
maandelijks' blad

tegen kernenergie
van en voor de basisgroepen

eerste jadrgang , no v. 1981

pri;s per los nummer / "~O

JO IO: Frans Debets

In dit numme r o .a .

OverheidsÇJeweld
Verslaaen Dodewaard
Optreden teoen het
OSL
Deze rechtsorde is
de onze ni e t
Hoezo bas isderoocra
t i e
Taakg roepen Dod e 
waa r d
Vorro inqsweekend ba 
sisdemocratie
Landel ijk ove r leq
v'a t; is een bas is
« roec>
Aankond Lc I noen

p . 3
p . 4

p . 5

p . {)

p . 8

p • 9

p . 12
r • J 2

p . 11
r • 1 ~

een anti-kernbeweging ?
Tussen aktievoerders in de Anti -Kernbeweging en die i n de vredes - (en anti -mili 
taristische)beweg ing is al van samenwerki ng sprake . Zo waren e r n iet alleen
~teunbetuigingen va n verscheidene I KV - ke r ne n en van r adik a le v red e sgroepen ,
maa r ook daadwe r ke lijke deel name aan de akt ie - en b l o kk a d e we e k in Do d ewaa r d af

'geIopen september. Anderz ijds doen veel anti-Kernenergie-basisgroe pen a ls g roep
of individueel mee aan verscheidene v redesakt ies . Steeds mee r d ringt het besef
door hoe nauw de strijd om kernenergie , om te beginnen uil Nederland , te bannen
samenvalt met de strijd tegen kernbewapening . In sommige kranten werd, in hun
kommentaren op de Dodewaard-akties , dan ook al gesproken over een "a n t i - ke r n be 
weging" .

ba~isgroepenbewe~ing ~Toca zij n
e r ook ande r e ontwi kke l ingen
binnen de vredesbeweging".

VREDESMARS

Zo wera dit jaar ti jdens de
Ge In t e r na t i ona l e Vrede sma rs
(1 - 14 au gus tus ) i n Bei len

Maar er z i j n ove r ee nko ms t e n
in de ant i -kernenergiestrijd
e n de vredesbewegi ng . Zowe l de
slu i ting van Dodew aard, en
daa rmee het breken met een
politiek van ke r nenergie,
als de niet- pl aa t s i ng van
Cr ui s e - r ake t ten , e n d aarm e e
bre ke n met e e n polit i ek van
ke rnbe wapen i ng, zij n be ide
dé t wee poli tieke hang i j zers
waa r we l een zeer groot dee l ,
wel l i c ht een mee rde rheid , van
de bevolki ng voor is , d i e
ze e r we l bi nnen de hu idi ge
maats c ha pp i j ve r wezenl ijkt
kunnen worde n , ma a r waa r
daaren tege n he t pa r l emen t
de ze e i s e n ni e t wi l ov e r ne
me n . Oe on macht van de par l e
men taire democra tie , die
steeds meer mensen op val t,
komen j ui s t bi j deze s peer-

pun t en van de be i de bewe
gingen s te r k aan het l ich t .
Ook daa r om is de ontwikke 
l i ng van de ene beweging
van inv l o ed op de andere .
Toch zijn er belan gr i jke
ve rschi l len aa n t e geven
tussen beide bewe ginge n .
Weliswaa r is de basis voor
be ider s ucces van "bijna
r esultaten" ge l e gd door ,in
eers te instantie,kleine en
ha r dwe r ke nde groepen die
maa r gedeeltelij k gehoor
vonde n b i j de be vo l k ing , e n
he bbe n ze ei nd 70-e r j a re n
een e xp l os i e ve groe i door
gema ak t, een gr oo t deel van
de Ant i-Ke rnenergiebewegi n g
co nc l udee r de dat ze moes t
breken met t rad i tione l e ak
t i e vo rmen, di t in tegenstel
ling t ot he t grootste dee l

van de vrede s be weg ing .
Va nu i t de Ant i-Kerne ne rgie
be~eg ing on t wi kke l de zich
na Almelo ( maart 78) de
basisgroe pen- beweg ing . Bas i s 
de mocratie e n nie t-parleme n
t aire ma ar directe a kt ies
z i j n hiervan kenmerke n .Dit
ko n a l l e e n omd a t bi nnen de
Ant i-Kernbeweging een radi 
c a l i se r i ng plaatsvond. Dit
i s n i et i n de · vr ed esbeweg i ng
gebeurt . Niet doo r de radica l e
vr ede s gr oe pe n maar onder druk
va n het minder vergaande
atoom-pac ifisme va n m. n .
1 . K.V . e n Stop de Neu tront 
bom i s de "ho llandit i s " i
tre den .Een ve el eerde r hiJI.~,---"~

ch l e s t e noemen structuurjf
parleme ntair ge ri ch t e akt 5

zi j n d uidelijke ve r s chilI . ~="".
me t de an t i-ke rnenergie - .------



AFVAL,
ons een zorg

Twaalf-en-een-halve piek voor acht nummers is veel te
weinig. Druk- en lay-out-kosten van een AF'VAL komt
al neer op fl,2S, daarboven op komen de administ.ra
tie- en portokosten. We stellen dan ook voor dat een
abonnement van acht nummers in de toekomst flS,-
gaat kosten. Het steunabonnement blijft op f20,-.
In de losse verkoop kost AFVAL f2,SO.
Met deze verhoging kunnen we ook tegemoet komen aan
wat veel groepen zien zitten, namelijk dat met de
verkoop van AFVAL groepen er fi.nancieel iets aan o
verhouden. Groepen die AFVAL willen verspreiden,
gaan fl,75 betalen ( plus porto), verkoop f2,50.
Omdat we n~et voldoende abonnementen hebben, kunnen
we AFVAL n~et per abonnementspost verzenden. Voor
een exemplaar moeten we nota bene fl,45 aan postze
gels plakken. (Tot nu toe hebben we kans gezien om
een deel via de verschillende universiteiten te ver
sturen, zuiver illegaal. Maar dat kan natuurlijk
niet lang goed qaan.) Zodra we 300 tot 400 abonnemen
ten binnen hebbën, kunnen we AFVAL per abonnen~nts
post versturen, dat scheelt ons echt kapitalen. Dus
probeer zoveel mogelijk mensen te porren voor een
abonnement.

Kontaktadressen

AFVAL moet onder andere gevuld worden met tekst.Men
sen en groepen moeten via AFVAL zo goed mogelijk ge
informeerd worden over wat er aan diskussies, akties
en vergaderingen heeft plaatsgevonden en wat er
staat te gebeuren. Op dit moment moeten we nog ieder
een afbellen om te weten te komen wat er te melden is
Dat is op de lange duur te veel werk. Daarbij komt
nog dat we op zo kort mogelijke termijn tweewekelijks
willen verschijnen.
Met andere woorden, er moet een landelijk informatie
korrespondentienet opgezet worden. Mensen uit vert.
schillende regio' s en steden verzamelen aktie-infor-'
matie om dat vervolgens door te geven aan A~·VAr.. De
opzet is duidelijk: zo kan op een eenvoudige manier
informatie verzameld worden uit de verschillende re
gio's en steden. Mensen die het zien zitten om hier-
aan mee te werken kunnen kontakt op nemen met het re
dáktie-adres.
Uiteraard kunnen ook mensen stukken blijven schrij
ven (geen boekdelen) over wat dan ook. Vermeld dan
wel je naam, adres en telefoonnummer. Wij kunnen dan
kontakt met je opnemen om bijvoorbeeld te overleggen
over inkorten - bij gebrek aan ruimt.e om a~.ikelen

te plaatsen - wijzigingen en extra informati.e.
AfvaL luordt duurder
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voor het eerst gebruik ge
maakt van basisgroepen en
besluitvorming door middel
van concensus.Zo'n 1200 deel
nemers van verschillende na
tionaliteiten kwamen in het
"vredesdorp" bij elkaar.
Naast Nederlanders waren er
veel Duitsers( ± 500 ) en
groepen uit m.n. Denemarken,
Italiä,Spanje,Zwitserland en
Frankrijk.Opvallend weinig
Belgen waren aanwezig, de
vredesbeweging is daar niet
erg sterk.De Nederlandse
sektie had deze mars voor
bereid en gekozen voor een
opzet door middel van basis
groepen en -democratie.Dit
was hun al bij de ervaringen
van de vorige mars gebleken.
Een deel van de deelnemers
kwamen al in basisgroepen,
m.n. Duitsers en Nederlan
ders.Vele anderen hadden
echter nog nooit van basis
groepen en concensus gehoord.
Gaandeweg bleek dat vooral
de Italianen zich scherp
gingen afzetten tegen de ge
kozen structuur. Daarbij
bleek ook dat er verschillen
de motieven voor de deelname
waren.Een groot aantal wil
den aktievoeren, terwijl an
deren er een alternatieve
vakantie in zagen. Sommige
basisgroepen wilden wel
nieuwe mensen opnemen ande
ren weer niet.Ondanks deze
problemen bleek toch dat
iedereen in een basisgroep
ingedeeld kon worden en dit
ook wilde.
De redenen waarom de orga
nisatoren de opzet met ba
sisgroepen kozen zijn nage
noeg dezelfden als die bij
de anti-kernenergie-basis
groepen. Wel verschilde de
wijze van besluitvo~ming.

M.n. de Duitse al bestaan
de basisgroepen droegen
hiervoor het model aan.
Vanuit de ± 50 basisgroepen
werden vertegenwoordigers
aangewezen die in een "tus
senraad" de voorstellen be
spraken.Vanuit die tussen
raad werden dan weer nieuwe
vertegenwoordigers aange
wezen voor de uiteindelij
ke Vertegenwoordigersraad.
Daar werden de ideeän be
sproken en de informatie
ging weer terug naar de ba
sisgroepen.Van daaruit weer
dezelfde weg naar boven en
werd in de Vertegenwoordi
gersraad de concensus ge
toest.Vooral omdat onder de
basisgroepen verschillende
opvattingen over concensus
heerste, verliep het niet
altijd even vlekkeloos.
Een aantal vond dat concen
sus in hield dat de te ne
men aktie-besluiten "gedra
gen" moest kunnen worden en
dat niet dus iedereen daad
werkelijk mee moest doen bij
de uitvoering ervan.Anderen
stelden die eis wel.Daar
door werden al gauw ver
schillende "harde-aktie"
voorstellen omgezet in de
monstraties.Het betekende
ook dat alle voorstellen in

alle overleggen besproken
werden, ookal hadden ze bij
vaststellen van raam-voor
waarden buiten het overleg
om kunnen worden uitgevoerd.
Terwijl een basisgroep in
al het rumoer het oude mid
del van "veto" invoerde.De
overleggen werden toch al
bemoeilijkt doordat alles
in verschillende talen ver
taald moest worden.Het is
dan ook logisch dat niet
elke basisgroep bij de gehe
le besluitvorming betrokken
was.Dat bleek wel bij de
ui tvoering van sommige ak
ties( zoals de verhindering
van de sight-wacht) waar
ter plekke de aktiebesluiten
nogmaals uitgelegd moesten
worden.Ook de tussenraad
bleek geen succes,na hier
een keer mee geäxperimen
teerd te hebben verdween de
ze al snel.
In de voorbereiding van de
vredesmars werd wel verwacht
dat de nieuwe opzet de nodi
ge problemen zou opleveren.
Daarom werden de drie eerste
dagen besteed aan het uit
leggen en proefdraaien hier
mee.Dit werd o.a. door mid
del van workshops gedaan,
waarvoor veel belangstelling
bleek.Ook rond thema's van
deze workshops werden basis
groepen geformeerd,andere
werden naar regio ingedeeld.
Met de gehele structuur
werd geexperimenteerd aan de
hand van een proef-aktie bij
Coevorden.
Ondanks de vele kinderziek
tes vinden de organisatoren
dat de nieuw gekozen opzet
een succes is gebleken en
dat veel deelnemers met en
thousiasme terugkijken op
deze 6e mars.

DISKUSSIE

De 7e mars is nu in voorbe
reiding.Aan de basisgroepen
opzet en het begrip concen
sus zal gesleuteld worden.
Wel zullen deze organisato
ren het voordeel hebben dat
nu meer toekomstige deelne
mers vertrouwder zijn ge
raakt met basisgroepen. Mede
door de veelvoud aan posi
tieve publiciteit is het te
verwachten dat de volgende
mars breder zal worden en
dat de opgedane ervaringen
ook in andere delen van de
vredesbeweging zal door
klinken.Alhoewel het I.K.V.
niet achter deze vredesmars
stond, eindigde de vredes
week, bij toeval?,ook in
Beilen.ln ieder geval namen
aan de vredesmars ook I.K.V.
ers deel.Het is de vraag of
dergelijke iniatieven zoals
de vredesmars ook door vre
desgroepen die minder ver
gaande eisen stellen onder
steund zullen worden.Voor
lopig ziet het er niet naar
uit dat deze uit de I.K.V.
hoek zal komen. Toch is daar
ook de wens om meer invloed
voor de kernen merkbaar.Op
dit moment is het I.K.V. be
zig met een nieuwe structuur.
Er komt meer invloed van de

kerenen door de instelling
van regionale overleggen en
een campagneraad die wordt
samengesteld uit die regio·s.
Deze campagneraad zal zich
alleen met de grote lijnen
bezighouden. Het Beraad zal
het beslissende orgaan blij
ven en bestaan uit verte
genwoordigers van de 9 kerk
besturen.Het is begrijpelijk
dat ze de binding met de
kerken niet kwijt wil, want
anders zal zij een "gewone"
vredesbeweging naast vele
anderen worden.
Toch zal zij in de toekomst
meer en meer geconfronteerd
worden met problemen die
hieruit voortvloeien. In Nij
megen is door een aantal
vredes- en anti-militairis
tische groepen ,waar onder
een I.K.V.-kern, kritiek ge
leverd op de landelijke
I.K.V.-lijn.Zij verwijten het
I.K.V. dat zij zich teveel
op politieke partijen richt
en het te vaak een moreel

protest iS.Ze willen meer
aktie tegen bedrijven en in
stellingen en tegen de ver
antwoordelijke politici.Ze
stellen voor om in Januari
een aktie tegen de F 16 op
Volkei te houden. Zeker niet
alle kernen hebben deze kri
tiek,de meesten schijnen
zich best thuis te voelen
in de huidige situatie.
Wel zal er vaker over dit
soort ideeën gepraat worden.
Het verzet tegen de kernwa
pens zal binnenkort haar
maximale effekt op het par
lement berijken.Misschien
krijgen we dan een Brede
Maatschappelijke Discussie
over Kernwapens.De radica
lere vredesgroepen hebben
naast een overleg met de
besturen van alle ~redes

groepen, ook in de inter
nationale vredesmarsen een
middel bij uitstek om de~e

discussie aan te gaan.

