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na 
dodevvaard, 
septer'l1ber '81 
In Nijmegen is er ~ zij het moeizaam~een 
overleg op gang gekomen om de gebeurte
nissen tijdens en rondom de blokkade in 
Dodewaard in sept.81 te evalueren en te 
analyseren.Het verslag hiervan~en de 
konklusies die wij hieruit trekken~vin
den wij van groot belang in de diskussie 
over verdere anti-kernenergie-akties. 
Daarom geven wij deze brosjure uit als 

'n dis ku ss ie bijdrage 

voor 't pinkstertenten kamp 

in amelisweerd 

--n•J-1'1 ..... 1eegs 
basisgroepen 

-overl ~~ -=-=0Jl 
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• 'doodewaard gaat dicht' en 
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0 .c 
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opkomend fascisme 

• politiegeweld 

• aanvullingen 

... • de konsekwent ies van september "'81 

voor de d.g.d. -beweging 

voorvvoord 
Ket is voor een groot aantal 

basisgroepen in Nijmegen een 
steeds duidelijkere, maar ook 
steeds pijnlijkere ervaring ge
weest te konstateren dat de 
D.G.D-beweging na de aktie in 
september i81 steeds heel zwak 
is gebleven en dat deze bewe
ging voor een groot deel is 
gaan ontkennen op basis waarvan 
we toen met z•n allen bijna 
kompromisloos de centrale heb-
ben geblokkeerd. We waren deze 
ak$ie heel sterk begonnen 
tegenover het onverwacht harde 
geweld van de overheid maar 
hebben uiteindelijk niet een 
kollektlef en sterk antwoord 
kunnen vinden op verwarrende 
ontwikkelingen op maandag en 2 

dinsdag. We hebben toen de ak
sie niet kunnen redden tegen
over het recht$.e geweld en de 
aksie, die zo massaal en be
dreigend begon. is verlopen 
omdat iedereen individueel 
voor deze dreiging wegliep, 
terwijl de laatste groep werd 
weggejaagd. In Nijmegen von
den we het daarna zwaar maar 
vanzelfsprekend dat je als 
beweging deze feiten en er
varingen onder ogen moet zien 
en niet mag verdringen; dat 
we zouden erkennen dat de 
situatie nu zo Is dat wij ken
nelijk zo bedreigend waren dat 
de overheid op alle manieren 
ons wilde breken. ... 
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We hebben er daarna veel over 
gepraat hoe zwaar het is dit 
onder ogen te zien en toch 
door te gaan en niet opeens 
te gaan ontkennen waarom we 
daar in Dodewaard waren, 
maar we zijn ons daarin pas 
helemaar zwak gaan voelen 
toen we er steeds meer achter 
kwamen dat de Jandel ijke D.G.D 
beweging, die toch dezelfde er
varingen had opgedaan, eigen
lijk niet wilde praten over de 
de gevolgen van de overheids
strategie tegen ons, en zonder 
erover te praten feitelijk Do
dewaard opgaf en over van al
les en nog wat ging praten, 
behalve over de ernstige situ
atie waarin we daardoor zijn 
komen te zitten. Het meest dui
delijk is dat geworden doordat 
langzamerhand veel groepen, 
zonder daar ooit over te praten 
onze beweging niet meer als 
D.G.D beweging met al haar pro
blemen opvatten (zoals dat te 
zien is aan hun nieuwe •verbre
dende' aksievoorstellen). 
Wij vatten het komende pink
sterkamp op als de eerste moge
lijkheid om de zware situatie, 
waar we nu in zitten, die voort 
komt uit het geweld dat ge
bruikt is tegen de enige weg 
die wij toen zagen om kernener
gie Nederland uit te helpen, 
te erkennen en er politieke 
konklusles uit te trekken i.v.m 
een nieuwe aksie. 
In het volgende vatten we wat 
we in Nijmegen hebben geschre
ven en besproken over het over
heidsgeweld, het rechtse geweld 
en de manier waarop we daar
mee zijn omgegaan samen. We ge
ven ook aan op welke manier we 
steeds meer zijn komen te staan 
tegenover groepen in de lande
lijke D.G.D beweging die de 
noodzaak om daar als hele bewe
ging over te praten als voor
waarde om samen verder te kun
nen, ontkenden of soms zelfs 
als belachelijk van de hand we
zen. 

In Nijmegen zijn verschillen
de stukken gemaakt over onze 
ervaringen in september 1 81 en 
over de politieke analyse die 
daar voor ons aan vast zit. 
De meeste daarvan zijn niet 
landelijk verspreid en bespro
ken. Het stuk over de ervarin
gen in Dodewaard, gemaakt door 
de politiegeweldgroep, was 
vooral voor gebruik in Nij
megen bedoeld. De analyse die 
deze groep later heeft gemaakt 
is wel landelijk aangekondigd 
maar de interesse ervoor bleek 
minimaal te zijn. Integrale op
name in de pinksterkampbrosjure 
is door de brosjuregroep afge
wezen. Een stuk over de proble
matiese positie van de taak
groepen tijdens de aksie, over 
de kontakten met de overheid en 
over de informatie die zij daa~ 
door haddenJmaar tijdens de 
aksie en tijdens de diskussie 
over het weggaan onbekend blee~ 
werd door de redaktie van Afval 
destijds voor plaatsing gewei
gerd. Datzelfde gebeurde met 
het verslag en de daarin opge
nomen stellingname van de anti
fascisme of volksoproergroep. 
Ook van dit stuk werd integrale 
opname in de landelijke pink
sterkampbrosjure afgewezen. 
( de Amsterdamse kritiek erop 
staat er wel in). Het verslag 
is wel in januari verstuurd 
naar de landelijke kontakt
adressen. 
Dit verslag en een stuk van de 
politiegeweldgroep zijn opge
nomen in de(ze) Nijmeegse pink
sterkampbrosjure die we toen 
maar zelf zijn gaan uitgeven, 
omdat we het noodzaak vonden 
dat we Jandel ijk vanuit deze en 
soortgelijke analysen praten 
en het te gek vinden dat de 
brosjuregroep feitelijk de dis
kussie daarover verhindert. 

Deze eigen Nijmeegse 
is verzonden naar de 
kontaktadressen. 

brosjure 
landelijke 

• 



'd.g.d.;' en 

't opkotnand 

lascis1~1e 
Inleiding van de anti-fascismegroep. 

Direkt na Dodewaard zijn wij met 7 
mensen in Nijmegen bij elkaar gaan 
zitten om uit te zoeken wat er in 
Dodewaard nou precies gebeurd was 
m.b.t. rechtse groepen en de rol 
van de overheid. Oe manier waarop 
we die dinsdag weggegaan zijn, be
zorgde ons een ontzettende kater. 
De eerste tijd zi.jn we bezig geweest 
met het uitwisselen van ervaringen. 

Hierdoor en door het verzamelen van 
informatie konden we een aantal feiten 
op een rijtje zetten. We schrokken 
hiervan en wilden dat iedereen zich 
bewust werd van het vieze spel dat met 
ons gespeeld is door rechts en over~ 
heid. Hiermee wilden we de diskussie 
op gang brengen wat dit betekent voor 
een volgende aktie. Het eerste gedeel-

inhoudsopgave: 
Feiten en persoonlijke verhalen 
Konklusies: 

1. Politiegeweld en rechts geweld 
2. Dreiging 
3· oe buurt 

te van dit stuk is a 1 eerder 'Verspreid 
maar we hebben niet het idee dat daar 
veel mee gebeurd is. 
Binnen onze groep echter zijn we door 
bi ijven praten met elkaar •. We hebben 
een tweede st uk gemaakt , waarbij we 
ingaan op een aantal argumenten die 
we hoorden van mensen die het goed 
vonden dat we dinsdag zijn weggegaan. 
De argumenten weerleggen we en geven 
een richting aan zoals wij denken dat 
je als grote linkse beweging moet 
reageren op rechtse dreiging. 

Nijmegen, januari 1982, 
Anti-fascisme oftewel volks· 

oproergroep. 

4. Ke.rnenergie en rechtse knokploegen 
5. Opkomend rechts 
6. De aftocht was verschrikkelijk 

a. er bleef een handjevol mensen over. 
b. iedereen verspreidde zich over het land. 
c. na drie maanden nog geen diskussie. 

7. Wij en de overheid in geval van rechtse dreiging. 

Voor het eerst is er een massale aktie van de AKB gekonfronteerd met min 
of meer georganiseerd geweld van rechts. 
Voor het eerst is een massale aktie van de AKB gekonfronteerd met een 
dekking hiervan door de overheid, die dit maar al te goed uitkwam, en de 
rechtse mensen heeft gebruikt om ons weg te krijgen. En het is ze gelukt. 
We hadden er geen antwoord op. 4 
,Hier volgen wat feiten die we ontdekt hebben, en na de aktie op een rij 
hebben gezet. 
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feiten en persoonlijke verhalen : 

de aanloop van rechts 
De maanden voor de aktie werd in Dodewaard een sfeer tegen ons gekreEerd: 
- In mei werd VVD-er Goldberg benoemd tot waarnemend burgermeester in 

Dodewaard. Hij is sterk voorstander van kernenergie en staat binnen de 
VVD bekend om zijn niet zachtzinnige aanpak. Ooit is hij eens burger
meester geweest in De Bilt, waar hij ontslagen is wegens o.a. alkohol
misbruik. 

- 26 juni vindt er een bezoek plaats van Henk Scholten en een groep CJN-ers 
(Constructief Jong Nederland, de jongerenafdeling van het Oud Strijders 
Legioen) aan de kerncentrale Dodewaard. De GKN nodigde Henk Scholten uit, 
nadat hij in Wageningen een schuurdeur had dichtgetimmerd waarachter een 
wagenings overleg van basisgroepen vergaderde. 
HenkScholten is kontaktpersoon in Rhenen/Veenendaal voor CJN/OSL. 
Enkele weken voor de aktie in sept. 181 bezoekt CJN de centraJe-nog 
een keer. Voor iedere grote aktie van de AKB in Dodewaard zijn trouwens 
CJN en OSL-Ieden uitgenodigd voor een rondleiding. Voor anderen is het 
echter zeer moeilijk een rondleiding te krijgen. 

- Dezelfde Henk Scholten maakt met 3 anderen, waaronder 1 Dodewaarder, band• 
jes voor Radio Werkend Nederland, ('stem van de zwijgende meerderheid'), de 
zender die later onze aktiezender eruit zal drukken. Strekking: laten we 
die rode horden van onze weilanden afgooien. 

-Enkele dagen voor de aktie deelt Groen, VVD-raadslid in Dodewaard, OSL
folders uit. Deze folder heet: "Net iets te lang geslapen". Deze heer 
Groen kent alle regionale OSL werkgroepen en Henk Scholten. Bovendien 
kent hij Pronk, de voorzitter van de CJN en vice-voorzitter van de OSL. 

- In de nacht van woensdag op donderdag voor de aktie plakt een rechtse klup 
met toestemming van een wethouder het hele dorp vol met 5000 stickers: 
"laat de demokratie niet kraken". Deze aktie wordt opgeEist door het 

"genootschap ter bevordering van de krachtdadige terechtwijzing". 52 mensen 
hebben geplakt, de initiatiefnemers worden in een telegraaf-artikel met 
namen genoemd. Goldberg noch de politie treden hiertegen op. 

- Vlak voor de aktie wordt het bestaande buurtkommitee ontbonden. In het 
nieuwe buurtkommitee komen mensen te zitten die tegen ons zijn. 

-Vrijdagmiddag bij het begin van de aktie, vliegt er een vliegtuigje boven 
het tentenkamp met de tekst: "laat de demokratie niet kraken". Ook deze 
aktie wordt opgeEist door het bovengenoemde genootschap. 

Kortom, door de landelijke en plaatse
lijke overheid, politie en atoomlobby 
is een opruiende stemming tegen ons 
gekweekt: er wordt een 11potige11 waar
nemend burgermeester benoemd, die 
bovendien erkend tegenstander is van 
kernenergie; een wethouder stimuleert 
het plakken van opruiende stickers, 

tijdens de aksie 

waarbfj de politie afzijdig blijft, 
laat staan ingrijpt; rechtse groepen 
worden nog ekstra gestimuleerd door 
de atoomlobby, die hen op bezoek 
vraagt in de centrale, en zo een eks
klusieve beloning geeft voor hun op
treden. 

Deze stemmingmakerij ging tijdens de aktie door: 
-Vrijdag hoort •n jongen in een kroeg bij het station ZettenlAndeist een 

groep mensen praten over knokploegen. 
- Zaterdag wordt een groepje aktievoorders achtervolgd door een witte auto, 

waarvan de inzittenden roepen, dat ze nog wel eens terug zullen komen. 
- In het weekend worden met ons sympatiserende buurtbewoners telefonies 

bedreigd, o.a. met brandbommen. Stemmen worden herkend maar de politie 
doet niets hiermee. 
In verband hiermee worden door mensen van ons gedurende en na de aktie bij 
verschillende huizen gewaakt. 

- Zaterdag wordt een aktievoerder door boer Schröder bijna gewurgd. Ook hier 
doet de politie niets. 

-Als reden voor het massale polltie-optreden tegen de demonstratieve aktie 
zaterdag middag, geeft de politie, dat er molotov-cocktails gegooid zijn. 
Niemand die er verder iets van gezien of gehoord heeft, ook journalisten 
niet. 



- Goldberg heeft vanaf maandagavond kontakt met mensen die de knokploeg, het 
zgn. volksverzet, aan het organiseren zijn. Dit zijn o.a. Crum en Groen 
(het al eerder genoemde VVD-raadslid met OSL-kontakten). Goldberg weet dan 
al dat zij vanuit het hele land rechtse knokkers op aan het roepen zijn. 
Toch spreekt hij ze •s avonds toe alsJverontruste Welynaren! Waar de pers 
bij is, zegt hij dat ze zich rustig moeten houden, maar In de •wandelgangen• 
dat ze wat hem betreft de volgende avond na 8 uur het recht in eigen hand 
mogen nemen. 

-Rond ilO maandagavond, maakt de politie het helemaal bont. Door de luid
spreker van een politiebusje, die naar de midden-blokkade Is gereden, formu
leert een politieman etsen voor het rechtse zooitje: de blokkade moet dver 
een uur, kwart voor elf, door ons ontruimd zijn, anders doet de knokploeg 
het. 
Het ultimatum wordt met gejuich ontvangen door de knokkers. Ze weten nu wat 
ze te doen staat, en dat ze daarbij gedekt worden door de overheid. 

- Goldberg speelt in op de waardering van dit soort mensen voor machtsvertoon, 
door als een soort god, vanuit een helikopter de mensen toe te spreken. 
Onverstaanbaar, maar dat maakt niets uit. 

- •s Nachts heeft hij het volgende bedacht: de strategie wordt, dat hij zich op· 
stelt als tussenpersoon tussen ons en de knokkers. Hij levert een stencil bij 
ons af, waarin hij zich verschuilt achter de eisen van de zgn. inwoners. 
Hij brengt die eisen alsof hij daar verder niets aan kan doen. 
Hiermee en vanaf dit moment worden wij voortdurend bedreigt met een kon
frontatie tussen ons en de knokploegen. En Goldberg (de overheid) maakt ons 
zeer duidelijk dat hij NIETS zal doen om dit tegen te gaan. 

-Dinsdag rond 18.00 uur gebeuren er steeds meer rottige dingen. De politie 
houdt allerlei auto•s van ons aan. Er worden mensen gearresteerd, later 
weer vrijgelaten. Auto•s worden doorzocht, mensen moeten hun papieren laten 
zien. 

- Op de dijk worden fietsers door een bende van hun fiets getrokken. Verderop 
worden diezelfde fietsers door de politie aangehouden. 

- Op weg naar Andelst worden auto•s door knokploegen aangehouden, ze trekken 
mensen eruit en slaan ze in elkaar. De politie doet niets. 

Het is duidelijk wij worden ekstra gekontroleerd. Wij worden geTntimideerd. 
Tegen mensen die ons bedre•P.gen wordt niets gedaan. 

- Om half acht, terwijl de laatste mensen het tentenkamp aan het opruimen 
zijn, trekt Goldberg de laatste politiemensen terug. 
Inmiddels staat er aan de rand van het terrein een meute van rond 250 
mensen. 
Ze weten, dat ze van Goldberg en politie toestemming hebben ons na acht 
uur te verjagen. De tot dan toe aanwezige politiemensen gaan weg, op vier 
11 platte petten 11 na, die aan de andere kant van het terrein staan, en zich 
voornamelijk met het verkeer bezig houden. 
Om acht uur komen ze het terrein op. 

Dit is een gedeelte van de 
feiten die we op een rij gezet 
hebben. Gedeeltelijk afkomstig 
van personen die het een en 
ander zelf hebben meegemaakt, 
gedeeltelijk uit kranten, tijd
schriften, verhalen en inter
views. Om het niet te lang te 

ooggetuigeverslag -1 
Maandagavond op de middenblokkade. 

maken en om onnauwkeurigheden 
te vermijden laten we het feiten
relaas hierbij. 
Nu volgen enkele persoonlijke 
ervaringen van mensen, over 
wat zij maandag en dinsdag hebben 
meegemaakt. 

Om zeven uur stonden we met wat buurtbewoners te praten op de blokkade. 
Ze waren het niet eens met onze manier van aktievoeren, maar verder moest
en we het zelf maar weten. 
De sfeer was gespannen, want al vanaf 's middags dreigde er ontruiming 
door de ME. We liepen wat heen en weer, van voor naar achter, we over
legden met elkaar en besloten tot tien uur te blijven en dan verder te 
kijken. 
Tijdens het overleg bleken zich een stel opstandige jongeren bij het 
kruispunt verzameld te hebben. Toen we nog stonden te overleggen hoorden 
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we ze al roepen door de velden. Later deden ze dat nog een paar keer, 
ze organiseerden in navolging van ons hun eigen demonstratie ('jongens, 
nou gaan wij eens een keer demonstreren} en riepen dan:"Wely vrij,Wely 
vrij': 
Ze kwamen steeds vanaf het kruispunt naar ons toe en wij gingen dan min 
of meer heftige discussies met hen aan. Af en toe riepen ze elkaar dan 
weer bijeen op het kruispunt. Een paar ouderen die hierbij waren deden 
dit vaker, de meesten waren jong en kwamen steeds weer op ons af. Er was 
prima mee te praten op dat moment. Die ouderen (twee) vond ik link, die 
lieten zich niet tot discussies verleiden en ze vonden het ook maar niks 
als anderen dit wel deden. 
Het was een groep van ongeveer vijftig mensen. Op een gegeven moment 
werden ze opgehaald { dat bleek later, ik dacht eerst dat ze het uit 
zichzelf deden) door een andere groep, die eerst bij een toespraak van 
de burgemeester waren geweest, en zijn naar het tentenkamp gegaan. Het 
was dus een veel grotere groep die naar het tentenkamp ging, dan die bij 
ons gestaan had. Op een gegeven moment kwamen ze, later bleek een deel 
van de knokkers, anderen stonden nog bij het tentenkamp, weer terug met 
een politiebusje voorop, die notabene eisen begon te formuleren; 
"zullen we ze het ultimatum stellen dat ze om half elf weg moeten zijn? 
Nee, als we ze een uur geven, moeten we zeggen kwart voor elf. Zijn jullie 
het daarmee eens? Kwart voor elf, mag ik een applausje als jullie het 
daarmee eens zijn?" 
Dit allemaal dus door de politie in hun megafoons. Ze zeiden ook dat 
de burgemeester vanuit een heli het volk zou komen toespreken. Hiermee 
maakte de poli tie van de ongeorganiseerde knokploeg waar we tot nog toe 
mee te maken hadden, een groep die wist wat ze te doen stond:ons om kwart 
voor elf van de blokkades afslaan, gedekt door en met toestemming van 
de politie/ 
Mensen van ons die dit hoorden, voelden het gevaar van wat hier gebeurde 
en trommelden iedereen bij elkaar om er snel over te praten. ze zagen 
het al gebeuren, dat we klem zouden komen te zitten tussen aan de ene 
kant de knokkers en aan de andere kant de ME. 
Daarvoor had ik wat heen en weer gelopen, niet in staat om rustig te 
gaan zitten, bang, maar steeds alleen voor de ontruiming door de ME. 
Ik dacht maar steeds dat het elk moment kon gebeuren en was er bang voor. 
Je zag ook steeds ME-busjes over de dijken rijden en die volgde ik met 
spanning: wat gaan ze doen, wat gaan ze doen ? 
Eigenlijk kwam de dreiging van die knokploeg dus boven op alle andere 
spanning, en ik wilde alleen nog maar weg. 
We besloten te overleggen en toen kwam verdomme dat politiebusje aan
gereden tot vlak bij ons overleg, vlak bij de ME, dat we binnen een kwar
tier weg moesten en dat het ook een verzoek was van het tentenkamp om 
op te houden ( gelogen, bleek later). We werden heel nijdig: dat maken 
we zelf wel uit/ De politieman was al heel zenuwachtig ( een zweterige 
rooie kop) en maakte dat die wegkwam. 
In een kwartier hebben we toen gepraat heel snel en goed, hoewel ieder-
een vreselijk gespannen was. We wisten niet goed hoe we het moesten hanteren: 
aan de ene kant ME, aan de andere kant een knokploeg met een ultimatum. 
We besloten voor dat moment met de blokkade op te houden hoewel we dat 
heel erg vonden. 
Iedereen haakte in en zingend en leuzen roepend maakten we de aftocht 
bo sterk mogelijk. We konden zo doorlopen op het kruispunt en de Groenestraat 
waren geen knokkers op dat moment. Ik voelde me eindeloos gekloot en 
gepakt door de politie die met rechtse lui samenspant, we waren allemaal 
heel ernstig, emotioneel en ingehouden woedend. 
Vlakbij het tentenkamp, al voorbij het huis van v.d. Made, kwamen er 
ineens vier ME-busjes onze kant opgereden, met ervoor en er ttzssen mannen 
met knuppels. Ze duwden ons de berm in en ik vond het zo_"n ongelooflijk 
grove provokatie, ik dacht: dit kan niet goed gaan, dan heb je alles 
gehad, alles moeten opgeven en nou dit nog. zo direkt geeft er natuurlijk 
iemand een schop tegen een ME-bus en dan hebben ze weer een reden om ons 
alsnog in elkaar te slaan. 
Ik dacht dat de mannen met knuppels stillen waren. Later bleek dat het 
mensen van de knokploeg waren, waaronder de postbode van het dorp die 
vaak in onze tent op onze overleggen is geweest, op zijn vouwfiets de 
blokkades afreed en ] van de organisatoren van de knokploeg bleek te z~]n. 
Iedereen was muisstil en heel gespannen, maar het reed en liep langs ons 
heen en daarna konden we weer roepen: Dodewaard gaat dicht. 
Op de weilanden van het tentenkamp stonden allemaal mensen van ons, die 



de roep begonnen te beantwoorden. Ik dacht dat ze daar stonden omdat ze 
wisten dat wij eraankwamen en om ons op te wachten. Later bleek dat ze 
net een hele meute oproerig volk daar hadden gehad ( veel meer dan bij 
ons op de middenblokkade) en de ME ertussen, en dat dit allemaal net weg 
was, o.a. dus die busjes met ongeveer twintig knokkers ertussen die net 
langs ons waren gekomen. 
Met mijn eerste voet op het weiland barste ik in janken uit, van spanning, 
woede en vernedering. 
Het samenspannen van burgemeester, politie en fascistische groepen was 
beqonnen. 

ooggetuigeverslaga;,2 
Dinsdag. 

Liever dan de hele dag afwachten en 
reageren op allerlei verwarrende 
informatie, hadden wij met onze 
basisgroep afgesproken naar Arnhem 
te gaan om daar onze eigen aktie te 
voeren. Bij het weggaan van het 
tentenkamp, 's morgens om een uur 
of tien, hoorden we al wilde ver
halen. Bv. over Dolf, die in z'n 
eentje (?) 's nachts plannen voor ons 
vertrek had uitgewerkt en besproken 
met het buurtkommi tee. Verdomme, de
zelfde rotgein, en verwarring
zaaierij als vorig jaar ! 
Maar goed. Vertrouwen in de mensen 
die op het kamp blijven. We laten 
ons niet zomaar wegjagen. We gaan 
door met onze akties, en we blijven 
hier zolang we willen, en laten ons 
niet zomaar wegjagen door een stel
letje dat'boeh'roept. Zaten we op een 
gegeven moment met z'n tweeen met een 
spandoek voor het paleis van justitie 
(een rij van 6 GBO-ers achter ons, 
voor de ingang), vertelde de radio
nieuwsdienst dat het tentenkamp wordt 
afgebroken. We lachen tegen elkaar, 
ja-ja, dat hebben ze al eerder ge
probeerd. 
Maar om twee uur, weer, en dat alles 
al bijna weg is! We worden er toch wel 
wat zenuwachtig van. Opbellen dan maar 
naar het tentenkamp. Er wordt niet op 
genomen. Wat zou dat betekenen, zou 
het dan toch waar zijn? 
De rest van onze groep is ondertussen 
ook weer gearriveerd, en we besluiten 
dat 2 van ons terug gaan om te zien 
wat er aan de hand is. 
Later, via via, krijgen we het be
richt te horen: het is waar, het is 
afgelopen. Verdomme, verdomme, dat 
kan niet, mag niet. We kunnen ons toch 
niet zomaar omze aktie laten afnemen 
door een stelletje fascistoïde rel
trappers en een in z'n handen wrijven
de Goldberg! Gisterenavond stonden we 
nog aan de rand van het tentenkamp om 
ze tegen te houden. Toen voelde ik me 
nog heel sterk met al die mensen, ze 
maken ons niks! En nou? Hoe kan dat 
zo omgeslagen zijn? Snappen ze dan 
niet dat we onszelf en wat we willen 
op deze manier voor de wolven gooien? 
Waar zijn de plannen gebleven die we 
gisterenavond maakten? 

