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INLEIDING 

Beste mensen, 

U hebt de ee~ste b~ochu~e in handen van 'SO+ tegen kern
ge'l.l1etd' 
De brochu~e blinkt niet van k~atiteit~ ~e hebben haa~ 
namel-ljk op zee~ korte termijn moeten samenstel le·n. 
In de toekomst aal er onget'l.l1ijfeld mee~ uit onae handen 
komeno Ondertussen hopen '1.11ij dat zij voldoet ats eerste 
kennismaking met 150+ tegen kernge'l.l1etd 1 

De brochure geeft aan de hand van persoonlijke 'state
ments' en het intervieu'lû met Rie Osset~ een van de 
ini-tiatiefneemeters van 50 ptue" een indruk hoe üJij 
ouderen ons kunnen en üJilten inzetten voor een veilige 
en schone 7Veretd. 
Nu kan de indruk geüJekt zijn dat 150 Ptus' reeds een 
zeer goed draaiende o~ganisatie is. Altes behalve dat. 
'SO Plus' kent pas een zeer korte geschiedenis" Zaten 

'lûe daar dan ook mee beginnen: 
ongevee~ drie 'lûeken (!J voor het Dode'lûaard-protest van 
september 1981 hebben een paa~ mensen" onder üJie Rie 
Osset" de moed opgebracht om" ter ondersteuning van de 
jongeren en om te laten zien dat ook ou~eren zich beüJust 
zijn van het gevaar van kernenergie~ te proberen een zo 
groot mogeliJke groep mensen naar Dode'lûaard te krijgen. 
Met name Rie Ossel en Lot Schouten hebben het voo~tou~ 
genomen. De oproep van Rie om als 'SO Plus' tegen de 
kerncentrale in Dode7Vaard te protesteren had op ver
schitlende manieren sukses. Ten eerste:heet veel oude
ren zijn over de streep getrokken en hebben gehoor ge
geven aan de oproep. In Dode'lûaard waren die zondag" 
20 september" zo'n 800 so-p'Luse.ere aanüJezig. Veel 
jongeren hebben de ondersteuning van ouderen als iets 
ge~eldigs erva~en. Zij hebben onze komst naar DodeüJaard 
ale een Zichtpunt in de aktie meegemaakt; in de angstige 
sfeer gaf de komst van de '50 Ptus' 7Veer richting aan 
denken en handeten. Ten tüJeede:ook de overheid is onder 
de indruk geraakt; We kunnen lJJet stelten dat de overheid 
goed geschrokken is dat ook üJij" ouderen" de straat op 
zijn gegaan om onze stem te verheffen. Ondanks de vete 
'goede' raadgevingen om in.plaats van naa~ Dodewaard te 
gaan" in Den Haag te demonstreren hebben ~ij ouderen 
voet bij stuk gehouden; .De dreigementen van de ove~heid 
hebben lJJe naast ons neerget~gd en üJe zijn gegaan. 
Onze komst is een rustgevende faktor gebleken" zolJJet naar 
de overheid toe" als naar de jongeren. Ook op 26 septem
ber" de dag van de demonstratie in Arnhem" waren er onge
veer 8000 (!) ouderen aan~ezig. Zij hebben gedemonstreerd 
tegen kernenergie en tegen het optreden van met name de 
pLaatselijke autoriteiten tijdens de aktielJJeek; 
Er is ook nog een derde effekt van de op~oep" nametijk 
dat heel veel van ons DOOR ~itlen gaan• Heet velen willen 
het niet laten bij Dode~aard of bij de internationale 
vredesdemonstratie in AmstePdam. Ook in de ~oekomst moet
en ~ij ouderen onze stem verheffen. Samen met de jonge~en. 
Op een gelJJeldloae manie~ onze bezorgdheid uiten over de 
versch~ikkelijke bedreiging van atoomge~eld. 



Op dinsdag 3 november heeft een groep van ongeveer 30 
mensen~ uit hee~ NedevZand~ gepraat oveP hoe '50 Plus' 
in de toekomst vePder gaat. Op deze bijeenkomst is be
sloten dat we zoveel mogelijk plaatselijke en regionale 
'50 Flus' groepen pvobr~n te organiseren. Ondertussen 
zijn er al tientalten kontaktadressen in het hele land. 
Ook is er een landetijk kontaktadres en gironummer. 
Bestoten is ook dat we ge~eldtoos en in solidariteit met 
jongeren ons zullen inzetten voor een schone en veilige 
"tJJe:roeldr 
U kunt zich voo:roatellen dat er nag onnoemelijk veeZ "tJJe~k 
verricht moet lJJorden; er moeten per regio~ stad of hlijk 
groepen '50 Plus' komen die de informatieverspreiding 
en organisatietaken in hun regio~ stad of üJijk 7JJiiten 
verzorgen. U kunt voor verdere informatie terecht bij 
ons landelijk adres: 1 50 PLUS'~ VeldlJJeg 82~ Koekange 
telefoon 05288-330, 
Om u een idee te geven van hoe ,1angeren basisgrooep.rm 
hebben opg~zet en hoe zij er mee omgaan hebben ~ij in 
deze b~ochure ook een stuk opgenomen over 'basisgroep
en en basisdemokratie'. TlJJee begrippen die VGe~ ge
hoord worden als men spPeekt over het jongerenprotest 
tegen kernenergie en atoombewapening. 
Basisgroepen zijn als volgt omschreven:groepen die 
per wijk~ stad of regio georganiseerd zijn. Een groep 
verzorgd in principe de mobilisatie voor een aktie 
of demonstratie~ door bijvoorbeeld met plaatselijke 
kranten kontakt op te nemen~ inlichtingen te verstrek
ken aan wijkcentra~ bejaardenhuizen te bezoeken etc. 
etc. Onze bedoeling is nu NIET om de jongeren-basis
groepen te imiteren. Wij ouderen zoeken onze eigen 
vormen en manie:roen. Het artikel 'basisgroepen en 
basisdemokratie; dient slechts ter illustratie. Veel 
zal onduidelijk zijn en blijven. Toch denken we dat 
het goed aangeeft dat het niet a~leen maar gaat om het 
tegenhouden van ke~nenergie en atoombewapening; het 
gaat om de opbou~ van van een mens- en milieuvriende
lijke samenleving. Basisgroepen lJJillen daar zelf aan 
meewerken. 

