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redaktioneel
Het landelijk sekretariaat stuurde regelmatig vele bladen
informatie naar de kontaktadressen van de basisgroepen.
Het bleek,dat deze informatie,waaronder de notulen van het
Landelijk Overleg (L.O.),vaak moeilijk doorkwam bij de le
den van de basisgroepen en dat mensen buiten de basisgroe
pen helemaal van informatie verstoken bleven.
Het idee ontstond een blad te maken,dat deze informatie
op een leesbare manier verwerkte. Vanaf dit nummer zal die
verwerking van landelijke informatie ook via AFVAL gaan.
Informatie moet je in het vervolg niet alleen naar het
sekretariaat sturen,maar ook naar AFVAL. Iedereen kan nu
de informatie krijgen en bovendien kan en wil het blad
funktioneren als een diskussieplatform over onderwerpen
zoals bijv. basisdemokratie.
Voorlopig zal AFVAL eens in de maand verschijnen,maar in
tijden van aktie zal geprobeerd worden de frekwentie op
te voeren. dit nummer is opgestuurd aan iedereen,die de
landelijke stukken kreeg. Wanneer je aan het sekretariaat
geld had overgemaakt,krijg je daar nu automaties een
abonnement op AFVAL voor. Stuur ons dan wel even een be
richtje hoeveel je had overgemaakt. Probeer zoveel moge
lijk abonnees te winnen in je basisgroep (en daarbuiten),
zodat AFVAL inderdaad de funktie krijgt -landelijk kommu
nikatieblad en diskussieblad van de basisgroepenbeweging
waarvoor ze is oogezet.
Omdat de zon voor niets opgaat zullen diegenen,die niets
vanzich laten horen worden afgesneden van direkte lande
lijke informatie.Basisdemokratie blijft betekenen:betrok
kenheid.Daar hoort bij het overmaken van abonnementsgeld
voor AFVAL,dat dan het informatie en diskussieblad kan
worden van die mensen,die vinden,dat Dodewaard door
direkte,autonome aktie te sluiten is.En vervolgens
Borssele,Almelo (verolme en co) ,maar ook Amelis\'leerd be
houden ,de I~addenzee, de 1eus 'de Groote Keyzer is overal
inhoud geven••.........

2----------------Iedereen kan stukken opsturen (en vooral ook informatie).
Niet alles zal onverkort geplaatst I/orden.
In de eerste plaats is onze ruimte beperkt. Verder wil de
redaktie een leesbaar en boeiend blad maken,niet eindeloos
herhalingen,kortom geen geouwehoer.
De redaktie zal wel akties en ideeën in het land signale
ren en korte stukken met kontaktadressen over plaatselijke
akties opnemen.
Geïnteresseerden kunnen via deze kontaktadressen
nadere informatie ontvangen. Zo wordt vermeden,dat een
hiërarchiese struktuur ontstaat. De basisgroepen moeten
onderling kontakt met elkaar houden en niet via AFVAL.
Dit dient in vele opzichten alleen als medium om kon
takt met elkaar te leggen. Over zaken waar iedereen mee
te maken heeft,zoals basisdemokratie,konfliktpunten
(geweld versus geweldloosheid),of toekomstplannen (bijv.
welke gezamenlijke aktie zullen we in 1982 ondernemen)
kan dan uitvoeriger in AFVAL van gedachten worden
gewisseld.
De redaktie kan dus berichten en bijdragen van groepen en
mensen inkorten. Om daarover geen ruzie te krijgen,ver
zoeken we iedereen,die een bijdrage opstuurt,een tele
foonnummer te vermelden,zodat we van te voren kunnen
overleggen.
De notulen van het L.O. zullen in AFVAL verschijnen.
Voor plaatselijke berichtgeving is behoefte aan een
korrespondentennet.
AFVAL is het tweede blad in onze beweging,Onderstroom
bestond al.Omdat het niet gaat om een onderlinge konkur
rentiestrijd,maar om de strijd tegen ondoorzichtige,groot
schalige strukturen,die o••a. verantwoordelijk zijn voor
het gebruik van kernenergie,zijn we met elkaar gaan pra
ten. We konstateerden,dat beide bladen elkaar gedeeltelijk
overlapten en dat de uitgangspunten vrijwel gelijk waren.
Onderstroom \1i1 schrijven voor de anti- en buitenparlemen
taire groepen,maar ook AFVAL richt zich op die groepen,met
name op het verschijnsel basisdemokratie,ook buiten de
AKB. Omdat het onzinnig is om menskracht en geld te ver
spillen,hebben we besloten in een volgend gesprek de mo
gelijkheden tot samenwerking verder af te tasten.