Lamgeslagen, murw, zijn we terug
gegaan. 
Toen we om een uur of 5 in het tent
en kamp aankwamen, was alles al bijna 
weg. Onze tenten waren door hulp
vaardige mensen al afgebroken en 
weg gebracht. Eerst een tijdje ver
dwaasd rondgelopen, nauwelijks in 
staat tegen iemand· iets te zeggen. 
Te lam geslagen zel.fs om kwaad te word
en op 2 bakkies-auto's die over ons 
terrein reden. Een kreeg een lekke 
band. Net goed, dat kon ik nog net 
bedenken. 
Ik wil weg, in een hoekje, daar voor
lopig niet meer uitkomen. Maar ook 
machteloos woedend op alles en iede
reen. Trouwens, waar is iedereen? 
Hier en daar nog een plukje mensen, 
300, meer niet. Als ik mensen die 
weggaan vraag waarom ze niet wachten 
tot iedereen weg kan, halen ze hun 
schouders op. 
Verderop doen nog wat mensen landelijk 
overleg. Waar we heen gaan? Arnhem 
Nijmegen, eigen woonplaats? 
De pleuris-akties die voorbereid waren 
zijn kennelijk al van de baan. Om 
een uur of 6 ga ik maar eens een eind
je rijden. Een beetje uitwaaien, 
misschien helpt dat. Meteen ergens 
tanken. 
Op de weg naar Andelst wordt ik aan
gehouden door mensen van ons die be
hoorlijk in paniek zijn: knokploegen 
houden auto's aan en trekken de mensen 
eruit en slaan ze in elkaar! 
Politie is nergens te bekennen. 
Op de dijk, waar de oost-blokkade 
wa,s, wordt ik aangehouden door een 
paar mensen die de weg naar het tenten 
kamp afgezet houden, Waar ik heen wil, 
moeten ze weten. "Naar het tentenkamp': 
"Kan niet, zo meteen gaat alles in de 
fik': "Laat me erdoor, verdomme': "sonde 
van je motor,gaat die er ook aan': 
Met veel gas, slippend, rijd ik door 
de groep heen. 
Bij· het tentenkamp blijkt de sfeer 
ook langzaam anders te worden. Eerst 
waren er veel buurtbewoners, in 
overall op de fiets, Ze staan meestal 
zwijgend een poosje te kijken, en 
gaan dan weer. Later meer bromfietsende 
jongeren, auto~, patserige figuren die 
lacherig tegen elkaar schreeuwen, 
geen stap opzij gaan voor mensen die 
er langs willen. 

8 
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Rond 7 uur is de weg volkomen versperd. 
Af en toe komt een politiebusje pro
beren de weg weer wat vrij te krijgén, 
maar erg overtuigend is het niet. En 
helpen doet het ook niet. Auto'-s en 
bromfietsers met 'toeschouwers' cros
sen door het land. Opmerkingen, schel
den wordt ook direkter. 
Met 2 auto's en 4 motoren staan we 
op de weg langs het terrein, te 
wachten tot de fietsers aan de andere 
kant van het parkeerterrein vertrek
ken. Wij zullen erachteraan rijden 
om ze af tesehermen tegen opdringe
rige 'toeschouwers' • Als we in- en 
opstappen om te gaan, begint de 
ellende. Een groep begint de voorste 
auto op en neer te schudden, en pro
beert die om te gooien. Met ons allen 
(10 of l2?) vliegen we erop af en het 
lukt· hun om weg te komen. Dan wij met 
onze motoren. Door een groep van zeker 
300 mannen. Aan alle kanten geschreeuw 
om me heen. Duwen, trekken, stompen, 
spuwen. In. een flits zie ik een knup
pel op me af komen. M'n gezicht kan 
ik nog net wegdraaien, de knuppel 
schampt langs de zijkant van m'n helm 
op m'n schouder. Iemand probeert de 
gaskabel bij het stuur kapot te trek
ken. Ineens een scherpe pijn in m'n 
kuit. Een schop? 
Rechtop, een gezicht alsof er niets 
aan de hand is. Langzaam, voorzichtig 
rijden, beheerst. Ik voel niets meer. 
Alleen, dat een verkeerde beweging 
van ons genoeg is: dan lynchen ze ons. 
Uit zichzelf durven ze nog net niet. 
Maar het scheelt weinig, en oh, wat 
duurt het lang. 
Als we op het kruispunt komen, staan 
daar een paar agenten het verkeer te 
regelen, of zoiets. Ze vinden ten
minste dat we richting Nely moeten. 
Ne willen net naar de fietsers gaan 
als we ontdekken dat onze laatste auto 

verslag -3 
Dinsdagmiddag. 

er niet is. Paniek! Zij hebben het 
niet gered! Als gekken rijden we via 
Nely en de centrale terug naar het 
tentenkampterrein. Geen auto, nergens 
te zien! Neer door die meute die on
dertussen optrekt naar de uitgang bij 
het parkeerterrein. Hier en daar een 
agent die wat sussend de ergste hand
tastelijke figuren van ons vandaan 
weet te houden. Op een of andere 
manier werkt het! Hoe? Ik wèet het 
niet, maar het loopt niet verder uit 
de hand dan het bekende schelden, 
spuwen, stompen. 
Verderop vinden we de fietsploeg 
weer, op weg naar station Zetten. 
Onze laatste auto is er ook weer: 
toen het te bar werd, dwars door een 
weiland gevlucht, en er zo uitgekomen. 
Op weg naar het station is meer poli
tie. »e meute zit nog steeds aan alle 
kanten om ons· heen. Ruiken ze nog 
steeds bloed? Ne zijn nu toch weg, 
wat willen ze nog meer? 
Ik voel me net een ballon, die op 
knappen staat. Waar moeten we heen? 
Onzeker, gespannen, koud, kapot. 
Een vrouw begint tegen me te praten. 
Dat ze het zo verschrikkelijk vindt 
wat er gebeurt, dat ze ons eigelijk 
allemaal mee naar binnen zou willen 
nemen. Ik weet niet wat ik moet zeg
gen. Kan geen woord uit brengen. 
Door de politie worden we een kant 
uitgestuurd waar niemand de weg weet. 
Met onze motoren rijden we vooruit 
om de weg te zoeken en de wegen af 
te zetten. Konstant het gevoel dat 
om elke bocht weer zo'n meute kan 
staan. Dat we overal weer opgewacht 
kunnen worden. 
Zo trekken we de halve Betuwe door. 
Na een hele tijd beginnen we weer 
wat lef te krijgen, wat te roepen 
en te zwaaien naar elkaar. Op naar 
de Turmac, want, verdomme, we gaan 
door! 

De hele middag worden we door mensen in de gaten gehouden of we wel weg 
gingen. Mensen van ons moesten bepaalde huizen in het dorp gaan beschermen, 
omdat de bedreigingen ernstig leken. Rond lB.OO uur gebeuren er steeds meer 
rottige dingen. Er worden mensen van ons gearresteerd, later weer vrijgelaten. 
Mensen moeten hun rijbewijs laten zien, auto's worden doorzocht. 
Op de dijk worden mensen van ons van hun fiets getrokken, verderop worden 
ze weer door de politie aangehouden. Het is duidelijk:intimidatie van ons en 
tegen mensen die ons bedreigen wordt niets gedaan. Nij worden ekstra gekontro
leerd. 
Op het tentenkamp zijn we bang cla.t ze mensen aan het zoeken zijn om te arJ.·es
terer.. De politie loopt er rustig tussen door. In N~ly staat politie op alle 
straathoeken. Ze blijven mensen van ons aanhouden. 
bangs de weg is het een grote stoet van auto~s:mensen komen kijken naar wat 
er gaat gebeuren. Er staan opdat moment daar een paar politie-busjes om het 
verkeer te regelen. 
Nij kunnen niet verder met het afbreken van de grote tent, want de auto die 
de gemeente zou sturen komt maar niet. Pas tegen }9.00 uur komt die en dan 
gaan we sjouwen en inladen. Weinig mensen denken er nog aan dat we om 20.00 
uur weg moeten zijn volgens het ultimatum van de knokploeg:we zijn toch aan 
het opbreken/ Om l9.30 rijdt er een busje van de politie.langs, dat via de 



megafoon omroept dat er die avond een bijeenkomst voor de bevolking is waar 
de burgemeester zal spreken. Plaats:voor de kruidenier om 20.30 uur. Om 
]9.30 komt er dan ook via de portofoons door dat door de polttte om ]9.45 
teruggetrokken zal worden.Je kan dat natuurlijk niet geloven.Toch is het zo. 
De politiebusjes ~ de Groenestraat verdwi]in. Ook de politiebusjes op de 
grote w~ verdwijën. Goldberg heeft de opdracht gegeven. 
Mensen in de menigte zeggen pover een kwartier mogen we het terrein op". Er 
blijven nog 4 'petten'over. Een van hen zegt tegen een paar van ons:"over 
twee minuten MOGEN ze op het terrein". De bende is inmiddels met 250 mensen. 
Wij weten nu ook dat het ernst is. De knokploeg weet dat ze van Goldberg 
en politie het recht hebben gekregen om om 20 yur het terrein op te kamen en 
ons te verjagen. Een juichende, opgewonden stemming bij hun. Om 20 uur kamen 
ze het terrein op vanaf de Groenestraat.Vier agenten liepen ervoor en/of 
ertussen met portofoons. Wij, ongeveer 70 mensen nog, werden opgedreven 
richting uitgang van het tentenkamp, bij de manifestatietent. Je wist dat 
elk moment de vlam in de pan kon slaan. Dat wist de politie ook. Een EHBO
wagen moest nog draaien en slipte. Daar stortte de menigte zich op. Hij kon 
ontkomen. Iemand van ons zei tegen een agent zij dat het niet kon wat zij 
deden. Hij zei alleen maar terug dat wij zaterdag met deze rotzooi begonnen 
waren, en dat wij het zelf maar moesten weten. Wel liet hij doorschemeren 
dat hij de zaak onder kontrole had. Hoe? Een deal met de knokploeg? (Wel 
opjagen, bang maken, niets echt doen?) Of hadden ze er stillen tussen lopen~ 
Toen wij bij de weg kwamen hielden 2 'petten'de hele meute achter ons tegen. 
En dat lukte ze gemakkelijk, ze drongen niet àan. Hoe zit dat? Gezagsgetrouw? 
Of was er een deal met de knokploeg? 
We konden tamelijk rustig naar het station in Zetten. 

na de -aksie 
Na ons vertrek gaat het stemming maken nog grover door: 
- Goldberg houdt om 20.30 een toespraak in het dorp. Twee politiebusjes met 

blauwe zwaailichten zorgen voor het 'goddelijke' effekt. Hij zegt o.a.: 
"Juli ie hebben je korrekt, fel en aggressief gedragen. Dat mag. Ik ben 
blij dat in zo'n korte tijd een heel ellendige zaak tot een eind is gekomen. 
Oaar verheug ik mij over. Nu kunnen we de bevrijding vieren. 11 

Het volk (waartussen bijna geen Welynaren) wil na het vieren van het 
bevrijdingsfeest, met koffie en pils van Go1dberg, de NSB'ersgaan pakken. 
Dat zijn mensen die aan de kant van de AKB staan. Goldberg laat dat rustig 
gebeuren. 

-Auto's die we heben moeten achterlaten worden in de sloot gegooid. Als ze 
door dezelfde mensen uitgetakeld worden, zegt een politieman: "zet maar op 
je erf. L.aat ze maar flink betalen als ze opgehaald worden". 

- Bewoners die aan onze kant staan worden nog lang heel erg bedreigd. 
- Bij een We1ynaar die een anti-atoom sticker op zijn ruit had geplakt, werd 

deze ruit ingegooid. Toen hij de politie belde weigerden ze bescherming en 
zeiden ze; "Haal hem ook maar van je auto af, anders zal het daar ook wel 
bij gebeuren11 • 

Alle keren dat we in Dodewaard aktie 
hebben gevoerd zijn er dreigingen 
tegen ons geweest. Boeren met gier, 
27-MC-ers, een bommelding. Tot dusver 
bestreed de politie de ekstreemste 
uitingen nog wel. Bv. vorig jaar met 
de bommelding werd de dader vrij snel 
gepakt. Bij deze laatste aktie moesten 
we donderavond van te voren al gaan, 
omdat boeren dreigden het land onder 
te gieren waar we op wilden gaan 
staan. Van Kampen, Groepskommandant 
rijkspolitie distrikt Dodewaard, gaf 
dit aan ons door. De aktie 
was toch niet tegen te houden en als 
ons veld vol gier zou zitten, terwijl 
er de volgende dag duizenden aktie
voerders zouden komen, zou het natuur
lijk een puinhoop worden. De overheid 
had er ook belang bij dit te voor
komen. Die donderdagnacht hebben we 
met 10 mensen het veld bewaakt. We 
waren niet echt bang. De politie pa-

trouilleerde veel en toen een paar 
jongens ons met een pistool bedreig
den, ging de politie er gelijk 
achteraan en liet ze duidelijk weten 
dat dit niet kon. Voor alle dreigingen 
die we tot dusver gehad hebben, zijn 
we nooit weggegaan. We namen het al
tijd wel serieus. Bv. op het paas
tentenkamp in Dodewaard ontrui~ ~en 
we de buitenste tenten, we lie~ 
wacht en zorgden dat we snel mensen 
van buiten zouden kunnen waarschuwen. 
Dit keer zijn we gegaan. 
De verandering met andere keren was, 
dat de overheid heel duidelijk aan de 
kant van de knokploegen stond. 
- De overheid heeft voor de aktie al 

halfslachtig op rechtse dreigingen 
en akties gereageerd. 

- Maandagmiddag had de burgemeester 10 
kontakt met de organisatoren van de 
knokploeg en verzette zich niet 
tegen hen, maar waarschuwde ons om 
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op te houden. 
- Haandagavond vertelde hij de knok

kers dat ze hun gang konden gaan en 
bedreigde ons vanaf dat moment met 
overlevering aan de rechtse knok
ploegen. 

ATTENTIE 

Ter illustratie van deze ommezwaai 
van de overheid het stuk wat Goldberg 
maandagnacht in het tentenkamp liet 
afleveren: 

G~ENTE DODEWAARD 

HIER VOLGT EEN MEDEDELING VAN DE WAARNEMEND BURGEMEESTER VAN DODEWAARD. 
IK HEB VANAVOND EEN UITVOERIG GESPREK GEHAD MET EEN GROOT AANTAL 
VERONTRUSTE INWONERS VAN WELY. 
HET HEEFT MIJ GROTE MOEITE GEKOST OM DEZE DODEWAARDSE INWONERS ERVAN 
TE WEERHOUDEN EEN ZELFSTANDIGE AKTIE TE ONDERNEMEN. 
EEN CONFRONTATIE; MET ALLE VERVELENDE GEVOLGEN VAN DIEN, KON OP DAT 
MOMENT VOORKOMEN WORDEN. 
HET LIJKT MIJ GEZIEN DEZE SITUATIE, JUIST U IN KENNIS TE STELLEN VAN DE 
GEVOELENS, DIE ER IN WELY LEVEN. 
MEN EIST VAN U DAT U ZICH NIET MEER IN WELY OPHOUDT EN OP GEEN ENKELE 
WIJZE HINDELIJK GEDRAAGT. 
DE AFVAARDIGING WAARMEE IK SPRAK ,EIST VOORTS DAT U HEDEN 22 SEPTEMBER 
1981 HET TENTENKAMP OPBREEKT, EN DE GEMEENTE DODEWAARD VERLAAT. 
NADRUKKELIJK STEL IK HIERBIJ DAT DIT DE WENSEN ZIJN VAN EEN GROEP DODE
WAARDERS WAARMEE IK SPRAK. 
GEZIEN DE ERNST VAN DE ONTSTANE SITUATIE DRING IK ER BIJ U OP AAN HET 
BOVENSTAANDE HEEL SERIEUS TE NEMEN. 
OMDAT IK HEN DAT BELOOFDE EN EEN GESPREK MET U ONMOGELIJK BLEEK, BRENG 
IK DIT BERICHT OP DEZE MANIER AAN U OVER. 

Het begon met een paar lui die ons niet zagen zitten. Door deze steun van 
de overheid werden ze gesterkt, gingen zich grootscheeps organiseren en 
bereidden zich voor op een grote mat-partij met goedkeuring van de burge
meester en politie. Het resultaat is bekend en heel erg: 
1. Eên van de grootste, aktiefsteen sterkste linkse bewegingen in Nederland 

is er als bange hazen vandoor gegaan. 
2. Rechtse organisaties hebben gezien dat dit soort dreigingen lukken. Ze 

zullen hiermee doorgaan en bij allerlei akties st~eds aktiever worden. 
Wat in Dodewaard gebeurt is, heeft ons duidelijk gemaakt, dat als de over
heid een verbond aangaat met rechts, je als links erg zwak bent. Het is een 
afschuwelijke ervaring geweest dat we hier niet tegen opgewassen waren. 

konk I u si es: 

De gevaren bij de toepassing van kern
energie zijn heel groot. Niet alleen 
voor het milieu, maar ook maatschappe
l ijk. 
Produktie van kernenergie is een zeer 
spesjalisties proces, als er iets mis 
gaat zijn de gevolgen bijna niet te 
overzien. Daarom moet kernenergie
'fabrieken• heel goed bewaakt worden, 
ook naar buiten toe: sabotage bv. moet 
ten koste van alles voorkomen worden. 
Daarnaast kunnen afvalprodukten van 
het kernenergie-proces gebruikt worden 
voor oorlogstuig. Dat betekent dat wie 
beschikt over de technologie om kern
energie op te wekken ook toegang heeft 
tot militaire macht. Wie over kernener
gie/wapens beschikt, heeft de macht in 
handen en zal die kost wat kost (moet
en) beschermen tegen anderen die die 

macht ook willen ên tegen mensen die 
kernenergie en alle gevolgen niet wiJ
Jen. Daardoor is het noodzakelijk de 
hele bevolking te kontroleren op haar 
doen en laten. Ruimte voor proteste
rende groepen zal er nauwelijks kunnen 
zijn, alleen gezagsgetrouwe mensen heb
ben recht van bestaan. 
De afgelopen Dodewaard-aktie heeft de 
overheid ons al een voorproefje gegeven 
van het geweld dat ze bereid is toe 
te passen om de macht over kernener
gie te behouden. Dat ze bovendien ge
bruik maakt van rechtse, gezagsge
trouwe knokploegen als hen dat zo 
uitkomt. 
We hebben gezien hoe de atoomstaat, 
waar we zo bang voor zijn, zich ont
wikkeld. 



Wij vinden het vreselijk belangrijk dat: 
- de AKB een verweer gaat opbouwen tegen deze rechtse knokploegdreigingen, 
- de AKS, met haar sterke aktievormen, kan doorgaan. 
Daarom hebben we een aantal elementen, die in het wijken voor rechts een 
rol hebben gespeeld, uitgewerkt. Het is heel moeilijk om ze allemaat tegelijk 
en in hun verband te behandelen, daarom hebben we ze, louter voor de duide
lijkheid, uit elkaar geplukt. 

1. politie- en rechts geweld 
De dreiging van rechts kwam bovenop 
het al dagen durende politiegeweld. 
Daardoor hadden we weinig verstand 
meer, we waren al behoorlijk murw 
gebeukt. Dat heeft een grote rol 
gespeeld in ons vertrek en geeft 
meteen een probleem aan: het ver
band tussen politiegeweld en de 
dreiging van rechtse knokploegen. 
De overheid maakte goed duidelijk 
dat ons verzet met alle geweld ge
broken moet en mag worden: ze 
beuken dagenlang op ons in. Rechts, 
die het daarmee eens is,vindt daar
in een rechtvaardiging om er nog een 
schepje bovenop te gooien: de over
heid krij~t ons niet weg, zij zul
len wel eens een handje gaan helpen. 
Voor ons zal zoiets altijd gebeuren 
in een chaotiese, onoverzichtelijke 
situatie. Als de situatie voor ons 
wel te overzien is, zal rechts zich 
nog wel eens bedenken, want de AKB is 
(zeker in Dodewaard-situaties) heel 
massaal en strijdbaar. Maar als wij 
ons in een chaos bevinden kan nooit 
een afgewogen beslissing tot stand 
komen over wel of niet wijken voor 
zo'n rechtse dreiging. En geen be
slissing zal in de praktijk betekenen 
dat we gaan. De strijdbaarheid en 
solidariteit zijn als basis dan weg-

2. dreiging 
Uiteidelijk is het bijna alleen de 
dreiging geweest van de rechtse 
knokploegen waarvoor we geweken ZIJn. 
Niet veel dreigementen zijn ook in 
daden omgezet. Ze hebben er bijna 
niets voor hoeven doen om ons weg te 
krijgen. Ze hebben hun dreigementen 
niet waar hoeven maken. Als dat wel 
nodig was geweest, hadden ze zich 
waarschijnlijk nog wel eens bedacht. 
Ook de overheid kan nu de handen in 
onschuld wassen. Kan makkelijk blijven 
volhouden dat het buurtbewoners waren 
die het recht hadden hun ongenoegen 
kenbaar te maken. Want, er is toch 
niets gebeurt? Dit was toch een prima 
manier van krisisbeheersen? 
Als wij waren gebleven had de overheid 
moeten laten zien welke keuzes zij 
maakt, aan welke kant zij staat. Nu 
kunnen ze beweren, en dat doet Gold
berg dan ook, dat ze tussen de par
tijen in heeft gestaan, en erger heb
ben kunnen voorkomen. 
Wij kunnen nu alleen met woorden aan-

gevallen. Wat overblijft zijn de ver
schillen in ideeSn enz., en daarmee 
kunnen we ons zoiets engs als knok
ploegen moeilijk van het lijf houden. 
De enige oplossing hiervoor is, dat 
de AKB van te voren principiSet vast
steld, niet te zullen wijken voor 
rechtse dreiging, en dit naar buiten 
toe ook heet duidelijk maakt. 
Je kunt het niet laten afhangen van 
de situatie, omdat de situatie per 
definitie tegen ons is, en er altijd 
en overal weer dingen zullen gebeuren 
die we niet voorzien hadden, laat 
staan een antwoord op hadden verzon
nen. Dit geldt temeer als je je rea
tiseerd dat de rechtse knokploegen 
zich zo sterk voelen omdat de over
heid hun (na hun eigen geweld) alle 
ruimte bood. Wij kregen de druk te 
verduren van ME, stillen, van rechts 
en dat nog ook eens atlemaat samen. 
De overheid was allesbehalve van plan 
om de druk van rechts op ons te ver
minderen. Integendeel ze hebben de 
druk van rechts juist gebruikt. 
Enerzijds om de druk op ons juist zo 
groot mogelijk te maken, anderzijds om 
dingen die ze zelf niet aandurfden 
(ontruiming van het tentenkamp bv.) 
toch te laten gebeuren. 

geven wat we zeker weten: de overheid 
heeft de rechtse groepen alle ruimte 
gegeven om ons te bedreigen en daar 
bewust gebruik van gemaakt. 
Omdat we voor die dreiging zijn weg
gegaan, zullen we nooit zeker weten 
hoe rechts en de overheid werkelijk 
zullen reageren, hoever ze zullen en 
durven gaan. 
Omdat we zijn weggegaan, zijn de 
'kosten' bij overheid en rechts vrij
wel nihil gebleven. Hun opbrengst is: 
we hebben het mooi gefikst, volgende 
keer meer~ 
Omdat we zijn weggegaan zijn de 'kost
en' bij ons vreselijk groot: het heeft 
ons onze aktie gekost, ons zelfver
trouwen, alles. Wat overblijft is ver
warring, binnen een van de grootste en 
sterkste linkse bewegingen. 
Om te weten te komen hoe rechts en de 
overheid zouden reageren, wat die drei- 1 2 
ging voorstelde, hadden we in het 
'diepe' moeten springen. Zoals we za-
terdag in het 'diepe' sprongen door 
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met blokkade-materiaal naar de cen
trale te gaan. Toen moest de overheid 
reageren en laten zien hoever ze wil
len gaan, en wat dat was weten we nu: 
gas, stillen enz. tegen een massa-be
weging. 
We hadden moeten blijven, onze energie 
zo moeten gebruiken om het 'diepe' zo 
veilig mogelijk te maken. Het lijkt 
misschien onmogelijk maar iedere keer 
komen we voor onverwachte situaties 
te staan, en iedere keer vinden we 
daar ook oplossingen voor. Bijv.: 
auto's ertussen, verblinden met kop
lampen, druk op de pers en de over-