Tot slot noemen 7JJij nog het gironummer van '50 Plue' 
voor het geval u ons financieel wilt steunen; Uw 
bijdrage kunt u dan storten op nr; 4295032~ t.n.v. 
Pesch~ Koekange o~v.v. '50 Plus tegen ke~nge~etd' 
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TEGEN DODEWAARD 

Iemand die geen toekomst ziet moet niet tegen ker•nene1•gie vecht
en maaP tegen zichzelf. 

Op 30 septembero~ vlak na de Dodewa.ar'd aktie hebben Susan van 
Putten en Flans kt•·ikke een gesproek met Rie Ossel, een van de 
initiatiefneemste:r> l)an de gPOep ,50 plus tegen ker>nener>gie. 
HieP onder> PO Zgt een vel"s Zag van het gespr>ek 

Rie vertelt: 
"Drie weken voor de aktie vroeg 
ik aan mijn zoon of hij het gek 
zou vinden dat ik met een hele 
groep ouderen naar Dodewaard 
zou gaan". 
Een paar dagen later was de op
roep aan alle ouderen om de 
jongeren in hun protest tegen 
kernenergie te ondersteunen, 
de deur uit. Bijna alle kranten 
en radio-omroepen hebben de op
roep van Rie overgenomen. Dat de 
pers aan de verspreiding van de 
oproep goed heeft mee geholpen 
is een van de lichtpuntjes ge
weest van de aktie tegen de Do
dewaard kerncentrale. 

Waa:r>om nu juist een oppoep aan 
ouder-en. 

Rie: "Wij moeten als groep mens
en van boven de 50 samen met de 
jongeren tegen kernenergie demon
streren. Daarvoor moeten we de 
oudere generatie over de drempel 
helpen. Je hebt bet gezien: jong
eren gaan anders gekleed, sommi
gen maken hun gezicht zwart. Voor 
mij is dat niet zo belangrijk, 
dat ze anders gekleed gaan. Ik 
kijk achter de zwarte gezichten 
om te zien wat die jongeren beweegt 
om tegen kernenergie te protest 
eren. Maar iemand die voor eerst 
meedoet en een jaar of 50 of 60 
is, achrikt zich rot. Daarom moe
ten we ook proberen om mensen over 
te halen om die drempel te nemen. 
Hen te helpen in te zien dat het 
om alledaagse dingen gaat wanneer 
mensen tegen kernenergie zijn en 
de stao genomen hebben om te pro 
testeren. 

VerteZ eens, hoe is dat bij jezelf 
gegaan. 

"Dat is een heel verhaal, spannend 
wel. All.es wat met atoomenergie 
en kernbewapening te maken heeft, 
houdt me al jaren bezig. Zo iets 
groeit langzaam, allerlei zaken 
en factoren spelen daarin een rol. 
Vaak is een ingri.jpende gebeurte
nis in een mensen leven dirakte 
aanleiding tot het nemen van de 
stap. Kort geleden kwam mijn 
laatste kleinkind, he~ is moge
lijk dat dat van binnen iets los 
heeft gemaakt. Voordat de 'laat
ste' geboren werd heb ik de vre
desmars van Noorwegen naar Parijs 
gevogd. Dat heeft een geweldige 
indruk op mij gemaakt. Het was 



grandioos, J'appaners, mensen van 
allerlei nationaliteiten, van al
lerlei phl.image ook waren erbij. 

Die mensen deden gewoon wat, ze 
gingen zoveel kilometer lopen, 
van Noorwegen naar Parijs." 

Het was nog niet bij Rie opge 
komen om zelf iest te ondernemen. 
Totdat het bekend werd dat de 
Dodewaard-Gaat-Dicht beweging weer 
in september een blokkade-aktie 
zou voeren tegen de kerncentrale. 
Het had netzo goed een andere ak
tie kunnen zijn, vertelt Rie, bij
voorbeeld iets van Greenpeace of 
van het IKV. 