vervotg van p.l

O.M. NIET-ONTVANKELIJK

Met deze woorden openden de
13 Dodewaard-arrestanten hun
verklaringen In het politie
ke proces op 10 en 11. decem
ber In Arnhem. In de rechts
zaak wilden ziJ niet Ingaan
op hun persoonlijke ten laste
legging, maar keerden de
schuldvraag om en klaagden zo
de ware schuldigen. Iedere ar
restant las een deel van hun
gezamenlijke verklaring voor
als ziJn verklarlng.Hlerln
onderstreepten ziJ o.a. de
ondernokratiese besluitvorming
rond kernenergle,de vernleti
glngswaanzln,de marglnal ise
ring van sociale bewegingen,
ongelukken met kernenergle,de
uranlumwinning,de relatie
tussen kernenergie en kernwa
pens,het afval-probleem,de a
toomstaat,de valse argumenten
pro kernenergie,de Maatschap
peliJke Diskussle,de atoom
lobby,het overheidsgeweld en
het recht op verzet.Een uit
gebreid artikel dat is samen
gesteld uit de concept-verkla
ringen is te lezen In Onder
stroom no 39.
In ieder geval zal hoger be
roep aangetekend worden.Dit
mede omdat de arrestanten het
O.M. niet ontvankel ijk wi Ilen
laten verklaren:

"de verded iging Is van ma
ning dat O.M. In ziJn vorde
ringen tegen de door hem ge
dagvaarde "Dodewaard gaat

dicht" demonstranten reeds
aanstonds, zonder nader on
derzoek ter terechtzitting
niet ontvankelijk dient te
worden verklaard.
Wij hebben daarvoor de vol
gende argumenten:
1.Het overheldsoptreden in

Dodewaard was op 19,20,21
en 22 september 81 voor
nederlandse begrippen on
gekend gewelddadig,dispro
portloneel en onrechtma
tig.

2.Het aanwen~en van dit ge
weid was door de overheid
gepland.

3.Het O.M. Is daarvoor mede
verantwoorde I IJk geweest,
heeft dat geweld gesanktl
oneerd en heeft daarmee
zijn recht op vervolging
verspeeld."

Aldus C.KOrvinus in zijn
pleitnotitie.

INTIMIDATIE

Hierin werd o.a. ook stei-
I Ing genomen tegen de als
bezweringsrite herhaalde
uitspraak van Goldberg: de
monstreren mag, blokkeren
nlet!Ook In 1980 werd deze
mededeling gedaan en bleek
toen uitsluitend intimida
tie em demonstranten af te
schrlkken.Gezien de ligging
en massa IIteit van het anti
kernenergieprotest zou een
demonstratie per definitie
een blokkade beteken.Op 26
september was de binnenstad
van Arnhem en op 21 novem-

ber grote delen van Amster
dam geblokkerd.Demonstreren
is blokkeren.HutJes bouwen
of op de weg zitten maakt
geen enkel verschil.De de
monstratie blijft daarbij
geweldloos en al leen het
verkeer dient geregeld te
worden.Het verbod tot het
meenemen van bouwmateriaal
was een gelegenheidsmaatre
gel ,die ook biJ gelegenheid
werd gecontroleerd.
Ook werd het gebruik van CS
gas aangeklaagd alsook de
elkaar tegensprekende mo
tiveringen om In te grij
pen met overheidsgeweld.
Feylbrlef gaf als aanlei
ding nooit bewezen molotov
cocktalls,Goldberg de onzin
nige veronderstelling dat
anders de centrale bezet
zou worden.

