aan datgene waar je als vrouw op getraind bent. 

De uitspraak 'politiek is niets voor vrouwen' betekent dat 

je je als feminist er juist w~l mee wil bemoeien. Maar 

als je dat dan doet dan blijkt er nog meer te zijn •••• 
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Op het diskussiekamp in Amelisweerd was het opvallend 

dat zoveel vrouwen de diskussies in de landelijke tent 

toch belangrijker vonden om erheen te gaan dan in de 

vrouwentent. Niet om de konfrontatie met mannen aan te gaan 

maar om te praten over diskussievoorstellen over o.a. 

een massale aktie in Dodewaard. Ook vrouwenbasisgroepen 

hadden het voostel gedaan om naar Dodewaard terug te gaan, 

om te laten zien dat je niet wijkt voor rechtse groepen en 

overheidsgeweld. 'Het gaat erom dat je de kracht van de akb 

laat zien, dat je sterk bent en de konfrontatie niet uit 

de weg wilt gaan', luidde het. Gaat het ons dan werkelijk 

om de vraag: wie is de baas? de akb, rechts of de overheid? 

Als ik me als vrouw met politiek bemoei doe ik dat om 

met andere vrouwen een beter leven op te bouwen, met andere 

verhoudingen en zonder kerncentrales bijvoorbeeld. Je wilt ook 

breder een alternatief laten zien. Hopen dat anderen er 

enthousiast door worden, in plaats van met macht anderen 

tot het alternatief te dwingen. 

Je kunt je niet op een alternatief eilandje terugtrekken 

en zeker in deze tijden, waarin rechts de wind in de zeilen 

heeft, zul je je idealen en de waargemaakte stukjes daarvan, 

moeten verdedigen. Maar de konfrontatie is niet de beate 

verdediging, je laat je meevoeren in een gevecht wat het 

jouwe niet is. De aanval is nog altijd de beste verdediging 

en met aanval bedoel ik dan 'het initiatief in eigen hand 

houden' en je niet laten provoceren. Anders heb je dikke 

kans dat de machtsvraag, de vraag 'wat wil ik' gaat 

overschaduwen. 

Als er b.v. een tegenknokploeg opgezet zou moeten worden 

om een tentenkamp (of kraakpand) te verdedigen tegen geweld 

van rechts, ligt dat heel moeilijk. Aan één kant ia het 

nodig om je te verdedigen, maar aan de andere kant betekent 

het een militarisering op kleine schaal. Militarisering 

betekent hierarchiese verhoudingen en de macht van de sterkste 

(altijd mannen). In gevechtssituaties duikt het mannelijk

heidaideaal ook weer op. Militarisering gaat daarom ten 

koste van vrouwen. 

Wanneer geef je meer toe aan fascisme? Als je met ze gaat 

vechten (om de macht) of als je minder spektakulair 

probeert je eigen idealen te ontwikkelen? Ik weet het niet. 

In elk geval wil ik onder alle omstandigheden kunnen bepalen 
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wat ik kies en wat ik daar voor over heb. Anders ben ik bang 

dat we als vrouwen weer ondergesneeuwd worden en alleen mogen 

klagen over het gedrag van mannen, maar geen inbreng kunnen 

hebben wat strategie betreft. In de studentenbeweging werden 

vrouwen 'zoet gehouden' met de revolutie, nu worden we 

misschien wel zoet gehouden met 'rechts•. Het denken blijft 

hetzelfdes er is 'de zaak' en er is 'de vijand' en de rest 

doet er niet zoveel toe. 
Ik denk dat de buitenparlementaire bewegingen sterker zijn 
als ze opgebouwd zijn uit zelfstandige groepen. 

Als vrouwen hebben we belang bij zelfstandigheid en autono

mie (basisdemokratie) om te bedenken wat we w41 willen. 
Ik stel me voor dat het rijmpje van Tu en Me-Ti z6 verder gaat: 

Tu zakt van schrik door zijn stoel, begint te mopperen o

ver de stoel, het hout, de timmerman etc. Hij is zo geërgerd 

dat hij vergeet dat hij kwam om teleren strijden. Daarom 

komt hij niet op het idee om even een nieuwe stoel te pakken •••• 

samenvattend 
Binnen de anti-kernenergiebeweging hebben vrouwen zich, 

soms meer soms minder apart, georganiseerd. Bij het op

bouwen van de tegenmaatschappij hebben vrouwen bepaalde 

belangen. Bij het zoeken naar een vrouwenmanier 

van politiek bedrijven, stuit je op het probleem dat 

wat 'vrouw' is, dus jouw identiteit, tegelijkertijd het 

uitgangspunt is waarop je je met vrouwen organiseert ~n 

deels de gewraakte inhoud is die de maatschappij aan het 

begrip 'vrouw' gegeven heeft. De verhouding tussen 

naar binnen gericht en op de buitenwereld gericht zal 

steeds een dilemma blijven. Zelfstandigheid van groepen 

maakt de anti-kernenrgiebeweging als mede-opbouwer van 

de tegenmaatschappij sterker. Zelfstandigheid maakt vrouwen

groepen ook sterker in het zoeken naar een uitgebalanceerde 

manier van politiek voeren. 
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Noten, hoofdstuk 5 

1) artikel in Afval , aktieblad voor basisgroepen, nr 9 

juni 1982. 