3. de buurt 
De dag dat wij weggingen was al 
duidelijk dat maar weinig Wely
na.ren bij het "vo 1 ksop roer" 
betrokken waren.Wij wisten dit, 
de burgemeester natuurlijk ook. 
Ook duidelijk was,dat een groot 
aantal Welynaren wel passief achter 
de rechtse groepen stonden.Ze 
deden een beroep op ons om te ver
trekken en de mensen van de basis
groep Stop Dodewaard vonden ook dat 
we weg moesten gaan.Ze vroegen ons 
om te wijken voor de rechtse druk. 
Wij zijn nooit naar Dodewaard gegaan 
om de buurt te overtuigen van ons 
gelijk over kernenergie. Integendeel: 
we hebben altijd geweten dat mensen 
in de buurt niet zo'n moeite hebben 
met de centrale.Het is bekend dat 
bij het uitkiezen van een plaats voor 
een kerncemtrale door de overheid 
wordt gekeken naar de politieke 
gezindheid van de mensen die in 
de buurt wonen.En dat ze dus in 
behoudende,gezagsgetrouwe buurten 
worden neergezet.Voor het kontakt met 
de buurt hebben we altijd (groten
deels) gevaren op het kompas van de 
basisgroep Dodewaard.Er zijn al 
eerder problemen geweest met de 
manie~waarop deze basisgroep aan
keek tegen het belang van de buurt
bewoners,al of niet tegenover die 
van de AKB.Bijvoorbeeld met het paas
kamp van vorig jaar zijn er hoog
topende ruzies geweest.Dolf en 
anderen uit zijn groep wekten de 
indruk dat de houding van de mensen 
in de buurt van de centrale van 
doorslaggevende betekenis zou zijn 
voor een aktie bij de centrale. 
Anderen benadrukten steeds dat 
kernenergie voor iedereen een 
bedreiging is,dat we er allemaal 
mee te maken hebben,en dat wij 
evenveel recht hebben om in 
Dodewaard aktie te voeren tegen dit 
gevaar als de mensen in Dodewaard. 
We moeten er goed van doordrongen 
zijn,dat de bewoners van Wely en 
Dodewaard in feite voor een keus 
staan:óf ze doen er alles aan om 

heiden politieke partijen, mensen 
van buiten het tentenkamp optromme
len, en nog veel meer. 
De enige manier om de slag te winnen, 
is de slag aan te durven. Dan zijn 
zij gedwongen te laten zien wat ze 
waard zijn, te tonen wat ze kunnen. 
Er zijn geruchten geweest dat er 200, 
500, 1000 mensen onderweg waren. Hoe
veel waren het er en hoeveel zouden 
daarvan daadwerkelijk willen knokken? 
We zullen het nooit weten. We zijn in 
paniek geraakt door dreigementen en 
hebben daardoor de slag verloren. 

die centrale dicht te krijgen óf 
ze komen op een bepaald moment 
tegenover de AKB te staan.Doordat 
de centrale dáár staat,hebben ze 
er nu eenmaal mee te maken,en dus 
ook met ons verzet. 
We denken dat het goed is om de 
bewoners vanDodewaard voor te houden 
dat zij de komende tijd vóór Goldberg 
politie,rechts en de centrale 
moetenkiezen,óf voor ons.Voor de 
basisgroep Dodewaard betekent dit 
dat de marge om tussen ons en de 
bewoners te staan steeds kleiner 
wordt of er al niet meer is.Dat 
de Welynaren het niet zien zitten 
dat hun land vertrapt wordt,is wel 
begrijpelijk.Maar dit kunnen voor ons 
nooit doorslaggevende redenen zijn om 
een aktie niet te doen.Want het 
is nog afschuwelijker om een 
radio-aktieve akker te hebben.Of, 
wat bij de laatste aktie gebeurde, 
vergaste veestapel en kinderen. 
(Een basisgroep uit Ti]bûrg i.s hier 
in een stencil goed op ingegaan en 
heeft dit in het dorp uitgedeeld) 
Wij weten heel goed dat mensen niet 
baBg voor ons hoeven te zijn.Hun 
privé-eigendommen worden belaagd 
door rechtse dreiging en de politie 
en iedere dag door de kerncentrale. 
Het ergste is dat mensen uit de 
buurt die aan onze kant stonden en 
met ons tegen de centrale willen 
knokken,van ons een heel slecht 
voorbeeld hebben gekregen.We hebben 
laten zien dat je voor rechts geweld 
het beste maar kunt wijken,ook al 
ben je met duizenden strijdbare 
mensen.De terreur die dit in het dorp 
betekent heeft en nog betekent,is 
groot.Bij hen is de rechtse politie
staat al weer een stuk verder ont
wikkeld.De mensen die in buurt van 
de centrale wonen,komen onder recht
streekse bedreiging van rechtse 
smeerlappen te leven.Wij hebben dat 
toegelaten en laten het hen alleen 
opknappen. 



4. kernenergie/rechtse knokploegen 
Een veel gehoord argument om uit 
Dodewaard weg te gaan bij de laatste 
aktie was: 11 1k ben hier gekomen om 
tegen kernenergie te knokken en 
niet tegen de politie en rechtse 
knokp I oe gen. 11 

Het punt is dat knokken tegen 
kernenergie niet inhoudt,dat je naar 
de centrale kunt lopen en hem vol 
beton kunt storten.Je komt onderweg 
de mensen tegen die dit niet willen, 
de belangen van de centrale tegen 
je zullen verdedigen;en dat zijn 
de politie,de atoommaffia en de 
rechtse groepen.Daarin heb je geen 
keus,als je het zelf niet wilt,dan 
zoekt rechts je wel op.We moeten ons 
goed realiseren dat de atoommaffia 
blijkbaar rechtstreekse kontakten 
legt met rechts.Bijvoorbeeld de 
uitnodigingen (voor de akties van 
de AKB) van OSL-groepen om naar 
de centrale te komen.Hoever die 
kontakten gaan is niet duidelijk. 
Wel is zeker,dat als de AKB weer 
zo'n duidelijke,sterke aktie wil als 
het in feite blokkeren van de 
centrale,de overheid,de atoommaffia 
en rechts zich met plezier het sukses 
van hun aktie zullen herinneren. 
De AKB heeft een tijd geleden 
duidelijk gekozen om de konfrontatie 

5. opkomend rechts 

Niet alleen in de AKB hebben we te 
maken met opkomend rechts.Rechts 
roert zich overal (knokploegen A'dam, 
Soesterberg,rechtse studentenvereni
gingen,OSL,Gezag en vrijheid-munitie
trein).Dat betekent dat de dingen 
op een of andere manier toch uitge
knokt moeten worden. In de jaren 
dertig hebben we kunnen zien wat er 
gebeurt als sluipend rechts steeds 
meer macht krijgt.Het werkt als een 
afschuwelijke spiraai.Er zullen 
altijd redenen zijn om de konfron
tatie met rechts te vermijden.Grote 
groepen haken af en laten andere 
belangen- voorgaan.Rechts wordt steeds 
sterker.Het offer wat je moet 
brengen om de konfrontatie met rechts 
aan te gaan wordt steeds groter,waar
door er weer meer groepen afhaken. 
Uiteindelijk blijft er een groep 
over,of wordt door rechts als hun 
slachtoffer uitgekozen,en die wordt 
afgemaakt,letterlijk.We zien dat 
iets dergelijks zich nu weer aan het 
voordoen is.We hebben in Dodewaard 
meegmaakt hoe een hele hoop mensen 
een hoop verschillende redenen hebben 
om de konfrontatie niet aan te gaan. 
We zullen de verschillende redenen 
in de AKB goed door moeten praten, 

met de overheid aan te gaan,door te 
kiezen voor hardere akties tegen 
kernenergie.Een overheid die er op 
alle manieren voor zorgt,dat het 
kernenergie-programma door kan gaan 
en beschermd blijft.De dreiging van 
dat programma en de daarbij horende 
rechtse politie-staat is voor ons 
zo groot dat we de regels van de 
rechtsstaat overtreden.De overheid en 
delen van de bevolking zullen ons 
daarin bestrijden.Het is rot voor 
ons dat daardoor soms de recht
streekse strijd tegen kernenergie uit 
de belangstelling gedrukt wordt. 
Dat is precies wat de overheid en 
rechts doen:Het over hun rechtsorde 
hebben en niet over kernenergie. 
De AKB zal er alles aan moeten doen 
om te blijven aangeven 1 hoe de zaken 
zich wat betreft kernenergie 
ontwikkelen.Maar we zullen ons er 
niet aan moeten/kunnen onttrekken 
om de konfrontatie ~t de overheid en 
rechts aan te gaan.Juist om ons 
recht op te eisen om in deze maat
schappij tegen de onmenselijke 
kernenergie-ontwikkelingen te 
strijden.De politie-staat,waar we zo 
bang voor zijn,is er al en wordt 
steeds sterker. 

om de volgende keer de konfrontatie 
niet uit de weg te gaan.De effekten 
van Dodewaard zijn nu al dat rechts 
zich zeer overmoedig,sterk voelt. 
Het is ook niet niks om een van de 
grootste,sterkste linkse basis
bewegingen op de vlucht te jagen. 
Het voor hun bij dreigementen blijven 
ze hoefden niets waar te maken,de 
kosten voor hen waren niets.Steun en 
openlijke bewondering van de over
heid,politie en delen van de pers. 
Op z'n minst veel begrip. 11Bevrijders 
van We 1 y11 • Het ake 1 i ge is a Is dIt 
nog een paar keer gebeurt,ze 
waarschljnl ijk nfet meer te stuiten 
zijn.Ais wij gevangen blijven in 
diskussies wel of niet de konfron
tatie met hen aangaan,en niets dóên, 
zullen ze steeds sterker worden. In 
feite hebben alle linkse groepen 
schade geleden door ons wijken voor 
rechts.De demonstratie die "Gezag en 
vrijheid"in februari tegen de akties 
tegen de munitietrein organiseerde 
is hiervan een duidelijk voorbeeld. 
Dat maakt onze verantwoordelijkheid 
voor de toekomst duidelijk. De AKB mag 14 
niet voor rechts wijken en zal 
zich hierop moeten veorbereiden. 
---- ---- ----··--·-·------
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6. verschrikkelijke aftocht 
A.Er bleef een handjevol mensen over. 
B. ledereen verspreidde zich over 

het land. 
C.Zelfs drie maanden later was er nog 

geen goede diskussie op gang om 

A. 

het wijken voor rechts te verwerken 
en een sterk antwoord te vinden. 

Als we dan al weggingen dan hadden we 
het samen moeten doen,sterk,als één 
blok,samen naar een andere plek.Nu 
heeft rechts nog meer triomf 
geproefd,omdat ze nog kat en muis 
hebben kunnen spelen met een kleine 
groep.Het akelige is~dat dit in 
feite een afspiegeling is van hoe 
rechts vat kan krijgen op links.Op 
het laatst ,bij het afbreken van het 
kamp, toch een verantwoorde 1 ijkhei d 
van iedereen,was de groep nog maar 
zo klein dat we niets meer konden 
doen.De dreiging was toen het 
grootst,de zaak verloren,ze hadden 
ons toen af kunnen maken.Dinsdag
morgen werd er besloten om weg te 
gaan voor de fascistiese dreiging. 
•s Middags gaan we daar heel raar 
mee om:de dreiging wordt door een 
aantal mensen ontkend: 11We gaan 
toch weg1 dus er zal wel niks meer 
gebeuren11 .Niemand voelt zich nog 
verantwoordelijk voor elkaar of 
denkt erover na,dat je in zo•n 
paniek moet proberen nog zo sterk 
moge! ijk,dus op z'n minst gezamenl Uk 
weg moet gaan.Juist waar je bang 
voor was,kon zo gebeuren:mensen 
worden individueel uit autoos 
getrokken,van fietsen afgetrokken en 
in elkaar geslagen.De kleine groep 
die achterbleef kon alleen nog maar 
maken dat ze wegkwam.Er was van soli
dariteit naar elkaar toe,wat toch 
op z•n minst de basis moet zijn 
van je beweging,geen sprake meer. 

B. 
De laatste vergadering. in Dodewaard 
was een belangrijk punt: 11Als we hier 
wijken voor rechts,waar gaan we dan 
naartoe?11Voor een aantal mensen was 
het essentiäel dat het kamp als het 
ware naar een veiligere plaats 
verplaatst werd en we vandaaruit 
zouden kijken wat we verder zouden 
doen.Uiteindelijk werdervoor Nijme
gen gekozen,de Turmac,een speciaal 
voor ons gekraakte fabriek.Veel 
mensen die die dag nog in Dodewaard 
waren zijn die dag toch naar huis 
gegaan.Dit betekent dat de grote 
groep uit elkaar gevallen is,dat de 
megelijkheid om gezamelijk te 
verwerken en te analyseren wat de 
situatie was en wat we er aan 
konden doen,niet meer bestond.We 
hebben zelf de volgende dagen in de 

Turmac doorgebracht. 
De eerste dagen in de Turmac waren 
verschrikkelijk.Omdat we in Dodewaard 
z6 weg waren gegaan,voelden we 
ons daarna echt heel zwak en 
bleven lang overdreven bang (Voor 
die situatie,voor stillen,politie 
en opgeschoten knullen). 
Daarbij kwam dat we zo•n nederlaag 
hadden geleden,dat we steeds de 
neiging hadden om iets heel groots 
te verzinnen,om dit ongedaan te 
maken.Dit kon natuurlijk helemaal 
niet.Zo'n grote aktie heeft altijd 
een voorbereidingstijd nodig van 
een half jaar.Dus dat konden wij 
nooit in een dag verzinnen.Des te 
erger dat we alleen door een 
dreiging van rechts met deze aktie 
waren opgehouden.We konden nog 
wel prikakties doen,maar dat was 
geen antwoord op wat er in Dode
waard gebeurd was en dat voelden we 
kei hard. 
Door hoe we dit allemaal meemaakten 
met elkaar,wanhoop,verslagenheid, 
plannen maken en voelen dat we het 
nooit halen,hebben we heel hard 
gevoeld wat een klap deze afloop 
van de aktie voor de AKB was. 
We voelden ook,dat als we hier 
individueel mee naar huis waren 
gegaan,we stuk voor stuk heel erg 
zouden afknappen. 
Nu zijn er toch een aantal heel 
goede dingen gebeurd: 
- Donderdag zijn we naar het gerecht~ 

gebouw in Arnhem gegaan om de 
arrestanten op te vangen.Hier 
kregen we te maken met een mat
partij door het GBO,een fascis
tiese knokploeg van politie. 
ledereen was vreselijk bang,maar 
een aantal zeiden: 11Laten we g."d. 
niet hetzelfde doe als in Dode
waard,maar bij elkaar blijven 
en BLIJVEN. 11 

Hieruit merkten we dat je wel 
andere dingen kunt doen met je 
paniek en angst dan weglopen. 
Zo hebben we •s avonds nog naar 
de video gekeken om erachter te 
komen:Hoe doen die GB0 1ers dat 
nou,wat Is hun strategie,kun je het· 
zien aankomen?De volgende dag 
hebben we er nog heel lang over 
doorgepraat en een stencil gemaakt 
voor de demonstratie van zaterdag. 
In dit stencil hebbeh we tips 
gegeven over hoe je je in de demon
stratie tegen GBO-taktieken kunt 
beschermen en hoe wij ons als Turm
ac groep konden beschermen.We 
waren weer bezig om oplossingen 
te zoeken voor onze angsten en 
tegenstanders.Dit hebben we in 
Dodewaard helemaal niet meer 



gedaan op het laatst. 
- Daarnaast was er die vrijdag een 

groep van de Turmac heel druk 
bezig geweest te mobiliseren voor 
de demonstratie van zaterdag. 
O.a. zijn de antifasclsme
kommitees benaderd.Er werd door 
ons duidelijk gemaakt hoe wij 
in Dodewaard te maken hadden gehad 
met opkomend fascisme en dat we 
vonden dat dáárom de antifascisme
kommitees hun mensen moesten mobi
liseren.Hierdoor heeft de demon
stratie van zaterdag o.a. ook een 
duidelijk antifascistles karakter 
gekregen,wat wij heel goed vonden. 

-We hebben de demonstratie van 
zaterdag zowel inhoudelijk als 
praktles voorbereid,om ons sterk te 
voelen.We hebben een persverkla
ring gemaakt en daar uitgedeeld. 
Deze persverklaring gaf,drie dagen 
na de aktie al ,een hele goeie 
analyse van hoe we de atoomstaat 
hadden zien groeien in Dodewaard. 

- Zoalsal eerder gezegd, was onze 
neiging om een snelle grootscheepse 
oplossing te bedenken. Hierbij ver
gaten wij de de verwerking en de 
analyse van onze ervaringen in Dode
waard daarvoor onontbeerlijk waren. 
Wij waren al wel begonnen met stap
jes in die richting te zetten: het 
uitzoeken van het politiegeweld, het 
bekijken van de GBO-strategie. Maar 
de waarde daarvan konden we nog niet 
goed zien, het kon het niet halen 
bij de opgelopen nederlaag. Toch 
Is in de Turmac de basis van het 
uitzoekwerk van o.a. de politie
geweldgroep en de oproergroep ge
legd. Nu zien we dat het doorpraten 
van dit uitzoekwerk en het door-

praten van alle ervaringen in Dode
waard met alle basisgroepen, de 
voorwaarden zijn om tot een nieuwe 
aktie te komen. 

c. 
Een aantal mensen vonden die dibsdag
morgen dat het beter was nu de aktie 
te stoppen, dat we daarna alles door 
zouden praten en weer sterk terug zou
den kunnen gaan. Dit is niet uitgeko~ 
men. Er is grote verwarring in de AKB 
en die heeft veel te maken met het 
feit dat we onder druk van rechts weg 
gegaan zijn in Dodewaard. Er gaan al
lerlei stemmen op dat we onze aktie
vormen moeten veranderen, niet meer de 
konfrontatie met rechts en de over
heid moeten opzoeken. De AKB is ge
ïntimideerd, we moeten ons goed rea
liseren dat we in Dodewaard een neder
laag hebben geleden tegen rechtse 
groepen. De krachtsverhoudingen zijn 
ten nadele van ons veranderd. Ons ant
woord op rechts is nu, na afloop, 
vanuit een zwakkere positie. Het is 
bijna niet te doen om sterk terug te 
komen na zo'n riederlaag. We zijn ver
deeld en zwak, rechts voelt zich 
sterk. De Jessen die we hieruit kun
nen trekken zijn, dat je op het mo
ment dat zich een konfrontatie met 
rechts voordoet je moet reageren en 
de konfrontatie aan moet gaan. Dan 
ben je nog samen en kun je nog win
nen. Als je weggaat en uit elkaar 
gaat kun je alleen nog nakaarten. 
Wat we nu moeten doen is de dis
kussie zeer terdege gaan voeren en 
op basis daarvan ons gaan voorbe
reiden op toekomstige konfrontaties 
met rechts. 

l wij en de overheid bij rechtse dreiging 
Een heel konkreet punt waar we over 
moeten praten is: wat wiJJen we van 
de overheid als we door rechts be
dreigd worden? 
Op maandag avond was het zo dat de ME 
tussen ons en de knokploeg instond. 
Op dinsdagmorgen was één van de 
argumenten om weg te gaan dat mensen 
niet wilden dat de ME ons kwam helpen 
Moet je in een dergelijk geval 
eisen dat de overheid ons komt 
helpen?WIJ je helemaal op je eigen 
kracht vertrouwen?Dinsdag leek de 
keus waar we voor stonden:6f we zijn 
met z'n allen bereid om te knokken, 
óf we gaan weg.De meesten zagen het 
keihard knokken niet zitten,ook niet 
om van de overheid te eisen dat die 
ons zouden "helpen".We zullen duide
lijk moeten krijgen hoe we dit in 
de toekomst naar de overheid toe 
willen.Het is zeker dat de overheid 
juist van beslissende invloed is 

geweest op de ontwikkeling van deze 
rechtse groepen in Dodewaard. 
Goldberg heeft hen gestimuleerd, 
ze hebben zich daardoor steeds 
sterker gevoeld.Daar moeten we 
Goldberg en de overheid op aan
spreken.Maar wat moeten we precies 
van Goldberg eisen???? 
Het probleem is natuurlijk1 dat de 
overheid niet te vertrouwen is.Ze 
wilden ons juist weghebben,dus 
zelfs,als het lijkt,dat ze ons helpen, 
zullen ze toch bezig zijn ons daar 
~it Wely weg te krijgen.We zullen 
dus ten alle tijden onze eigen 
verdedigingsmaatregelen moeten 
nemen,en er op voorbereid zijn dat we 
het zelf moeten opknappen. 

Dit punt is ons ook ook nog niet 
zo heel duidelijk.Een goeie diskussie 
erover zal misschien wel helpen. 
Ons is wel duidelijk dat we er vanuit 
moeten gaan dat we niet zullen wijken 

16 • 
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poliliegevveld 
in ' dodewaard, september 81 

inleiding 

Hier 1 igt een stuk dat gaat over het politiegeweld tijdens de 
laatste blokkade in Dodewaard. We willen ermee ingaan op het ge
weld waarmee 15.000 mensen gekonfronteerdwerden, op het beleid 
dat erachter zit, de kriminal isering die er het gevolg van is 
en de manier waarop we onze strijd tegen kernenergie verder wil
len voeren. 
Nog nooit is zo'n grote ak-
sie van Akb beantwoord met 
zoveel grof politiegeweld als 
bij de laatste blokkade in Do
dewaard. Het heeft voor ons 
vergaande gevolgen gehad: de 
manier waarop de politie optra~ 
ondersteund door rechtse groep
en, past in een patroon van de 
pogingen, gedaan door overheid 
en pers, om ons (AKB/DGD) te 
kriminat iseren. 
In de DGD beweging heeft het 
een aantal dingen teweegge
bracht. Veel mensen gaan twij
felen aan onze eigen aksievor-

men. Na de laatste aksie gaan 
ineens allerlei stemmen op om 
geen grote massale aksles meer 
te doen en zo geweldseskalatie 
te voorkomen. Ook zijn groepen 
mensen gaan nadenken over hoe 
we uitgaande van onszelf en 
onze akslevermen de strijd te
gen kernenergie kunnen blijven 
voeren. Waarbij we ons niet 
laten bepalen door de stappen, 
die de overheid neemt. Haar 
waarbij het nodig is de erva
ringen en voor ons belangrijk
ste konklusles uit de laatste 
aksie mee te nemen. 

De bladzijden hierna zijn geschreven door de pQl itiegeweldgroep. 
Wij zijn als groep bij elkaar gaan zitten, om datgene wat we in 
Dodewaard aan politiegeweld meegemaakt hadden, te bundelen. Dit 
om ons een beeld te kunnen vormen van wat er eigenlijk gebeurd Is 
en om hun taktiek duidelijker te krijgen. Wij vinden het belang
rijk en noodzakelijk meer greep te krijgen op dit schijnbaar 
willekeurige en onvoorspelbare optreden. Ook proberen we kon
klusles te trekken die te gebruiken zijn bij het ontwikkelen van 
ideeën voor nieuwe aksies. In november hebben wij een uitgebrei
de rekonstruktie gemaakt van wat er feitelijk is gebeurd op de 
middenblokkade. Politiegeweldgroepen uit Rotterdam en Amsterdam 
deden hetzelfde voor de oost en westblokkade. In dit verslag 
vind je een korte samenvatting hiervan. 



Na het rekonstruktieverhaal hebben we gekeken wat voor ons be
langrijke tema's waren om mee verder te gaan. Deze zijn door 
verschillende mensen uit de groep uitgewerkt. De stukken die 
daaruit voortkwamen hebben we met ons allen weer doorgepraat en 
eventueel herschreven. Door deze werkwijze komen er in de ver
schillende stukken herhalingen voor. Dit doet volqens ons geen 
afbreuk aan het belang van wat er gezegd wordt. lntegendeel,het 
onderstreept het alleen maar. In het nu volgende komen aan de 
orde: 
- korte rekonstruktie 
-beleid van de politie 
- kriminalisering 
-hoe we er ons tegenover op kunnen stellen. 

P.S. Al tijdens de laatste DGD•aksie zijn er vanuit de Turmac 
drie pol i tiegeweldgroepen gevormd: in Amsterdam, Rotterdam en 
Nijmegen. Deze groepen hebben ieder apart een rekonstruktie ge
maakt van respektievelijk de oost- west- en middenblokkade. 
De rekonstrukties van Amsterdam en Rotterdam zijn niet op grote 
schaal verspreid. De groepen daar zijn voor kerstmjs opgeheven. 
In Nijmegen is het napraten over Dodewaard wel langzaam op gang 
gekomen, maar gaandeweg intensiever geworden. Dit is ook een van 
de redenen van het late verschijnen van dit stuk. Door de Nij
meegse evaluatieavonden zijn wij in de pol i tiegeweldgroep verder 
gaan denken dan alleen de rekonstruktie. Wij vinden dat er veel 
problemen liggen in de DGD-beweging als gevolg van de laatste 
aksie en vinden het slecht dat er vanuit de rest van het land 
geen inhoudelijke diskussiestukken zijn gekomen. Van daaruit 
hebben wij besloten dit stuk wel landelijk te verspreiden en we 
hopen dat het in diskussies in steden en basisgroepen een rol 
zal spelen. 