MARGINALISERING

Ook het door de
overheid geplande gewel~

werd aangeval len.ln zowel
de aanklacht In de rechts
zaal als die In de StokvIs
hal wordt gebruIk gemaakt
van een aantal citaten uit
een studie over overhelds
geweld van P.Reenen (ex
politieman en ex-docent
voor hogere polltieambtena
ren,nu top-ambtenaar bij
het mln.v.Justitie.:
"Soms acht de pol itieke
overheid geweld onvermiJ
dellJk,terwlJI ziJ zich te-

vens realiseert dat haar
aktie tot een storm van
protest aanleiding kan ge
ven.ln dat geval hanteert
ziJ een marginallserings
strategie. ( •• 'Marginal ise
rlngsstrategleän bestaan
daaruit,dat een aan te val
len groep wordt voorzien
van negatieve kenmerken.
Daardoor wordt zo'n groep
naar de sociale marge van
de samenleving gedrukt.
Het moet een groep worden
waarmee geen fatsoen I ijk
mens meer lets te maken
wil hebben:volksviJanden,
gevaarliJke gekken,ontver
antwoordelIJke elementen.
Tegen sociaal uitgestotenen
Is geweld ter dlciplinering
akseptabel en te rechtvaar
digen,Ja gewenstC •• 'Bij de
marglnallseringsstrategie
moet de protesterende groep
rekening houden met een
harde geweldskonfrontatie
met de overheld.De kompro
misbereidheid Is gering,
hoewel het politieke be
lang van het konfl ikt wordt
erkend.Dlt onveilige signaal
wordt nog versterkt wanneer
de overheid tot mobiliserings
strategieän overgaat.De pro
testerende groepen worden
niet al leen In een sociaal
isolement gedreven, maar
ook dreigen de zeisen en
hooivorken van de geakti
veerde bevolklng.Geweldsex
cessen zowel van overheid
als van particulieren komen

V61'Vo tg op p. 8



landelijk ove .. leg 
NOTULEN 6 DECEMBER 19B1. 

Aanwezig: Alnersfoort,Amster
dam,Arnhem,Oen Bosch,Den Haag 
Diemen,Dieren,Dodewaard,Ede, ' 
G~~ve,Haarlem,Miljeudefensie, 

N1Jmegen,Rampenplan,Rotterdam 
Stop Borssele,Tiel,lJtrecht ' 
Wageningen en Zevenaar. ' 

ARRESTANTEN. 
Voor 10/11 december:zie ver
slag elders in AFVAL. Samen 
met het LEK wordt op 50/50 
basis oproepinasadvertenties 
geplaatst voor ten hoogste 
/2000,-. Er was niemand van 
de persgroep. We vonden,dat 
taakgroepen (er waren er meer) 
op het L.O. vertegenwoordigd 
horen te zijn. De zaak tegen 
Jan Krol is geseponeerd en te
gen Rob Zuiddam uitgesteld tot 
januari. Voor het proces van 
deze laatste in ~tterdam is 
weinig belangstelling getoond 
van uit den lande. Enige per
sonen hebben een aanklacht in
gediend tegen o.a. de burge
meester wegens het gebruik van 
C.S.gas. Op het volgend L.O. 
zal worden bekeken of er lan
delijk een aanklacht zal wor
den ingediend tegen de werke
lijke schuldi gen. 
LEK VERSUS Df.D. 
De verhouding tussen het LEK 
en de DodewaardGaatDichtbewe
ging is niet altijd even goed. 
Scherpe diskussies n.a.v. de 
oproep van het LEK om mee te 
doen aan de 26 september de
monstratie,waarbij de rest van 
onze aktie wat genegeerd werd. 
Toch is de samenwerking met 
het LEK en de daarin werkende 

organisaties vrij redelijk ge
gaan. Als we elkaar maar onze 
e~gen waarde laten. Tegenstel
llngen zijn niet op te lossen 
door bijv. het LEK op te nemen 
i~ _de DGD als basisgroep,want 
ZlJ is geen basisgroep. we 
moeten elkaar kunnen vinden op 
gemeenschappelijke punten,maar 