"In gedachten zag ik al die jonge
ren ploeteren in de modder en re
gen. Ik dacht, dat kan i.k ook, 
Maar ik wist da.t ik niet in mi.jn 
uppie zou moeten gaan. Heel veel 
mensen van mijn generatie moesten 
naar Dodewaard komen. De oudere 
generatie moets de jongeren steu
nen. Dat jongeren aktie voeren is 
eigenlijk een schreeuw van:ach, 
mensen luisteren jullie nou toch. 
Niet alleen de autoriteiten moe
ten luisteren, maar iedereen. Ik 
heb geluisterd naar wat jongeren 
op hun manier zeiden. 's Avonds 
was mijn zoon hier met de kleine, 
en ik vroeg hem hee hij het zou 
vinden als ik naar Dodewaard zou 
gaan. Zijn ogen begonnen te glin
steren. en hij zei dat hij het een 
grandioos idee vond. Ik moest niet 
alleen naar Dodewaard gaan maar met 
een paar duizend. 
Maar ja, hoe krijg je een paar dui
zend ouderen bij elkaar om samen 
naar Dodewaard te gaan. Ik had nog 
nooit gehoord van basisgroepen en 
sinds kort eerst van de Dodewaard
Gaat-Dicht beweging." 

Hoe ben je te werk gegaan in het 
organiseren van het geheel?. 

Rie: "Na veel telefoontjes kwam ik 
bij Dolf Jansen terecht. Dolf is 
aktief lid van de basisgroep Dode
waard. Hij was erg enthousiast maar 
betwijfelde of het plan uitvoer
baar was. Hij bracht me in kontakt 
met Lot Schouten. Maar Lot tobde 
met baar gezondheid, toen beb ik 
Nij~egen geprobeerd. Ook daar dacht
en ze het in Keulen te horen don
deren. Ik moest mensen vinden die 

me konden helpen het een en het 
ander helpen op te zetten. lilaar bet 
sekretariaat in Nijmegen had beloofd 
geen adressen te zullen vrijgeven 
aan derden. Ze hebben me toen aan
geraden een briefje te schrijven 
wat dan meegestuurd zou kunnen word
en met de Dodewaard-notulen. 
Ik had er niet veel hoop op dat 
dat veel zou he1pen, ik moest bin
nen drie weken een paar duizend 
ouderen zien op te trommelen. Ze 
dachten daar in Ni.jmegen dat ik 
niet goed snik was. 
Trouwens ik heb zelf ook niet gewe
ten wat ik aanhaalde. 
Vrijdags belde Lot op, ze wilde 
meehelpen. Ik natuurlijk hardstikke 
blij. Ik zei tegen haar: ze vinden 
het allemaal heel mooi maar niemand 
helpt mee. 
Samen met Lot heb ik een oproep op
gesteld. Deze aan Nijmegen doorge
geven zodat zij de oproep op een 
perskonferentie konden voorlezen." 

'Perskonferentie' was voor Rie nog 
een vreemd woord, maar de volgende 
dag begreep ze de inhoud ervan. De 
KRO, de VARA, Radio Oost en de zie
kenomroep stonden op de stoep voor 
meer informatie. Dankzij de pers 
kwam de zaak goed aan het rollen. 
Veel reakties kwamen los, goede 
maar ook boze. Zeker toen Rie een 
keer in de fout ging door te stellen 
dat alle mensen tegen kernenergie 
zijn. 
Ook op het landelijk overleg van de 
basisgroepen tegen kernenergie moest 
de oproep toegelicht worden. 
Rie: "Lot zei, kom maar niet te 
vroeg, om een uur of twee, want 
het heeft toch geen zin om de hele 
vergadering bij te wonen. Je ver
veelt je dood daar, er wordt nogal 
wat gezwamd voordat ze tot beslui
ten komen. 
Daar op het landelijk overleg heb 
ik gezien hoeveel mensen er met 
kernenergie bezig zijn. Ik heb om 
het hoekje gekeken en ik moet zeg
gen dat ik die jongeren een pracht
stel vindt, echt waar". 

Het was nu zaak om de trein in be
weging te houden. Maandag een ver
gadering over de route van de de
monstratie, dinsdag een perskonfe
rentie. Na de uitspraak van de bur
gemeester van Dodewaard dat de •oud
jes• maar beter in Den Haag konden 
gaan demonstreren, was het hele-



maal hot news. De autoriteiten kon
den openlijke steunbetuigingen voor 
de 'raddraaiers en staatsgevaarlijke 
relschoppers' niet gebruiken.Dat 
paste niet in hun scenario dat ge
baseerd was op een flinke afstraf
fint van de demonstranten. 
"Steeds heb ik gehamerd op die hele 
brede kring van mensen die ik wil 
bereiken. Ongeacht geloof of poli
tieke overtuiging, rang of stand. 
Iedereen die tegen kernenergie, 
laat die inhaken. OP die basis moet 
de aktie ook na Dodewaard doorgaan". 

Nu zeg je dat het protest tegen kern
geweld zo breed mogeZijk gesteUnd 
moet ~o1~en~ dat iedereen die tegen 
kernenergie is moet inhaken. 
Maar hoe Ugt dat nu bij mensen die 
voor kernenergie zijn~ ga je daar net 
zo makkeZijk mee om ats met tegen
stande'!'s van kexonenergie en-be!vape
ning?. 