Nijmegen, februari 1982 
Pol i tiegeweldgroep 
P/a Sekretariaat DGD 
Postbus 1357 
Nijmegen 

inhoud: 
1. Kort overzicht 
2. Waarom zo'n grof politieoptreden 
3. De ontwikkeling van het pol i tiebeleid na Dodewaard 
4. Kriminal iseringskampanje 
5. Direkte massale basisdemokratiese aksies 
6. Konkrete problemen rond de aksie 

kort overzicht 

ZATERDAGMIDDAG 

Zaterdagmiddag gingen we naar 
de centrale, vastbesloten op 
de toegangswegen leefblokkades 
te bouwen. We waren wel bang 
voor het politieoptreden, we 
wisten helemaal niet wat ons te 
wachten stond en wat ze voor 
ons in petto hadden. We voel
den ons ontzettend sterk toen 
we merkten dat we met ontzet
tend veel waren en dat duizen
den mensen materiaal meegeno
men badden voor de blokkades 
en dat we de kans hadden om 
iets op te gaan bouwen, om op 
onze eigen manier te strijden 
tegen kernenergie. Op dat mo
ment konden ze voor ons gevoel 

niet ingrijpen, zowel omdat we 
met duizenden op die overvolle 
smalle wegen stonden, maar ook 
omdat we ze niet in aanvalshou
ding voor ons zagen. Nou,het 
verloop van die zaterdag is ons 
allemaal bekend, we zijn met 
een massa weggegast en wegge
slagen, ze hebben daar een ont
zettend gevaarlijke situatie 
geschapen waarbij aan onze kant 
makkei ijk doden hadden kunnen 
vallen. 
Maar het is ze niet gelukt ons 
te verdrijven, zaterdag in het 18 
begin van de avond waren op al-
le drie de wegen de blokkades 
een feit. Twee daqen en twee 
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nachten ZIJn we met een grote 
groep door gegaan met steeds 
wee~ opnieuw blokkeren en bar
rikades bouwen. Hun optreden 
werd steeds harder en grover 
en voor ons steeds moeilijker 
te verdragen. Het was du i de 1 ijk 
dat we in ieder geval v66r 
maandag weg moesten zijn. 

DE VAL 

Zondagnacht hebben ze het met 
een truuk geprobeerd: ze trok
ken zich terug en gaven de weg 
vrij in de hoop dat wij op een 
kluit bij de centrale zouden 
gaan zitten. Op de middenblok
kade werden we bijna door de 
Rijkspolitie naar de centrale 
•gestuurd': 11 ju11 ie mogen wel 
naar de centrale, maar als we 
hfer niet door mogen komen we 
straks met honden.•• De mensen 
van de oostblokkade, het groot
ste deel van de westblokkade en 
de helft van de middenblokkade, 
die zijn ingegaan op de •moge
I ijkheid 1 voor de centrale te 
gaan zitten,kwamen in een on
duidelijke situatie terecht: 
ME, Rijkspolitie, stillen en 
demonstranten liepen door el
kaar heen. Er was op dat moment 
geen materiaal daar. Op een ge
geven moment kwam er ME uit de 
centrale. Met de wapenstok wer
den mensen weggejaagd en over 
lange afstand achtervolgd. 
Wij denken dat het hun plan is 
geweest om iedereen bij elkaar 
te hebben en ons dan in één 
keer weg te slaan of op te pak
ken om ons daardoor definitief 
te ontmoedigen. Maar dat hadden 
we door en dat is ze dus niet 
gelukt. 

MAANDAG 

Maandag hebben ze nog hardere 
metodes gebruikt: insluiten 
door stillen op de middenblok
kade en arrestatie met getrok
ken pistolen op het tentenkamp. 
Hun plan was maandagavond de 
blokkades definitief te ont
ruimen en we weten ook dat zij 
manieren aan het bedenken waren 
om het tentenkamp met ME te 
ontruimen. Maar daar zaten ju
ridies nogal wat haken en ogen 
aan en dat zou aan de buitenwe
reld moeilijk te verkopen zijn 
geweest. 

SAMENSPEL 

Tegel ijkertijd waren ZIJ ook 
plannen aan het maken om ons op 

een andere manier weg te krij
gen: door gebruik te maken van 
en richting te geven aan de 
rechtse knokploegen (door hen 
'boze buurtbewoners• genoemd) 
die steeds duidelijker op de 
voorgrond traden. Daar wordt in 
het stuk van de anti-fascisme
groep dieper op ingegaan. 
Maandagavond en dinsdag is het 
een voortdurend samenspel ge
weest tussen overheid en knok
ploegen. Weg moesten we in ie
der geval. Het is bekend dat de 
politie voor dinsdag in haar 
draaiboek had staan: 
-dat als we wel weg zouden 

gaan, maar ln tijdnood kwamen 
MEPers in vredestenuemet in
pakken zouden moeten komen 
helpen, 

-maar als het er naar uit had 
gezien dat een heel stel men
sen zou blijven ze het tent
enkamp zouden ontruimen. 

Een alibi hadden ze daar inmid
dels voor: ze moesten immers 
een konfrontatie tussen aksie
voerders en knokploegen voor
komen. Dinsdagavond na 8uur 
werd de knokploegen vrij spel 
gegeven. Tegen deze mensen die 
ons bedreigden, mensen van ons 
van hun fiets trokken,werd 
niets gedaan, terwijl wij geTn
timideerd werden; wij werden 
bij het weggaan van het tenten
kamp ekstra gekontroleerd, au
to's werden doorzocht, mensen 
moesten hun papieren laten 
zien. 
Het optreden van de knokploeg 
werd achteraf nog eens ekstra 
door Goldb~rg toegejuicht in 
een toespraak die hij die avond 
in het dorp hield: 11 Jullie heb
ben je korrekt, fel en agres
sief gedragen, dat mag. Ik ben 
blij dat in zo'n korte tijd een 
heel ellendige zaak tot een 
einde is gekomen. Daar verheug 
ik me over.•• 
Het overheidsgeweld wordt op 
geen enkele manier gerechtvaar
digd door ons gedrag. Niet door 
de molotov-koktails die Feijl
brief zo graag door de lucht 
had zien vl legen, niet door 
de stenen die pas na het po-
l i tiegeweld incidenteel wer
den gegooid, niet door blok
kades en barrikades. Vanaf 
zaterdag heeft de H.E. elke 
blokkadepoging met geweld 
uit elkaar geslagen. Het 
draaiboek was gericht op een 
totale en harde konfrontatie 
met de AKB. 



waarom zo grof ? 

Na de Dodewaardaktie is heel 
wat gepraat en geschreven over 
het overheidsgeweld dat we te 
verworken kregen. Dat wat we 
tijdens de aktie meemaakten 
als on~rekenbaar politieoptre
den, blijkt achteraf een duide
lijke strategie van de overheid 
te zijn. Hun doel: ons krimina-
I iseren en het verzet tegen kern
energie kapot te krijg·en. 

GRENZEN VERLEGD 

Na de blokkade in 1980 heeft de 
overheid de grenzen van het 1 to& 
laatbare• duidelijk verlegd. Bij 
een kleine blokkade op 28 maart 
1981 (spl ijtstofstavenaktie), 
kondigde burgemeester Bergh aan 
dat er van nu af aan een nieuw 
beleid gevoerd zou worden. 
1 Blokkades van de centrale• zul
len niet meer getolereerd worden 
en direkt worden opgeruimd. 
(Dit nieuwe beleid werd hard 
toegepast bijn de eerstvolgende 
demonstratie op 22 april. Zodra 
de demonstratie enige vorm van 
blokkade begon aan te nemen, 
werd deze met grof geweld uit 
elkaar geslagen. Feijlbrief zegt 
hierover in een interview (v.k. 
23-4-•81):" •••• Er is een tijd 
geweest dat we blokkades als het 
ware op de koop toe namen, maar 
het personeel begint het nu knap 
vervelend te vinden. Er is nu 
bij het bevoegd gezag duidelijk 
de gedachte dat de andere partij 
de werknemers, ook rechten heeft 
die telkens opnieuw worden aange 
tast. 11 (alsof het om de werkne
mers zou gaan). Feijlbrief zegt 
in hetzelfde interview er ook 
rekening mee te houden dat er 
sneller besloten zal worden tot 
een geweldadig optreden tegen 
een door de AKB aangekondigde 
massale aktie in september a.s. 

VAST PLAN 

We denken dat de overheid een 
vast plan voor zaterdag 21-9-81 
had. Op de aankondiging van de 
demonstratie, annex blokkade, 
is van te vorenmet een dubbele 
boodschap gereageerd. Er mocht 
gedemonstreerd worden. In het 
scenario (v.k. 21-9-81) was 
geen sprake van machtsvertoon. 
Geen intimidatie maar een uitno
diging aan de aktievoerders om 
het vreedzaam te houden. Geen 
metershoge prikkeldraadversper-

ringen, geen honden en 1000en 
H.E.ers en geen legergroene 
voertuigen in zicht •• Dit in 
tegensteil ing tot vorig jaar. 
Aan de andere kant zou een 
effektleve blokkade geen minuut 
getolereerd worden. 11 1k verze
ker u dat wij in de dra a i boeken 
met al Ie, zelfs de meest ekstre
me situaties rekening hebben 
gehouden. De centrale moet door 
draaien~" aldus Goldberg. Hij 
sloot zich met deze uitspraak 
aan bij de direktie van de cen
trale. Deze rekende erop dat de 
overheid er voor zou zorgen de 
ploegenwisselingen normaal over 
de weg te laten doorgaan. Een 
andere belangrijke opmerking 
vooraf kwam van Feijlbrief, hij 
zei, dat 11 het onderscheid geweld
lozen en niet-geweldlozen te 
subtiel is om in het beleid te 
kunnen hanteren". 

KOLLEKTlEVE AFSTRAFFING 

Hoewel er altijd is gezegd dat 
er meer zou gebeuren dan de
monstreren alleen, heeft de o
verheid in haar reaktie vooraf 
de toegestane burgrlijke onge
hoorzaamheid, beperkt tot al
leen demonstratievrijheid. Ze 
zeiden een effektleve blokkade 
niet te tolereren, maar hebben, 
toen er nog nauwelijks sprake 
was van blokkades, iedereen 
met traangas weggevaagd. 
Hoewel ze zelf altijd het onde~ 
scheid tussen geweldlozen en 
niet-geweldlozen maken, bleek 
dat deze keer te subtiel. Ze 
gingen er van uit dat iedereen 
die meedeed in principe gewelda
dig was. Dat was genoeg legitima
tie voor een kollektleve afstraf
fing met traangas. Traangas dient 
officiëel om een menigte te ver
spre i den. I n de prakt ijk werkt 
het als een kollektleve afstraf
fing. Van verspreiding was in Do
dewaard geen sprake. Niemand kon 
een kant op. Bovendien werd het 
gas ook gericht geschoten op 
groepen die wegvluchtten. Deze 
werden door het gas bedwelmd en 
bleven op de grond 1 iggen. 
De bedoeling van hun harde optre 
den zaterdag maar ook de erop
volgende dagen, was dat we nooit 
meer terug zouden komen. Ie
dereen moet gepakt worden, in 
de hoop dat het grootste gedeelte 
van ons na zaterdag al vertrok
ken zou zijn. 
Ze hebben geprobeerd de aktie 
zo snel mogelijk te laten op
houdea. Hoe lanqer een aktie 20 
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duurt hoe meer mensan er van ho
ren en hoe meer mensen kunnen 
gaan sympathiseren. Bovendien 
probeerden ze met hun harde op
treden een•rellensfeer• te kree
ren om een negatief beeld naar 
buiten te brengen. 

KRIMINALISEREN 

Het hele draaiboek van de over
heid om ons te kriminalise~en 
is hetzelfde als het proces van 
kriminalisering zoals dat be
schreven staat in een proef
schrift van een hoge politie
deskundige, in 1979. 
Een èitaat uit dit proef
schrift:11Soms acht de politieke 
overheld geweld onvermijdelijk, 
terwijl ze zich tevens real i
seert, dat haar aktie tot een 
storm van protest aanleiding 
kan geven.ln dat geval hanteert 
zij een marginaliseringsstrate-
gl_! ( •.•• ) 
Marginal iseringsstrategieên be
staan daaruit dat een aan te 
vallen groep wordt voorzien 
van negatieve kenmerken. Daar
door wordt zo'n groep naar de 
marge van de samelevln~ ge
drukt. Het moet een groep wor
den waarmee geen fatsoenlijk 
mens meer iets te maken wil 
hebben,volksvijanden, gevaar-
I ijke gekken, onverantwoorde
lijke elementen. Tegen soci-
aal uitgestotenen is geweld 
ter disciplinering aksepta-
bel en t~echtvaardigen,ja 
gewenst ( •••• ).Bij een mar
glnaliseringsstrategle moet 
de protesterende groep reke
ning houden met een harde 
geweldskonfrontatie met de 
overheid.De kompromisbereid
heid is gering;hoewel het 
politiek belang van het kon 
f 1 i k t wo r d t e r k e n d • D i t o n -
veilige signaal moet nog 
versterkt wanneer de over-
he i d tot mo bi .L~~!'.Lil.9 ~~--~!a
tegieê~ over gaat. De pro
testerende groepen worden 
niet alleen in een sociaal 
isolement gedreven,maar 
ook dreigende zeisen en 
hooivorken der geaktiveer-
de bevolking.Geweldsekses-
sen zowel van de overheid 
als van partikulieren ko-
men in dergelijke uit
zonderings situaties voor, 
en zijn dan gemakkei ijke 
te rechtvaardigen. 
Deze strategie wordt aan
bevolen wanneer een aktie
groep zoveel werfkracht 

heeft, dat pol itie~achts
verl les dreigt.De overheid 
moet dan zorgen dat zij het 
geweld ontketent o~at ach
teraf aan de hand van een 
negatieve beeldvorming te 
rechtvaardigen~M.b.t. deze 
k r i m i na 1 i se r i n g had Geert
sema al voor deze aktie 
een flinke duit in het zak
je gedaan,door de AKB van 
bankroverij te beschuldi
gen. 

GEEN VERRASSINGEN 

De overheid wist allang van 
te voren dat er anti-atoom
dorpen zouden worden, ook 
al deden ze het tijdens de 
aktie voorkomen alsof ze er 
door verrast waren en dat 
ze in ons teleurgesteld wa
ren dat we niet alleen maar 
demonstreerden en niet ons 
11 gezonde verstand 11 gebruik
ten. De overheid had de 
vrijheid te kiezen op welke 
manier ze geweld tegen ons 
en onze anti-atoomdorpen 
zouden inzetten en kon daar 
bij uit verschillende moge-
I ijkheden kiezen. Het was een 
bewuste beslissing van de over 
heid om de wisseling van het 
personeel niet zoals in 1980 
over het water ma~r met alle 
geweld over de weg te la~en 
plaatsvinden. (Voor die be
slissing haalde van Thijn 
overigens tijdens de bespre
king met de vast kamerkommis
sie in februari als argument 
aan dat er op de Waal een 
blokkade van schippers dreig
de,ondanks de daartegen geno
men maatregelen. Bij de blok
kades op de weg deden ze net 
alsof ze erop rekenden dat 
die niet door zouden gaan, 
dit om hun optreden goed te 
praten,terwijl ze het bij 
de nog niet eens zekere 
schippersblokkade zo draai
den dat ze er juist wel van 
uitgingen dat die door zou 
gaan. Zo proberen ze hun 
optreden achteraf goed te 
praten door in het ene ge-
val verrast te zijn door 
onze plannen,en in het an
dere geval juist zeker te 
zijn van onze plannen. 

HET DRAAIBOEK 

Niet alleen de toegangs-
weg waarlangs de personeels
wissel ingen moesten plaats-



vinden maar ook de andere toe
gangswegen werden steeds met 
geweld vrijgemaakt. Vanaf 
zaterdag heeft de ME elke blok 
kade poging, al of niet ver
sterkt, met geweld uit elkaar 
geslagen. Het draaiboek was 
gericht op een totale en har-

de konfrontatie met deAKS. 
Al voor de aktie werd bekend 
dat Goldberg en Feijlbrief 
ervan uit gingen dat de ME zon 
dagavond weer terug zou kun
nen zijn op haar basis. De 
AKS moest dus al in het eer
ste weekend worden weggevaagd • 

. ··----·-·-----------------
We denken dat het niet voor niets is dat de overheid op dit moment zo 
hard is opgetreden. Het is duidelijk dat de AKS een grote en sterke 
beweging is, en door ontzettend veel mensen ge steund wordt. De enige 
manier om die beweging kapot te krijgen is om die te isoleren en te 
kriminat iseren met als gevolg dat veel mensen daar afstand van zullen 
nemen. Slijkbaar spelen er te veel belangen mee in het doorgaan met 
en het verder ontwikkelen van het kernenergieprogramma. In ieder ge
val kan een grote en sterke beweging ertegen ~iet geduld worden. 

ontwikkeling politiebeleid na dodewaard 

Het lijkt ons ook van belang er rekening mee te houden op welke ma
nier de overheid en haar geweldsapparaat evalueert wat er in Dode
waard gebeurd is en welke konklusles zij daaruit, en uit andere situ
aties van "grootschalig politieoptreden", vooral na de•vondelstraat: 
de kroningsdag en de'Pierson' te trekken. 
Zeker is dat zij zijn komen te zitten met een aantal verschillend 
soortige problemen en da t ze eraan werken om het misschien op een 

d • '-" an ere man1er aan te gaan pakken. 

PROBLEMEN BINNEN HET POLITIE 
APPARAAT 

Op de eerste plaats ZIJn er 
problemen binnen het pol i tie
apparaat en het probleem van 
het nog steeds groeiende wan
trouwen zou nog groter worden 
doordat de politiemensen 
die voor de ME. taken zijn 
ingezet na zo'n optreden hele~ 
maal niet meer kunnen omgaan 
met hun normale funktio
neren.Zo sprak de leiding van 
de rijkspolitie onlangs van: 
"normvervaging, die ondermeer 
leidt tot onheuse behandeling 
van het publiek en onjuist ge
bruik van het dienstwapen".Er 
wordt geklaagd over een overma
tig gebruik van alcohol en er 
wordt vaker "publiek mishandeld 
en er wordt ruwer omgesprongen 
met kleding, uitrusting en 
dienstauto's", aldus majoor van 
Hulst. De politiemensen die bij 
de ME ingezet worden zouden ook 
te weinig ervaren, nadenkend en 
flexibel zijn, en vooral opge
fokt aggressief in plaats van 
bewust aggressief zijn. Dit 
wordt nog versterkt door de 
grote hoeveelheid overuren die 
ze moeten maken.Een van de gevol
gen hiervan is een naar de zin 
van de overheid veel te groot 
verloop bij de politie. En op 
zo'n manier gaan steeds meer 
mensen, ook in "gewone situa-

ties", zich tegen de politie ke
ren, en dat is net niet wat ze 
willen. Omdat er de laatste 
tijd zoveel massale akties wa
ren, moesten ze teveel pol i tie
mensen In ME-verband inzetten 
wat organisatorles ontwrichtend 
werkte, en tenslotte wordt er 
ook nog geklaagd over de hoge 
kosten van de veelvuldige ME
inzet. 
Een ander probleem is dat de 
ME-ers soms niet precies wisten 
waar ze aan toe waren, omdat 
ze tijdel ijk onder een vreemd 
commando vielen, op de eerste 
plaats de burgemeester. Vol
gens algemeen inspekteur van 
de rijkspot itie, Plattel, is 
louter massaal inzetten van de 
ME ook niet een erg effektief 
wapen tegen ons. Hij wil een 
andere manier van optreden. 
Tenslotte is er nog het pro
bleem dat sommige pol itiemen
sen zich zorgen maken over de 
gevolgen van het gebruik van 
traahgas voor hun eigen gezond
heid, overigens niet voor de 
onze.Men is aan het denken over 
andere middelen. 

ANDERE MIDDELEN. 

Aan welke alternatieven om ons 
te pakken denken zij op dit mo-

22 
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ment? Allereerst wordt gedacht 
aan een strengere selektie bij 
het aannemen van pol ltlemensen. 
De ME-peletons zouden uit enigs
zins ervaren en getrainde poli
tiemensen moeten bestaan, die 
"meer" kunnen verwerken. 
Er wordt ook gedacht aan andere 
methoden van ingrijpen. De ge
noemde Plattel denkt aan "pre
ventieve strategieän". Het CDA, 
pleit ervoor'de methode Valken, 
die in Breda op grote schaal 
werd toegepast, algemeen te 
aanvaarden.Feijlbrief stelt: 11 De 
tijd is rijp om ook aan andere, 
minder omvangrijke taktieken te 
denken" (Gelderlander,4-1- 1 82). 
en Geertsema:"De kosten van 
grootschalig pol i tieoptreden 
zijn enorm, andere taktieken 
moeten in overweging worden ge
nomèn "(Geld. 21-1-'82). 
Over Dodewaard stelde Feijlbrief 
vlak na de laatste aktie dat bij 
een volgende blokkade van de 
kerncentrale de toegangswegen 
weer hermetisch afgesloten zul
len zijn, technisch op dezelfde 
manier als in 1980.Maar in een 
ander verband zei hij al eerder 
dat blokkades daar nooit meer 
zullen worden toegestaan,zodat 
hij waarschijnlijk een kombina
tie voorstaat van de situatie 
zoals die was in 1980 samen met 
"preventieve akties en verras
singsakties",waarschijnl ijk dus 
een nog geraffineerder optreden 
van de arrestatie- of misschien 
aanhoudingsteams en een verdere 
verfijning van de bewapening. 
Het is mogelijk dat dan als 1 i
nies tegen ons niet de gewone 
ME maar de marechaussee ingezet 
wordt,vanwege de problemen die 
ze hebben met de ME-inzet en 
vanwege het vele gepraat over 
de vorming van een speciaal op
roer-pol ltieapparaat.Preventief 
Is ook dat de opbouw van een 
tentenkamp vanaf het begin ver
hinderd zal worden,zoals. in de 
gemeente Dodewaard en eerder al 
in de gemeente Valburg (Gat van 
Hagen) feltel ijk al vastgesteld 
ls.Ook moeten we erover naden
ken op wat voor een manieren ze 
de methode Valken in Dodewaard 
tegen ons zouden kunnen toepas
sen. 

INZET VAN STILLEN 

Ook Plattel pleit voor verras
singsakties in plaats van een 
logge,massale ME-inzet,maar hij 
legt niet uit wat die inhouden. 
Een verdergaande inzet van stil-

Jen is waarschijnlijk.Zo wordt 
sinds kort van elk ME-peleton 
van de R~tterdamse gemeentepoli
tie een d•el getraind om als 
stille te opereren:om arresta
ties te verrichten en "om de 
sfeer te proeven".Het is de be
doeling om per peleton van on
veer 45 personen 10 ME-ers deze 
speciale taak van ondersteunings
troepen te geven.Al eerder was 
in 1981 tijdens de grote ME-oefe
ningen,onder meer in Garderen, 
geäxperimenteerd met deze onder
steuningstroepen,die dus over 
het algemeen ongeuniformeerd 
zullen werken.Anders dan de stil
len die nu oper·eerden,werken 
deze lul helemaal vanuit een 
plan,dat in samenhang met het 
optreden van de ME-linies is op
gesteld.Doel is vooral de ME
linies minder log en meer flexi
bel te maken.Het is overigens 
niet ondenkbaar dat de speciale 
arrestatieteams (de anti-terreur
brigades van de Rijkspolitie), 
die bij de laatste aktie juist 
wel vanuit een eigen plan en 
met een eigen kommando werkten, 
daarnaast ook nog ingezet blij
ven worden. 
Tijdens een evaluerend gesprek 
over de gebeurtenissen in Dode
waard tussen van Thijn en verte
genwoordigers van de politiebon
den hebben deze laatsten ervoor 
gepleit dat "met voortvarendheid 
dient te worden gewerkt aan de 
opleiding van zogeheten aanhou
dingseenheden,die geïntegreerd 
binnen HE-verband hun werk die
nen te verr.ichten"(verslag van 
Thijn e.a. over Dodewaard aan 
tweede kamer,bijlage 4). 