er bliJven tegenstellingen in 
b.v. organisatievorm en ook de 
nadruk,die gelegd wordt op de 
vorm van de akties. De scheids
lijn is echter niet zo duide
lijk en loopt b.v . niet hele
maal tussen parleméntarisme en 
anti (buiten)parlementarisme. 
Ook ka~ men niet zeggen,dat OGO 
uniek 1s,omdat ze een stapje 
verder wil gaan dan de anderen. 
Wel botst de basisgroepenstruk
tuur en wat daaruit voortkomt 
soms met andere organisatievor
men. In de OGDbeweging wordt· 
veel meer de nadruk gelegd op 
de autonomiteit van de groepen 
en de individuele personen. Dit 
werkt echte~ nog niet zo best, 
maar het geet wel een aanzet 
tot een ander soort denken en 
handelen . Het is nog -een begin
stadium,waardoor men zich soms 
hevig afzet tegen anders 
g~struktureerde groepen,die 
z1ch overigens zelf ook afzet
ten tegen DGO. In ieder geval 
kan men konstateren dat OGD 
ontstaan is,~ veel mensen 
ontevr~den waren en zijn met de 
tot nu t?e gevoerde akties . In 
haar man1er van verzet ligt de 
toekomst.een andere maatschap
pelijke ordening,besloten. oe· 
verhouding met de 'anderen' 
k~n echter verbeteren ,a 1 s men 
z1ch realiseert,wat men zelf 
wil.Er liggen wel grote ver-

schillen,maar die zijn door 
praktiese samenwerking op te 
lossen.Het is ook belangrijk 
te rea11seren,hoe men tegen 
anderen aankijkt,maar dat 
geldt niet alleen voor ons,ook 
voor b.v . het LEK. Hoe kijken 
zij eigenlijk tegen ons aan? 
Die meningen moeten uitgewis
seld worden en in de praktijk 
getoetst. Het opnemen van een 
bijdrage van Pieter Lammers in 

~FVAL kan een aanzet zijn tot 
een verdere diskussie. 

ingebracht,dat je niet het 3 
hele parlement op êên hoop 
moet gooien,hoewel je wel 
verstrikt dreigt te raken in 
de parlementaire struktuur. 
We 1110eten onze eigen dingen 
organiseren. Hoewel twee-
slachtig,is een hadZitting 
toch vooral een moge-lijkheid 
-gesteld,dat de juiste per-
sonen naar die zitting gaan
om onze visie propagandis
ties naar voern te brengen. 
Haar er ~rd wel afgevraagd, 
waarom d1e zogenaamde posi
tieve kamerleden dan zelf 
niet aktief waren. Verder 
werd gezegd,dat het erop 
leek,dat voor het meedoen 
aan een hoorzitting dezelf
de argumenten gebruikt werden 
die naar voren waren gekomen 
bij de diskussie over de BMD 
Dat is net als de kamerkom- • 
missie een soort platform, 
waar je je mening naar voren 
kan brengen en waar je publi
citeit krijgt. Hiertegenover 
stond het argument dat delen 
van de AKB we 1 meedoen met 
de BM0 en dat de AKB,omdat 
wij niet meedoen van twee 
walletjes kan eten en de 
hoogste publiciteit krijqt. 
Zo kan men wellicht ook de 
parlementaire strukturen 
gebrui-ken . 
Toch l ijkt het sommigen be
ter on een eigen hoorzitting 
te organiseren op een eigen 
manier. Het probleem moet 

'li maar in de basisgroepen be
ö sproken worden en we kunnen 
~ dan op het volgende L.O. 
~ een beslissing nemen. 
ci.. BRIEF DODEWAARD. 
~ 
~~> Samen met de 50+ willen Dode-
i: waarders de geweldloosheid in 
s de aktie meer gaan benadruk-

KONTAKTEN OVERHEID/POL1TIEKE 
PARTIJEN. 