Fred Gerste?ing



ove .. heidsge...veld 
oe overheid en in het bijzonder de poLitie heeft een heel ar
senaal geweldsmiddelen tot haar beschikking • Bij ernstige 
bedreiging van de openbare orde bedient de poLitie zich van 
geweldsmiddelen variêrend van gummistok tot pistoolmitrail
Leur. Met Dodewaard heeft de overheid in één klap dr:ie nieu
we middelen gelntroduceerd. De overheid heeft- lang geleden
de weg gekozen van de geweldsspiraal waar politieke kneLpunten 
met steeds verfijndere bewapening en uitrusting worden opge
lost. ~Het geweLd en daarmee de geweLdsmiddle.n mogen"de perken 
van redelijkheid en qematigdheid niet te buiten qaan", aldus 
de toelichting op het gebruik van geweld van politiezijde. Do
dewaard beschouwend moeten we ons afvragen of de politie haar 
organisatorische (wettelijk bepaalde) grenzen niet heeft over
schreden en of er sprake is van een evenredig en gematigd op
treden. 
EVENREDIGHEID EN GEMATIGDBEID 

Volgens de nederlandse poli
tiebond NPB was in het Dode
waard-draaiboek opgenomen dat 
de ME pas ingezet zou worden 
als alle andere aiddelen uit
geput waren en dat in prin
cipe de regul isTe politie 
('platte petten') de gebeur
tenis zouden begeleiden. Bch
ter, zo gaat het redactionele 
co .. entaar in het FNV-blad 
van de politievakbond verder, 
de overgrote meerderheid van 
de demonstranten, die niet 
ui t was op een gewelddadige 
confrontatie met de politie 
'slaagde er niet in de no
toire relschoppers in be
dwang te houden • • Daaroa 
moest helaas de MB al op za
terdag 19 se~teaber in aktie 
koaen. Aldus de NPB.Een ding 
staat vast: dat ME-optreden 
was niet gematigd. Toch is er ] 
een concept voor ME-optreden Ji 
(Algemeen Politieblad) een r.l 

oud afgedaan en een nieuw vi- .a 
gerend. Het nieuwe sche- ,e 
houdt het vol~ende in . De 
blauwe bepantserde busjes 
naderen langzaaa, in formatie 
In kalae looppas wordt uit
gestapt. De formatie wordt 
aangenoaen. Men gaat voor
spelbaar en niet snel voor
waarts. Geweldgebruik komt 
weinig voor,het publiek is 
.namelijk al weg. MB gaat 
langza- terug in de busjes. 
Opgemerkt wordt dat aldus de 
MB •overeenkomst vertoont met 
aassalegera'. Als Dodewaa.rd 
wordt bekeken, dan is eerder 
het oude concept van toepas
sing: snel scheuren, hard 
remmen, veelvuldig, selek-
tief en hard geweldgebruik. 
Bier bestaan dan ook 'over
eenkomsten met coaaandoraid' 
volgene het Algeasen Politie
blad. rn een politiecommissie 
op landelijk niveau, de Cen
trale Politie Surveillance
Comaissie, fungeert een werk
groep-ME . Drie november 1980 
heeft een lid van die werk
groep, hoofdcommissaris Van 
Doesburg van Utrecht, een 
'Diskussienota inzake geweld
eskalatle en de rol van de 
aobiele eenheid in dit ver
band ' geschreven, waarin hij 
onder andere opmerkt: "Een 
van de belangrijkste aspec-
ten bij de benadering van 
•assale conflicten is, dat de 
poli tie zich niet op voorlland 
vereenzelvigt met bet beetuur 
en justitie, Hierdoor ontstaat 

.. 

een .mogelijkheid om~ een bemid
delingapositie in te neaen." 
Verder legt hij de vinger op 
een ook in politiekringen &e
voelig onderwerp, de massali
teit van ME-inzet en de effec
ten daarvan. Van Doesburg is 
van .mening dat 'grotere open
bare orde-verstoringen primair 
tegeaoet dienen worden get~eden 
door reguliere politie, aan
gezien inzet van als zodanig 
herkenbare MB extern ale toe
passing van .eer geweld wordt 
ervaren. De in poLitiekringen 
feitelijk vahk gehanteerde 
stelling dat een grote over
aaebt geweldevoorkomend werkt, 
dient bij bedoelde ordever
storingenen acties niet pri
maiT te worden gebruikt, aan
gezien dit op langere termijn 
juist escalerend kan werken•. 
Ongewone geluiden uit poli
tiegelederen, en dat nog wel 
van een tot op heden niet ge
schorste politiefunctionaris. 
Het is echter niet verwonder
lijk dat deze geluiden beperkt 
zijn gebleven tot een klein 
gezela~chap en geen ui t werki.ng 
hebben gehad op het daad
•erkelijke MB-optreden de at
gelopen maanden. 

Organisatorische wanconstruc
tie. 
In Dodewaard is geen gebruik 
gemaakt van arrestatisteaas 
(wier taak het is vuurwapen-

gevaarlijke criminelen aan te 
houden) of van aanhoudings
eenheden(die in samenwerking 
met de ME demonstranten iso
leren en aanhouden). Er was 
sprake van een unieke mengel
moes die - wederom - nergens 
is vaatgelegd en aantoont hoe 
autonoom, ongecontroleerd en 
ondemocratisch de politie 
haar gang kan gaan. Geelhoff , 
hoofd voorlichter Rijkepolitie 
zett:"Er was een arrestatie
teaa uit Dodewaard, van welk 
district zeg ik niet, en ter 
plekke ia uit dat teaa een 
soort aanhoudingteam gevo.l'lld 
dat -nsen aanhield en op-

bracht." Duidelijk •ordt het 
grot·e gevaar van dit soort 
'arreatation squade' die in 
leren jacks, met gympies aan 
en sjaals om opereren (afwij
kend van de gemiddelde demon
atrant hebben ze ook nog een 
pistool en handboeien); ze 
zijn onherkenbaar als politie
agent in functie gewapend aet 
allee wat ze zelf maar kun
nen verzinnen, geweld gebrui
ltend op elke mogelijke aanier. 
~Bet is de vraag in hoeverre 
berichten over in elkaar ge
slagen en getrapte demonstran
ten dan nog gerangschikt kun
nen worden onder de kop 'he
laas noodzakelijk politie
geweld',en niet onder de aub
~arasraa.f • wraakoefeningen • • 
Zoals zeer waarschijnlijk het 
geval ia geweest bij de eerste 
ontruiming van de G.rote Wete
ring in december 1980, toen de 
Allsterdaase a.anhoudingeeenheid 
(tot nu toe de enige in Neder
land) voor het eerst optrad 
en enige staaltjes van haar 
kunnen weggaf. Politieagen
ten die niet in dienst a aar 
wel in burgerkleding waren 
voegden zich bij hun cllllegae 
om het 'l!lerk af te maken . 

Verantwoordelijkheid. 
Roe ie het aogelijk dat de 
blokkadeaktie in Almelo in 
juni dit jaar betrekkelijk 
vreedzaam en rustig verlie~ 

onder een~ VVD-IIIinieter die 
Wiegel heette - en dat de 
blokkadeaktie in Dodewaard 
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i n september vandit jaar op 
ongeveer alle fronten mieliep 
onder een PvdA-minister die 
Van Thijn heet? Twee zaken 
aoeten gescheiden worden als 
het erop aan komt d.e poppetjes 
in. de gezagshil!rarchie te 
plaatsen. Aan de ene kant de 
politieke, formele verant
woordelijkh.eid achteraf voor 
een aktie ter handhaving van 
de openbare orde, deze wordt 
gedragen door de minister 
van binnenlandse zaken. An

derzijds de operationele ver-

antwoordelijkbeid op het •o
aent van de aktie zelf voor 
het verloop ervan, de:~;e wordt 
gedeeld door drie instanties: 
de officier van justitie (bij 
Dodewaard:Boerwinkel van het 
district Arnhea), de bevel
voerend politiechef (Feijl
brieff, dietrictecoaaandant 
ME van de regio Nijaegen van 
de rijkspolitie) en de bur
gemeester (waarnemend burge
meester G.oldberg), Van de:~;e 

drie heeft de burgemeester de 
eindverantwoordelijkheid voor 
alle beslissingen. De officier 
van justitie en de politie
chef nea en respectievelijk 
de strafrechtelijke kant (op
aporingsbeleid) en de tech
nisch-poli tion.ele zijde (uit
voering) voor hun rekening. 
Geelhoff:"Als u het zo stelt 
denk ik dat ik het wel met u 
eens kan zijn." Voorzichtig
heid troef, en dat aoet ook 
wel want de materie is on
doorzichtig en waarschijnlijk 
voor de betrokkenen zelf ook 
'niet duidelijk. Dat verklaart 
de terughoudendheid van Van 
Thijn, sinds enkele weken mi
nister van binnenlandse z~en. 
Toch moet niet uit het oog 
worden verloren dat weliswaar 
het Dodewaarddraaiboek onder 
Wiegel ie opgesteld - aaar 
door Van Thijn goedgekeurd. 

Marce'L BuHinga 
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BOERENAGRESSIE 

Zondagmorgen ben ik aet de 
groep 'Tivoli' op de oost
blokkade. Bij een boerderij 
onder aan de dijk willen we 
over gaan tot de verovering 
van onze oude stellingen. Op 
dat mo.ant vliegen de traan
gasgranaten door de lucht en 
voert de KB een charge uit. 
Ik ren bet pad op naar de 
boerderij. Twee aannen aet een 
zwarte bouvier snijden de weg 
af. Ik kan nog net achter. de 
boerderij koaen. Ze schreeu
wen: • pak ze • en •we .aken je 
kapot•. Ik sprint de tuin in 
met de jongste van de twee 
vlak achter me aan. De bond 
doet niks. Met aijn rubber
laarzen kan ik niet zo bard 
lopen. Voor en opzij ie een 
hoge omheining waar ik niet 
overheen kan. Ik aaak een 
schijnbeweging, aaar kan aijn 
achtervolger niet afschudden. 
Na ongeveer 30 meter geef ik 
op. Ik ·wil me laten aanhouden 
want ik dacht dat het stil1en 
waren. De aan duikt boven op 
ae en ik val op de grond aet 
hea op mijn rug . Met zijn 
rechterarm houdt hij ae in 
een wurggreep en knijpt aijn 
keel dicht zodat ik niet kan 
adellhalen, Rij scllreeUYt on
dertussen: ' ik versoord je' . 

EEN VERSLAGJE OVER DODEWAARD 

Direkt de eerste aaandag na 
Dodewaa.rd hebben een stuk of 
10 aensen van onze basisgroep 
'Vrij Urk' de aktie nabespro
ken . Daar waren goede, niet 
zo goede e.n te verbeteren 
punten bij op te aerken. Wel
nu. Het dch manifetrteren 
van de '50-plussers •, wat 
voor~ ~ verheugend nieuws 
was, bleek extra goed van 
pas te komen bij de door de 
overheid gekozen konfrontatie. 
Het is nodig dat de beweging 
zich verbreedt, aangezien de 
overbeid en andere machtigen 
•ons• steeds aeer in een hoek 
proberen te drukken. Het was 
een nieuw accentje in de 
strijd en kreeg als zodanig 
wel aandacht. 
We willen ook graag koapli
aenten kwijt aan de aensen 
die bepaalde taken op zich 
genoa.en badden en deze door 
keihard te werken uitvoerden, 
aet name de EHBO-ploeg - die 
ondanks alle ellende kans 
zag iedereeen aandacht te 
geven, prima! - de techniek
ploeg, de radioploeg en de 
rampenplangaar.keuken. Oe op
zet van het tentenkamp. de 
liggin.g ervan, ~ en toe wat 
strijdmuziek, het Milieudefen
sie café: allemaal goede za
ken die het praktische gedeel
te beter aaakten dan vorig 
jaar. Daar tegenover was er 
genoeg te noemen waar we -
een week later - nog van on
dersteboven waren: de reaktie 

Met zijn duim probeert bij 
aijn oog eruit te drukken. Ik 
ben in paniek en kan niet 
eens zeggen "neem me aaar mee' 
want mijn keel wordt dichtge
knepen. De andere aan koat nu 
ook en 8Cbopt me een paar keer 
in het gezicht. Dan houdt hij 

op en kan ik opstaan. Bet 
bloed loopt uit mijn wang en 
neus. Ze schreeuwen: 'maak 
dat je wegkomt' en 'de volgen
de keer maken we je echt kapot' 
Ik kan nauwelijks lopen,aaar 
door de dreigende houding van 
de jongste moet ik over een 
bek in een droge sloot sprin-

van de ove.rheid, de reaktie 
van mensen die zicb vijandig 
gedroegen, het bedroevende 
peil van verslaggeving in 
bijna alle kranten en radio 
en TV. En als o.nze aktie niet 
doorwerkt naar andere mensen 
is dat extra frustrerend, oa
dat je anders ~léén maar 
klappen zit op te vangen en 
vergas·t zit te worden. Heel 
duidelijk bleek nu het grote 
onbegrip van de machthebbers 
voor 'llat er eigenlijk bij ons 
leeft. De plan.ken voor de kop 
van gezag en autoriteit. Heel 
schrijnend de apathie van de 
meeste mensen. En die nemen de 
berichtgeving voor zoete koek. 
Maar over 'onszelf' is ook 
heel wat op te aerken: wij 

gen. Dan loop ik naar de men
sen op de weg, terwijl ik een 
k.eer bloed spuug. Versebillen
de mensen rennen nu op aij 
at en brengen me naar de EHBO 
bus. Daar ie de opvang priaa 
en word ik per brancard naar 
bet Radboud-ziekenhuis ge
bracht. Ik voel ae rot, mijn 
neus is stijf en gevoelig en 
ik denk steeds dat ik flauw 
val. ln het z.iekenhuia wordt 
d.e diepe vleeswond onder 
aijn oog schoon geaaakt en 
gehecht. De arts •chrikt van 
de bloeduitstorting in mijn 
oog en stuurt ae naar de 
oogarts. Deze konstateert 
geen verdere beschadiging. 
Zo kom ik weer tot rust en 
dan re~iseer ik me pas wat 
er gebeurd is. De hond viel 
ae niet aan, waarschijnlijk 
geen politiehond, die ene 
aan was ook te oud om po
litieman te zijn. Waarschijn
lijk waren bet boeren. Eigen
Hjk heb ik nog geluk aehad, 
want ze badden me echt kapot 
kunnen aaken. Ik overweeg 
een aanklacht in te dienen . 
Als iemand iets gezien heeft, 
foto's heeft, of iets der
gelijks beeft asegemaakt, 
wil ik daar graag van horen. 
Opsturen naar UVAL, 81.1der
dijkstraat 182, 1053 LO, Asd. 