2) brochure 'vrouwen tegen kernenergie', blz 17, Amsterdam 

1981. 
3) Ulrike Kolb, Jutta St8ssinger, "Salto Vitale, Frauen in 

alternativen Projekten", Frankfurt 1981, blz. 32 

4) artikel van Ruud B8kkerink in de brochure 'basisdemo

kratie, een overlijdensbericht?' voorjaar 1982. 
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Ionklusies 

In de voorbereidende ontwikkelingsfase van kernenergie vinden 

we al de eerste tekenen van een struktureel gebrek aan 

demokratiese kontrole. Dit wordt deels veroorzaakt door 

de komplexiteit van de techniek zelf: dit geeft de kleine 

groep experts zekere macht. Deels wordt het veroorzaakt door 

de partijdigheid van de overheid en politieke partijen, die 

geloven in de ekonomiese vooruitgang en voorwaarden 

scheppen voor het ontwikkelen van de kerntechniek. 

Het protest tegen kernenergie is daarom buitenparlementair. 

Er worden door bewindslieden, onderzoekers en industriëlen 

verschiliende verklaringen met bijbehorende strategiën gegeven 

om de anti-kernenergiebeweging te beheersen. Er zou een 

'harde kern' bestaan, of 'angst' van de mensen zou een motivatie 

zijn, en 'ondeskundigheid' of 'gebrek aan participatie' zou 

leiden tot protest en het bestaan van de anti-kernenergie

beweging. Deze verklaringen hebben beheersingatechnieken tot 

gevolg als b.v. repressie, een Erede Maatschappelijke Diskussie, 

voorlichting, etc. De verklaringen en strategiën zijn onjuist 

of onvolledig, zodat het konflikt niet 'opgelost' kan worden en 

de anti-kernenergiebeweging nog steeds aktief is. 

De sociale basis van de anti-kernenrgiebeweging is breed, 

zodat meerdere verklaringen voor het ontstaan van protest 

naast elkaar bestaan. Met de verscherping van het konflikt is 

ook de samenstelling van de akb veranderd. Bij de Dodewaard

Gaat-Dicht aktie in 1980 komt de verbinding met andere buiten

parlementaire groepen tot uiting. 

De verscherping van het konflikt rond kernenergie hangt 

samen met het algemene klimaat van verharding van aktiegroepen, 

~n de specifieke ontwikkeling op het gebied van kernenergie. 

De algemene en specifieke faktoren beïnvloeden elkaar wederzijds. 

De verscherping van het konflikt kan gezien worden in 

het kader van de algemene polarisatie in de maatschappij, ten 

tijde van de huidige ekonomiese krisis. 

Het falen van de bestaande politieke instellingen als 

kanalen voor het 'oplossen' van maatschappelijke tegenstellingen 

wordt in het licht van deze polarisatie nijpend. Een duidelijk 

pespektief tegenover het alternatief van verrechsting, is geboden. 

Hierbij gaat het om een inhoudelijk perspektief, de idealen, 

maar tegelijkertijd ook om een reële vorm, waarin deze 

idealen gestalte kunnen krijgen. 
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Binnen de anti-kernenergiebeweging, als voorbeeld van een 

buitenpa~lementaire beweging, zien we in het opbouwen van 

de 'tegenmaatschappij' de richting voor een alternatief. 

Vooral in het verdedigen van deze idealen en/of verworvenheden 

ten opzichte van de buitenwereld, wordt het een probleem 

hoe vorm en inhoud gekoppeld kunnen blijven. Op dit punt 

worden er in de beweging verschillende keuzes gemaakt. 

Echter, vanuit de koppeling van kollektieve identiteit 

en politiek bewustzijn , het samengaan van 'willen • en 

'handelen' is er een gunstige voorwaarde geschapen, 

waarvanuit de bovengenoemde problemen tegemoet getreden 

kunnen worden. 

Het verbinden van eigen identiteit en politiek handelen 

heeft gevolgen voor de organisatie van de beweging, namelijk 

die in meer of minder autonome basisgroepen. Voor de 

positie van vrouwen is dit niet alleen een gunstige 

voorwaarde, maar zelfs een noodzakelijkheid om over de 

eigen belangen te kunnen waken. Vrouwen komen in deze 

organisatievorm in het dilemma terecht, hoe de vrouwenmanier 

van politiek bedrijven eruit ziet: is het nu juist bevestigend 

voor vrouwen om meer bij jezelf en intern te rade te gaan, 

zodat de buitenwereld minder belangrijk isa 6f moeten vrouwen 

toch meer konfrontaties met de buitenwereld aangaan? 

Mijn voorlopige konklusie is dat je daar nooit uitkomt, 

maar dat je wel steeds de verhouding tussen naar'binnen en

buiten'gericht op de weegschaal kunt leggen, zodat je per geval 

de balans op kunt maken. Als het bijvoorbeeld gaat om een 

strategie ten opzichte van rechts en verrechtsing, dan vind 

ik het belangrijker om d6or te gaan met het opbouwen van 

je idealen in de 'tegenrnaatschappij', dan je te laten 

verleiden tot een (eventueel) lijfelijke konfrontatie met 

'de vijand'. 
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