Er was afgesproken,dat we
afgezien van techniese kontak
ten-voor tijdens en ·na de aktie 
als organisat1e geen kontakt 
met de overheid zouden hebben. 
Nu wordt ~r gesuggereerd,dat 
dat wel gedaan is. Willen we 
dit bespreken,dan moeten de 
aanklagers,zowel als de be
schuldigden maar op het L.O. 
komen. De diskussie wordt dus 
opgeschoven.Er blijft behoefte 
aan meer duidelijkheid. 
HOORZITTING. Binnenkort komt 
Van Thijn met een offici~el 
verslag. Als wij dan een hoor
zitting aanvragen bij de Kamer
konmissie,komt die er waar
schijnlijk wel. Op deze·manier 
kunnen wij onze voorwaarden 
stellen aan wat daar besproken 
gaat worden. Dus b.v. de ach
tergronden van het gevoerde po
litiebeleid om te proberen het 
draaiboek van het overheidsop
treden bove.n tafel te krijgen, 
pmdat vermoed wordt,dat de tak
tiek om met behulp van fascis
ttese groepjes de bevolking 
tegen ons op te zetten , al van 
te voren bedacht was. 
Sommigen vonden het echter 
niet juist om de overheid te 
vragen haar eigen optreden te 
onderzoeken. Daar werd tegen-

ken: dit 'moet' vanuit OGD 
fundamenteel worden bijalle 
grootschalige aktfes,omdat 
die anders niet meer bestuur-
baar zijn. De geweldsdiskus
sie blij ft echter een moei
lijk punt. Het wordt betwij
feld of de gewelddadige ak
ties (die overigens voor het 
overgrote deel van de kant 
van de overheid komen) ver
smallend hebben gewerkt. Do
dewaard heeft het niet bij 
het rechte eind,als het stelt 
dat van onze zijde georgani
seerd geweld dreigde. Behalve 
het geweldsprobleem waren er 
ook nog moeilijkheden bij 
b:v. de te trage besluitvor
mlng en het optreden tegen 
knokploegen. 
De diskussie liep door naar 
de vraag,wat we de volgende 
keer voor de aktie onder
nemen. Gaan we nog we 1 door 
met blokkade-akties,nu de 
overheid alle blokkades af
loopt om daar zo goed moge-
1 ijk op te treden. Opnieuw 
wordt gezegd,dat we ons 
niet 1aten meeslepen op een 
weg;d1e door de overheid 
bepaald wordt. De overHeid 
kiest haa~ eigen middelen 
en daar moeten we rekening 
mee houden,maar ze niet 
proberen te weerleggen. Wij 
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4SERIE: BASISGROEPEN IN BEELD-BASISGI 

VROUWEN TEGEN 
het ontstaan 

Carollen: Ik zal wat vertel
len over de gesch iedenis, 
want dat Is ook gel IJk, hoe 
l'k erbiJ betrokken ben ge.
raakt. Ik· liep drie Jaar ge
leden stage biJ M111eudefen
sle. Ik kwam daar toen twee 
vrouwen van WISE tegen. We 
bedechten dat het leuk zou 
ziJn om als vrouwen tegen 
kernenergie biJ elkaar te 
gaan zitten . We wisten hele
maal niet wat we ons daarbiJ 
voor moesten stel Jen. We wa
ren zowel bij· de vrouwenbe-
weging als biJ de A~ betrok
ken. Het leek ons goed om te 
kljken of er Oberhaupt een 
relatle Is tussen een femi 
nistische manier van leven 
en tegen kernenerg ie ziJn. 
Hoe Je dat kunt kombineren. 
In het begin vond Je het ont
zettend stupide. Voor Je ge
voel had het wel met elkaar 
te maken, maar waarom ga Je 
hier In godsnaam zitten? We 
wl I den vooral meer theorie
vorming . We hebben ontzet
tend veel gepraat en ook 
voorllchtlngsaktlvltelten 
gedaan . Zo ziJn we drie jaar 
geleden begonnen. Er kwamen 
konstant vrouwen biJ, maar 
er vielen ook vrouwen af . 
Nadat er veel verloop Is ge
weest hebben we nu een vriJ 
konstante groep . 
B. Vanwar dat vezolccp? . 
c. Je hebt natuur I IJk a ltiJd 
weinig tiJd, ledereen heeft 
het druk. Maar ook best wel 
verschl I len In ldee~n en ach
tergronden. 
P. Wat waren die V61'8ChiZ.Z.en7 
c. BIJvoorbeeld of je een 
brede beweglns wilt maken 
van VtK en dat als belang
rijkste doel hebt of dat Je 
als groepje zelf aan de s lag 
wl lt. Als er meer vrouwen 
zo' n groep wl I fen beginnen, 
prima, dan kunnen we een keer 
praten en daarna kunnen ze 
zelf aan de slag. Ook het 
verschl I In: het accent op 
Informatie leggen of op zelf 
aktief zijn . 
Marjan : Ja, en zelf aktief 
doen, biJvoorbeeld, enkelen 
deden vooral voorlichting 
biJ VOS- kursussen en wiJ wil
den straattoneel, dat Is een 
heel andere benadering. Die 
diskussie speelde toen Ik er
biJ kwam. Jullie hadden net 
besloten om straattoneel te 
gaan maken en dat vond Ik 
hartstikke leuk, Eerst hebben 
we gezamenliJk een brochure 
gemaakt waarin het resultaat 
van onze theorievorming Is 
vastgelegd . Waar we In het 
begin naar op zoek waren, was 
wat nu preeles de atoomstaat 
voor vrouwen betekent, de re-