Jeroen 

willen graag verder gaan dan 
het alleen maar •ijzen naar 
waar we bet niet mee eens 
zijn. Wij 11111en graag aan de 
ene kant door blokkades of 
andere akties heel duidelijk 
maken wat we niet meer pikken, 
maar aan de andere k.ant ook 
wijzen op dingen die we wel 
voorstaan. We hadden dit jaar 
al voorzieningen als crèche 
en voor iedereen eten en zo, 
maar we moeten daarin verder 
komen: op een gegeven moment 
eigen energie, eigen vorming 
etc. Maar we willen niet al
leen praktische vooruitgang . 
We willen ook een gevoe1 van 
gemeenschappelijk perpektiet 
hebben, een gevoel van saam
horigheid . Bn we vonden dat 

patroon van ge~ijkhebben en 
dus terug (mogen) slaan. We 
zouden t~illen dat •e ons zou
den gaan afvragen in boeverre 
wij door ons optreden esca
laties kunnen voorkomen, 
'knokploegen' en zo niet meer 
de kans geven, omdat er niets 
te kno.kken Ls . 
We waren daar met heel ver
scbillende mensen, een pracht
kans voor de machthebbers om 
ons te kriminaliseren (mee
lopers, ban.k:ove.rvallers en 
zo), we hoeven niet allema~ 
op één lijn te zitten, maar 
we willen wel graag van el
kaar weten wat we aan bet 
doen zijn. Hopelijk kan bij 
een volgende massale aktie 
de radio meer gebruikt worden 
oa mensen te st~~eren tot 
overleggen dan om als door
geefluik van alle i nformatie 
te dienen. We blijven merken 
dat de band kernenergie -
geweld op een of andere wijze 
heel sterk is . En dat tel
kens weer de aandacht op bet 
geweldsaspekt gericht wordt. 
En ongeacht hoe het tot stand 
komt, dat dit 6ns ten laste 
gelegd wordt. Het is goed dat 
die geweldevraag steeds weer 
opduikt . Zond.er die diskussie 
kre~er je een schijneenheid. 
Een volgende keer willen we 
weer een duidelijke lijn, 
wanneer het gaat over aanvals-
wapens ~s katapult&. Voor 
die d1akuss1e over geweld 1s 
een vereiste dat iedèr zich 
openstelt voor andere (tegen
overgestelde) meningen. 
In de aktie zelf stonden te
genover momenten van zwakte, 
waarop we bij opgeworpe.n bar
rikadetjes alleen maar wacht
ten op het weggejaagd worden, 
tegenover momenten van tanta
sieloosheid, gelukkig momen
ten waarop we zelt het heft 
in banden naaen , niet meer 
het initiatief aan politie
zijde lieten. Zo werden bij
voorbeeld op maandagochtend 
weer overtuigde zitblokkades 
gevormd (die weggesleept wer
den) en lieten een groep men
sen zich eens niet opjagen 
maar wandelden heel rustig 
ara in ara weg voor de poli
tie-overmacht. Het aeer on
persoonlijk verzet in de vorm 
van wegondergraving en dan 
maar afwachten is ons toch 
tegengevallen. 
Toen we na de afschuwelijke 
~tocht dinsdagavond -waar
bij we zodanig bet overzicht 
verloren dat we er pas in Nij
megen achter kwamen dat er 
nog 4 auto's achter ons omge
kieperd waren! - in de Turaac 
fabriek in Nijmegen waren, 
hebben we daar de vervelende 
sfeer van matheid, overver
aoeidheid en zo gevoeld. 
Maar aooi was daar te merken 
dat opgelegde strukturen in 
de ~asisgroepen nie t werken: 
als er geen fut meer in zit 
dan worden er geen akties 
meer gevoerd, ook al is er 
van te voren gezegd dat het 
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optreden tegen het osl
veel Dodewaardgangers zagen elkaar ook op 31 oktober weer terug.
Het (Ui Strijders Legioen (05L) had, nu voor de twsede keer,
haar jaarlijks kongres in de Julianahal in Utrecht.
Voor wie het nog niet wist: Het <EL had een aktieve hand in de
~gne die in Dodewaard vanuit de 'bevolking' gevoerd
werd. Te begiImen met de stencils die onder andere door wo
raadslid en OSIrsympatisant Groen werden uitgedeeld. En met als
hoogtepmt, de OSIr-er llenk Scholten , die via de zender 'De zwij
gende meerderheid' met Ol.ldenietse anti-kamLmistische tirades
de bevolking opriep het tuig te verjagen.
Nog ooderzocht wordt hoe de verdere kontakten liggen tussen het
asL en de bij het kamp verschenen knokploegen.

een aktieweek moet worden.
Onze eigen groep heeft zo on
geveer het volgende geleerd:
wij willen beter de landelij
ke vergaderingen bezoeken en
du~delijk onze ideeän naar
voren brengen. Verder hebben
we het over een aantal dingen
nog kort gehad: wij moeten
meer letten op rolpatronen in
de groep; wij willen bij vol
gende akties met koppels bin
nen de groep gaan werken (op
volle sterkte zijn we met zo'n
18 mensen) en met een bevrien
de andere basisgroep uit Am
sterdam samenwerken, zodat je
wat meer onafhankelijk bent
van 'de massa'. Nou daar heb
ben we het zo'n beetje over
gehad. Herman

BASISGROEP V/H PIEKEL

Onze basisgroep is in de
strijd gegroeid van een
groepje dat elkaar al kende,
tot 15 mensen. Een deel had
in oktober 1980 al meegedaan
en dus liep de voorbereiding
nu uitstekend. Handig, ook
voor de 10 'loslopende' men
sen die met ons meegingen.
Zij konden door onze facili
teiten makkelijk aan de ak
tie meedoen (dat doe je niet
zo gauw in je eentje). Je
hoopt dat ze zich daarna in
een nieuwe basisgroep zul
len organiseren. De tijdelij
ke uitbreiding had wel als
nadeel, dat de groep zo groot
werd dat je niet meer makke
lijk diskussieerde, gezamen
lijk een strategie bepaalde
en gezamenlijk optrad. Ach
teraf echter bleek die geza
menlijkheid niet ons hoogste
doel te zijn. Waarschijnlijk
zullen we bij een volgende
keer ook weer 'loslopenden 1

met onze groep mee laten
gaan.

Het gezamenZijk optr>eden

We werkten weer met maatschap
pen. Twee of drie maatjes,
die. zeker als het spannend
wordt, in elkaars buurt blij
ven, elkaar in de laten hou
den, samen bepalen waar heen
te gaan en ook simen naar het
tentenkamp terug, als een van
de maatjes het wil. De maat
schappen werkten prima, maar
ondermijndèn de wil om de
groep bij elkssr te houden.
Overdag was dat pri.... (veel
andere bekenden) maar
's nachts was het voor sommi
gen best vervelend niet te
kunnen overzien waar de rest
van de groep was. Door het
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systeem van maatschappen ac
cepteerden we eigenlijk al
van te voren niet als één
groep te zullen optreden.

HinderZijk

Wél hinderlijk was, dat we
veel te weinig praatten over~

wat doen we als de ME geweld
gebruikt, wanneer vinden we
dat we de greep op de aktie
verliezen en wat doen we dan~

Dat kwam omdat we v66r de ak
tie te veel te doen hadden in
Utrecht, zodat er weinig tijd
over was voor het bepalen van
onze strategie. Ook in Dode
waard waren we steeds maar be
zig: op de blokkade, aan het
koken, mensen aan het zoeken.
Maar al is de tijd er, dan is
het nOl niet z6 eenvoudig op
een goede aanier over de te
volgen strategie te praten.
De basisgroep moet 'leren'
diskusaiêren, waarbij ideolo
gie en emoties niet tegenover
elkaar geplaatst moeten wor
den. Als bijvoorbeeld mensen
op zondàgmorgen om 6 uur dood
moe ZijD, het koud hebben,
door het optreden van de ME
aangeslagen zijn, dan moet
men niet alleen over de zin
van de blokkade praten en o
ver 'we hadden toch afgespro
ken r, maar ook over die emo
ties. Op zo'n moment zijn de
voorwaarden voor een 'zuivere'
diskussie echt niet aanwezig.
We hadden dat buiten de aktie
meer en beter moeten doen.

Toch hebben we bet idee dat
de resultaten van welk over
leg dan ook soms niet meer
meetellen, zodra je in een
konkrete situatie terechtkomt.
Zo zijn we zondagaorgen toch'
naar de blokkade gegaan om
mee te delen, dat we het van
een overbodig soort helden
dom vonden getuigen om de
blokkade te blijven verdedi
gen, nn de ME het initiatief
aan zich had getrokken. Maar
toen we daar kwamen was het
vanzelfsprekend te blijven
en bleken we genoeg kracht te
hebben om de blokkade weer
mee te helpen opbouwen.
Dat heeft weer te maken met
onze solidariteit met andere
aktievoerders • Hoe de solida
riteit binnen de basisgroep
en ten opzichte van anderen
zich verhoudt, daar gaan we
nog eens over praten. Maar
één ding is duidelijk: door
de aktie zijn we door de ge
meenschappelijke ervaringen
meer naar elkaar toe I ge
groeid'. En ook dát is ge
beurd in Dodewaard•••••

EUen, Jantien, PauZ

Het Oud Strijders Legioen
dat met het verzet tegen
de duistsers in 40-4S wei
nig te maken heeft, is op
gericht vanuit oud-Korea
gangers en KNIL-veteranen.
Anti-Verzetsstrijders Le
gioen zou dus een betere
naam geweest zijn. In hun
kringen verkeren dubieuse
grootheden als Luns en
Kistemaker, die bij het
ontwikkelen van de proce
dé's rond de atoombom zijn
startsubsidie nog van de
Nazi's kreeg.
Ze bren~en een blad uit,
'Stavast·, dat bol staat
van het anti-kommunisme.
rascisme, vrouwenhaat, de
zegen van kernenergie, de
harde noodzaak van een
forse bewapening. Ook
worden artikel uit het
blad van de Nederlandse
Volksunie over genomen en
verschijnen artikel uit
Stavast in het blad van
de Glimmerveen-bende.
Uit een aantal feiten,
met name van het laatste
jaar blijkt dat het OSL
steeds aktiever wordt, in
het verweer komt tegen
de progressieve beweging
en. Interviews met grove
scheldpartijen tegen de
abortusbewegtng, verdacht
makin~en tegen het IKV,
maar ook gooi-en scheld
partijen bij demonstra
ties, zoals die van de
AKB in Arnhem en die te
gen de NAVO-show in Soe
sterberg op 12 september.
Nog kort geleden sloot
P.Ego, voorzitter vaD het
OaL een broederschap-ver
drag met een Zuid_Afri
kaanse Veteranenorganisa
tie. Aardig in overeen
stemming met de OSL-ge
dachte dat 'Zuid-Afrikaan
se verzetsstrijders onge
dierte is dat tot heil van
de gehele mensbeid moet
worden uitgeroeid', Sta
vast mei '79.
Het is deze serie van ex
treem rechtse aktivitei
ten die aanleidinR waren
voor het AFKU (Anti Fas
cisme Komite Utrecht) om
samen met andere organi
saties tegen de OSL-bij
eenkomst te demonstreren.
Geruime tijd tevoren was
al veel informatie bijeen
gezocht, waaruit een info
brochure is samengesteld.
Er werd gekozen voor een
manifestatie, niet direkt

voor de ingang omdat we
geen gewelddadige konfron
tatie wilde met bijvoor
beeld Konstruktief Jong
Nederland, de jongeren
organisatie van OSLo Pro
loog kwam om de zaak wat
op muziek te zetten. Meer
dsn 40 verschillende orga
nisaties ondertekenden het
pamflet dst voor de aktie
werd uitgegeven, onder
andre 'Dodewaard Gaat
Dicht'.
Tegenmanifestatie

Ongeveer 400 mensen waren
om 10 uur aanwezig. Veel
spandoeken en borden. Na
verloop vsn tijd gingen
we bij de hoofdingang
staan en werd het de OSL
ers knap lastig gemaakt
om binnen te komen. Kramp
scbtige pogingen te blij
ven lachen ondanks de
felle spreekkoren en ver
kleedpartijen met kappen
en brillen Om onherkend
binnen te komen.
Voor op bet plein, waar
langs OSL-ers, vanaf de
trein komend. passeerden
stonden leden van Con
struktief Nederland om de
bezoekers vast wat moed
in te spreken.Met opmerk
ingen als 'V zult straks
wat uitschot moeten pas
seren t maar er is politie
om U te begeleiden', werd
en de OSL-ers verder ge
loosd.
De tegenmanlfestatie werd
afgesloten met een primeur
een demonstratie dwars
door het betonnen pronk
stuk van Utrecht: HOOI Ca
therijnen. Lichte verbij
stering bij de politie en
een geweldige nagalm bij
het roepen van leusen.
Bij het stsdhuis was de
demonstratie afgelopen.
In het juornsal werd
s'avonds P.Ego wel wat al
te onweersproken gelegen
heid gegevnen om de mythe
van het'legioen van ver
zetsstrijders te versprei
den. De meeste kranten ga
ven weinig informatie over
de soort van praktijk en
ideeên in de OSL (en Sta
vaet) •
Voor de AKB is het vsn be
lang het OSL te bestrijden
ook buiten de konfronta~

ties tijdens akties om.

Tom.