"Dat zal ik je vertellen: mensen die 
voor kernenergie zijn, maar open 
staan, daar kun je mee praten. Voor 
of tegen standers die zeggen dat er 
geen toekomst meer is, die sluiten 
onherroepelijk iedere diskussie en 
ieder kontakt. Met die mensen praat 
ik niet, Tegen hen zeg ik alleen 
dat ze moeten proberen een toekomst 
te vinden. Want leven zonder toe
komst is geen leven. Het leven is 
is een toekomst waard, ook al ben 
je tachtig jaar. Voor of tegen kern
energie zijn is ook voor jongeren, 
die in Dodewaard aktievoeren het 
probleem niet, bij hen ligt het 
probleem hoe ze een toekomst voor 
zich zelf kunnen vinden. Want een 
mens zonder toekomst is als een 
mens zonder ogen, zonder gevoel en 
zonder waarneming. IEMAND DIE GEEN 
TOEKOMST ZIET, MOET NIET VECHTEN 
TEGEN KERNENERGIE MAAR TEGEN ZICH
ZELF". 

Hoe heb je de aktie in Dodewaard 
e:rval'en. 

Voordat Rie begint te vertellen hoe 
ze de Dodewaard aktie heeft meege -
maakt krijgt van Thijn er goed van 
langs. Door zijn uitlatingen - dat 
er geen blokkades geduld konden 
worden, zelfs niet voor twee uur -
heeft Goldberg (burgemeester van het 
dorp Dodewaard) fiat gekregen om de 
boel te verstieren. Ook 'rechts' 
heeft daar profijt van getrokken, 

volgens Rie. 
"Het is onbegrijpelijk, gaat ze 
verder,"dat van Thijn zoiets kon 
zeggen. Hij wist toch, of had dat 

in ieder geval moeten weten dat 
GVldberg er op uit was de boel in 
het honderd te laten lopen". 
Ook Goldberg wordt zijn plaats ge
wezen: "De burgemeester wilde van 
de demonstrant een vijand maken, om 
hem vervolgens a:t te straffen." 
"Wat er in Dodewaard is gebeurt is 
een grote schande geweest. Het is 
met geen pen te beschrijven. Dat 
dit in Nederland kon gebeuren. 
Door die hele situatie ben ik weer 
met een been in de toestand v·an 
veertig jaar terug gekomen. Dingen 
die ik absoluut had willen verge
ten, dingen waar ik zelfs niet met 
mijn kinderen over gesproken heb, 
dingen die ik in het verzet heb 

meegemaakt, komen weer naar boven. 
Het komt er allemaal weer uit. En 
ik denk dat een heleboel ouderen 
met mij dat gevoel gehad hebben. 
Wat er in Dodewaard is gebeurt mag 
nooit weer in Nederland gebeuren. 

Maar denk je niet dat dePgeZijkB 
dingen juist vaker zutZen gebeu
J:Oen. A Za Je naar Dode!Paal'd teJ."U(J
kijkt zie je dat het optl'eden van 
de overheid harder is ge~est dan 
ooit tevoJ:Oen. Niet alteen van over
heidskant~ el" komen nu ook aZter
Zei rechtse gPoeperir~en op die 
van zich ~ten horen •••. 
Hoe zie jij dat vooJ:O de komende 
akties?. 

"Ik zal je vertellen, we waren met 
alle vijftig-plussers naar de mi.d
denbl.okkade gegaan. Vooraan stond
en Evert,Lot en ik. We kwamen eerst 
voor de ME in gevechtsteneu te 
staan, die als. robotten gehoorzaam
den aan het bevel zich om te kleden 



in vredestenett. Daar hebben we zo 
(Rie balt de vuisten,witte knokkels) 
en als Lot of iemand anders had ge
zegd 'we gaan door', dan hadden we 
uit een mond gehoord: 'we gaan door' • 
We stonden daar en er was er niet 
een bang voor een klap of voor traan
gas. Ik ben er van overtuigd dat 
als we door waren gegaan dat er 
klappen waren gevallen. Absoluut. 
Maar dat wilden we niet. We wilden 
laten zien dat we, ja zelfs tenkoste 
van kleineren - want ze hebben ons -

als kleine kinderen behandeld - ge
weldloos wilden blijven. We zeggen 
niet dat de ME onze vijand is. Dat 
hebben ze nou wel steeds getoond en 
ze komen ook over als onze vijand. 
MAAR DAT HOEFT NIET. 
Steeds moeten we blijven praten, met 
de politie en met de ME. Met de 
plaatselijke autoriteiten., omdat 
wij duidelijk moeten maken dat wij 
niet thuis zijn voor geweld." 