aktie op ons lichaam. Maar 
ook over het huidige energie
beleid van de overheld en de 
gevolgen voor vrouwen (zie 
het kader over de brochure). 
Het heeft lang geduurd voor 
er wat I fJn In kwam, maar wel 
met een gevoel ·v13n: we wlll·en 
·doorgaan. Het nadenken over 
de relatle tussen onze vrouw
enposltte en kernenergie Is 
nooit afge lopen. 
P. He:b is niet mogeUjk ge
~st om. info~ geven te 
kombineren met uZ.-f di-rekte 
al<tûs· doen? 
M. Het was wel de bedoeling 
en d~t Is wel een tiJdJe ge-
beurd. Het kiezen voor to
neel hield meer In dan alleen 
dat. Het betekende: we wl I I en 
een klein groepje bi ljven met 
onze eigen aktles. Oe vrouwen 
die kozen voor voor! lehtlng 
hadden daar andere achterf lg
gende ldeenn biJ. Bijvoor
beeld hulsvrouwen mlddeis ln
fromatle bereiken. Nadat de 
brochure af was, ziJn enkelen 
afgevallen. 
F. Geven juZ.Zie geen voor
lichting meer? 
M. Een he le tijd niet . We 
hebben pas een ganzenbord 
gemaakt . Als er nu een aan
vraag komt, dan kunnen enf(e.
Jen met dat spel naar een 
groep toe. Dat Is ook een 
andere manier dan een praat
je houden. 

andere groepen 
F. JuZZ.ie zeggen heet duide
Zijk dat je kl.ein ~Zt bZ.ij
ven, maar wat dOen juZ.Z.ie met 
nieuiJe vrouwen? 
C. We hebben het daar pas o
ver gehad . Het wisselt nogat 
eens. Het gebeurt niet zo 
vaak dat er nieuwe vrouwen 
langskomen. Meestal Is het 
prima, 
t~. We kri.Jgen ook wol kaarten 
met biJvoorbeeld : we wl I ten 
I ld worden en dan schrijven 
we Jets terug, daar ga je 
verder niet op In. 
P. Mensen die gel.d ~ZZen o
vermaken sen maal. per maand? 
M. Ja hoor, die kontributie 
wl l len beta len, overa l van
daan •• • Van de week kregen 
we ook een kaartje uit Zee
land: Ik ben tegen kernener
gie en Ik wil me biJ Jullie 
aansluiten. Ik weet niet zo 
goed wat we daar mee moeten 
doen, we zul I en wel bel Jen . 
Oe vrouwen die erbiJ komen, 
kennen we meestal al. 
C. We hebben het laatst wel 
gehad over hoe groot groot 
Is en hoe klein klein. Waar 
leg je je grenzen. Het 
scheelt wel wie het Is , een 
wildvreemde. of Iemand kent 
naar al . Op een gegeven mo-

Op de oostel ijke blokkade in Dodewaard werd op zater
dag een behoorlijk huis 1 barrikade gebouwd. Bovenop 
wapperde die dag ,een vrouwenvlag . In de avond ging 
die neer. De afgelopen jaren zijn steeds meer en 
steeds duidelijker vrouwengroepen zich tijdens de 
anti-kernenergicakti~s gaan .manifesterel). Hieronder 
een gesprek met Marjan en Carol ien . van de Amsterdam
se groep Vrouwen tegen Kernenergie (VtK). Berrie en 
~red stelden de vragen. 