SPECIALE OPROERTR~EPEN 

Een andere manier om de veelvul
dige inzet van pol i tie In ME-ver
band te verminderen, waarover al 
langer gesproken wordt,is de op
bouw van een speciaal oproer-
pol itieapparaat.Feitel ijk wordt 
de marechaussee in een nieuwe 
ontwerp-pol i tiewet als zodanig 
erkend.En niet voor niets heeft 
de marechaussee vlak na de Pier
son haar groene busjes blauw ge
verfd,hetgeen het verkrijgen van 
ruime politie-bevoegdheden aan
geeft.ln diezelfde filosofie 
moet een groot deel van de 

po 1 i tie 

dan meer gaan proberen zich 
als wijkagent te gedragen. 
Voor een dergelijke opzet 
pleitte ook de voorzitter van 
de belangenbehartigingsorganisa-



tie van de marechaussee, Ros, 
op het kongres "Militaire bij
stand in diskussie" van de 
Stichting Maatschappij en 
Krijgsmacht, dat op 24 oktober 
'81 werd gehouden. De mare
chaussee moet dan ook verder 
v e r s t e r k t wo r d e n , t e r w i j 1 z e 
ook niet, volgens Van Reenen 
op datzelfde kongres, voor 
'sociale politietaken' ingezet 
moet worden, omdat ze anders in 
hetzelfde dilemma geplaatst 
wordt als nu de politie, die 
vanwege de vele geweldstaken 
niet meer vertrouwd wordt en 
de andere taken niet meer kan 
vervullen. De rnareehausse heeft 
een dergel ijk probleem niet en 
kan dus ongelimiteerd geweld ge
bruiken, overigens wel redenom 
vooraf goed te overwegen wanneer 
men tot inzet van ·de militaire 
pol i tie overgaat, aldus Van 
Reenen, één van de belangrijkste 
beleidsmakers van het geweld op 
dit moment. 

REGIONALE 'RELLENSTAF' 

Na het optreden in Dodewaard 
heeft de kommissie van der Vels 
van het ministerie van Binnen
landse Zaken in een rapport ver
trouwelijk geadviseerd om de ma
nier,waarop wij aangepakt worden 
meer wetenschappel ijk te organi
seren en niet langer aan de bur
gemeesters over te laten. Hier
toe zou per regio een 'rellen
staf' moeten worden gevormd, 
bestaande uit hoge funktiona
rissen van de rijks- en gemeente
politie, die speciaal zijn ge
schoold in "management, psycho
logie, logistiek en operationele 
zaken en strategie". Onduidelijk 
is of dit advies ook een kritiek 
op Goldberg inhoudt, maar hun 
optreden wordt op deze manier 
alleen maar perfekter georgani
seerd en gepland.Voor ons wordt 
een rellenstaf Gelderland-Over
ijssel voorgesteld, iets waar
mee Geertsema inmiddels al heeft 
ingestemd. 

ANDERE WAPENS 

Intussen worden de vele klachten 
over het CS-gas aangegrepen om 
de diskussie over andere, betere 
wapens tegen ons aan te zwenge
len, zonder overigens gebruik 
van traangas zelf daarbij uit 
te sluiten. Het is daarbij ook 
opvallend dat nieuwe kogels 
voor de pol i tiepistolen toege
juigd worden doór pol itieambte-

naren, omdat deze in staat zou
den zijn,beter dan de bestaande 
kogels, om mensen die gearres
teerd moeten worden tijdel ijk 
uit te schakelen door een zware 
verwonding, terwijl het risiko 
van doden bij deze kogels klei
ner zou zijn. Dit opent de moge
lijkheid sneller en in meer si
tuaties het pistool te trekken 
en dit ook nog te legitimeren. 
Ook dingen als de elektriese 
wapenstok, verfkanonnen en de 
rubberkogel worden weer genoemd. 

INTEGREREN BINNEN HET PARLEMEN
TAIRE STELSEL ••••• 

Toch wordt door de beleidsma
kers en door de overheid niet 
alleen over een verfijning van 
het geweld tegen ons gesproken. 
Ze praten ook nog over andere 
manieren om onze beweging aan 
te pakken, maar wij zien dat 
als een aanvullende strategie. 
Dat zijn bijvoorbeeld de pogin
gen om meer kontakten te leggen 
met onze beweging:een poging om 
het eigene daaraan te ontnemen. 
Zo zien wij de bangelijke oproep 
van het PvdA-bestuur aan hun le
den om mee te doen met de blok
kade in Dodewaard.Op die manier 
wilden ze meer greep krijgen op 
de aktie: de blokkade omvormen 
tot een symbolische aktie die 
de PvdA-politiek in 'het parle
ment zou moeten ondersteunen. 
Dit werd later bevestigd door 
één van de PvdA-figuren,die in 
het huis van van der Made zaten, 
de provinciale bestuurder Albers. 
Op een gegeven moment maakte de 
PvdA er zelfs een demonstratie 
van,waarmee van Thijns geweld 
tegen ons steeds meer gelegiti
meerd kon worden. Ook van Thijn 
zei na Dodewaard dat het pol i
tieoptreden in dit geval terecht 
was geweest,maar dat in de toe
komst er meer aan gedaan moet 
worden om onze beweging politiek 
te integreren.Dat was ook de 
funktie van de rol van de PvdA 
bij de kontakten in het huis van 
van der Made en dat is misschien 
ook de funktie van het recente 
voorstel van de binnen het LEK 
georganiseerde politieke verte
genwoordigers om het Binne~of 
symbol ies te blokkeren of een 
ander aktievoorstel van hun in 
die richting en het splitsen 
van de AKB. Een dergelijke stra
tegie stelt de overheid ook in 
staat om dat deel van onze bewe- 24 
ging dat niet op dit gebaar in-
gaat en dat juist weigert om in 
onze akties een stap terug te 



doen, definitief te kriminat i
seren. Ze doen dat door gebruik 
te maken van tegenstellingen 
binnen onze beweging en van onze 
eigen twijfels en door ons in 
het openbaar voor te stellen 
als degenen die verantwoordelijk 
zijn voor en schuldig aan het 
pol itiegeweld. 
Het gevolg daarvan is ook dat 
dan het geweld van knokploegen 
en eventueel van omwonenden 
tegen on begrijpelijk gemaakt 

wordt en gelegitimeerd.Problemen 
van de plaatse) ljke bevolking 
worden"dan op ons afgeschoven. 
(Ditzelfde mechanisme werkte 
bij de akties tegen de munitie
treinen. Denk aan de verhouding 
tussen de verklaringen van van 
Thijn en andere sociaal-demo
craten op de tv over de munitie
treinen, de berichtgeving en 
kommentaren van de Volkskrant 
daarover en het zelfbewuste op
treden van rechts in Groningen). 

krim inaliserings kampanje 
De opzet van het draaiboek van de overheid vertoonde een dutdel ijke 
samenhang met de kriminaliseringskampagne die eeider tegen 'Dodewaard 
gaat dicht' was begonnen. 
Ze hebben ons als onmensen behandeld en daarmee ook gesuggereerd dat 
we onmensen zijn. Mensen zullen denken dat de politie niet voor niets 
zo hard heeft moeten optreden en dat er de meest verschrikkelijke 
dingen van ons uit aan vooraf zijn gegaan. Doordat veel mensen nu zo'n 
beeld van ons hebben, hoeven ze niet meer na te denken waarom we daar 
in Dodewaard waren en waarom we ons op zo'n manier tegen kernenergie 
verzetten. Doordat de overheid zo'n vals beeld van ons oproept, kan 
ze verdoezelen waar het eigenlijk om gaat: ze pakken ons zo hard aan, 
omdat onze akties wèrkelijk bedreigend zijn. 
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KERNCENTRALES EN MACHTS
VERHOUDINGEN. 

In onze strijd tegen kernener
gie hebben we bewust steeds 
nieuwe stappen gemaakt. En we 
hebben bewust voor een blokkade 
van de kerncentrale en voor mas
sale akties gekozen.Op deze ont
wikkeling van onze beweging heb
ben ze nu keihard gereageerd en 
we moeten nu niet juist daarom 
ontkennen dat we bewust voor die 
stap hebben gekozen. 
Onze geschiedenis hield in dat 
wij niet meer bereid waren mee 
te gaan met hun 11 redelijkheid 11

, 

met hun manier van argumenteren 
over energie waarbij de machts
verhoudingen buiten beeld blij
ven.Wij zijn de strijd aangegaan 
tegen die machtsverhoudingen en 
daarom hebben zij willen laten 
zien dat deze strijd kapot ge
maakt moet worden.De overheid 
wil ons voor de keuze plaatsen: 
kapot gemaakt worden of meedoen 
met de redelijkheld van demon
straties,oppervlakkige argumen
ten,de redelijkheid van de Bre
de Maatschappelijke Diskussie, 
zoals de vertegenwoordigers van 
links tot rechts nu doen.ln de 
evaluatie van de Dodewaard
aktie is vaker gezegd dat zo'n 
slagveld als in Dodewaard het 
perspektief van de aktie en 
het verband daarvan met de maat
schappelijke verhoudinqen uit 

het oog doet verliezen.Maar vol
gens ons zijn de maatschappelij
ke verhoudingen juist in al hun 
helderheid en hardheld op ons 
neergekomen. (Zie ook Onderstroom 
38).We moesten in Dodewaard 
voortdurend en snel omgaan met 
de manier waarop die maatschap
pelijke verhoudingen zich teqen 
ons keerden.Het is niet zo,dat 
het geweld van de politie en 
van andere groepen tegen ons, 
de aandacht van kernenergie zou 
hebben afgeleid. 
ONZE STRIJD TEGEN KERNENERGIE 
IS EEN STRIJD TEGEN DE MACHTS
VERHOUDINGEN WAARVAN DE KERN
CENTRALES DEEL UIT MAKEN. 
In die strijd zijn we het ge
weldsapparaat van de kerncen
trale in een heel konkrete 
vorm tegengekomen:politiege
weld en geweld van rechts.Als 
je kerncentrales en de machts
verhoudingen aanvalt,kun je 
het gewoon niet ontlopen dat je 
degenen die belang hebben bij 
die verhoudingen,lijfelijk te
genkomt. 

POLITIEOPTREDEN EN RECHTS 
GEWELD 

Het harde politiegeweld had ook 
tot gevolg dat het rechtse ge
weld tegen ons zich zo sterk 
kon ontwikkelen.De rechtse groe
pen die onze strijd tegen kern-



energie kapot willen maken, kon
den de regionale bevolking 
makkei ijk aanzetten om aan te 
sluiten bij de jacht op ons die 
al door de politie was ingezet. 
De overheid zelf gaf het voor
beeld hoe wij moesten worden 
aangepakt. 
De mensen in de buurt ervaarden 
onze aktie alleen nog als een 
veldslag.Omdat ze last hadden 
van de gevolgen (traangas,heli
copters,verstoorde rust) keer
den ze zich tegen ons.ZlJ kozen 
ervoor om ons en niet de kern
centrale-beschermers te willen 
zien als degene die het ge
weld oproepen.De overheid 
heeft in de aktie het geweld 
wat zich tegen ons keerde, 
heel direkt gestimuleerd 
door bv. samen met de knok
ploegen uit imatums te 
formuleren "e"n door bijeen
komsten te organiseren om 
samen te praten over strate
gieSn om ons weg te krijgen. 
Wat we in Dodewaard aan 
rechts geweld dat door de 
overheid gestimuleerd is, 
tegen ons hebben gekregen, 
is niet zo maar een incident. 
Rechts wordt op dit moment 
steeds sterker en kan zich 
ook steeds sterker voelen, 
omdat ze van DE OVERHEID 
EN OOK VAN DE MEDIA(of ze 
zich nu links of rechts 
noemen) STEEDS TE HOREN 
KRIJGEN DAT ZE EIGENLIJK 
GELIJKHEBBEN.Wij komen 
voor hele gewone dingen op. 
We willen wonen,we willen niet 
bedreigd worden,we willen 
geen oorlog.We vechten niet 
alleen voor goede verande
ringen,maar moeten nu ook 
nog vechten voor de dingen die 
we nog wel hadden en die 
ze van ons willen afpakken 
(bv. recht op kraken,uit
keringen) .Ons hele leven 
wordt steeds meer bedreigd. 
De situatie begint er met de 
dag slechter uit te zien. 
Het gevaarlijke op dit mo
ment is dat nu rechts steeds 
meer van iedereen die wat 
te zeggen heeft,erin gelijk 
krijgen als ze zeggen dat er 
voor onze eisen geen ruimte 
is,dat wTJ gevaarlijk zijn 
en dat de enige oplossing is 
dat wij bestreden worden. 
Rechtse groepen zullen ons 
steeds vaker in ons eigen 
leven en in akties bedreigen 
en aanvallen.En ook overwin
ningen behalen,als we steeds 
voor hen wijken of als we 

alles doen om te vermijden 
dat we ze tegen komen. 

ONS BEELD NAAR BUITEN. 

Niet ons handelen is de oor
zaak van kriminalisering naar 
buiten toe,maar het feit dat 
we bedreigend zijn en willen 
zijn en de manier waarop we 
behandeld zijn.We moeten leren 
daarmee op een goede manier om 
te gaan.En we moeten daarop 
een antwoord vinden.We moeten 
nu op onze eigen voorwaarden 
doorgaan en ons niet aanpas
sen aan het beeld dat zij 
van ons gemaakt hebben door 
hun aanpak van ons en door de 
weergave daarvan in de media. 
We zitten nu in de positie 
dat eigenlijk alle maatschap
pelijke instituties en verte
genwoordigers(van OSL tot PvdA, 
van Telegraaf tot Volkskrant) 
ongeveer hetzelfde over ons 
denken,ons hard willen aan
pakken.Dat is erg gevaar! ijk. 
Een paar jaar geleden konden 
we nog een beetje onze macht 
aan hen opleggen en inspelen 
op verschillen in het beleid. 
Nu zeggen ze dat wij krimineel 
zijn,als we niet meer op hun 
voorwarrden meepraten,en zo be
handelen ze ons.WE WILLEN ER 
ONS IN ONS DENKEN EN PRATEN 
NIET AAN ONTTREKKEN DAT WIJ IN 
DIE POSITIE ZITTEN.Dat wil 
niet zeggen da~e zomaarpoet
en bi ijven doen wat we a~ tijd 
deden,bv. opdezelfde manier 
blokkeren.Maar ons wel bewust 
blijven van,waar het ons om 
gaat en ons niet zomaar aan
passen door ~et deze akties 
op te houden,6f door militair 
te gaan denken in winbare veld
slagen waarbij we onze eigen 
manier van leven radikaal moet
en afbreken. 
JEZELF NIET BUITEN DE BEWEGING 

PLAATSEN 
tets van aanpassing zit in 
het artikel "De strategie van 
recht(s) op verzet•• in Onder
stroom 38 wanneer de positie 
van 'Dodewaard gaat dicht' ver
geleken wordt met de situatie 
van de kraakbeweging in A'dam. 
Er wordt beschreven hoe de 
strategie tegen ons eruit be
stond om een beeld van chaos 
om ons heen te bouwen.Maar 
vervolgens wordt er in het 
artikel vanbuitenaf naar die 
beweging(de Amsterdamsekraak 
beweging waarmee DGD vergeleken 
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wordt) gekeken en wordt gekon- omgaan met de grote problemen 
stateerd dat de verbreding uit- die je in zo'n strijd tegen 
bl ijft: 11 Natuurl ijk blij ft kra- komt,en konstateer je van bui-
ken terecht,maar waarom zou. ten af.Dat is fout.Je onttrekt 
je op deze manier nog meedoen. je aan het meedenken over die 
In praktijk betekent verzet problemen.En hetzelfde geldt 
tegen een ontruiming toch chaos voor DGD.Dat zou niet een bewe-
en geweld in plaats van strijd ging moeten zijn waar je naar 
tegen woningnood.En daarmee kijkt om vervolgens te beslui-
verleist de kraakbeweging ten dat je niet meer meedoet, 
haar aantrekkingskracht.Ze omd~t de beweging gekrimina-
hoeft er voorlopig niet over te liseerd is.Want we zijn zelf 
denken dat er een vonk over die beweging en we wilden deze 
slaat naar de bevolking." aktie.Daar stonden we voor.Het 
Alsof krakers geen bevolking is al te makkei ijk dat het 
zijn en alsof het krakers ook politie-optreden en alles wat 
niet gewoon om het recht op daaruit voortkomt, 11 het effekt" 
wonen te doen is,ook hOn recht. van de aktie heeft bedorven en 
Wij vinden,dat met zoiets de dat we zo'n aktie niet meer 
ontwikkeling van de eigen strijd moeten doen.Dat we nu moeten 
van de krakers ontkent wordt. gaan bewijzen dat we zo kri-
Als je z6 schrijft,wil je niet mineet niet zijn. 

Het is hardstikke akelig dat we gekriminaliseerd zijn.Veel mensen 
hebben daar individueel genoeg van en zeggen van daar uit dat ze 
de aktie niet zien zitten.ledereen wordt het door die kriminati
sering vaak teveel en wil dan rust.Toch vinden wij dat we vanuit 
wat we willen de strijd moeten verbreden.Het is ook goed om te zien 
dat dat op sommige momenten wel gelukt is.Op de demonstratie in 
Arnhem waren enorm veel mensen en die kwamen heus niet om te laten 
zien dat we het anders moesten doen.De schattingen van de politie 
en de pers van het aantal demonstranten lagen zo laag omdat zrJ 
teleurgesteld waren.En ook de solidariteit met ons van de 50+
beweging,die steeds groter wordt,is een teken dat de kriminati
sering niet steeds werkt. 

NIET ZONDER MEER ZOEKEN 

NAAR 1 8REDE 1 SIMPATlE 

Het lijkt ons niet goed om ons na de 
nederlaag die we in Dodewaard uitein
delijk tegen rechts hebben geleden, 
te gaan aanpassen aan de 11brede11 

simpatie. Het is niet voor niets dat 
het voorstel van het Landelijk Ener
gie Komitee (LEK) juist op dit mo
ment gelanceerd wordt. Nu we ons 
niet meer precies kunnen voorstellen 
hoe we op onze eigen manier robeten 
doorgaan. Een van de belangrijkste 
argumenten bij het ontstaan van de 
Dodewaard-gaat-dicht-beweging was 
nota bene de kritiek op de (parle
mentair gerichte) manier van aktie 
voeren van het LEK. In de jaren na 
het ontstaan van Dodewaard-gaat
dicht kwam er een snelle verbreding 
van de nederlandse anti-kernenergie
beweging op gang. Een aktieve anti
kernenergie-beweging waarvan de ver
breding gedragen werd door de Dode
waard-gaat-dicht-beweging, die zich 
organiseerde in basisgroepen en vol
gens de prinsipes van basisdemokra
tie en werkte met direkte aktievor
men. Na de Dodewaard-aktie van af
gelopen september ziet het LEK 
(waar de andere vertegenwoordigers 
van de politieke partijen inzitten) 

nu een gat in de markt. Een kans om 
zijn verloren posities in de AKS te 
heroveren. Niet voor niets wordt het 
LEK-voorstel voor een aktie in Den 
Haag, gericht op het parlement, be
argumenteerd vanuit een kritiek op 
onze direkte manier van aktievoeren 
in Dodewaard en onze manier van wer
ken in de vorm van basisdemokratie 
(nb. het gaat hier over het zgn. 
eerste LEK-voorstel, geschreven 
door Pieter Lammers en John Hontelez, 
januari 1 82). Uiteindelijk resul
taat van de LEK-aktie zal zijn dat 
degenen die er niet aan mee doen 
de ware krimineten zullen zijn. Of 
op z•n minst,worden we gedwongen 
ons bezig te houden met de keuze 
tussen de verschillende parlemen
taire alternatieven, waarbij de 
kleine linkse partijen nog iets 
te bieden lijken te hebben tegen
over het •nieuwe realisme• van de 
PvdA. 
Hetzelfde zou gebeuren als we Do
d6waard maar een poosje vergeten 
en ons voorlopig alleen richten op 
punten)die'breed'leven. We zouden 
ons dan aanpassen, omdat we een 
aanval hebben gekregen van alles en 
iedereen- van links en rechts, van 
de plaatselijke bevolking, van de pu
blieke opinie, van de pers en de me
dia, van de energie-realisten etc •• 
Er zijn akties en protesten die (mis-



schien meer) de brede simpatie van de 
bevolking hebben, waar veel mensen 
aan mee doen op verschillende manie
ren. Verzet tegen aardgasprijzen, 
tegen miljeuvernietiging, tegen 
kernwapens. Natuurlijk zien wij het 
zitten als zo veel mogelijk mensen 
daaraan meedoen. Ook is het goed 
dat bijvoorbeeld door goede infor
matie de onderlinge samenhang van 
deze problemen steeds duidelijker 
wordt. We kunnen hierin ook initia
tieven nemen. Maar het is niet goed 
om deze akties als maatstaf of voor
beeld te nemen voor onze eigen ak
ties. We moeten ermee omgaan,dat het 
mogelijk is dat iemand die zich ver
zet tegen aardgasprijzen vlak daarna 
tegenover ons staat - in een knok
ploeg, in een demonstratie in Gro-

ningen, of wanneer die een van ons 
op straat Jastig valt. Wij wiJJen 
ook van anderen kunnen eisen,dat ze 
serieus met ons omgaan.zoals wij ZIJn. 
Hierom vinden wij het belangrijk dat 
we blijven vasthouden aan een zo 
groot mogelijke openbaarheid over 
wat we willen en waarom. Misschien 
moeten we er nog harder aan werken 
om op onze eigen voorwaarden infor
matie e.d. te verspreiden. Boven-
dien moeten we er over denken hoe 
we kunnen verhinderen dat degenen 
die ons kapot willen krijgen ge-
bruik maken van onze openbaarheid. 
En daarmee onze kreativiteit ver
Jammen, door hun beleid uit te 
stippelen, een vals beeld van ons 
te kreSren en ons in een louter 
defensieve positie te drukken. 

direkte massa Ie basisdemokratiese aksies 
In het voorgaande hebben we het politieoptreden geanaliseerd en ook 
aangegeven welke problemen er na die aktie in de Dodewaard-gaat
dicht-beweging spelen. In onze standpuntbepaling willen we verder 
gaan en konkreter worden. We willen niet alleen maar zeggen,dat we 
in onze akties geen stappen terug willen doen (naar bv. alleen maar 
demonstreren) maar ook aangeven,wat we dan wel willen. 

NIET ALLEEN PRIKAKTIES 

Oe laatste tijd horen we steeds 
vaker dat veel basisgroepen be
slissen om kleinereen/of andere 
akties te gaan doen. Oe redenen 
daarvoor verschillen. Zowel aller
lei ervaringen in de laatste Dode
waard-aktie spelen daarin mee, maar 
ook andere redenen, bv. dat mensen 
het prettiger vinden om met een 
kleinere en bekendere groep een 

aktie te doen, of dat mensen prik
akties effektlever vinden. 
Het akelige van alléén denken in 
de richting van kleinere of minder 
vergaande akties is, dat dit paral
lel loopt met wat de overheid vol
gens onze analise wil. Wat zij wil 
is de direkte massale basisdemo
kratiese akties kapot maken. Want 
die zijn het meest bedreigend en 
daar hebben zij de meeste problemen 
mee. 

Hoe wij het ook draaien of keren, we komen steeds weer tot de konklu
sie dat direkte basisdemokratiese massale aktie HET ENIGE ANTWOORD is 
op: 
HET FEIT DAT DE OVERHEID ER OP UIT IS OM ONS TE KRIMINALISEREN. 

Het doel van kriminalisering is om 
ons kapot te krijgen, om er voor te 
zorgen dat steeds minder mensen zich 
met ons kunnen identifiseren. Dat is 
voor ons dan weer een nieuw probleem 
waardoor we zelf verdeeld raken (Zo 
van: 11a Is de bevolking niet pa 1 ach
ter ons staat moeten we misschien 
minder 'harde' akties voeren11

). 

Hun enige opzet met kriminaliseren 
is om onze massale akties kapot te 
krijgen. Ons enige antwoord daarop 
kan volgens ons alleen zijn om dat 
niet kapot te laten maken en om 
konstant en met heel veel mensen 
met direkte akties terug te komen. 

HET GEWELD VAN RECHTS. 
Rechts heeft op de laatste Dode
waard-aktie ervaren dat ze een 

massale aktie van ons kunnen breken, 
met de overheid aan hun kant. Als 
wij niet massaal terug komen naar 
Dodewaard zullen de rechtse groepen 
voelen dat ze een definitieve over
winning behaald hebben en dat de 
overheid en de kernenergielobby 
voortaan weten dat deze metode 
tegen ons prima werkt. Als wij 
daar geen sterk massaal antwoord 
op geven, kunnen wij alleen nog 
maar onze eisen terugschroeven 
en besluiten niet meer naar Dode
waard terug te gaan. Daarom is 
volgens ons het enige antwoord 
dat wij ons sterk maken tegen 
deze metode en zo'n akties 
bI ij ven voeren. 

28 
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DE POGINGEN VAN DE LINKSE PARTIJEN, MN. VAN DE PvdA EN DE PSP, OM 
GREEP TE KRIJGEN OP ONZE BEWEGING EN DIE EEN ANDERE RICHTING IN TE 
STUREN. 

Zij konden tot nu toe geen greep 
krijgen op onze akties omdat we 
basisdemokratJes zijn. Tot en met 
de laatste aktie waren wij zÓ sterk 
dat het politieke beleid alleen nog 
op ons kon reageren. Wij bepaalden 
een aktie op onze eigen termen en zij 
moesten maar zien wat ze er mee de
den. Nu we uit het veld geslagen zijn 
en verdeeld,omdat de overheld en 
vooral rechts bij de laatste aktie 
ons wel heel hard aangepakt hebben, 
zijn we bang dat de linkse politieke 
partijen zich zo sterk voelen dat zij 
het initiatief weer kunnen nemen en 
dat veel mensen uit onze beweging 
zich daarvan afhankelijk gaan maken. 