30 september,'81. Harderwi.jk. 
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OUDEREN 
Een aantal vijftig-plussers ve:r
tellen hoe zij er toe gekomen 
zijn zich in te zetten voor de 
strijd tegen ke~nergie en kern
wapens 

Toen ik op zondag 20 september 
n.aar Dodewaard ging was ik mij er 
niet echt van bewust dat op die 
dag 50+ ers uit het hele land 
zouden kom~n om solidair te zijn 
met de jongeren. Het was voor 
mijn gevoel zo'n beetje een één
mansaktie, omdat ik langzamerhand 
woedend ben over het gehannes met 
veiligheid en vrede in onze par
lementaire democratie. 
Het was een geweldige ervaring om 
te ontdekken dat je niet alleen 
bent. Dat er allerlei volk aanwe
zig is. Geroutineerde demonstran
ten die het al 27 keer meegemaakt 
hebben. Een vader met zijn kinde
ren. Dames op stadse schoenen in 
de blubber en anderen met rubber 
laarsen. 
Ik ben er een beetje door veran
derd. Weet op eens weer dat ik 
er vroeger mee bezig was en toen 
geloofde dat onze wetenschappers 
wel op tijd oplossingen zouden 
vinden. Dat politici het niet zo 
ver zouden laten komen dat mensen 
echt gevaar zouden lopen. Dat het 
alleen maar angst zou zijn en ge
brek aan vertrouwen in onze eigen 
kracht. 

En ben ik dan nu wél bang? Welnee, 
alleen maar woedend dat mensen na 
twee wereldoorlogen en na Vietnam 
en een heleboel andere moordpar
tijen nog steeds bereid zijn om 
een bom in de tuin van de buurman 
te gooien. In. de hoop dat ze er 
zelf goed afkomen. Dat we de vei
ligheid in dorpen en steden in 
gevaar brengen door technische 
monsters te kweken die we niet 
aan kunnen. 

in PROTEST 
Ik ben blij om met andere 50+ ers 
op te komen voor een geweldloze 
samenleving. Daarmee moeten we in 
ons eigen land beginnen. Dodewaard 
moet dicht en de kernwapens de 
wereld uit - om te beginnen uit 
Nederland. 

Pieter de Ruyter, Rheden 

I 

Beste mensen, 

Waarom demonstreert u niet mee? 
Omdat u zich te oud voelt of niet 
durft? Bent u bang dat ze zullen 
denken: hoe ouder hoe gekker? 
Wij durfden ook niet, ondanks aan
dringen van onze kinderen, om te
gen de atoomdreiging openlijk te 
demonstreren. 
De jongeren hebben al zoveel ge
daan en wij zijn toch ook bezorgd 
en bang voor de gruwelijke drei
ging van kernwapens en het pro
bleem van kernenergie. Wij als 
ouderen kunnen toch niet thuis 
blijven om toe te kijken wat er 
over onze hoofden heen gebeurt. 
We hebben kinderen en kleinkin
deren. Mensen wordt toch wakker, 
in vredesnaam waar zijn we mee 
bezig? 
Wij vonden dat we iets moesten 
doen en hoorden de oproep voor de 



radio om als 50+ ers geweldloos 
mee te gaan demonstreren met de 
jongeren samen. Om achter hen te 
gaan staan en ze te helpen, als 
ze ons nodig hebben. We hebben 
het in Dodewaard gezien; tegen de 
jongeren durfde 'het gezag' flink 
tekeer te gaan, maar met ons wis
ten ze niet zo goed raad. Ze keken 
er van op dat wij ouderen naar 
Dodewaard gegaan waren om tegen 
de kerncentrale te demonstreren. 
Dat ook 50+ ers de straat waren op 
gegaan. In het begin wisten wij 
he~ ook niet zo goed. toen we 
voor de keus stonden om naar Dode
waard te gaan of thuis te blijven, 
moesten we iets overwinnen om toch 
mee te doen. Burgerlijke ongehoor
zaamheid, dat zijn wij ouderen 
niet zo gewend. Kaar dit is zo'n 
zaak van leven en dood dat wij 
er iets tegen willen doen. 
Daarom mensen: Kom uit uw huizen 
en protesteer samen met jonge 
mensen tegen het kerngeweld. 

Wij willen volkomen geweldloos de
monstreren, zijn niet aangesloten 
bij welke organisatie of partij 
dan ook, wij willen niet in een 
hokje geduwd worden, maar zijn 
gewoon bezorgde ouders en groot
ouders, die na lang aarzelen de 
stap hebben genomen. 
wij rekenen bij de volgende demon
stratie ook op U, 
fam. Alders 
Baanderastraat 24 
Alblasserdam. 

Amsterdam, 
9 november 1 81 
Hoe ik er toe ben gekomen mij 
aktief in te zetten voor de AKB, 
de antikernbeweging. 
Uijn belangstelling was al enige 
tijd gewekt omdat mijn kinderen 
zich al jaren inzetten tegen het 
atoomgeweld, kerncentrales enz. 
De kinderen en ik hebben hier 
veel over gepraat, maar aktief 
was ik nog niet omdat ik mij als 
oudere vrouw verloren voelde 
tussen al die jongeren die demon
streren.Totdat ik op een morgen 
een vrouw op de radio hoorde pra
ten. Zij riep ouderen op om mee 