IN GROTER 
!{ADER 
AUTONOOM 
FUNI{TIONEREN 
menT heD je ooK Denoette aan 
wat frisse wi nden. We zijn 
nu ongeveer met tien en dat 
Is net mooi. 

B. JutZie hadden het idee 
dat anderen maar e8'1 eigen 
groep moesten T:>sginnen . Is 
dat ook gebeurd? 
C. In andere plaatsen zijn 
wel greepen VtK ontstaan . 
Die draaten mln of meer au
tonoom van elkaar. Soms 
Is er Incidenteel kontakt: 
bijvoorbeeld met de Haarlem
se groep In de tiJd van de 
aktles. tegen de dumpingstrans
porten Jn IJmulden . 
B. EZ' is dus IJXIinig ovwZ.eg? 
C. Ja, vreemd, moet Je haast 
B. De brochure is een bel.ang-
1'iik rrriddsZ ge~JeBst om met 
je ideeiJn naar buiten te tre
den. Bebben juZ.Zie veel. res
pons gehad? 
M. Ja, ong~ l oof lljk vee l. We 

hebben die In februari ge
maakt en het gaat nog steeds 
ontzettend hard. We ktljgen 
veel aanvragen van boekhan
dels, biJ Xantippe liggen ze 
naast de deur. 

st raattoneel 

M. Na de brochure zi jn we be
gonnen met straattonee I. We 
hebben eerst gewerkt onder 
lelding van een vrouw uit de 
Flylng Lipst icks Cvrouwenthe
at er en akrobatfe~qróep) dat 
was erg leuk. Op een gegeven 
moment hadden we een Idee o
ver hulshouden en energiebe
leid. Dat hebben we een paar 
keer geprobeerd en op 30 
maart (vrouwenstaklngl zijn 
we gaan spelen voor het GEB
voor! lchtlngsbureau. Die mld
dag hebben we het nog ergens 
anders gespeeld, belde keren 
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KERNENERGIE 
ging het goed, De volgende 
keer kregen we e~n aanvraag 
om ergens In oost te komen 
spelen op een buurtfeest en 
dat was vreselijk, afschuwe
l Ijk. we moesten daar op een 
podium en we werden aangekon
digd als de dames tegen kern
energie. 
C. We werden tijdens het spe
len aangesproken, al temaal 
van die knul letjes stonden zo 
opzij en bij alles wat wezel
den begonnen ze opmerki ngen 
te maken, Daarna kregen we 
nog wel veel aanvragen , maar 
geen enkel pub I lek vonden we 
geschikt, dat durfden we niet 
meer aan. We wl lden In de va
kantte een nieuw stuk gaan ma
ken, maar dat Is er niet van 
gekomen. 

basisgroep? 

8. Zien ju~~ie jeaeZf ats een 
basisgroep? 
M. Ja, Ik zie ons wet een 
beetje als een basisgroep, a l
leen zijn we niet zo stede
lijk en landelijk overlegge
rlg. Daar gaan we meestal niet 
naar toe, ook niet In het ten
tenkamp. 
P. Je doet mee aan een aktie. 
Binnen die aktie ie gekozen 
ooor basisgroepen. Zo noe
men juttie je ook. Zijn jut
Zie dan een ander eoort ba
sisgroepen dan diegene, die 
aan overZeggen deelnemen? 
M. Nou •• eh , misschien wel 
ja . We gaan gewoon niet, we 
hebben het er niet eens echt 
over gehad. We hebben er ge
woon geen zin In. 
F. Maar hoe funkticneer je 
dan, me6hobbel.en met LXZt: be-
sleten is? 
M. Tijdens de blokkade In Al 
melo hebben we ons aangeslo
ten bij VtK uit Nijmegen. 
Meehobbe I en met lfat bes I oten 
Is, daar Is natuurliJk wel 
een grens aan. We doen toch 
waar we zelf zin In hebben, 
We draalden daar wet mee In 
blokkade-overleg , dat wel , 
dat Is vee l kleiner . Het Is 
dI rekter natuur 11 J k. 