Wij vinden het belangrijk,dat we nu 
met massale direkte bedreigende ak
ties het initiatief op onze eigen 
termen behouden. 
Voorwaarde daarvoor is dat we onze 
basisdemokratie houden en verder 
versterken. Van Thijn klaagt niet 
voor niets zo vaak dat er niet te 
onderhandelen viel,omdat de aktie 
basisdemokraties was. 
Wij weten heel goed dat die basis
demokratie voor onszelf vaak veel 
problemen geeft,maar wij vinden dat 
het een sterk uitgangspunt is,waar
in we nog een boel kunnen leren en 
waarmee we verder kunnen komen. 

DE VERDERE ONTWIKKELING VAN DE ATOOMSTAAT ALS POLITIESTAAT. 

Juist omdat zo veel mensen zich zo 
bedreigd voelen door kernenergie en 
omdat aan kernenergie zo veel geva
ren en belangen vast zitten, vereist 
kernenergie een gigantles gewelds
apparaat en op den duur een ge
welddadige organisatie van de hele 
maatschappij. Bij de laatste aktie 
komt dit geweld heel openlijk en dui
delijk naar buiten. Hier wordt de 
machtsstrijd uitgevochten tussen hele 
grote groepen mensen,die zich be
dreigd voelen enerzijds en het geweld 
dat aan kernenergie vastzit ander
zijds. De enige manier om de angst
wekkende ontwikkeling naar de atoom
staat te keren zijn massale akties. 
Als we dat niet doen is het enige 
wat overblijft om ons bij de atoom
staat neer te leggen of om ons in de 

hoek te laten drukken, bv. in de mar
ge gedrukte groepjes. Dat zou hun ook 
de kans geven om ongehinderd de ~toom
staat te ontwikkelen. 
Als wij ons niet verzetten tegen 
deze ontwikkeling naar de atoom
staat, zal deze sluipend doorgaan. 
Als we ons alléén verzetten met 
kleine bedreigende en illegale ak
ties zal dat voor hun een recht
vaardiging zijn voor de opbouw van 
de atoomstaat. Dan zullen ook steeds 
meer mensen dit aksepteren als een 
noodzakelijke ontwikkeling en zul
Jen ze ons daar de schuld van geven. 
De atoomlobby zal dan eindelijk ver
lost zijn van het probleem dat hun 
plannen steeds weer geremd worden 
omdat juist zo veel mensen hun 
plannen niet zien zitten. 

ALLEEN DOOR EEN KONFRONTATIE MET EEN GROTE GROEP MENSEN, DIE LATEN 
ZIEN DAT ZE OP EIGEN TERMEN DEZE ONTWIKKELINGEN WILLEN STOPPEN, 
KOMEN ZIJ IN DE PROBLEMEN DAARMEE. 
Technies is het voor hun geen pro• 
bleem om een geperfektioneerd ge
weldsapparaat op te bouwen en dat 
steeds verder te verfijnen, maar 
maatschappelijk wel. Steeds meer 
mensen maken mee dat de politie 
heel hard optreedt tegen mensen 
die voor heel begrijpelijke din
gen vechten. Al die mensen zullen 
daardoor ook meer en meer de poli
tie als hun vijand gaan zien. Het 
kost de overheid ook meer moeite 
om steeds weer opnieuw grote groe
pen mensen alleen maar met geweld 
te onderdrukken. 
Dat schept ook allerlei problemen 

binnen het politieapparaat. Bij 
elke massale aktie, die lang duurt, 
is het voor hen heel moeilijk om 
hun manschappen gemotiveerd en op 
11gepaste wijze agressief11 te hou
den. Daar zijn geweldsmiddelen 
zoals pornofilms en drank voor 
nodig, ook als dat naar de buiten
wereld moeilijk te verkopen zou 
zijn. Bij elke massale aktie moet 
de 'gewone wijkagent• ineens ont
zettend agressief optreden tegen 
burgers; daar kan hij ook een beetje 
schizofreen van worden. Bovendien 
kost hun optreden ontzettend veel 
geld. 

Door massale akties zijn dit heel erg hun problemen en wij willen ook 
dat zij met deze problemen blijven zitten, zodat wij hen hinderen in 
een makkelijke opbouw van de politiestaat. 



DODEWAARD NIET OPGEVEN 

Wij hebben hiervoor duidelijk gezegd 
dat wij kiezen voor massale, direkte 
en basisdemokratiese akties. Wij vin
den het hee I goed, a Is er vee I p 1 aat
selijke akties zijn tegen kernener
gie, maar we zouden het heel erg 
vinden,als we niet meer~ zouden 
knokken om direkteen massale ak
ties te doen. Direkte aktie gekoppeld 
aan een grote groep mensen maakt naar 
buiten toe juist zo duidelijk hoe 
ernstig de situatie is en ook dat je 
er veel voor over hebt om kernener
gie de wereld uit te helpen. Wij 
hebben er duidelijk voor gekozen 
om dáár aktie te voeren waar het 
kwaad is en op zo'n manier dat je 
daar direkt de centrale en de men
sen die die verdedigen aanpakt. 
Dat betekent dat we er op zo'n 

moment niet voor kiezen via een 
demonstratie een beroep te doen 
op anderen en je afhankelijk te 
maken van de manier,waarop de 
media erover berichten. 
Maar bovendien willen we hier ook 
nog aan toevoegen,dat we het ont
zettend belangrijk vinden dat we 
Dodewaard niet zomaar opgeven, 
zeker niet,zolang het niet duide
lijk is op basis van welke argumen
ten en analises mensen Dodewaard 
willen opgeven. De overheid en 
rechts hebben Dodewaard tot een 
verboden gebied verklaard voor 
ons. Wij kunnen dat nooit over ons 
heen laten gaan. Morgen is Borssele 
verboden gebied, overmorgen Almelo 
en intussen ook nog de spoorlijnen 
tussen Groningen en Arnhem en het 
bos bij Amelisweerd. 

konkrete problemen rond de aktie 
Na afloop van de aktie in Dodewaard in september '81 zijn er diverse 
problemen naar boven gekomen; ten eerste is er het grove politieoptre
den, wat tegen ons gebruikt is, ten tweede het feit dat de politie 
rechtse knokploegen in de hand werkte. Het gevolg daarvan was dat veel 
mensen Dodewaard als speerpunt hebben laten vallen, na alle ellende 

die er ontstaan was, en dat zien wij niet zitten. lmmers,dat heeft er 
voor gezorgd dat veel mensen zich opeens zijn gaan richten op andere 
dingen. Waarom ze dat zijn gaan doen, is niet erg duidelijk geworden 
tot nu toe. Daardoor gaat ook het doel van de DGD-beweging grotendeels 
verloren. Over dit alles is nog veel te weinig gepraat. Het lijkt erop 
alsof veel mensen ineens vergeten zijn waarom we daar en op die manie~ 
zoals we die gekozen hebben,in Dodewaard zijn gaan aktievoeren. 
Hoe het verder moety is tot nu toe nog niet uit de verf gekomen. Of we 
de volgende keer weer moeten gaan blokkeren,of niet, is niet duidelijk. 
Het teruggaan naar alléén demonstreren zal het doel, het sluiten van 
de centrales en het stoppen met kernenergie, niet dichterbij brengen. 
Omdat er de vorige keer zoveel vervelende dingen gebeurd zijn, het 
idee van blokkeren zomaar opgeven is volgens ons fout. Het zijn niet 
wij, maar de politie en de overheid die over de schreef zijn gegaan. 
Verder bestaat er geen enkele garantie dat de overheid niet hard zal 
optreden als we een stap terug zetten. Zij bepalen grotendeels wan
neer er geweld gebruikt wordt en niet wij. 

HET KARAKTER VAN DE AKTIE 

Van te voren was besloten tot het 
blokkeren van de toegangswegen naar 
de ce trale. Daarbij ga je dan ook 
uit van je eigen aktie. Je kiest 
voor die aktievorm,wat je daar ook 
te wachten staat. Mogelijk,dat je 
daarmee veroorzaakt dat de overheid 
op een gegeven moment ingrijpt, maar 
dat is geen beslissing van ons maar 
van die overheid. Zij beslissen tot 
het gebruiken van geweld. Ook als je 
alleen maar demonstreert, wordt er 
vaak ME achter de hand gehouden, om 
als ze dat willen in te kunnen grij
p~n. Het enkel gaan demonstreren 
vormt op zich geen garantie dat er 

niet hard ingegrepen wordt. Neem bv. 
de demonstratie meteen na de Pierson 
ontruiming in Nijmegen. Daar is hard 
bij opgetreden. Maar bij de grote 
demonstratie daarna durfden ze juist 
niet in te grijpen. 
Interne diskussies tussen ons kun
nen ze gemakkelijk uitspelen. Door 
niet in te grijpen bij bepaalde de
monstraties kunnen ze een scheiding 
in het denken binnen de DGD forseren. 
Veel mensen zullen terug willen naar 
alleen demonstreren, wat handig aan
gegrepen wordt door parlementaire 
stromingen, en die zullen ze met 
rust laten,wanneer deze een demonstra
tie organiseren, zodat ze kunnen zeg
gen: "Zie je nou wel, het kan ook ge
weldloos." In het jaarverslag van de 30 
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nijmeegsepolitie over 1980 wordt 
ook een dergelijke splitsing ge
maakt. Daar wordt een deel van de 
nijmeegse anti-kernenergiebeweging 
als gevaarlijk aangeduid. Juist dat 
deel moet hard worden aangepakt. Een 
duidelijk voorbeeld is dat de Paas
tentenkamp-demonstratie wel 
hard aangepakt werd, mogelijk,omdat 
ze wisten dat het ging om een deel 
van de niet-parlementaire stroming 
binnen de 'Dodewaard-Gaat-Dicht' be
weging. (In de kraakbeweging wordt 
een dergelijke splitsing niet ge
maakt, omdat het daarbij gaat om 
niet-parlementaire akties.) Een akb
demonstratie op het binnenhof in den
Haag zal dan ook niet worden aange
pakt, omdat dat wel past binnen de 
grenzen die de politiek stelt voor 
akties. (Voorstel LEK) Zij bepalen 
dus,wanneer ze ingrijpen,al naar ge
lang het doel dat ze nastreven. 
Het gaat dus om de vraag waarvoor je 
primair kiest: 
Ófwel je kiest voor massale direkte 
basisdemokratiese akties (waarbij je 
dan een aantal dingen kunt tegenko
~n, mogelijk ook politiegeweld); 
ofwel je kiest er primair voor bin
nen de grenzen te blijven die de o
~erheid aangeeft (demonstreren); 
of je kiest er primair voor zo ak
tie te voeren.dat je geen politie 
tegen komt (alleen onverwachte, 
kleine prikakties). Wij kiezen voor 
het eerste. En dan kun je niet zeg
gen dat je daarmee geweld uitlokt, 
want je kiest helemaal niet voor ge
weld. Als het bijvoorbeeld verboden 
zou zijn om bij de centrale in Dode
waard te demonstreren, en je doet 
dat toch, dan kun je toch niet zeg
gen dat je van het begin af aan ge
welddadig bent door daar te zijn. 
De overheid bepaalt dat, zie b.v. 
maar de uitspraken van Feijlbrief, 
die eerder in dit stuk aangehaald 
zijn (pag. ~3). Toch zouden heel 
veel mensen het opeens een geweld
dadige aktie kunnen vinden, als we 
in zo'n situatie in Dodewaard zou
den gaan demonstreren. 

MASSALE AKTIE VEREIST MEER VERANT
WOORDELIJKHEIDSGEVOEL DAN TOT NU TOE 

Een aantal problemen zijn ook ont
staan, omdat de aktie teveel ruimte 
liet om je niet verantwoordelijk 
voor de aktie te voelen en te veel 
open liet. Het ergste wat dat be
treft was de dinsdagmiddag (uitge
breid beschreven in het stuk van de 
anti-fascistengroep). Wat aan die 
gebeurtenissen vooraf ging en daar 
ook niet los van te zien is, zijn de 
overleggen op het tentenkamp en de 
besluitvorming,die daartoe heeft 
plaatsgevonden. Het vertrouwen onder-

ling heeft een behoorlijke knauw ge
had. Het is zelfs nu nog steeds on
duidelijk waarom iedereen weggegaan 
is, dat is nog steeds niet uitge
praat. 

BESLUITVORMING DOOR BLOKKADE GROEPEN. 

Door het jaar vindt het overleg 
plaats in stedelijke overleggen en 
op het landelijk overleg; tussendoor 
is er meer tijd om in de basisgroe
pen allerlei dingen door te praten. 
Tijdens de aktie moet de besluitvor
ming veel sneller gaan. Het is dan 
niet duidelijk wie en vanuit welke 
problemen er gepraat wordt. Vertegen
woordiging maakt diskussies zeer 
moeilijk. (Dat geldt überhaupt ook 
voor het landelijk overleg.) leder
een praat vanuit. zijn/haar basis
groep, dus is dit meer het over
brengen van standpunten van versch i I
lende basisgroepen. 
Op de blokkades zitten kleinere, ho-. 
mogenere groepen die direkt samen 
dingen meemaken en er ook telkens 
verantwoordelijk voor zijn dat de 
problemen direkt worden opgelost. 
Het is dan ook veel logieser,dat 
daar de besluiten genomen worden. 
Dit gebeurde eigenlijk ook al veel 
meer dan bij vorige akties. Op maan
dagmiddag werd er vanuit onduidelijke 
of valse motieven een landelijk over
leg op het tentenkamp bij elkaar ge
roepen, terwijl de blokkades er nog 
waren. Toen is er voorbij gegaan aan 
de beslissingsbevoegdheid van de 
blokkades en buiten de blokkades om 
een beslissing genomen om op te hou
den. Vanuit het tentenkamp is er 
toen besloten om demonstratief een 
einde te maken aan de blokkades. 
Gelukkig waren .de blokkades zo sterk, 
dat ze er niet zomaar in meegingen. 
(Een voorbeeld van een goede beslis
sing van een blokkade was om zondag
nacht niet in een val te lopen door 
niet naar de centrale te gaan). Van
af maandagavond waren we verder al
leen nog afhankelijk van een lande
lijke overleg-situatie en zijn er 
ook allerlei dingen misgegaan. 

GEEN GEHEIME KONTAKTEN MET DE OVER
HEID. 

Het achterhouden en interpreteren van 
informatie en het hebben van kontak
ten met 1 de andere kant• (b.v. EHBO
mensen) heeft ook heel negatief ge
werkt. We vinden dit heel kwalijk. 
Het beste is om onze aktie zoveel en 
zolang mogelijk op ~nze manier te 
blijven voeren. Dan moeten we al ge
noeg reageren op de overheid en ande
ren. Het hebben van informatie op 
zich ho7ft niet zo slecht te zijn, 
zolang aeder daarvan op de hoogte is 
en die ook met iedereen bespreekbaar 



blijft. Het mag niet meer zo zijn dat 
een kleine groep, vanuit informatie 
die niemand verder heeft, vergade
ringen stuurt. De manier waarop dat 
gebeurd is, is nogal smerig; op dins
dag kwamen er emotionele Dodewaarders 
opdraven en de beslissing om op te 
houden werd zo een, twee, drie geno
men. Van de informatie die van de o
verheid komt, weet je toch nooit,hoe 
betrouwbaar,die is,en met welk voor
opgezet doel ze die informatie aan 
je doorspelen. 
Een goed voorbeeld hiervan is de rol 
van Van Kampen. Uit een van de inter
ne rapporten van het ME-kommandanten
overleg blijkt hij als een van de 
felste figuren te voorschijn te ko
men. Maar toch bleek hij zowel in de 
DGD-aktie '80 (in het huis van Dolf) 
als in '81 (in het huis van Van der 
Made) door veel akb-.groepen als ver
trouwensfiguur gezien te worden. En 
zelfs bij de demonstratie van 4 jan. 
1 82 werd hij door de Dorlewaardse ba
sisgroep weer ingeschakeld. 
Het lijkt ons orvermijdelijk dat er 
tijdens een aktie informatie aan 
ons gegeven zal worden. Het is dan 
hardstikke belangrijk om die niet op 
een onduidelijke manier te gebruiken, 
om richting te geven aan besluiten 
die door iedereen genomen moeten wor
den. Het is ook een spiraal waar je 
in terecht komt; je krijgt informatie 
waardoor er indirekt ook een dwang 
ontstaat om er iets mee te doen, pas 
dan krijg je nieuwe informatie, enz •• 
Informatief met de overheid omgaan 
geeft ook een vertrouwenssfeer met 
dezelfde overheid, die oDze akties 
alleen maar kapot wil maken. Wij wil
len zo'n vertrouwenssfeer helemaal 
niet. 
In '80 was er ook een bommelding. 
Toen is wat dat betreft veel kordater 
en eensgezinder opgetreden dan dit 
jaar ten opzichte van de rechtse 
groepen. Het is ook wel een andere si
tuatie, maar het zegt misschien wel 
iets over het onderling omgaan met el
kaar in '81. 

DUIDELIJKHEID VOOR DE AKTIE. 

Hoe overtuigd waren we zelf over de
ze aktie? Van tevoren was het al on
duidelijk wat er precies zou gebeuren. 
Alles was mogelijk: blokkeren, prik
akties houden, manifesteren, demon
streren. Op de affiches in Nijmegen 
kwam het woord blokkade al niet eens 
voor. Ook hadden we dan nog de zoge
naamde 'pleuris-aktie' (die totaal 
niet duidelijk was) achter de hand. 
Het enige dat duidelijk was, was dat 
we een week lang een tentenkamp zou
den houden en zelfs dat had niet ie
dereen duidelijk in de kop. Deze on
duidelijkheden hebben heel negatief 

gewerkt. ledereen kon individueel (of 
met een kleine groep) zijn plan trek
ken, zonder dat duidelijk werd waarop 
je wel en niet kon rekenen. Het geso
demieter van de PvdA heeft de verwar
ring ook nog eens groter gemaakt. 
Symbolies blokkeren, echt blokkeren, 
wat ging er nou eigenlijk gebeuren. 
Wij, de DGD, hebben ook te weinig op 
het gekloot van de PvdA gereageerd, 
met een duidelijk standpunt. Dat was 
er dan ook niet helaas. 
Zo'n verscheidenheid aan mogelijkhe
den werkt ook heel negatief op momen
ten dat er problemen ontstaan, zoals 
ook wel bleek. Zaterdag en zondag 
werd er geblokkeerd, maandag ontston
den er problemen. 
Doordat je zoveel andere invullingen 
kon geven aan de aktie-week, hoefde 
je de problemen niet echt te voelen 
en ter plekke op te löSSën. Ook de be
slissing om op te houden kon sneller 
genomen worden, omdat we nog altijd 
door konden gaan met b.v. prikakties 
of met die 'pleuris-aktie' (wat die 
ook mocht zijn). 

TURMAC. 

Het Turmac-idee - hoewel geboren uit 
het idee om in ieder geval bij elkaar 
te blijven- heeft ergens ook zo ge
werkt. In plaats van het probleem 
echt ter plekke door te praten en te 
kijken wat ermee te doen, ging onze 
energie zitten in het voor elkaar 
krijgen van die plek. Redden wat er 
nog te redden viel was het. Wat ie
dereen daar nu wilde doen, was ook 
niet duidelijk. Dat bleek ook wel uit 
de manier,waarop het in de Turmac ge
gaan is. Sommigen wilden daar naartoe 
om van daaruit nieuwe akties te onder
nemen (die dan eerst nog in zeer kor
te tijd bedacht moesten worden); an
deren wilden daar meer naartoe om 
daar samen de aktie te verwerken en 
daarin zijn ook wel goede initiatie
ven genomen. Dat botste die verdere 
week dan ook aardig. Volgende keer 
moeten we van te voren veel duidelij
ker uitpraten wat er nu precies gaat 
gebeuren en een duidelijk plan maken. 

OOK STERK. 

We vinden dat er veel dingen mis ZIJn 
gegaan, maar we vinden ook dat we 
sterk zijn geweest bij het blokkeren: 
We zijn steeds teruggekomen, we heb
ben telkens nieuwe dingen verzonnen, 
vaak goede beslissingen genomen. We 
hebben het hun ontzettend moeilijk 
gemaakt en het is ons gelukt hun 
plannen behoorlijk in de war te stu
ren: zaterdag moesten we definitief 
weg en opgesplitst zijn, dat lukte 32 
ze niet, zondag doorzagen we op de 
middenblokkade hun truuk om ons en 
masse in elkaar te slaan en gingen we 



33 

niet naar de plek waar dat zou moeten 
gebeuren. Maandag werd het wel alle
maal steeds moeilijker, maar hebben 
we wel geprobeerd onze eigen beslis
singen te blijven nemen, vooral bij 
het praten op de blokkades. Er bleven 
ook heel veel mensen. Om 7uur gingen 
we uiteindelijk niet in op hun ulti
matum,maar rustig onze eigen plannen 
maken. De beslissing om tijdelijk op 
te houden met de blokkade was een be
slissing van iedereen. Wij vinden dat 
op de middenblokkade beter gepraat 
werd dan op het tentenkamp. 

SAMENVATTEND: 

Het optreden van de overheid zal 
steeds harder worden en steeds geraf
fineerder. Dit jaar hebben ze voor 1 t 
eerst CS-gas in Dodewaard gebruikt; 
dit ook niet met het doel om een 
kleine groep te verdrijven maar om 
een grote groep mensen ineens een 
flinke afstraffing te geven. 
Vanaf het begin hebben ze niets toe
gestaan en daar hebben ze steeds 
meer en steeds grovere middelen voor 
gebruikt: grote inzet van traangas, 
gebruik van spuitbusjes met gas, ci
linders en generatoren met CS-gas, 
inzet van de arrestatie-teams die on
verwacht ingrijpen met smerig wapen-

HOE REAGEREN- WAT KONKLUSlES 

tuig als knuppels, ploertendoders en 
zelfs pistolen, inzet van stillen en 
infiltranten onder de aktievoerders, 
de helikopters die je ontzettend ner
veus maakten en video-opnames maakten 
zodat ze er later mensen uit konden 
pikken en die bovendien hun hele ak
tie ko8rdineerde en onze akties kon-
troleerden. · 
Een van die verdergaande middelen die 
ze dit jaar gebruikt hebben, is. het 
inzetten van stillen, gerekruteerd 
uit arrestatie-teams; dit heeft erg 
1effektief 1 gewerkt. Ze werden voor 
diverse dingen gebruikt; als lid van 
de aanhoudingseenheden, opererend van 
achter de ME-linies, als provokateurs 
om mensen op te zetten tegen de poli
tie, als informant, al dan niet uit
gerust met perskaart om onder andere 
het effekt van hun akties te peilen, 
en als knokploeg,die mensen.die op
gedreven werden door de ME1 zomaar in 
elkaar sloeg. Het wordt steeds duide
lijker dat ze het steeds minder vaak 
aan zullen laten komen op een direkte 
konfrontatie tussen ME en demonstran
ten. Het met grof geweld aanhouden 
van 11maar11 tien mensen komt in de me
dia ook minder hard over dan het in
hakken van honderden ME-ers op demon
stranten terwijl het voor ons veel 
angstiger is. 

Uit BERICHTGEVINGEN VAN TE VOREN viel grotendeels op te maken tegen wat en 
wie de overheid zou optreden. Het is dan ook belangrijk om hetgeen zij zeg
gen goed te blijven volgen, zodat je dat mogelijk bij het maken van afspra
ken en plannen kunt betrekken. (Rekening ermee houden is wel iets ander~ 
dan je er aan aanpassen!) 

Het inzetten van stillen is deze keer op grote schaal gebeurd. Het is dan ook 
zaak,dat we daartegen beter 11bewapend11 zijn. Nog meer ·dan voorheen zullen we 
IN GROEPEN aan akties mee moeten doen. Verder moeten mensen niet meer zo af
wijzend en bot reageren op vragen van anderen of ze stillen zijn. leder moet 
beseffen,dat het van groot belang is,dat je weet,dat mensen met wie je op de 
blokkades staat,te vertrouwen zijn. 
Meer ook zullen GEZICHTEN van stillen bekend gemaakt moeten worden. Vooraf 
en tijdens de aktie zullen zoveel mogelijk van die koppen op affiches moeten 
verschijnen. 

Als mensen dingen willen ondernemen, zelfs als het gaat om dingen als plakken 
of kladden, moeten ze dit doen ~t een aantal mensen die ze kennen en achter
af BIJ ELKAAR BLIJVEN om aanhoudingen te voorkomen. Kortom we moeten zo zorg
vuldig mogelijk met de risiko 1 s omgaan. 

Politie-akties in de nachtelijke uren veroorzaken nogal wat angst toestanden. 
We zijn voortdurend afhankelijk geweest van hun verlichting, waarmee ze dan 
ook 11 leuke11 spelletjes konden spelen. Hogelijk dat we op de blokkades voor 
onze EIGEN VERLICHTING kunnen zorgen door middel van fakkels of vuurtjes. 