Op dit punt aangekomen
lijkt het ons zinvol om de
bezwaren tegen de huidige
parlementaire demokratie
op een rijtje te zetten. Er
wordt slechts één maal per
vier jaar gestemd; er wordt
op basis van een heel pro
gramma gestemd; er worden
altijd koalitieregeringen
gevormd, zodat al de deelne
mende partijen hun oorspronke
lijke standpunten voor een
gedeelte moeten inleveren;
er is sprake van een konstant
ambtenarenapparaat, dat niet
wijzigt met de verkiezingen
en dat een grote rol speelt
op de achtergrond; het par
lement wordt wel gekozen,
maar de regering niet; de
regerings- en parlementsle
den zijn niet te allen tij
de afzetbaar; alleen via
lobby's en akties is tussen
tijds (helaas onkontroleer
bare) invloed uit te oefe
nen; het parlement maakt een
verre van optimaal gebruik
van haar bevoegdheden (bij
voorbeeld het recht van en
quête); er is een grote af
stand gekreäerd tussen ver
tegenwoordigde en vertegen
woordiger; de toegang tot
het parlement is in de prak
tijk zeer beperkt: alleen
via politieke partijen is
dat mogelijk; en als voor
naamste bezwaar: de genoem
de bezwaren worden door re
gering en parlement niet
erkend.
Uit deze bezwaren komt dui-

Tekeningen
Elma Oosterhoff

\

Direkte demokratie is een
stelsel waarin de zeggen
schap van alle betrokkenen
zo goed mogelijk tot haar
recht moet komen. De in de
parlementaire demokratie
voorkomende tegenstelling
tussen vertegenwoordiger
en vertegenwoordigde
wordt weggenomen door op
diverse terreinen de zeg
genschap in handen van
de direkt betrokkenen te
leggen. Deze zeggenschap
krijgt vorm in wijk- J fa
brieks-, school-, kantoor
en dorpsraden. Over punten
die boven het nivo van een
wijk etc uitkomen beslis
sen vertegenwoordigers
uit deze raden gezamenlijk.
Een belangrijk principe
in de direkte demokratie
is de terugroepbaarheid
van de gekozenen, boven
dien worden ze gekozen met
last en ruggespraak. Ie
dereen mag kiezen en is
verkiesbaar boven bij
voorbeeld 12 jaar. Direk
te demokratie zal in eer
ste instantie naast par
lementaire demokratie
staan on haar geleide
lijk aan kunnen vervangen.

parlementaire demokratie
wordt vervangen door direk
te demokratie en daarmee
de huidige rechtsorde ver
dwijnt om plaats te maken
voor een andere.

in het parlement en binnen
die 'linkse' organisaties
de mogelijkheid een effek
tief tegenoffensief te ont
wikkelen. Links is namelijk
verdeeld in een buitenpar
lementair en een parlemen
tair blok, terwijl rechts
wel een verbinding heeft ge
legd tussen buitenparlemen
tair en parl~menta1r optre
den. Mede hierdoor slaagt
rechts erin de grenzen van
de rechtsorde te blijven
bepalen en heeft zo de mo
gelijkheid (delen van) de
AKB te kriminaliseren (1).
Het is duidelijk dat de AKB
nu gedwongen wordt haar an
ti-kernenergie strijd te
koppelen aan een strijd
voor een andere rechtsorde.
Juist op dit punt is het
noodzakelijk een verbinding
aan te brengen tussen par
lementaire en buitenparle
mentaire strijd van een an
ti-kernenergie beweging.
Brengt de AKB die verbin
ding niet tot stand, dan
blijven we botsen op de
rechtse orde en eindigen
onze akties steeds in een
gewelddadige konfrontatie
met ME en marechaussee.
Ook al slagen we erin voor
spelbaarheid van onze kant
tegen te gaan door nieuwe
aktievormen te ontwikkelen,
de overheid heeft haar ant
woord in principe gereed:
wij vallen buiten de
rechtsorde, dat wil zeggen,
buiten de demokratiese
spelregels. Wanneer wij
een verbinding tot stand
willen brengen tussen par
lementaire en buitenparle
mentaire aktie moet dat er
niet toe leiden dat we ons
binnen de huidige 'demokra
tiese spelregels' plaatsen,
maar dat we die spelregels
ve~ren. In deze ver
binding moeten we blijven
benadrukken dat wij buiten
parlementair zijn en dat
deze status alleen maar op
geheven kan worden als de

Met dit stuk willen we een diskussie starten over de
toekomst van de Anti Kernenergie Beweging (AKB).
Hoe vaak zullen we nog in de kou voor de centrale
zitten? Hoeveel mensen zullen er dan nog over zijn?
Kunnen we nieuwe aktievormen bedenken die we direkte
aktie noemen zonder tegenover de ME te staan en onze
aktie te eindigen in (dreiging van) geweld? Wat
staat ons te doen ten aanzien van een niet meewerken
de regering? De overwegend buitenparlementaire op
stelling van de AKB staat haar in feite niet toe de
regering te willen dwingen een einde te maken aan
het kernenergieprogramma. De AKB kombineert op deze
manier buitenparlementaire aktie met parlementaire
middelen zonder een standpunt ontwikkeld te hebben
over de problemen die dat met zich mee brengt. Het
verslag van de persgroep van de Dodewaard-gaat-
dicht beweging vermeldde de moeilijkheden die de
persgroep ondervond in het formuleren van inhoude
lijke standpunten daar waar de Dodewaard-gaat-dicht
beweging geen standpunt had ingenomen. Het lijkt
noodzakelijk dat - zonder het aktievoeren terzijde
te schuiven - we ons mecr buigen over inhoudelijke
standpunten. Dit stuk wil hiervoor een begin geven.

De AKB kan op dit moment
geen invloed uitoefenen op
de beslissingen die in het
parlement of de regering
worden genomen. Dit bete
kent ten eerste dat we de
regering niet kunnen dwin
gen af te zien van kern
energie en ten tweede dat
de regering onze strijd
vorm als buiten de rechts
orde vallend beschouwt en
met steeds verfijndere
(namelijk grovere) vormen
van geweld en manipulatie
een einde maakt aan onze ak
ties. Het komt er op near
dat de overheid ons oplegt
hoe ver we in de buitenpar
lementaire aktie kunnen gaan,
terwijl het omgekeerd juist
onze bedoeling is het beleid
van de overheid mede te be
palen.
Om meer invloed te krijgen
op beslissingen die door re
gering en parlement worden
genomen inzake kernenergie,
is het noodzakelijk dat we
ons verbinden met groeperin
gen die ook tegen kernener
gie zijn en zich op parle
mentair nivo bewegen (som
mige politieke partijen,
een gedeelte van de vak
bond, het LEK). Wij willen er
niet voor pleiten dat de Do
dewaard-gaat-dicht beweging
zich ook parlementair gaat
opstellen, maar we willen een
samenwerking bewerkstelligen.
In deze samenwerking behoudt
de Dodewaard-gaat-dicht bewe
ging haar eigen aktievorm,
terwijl de anderen zich op
hun terrein kunnen bewegen,
waarbij we elkaar wederzijds
ondersteunen.
De zich links noemende parle
mentaire organisaties kunnen
niet om onze massale aktles
heen. De Dodewaard-gaat-dicht
beweging maakt van dit feit
slecht geQruik en laat het
aan de parlementaire organi
saties over om de druk die
wij uitoefenen te vertalen
in een parlementaire vorm.
Dit biedt de rechtse krachten
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dezerechtsordeisde
onzeniet



delijk naar voren dat wij 
geen invloed uit kunnen oe
fenen op beslissingen die 
op centraal nivo (2) geno
men worden. De middelen 
die on~wi.k.keld zijn oa ~och 
invloed uit te oe!enen, zo
als deaonatraties, blokka
des, stakingen, weigeren van 
belastingbetalen, gespreid 
betalen (giroblauw), be
zettingen. prikakties en 
deraelijke, garanderen geen 
strukturele invloed, zij 
kunnen zelfs ieder aoeent 
verboden worden. Daarnaast 
zijn ze aan 'inflatie' on
derhevig; als veel aktie
groepen eenzelfde soort ak
tie uitvoeren, neemt de 
publiciteitswaarde ervan 
af evenals de mobiliseren
de werking en de pressie 
op de overheid. Bet wordt 
de overheid geaak.kelijker 
aeaaakt de aktie-eisen 
naast zicb neer te leccen. 
De aktiea kunnen slechts en
kele malen worden uitgevoerd. 
Na verloop van tijd zijn zo 
voorspelbaar en daardoor 
alnder aantrekkelijk, en 
waet de overheid ook boe ze 
aoet reageren. De vraag ie 
nu boe we het parloaentaire 
ayateea zo kunnen verande
ren dat dirakte iJlvloed 110-

eelijk is én binnen een 
rechtsorde valt. 
Do eerste stap hiervoor 
lijkt bet opbouwen van goede 
kontakten aet politieke 
partijen, enerzijds als lan
delijk overleg aet kaaer
frakties en partijbesturen, 
anderzijds ale individueel 
lid van een politieke orga
nisatie. Ook baslagroepen 
kunnen aet plaatselijke 
afdelingen van politieke 
partijen en groeperineen 
in kontakt treden. In dit 
kontakt aoet duidelijk ge
aaakt worden wat onze be
naren tegen de buidies 
parleaentaire dOllOkratio 
zijn en waaroa we voor bui-

tenparleaentaire aktie 
hebben gekozen. Daarnaast 
dient een alternatief voor 
de parlementaire demokra
tie naar voren gebracht 
te worden, waa.rbij gewe
zen kan worden op al funk
tionsrende alternatieven 
zoab de Dodowaard-gaat
diebt beweging met baar 
basiademokratiese struk
tuur en vormen van dirakte 
deaokratie die we in bij
voorbeeld Bologna en Pa
via vinden (3). Eenzelfde 
diekusale dient in dag-
en weekbladen en in de 
plaatselijke pers geopend 
te worden. 
Het alternatief van de 
dirakte demokratie dient 
verder, ook op het gebied 
van de volksvertegenwoor
di&in&, ui tgwerkt te wor-
den door progressieve ju
riatenaroepri ngen , socio
logen, politikologen en 
dergelijke 'un1vera1talre' 
groepen . Deze crospen aoeten 
we uitnodigen oa als baals
aroep deel te nemen aan de 
Dodowaard-caat-dicht bewe
ginc . Bet lijkt ons niet sin
vol dat wij zelf het al terna
tief van de dirakte dellOkra
tie uitwerken oaelat we ona 
dan op een jurldiea zijspoor 
beseven en geen aktiea meer 
voeren. We boeven geen intel
lektuele debatingclub te wor
den. Het lijkt ons echter 
wel zinnis als de AKB als ce
heel hot probleea van de di
rekte deaokratie aan de orde 
etelt. Het initiatief daar
toe aoet van de Dodewa&J:d -
gaat-diebt beweglnc koaen, 
oaelat juiat wij steedl in 
aanraking koaen aet de ge
volaen van het feit dat wij 
buiten de rechtsorde ataan 
en aeateld worden. Hierboven 
hebben we een aantal aoge
lijkheden eegeven oa uit het 
aoeraa van de kriai.naliae
ring te koaen. We zullen 
aoeten dlakuaaiören over 

dez.e mogelijkheden met in 
het achterhoofd als doel : 
bet bereiken van een maat
schappijvorm met dirakte 
deaokratie en een aedeao
kratiseerde energievoorz.ie
ninc. 

(1) Behalve op wel bekende 
samenwerking van rechts doe
len we hier op verdachtaa
king van de AKB in de pers 
en in de Tweede Kaaer. VVD 
en CDA vragen de rogerins 
of de politie niet te zacht 
ia opgetreden; Wiegel aaakt 
zich zoraen over het zoge
naaede gat tussen wapenstok 
en vuurwapen . Onze beschul
diging over politiegeweld 
in vredestijd wordt naar de 
achtergrond geschoven, we 
worden ala boeeten afgeschil
derd en de regering houdt 
zich bezig aet de vraag of 
zij ons op een nog'huaane• 
aanter kan beteugelen. 
(2) Onder centraal nivo ver
ataan we enerzijde de Arn
bease instellingen, ander
zijde de r ecerinc. 
(3) Zie : Socialistisch Per
spektiet nr. 11, juli 1981. 
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l'Obezotjan k.amslrrz 
ti.eebeth van nee 
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Basisgroep 
"()Jderen tegen Kernenergie" 

Anersfoort 
In nei dit jaar kwam een 
groep ooderen bij elkaar an 
na te denken CNer de vraaq 
hoe z.ij op hun eigen wijze 
deel kunnen nemen aan pro
testakties tegen kernenergie. 
Aan de ene kant stond het 
oogenakkelijke gevoel CNer 
het feit dat het voornarm
lijk jonge mensen z.ijn die 
aktievoeren, naar aan de 
andere kant voelden ze er 
niets voor an bij harde 
akt1es betrokken te raken. 

"We zijn niet aeer aawend 
aanzulke rieico'a. We 
kunnen licbaaelijk die 
spanning niet aeer aan. " 
Uit de eerste bijeenkomst 
in mei j . l. waar zo'n 25 
mensen bij elkaar waren 
gekoaen kwaa het plan om 
aaar eens naar de pla.ata 
van de alttie toe te eaan 
en "er zichtbaar aanwezig 
te zijn oa zo onze aoli
d.arltei t te tonen." 
De plannen werden aeaaakt 
voor de Petten-aktie 
(transport van radio
aktief afval). De aktie 
werd echter uitceateld oa
dat er vertrasine was bij 
het transport. Daarop na
aen 6 ouderen deel aan de 
aktie in Alaelo, tegen de 
UCN. 
In september was een aroot 
deel van de groep aanwe•tg 
in Dodewaard. 
"We hebben tijd nodic oa een 
ecbte basisgroep te worden, 
gedeeld leiderschap en 
conaensus-bealuitvoraing zijn 
nieuwigheden die n.iet ieder
een direct nodig vindt. 
Naast bet op eigen wijze 
deelnea.en aan aktiee, denkt 
de groep over andere aa
nieren om verzet teaen het 
kernenergiebeleid uit te 
werken. IU,sscbien ligt er 
voor ouderen een aoaelijk
heid in allerlei kontakten 
aet bet '•eatabliab.aent". 
We moeten ons dan nog verder 
oefenen in goede geapraka
voering. Niet all .. n alle 
rationale arguaenten op een 
rij, aaar openinpn eoekan 
op een ander Diveau. Het Di
veau van ona aller verant-

woordelijkheid voor de toe
ltoaat van de wereld . Bope
lijlt ontstaan er in bet land 
overal groepen 'ouderen te
gen kernenergie • • OnM aan
weaigheid biJ aktiea blijltt 
ook naar de overheld toe 
belangrijk. Oadat ouderen 
het niet zo lang vol kunnen 
houden, aoeten we wel aet 
velen zijn, sodat we elkaar 
af kunnen loaaen" . 
OUderen die i .n hun woonplaats 
aet een eisen groep willen 
beginnen, -ar niet weten 
hoe, kunnen kontakt opn ... n 
ast: Meth Medura, Wevera
singel 7, Aaeratoort, tel . 
033-722964. 
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kennen aan e1gen waarde en 

xn een vorig artikel onder bovenstaande kop werd het gebruik van de term basisdemocratie c.q. 
basisgroep ter dicussie gesteld. Oe termen zouden te pas en te onpas worden gebruikt, daarmee 
meer suggererend dan er was. Zodoende werd de AKB een status aangemeten, die n.iet altijd waar 
gemaakt kon worden. Opgemerkt werd, dat n.iemand een du.idel.ijke voorstelling had van het begrip 
verwijzing naar een aantal bu.itenlandse voor beelden werd niet acceptabel bevo.nden, omdat die 
evenm.in voldoende omschreven werden of niet van toepassing op de nederlandse s ituatie waren. 
Een en ander zou zowel intern als extern verwarring en onzekerheid in de hand werken. Een van 
de gevol gen daarvan zou blijken u.it de zelfoverschatting, die tot uiting komt in het verschil 
tussen propaganda en actieresultaat. De conclusie van 't betoog was, dat de ontwikkeling van 
de basisgroepenstructuur binnen de AKB nog in 't beginstad1um verkeerde. Relatief korte, dui
delijk gerichte manifestaties of demonstraties konden met succes worden georganiseerd. Meer mi 
litante vormen van verzet echter nog n.iet. Om die ontw.ikkeling verder te stimuleren zou er een 
verdieping en verduidelijking van 't begrip noodzakelijk zijn. 

oe organisatoren van het "studieweekend over basisdemocratie van 16 october moeten in dezelfde 
richting hebben gedacht. Heer duidelijkheid scheppen, meer inhoud geven aan het begrip, zonder 
d.irect een hele ideologie te construeren. Bet is er niet van gekomen, zomin als voor bepaalde 
praktische problemen bruik.bare oplossingen zijn gevonde.n. Maar de problemen werden in ieder ge 
val opgezomd en besproken en op zichzelf was dat leerzaam genoeg. Bepaalde suggesties en erva
ringen, die uit de discussies zijn opgepikt zullen dan ook in onderstaand artikel, dat als ver 
volg mag worden beschouwd, worden verwerkt als gegevens uit de praktijk. 