te demonstreren in Dodewaard voor 
de sluiting van de kerncentrale. 
Ik was meteen enthousiast.Ik heb 
dan ook meteen contact opgenomen 
met Radio Stad en wijkcentra's 
om andere mensen hier op te at
tenderen. Toen kwam de bewuste 
zondag in Dodewaard, waar wij met 
een groep '50 plus' de modder en 
de vermoeidheid trotseerden. Daar 
in Dodewaard was het voor het 
eerst dat een grote groep van on
geveer 500 ouderen jongeren een 
steuntje inde rug gaven in hun 
protest tegen kerngeweld. Ik was 
ontroerd te merken hoeveel moeite 
en ontbe~ingen de jonge mensen 
zich moesten getroosten om dagen
lang in de regen en de modder 
standvastig te blijven voor hun 
ideaal. Dllr ben ik me pas echt 
bewust geworden dat ook wij ou
deren ons moeten inzetten tegen 
alle vormen van kernwapens en 
atoomgeweld. 
Na Dodewaard kwam Arnhem, waar na 
schatting 10 maal zoveel ouderen 
meeliepen. Ook hier werd ik na 
vele ges~rekken steeds meer over
tuigddat wij mee moeten doen met 
de jongeren in ons streven naar 
vrede. 
Nu ik dit schrijf staan we voor 
wat misschien wel de grootste 
geweldloze demonstratie van onze 
tijd gaat worden, 21 november in 
Amsterdam. Juist op 'geweldloos' 
leg ik de nadruk. Op een lande
lijke bijeenkomst hebben wij ou
deren een viertal uitgangspunten 
voor toekomstige akties opgesteld 
namelijk: 'ons manifesteren als 
50 plus', 'samenwerken met jon
geren', '50 plus-ers blijven ak
tief in de strijd tegen kernener
gie' en 'geweldloos'. 
Voor ons ouderen is het grootste 
gedeelte van ons leven voorbij, 
maar velen van ons hebben kinde
ren en kleinkinderen, waar wij 
een leefbare wereld voor moeten 
achterlaten. Immers een wereld 
vol atoomwapens is een verloren 
wereld. 
U 50 plus roep ik op, laat uw 
stem horen, demonstreer schou
der aan schouder met de jonge
ren en blijf aktief ook na 
21 november.Met z'n allen staan 
we sterk. 

Benny Maurik, Amsterdam. 



Wat dééd Dien 
eigenlijk in 
Dode1Maa .. d? 

Fat gebeurode eP in Dodefûam.td? 

.Tn de media zijn ~ benchten 
oVeP de gebeuPteniseen tijdens 
de blokkade van de Dodewaard
centpale onvolledig en eenzijdig 
geb16eet.. Met name TMt betr-eft het 
probleem 'raddraaiers'. Dit kPeeg 
voZop aandacht in de kPanten. 
Sommigen maakten helemaat iets 
.fraais van de berichtgeving; 
sij stelden namelijk dat de 
50+ zich zou hebben gedistanci
eerd van de gebeur>tenissen -
het vernie l.en van aft'asteFingen$ 
platgelopen landerijen etc. -
in DodewaaPd. Tegen()'l)e:r deze 
O'l)e:rbe Uohting van het optreden 
van de aktievoer>ders staat het 
in rookgordijnen hullen van het 
overheidsoptPeden. 
EVePt Huisman uit Z~Zle zet 
hieronder> de zaken nog eens 
op een Pi,jtje: 

~llereerst dit: Ik wil uit
drukkelijk stellen dat de 50-
plussers zich niet tegenover de 
jongeren wilden stellen maar 
juist achter ben staan. Wij 
hebben de jongeren in Dodewaard 
willen steunen in hun strijd 
tegen kernenergie. 
De door 50+ voorgenomen stille 
demonstratie, op zondag langs 
de centrale, was mede bedoeld om 
een depolarisatieproces op gang 
te brengen. We hadden voor de 
aktie al een zeer gespannen 
sfeer gevreesd. De stille demon
stratie hebben we echter maar 
ten dele kunnen uitvoeren; de 
burgermeester van Dodewaard 
wilde -op z'n zachtst gezegd
niet meewerken en we kregen geen 
toestemming om de centrale te 
naderen. Daarom hebben we een 
kwartier lang op 500 meter van 
de centrale, oog in oog met de 
ME een waardige demonstratie 

gehouden. Honderden jongeren 
hebben zich toen bij ons aange
sloten. De overheid heeft echter 
zelfs voor deze demonstratie geen 
respect kunnen opbrengen; de 
stilte werd verstoord door de 
rondcirkelende helikopter die met 
oorverdovend kabaal boven onze 
hoofden bleef hangen. 
Na een kwartier met de ME gepraa~ 
te hebben zijn we in een demon
tratieve optocht naar het be
leidscentrum gelopen om aldaar met 
de burgemeester tot overleg te 
komen. De mogelijkheden daartoe 
waren echter nihil. Bet duurde 
van 11.00 uur tot 16.30 uur- zo'n 
5i uur- voor wij na uitoefening 
van veel druk de burgemeester in 
bet dorpshuis mochten ontmoeten. 
Het werd echter 18,00 uur voor 
burgemeester Goldberg een dele
gatie van 50+ in de gang van het 
gemeentehuis wilde ontvangen. 
Naar zijn zeggen was er voor 
rustig overleg geen zaaltje be
schikbaar. Hier komen we op het 