Het inzetten van CS-gas tegen grote groepen mensen zorgt ervoor dat iedereen 
in paniek probeert weg te komen. VAN TE VOREN afspreken met mensen die je 
kent, wat te doen in dat soort gevallen. Ook zoveel mogelijk proberen bij el
kaar te blijven, zodat je elkaar kunt helpen. Er moet ook rekening mee gehou
den worden dat er een hoop mensen weg moeten kunnen. (B.v. draden doorknip
pen, vluchtwegen bekend maken, proberen in hetzelfde tempo weg te komen, 
enz •• ) 



Wij willen doorgaan met massale, direkteen dreigende akties waarbij leder
een zich voor de aktie verantwoordelijk voelt. Wel lijkt ons dat we onszelf 
niet moeten verharden in een spiraal met de politie. We moeten proberen om 
zo adekwaat mogelijk op de politie te blijven reageren. Het is dan ook zaak 
om ZO KREATIEF MOGELIJK te blijven, steeds nieuwe dingen te bedenken (knik
kers voor de ME-linies, kraaienpoten, afleldingsmaneuvres e.d.}. 
Zoveel mogelijk mensen moeten aam de akties mee kunnen blijven doen. IEDER
EEN MOET ZICH DAN OOK VERANTWOORDELIJK VOOR ELKAAR VOELEN. Ook dan weer geldt 
dat mensen in groepen moeten komen. Neem b.v. de 50-plussers die als groep 
wel gekomen zijn; waarschijnlijk zouden velen individueel thuis gebleven 
zijn. 

Op de "vrijheid" die de politie ons laat, zullen we niet al te veel moeten 
ingaan. Het Is ze een aantal keren gelukt mensen in de val te lokken. (Zater
dagmiddag en zondagnacht}. Goede afspraken over wat wij doen, zijn dan ook 
zeer belangrijk. B.v. de demonstratie van zaterdag waar het de afspraak was 
dat Nijmegen achteraan zou lopen; dat was niet voor niets zo gedaan, omdat 
die blokkade pas op het laatst gebouwd mocht worden. Dit plan Is niet gevolgd 
wat o.a. voor de nodige chaos heeft gezorgd. Het plan op zich was al niet al 
te best, omdat daarin eigenlijk geen rekening is gehouden dat (een van} de 
dijken door de ME afgesloten zou zijn. Als we er wel over hadden nagedacht, 
hadden we waarschijnlijk vanuit het tentenkamp beter direkt naar de drie 
blokkade-plaatsen kunnen gaan. Het is belangrijk de AFSPRAKEN NA te KOMEN 
zoals ze gemaakt zijn, Ook als de polltie je de mogelijkheid laat om iets 
anders te doen. Alles wat ze doen om ons gunstig te stemmen heeft n.l. een 
bedoeling. De politie is gewoon nooit te vertrouwen. 

Het is ook een feit dat ze meer doen bij hun optreden als DE MEDIA afwezig 
zijn. Misschien is het zinvol om ervoor te zorgen dat hun akties door ons 
zelf vastgelegd worden. Er zijn heel veel foto's gemaakt, maar het gaat er 
ons meer om dat de foto•s geschikt moeten zijn voor ons, m.a.w. dat ze 
bruikbaar moeten zijn. Mogelijk dat er een foto-groep gevormd kan worden 
als onderdeel van de persgroep. 
Misschien moeten we het ook meer gaan zoeken in andere dingen. Omdat we 
daar zijn tegen kernenergie hebben we gewoon met de politie te maken. Je 
kunt niet zeggen: "ik kom hier tegen kernenergie en niet tegen de politie." 
De politie staat daar gewoon om kernenergie te verdedigen. We zouden daarom 
ook meer kunnen doen om het hen zo moeilijk mogelijk te maken. (B.v. bij de 
Pierson-aktie werden ook de aanvoerplaatsen van de ME geblokkeerd.} 

Van tevoren moeten we duidelijker afspreken wat we nu precies gaan doen. 
Het is daarbij ook de vraag hoe je moet beginnen. (Er waren zaterdag ook men
sen die dachten dat het alleen om een demonstratie ging i.p.v. het begin van 
de blokkade.} Ook moeten we steeds bekijken wanneer we het beste kunnen be
ginnen, (in het weekend of door de week} en wanneer je ondersteunende de
monstraties plant. 

Dit zijn zo een aantal dingen die we uit de afgelopen aktie kunnen leren. 
Dodewaard 181 was niet alleen zwaar, gewelddadig en uitzichtsloos. Met dit 
soort dingen in ons achterhoofd kunnen we sterker in Dodewaard terugkomen. 11 

februari, '82 
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aanvullingen 
Inleiding 
In de twee voorgaande stukken staan de uiteindelijke verslagen 
van de'anti-fascisme groep' en de 'politie-geweld groep', 
geschreven vanuit de betekenis van de feitelijke gebeurtenissen 
in Dodewaard '81,een interpretatie daarvan en de conclusies 
daaruit i.v.m. de keuzes waarvoor de DGD-basisgroepenbeweging nu 
staat.Van daaruit hebben wij deze problemen in de Jandel ijke 
Dodewaard-beweging aan de orde gesteld en zijn wij feitelijk tegen
over andere groepen in deze beweging komen te staan. 
Daarover gaat het allerlaatste deel van deze brosjure. 
Over de inhoud en de konklusies van de voorgaande stukken willen 
we praten op het Pinksterkamp.Op basis van deze stukken,maar ook 
op basis van eerder door deze groepen geschreven verslagen,waarin 
vooral onze eigen ervaringen in Dodewaard centraal stonden,is in 
Nijmegen een hele reeks van evaluatie-avonden gehouden,waaraan door 
veel basisgroepen werd deelgenomen.ln de volgende 6 korte stukjes 
werken we enkele punten kort uit,waar we tijdens die avonden tegenop 
gelopen zijn en die in de voorgaande stukken minder of helemaal 
niet aangegeven waren. 

INHOUD VAN HET DEEL AANVULLINGEN. 

l.Overleg bij PvdA-wethouder v.d. Made tijdens de aktie. 
2.De schuldvraag. 
3.Rechts na de aktie. 
4.De DGD-beweging en de bewoners rond de centrale 
s.verantwoordel ijkheid naar elkaar toe. 
6.Sexisme in de AKB. 

OVERLEG BIJ PVDA WETHOUDER V.D. 
MADE TIJDENS DE AKTIE 

Voor de aktie heeft de PvdA 
glashard geprobeerd de aktie 
te breken door de blokkade 
symbolies te verklaren.Mense~ 
die wel effektief blokkeerden, 
zoals DGD openlijk had aange
kondigd,waren voor hen gewelds
dadi g. 
Tijdens de aktie zijn in het 
huis van PvdA wethouder v.d. 
Made een aantal invloedrijke 
PvdA-ers en PSP-ers bijeen 
geweest om overzicht te houden 
op de aktie,zodat ze er via een 
bemiddelende rol invloed op 
konden uitoefenen. 
Die bemiddelende rol zou niet 
over onze eisen m.b.t. kern
energie gaan,maar over de mate 
van geweld van ons en van de 
overheid. 

----e~·---

Deze rol werd mogelijk gemaakt 
omdat in het huis voortdurend 
informatie samenkwam vanuit het 
tentenkamp,het beleidscentrum, 
de buurt,en soms uit Den Haag. 
In het huis was constant aanwezig 
Hans Alders,lid van Provinciale 
Staten van de PvdA.Volgens zijn 
eigen zeggen heeft hij + 5 keer 
voor en tijdens de aktië kontakt 
gehad met het beleidscentrum,waar
bij hij zich als tussenpersoon 
tussen het beleidscentrum en het 
tentenkamp opstelde (lezing Hans 
Aiders over Dodewaard op 14 dec. 
' 8 1 i n 0 4 2 t e N i j me ge n ) • 
Voor de aktie heeft hij op eigen 
gezag kontakt opgenomen met 
Goldberg om over de aktie te 
praten. 
De andere keren heeft hij alleen 
kontakt opgenomen als onderhande
laar met het beleidscentrum og 
verzoek van~mensen uit de AKB 
(zoals hij het zelf noemde). 
Die ''mensen u i t de AKB" b 1 eken 



mensen te zijn van de aktiegroep 
Stop Dodewaard (uit Dodewaard) 
en mensen van de taakgroe~en 
EHBO en Techniek,die stee s vaker 
in het huis te vinden waren. 
Die laatste 2 groepen zorgden 
dus,op eigen gezag voor kontakten 
tussen het huis en het tenten
kamp.ln het huis was verder veel
vuldig aanwezig Van Kampen,een 
hoge politiefunktionaris,lid van 
het beleidscentrum.Hij werpt zich 
al jaren op als de "vertrouwens
persoon"bij de politie voor DGD. 
In werkelijkheid is hij voor het 
beleidscentrum de meest waarde
volle informant over DGD,omdat 
hij op allerlei mogelijke ~~?~~~~n 
los krijgt over DGD.Hij gebrul .~ 
die informatie heel energiek 
tegen ons.Hij is,het kan niet 
genoeg gezegd worden,volledig 
onbetrouwbaar. 
Hoewel we nog steeds niet weten 
hoe groot de invloed van deze 
kontakten geweest is,is dit 
huis de plek geweest van waaruit 
parlementair 1 inks, invloed 
heeft willen uitoefenen op de 
aktie. 
Dit werd hun mogelijk gemaakt 
vanuit het tentenkamp door 
mensen van Stop Dodewaard, 
de EHBO-groep en de techniek
groep.Van Kampen deed er natuur
I ijk zijn voordeel mee. 

DE SCHULDVRAAG 

Als mensen terugdenken aan 
onze aktie,Jeggen sommigen 
achteraf de schuld van het ge
weld tegen ons~bij onszelf; 
anderen zeggen dat de schuld 
wel niet bij onszelf ligt,en wél 
bij het geweldsapparaat,maar dat 
wij toch niet hebben kunnen voor
komen dat de toeschouwers,(de 
publieke opinie) alleen maar een 
slagveld gezien hebben en de 
oorzaak daarvan leggen bij de 
manier,waarop wij aktie tegen 
kernenergie willen voeren. 
Maar ons is het steeds duide
lijker geworden,dat het geweld 
door de overheid gepland was, 
juist omdát we zo sterk waren. 
We waren zo bedreigend en on
grijpbaar,dat de overheid ons 
met alle geweld heeft willen 
breken.Door gebruik te maken 
van rechtse knokploegen is ze 
dat uiteindelijk gelukt. 
Door voor rechts te wijken zijn 
we uiteindelijk zwak uit de aksie 
gekomen. Dat wil nog niet zeggen 
dat de aksie zelf ook zwak was! 
Het wijken voor rechts ontnam 
DGD haar kracht en zelfvertouwen 
en wij waren bang dat dat zelf-

vertrouwen bijna niet meer opge
bouwd zou kunnen worden. 
De enige manier om daar aan te 
werken was volgens ons om deze 
aanval van de overheid op DGD 
diepgaand te analyseren, en de 
konsekwentles hiervan voor ons
zelf onder ogen te zien en te be
diskussieren. 
DGD wilde bedreigend zijn voor 
de atoommaffia. Dat is ons ge
lukt, maar de overheid heeft 
teruggeslagen. Dáár zijn we 
niet uitgekomen!!!. 

RECHTS NA DE AKSIE 

Afgelopen Dodewaard-aksie heeft 
de overheid ons al een voor
proefje gegeven van het geweld 
dat ze bereid is toe te passen 
om de macht over kernenergie te 
behouden. Dat ze bovendien ge
bruik maakt van rechtse gezags
getrouwe knokploegen als hen 
dat zo uitkomt. 
Voor mensen die tegen kernener
gie vechten betekent dit,dat je 
buiten politie, atoommaffia(en 
vaak ook de pers),voortaan dus 
ook rekening moet houden met 
rechtse groepen, die je zult 
tegenkomen in de strijd. 
Dit is een belangrijke konsta
tering die nu ,apri1'82, her
haaldelijk is bevestigd. 
Bijvoorbeeld de munitie-trein
blokkade,waarbij rechts zich 
in Groningen op een ongeloof-
I ijke manier gemanifesteerd 
heeft in de vorm van een de
monstratie,georganiseerd fei
te! ijk door het OSL,maar omdat 
ze niet teveel op de voorgrond 
wilde treden (omdat anders een 
hoop mensen zich weleens bedacht 
zou hebben) onder de naam "groep 
voor gezag en vrijheid". 
Een ander voorbeeld is de 
gekraakte Sterreschans-fabriek, 
waar eerst een illegale sloopak
sie (kompleet met buldozers en 
knokploeg) plaats vond waarbij 
doden hadden kunnen vallen,in 
naam van de eigenaar en vervol
gens een paar keer brandbommen 
zijn gegooid totdat een hele 
zware de bijna-gehele fabriek 
in as legde.Dit alles onder 
goedkeurende blikken van de 
gemeentelijke overheid en de 
hetzerige taal van het plaat-
se! ijke dagblad"de Gelderlander". 
In zo'n geval was het voor de 
krakers natuurlijk nodig om je 36 
met rechts en het gebruik daar-
van door de gemeente bezig te 
houden,wilde de fabriek behou-
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den blijven!!! 
Verder:de knokploegen in A'dam, 
de soesterbergtoestanden.het 
steeds aktiever worden van 
Centrumpartij en OSL. 

DE DGD-BEWEGING EN DE BEWONERS 
ROND DE CENTRALE 

Voor ons was het heel natuurt ijk 
en vanzelfsprekend,dat wij kon
klusles gingen trekken uit de 
manier waarop wij in Dodewaard 
gedwongen waren weg te gaan. 
Wij hebben vastgesteld dat door 
ons weggaan de overheid het suk
ses van deze sterke strategie 
tegen ons heeft ervaren. 
Rechtse groepen zijn zich door 
ons wijken sterker gaan voelen 
en diegenen die belangen hebben 
bij kernenergie zullen sneller 
gebruik maken van dat geweld 
van deze groepen. 
In veel groepen binnen de AKB 
is de strijd tegen deze rechtse 
groepen en een duidelijk stand
punt daarover niet als onderdeel 
van de strijd tegen kernenergie 
opgevat,maar het punt is dat je, 
als je strijdt tegen kernenergie, 
de mensen en groepen,die juist 
belang hebben bij kernenergie 
en onzestijd willen breken, 
tegenkomt.Wij willen niet over 
de rechtse dreiging praten als 
een abstrakt iets,maar juist 
omdat zij onze aksie,e.a. , 
gebroken hebben. 
De dreiging van rechtse groepen 
was ook zo sterk,omdat een groot 
deel van de bevolking uit de dor
pen rond de centrale zich passief 
achter hen opstelde. 
Al jaren lang heeft een groot 
deel van de bevolking ter plaatse 
zich zo opgesteld,dat ze het~lj~f 
willen dat de centrale hen g~e 
echte problemen voor hun rust 
opleverde en dat ze geen werkelijk 
riskante keuze wilde maken. 
De DGD-groepen,die zich wel be~ 
dreigd voelen door deze centrale, 
hebben deze keuze wel gemaakt en 
door Dodewaard als aksieplaats 
uit te kiezen,hebben we in feite 
de bevolking wel voor deze 
zware keuze geplaatst.Omdat deze 
bevolking heel afwachtend tegen
over de centale staat,geeft zij 
ons de schuld van de last die het 
overheidsgeweld hen bezorgt,want 
voor hen ligt het simpei:Ais wij 
er niet waren geweest,was het een 
normale rustige week geweest. 
Wij vinden dat de centrale in 
Dodewaard gesloten moet worden, 
ongeacht wat de inwoners van 
Dodewaard daarvan vinden.Maar wij 

komen hen wel tegen als WIJ naar 
Dodewaard gaan,en door niet te 
kiezen hebben ze in feite tegen 
ons gekozen en het rechtse geweld 
begrijpelijk gemaakt en gelegiti
meerd. 
Het is volgens ons nodig dat de 
DGD-beweging,dat deel van de 
bevolking rond de centrale,dat 
de centrale wel als bedreigend 
ervaart,er op wijst dat ze een 
hele moeilijke keuze zal moeten 
maken.Aan die keuze v66r ons kun
nen zij zich niet onttrekken,anders 
komen ze in de praktijk tegenover 
ons te staan.Zij zal moeten be
grijpen,dat de 'rust' tijdens een 
aksie in Dodewaard wordtverstoord 
omdat die centrale daar staat, 
en tevens omdat de beschermers 
van die centrale gewelddadig zijn; 
niet,dat wij de "orde komen ver
storen".Wij vinden dat de zwaarte 
van die keuze in de voorbereidingen 
van aksles tot nu toe te weinig is 
duidelijk gemaakt.Daar zullen we 
als beweging konkrete stappen in 

moeten doen. 
De kombinatie van de dreiging 
van rechts geweld en bewust 
gebruikte geruchten over de 
stemming in de dorpen heeft ons 
verward en de doorslag gegeven 
in onze beslissing om weg te 
gaan.We hebben de bevolking niet 
voor een keuze gesteld en hebben 
rechts duidelijk gemaakt dat zij 
alleen maar hoeven dreigen en 
dat wij de slag met hen,die onze 
aktie wilden breken,ontvlucht 
hebben. 
De groep die als laatste gebleven 
was om het kamp op te ruimen werd 
op het laatst onder zeer grote 
dreiging door de rechtse groe
pen weggedreven.Er waren nog 
maar zo weinig mensen van ons 
over dat we machteloos waren. 
De demonstratie van de zaterdag 
erna (50.000 mensen in Arnhem) 
gaf wel aan dat we niet totaal 
ge1soleerd waren,hoewel er het 
eerst op leek.Veel mensen hadden 
(ondanks de belachelijk slechte 
berichtgeving in de pers),best 
doorzien wat er werkelijk gebeurd 
was.Daarin zitten ook mogelijk
heden om ons in het vervolg te 
weren tegen rechts,mits we ons 
er van te voren goed op voorbe
reiden en eensgezind zijn. 

VERANTWOORDELIJKHEID NAAR ELKAAR 
TOE 

De groep die uiteidel ijk letter
lijk verjaagd was nadat iedereen 
in de loop van die dinsdag op 
zijn eigen houtje was vertrok-



ken,heeft de dagen daarna gebi
vakkeerd in de Turmac,een daar
voor gekraakte fabriek in Nijme
gen. 
We hebben er later over gepraat 
dat de opzet van de aktieweek 
een dergelijke verbrokkelde en 
miserabele afloop in de hand 
heeft gewerkt.Door de kombinatie 
van een prikaktie-blokkadeweek, 
waar bovendien de vluchtweg 
van een zogenaamde pleurisaktie 
ingebouwd was,hoefden we ons 
niet gemeenschappelijk verant
woordelijk te voelen voor de 
blokkade en voor de konsekwen
tles van de beeindiging daarvan 
(en konsekwenties voor het ten
tenkamp).ledereen kon,om de ernst 
van de situatie niet onder ogen 
te hoeven zien,verwijzen naar 
de andere geplande mogelijkheden, 
die in de aktieweek ingebouwd 
waren en uiteindelijk was 
hiermee de mogelijkheid ont
staan elkaar keihard te laten 
vallen.We willen dat op deze 
manier niet meer meemaken, 
en het wordt voor ons des te 
pijnlijker als veel groepen 
dit met een verwijzing naar 
de autonomie van de basis
groepen geen probleem hebben 
gevonden en er nooit meer op 
terug zijn gekomen.Bovendien 
vinden wij dat basisdemokratie 
ook inhoudt dat je samen ver
antwoordeli ik bent voor de 
aktie en dat ie elkaar op 
je funktioneren daarin kunt 
aanspreken.Oat houdt in,dat 
je je verantwoordelijk voelt 
voor de blokkade,voor het 
tentenkamp en voor de zware 
konsekwenties van onze be
slissingen daarover,en ook 
dat je duidelijk maakt 
waarom en wanneer je je aan 
die verantwoordelijkheid gaat 
onttrekken.Dat betekent weer, 
dat we zoveel mogelijk de 
problemen van de taakgroepen 
delen en bespreekbaar maken, 
en dat de groepen zich daaraan 
niet onttrekken en hun op
lossingen,die gevolgen hebben 
voor ons allemaal,niet steeds 
in hun eigen groep moeten 
nemen.Dan hadden we ook beter 
vanuit een gemeenschappelijk 
belang kunnen praten over hoe 
we ons opstellen tegenover de 
pers en tegenover de buurt. 
Zo hadden de 1 vanuit enkele 
groepen gelegde,kontakten met 
de overheid gevolgen voor de 
belangen vanwaaruit zij op 
vergaderingen opereerden en 
voor de beslissingen die wij 
namen.Maar als hun fu~ioneren 

later bekritiseerd wordt,wordt 
dat bijna als verdachtmakerij 
opgevat.Overigens hebben ook 
maar heel weinig basisgroepen 
tijdens de aktie deze konkrete 
taken,waaruit het nemen van 
zware beslissingen voortvloeit, 
op zich genomen en toch vaak 
als een specialistentaak 
gezien. 
Hetzelfde verschijnsel kwam 
terug na de aktie,toen bleek 
dat maar heel weinig groepen 
het belangrijk vonden om er 
samen verantwoordelijk voor 
te zijn en dat we als DGD
basisgroepenbeweging deze pro
blemen en de gevolgen van onze 
aktie samen zouden verwerken. 

seksisme in de a.k.b. 

Het nu volgende stuk is ge
schreven op basis van de no
tulen van een bijeenkomst van 
het nijmeegs overleg.De notulen 
zijn gemaakt door een aantal 
mannen van een basisgroep. 
~-- -------
Verantwoordelijkheid voor de 
strijd tegen kernenergie houdt 
ook in te erkennen,dat er In 
en rond akties mannen vaak 
heel vernederend en geweld
dadig praten over of zich 
opstellen tegenover vrouwen, 
en te erkennen1 hoe moeilijk 
het is om te strijden tegen 
kernenergie en het daarmee 
samenhangende geweld samen 
met mannen~die zelf systematies 
uit hun hoofden en handelen 
verdringen,hoe het is dagelijks 
door mannen gewelddadig be
dreigd te worden.Dit geweld 
komt net zo goed van mannen 
in de AKB,terwijl ze daar bijna 
nooit door mannen op aangevallen 
worden.De hele tijd moeten 
vrouwen tijdens akties en ver
gaderingen ook knokken tegen 
dat geweld:hoe allerlei mannen 
seksistles naar vrouwen kijken 
of zo over of tegen vrouwen 
praten,bijvoorbeeld op het 
tentenkamp of op vergaderingen 
van het landelijk overleg.Of 
bv.hoe mannen over de politie 
en -zo praten tegen de ME: "Ga 
thuis je vrouw slaan" en 
Jeuzen als:"Fuck the queen, 
the army".Of bv. een spandoek 
bij de demonstratie in Arnhem 
met tekst die ongeveer was: 
"Politie,reageer je impotentie 
niet op ons af" enz.Mannen die 
bij de akties vrouwen proberen 
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te versieren.Mannen die bij 
vergaderingen vrouwen vernede
rend aanspreken,zo van:"Zeg 
schatje" of "Zeg kleine meid". 

Bij de aktie voor het gerechts
gebouw een jongen,die allerlei 
gore neukbewegingen maakt naar 
vrouwen en als smoes de aktie
frustatle opvoert,zegt dat 
hij het niet meer zal doen, 
omdat hij er anders uitgezet 
zal worden(niet omdat hij het 
erg vindt),maar het even later 
weer doet.Of Joost van Steenis, 
die altijd zo belangrijk doet 
op vergaderingen,die in zijn 
boek "De autonome mens" aan
geeft hoe mannen met plezier 
aan hun aktie terugdenken, 
waarbij ze andere mannen via 
stickers opriepen om de vrou
wen van machtige rijke mannen 
's nachts telefonies lastig 
te vallen door te zeggen dat je 
met haar wilt neuken.Het man
nengeweld tegen vrouwen,waar
uit verkrachting rechtstreeks 
voortkomt,wordt hier tot 
aktiemetode verheven.Het is 
nodig dat mannen die zo openlijk 
geweld tegen vrouwen gebruiken 
in de AKB ter verantwoording 
te roepen en niet langer te 
pikken.En het gaat niet alleen 
om deze mannen,die zo duidelijk 
grof zijn,maar gewoon om alle 
mannen,die dit soort dingen 
helemaal niet opvallen of er 
anders bijna nooit hard tegen 
ingaan.Het is dan heel zwaar 
voor vrouwen om met mannen in 
eenzelfde beweging te zitten, 
te rw i j I ze toch he e I i n ten s i e f 
bezig willen zijn met kern
energie,en ook zwaar,om te 
zien dat mannen nooit laten 
zien hoemoeilijk dat voor 
vrouwen is en dat ze nooit 
zelf over dat probleem beginnen. 