~· 

ONTSTAAN VAN VERZET 

Het beeft er veel van weg, 
dat hoog-ontwikkelde indus
trie-staten, behalve veel 
welvaart en materiële be
ataanazekerheid, ook veel 
ongenoegen produceren, Ben 
prille vorm daarvan kan 
worden omschreven als een 
onbestemd gevoel van onbe
hagen, zonder veel ratio
naliteit. Niet mé6r dan een 
eerste emotionele aanleiding 
voor a-politiek, maatschap
pelijk protest. In die eer
ste fase zal bijvoorbeeld 
het gezag en ' t prestige 
van de ouders worden getest. 
Als de prikkel sterk genoeg 
wordt volgt de fase van 
het protest, waaraan kracht 
wordt bijgezet door een 
houding van lijdelijk ver
zet. Dit zal zich in een 
aantal gevallen ontwikkelen 
tot actief, militant verzet. 
Bet is de fase van bet op~n
l ijke conflict, dat nood
gedwongen moet uitmonden in 

een kr~chtmeting tussen beide 
partijen, de v{erde en láäf
ste fase, want beslissend. 

Boven omschreven model is 
in zijn algemeenheid van 
toepassing op allerlei soor
ten spanningasituatiea, die 
beginnen met een psycholo
gische aanleiding en eindi
gen met een sociologische 
crisis. In het conflict 
tussen kritische burgers 
(zoals AKS-activisten, kra
kers, onkruiters , emancipa
tie-groepen, milieu-verde
digers, etc.) en de over
heid hebben eerstgenoemden 
een dergelijke ontviki.eling 
doorgemaakt of zijn daarmee 
bezig. Die ontwikkeling 
wordt gevoed door de gedra
gingen van de overheid en de 
beperkingen , die worden opge
legd door een ten onrechte 
als democratisch voorgestel
de rechtsorde, waarvan bet 
dogmatisch formalisme en de 
ondoorzichtige procedures 
steeds minder kunnen worden 
geaccepteerd. 

REACTIE VAN HET SYSTEEM 

Waarom roept een systeem, 
dat zo ongekend veel materi
ële geneugten en zoveel be
wegingsvrijheid verschaft 
(zelis aan de laagst-betaal
den), zoveel aversie op? Ben 
beetje inschikkelijkheid te
genover de weldoende robot 
lijkt niet teveel gevraagd . 

Complexe , industriële sy
stemen worden voor een effec
tieve werking steeds meer 
afhankelijk van een ver 
doorgevoerde sociale disci
plinering en controle. De 
aanpassing, die daardoor van 
het individu wordt gevraagd, 
gaat zijn menselijke gevoe
lens en gevoeligheden steeds 
meer frustreren. Voor een 
aantal mensen is dit de 
prikkel tot verzet. Keilliler
kend voor een dergelijk &7-
steem is het botte onvermo
gen om op de psychische ef
fecten van de frustratie in 
te gaan. Daardoor onthult bet 
mechanisme zijn voorkeur voor 

waardigheid, zijn niet accep
tabel want schadelijk voor de 
efficiency yan de slavernij. 
Deze houding van bet systeem 
reduceert de dankbaarheid 
tegenover bet weldoende, 
maar per slot veeleisende 
apparaat tot een vanzelf
sprekend gebruik maken. Zo 
creëert en onderhoudt bet 
systeem ongewild zijn eigen 
diesid.enten, die zich aan 
zijn greep proberen te ont
trekken. 

Binnen de structuur van een 
op productie en consumptie 
gebaseerde maatschappy wordt 
dat als bedreigend ervaren. 
Vanzelfsprekend is de reac
tie daarop primitief en a
gressief. Bet systeem als 
geheel drijft immers meer 
op inatinct dan op inzicht. 

RECHTVAARDIGING VERZET 

In de praktijk van de strijd 
komt actie-voeren vaak neer 
op het overtreden van bestaan
de wetten en verordeningen. 
Toegepaste maatschappij-kri
tiek is nu eenmaal inherent 
aan schending van gevestigde 
normen en patronen. He.n zit 
dan al gauw in de strafrech
telijke sfeer. Haar door op 
grond van bet aa"ect "wets
overtreding en ordeverstoring" 
het conflict te baneliaeren 
tot crüninele daad zonder meer 
ontkent men dat conflict en 
daarmee de verantwoordelijk
heid voor oorzaken en gevolgen. 

Door verzet op te vatten als 
een sociaal conflict (geen 
klasse-, maar een belangen
strijd) wordt het duidelijk, 
dat het probleem niet met 
politionele of juridische 
maatregelen kan worden opge
lost. In wezen is bet be
staansrecht en de legitimi
teit van de heersende rechts
orde in bet geding. Het is 
een boc.ing tunen menselijke 
en materiële belansen. De on
gehoorzame Óurger rechtvaar
digt zich vanuit een hoger 
redelijk beginsel, de reac
tie komt meestal niet verder 
dan een beroep op het "alge
meen belang", maar in feite 
is dat niet meer dan het on
controleerbare resultaat van 
pragmatische en (uiteraard) 
subjectieve belangenafweging. 
Voor de rechtvaardiging van 
verzet ia geen nieuwe ideo
logie nodig. Het ga.at niet 0111 

een alternatieve heilstaat, 
maar om de afbTaa.k van sta
tische, menaanwaardige dog
ma's en uitgeholde ongeloof
waardig geworden tradities. 
Bet gaat eenvoudig om een 
~er ~enselijke samenleving 
en daar is haast bij. 

PARLEMENT VERSUS .BASIS 

De groeiende weerstand tegen 
tegen be~aalde aspecten van 
bestuur en beleid ia dus psy
chologisch verklaarbaar, even
als de reactie daarop. Bet 



z~Jn onderdelen van een gro
ter conflict van maatschappe
lijke aard. Daarmee is in
feite de hele gevestigde or
de in het geding en dus is
het ook een politiek conflict.
De strijd gaat dan ook tus
sen de sociaaldemocratie
en de kritische basis.

Maar daarom ook is de
principiële rechtvaardiging
van verzet alleen niet vol
doende. En de weerstand zou
ook niet beperkt moeten
blijven tot het sluiten yan
kerncentrales, het voorko
men van ontruimingen of het
dwarsliggen van de wegen
bouw. Er moeten fundamen
tele hervormingen worden
afgedwongen en een diep
gaand democratiserings
proces op gang gebracht.

HOE?

De ontwikkeling van ba
sisdemocratische modellen,
die gebaseerd zijn op orga
nisatie in basisgroepen is
daarvoor noodzakelijk. Het

is echter niet eenvoudig
om een constructie te be
denken, waarin iedereen
xich kan vinden en die vol
doende alternatieven en
actiemoge1ijkheden o biedt.
Dat bleek o.a. op het stu
dieweekend , waar deze zaak
ter discussie werd gesteld.

In een poging een paar
basis-democratische uit
gangspunten op te stellen
kwamen in een groep, de
volgende criteria uit de
bus:
o individuele autonomie
o zelfbeschikkingsrecht
o recht op Verzet
o absolute gelijkwaardigheid
overtrouwen
o decentralisatie
o kleinschaligheid
o milieuvriendelijkheid

De invulling van deze wil
lekeurige opsomming bleek
weer moeilijk. Waardoor b.v.
wordt autonomie begrensd?
Uiteraard door de autonomie
van anderen, maar hoe wordt
dat bepaald?

Juist deze uitgangspunten

blokkeren vaak weer even be
langrijke zaken. In hoeverre
is autonomie te rijmen met
consensus in de besluitvorming?
En in hoeverre is de autonomie
van een groep gerelateerd aan
verantwoordelijkheid tegenover
andere groepen?

Een SO-p1usser stelde, dat
identificatie tussen,ouderen
en jongeren moeilijk verloopt.
Men heeft behoefte aan een
concept, meer concrete invul
ling. Hoe voorziet een basis
democratisch model daarin.

Daar was het probleem. van
verzamelde ervaring, die
dus een zekere deskundigheid
veroorzaakt. In hoeverre is
er dan sprake van "infor
meel leiderschap" en in hoe
verre is dat acceptabel?

De basisdemocratie 1Ileot
een 1I1ethode vinden om be
sluitvorming enmobilisa
tie te verbeteren, b.v. in
acties. Maar elke oplossing
was in strijd ~et een ande
re opvatting. Ia respect
voor elkaars ~ening in dat
geval niet hinderlijk en

9
remmend voor elke ontwik
keling?

Het zijn maar enkele voor
beelden uit een massale dis
cussie. Op deze wijze heeft
een discussie geen zin. Het
respect voor andermans-me
ning en zelfbeschikking mag
natuurlijk niet leiden tot
een soort verlamming. Dan
wordt de basisgroep gewoon
een club, die zijn leden
vrijblijvend gezelligheid
biedt. De meer actieven zul
len dan worden gedwongen
naar andere mogelijkheden
om te zien en-het onderlinge
contact gaat verloren. Op
die manier blijft het be
grip basisdemocratie inhouds
loos, zodat het geen aan d~

maatschappij tegengestelde
alternatieven biedt of zo
vaag, dat vrijwel elk al
ternatief ermee kan worden
verdedigd.

Jan Boeman

taakg..oepen Dode1Maa..d
KULTUURGRQEP

InZeiding
Eerst iets over de ideeen die
we hadden toen we me t de orga
nisatie van het tkultuurpro
graama' begonnen~ Volgens ons
moesten er drie dingen gebeu
ren, n.l.: - er moest in1or
matie gegeven worden aan
nieuwe mensen - het leek onS
daarnaast belangrijk dat er
ook iets gedaan werd aan in
tormatieverspre1ding en ver
werking voor en door de ten
tenkampbewonera zelf - en bet
organiseren van het eigenlij
ke 'kultuurprograaaa' ter
ontspanning en sfeerverbete
ring. Hoewel we ons voor alle
drie de onderdelen min ot
meer verantwoordelijk voel
den. wilden we ons wat be
tre~t het feitelijk organi
satiewerk beperken tot het
derde onderdeel en voor de
andere twee andere mensen
zoeken. Voor het eerste OD
derdeel is inderdaad een in
tormatiegroep gevormd. Voor
de 'in~ormatie voor onszelf'
was het veel moeilijker. Uit
eindelijk hebben een paar
mensen zich min of aeer .pon
taan en ongekoördineerd met
het uitnodigen van een aantal
mensen bezig gehouden. Er was
op het tentenkamp helaas wei
nig te merken van groepen die
zicb inhoudelijk bezig hiel
den met aspekten van de
strijd tegen kernenergie en
voor een ander samenleving.
De bedoeling was immers dat
de blokkades/barrikades
weliswaar zeer belangrijk wa
ren, maar dat er ook energie
aan andere zaken I een andere
manier van leven b.v.besteed
zou worden. Het is echter de
vraag ot jet met een op agres

~ie belustte overheid tegen
over je en gezien het feit
dat de meeste AKS-ers op de
aktie gericht zijn als er ak
tie te voeren valt t wel een
manifestatie kunt organise
ren naast een blokkade aktie.

Het "'el'k IJoOl' de aktie

W'e wilden zowel een podium
programma organiseren als di
verse mobiele groepen die
overal op 't tentenkamp en
op de blokkades konden spe
len. OlIIdat de kultuurgroep
uiteindelijk uit Nijmegena
ren bestaat en groepen vaak
plaatselijk bekend zijn, viel
onze eerste blik vooral op
mobiele nijmeegse groepen.
Onze pogingen om via aller
lei adressenlijsten groepjes

in den lande aan te trekken
liepen vnl. stuk op verou
derde 01 onjuiste adressen
01 in10rmatie die we omtrent
groepen hadden. Wat de po
diuagroepen betreft waren er
in Almelo wat dingen gebeurt
waar we rekening mee moesten
bouden. Daar bleek de ge
luisoverlast van groepen voor
slapende mensen zeer groot te
zijn. Bieruit hebben we de
konklusie getrokken dat
geluidsoverlast zoveel mogelijk
binnen de perken gehouden
moest worden, door de lig
ging van de manifestetietent
en door het tijdstip waarop
optredens plaa.tsvonden. Ver
der hebben we van tevoren
met alle groepen duidelijk
gepraat over de mogelijkbeid
dat er toch bepaalde dingen

niet gebeel volgene plan
zouden verlopen. Een punt
waar we het bij de voorbe
reiding vrij uitvoerig over
gehad bebben is het doel
van he t programma en het
karakter van de optredende
groepen. Het ene uiterste
was om door het vragen van
bekende muziek- en theater
groepen mensen naar het
tentenkamp te lokken, daar
tegenover stond de mening dat
de optredens een zeer onder
geacbikte plaats moesten in
nemen. Ons plan zat ergens
tussen deze twee uitersten
in. Vandaar ons programma
met iedere avond + 4 uur op
tredens van muziek- en tbea
tergroepen (en soms 's mid
dags een groep) Indien de
week volgens plan wae verlo
pen zou de grote tent de an
deredagen voor andere zaken
besçhikbaar zijn geweest en
zouden optredens in eeD klei
nere tent hebben moeten
plaats vinden. Wat betreft
bet soort groepen hadden we
als kriterium dat ze moesten
komen spelen uit betrokken
beid bij de aktie en dat die
betrokkenbeid ook te merken
zou moeten zijn. Dit krite
rium bleek in de praktijk
vrij moeilijk toe te passen.
Oak moet nog vermeld worden
dat vrij veel groepen zelf
met ons kontakt hebben ge
zocht omdat ze ~lden spelen.