kritieke punt. Het werd al snel 
duidelijk dat de overheid niet 
kan steunen op gezagserkenning, 
noch van de zijde van de demon
stranten, noch van de bevolking. 
In zo'n situatie, wanneer de 
overheid alleen staat en niet 
langer geloofwaardig is,is bruut 
geweld de enige oplossing om de 
macht te kunnen blijven uitoefen
en. In Dodewaard werd dan ook 
veelvuldig gebruik gemaakt van 
allerlei geweldsmiddelen. 
Het was te verwachten dat de ME 
de blokkades zou ontruimen. Voor 
de aktie stelde van Thijn immers 
al dat geen enkele effektieve 
blOkkade geduld zou worden. De 
overheid heeft niet de moed gebad 
de blokkades te accepteren en alle 
vervoer over de rivier te doen 
plaats vinden. Dat de ontruiming
en met onnodig veel traangas en 
stokslagen gepaard is gegaan, is 
een staaltje van moedwillig 
slachtoffers maken. De ontruiming
en zijn ook vergezeld van 
als demonstranten verkleedde poli
tiemensen -stillen- die door 
traangas verstikte mensen in el
kaar sloegen. Dit is het toppunt 
van moedwillige wreedheid en po
larisatie. Mede hierom kunnen de 
vernielingen aan afrasteringen en 
landerijen niet op rekening van 
de demonstranten geschreven word-

en maar eerder op die van de over
heid. Zij, die noch geen kennis 
heeft gemaakt met traangas en 
wapenstok, kunnen zich niet voor
stellen dat je,in tranen en tot 
stikkens toe, rent zonder te 
weten waar je loopt en zonder de 
gelegenheid om je keurig via de 
weg te laten uitroken of neer
knuppelen. 
In een dergelijke situatie waarin 
de chaos aan de demonstranten 
wordt toegeschreven, ligt het in 
de lijn der verwachtingen dat er 
een ogenblik komt dat de ME de 
demonstranten moet beschermen 
tegen de bevolking, Deze paradox
ale toestand deed zich maandag
avond dan ook voor. 
De gebeurtenissen in Dodewaard 
overziende• staat het huilen je 
nader dan het lachen en zelfs 
deze woorden zijn hier misplaatst. 
Een mens staat sprakeloos! Ook 
dit hebben de 50-plussers in b1m 
stille demonstratie tot uitdruk
king willen brengen. 
Tot slot nog dit: dat in Nederland 
een gemeentelijke overheid op 
zo'n wankele gezagsbasis opereert 
dat chaotisch werk onvermijdelijk 
is toont aan dat in een parle
mentaire demokratie - zoals wij 
die in Nederland kennen - nog veel 
werkelijke demokratie ontbreekt. 
De politici en autoriteiten laten 
zich nog veelvuldig kennen door 
gewelddadig denken en handelen. 
Hopelijk komt daarin verandering. 
Dan hoeft kernenergie geen pro
bleem meer te zijn; het zal dan, 
evenmin als de kernwapens, geen 
kans krijgen. Wij 50-plusserskun
nen daartoe bijdragen door in 
solidariteit met de jongeren te 
protesteren tegen een wereld van 
geweld en vernietiging. Ons ant
woord is geweldloos protest tegen 
kerngeweld. 

EVERT HUISMAN 
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HOEZO 
BASISDEMOKRATIE? 

BASISGROEPEN EN 
BASISDEMOCRATIE 

GESCHIEDENIS 

Het idee van basisgroepen 
is er niet één van de laat-
sté jaren. In de striJd tegen 
Franco tijdens de Spaanse bur
geroorlog verenigden de anarchis
ten zich in hechte, slagvaardige 
kernen; de Bürgerinitiative in 
Duitsland, per wijk of regio ge
organiseerd, komen op voor het 
behoud en de verbetering van hun 
directe leefomgeving; in de 
Verenigde Staten hebben zich al 
sedert jaren zogenaamde affinity
groups gevormd die zich sterk ma
ken voor de sluiting van kern
cèntrales. Nederland echter kende 
iets dergelijks niet- tot vier 
maart 1979. 
Die dag in maart mocht het UCN
complex in Alemelo zich verheugen 
in de belangstelling van zo'n 
veertigduizend mensen die een 
ouderwets georganiseerd demon
stratie liepen. Ouderwets, 
dat wil zeggen: met veel partij
politiek gekonkel bekokstoofd en 
met een verbleekt actiedoel: tegen 
de uitbreiding van de UCN. De frus
traties die dat opleverde bij een 
aantal mensen werden omgezet in 
een driftig zoeken naar een ande
re manier van actievoeren, 66n 
waar meer persoonlijke betrokken
heid bij was en waarvoor je je 
eigen lijf in kon zetten. Een 
manier van actievoeren die niet 
voort kwam uit een of ander ab
stract ideaal, of een geldeall
searde abstractie. Mei 1979 
haalde de eerste BAN-actie 
(Breek Atoomketen Nederland) 
de kranten. BAN stond voor di
recte, geweldloze actie van 
kleine groepjes mensen die el
kaar volledig vertrouwden. 
Actie tegen kernenergie in 
eerste instantie, maar niet 
alleen dat. 