Vaak bi ijkt ook dat mannen 
"genuanceerd" gaan praten over 
zo'n goor gedoe van mannen,bv. 
dat je het moet begrijpen of 
dat het toch niet zo belang
rijk is en dat de eenheid in de 
strijd toch belangrijker is. 
o f d a t h e t we 1 he e 1 s I e c h t i s1 
maar dat er niks aan te doen 
valt,omdat alle mannen toch 
iets slechts in zich hebben, 
of dat ze al dat geweld van 
mannen steeds weer als een 
incident zien. 
Al die redeneringen die er 
voor zorgen dat er niks ge
beurt en dat ze nooit risiko's 
lopen en nooit hoeven te kiezen, 
al die redeneringen zorgen er 

ook voor dat verkrachting 
blijft bestaan.Het is nodig dat 
ook mannen dit geweld telkens 
aanvallen en al die uitvluch
ten,waarmee mannen vrouwen ge
woon keihard laten vallen,niet 
pikken.Je kunt niet eeuwig 
wachten tot iedereen vanzelf 
"zuiver" is geworden.Dat lukt 
natuurlijk nooit en je hebt 
een smoes om kleine,ook hele 
moeilijke stappen niet te zet
ten.Het leidt ertoe dat mannen 
elkaar de hand boven het hoofd 
houden,en meer hun energie erop 
richten om elkaar te begrijpen 
dan te laten zien dat ze zo'n 
houding niet zien zitten.Het 
gaat er niet om nog eens uit te 
1eggen 9 hoe moeilijk het voor 
mannen is dat aan te pakken. 

Vrouwen kunnen geen begrip heb
ben voor die houding van mannen 
die geen keuze tegen mannen
geweld laat zien.Ook mannen 
moeten onderhand maar eens 
duidelijk maken,dat ze voor 
zo'n houding geen begrip kun
nen hebben en moeten openlijk 
een keuze tegen dat geweld 
maken.Het is eigenlijk ook 
niet te begrijpen dat mannen 
dat geweld tegen vrouwen min
der belangrijk maken dan bv. 
de strijd tegen kernenergie.Er 
zijn genoeg momenten geweest 
dat mannen een keuze hadden 
moeten maken;waarom zijn mannen 
wel zo verontwaardigd over een 
pamflet van de Centrumpartij, 
maar niet over honderden porno
boekjes die jaar in jaar uit 
verschijnen?Mannen denken ook 
nauwelijks na over keuzes1 die 
zij zouden moeten maken in hun 
eigen leven,waar ze om zich 
heen toch steeds zien dat man
nen rankuneus,arrogant en 
gewelddadig tegen vrouwen doen. 
Dat moet toch ook voor mannen 
konsekwentfes hebben als ze 
kiezen met wie ze omgaan en wie 
ze uit hun leven bannen en voor 
welke manier van met elkaar 
omgaan ze kiezen. 

Tolerant ZIJn tegenover die 
houding of daar vol begrip mee 
omgaan leidt toch ook uitein
delijk tot fascisme,een manne
lijk systeem dat zich uiteinde
lijk trouwens ook gewelddadig 
tegen mannen keert. 

• 



lunda.nentel e 
keuzes 

massale a ksie s vereisen landelijke diskussie 
De manier waarop de overheid en 
in samenhang daarmee rechts en 
een deel van de buurt tegen ons 
zijn opgetreden in Dodewaard,en 
de betekenis van het feit dat 
we uiteindelijk met een kleine 
groep daar zijn weggejaagd,wil
den we met veel basisgroepen in 
Nijmegen verder uitzoeken en 
uitpraten.Het uitgangspunt van 
de akSie hield natuu~lijk een 
konfrontatie met de atoomlobby 
en de overheid in,want zij 
staan tegenover ons als we er
voor kiezen door massale basis
demokratiese aksies de centrale 
in Dodewaard werkelijk aan te 
pakken.Dat had de overheid door 
allerlei uitspraken van tevoren 
ook goed duidelijk gemaakt,maar 
de strategieën die zij tegen 
ons kozen waren verschrikkelijk 
voor ons en werkten ook heel 
verwarrend.De belangrijkste 
elementen van die strategie wa
ren dat zij vanaf het begin er
voor kozen een veldslag met ons 
aan te gaan en ons als groep 
met gas aanpakten,het overmati
ge geweld en het gebruik maken 
van het recht~e optreden.We 
moesten dus,wilden we de keuzes 
die we vanaf pinksteren 1 80 ont
wikkeld hadden weer terughalen 
en als beweging weer sterk zij~ 
deze ernstige situatie goed 
doorpraten,om eruit te komen 
hoe we metdezebasisdemokratie
se konfronterende ak$ies,die 
blijkbaar heel bedreigend waren 
voor onze tegenstander,op de 
een of andere manier konden 
doorgaan. 
Om hun aanpak te onderzoeken en 
te evalueren,hoe wij daar in 
Dodewaard zelf mee zijn omge
gaan,zijn de Anti-fascismegroep 
en de Politiegeweldgroep ge
vormd,die hierover enkele dis
kussiestukken hebben gemaakt. 
Daarbij hebben we in Nijmegen 
een reeks •evaluatiebijeenkom
sten• gehouden om onze ervarin
gen,over de situatie waar we nu 

als DGD-beweging zitten en over 
de politieke konklusies daaruit 
goed door te praten.Bij deze 
bijeenkomsten waren steeds meer 
mensen en groepen betrokken. 
Dat was goed omdat we het niet 
zagen zitten,dat de DGD-lijn 
zonder verdere diskussie omge
bogen zou worden door het ge
weld van de voorstanders van 
kernenergie. 
Een diskussie over of die lijn 
omgebogen moest worden,en een 
duidelijke analyse van de kon
sekwenties daarvan,moest vol
gens ons ook landelijk van de 
grond komen.Vanuit onze redene
ring was het noodzakelijk dat 
de basisgroepen in het hele 
land,die allemaal deze ervarin
gen in Dodewaard hadden gekend, 
duidelijk maakten,hoe zij die 
verwerkt hadden en welke kon
klusies zij daaruit getrokken 
hadden.Wij wilden daarom op het 
Lande! ijk Overleg van DGD-groe
pen helderheid krijgen over die 
konklusies en de keuzes en be
si issin~en,die daaruit voort
vloeiden. 
Al vrij snel hebben enkele 
groepen van de landelijke DGD
beweging duidelijke uitspraken 
gedaan.Zo stelde de basisgroep 
uit Dodewaard dat er nooit meer 
een herhaling van deze ak~ie 
voor mocht komen en veroordeel
de zij basisdemokratiese kon
fronterende aksies.Volgens ons 
hielden zij zich hierdoor meer 
bezig met de problemen in de 
dorpen rond de centrale,dan met 
de problemen van de DGD-bewe
ging,wat bleek toen zij ervoor 
kozen met de pol i tie te over-
.1 eggen over de opste 11 i ng tegen-
over de arrestantendemonstratie 
van 4 januari.Deze groep was 
dus wel duidelijk,maar stond en 
opereerde van daaruit tegen ons. 40 
Op het Landelijk Overleg van 10 
jan.werd hen door de hele ver~ 
gadering duidelijk _gemaakt,dat 
het L.O. het niet zag zitten 
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dat zij zich verantwoordelijk 
maakten voor de hele DGD-bewe
ging,en dat zij geen kontakt 
hadden mogen opnemen met de po
litie,zodat die ons kon "bege
leiden". 
Maar wat wij zeker zo ernstig 
vonden,was dat veel DGD-groepe~ 
al of niet op het L.O. verte
genwoordigd,zelfs na maanden 
nog niet duidelijk 9emaakt had
den hoe zij wilden omgaan met 
wat we in Dodewaard meegemaakt 
hadden.Op geen enkele manier 
kwam er een Jandel ijke poli
tieke evaluatie van de grond, 
terwijl wij die toch zo nodig 
vonden,al was het alleen maar 
om te weten met wie en op basis 
waarvan we voortaan akSies zou
den voeren. 
De problemen hierover werden 
voor ons vooral helder,toen 
bleek dat verschillende groe
pen al keuzes hadden gemaakt of 
met ideeën voor akSles bezig 
waren,die impliciet wel een 
oordeel inhielden over de kon
klusles van de Dodewaard-aktie, 
zonder die konklusles te ver
tellen en uit te leggen en zon
der de diskussie daarover aan 
te gaan.Gemeenschappelijk daar
in was dat de uitgangspunten 
van deze aksie verlaten waren, 
waarmee wij,die daarover juist 
Nilden praten,steeds meer in de 
hoek kwamen te zitten en als 
lastig en moeilijk gezien wer
den op de vergaderingen van het 
L. 0. 
Een belangrijke diskussie hier
in was die over het blad Afval, 
dat eigen) ijk opgezet was als 
het notulen- en diskussieblad 
van de DGD-beweging.Vanaf het 
begin funktioneerde het niet 
als zodanig,maar veel meer als 
een van de AKS-tijdschriften, 
met een eigen redaktiebeleid en 
zelfs met de vrijheid essentië
le diskussiestukken te weigeren 
(bv. het stuk over de kontakten 
met de overheid, het anti
fascisme stuk). 
Zonder uit te leggen waarom, 
kwam door deze opzet aan het 
Jicht dat Dodewaard als 
centraal punt was verlaten. 
In de diskussie op het L.O. 
hierover werd duldel ijk dat 
veel groepen ook het L.O. niet 
meer opvatten als de plek waar 
de DGD-basisgroepen bij elkaar 
kwamen, dus als een vervolg op 
de laatste DGD-aksie, maar als 
een platform van autonome (AKB) 
basisgroepen, die allemaal de 
de beslissingen konden nemen 
die ze wilden zonder daarover 

duidelijk te ZIJn. Er waren 
zelfs groepen die ontkenden dat 
dat het DGD-overleg was. Voor 
ons werd het hiermee alleen 
maar dringender dat de diskus
sie over de politieke konklu
sies gevoerd moest worden. 
Een aantal groepen op het L.O. 
weigerden deze diskussie te 
voeren (Amsterdam, Rotterdam), 
terwijl veel andere groepen 
hierover geen uitspraken deden. 
De eerste groepen hadden het 
voorstel om eerst over aksie
voorstellen te praten, waarvan 
zij inmiddels de eerste 
konsapten gemaakt hadden. 
Aan de verschillende voorstel
len,die toen op tafel kwamen, 
en die inhoudelijk veel gelij
kenis vertoonden (Jente -
R'dam, v. Steenis, A'dam, 
Gerstiling- A'dam, allemaal 
ge pub I i cee rd in 'AFVAL') 1 ag 
volgens ons wel degelijk een 
negatief oordeel over de 1 ijn 
die geleid had tot september 
'81 ten grondslag, en we vonden 
het daarom des te kwalijker 
dat deze plannen wel gemaakt 
waren maar dat veel groepen 
steeds niet hadden willen 
praten over die konklusies,ter
wijl die er blijkbaar wel waren. 
Wij vonden dat deze voorstellen 
impl iclet de DGD-1 ijn, zoals 
die in sept. '81 werd doorgezet, 
afkeurden, omdat deze lijn 
blijkbaar een zo'n gewelddadige 
reaksie van de kant van de 
atoomlobbie, de overheid, de 
buurt, rechtse groepen en de 
media had opgeroepen. Meer 
ek~pliciet was deze redenering 
al als steil ingname tegen de 
konklusles van de van de anti
fascisme-groep - in een arti
kel in het blad 'BLUF' -
verschenen. 

Het uiteindelijke Amsterdamse 
akeievoorstel hield in dat er 
niet meer over de uitgangs
punten van de DGD-beweging 
gepraat kon worden, dat er 
zelfs geen sprake meer was van 
een DGD-beweging. 
Het voorstel was (en is) een 
pinksterkamp te houden om een 
prikak&ie-kampagne tegen 
kernenergie in de herfst 
inhoudelijk en organisatorles 
vorm te geven. Het Pinksterkamp 
is dan dus onderdeel van een 
aksie. Dit voorstel is door een 
aantal Amsterdamse basisgroepen 
voorgelegd aan het L.O., maar 
daar afgewezen. Wel werd, op 
het L.O. in de loop van maart, 
het idee van een pinksterkamp 



overgenomen, maar dan met een 
heel andere doelstelling, nl. 
om te praten over de situatie 
waar we nu in zitten, over de 

perspektleven van de DGD
beweging of de AKS-beweging en 
over de eisen tegenover de 
energiepolitiek van de overheid. 

de ontwikkelingen rond het pinksterkamp 
Op deze plaats is het nodig 
kort de geschiedenis van het 
pinksterkamp aan te geven, om
dat die steeds ondoorzichtiger 
is geworden. 
In die geschiedenis speelt een 
tegenstelling over de manie~ 
waarop DGD na september verder 
moet. 
Inmiddels was ook het LEK ak
tief geworden. Al vlak~ de 
DGD aksie w~s hiervoor door het 
PSP-hoofdbestuur de basis ge
legd. 
In november '81 besloot het 
partijbestuur van de PSP aan de 
landelijke organisaties die het 
LEK vormen een aktievoorstel te 
doen (zie: John Hontelez; In: 
'Bevrijding', PSP-uitgave, nr.7 
I 82) • 
In dezelfde tijd schreef Pleter 
Lammers namens de Info-groep 
van het LEK een artikel in 
AFVAL waarin hij pleitte voor 
een herziening van de verhouding 
tussen basisdemokratie, 
traditionele miljeu-organisaties 
en parlementair links. 
In het eerste aktievoorstel van 
de kant van het LEK, dat 
geschreven was door Pieter Lam
mers en door John Hontelez van 
het PSP-hoofdbestuur, werd de 
schuld van de situatie in 
Dodewaard feitelijk bij onszelf 
gelegd, en werd een simboltese 
blokkade van het Binnenhof 
voorgesteld. 
In januari riep het LEK, los 
dus van L.O.-DGD, een vergade
ring bijelkaar van verschillen
de politieke-en milieu-organi
saties, terwijl ook alle basis
groepen een uitnodiging ontvin
gen.ln het L.O. van 10 januari, 
werd dit initiatief van het LEK 
resoluut afgewezen en er werd 
niet al te veel tijd aan be
steed.Op de volgende door het 
LEK bijeengeroepen bijeenkom
sten,waarop nog steeds niet 
veel meer dan de politieke en 
meer traditionele milieuorga
nisaties vertegenwoordigd wa
ren samen met ongeveer drie 
partijgebonden basisgroepen, 
werden echter het Rotterdamse 

akS i evoors te 1 (geschreven door 
Jente) en het Amsterdamse akSie
voorstel {geschreven door Fred 
Gerstel ing) ingebracht en onge
veer overgenomen. Het nieuwe 
voorstel van de LEK-vergadering 
was bijna helemaal op deze 
voorstellen gebaseerd en werd 
mede-ondertekend door Fred G. 
Op het L.O. bevestigde hij dat 
een aantal mensen uit A1 dam 
hadden ervaren dat er op het L.O. 
toch niet over akSie-voorstellen 
gepraat kon worden. Blijkbaar 
is voor hen de poging de poli
tieke diskussie In de landelijke 
basisgroepen-beweging aan te 
gaan te moellijk en te riskant 
en is er met de partijen toch 
gemakkelijker te praten. 
Intussen zijn er daardoor wel 2 
plaatsen,waar aan een pinkster
kamp gewerkt werd,dat op dezelf
de plaats gehouden moet worden, 
maar wel met een heel verschil
Jende doelstelling: 
a) het kamp zoals gepland in het 
amsterdamseen LEK-voorstel, dat 
onderdeel (voorbereiding) is van 
een aksie-kampagne in de herfst; 
b) en het kamp, zoals besproken 
op het L.O.-DGD van maart en 
inhoudelijk vastgesteld tijdens 
het L.O. van 4 april, dat een 
diskussiekamp is voor de basis
groepen,die vanuit hun ervarin
gen in Dodewaard konklusie• 
willen trekken over de toekomst 
van de DGD-beweglng. Op basis 
van die diskussie kan dan een 
ak&ievoorstel geformuleerd wor
den. Waarschijnlijk zag Fred 
Gersteling, ondertekenaar van 
twee voorstellen, de but al 
hangen en op het L.O. ontkende 
hij botweg dat het LEK een 
tentenkamp aan het organiseren 
was. Voor het L.O. van 4 april 
hadden hij en enkele anderen een 
voorstel gemaakt voor de inhoude
lijke invulling van het DGD-kamp; 
in dit voorstel werd weer ont
kend,dat het een kamp was van de 
DGD-groepen en dat deze groepen 
behoefte hadden aan een poli
tieke diskussie over de situatie 
na de laatste akSie. In dat stuk 
werd voorgesteld op vrijwillige 
basis te praten over het hele 
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brede skala van problemen van 
d• hele AKB, en nog breder: 
kernwapens, BHD, akstevoorstel
len, munltietreinen, Borssele, 
alternatieve energie, giroblauw, 
enz., enz.; dus geen diskussie 
over de DGD-bewegtng. A'dam wil 
:lat nog steeds. 
iet voorstel werd door het L.O. 
afgewezen en een andere lnhoude
delijke invulling, die wel uit
drukking was van die behoefte 
van de basisgroepen èn waarbij 
aktievoorstellen alleen kunnen 
volgen uit een politieke diskus
sie, werd doorgepraat en 
aangenomen. Een nieuwe tegenslag 
voor het A'damse voorstel. Ein
delIjk was er enige helderheld 
in het gekonkel van enkele am
sterdamse flguren,dle op twee 
overleggen aan het manouvreren 
waren. Zij waren Inmiddels de 
redders van de LEK-strategie 
geworden, maar op het L.O. kon
den zij er alleen nog met 1 legen 
en draaien uit komen. 
Op dit moment (eind april) staan 
er nog steeds twee kampen 
tegenover elkaar, letter) ijk en 
figuurlijk! Het L.O. houdt tot 
nu toe nog vast aan een kamp, 
waarbij op zaterdag en zondag 
gepraat wordt over de betekenis 
van het geweld van de overheid 
en reçhts tegen de manier waarop 
wij tegen kernenergie hebben 
gevoçhten en over de konkrete 
eisen die we op dit moment aan 
de energiepolitiek willen stel
len. Op zondagavond en maandag 
wordt er dan gepraat over de 
voorstellen voorakties van de 
DGD-basisgroepen. 
Op de door het LEK bijeengeroe
pen vergadering van 24 april 
bleek,dat daar ook nog steeds 
gepraat wordt over een tenten
kamp, dat past binnen de lijn van 
het LEK/A'dam-voorstel, en 
bleek ook dat a'damse groepen 

bezig ZIJn de door het L.O. 
vastgestelde kamp weer in die 
riçhting te draaien. 
De A'damse basisgroepen ontken
nen dat er nog een DGD-basls
groepenbeweging bestaat. Zij 
vinden dan ook,dat onze eis om 
met alle basisgroepen politiek 
uit te praten in welke situatie 
DGD nu zit onbelangrijk, 
moei 1 ijk en belaçhelljk. 
Op het moment dat het L.O. zlçh 
uitspreekt v66r de politieke 
diskussie over DGD gaan een paar 
vertegenwoordigers van de Am
sterdamse basisgroepen naar het 
landelijk LEK-overleg om daar 
hun gelijk te halen. 
Ze hebben blijkbaar meer ver
trouwen In de parlementaire 
strom ngen van de AKB,dle ziçh 
toçh voor het overgrote deel te
gen ons hebben gekeerd tijdens 
onze ellende in Dodewaard. 
Goed, er was verwarring binnen 
DGD; het gevolg van het feit 1 dat 
wij onder dreiging van reçhtse 
groepen de blokkade aktie en het 
tentenkamp moesten be"etndlgen 
en moesten vluçhten.Haar de PSP 
ç.s. gebruikten dit om weer 
greep te kriJgen op de DGD be
weging. Feltelijk werd dit door 
de Amsterdamse basisgroepen ge
legitimeerd. 

Het Is heel goed te begrijpen 
dat veel groepen geen zin meer 
hebben om de verwarring en het 
gekonkel rond het pinksterkamp 
te begrijpen, en er geen energie 
meer In willen steken om daar 
een einde aan te maken. 
Ons antwoord op deze situatie 
ligt In deze brosjure (lees ook 
de inleiding nog eens). 
We hopen hierin door veel basis
groepen aktief gesteund te wor
den. • 

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

-------------------~~~·------
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AN ADVERTISI':MENT 

Truth AboutTear Gas 
CHAPTER 5-WHY CS IS BETTER 

By LAKE ERIE CtEMICAL 
Law enforcement aaencies throuab· 

out the U.S. are buildina up their stocks 
of tear aas and trainins in its use. 
Pol.ice oflkers are followina adviçe 
like that in tbc FBrs riot control man· 
ual, which co.nc:ludes that chemica! 
aaenta are the most eftective, human.e 
means of temporarily neutralizina a 
mob, wbile minimizina personal 
injury. 

But many are wonderina which k.ind 
of aaent to act. Tbe older CN ("tear 
aas")? Or the more powertul irritant 
aaent,CS? 

The National Advisory Commission 
oa Civil Disorders has indicated in its 
report that CS bas been found by the 
military to be considerably more effec
tive and safer than CN. The Commis· 
sion has expressed a n apinion that the 
only currently available alternative to 
usina CS is applyina potentiaUy lethal 
foree, and has stronaly recommended 
the use of CS before riftes or bayonets. 

Althouah La.ke Erie makes both 
apnts, we recommend es. 
TMINtdoMdoeeiL 

Simply stated • . . CS is the most apt 
to stop a riot so it C:IUI 't restan! Thouah 
all rioten will run out of a cloud of 
either aaent, the bia difference is this .. . 

After 10 minutes or so of "recovery" 
in fresb air, determined rioten may 
have foraotten the effects of CN to the 

point where they're ready to start 
troublc: again, a blockor two away. But 
if they've bad a dosc: of CS, they're 
throuah for the day. (And maybc: for 
the year.) CS has utumtly sobc:ring 
effects on a lawbreaker, induding bum· 
in& sensations and the feeling he can't 
bteathe. These, added to t.he tears, are 
so psycholoaically demoralizing, even 
in memory, that wild horses couldn't 
drag him back. 

Anotber point: CS arenades, prop
erly used, are almost impossible to 
lhrow back. It would be difficullto find 
even a fanatic with the nerve to piek 
one up, witbout a mask. 

Yet, according to a large body of 
impressive evidence, CS has proven 
extremely safe. More and more police 

'departments are switchina from CN 
to CS. And in our experience, not one 
has wanled to switch back. 

Wem more evldence? 
Send for an authoritative artiele on 

tbe subject, which we have reprinled 
with the permission of ORDNANCE 
magazine. 

Ancf let ua k-whet r-MeCI.. 
Lakc: Eric Cbcmical bas been tbe 

leader in CS, ·the first to introduçe it to 
commercial markets in tbe U. S. in 
1962. We continue to offer eitber CS 
or CN in all Late Erie arenades and 

projectiles. Your Lak:e Eric distributor 
wiJl take fast action to supply your 
needs. 

Help wlth 1110N lt&M t.., ... 
Lake Eric Chemic.al is a member of 

Smith & Wesson's arowin& Law En· 
fo rcement Oroup, manufacturen whose 
aims and produelS all share one char· 
acteristic: dedication to the profes
sional.ism of the American police of
ficer and to the proceelion of the public 
he serves. 

Tbe group now includes, in addition 
to Smith & Wesson and Lake Erie: 
General Ordnance Equiprnent Corp. 
(CHEMICAL MACE•) ; Stcpbenson 
Co. ("Speedalyzer" radar, BREA TH· 
AL YZER•, Minuteman resusc:itators) ; 
and Dominator Company (electronic 
sirens, radar) . 

Contact rour &.Me &te Dlatrtbutor. 
And for reprints of this advertise

ment , the artiele mentioneet above, or 
our cataloa . . . Write to Lake Erie 
Cbemical Oivision, Smith & Wcaoo, 
Rock: Creelc, Ohio 4-4084. (Cabk 
Address: LECCO, CLEVELAND.) 

~MmCÀmWQSO~ 
_ .. ", ... ~-oiiOoU.S,A.

M ..." NW~Ity M .. ttN .etl#. 



De massale vorm van aktievoerenJzools die zich 
de afgelopen Jaren binnen de anti-kernenergie
beweging ontwikkeld heeftJheeft in sept.81 een 
flinke knauw 9ekrepen . 
We kregen te maken met kriminalisering door de 
overheidJondersteund door zich organiserend 
rechts geweld.We ziJn weggeQast en geslagenJaf
gestraft.Gevolg is een 9rote verwarring:veel 
mensen vragen zich af of ze dit soort oktles 
nog wel willen. 
De landeliJke nartiJpolitiek komt dit goed uit ~ 

de ''linkse" partijen proberen opnieuw vat te 
kriJgen on de anti-kernenergie-beweqin9. Vandoar 
dat het LEK ineens met nieuwe aktievoorstellen 
in dit gat.springt , 
Allemaal P09in9en om de sterkeJbosisdemokrotiese 
beweqin9 de dos om te doen . 
Wij hebben niet voor niets 9ekozen voor dit 
soort akties.En het heeft 9rote konsekwentles 
als we ons die zomaar weer of laten nokken. 
Maar om door te gaan zullen we ons 9oed moeten 
voorbereiden .Hiervoor doen we ook konkrete 
sugÇlesties . 

mei '82 

prijs: f 2 ,50 
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