Tijdena de aktie

Door bet feitelijk verloop
VaD de aktie kreeg ook het
kultuurprogramma natuurlijk
een wat ander karakter. Dat
begon al op zaterdag. 0lII 8
uur zou Diskus een theater
stuk spelen; door het optre-



vervo tg taakgroepen Docl8waa:rd 
den van de M.E.op de blokka
dee en de onduidelijkheden 
over de sebeurtenheen die 
avond en nacht en door de 
behoefte aan plaataalijk en 
landelijk overlas, hebben we 
toen a ... n aet Diekue bealo
ten hun optreden niet door t e 
laten saan. Later op de avond 
bee1t wel de rocksTOep Rood
weer ceepeeld, aaar dit optre 
den werd door de aanwesteen 
ee.anact ontvaneen: eoaaipn 
vonden he t door de voort
laaDde on truiaiDeen ah
plaatet , anderen hadden er 
juht beboette a&D. Zondec 
ie het proar ... a bijna vol
sen• p1an verlopen. Ma&Ddac 
wu de ap&DidDI sedurende de 
hele dac reed• zeer croot. 
GI.-twee zou die avond apelen . 
Bet leek hen en oaa, cesleD 
de ontwikkelineen op de blok
kadee en in bet tentenkaap 
weiDil zinvol oa hot etuk te 
apelen. Bet optreden van de 
1&Dtare van de eauwi edurende 
bijetend vond echter, ona 
inzlena terecht, wel plaate. 

De 2\amac 

Br werd aanvankelijk rekening 
aee cabouden dat er in de 
Turaac at en toe ook DOl een 
sroep zou epelen. Van indivi
duele pereonen bereikte ons 
at en toe het versoek oa au
ziek iA de tabriek te laten 
koaeA, op versaderineen in de 
Turaac bleek ateede dat daar 
ceeA beboette aan wu. 

Door de eebeurteniaeen ia er 
over het t e ltelijk kul tuurce
beureA niet zoveel te aeccen. 
Over bet optreden ale kultuur
sroep noc wel het volpoele; we 
vonden bet aoaa 'n beetje 
aoeilijk dat we in de rol van 
een aoort aauaeaanteorcaniaa• 
tie zaten, die -•ten beoor
delen o1 'de' aktievoerenden 
beboette aan bepaalde optre• 
dena hadden, terwijl we tece
l ijkertijd zelf aan de blok
kadee aeedeelen, aet alle 
apanniDeeD en behoefte aan 
ruat/nadeDken/praten vand.t.en. 
Groeten van de kultuurcroep. 

IWIPTIJDIHGIN 

De weken na Dodewaarcl werelen 
bij ona eevuld aet kankeren 
op de politie, die zonder 
eluiclelijke redeAan onze tran-

.. itbua van de weg baalde. 
Toen we de bus terugkregen 
lag alles overhoop en kregen 
we opclracht het aleneetja 
van de ruitensproeier en de 
vier banden te vervangen. 
Een andere taak was het bo
ven de aodder halen van ten
ten en kookgerei , aaar daar 
begint nu ook schot in te 
koaeA. De levendipte Dode
waard ervaringeA zijn voor 
ona clua allee wat na het be 
ke nde ultiaatua ia gebeurd. 
llD de diakueeJ.ea in bet 
kollektief hoe het nu verder 
.oet aet de anti-kernenerele 
-bewecing. Diakuasiea over 
ceweld, principieel geweld
looe, cewelelara en het aee
doen aan aktiea waarbi j ste
nen gegooid worden . Wij ko
ken dan wel tegen Dodewaard, 
aaar wij koken ook tegen het 
ceweld. Tegen beroepadeaago
een, enteraara van de Ilouwe 
grond. Ieaand verweet one in 
het nulnuaaer van A't'VAL ("in 
de ban van Almelo" , red.) 
van de aakroidiotie en bet 
regelnevenayndrooa. Waar het 
ona 011 gaat ia de praktische 
onders t euning van de strijd. 
We hopen d.....ae bij te dra
gen aan een pos:itieve atrijel. 
'lfe willen lat en sten boe 
etarit de t egenbeweging eigen
U jk ia. 'lfe kUliJlen Oll8 zonder 
.olly eeertaeaa 'e banken be
clruipen. Maar dan aoeten we 
niet over kosten gaan lullen. 
Bedrijven in eigen beheer -
arbeiderezelfbestuur, aane
en ailieuvriendelijk - zijn 
nu eenaaal duurder dan aulti
oationa1a . Waaroa laat DGD 
potve rdoaae hun buttons bij 
Reea aaken, die ook voor 
Strauae werkt en zwaar onder
betaalt , inplaata van bij 
een ei~en bedrij~? Het ia on
se keuze oa die kloothommale 
die Dodewaard mee~1llallcieren 
niet te laten verdienen aan 
onze aktiea. Dat gebeurt nu 
wel! 'lfe gaan verder, de vol-

gende aktie aoet beter zijn, 
zonder M.E., zooder Goldberg 
en a et aeer onderlinge eoli
daritei t. Ben ielee ia oa t e 
werken aan een bastekaap of 
dorp. Daar kunnen, .,.ten we 
wekenlanc laten zien boe het 
zonder atooutrooa kan. De 
strijd gaat door . De aulti
nationale en de wereldver
krachtare de wereld uit, oa 
te beginnen uit Dode ••••••• 
Nederland. 
'lfaa,van kollektiet reapenplan 

KRESJ. 

Vordo .. o, ook dit jaar geen 
kreaj. Dat t e rwi jl or een 
goed uitgewerkt prograaaa was 
opgezet. Clowns, speelgoed, 
zandbak en een grote cirkus
tegt. 
Er is dopr een paar mensen 
hard gewerkt oa een kresj op 
het t entenkamp te o rganiseren. 
Er zijn een aantal redenen 
waaroa bet dit keer keer weer 
aissins. ui teraard ia h.et van 
te voren aangekondisde ha.r de 
optreden van de ME van in
vloed geweest. Veel aansen 
gedacht dat het te link was 
oa hun kinderen aee te neaen. 
Maar of alleen dat van door
alaggevende invloed ia geweea t 
ia t wijfelachtig. In ieder ge
val i a erintarn weinig aan
dacht aan cegeven. Zo s tond 
op de at t iebes de kresj nie t 
veraeld en de kreaj-werkgroep 
naa paa laat opsanc, eind 
augustue. Op het landelijk 
overl eg ie aan de kresj niet 
ot nauwelijks aandacht ge
schonken. Ia dit onwil geweest 
of vond aen andere dingen be
langrijker?. 
Bet ontbreken van de kreaj ia 
gedeelt eli j k te wijten. geweest 
aan de slechte ganc van zaleen 
tijdene de landelijke overleg
gen. De start van de verechtl
lende t aakgroepen werd te lang 
uitgesteld. Daarbij komt dat 
slechts een klein aantal aens -

en zich bez1g hielden ae t de 
taken . 
De vraag is natuurlijk waar
om. Zoals al is gezegd, bet 
probleem ligt gedeeltelijk 
op organisatoriseb vlak. Dat 
de au tori tei ten V8ll te voren 
badden aangékondigd dat bet 
optreden van ele ME wel eens 
harder dan anders zou kunnen 
zijn, is niet de reden. Een 
eventueel hard optreden treft 
natuurl ijk iede reen . Toch heb
beo we ons niet laten af
schrikken. Daarbij, de kresj 
zou niet op de blokkades op
gezet worden , maar op bet 
tentenk .. p 
Wat dan overblijft als door
slagge vende oorzaak van bet 
ontbreken van een kreaj, is 
da t we te gefixeerd zijn op 
de e ffectivite it van een ak
tie. Daardoor koaen andere, 
net zo , zo n i et belangrijkere 
dingen in de verdrukking. Bij
voorbeeld : we proberen op 
basis van bet idee van per
soonlijke betrokkenheid en in
zet de verschillende taken 
NIET op de achoudera van een 
klein a.antaJ. aensen te l ate,n 
rusten. Zo aogelijk proberen 
we de taken te verdelen. Maar, 
wat zie je dan : de techniek
groep bee.ft een te kleine be
zetting, voor een kresj-groep 
is beleaaal geen animo. Dat 
terwij'l we er allemaal de 
aond vo~ van hebben dat er zo
veel aogel ijk aell8en bij de 
akties moeten worden betrok
ken. Daar horen ook kinderen 
bij en aensen aet kinderen. 
Voor ouder• is bet een hele 
toer oa aet deree.lijke akttes 
als deze aee te 4oen, ale een 
kresj ontbreekt. Daaro• aoeton 
we de volgende keer meer ener
gie steken in bet opzetten van 
een kreaj, te meer omdat het 
er vaak op neer komt dat vrou
wen thuis met de kinderen op
gescheept worden . 

Maaike, Oss 
Rans, Amsterdam. 

foto Gerlo, NiJmegen 



50+

tegen kemgeweld

TECHNIEKGROEP

Door mensen van AFVAL is
mij gevraagd een voorlo
pige evaluatie van de
techniekgroep te schrij
ven. Wat er dus in dit
verhaal staat is mijn
mening en niet die van
de gehele techniekgroep.

Voorbereiding

Zo'n vier weken voor de aktie
in Dodewaard was er voor wat
de techniekgroep betreft DOg
helemaal niets geregeld. Met
drie mensen uit mijn huis
hebben we toen dgesproken
allerlei werkgroepen af te
bellen om te weten te komen
wat zij van plan waren en
wat zij nodig hadden. Op de
eerste vergadering kwamen we
tot de slotsom dat wij zou
den zorgen voor: materiaal
voor de bouw van toiletten,
de watervoorziening, de af
perking werkterrein, de
elektriciteitsvoorziening
op het manlfestatleterreln,
de bouw van de brug tussen
slaap- en manifestatieter
rein en voor de portofoons
voor de kommunikatie tussen
blokkades en de werkgroepen.
Bij elke vergadering bekeken
we water zeker was toele
zegd en waar de eventuele
knelpunten zaten. Hoewel we
alles op tijd bij elkaar
gekregen hebben, denk ik dat
het landelijk overleg een be
langrijkere rol in de voorbe
reiding had kunnen spelen. Op
het landelijk overleg kan een
inventarisatie gemaakt worden
van de beschikbare materialen.
Allerlei zaken kunnen dan
goedkoper verzorgd worden.
Ook speelt een rol dat de
techniekgroep laat begonnen
is met de voorbereiding.

Opbow,J van he t terrein

Oorspronkelijk waren we van
plan al ons materiaal te la
belen en als we het uitgaven
op te schrijven aan wie we wat
hadden uitgeleend. Dat is van
wege de drukte op de dagen
voor en tijdens- de aktie niet
gelukt. Hoewel de opbouw zon~"

der problemen verliep en al
les op tijd klaar was, hadden
we geen tijden afgesproken
voor de momenten dat de teçh
niekgroep bij elkaar moest
komen om te bekijken wat er
nog gebeuren BlOest en wat de
meeste prioriteit had. Iede
reen van onze groep was kon
tinu bezig en we hadden geen
tijd om bij elkaar te komen
en te overleggen. Wat betreft
het teowijzen van de tenten
aan de stedengroepen, die
via Rampenplan besteld waren,
ontstonden problemen. Er za
ten groepen in verkeerde ten
ten en er bleven ook een aan
tal tenten leeg staan. Ook
was het moeilijk de mensen er
van te overtuigen dat ze hun
auto's op de parkeerplaats
moesten achterlaten. Gezien
de indeling van het terrein
en de breedte van de weg

langs het terrein leverde dat
soms problemen op.

Tijdens de aktie

Wat mij tijdens de aktie voor
al opviel was dat de techniek
groep te klein was. Daardoor
waren er mensen die kontinu
bezig waren en nauwelijks tijd
hadden om naar de blokkade te
gaan, bij hun basisgroep te
zijn of te slapen. In derge
lijke situaties draaien mensen
door en dat levert veel pro
blemen op. Misschien is dat op
te lossen door drie basisgroe
pen te betrekken bij de tech
niekgroep zodat mensen van de
techniekgroep ook bij de blok
kades kUDDen zijn. Bet zal
echter moeilijk zijn drie ba
sisgroepen te vinden omdat de
organisatie heel veel tijd
vereist .. Tijdens de zondag en

de maandag hebben we nog ge
probeerd om de techniekgroep
uit te breiden. Dit ging vol
gens mij matig. Pas op zondag
hebben we geprobeerd een
schema te maken van welke men
sen er van de techniekgroep
aanwez1g moesten zijn en waar
de niet-aanwezigen zaten. Dit
had volgens mij al veel eer
der moeten gebeuren. Ot dit
schema uiteindelijk heeft ge
werkt of zou kunnen werken
weet ik niet.

Opbreken van het tenterikamp

Gezien de snelheid waarmee het
tentenkamp moest worden afge
broken en gezien het fel t dat
niet alle materialen gelabeld
waren is er een hoop 1 verdwe
nen' Verder kan ik niet veel
zeggen over het tentenkaap
aangezien ik dinsdag slechts
3 uur aanwezig ben geweest.
Wel roep ik iedereen op ons
te bellen als hij of zij nog
spullen van de techniekgroep
heeft. Als deze spullen niet
terugkomen zal het Dodewaard
Gaat Dicht duizenden gnldens
kosten. Tevens is het vol
gende telefoonnWIID.er het moa
mer voor gevonden/verloren
voorwerpen 080 - 225408

Frans

PERSVERKLARING
ORGANISATIE EHBO AKTIE
"DODEWAARD GAAT DICHT" 1981.

Bij navraag ter plaatse
bleek dat er voor de opvang
van gewonden, die bij de ak
tie 'Dodewaard gaat dicht'
in en na het weekend zouden
kunnen vallen onder de bur
gers geen maatreg~len van
overheidswege of anderszins
waren getroffen. De dienst
doende huisarts (dr. Bannier
in Ochten) was naar zijn
zeggen niet be~ekend of uit
gerust voor nog 'extra pa
tiënten', hij zegde de ini
tiatiefnemers wel zijn mede
werking - voor zover moge
lijk - toe. Het rode kruis
afdeling Valburg of de am
bulancedienst was door de
overheid niet geInformeerd.
Op eigen initiatief hadden
zij zich buiten hun normale
taak ingesteld op 'extra
werk'. De overheid heeft
naar de pers toe overiiens
wel duidelijk gekoketteerd
met de mogelijkheid dat er
gewonden zouden vallen.
Ons, de initiatiefnemens van
de EHBO bij de aktie DGD '81
kwam bovenstaande paradoxaal
zo niet onverantwoord over.
Voor de mogelijkheid van te
1efonixch kontakt met am
bulancedienst, EHBO-afdeling
algemene ziekenhuizen, Rode
Krulscolonne en plaatselijke
huisartsen moesten wij 'par
ticulieren'bereid vinden om
hun telefoon en de ruimte af
te staan. Zij hebben dit toe
gestaan uit humane overwe
gingen. Dit bleek later voor
deze mensen in verband met
de 'lokale tegenstellingent
zeer belastend. EHBO bleek
later geen overbodige luxe.
Het is een regelrechte aan
fluiting voor de lokale over
heid dat 'particulieren'
achteraf moeten boeten voor
hun humane instelling, zij
hebben een flink aantal se
rieuze bedreigingen ontvan
gen.