Ook verzet tegen anoniem gezag, 
voor een maatschappij die vrij is 
van onderdrukking en geweld. 

BASISGROEPEN 

Voor de basisgroepen die in het 
hele land gevormd werden voor de 
eerste Dodewaard-actie in oktober 
1980 stond BAN min of meer model. 
Nu bestaat er een heel netwerk van 
basisgroepen, bestaande qit eensen 
die gemotiveerd zijn door hun in
tense, persoonlijke betrokkenheid 
bij de strijd tegen een blinde 
macht, een blinde overheid, een 
blinde parlementaire democratie 
die ben kerncentrales oplegt, hen 
geweld en ailitarisme als normaal 



voorspiegelt, hen zonder woningen 
laat. De basisgroepen vortrn een 
strijd, niet louter en alleen 
tegen dat ene massieve symbool 
van een repressieve maatschappij: 
de kerncentrale, de verrijkings
fabriek, maar tegen dat ook 
wat die maatschappij in stand 
houdt. Militarisme, legitiem 
geweld, vrouwen- en homo-onder
drukking, woningnood, speculatie. 
Geen strijd vanuit wazige idealen 
of gekopieerd uit een partij
programma maar een strijd die 
gevoerd wordt vanuit concrete 
onderdrukking -seksisme,racisme
die ieder van ons aan den lijve 
ondervindt. 
Daarom i$ de basisgroep niet 
slechts een organisatiemodel, 
het is meer. Het vormt een 
manier van leven, deze basis
democratie. En dat is een be
grip waaraan al doende inhoud 
wordt gegeven: vertrouwen in 
elkaar, gedeelde verantwoorde
lijkheid, zorg om de ander, 
plezier bij alle groots-seri
euze dingen. Geen opgelegd 
gezag, geen hiärarchie. Maatschap
pelijke veranderingen is niet 
iets wat van bovenaf komt - ze 
begint in jezelf. En dó6r jezelf. 

EN DE PRAKTIJK? 

En de praktijk levert de moei
lijkheden, en de onmacht, en het 
jezelf elke keer weer betrappen op 
de gewone onderdrukkende manier 
van met mensen omgaan. Maar de 
praktijk leert ook hoe, moeizaam, 
beetje bij beetje, het verzet 
tegen kernenergie geïntegreerd 
kan worden in de manier waarop 
je wil leven. En dat is politieker 
dan alle partijpolitiek bij elkaar. 
Basisdemocratie is ook niet iets 
van korte termijn. Het is een 
zucht van lange adem, in een 
systeem dat teert op onderhuidse 
en ziedende onderdrukking. Het 
brengt mensen tot zélf nadenken, 
tot eigen wijsheid. Parlementaire 
macht, een hoge plaats in de 
maatschappelijke hiërarchie staan 
niet langer garant voor een auto
matische acceptatie van gezag. 
Daar moet iets voor in de plaats 
komen. Een manier van met elkaar 
beslissen waarbij iedereen betrok-

ken wordt, waar niemand platge
walst wordt door verbaal geweld 
van anderen. Met consensus wordt 
ernaar gestreefd dat te bereiken. 

CONSENSUS EN AUIONOMIE 

Van kernbelang is het, besluiten 
te nemen waarin iedereen zich 
kan vinden. Dat is niet gemakke
lijk .• is niet vanzelfsprekend, 
kost veel tijd. Maar het is het 
waard. Er is een woord voor: 
consensus. Informatie wordt ver
zameld en gedeeld, ideeën worden 
uitgewisseld. Vertrouwen in el
kaar en elkaars bedoelingen is 
essentieel. Dat proces leidt tot 
het nemen van een besluit waarin 
ieder lid van de basisgroep zich 
kan vinden. 
Een gang van zaken die van ieder 
veel inzet behoeft. Onder span-
ning en druk, als je angstig en 
moe en in elkaar geslagen bent
zoals bij massale acties het ge
val is- is het nog veel moeilijker, 
haast onmogelijk om tot consensus 
te komen. Daar komt nog bi.i dat 
iedere basisgroep haar eigen 
uitgangspunten heeft, haar eigen 
streven. Hoe valt dat te rijmen 
met consensus? Een mogelijkheid 
is te erkennen dat iedereen het 
recht heeft autonoom te handelen, 
dan gaat het in de richting van 
decentrale acties, een andere 
is toch te proberen een geza
menlijke lijn te vinden. 

EEN POGING 

Heel vluchtig zijn nu een paar 
aspecten van het basisidee aan
gestipt. Het is niet de bedoeling 
dat de indruk ontstaat dat het 
basisidee het zoveelste absolute 
antwoord is op hoe de wereld in 
elkaar zou moeten zitten en 
waarom ze draait. Verre van dat. 
Basisgroepen en het basisdemo
cratisch model vormen slechts een 
schuchtere poging, een eerste aan
zet van gemotiveerde vrouwen en 
mannen om hun leven in. eigen hand 
te nemen. 
En verzet te bieden waar dat 
noodzakelijk. i.s. 
Daar sta je voor. 

Hans Krikke en Marcel Bullinga 
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