OVer3iaht Van de verwondin
gen onder bu:t'flers, die behan-
deLd zijn door de EHBO 'aktie

Het laat prima met 50+. Na
Dodewaard zijn er kontakta
dressen gekomen en overal in
het land zijn ouderen bezig
OB basisgroepen op te zetten.
Op 3 november(Amersfoort) zijn
een dertigtal mensen bij el
kaar geweest om te praten o
ver 21 november - de grote
internationale demonstratie
in Amsterdam - en over verde
re plannen. Tijdens deze bij
eenkomst is besloten om het
protest van ouderen tegen
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Dode1lJaaro gaat diaht'.

15 mensen bedwelmd door traan
gas,
3 hondebeten,
8 snijwonden die gehecht moes
ten worden,
13 schaafverwondingen,
22 knuezingen van pols,rug,
hoofd. armen, gelaat en schou
ders en neus,
6 knieletsels J

5 verstuikte enkels,
2 lichte hersenschuddingen,
4 fracturen: pink, derde teen,
middelste kootje en pols
zeven maal vonden wi j nader
onderzoek, behandeling en e
ventueel opname in het zieken
hnis noodzakelijk.
Ongeveer honders mensen hebben
onze hulp ingeroepen tegen
griep, hoofdpijn, buikloop

AnaZyse van de oor3aken Van de
verwondingen bij DGD 1981:

Bij vluchtpogingen van perso
nen uit de geweldloze blokkades
tijdens charges van de ME, zijn
veel mensen in het prikkel
draad gevallen, vieze snij
wonden op handen, knieön en
gezicht evenals de nodige
schaafwonden. Ook veel kneu
zingen zagen wij van enkel-
en kniebanden. De eierkneuz1n
gen of 'knuppel'kneuzingen
spreken voor zichzelf evenals
de hersenschuddingen en breu
ken als gevolg van het slaan
en schoppen van ME-recher
cheurs. Het traangas kon door
veel demonstranten niet ont
vlucht worden, in sommige ge
vallen werden zij in het don
ker teruggedreven. De over
dosis CS-gas heeft inderdaad
geleid tot de bekende gevol
gen van komplete desoriënta
tie, levensgevaarlijke adem
nood (ook als 'laat gevolg')
en blijvende psychotische ver
wardheid. De hondebeten spre
ken eveneens voor zich: Een
persoon liep een direkte ver
wonding in het halsgebied op
t.g.v. een traangasprojektiel
dat haar trof. Zij werd terug
gestuurd toen zij zich meldde
bij de geneeskundige troepen
van de ME met de woorden ' ga
maar naar je eigen EHB0 1 •

kernenergie en kernbewapening
meer te laten doorklinken in
aktie!l. Geweldloos. Samen met
de jongeren. Ir moet nog outie·
gelijk veel werk verzet wor
den, diegenen die 50+ willen
helpen kunnen kontakt opnemen
met Henny Knuttel, Gasthuis
laan 93a 3817 EH Amersfoort,
tel. 033/31863 (van 9-10 en
18-19 uur).Donaties op giro
4295032 t .. n.. v. W. Pesch, ovv
50+.
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landelijk ove..leg

vormingsweekend basisdemokratie
Al in augustus werd het Landelijk Overleg verrast
met het voorstel een soort studie-weekend te orga
niseren over basisdemocratie en aanverwante zaken.
Een aantal mensen uit verschillende basisgroepen
was kennelijk van mening, dat er behoefte bestond
aan meer duidelijkheid en begrip over die materie.
De vergadering reageerde toendertijd niet onver
deeld enthousiast over dat idee. Het is niet moge
lijk alle argumenten pro en contra nog eens samen
te vatten. Ervaren basisdemocraten kunnen zich een
dergelijke diskussie wel voorstellen. In iedere ge
val hebben de initiatiefnemers zich niet laten weer
houden. Een jeugdherberg in EIst (Utrecht) was gauw
gehuurd en op 16 october jongstleden begonnen circa
60 geëngageerde deelnemers daar een marathon brain
storm,die de geschiedenis zal ingaan als het eerste
basisdemocratische congres. Het resultaat was de
bevestiging van het uitgangspunt: er is nog veel
onduidelijk en er is nog weinig overeenstemming.

Zondag 15 november werd het
laatste Landelijk Overleg
kehouden.Orndat er maar liefst
vijf weken tussen deze en
het vorige zat, is het
rondje basisgroepen wat tijd
rovend uitgevallen.Een groot
deel van de toch al overvolle
agenda is doorgeschoven.
Uit het rondje baeisgroepen
enkele relèvante punten:
In een aantal steden zijn
"open dagen" resp reconstruc
iiëbijëëDköËsten geweest.
Het ging er om de ervaringen
en feiten van de gebeurte
nissen in en om de Dodewaard
aktieweek op een rijtje te
krijgen.
Het algemene beeld is dat
hier geen overdonderende op
komst voor was (NijmegentRot
terdam en Amsterdam).Van Arn
hem wisten we niets.ln Utrecht
daarentegen was wel bèlang
stelling. Daar zijn ook po
gingen om nieuwe basisgroe
pen op te richten. Ook in
Grave,Leiden en Alkmaar zijn
nieuwe groepen ontstaan.
In de volgende Afval zullen
we proberen verslagen van
deze open dagen te plaatsen.

!~§!~~~i~~ gaat zich bezie
houden met de ontmanteling
van een kernreactor. Deze werd
gebruikt voor mutering van
gewassen en voedsel.

!~~~~~~~-y~~-~~~:~y~~

Kortgeleden is een trans-
port van Dodewaard naar mo
gelijk Belgi~ gemist. Vanuit
de BAN is een groep gevormd
die zich hiernee wil bezig
houden. Zij zoeken kontakt
met basisgroepen om zo snel,
b.v. middels een telefooD
sneeuwbal te kunnen reagere
ren.
Dodewaard/Valburg heeft een
ääntäî-máïën-gëëvalueerd.Zij
vinden dat DgD over één
van haar grenzen is gegaan.
Doordat het in de gekozen op
zet onmogelijk was om tot
overeenstemming te komen met
15.000 mensen en dat ze geen
nieuwe aktie in deze vorm
zien zitten. Hun evaluatie
zal de volgende keer bespro
ken worden.Zij gaan verder
met een aktie naar buiten ge
richt met als doel om geld
op te halen om de schade van
boeren te ledigen.
De 50+(tegen kerngeweld)-groe
pën-hëbben een eerste bij
eenkomst gehad. Zij organise
ren zich ook middels basis
groepen en werken met tele
foonkringen.Er zijn brochu
re's en pamfletten gemaakt.
Op 8 december komen ze op
nieuw bijelkaar.Het kontakt
adres is Veldweg 82 Koekange
drente 05288-330.Postgironr
4295032 t.n.v. W v.Pesch ovv

50+ tegen kerngeweld.
De 50+-ers stelden voor om
rond kersttijd de bewoners
van Dodewaard e.o. te bena
deren en in discussie te
gaan over de gebeurtenissen.
Ook andere basisgroepen
vroegen ze mee te helpen.
Ook stelden ze voor o. onze
aktie-aandacht te gaan
spreiden over Dodewaard én
Borse1le.Dit (vergaande)
voorstel wordt o.a. in ver
band met de stellingname van
de basisgroep Dodewaard een
volgende keer besproken.
Ook met de financiin is het
+.1 1900,- i.-ö;ëriëbleven.
17 ARRESTANTEN moeten op 10
ën-ïï-aëëëmbër in Arnhem
voorkomen.Op 10 december zal
er een manifestatie met de
monstratie georganiseerd
worden.De demonstratie ver
trekt om 20.00 vana~ het sta
tion in Arnhem.We moeten ons
deze keer massaal vertonen,
niet zoals bij de demonstra
tie voor Ben Keiman.Daarom
worden de basisgroepen ge
vraagd om plaatselijke mobi
lisatie-kommitee's op te zet
ten.Een draaiboek voor de ma
nifestatie zal snel via het
sekretariaat verstuurd wor
den.Ook worden getuigenver
klaringen en klachten ge
vraagd (JKB-ArnhemKlaren
daalseweg 523 tel:085-423
518 bgg 08306-22056).
Het Landelijk Overleg op ft
december zal m.·n. over de
organisatie gaan. Immers ,

Bet weekand leek goed voor
bereid. Met het programma
waren aan alle deelnemers
discussiestukken en ·stel
lingen' toegestuurd. Maar
vreemd genoeg werden die
nauwelijks gebruikt om de
gesprekken richting te ge
ven. Jammer. want mogelijk
had de bespreking ervan
een algemeen aanvaardbare
invulling opgeleverd voor
de termen basisdemocratiel
groep. Daarmee was men dan
toegekomen aan de doelstel
ling van het weekend die
in de toelichting op het
programma wordt omschreven
als "het op een rij zetten
van ideeên en mogelijkheden
ter verbetering van het ba-

niet 1ndividuelen staan te
recht, maar onze Dodewaard
aktie wordt berecht.
Op 25 Nov. zal Rob Zuidam 0111

14.30 voor de kinderrechter
in Rotterdam verschijnen.
Om 14.00 is een demonstratie
voor het gerechtsgebouw aan
de Noordsingel (R'dam).De de
monstratie gaa~ door naar de
Shell.Teksten voor muurkran
ten en affiches zijn in Rot
terdam verkrijgbaar.teInr:
010-862434 ?
Over het stillen-fenomeen
liepen de-mëülngen nogal uit
een.Wel moeten we een her
haling van de paranoide ver
denkingen zien te voorkomen.
Sommigen vonden dat je de
stillen de stillen moest la
ten,met je eigen aktie bezig
zijn en stillen zichzelf la
ten isoleren. Anderen wilden
dat er toch tot tegenmaatr~

gelingen overgaan nadat je
zeker bent of het een stille
is.Sommigen wilden fouille
ring.bij andere riep dit he
vig verzet op.
Excellente Y~_!~!i~ heeft
een 12-tal AKB-ers aange
schreven om objectief te pra
ten over de Dodewaard-aktie.
Een protestbericht tegen de
ze handelwijze gaat uit.Te
vens wordt benadrukt dat de
ze mensen alleen op persoon
lijke titel praten.

VOLGEND LANDELIJK OVERLEG is
op 6 December SBR-Utrecht
Aanvang 12.00.Diemen zit voor
en Amsterdam notuleert.

(fred)

sisdemocratisch model".
Uiteraard zouden dergelijke
resultaten hier en daar
zijn uitgelegd als het be
gin van dogmatisering, die
een spontane ontwikkeling
van het B.D.-model zou kun
nen belemmeren. Dat gevaar
is inderdaad niet denkbeel
dig, maar er is intern, zo
wel als extern behoefte
aan definities en herken
bare uitgangspunten. Op het
moment zijn de begrippen
voor verschillende inter
pretaties vatbaar en daar
door wordt gemeenschappe11j-

vervolg op p. 13
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OPROEP ConsenBUs. 29 novembeY' alta

ABONNEMENTEN

wa iedel'een die ts maken
heeft gehad met de effeoten
Van CN- of CS-gassen (gM
naten, spuitbussen, l'Ug
tanks) een koY'te, feiteZijke
besohY'ijving stuY'en naaY':
Ma1'oe Z BuUinga,
Jaoob van LennepstY'. 158,
10153 HL AmsteY'dam.
ver-me za op de envûop:
"t:roaangas"•

MILIEU-EDUCATIE

De Stichting Milieu-educatie
heeft lesmateriaal verzorgd
over de centrale rol van e
nergie bij het ontstaan en
verergeren van de derdewe
reldproblemen. Het is met na
me bedoeld voor het voortge
zet onderwijs en vormings
werk. Lespakket nr.S ls te
bestellen op giro 3180199
t.n.v. Stichting Milieu Edu
katie, o.v.v.lespakket nr8
Kosten incl. verz. f. 7 1 25.

vel'voZg van p. 12

ke stellingname en het op
lossen van afgeleide proble
men nodeloos moeilijk ge
maakt. Misschien is voor een
meer vrijblijvende discussie
gekozen, omdat de organisato
ren de voorspelbare kritiek
wilden omzeilen. Dat is daIJ.
gelukt, maar of de congres
gangers daarmee de beweging
een dienst hebben bewezen,
staat te bezien.
Een goed voorbeeld van ver
schil in interpre~atie was te
vinden in de brie~ van de N1j
meegse vrouwengroep. Ze waren
uitgenodigd voor een inlei
ding. In een brief aan de ver
zamelde basisdemocraten moti
veerden ze hun weigering om
aan het weekend mee te werken
o.a. met het verwijt. dat de
"vorm haaks stond op de in
houd van het basisdemocratisch
principe." Bedoeld werd, dat
de zaak slechts door enkelen
zonder overleg met anderen
was georganiseerd. Uiteraard
dachten organisatoren en deel
nemers daar anders over.
Als beide opvattingen niet
getoets kunnen worden aan een
nauwkeurig omschreven princi
pe, hssft iedereen gelijk of
ongelijk, maar is overeenstem
ming nauwelijks voorstelbaar.
Het gevolg is een toenemend
wantrouwen t.o.v. elkaar en
een groeiende intolerantie.
Overigens bevatte de brief
behartenswaardige opmerkin
gen, die een diskussie waard
waren. Daarom was het ook
onjuist de brief niet te be
spreken en te beantwoorden.
Op dit soort weekends hoort

Consensusbesluitvorming is een
manier van werken waarbij ie
der betrokken is. Werken met
consensus gaat uit van ver
trouwen in elkaar en gezamen
lijk verantwoordelijkheid dra
gen voor waar je aan werkt.
Consensusbesluitvorming is
een uitgewerkte methode waar
in met verschillen wordt om
gegaan. Het is moeilijk. om
dat we zijn opgevoed met OD

derdrukkende patronen die ook
in de besluitvorming doorwer
ken. In het weekend 27/28/29
november willen we aandacht
besteden aan wat consensus te
maken heeft met verandering,
leren van de methode, oefenen
van gespreksleidlng, het lnl
ti~ren als groepslid. en de
manieren om blokkades in het
proces van besluitvorming op
te heffen. Het weekend gaat
slechts f 50,- kosten. In
lichtingen en opgeven bij Met
Medura, Weverslnlel 7, Amers
foort, 033/722984.

geen pers. Dergelijke bespre
kingen zijn moeilijk te ver
slaan en van samenvatten ko
men alleen maar misverstan
den. Bovendien leidt het af.
De mededeling op zaterdag
middag van de dienstdoende
voorzitter, dat er een jour
nalist van de Groene aanwe
zig was kwam dan ook als
een verrassing. De journalist
werd snel geaccepteerd, hij
was er nu eenmaal. Maar te
gen de komst van de KRO
radio had een aantal mensen
bezwaar. De manier waarop de
voorzitter deze kwestie op
loste, was bepaald niet de
mocratisch. Het voorstel om
de KRO te laten komen en ie
der voor zich te laten uit
maken of hij/zij een inter
view wilde toestaan werd zon
der meer doorgedrukt. Een
beroep op het au"tonomie-
idee klopte hier niet, want
we waren met een gemeenschap
pelijk project bezig en dat
had weinig te maken met pu
bliciteit. Het was niet zo'n
belangrijk incident, maar
een dergelijke gang van za
ken dient te worden vermeden
wil men serieus genomen wor
den als organisator van een
studie-weekend over basiB
democratie.
Er is niets op een rijtje
gezet, in die zin is de doel
stelling niet bereikt. Wel
zijn een aantal mensen iets
wijzer geworden van de onder
linge gedachtenuitwisseling.
Jn andere artikelen zal ook
zeker op verschillende be
weringen en ervaringen wor
den ingegaan.

Jan Bosman

Basisgroepen uit Amsterdan
organiseren op 29 november
een informatiemiddag over
basisgroepen. Mensen die
trek hebben om een basis
groep op te zetten. maar
niet weten hoe, kunnen dan
met reeds bestaande groepen
praten. Bestaande basisgroe
pen zullen vertellen hoe ze
bezig zijn, waarmee en waar
om. en hoe ze zijn ontstaan.
Hopelijk ontstaan er die dag
een aantal nieuwe groepen.
Tijdstip nog onbekend,
Plaats: Kloventersburgwal 8A
Amsterdam. Inlichtingen:
Kick. 020-165168 of Dite,
020-850709.

Fotoboek Dodew=d.

Naar aanleiding VaD de Dode
waardaktie is er een foto
boek samengesteld. 120 foto's
op 78 pagina's. Het brengt
op indringende wijze het ge
weld van de overheid en het
spontane volksoproer in beeld
en er is ruime aandacht be
steed aan de traangasterreur
en de gevolgen daarvan. Te
bestellen bij ONDERSTROOM,
giro 2276810. Prijs f 12,50,
inkl.porto. Ook verkrijgbaar
bij de bekende linkse boek
handel.

AFVAL + ABONNEMENTEN.
Vijftien piek voor 8 nummers
steunabonnement twintig piek.
Giro 4592487, t.n.v. Syhren
Brouwer Amsterdam, o.v.v.
abonnement .

Redaktie AFVAl: Hans Krikke
Bilderdijkstraat 182,1053 LD
Amsterdam.tel: 020-851609.

Prijs Los nummer f 2,150
""Y's-te -;jaar-gang, novembeY' 1981

Druk: CoöP. drukkerij PET u.... Am......

Op 5 oktober werd in Noord
Noorwegen een geweldloze
blokkade door de politie ont
ruimd. De blokkade was ge
ricbt tegen de bouw van een
dam voor een waterkrachtcen
trale. Deze dam zou een e
norm gebied onder water zet
ten, en wel een gebied dat
van essentieel belang is
voor de plaatselijke bevol
king, de Sarni. Dit is name
lijk de plaats waar de ren
dieren van de Saai in de
herfst verblijven en paren.
Behalve dat het onder water
zetten van dit stuk land
diefstal van land van de
Sami is, vergelijkbaar met
de massale diefstal van land
van de Noord-Amerikaanse In
dianen in de afgelopen 200
jaar, is het ook nog voor
een projekt waarvan de waar
de twijfelachtig is: de
noodzaak van de dam is geba
seerd op sterk verouderde
prognoses; op vrij korte af
stand, in Noord-Zweden is
een groot overschot aan elek
triciteit en in de tijd dat
de meeste energie nodig is,
in de winter, is de centrale
vrijwel onbruikbaar. Redenen
genoeg om in verzet te komen
tegen weer een grootschalig
energieproduktieplan. De Sami
ijn door de politie ont-

ru1md. Maar onverwacht werd
de aktie toch voortgezet:
door de rendieren, die ge
woon hun herfatverblijfplaats
opzochten. Het terrein wordt
nu dus door rendieren bezet
en de bouw ligt toch vrijwel
stil.

Mensen di" aan dit numm"Y' van
AFVAL hebben meegeweY'kt:

EZma Oosterhof.r,
Karin Bosboom,
Tl'Udi van TUbUJ:'gh,
SybMn BroUhJ"l',
Jan Bosman,
Diak de Beri,
Liesbeth van Nes,
Loeke Pam,
Susan van Putten,
Joost van Steenis,
pauL Poppink,
Frits Eiakenhau8er,
Hane J(pikke,
FMd aeY'cteZing,
Ma1'ian AZb"Y's.
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kaiserangst
Het verhaal begint in 1969.
Een Zwitsers-Duits-Frans con
sortium van bedrijven krijgt
een IStandortbewilligung'
voor een kernreaktor. Met
dit toewijzen ván-de plaats
komt ook het eerste verzet
op gang: een aantal milieu
deskundigen protesteert te
gen het feit dat het Rijn-
en Aarwater voor de koeling
gebruikt zal gaan worden.
Dit verzet is omzeild door
de vergunning te wijzigen in
een vergunning voor een cen
trale met koeltorens. Dus
ligt er in 1973 de toestem
ming voor de bouw. En wordt
in december van dat jaar het
bouwterrein kort bezet. De
protesten komen langzaam
maar zeker op gang en wan
neer in maart 1~75 defini
tief met de bouw begonnen
wordt I volgt direkt daarop
op 6 april een tweede bezet
ting van het terrein. De or
ganisatoren, de Gewaltfreie
Aktion Kaiseraugst, eisen
onmiddellijke stopzetting
van de bouw. Eerst moet er
meer duidelijkheid komen
omtrent de meteorologische
effekten van de centrale,
moet er een totaalplan voor
de energievoorziening komen
en moet er een referendum
gehouden worden onder de di
rekt betrokken bevolking.
Deze bezetting duurt heel
wat lànger dan de eerste: 75
dagen. Het resultaat is in
derdaad stopzetting van de
bouw.
Maar in juli 1981 komt het
rapport over de meteorolo
gische gevolgen uit. En de
deskundigen zagen weer eens
geen problemen. Dus begint
de diskussie over het her
starten van de bouw weer. In
die zes jaar heeft echter de
atoomlobby niet stil gezeten.
Een gezaghebbende Zwitserse
kommissie op energiegebied
voorzag voor 1990 een te
kort van 600-1000 Mlf. En de
in Kaiseraugst geplande cen
trale moet ongeveer tussen
de 600 en 1000 MW gaan leve
ren. .• De weerstand tegen
een centrale in Kaiseraugst
is groot, maar wanneer de
Zwitserse regering op 26 ok
tober een brief krijgt van
het consortium dat die reak
tor wil bouwen, dan besluit
ze haar toestemming voor de
bouw te geven. De reaktie
van de bevolking is duide
lijk. Zaterdag de 31e okto
ber was er een demonstratie
van 25.000 mensen op het
bouwterrein. En hoewel de
pera en de overheid speku
leerden op een gewelddadige
konfrontatie, is alles ge
weldloos verlopen.

Het verzet tegen de Kaiser
augst-centrale zal zich nu
de eerste tijd op het par
lement gaan richten. Dit
moet nu namelijk nog een
uitspraak doen. Naast de be
invloeding van parlementsle
den wordt ook gewerkt aan
het verkrijgen van referenda
over kernenergie en over al
ternatieve energie. Maar
mocht dit alles niet helpen,
dan laten de aktiegroepen
niets aan duidelijkheid over:
dan zullen ze hun heil gaan
zoeken in hardere middelen.
Kortom, Kaiseraugst 1s het
begin en het symbool van de
Zwitserse AKB, en de Zwit
sers laten niet zo maar meer
over zich lopen.

21 NOVEMBER.

Na de domonstratie tegen a
toomwapens en nog veel meer
is er vanaf 5 uur een manifes
tatie van de Amsterdamse Dode
waard basisgroepen in Paradiso.

Amsterdamse basisgroepen heb
ben in het kader van de demon
stratie van 21 november een
nieuwe button gemaakt,met de
tekst Ifgeen vrede met atoom
energie lf ,0 3,2 cm.Deze is te
bestellen - minimaal tien
op giro 4029105,t.n.v. S. van
Putten A'dam,o.v.v. buttons.
Prijs per stuk f1,25 inkl.
porto.

luxulyan
Op 31 oktober besloten aktie
voerders de bezetting van
een veld bij het dorp Luxu
lyan in Cornwall, Engeland
op te hef~en. Het veld was
sinds mei dit jaar bezet om
te voorkoaen dat er proef
boringen verricht zouden
worden om te onderzoeken of
het terrein geschikt was
voor het bouwen van een kern
centrale. De bezetting van
het terrein was totaal ge
weldloos en de vrijwillige
ontruiming van het terrein
was ook: om te voorkomen dat
er geweld gebruikt zou gaan
worden. De engelse rechters
hadden politiechef Alderton,
die tot dan toe geweigerd
had tegen de demonstranten
op te treden, opgedragen e-

ventueel de boorploeg van
de Central Blectricity Gene
rating Board (CEGB, de ener
gieproducenten dus) te hel
pende aktiviteiten onge
hinderd te volbrengen. En
daar de CEGB al eerder pro
vocerend opgetreden was door
midden in de nacht het ter
rein met twee ploegen van
twee kanten afte bestormen
(het boren werd toen voor
komen doordat mensen onder
de boren gingen liggen) had
den de bezetters weinig ver
trouwen in het komende over
heidsoptreden. Dat zou onge
twijfeld gewelddadig zijn.
om nu te voorkomen dat zij
zelf (of één van hun) ge
welddadig zouden worden be
sloot men de bezetting op te

herten. De aktie was eestart
door de plaatselijke groep,
LAND. Luxulyans agalnst nu
clear danger. Na een gereob
tel ijk bevel aan die groep
om zich van het terrein te
verwijderen werd de eigen
lijke bezetting overgenomen
door de regionale groepen van
Cornwall. Uitganspunt waa de
bezetting met zo ain mogelijk
mensen uit te voeren, zodat
ook het gevaar voor geweld
zo klein mogelijk gehouden
kon worden. In de meest ris
kante posities stonden altijd
mensen die aan een geweldloos
heidstraining hadden meege
daan.Mensen met weinig erva
ring in geweldloos aktievoe
ren begonnen in de minder ris
kante posities. De besluit
vorming gebeurde wanneer mo
gelijk door de hele groep
mensen die aan de aktie mee
deed. Wanneer er geen tijd
was om alle mensen naar Luxu
lyan te laten komen, dan nam
de hezettingsploeg de beslis
sing. De geweldloos verlopen
bezetting leverde voor de AKB
in Cornwall een sterke verbre
ding op: veel mensen hebben
zich tijdens de aktie bij een
van de groepen aangesloteDa
En het feit dat de aktie ge
stopt is wil nog niet zeggen
dat er niks meer gebeurt.
Op dit moment worden er dag
scholen voor de training in
geweldloosheid georganiseerd.
Daarnaast is het zo dat de
centrale er nog lang niet
staat. De proefboringen zijn
nog maar het allereerste be
gin en het verzet begint nu
al duidelijk vorm te krijgen.
Of zoals het bord dat bij de
boor geplaatst moet worden
zegt: flThey came to drill and
we spoke out, if they come to
bu11d w111 you speak out? Or
will, you wait untill there is
110 one laft to speak. u
(zij kW~en om te boren en wij
protesteerden, als ze komen om.
te bouwen zul jij dan proteste
ren? Of zul je wachten totdat
er nie.and meer is om te pro
testeren)

BASISDEf.:OKRATIEWEEKEND.

Voor volledige verslagen van
de discussies tijdens het
vormingsweekend basisdemoera
tie kan men zich wenden tot:
Wilma Wolfs, Anna Pavlona
laan 5, Breda

.

11 decamber,Demonst~atie en
akties bij het gerechtsgebouw
in Arnhem, in verband met de
processen van aktievoerders
en aktievoersters die tij
dens de aktie in Dodewaard
zijn opgepakt.

Wat moeten TM met leide2'sahap?

In de anti-kernenergiebeweging
de vrouwen- en vredesbeweging
en in kraakgroepen wordt al ja
ren moeite gedaan om anders met
leiderschap om te gaan. Als we
leiderschap~patronen willen
verandere , moeten we inzicht
hebben wat er in een groep ge
beurt en moeten we kiezen voor
vormen van leiderschap die vol
doen aan wat wij met elkaar
willen. Het leek ons goed om
een avond te organiseren om te
praten over 'wat te doen met
leiderschap'. De bedoeling is
dat er gepraat wordt vanuit on
ze eigen ervaring en visie op
leiderschap. De avond vindt
plaats op woensdag, 25 nov.
20.00 uur, in Meth Medura, We
versingel 7, Amersfoort. Tel:
033/722964. Kosten ongeveer
f5,- (brochure, koffie etc.)

Petten--nasleep.

Op 4 oktober hebben een aan
tal mensen de Petten-aktie
(transport afval) geêvalueerd.
Algemeen werd de aktie als
positief gezien. Tijdens de
bijeenkomst is er besloten om
om in het voorjaar een aktie
te houden a Daarvoor zijn er
werkgroepjes gevormd die eeD
en ander gaan ultzoeken a In
Dodewaard is gebleken dat er
weinig mensen waren die zich
echt lekker voelden in een
sfeer vanfiedereen doet maar
wat hij of zij goed vindt'.
Bet is nodig dat er een bun
deling ontstaat van groepen
die geweldloos aktie willen
voeren. Geweldloos akttevoe
ren betekent niet dat de kon
frontatie niet wordt aange
gaan, het betekent dat het
politieoptreden, het traan
gas, de stillen etc. niet de
meeste aandacht krijgen. De
aktie in hel; voor jaar - ak
tieobjekt nog niet bekend 
moet er een zijn die kracbten
bundelt en hoeft niet per s6
een massale aktie te zijn,
dat is namelijk afhankelijk
van de kracht van de organi
satie. Op zondag 22 nove_
ber is de volgende bijeen
kaast om. 12.00 uur, Wever
singel 7, Amersfoort. Inl.
Metb Medura, tel. 033/722964.
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