Dodewaard 

M. Dit jaar rond Dodewaard 
was er steeds iemand die 
naar het overleg ging en dat 
doorsprak met de anco~en. 
We hebben op woensdag een 
schuilkelderaktie In Amster
dam georganiseerd, dat was 
binnen het kader van de Do
dewaardplannlng. 
B. AZs niemand zin zou heb
bfln, dan was er niemand op 
het ovezoZ.eg geweest? 
C. Ik denk wel dat we iemand 
anders zouden zoeken, die er 

zin In zou hebben. 
M. Misschien was Ik dan wel 
gegaan. Maar het Is Inder
daad nIet een bewuste po 11 ~ 
tlok van dat we die dingen 
In de gaten houden hoor, 
maar veel meer zln om aan een 
aktie mee te doen , bijvoor
beeld met Alnelo en dan zien 
we daar wel hoe al les draalt. 
P. Akties zoaZ.s in Almelc of 
Dodewaard worden tijden van 
te oozoen doorgep~. 
M, Maar dat zien we gewoon 

?nde~~A.ta.o.nde. cUa-ten u. 1 n o
v~e.no~en uLt de b~chuAe 
Vrouwen tegen Kernenergie 
cUe .&I 6 ebltu.alr..i I 9 81 u.Ukf.cklm 
en guc.Jvte.ven .U. dtJOit. de Am
~.telldam4 e v .tK -gM ep. 

V~uwen van Ue.deltland waltden 
veJIJJJttlAiaoltde.Ujtz. gu.te.ld. 
He.t v11.e.emde I o6 juÁ..I>.t 11-i.e.tl 
.U. da.t. de. opMe.pen van de o
vvr.he..Ui .to.t eJt~ie.bupaM.ng 
(.tvr. vooll.kom.i.ng van een dlr.e.i.
gend· en~ieteko.U:) U.c.h vool!.
nmneUjk IL(.c.hten .to.t de hu.ü.
vJt.Ouwen van on6 .tand a..U 
hoo6dve'l.alltwooltdelijke pei!AO· 
nen vooJt. he.t ve~~meende g11.0.te 
en~ievvr.blw.i.k van de. kon~>u
me.n.t. Men IL(.c.kt u.dl op he.t 
gez.in6hu.ü.houden en ga.a.t .te
v~ vr.van u.U da.t. de. vlt.OW' 

niet zitten om daaraan mee 
te doen. BIJ Almelo zag Ik 
roet helemaal niet als een 
probleem , dat we niet biJ de 
beslultvorming geweest waren. 
We hebben onze energie In an
dere dingen gestoken. 
C. Wat Ik een goed voorbeeld 
vind: als groep zijn we nle~ 
naar Dodewaard geweest, om 
verschl I lende redenen niet. 
We wilden wel Jets doen tiJ
dens de schullkelderdag: In 
een groter kader autonoom 

cUt hu.ü.hou.den IWn.t en voM
ai. vo.UecUg v~oltdelijk 
hÁ.e/I.VOOII. .Ü. 1 zel66 VOOIL he.t 
en~.i.~e.blr.u.).k van andelle 
g ez.i.n6teden I IU.MeJLen me.t 
II.J1.lÜ.o '6, vade~~A me.t v.i.dec 
e.tc. . l . H.i.eltb-i. j wo.lldt wet 
vooltb.i.jg~a.an aan he.t 6e.ä 
da.t b.i.jvooltbee.ld i.n kM.tell
dam SO% van de bevotk.i.ng op 
een andvr.e man.ie/1. woont dan 
i.n een g ez.in. 
Schutdgevoetkampagne. 
Va.t deze J,chuldgevoelkampagne 
Weltkt b.U.jkt u.U veilhalen van 
VIlOUWen u).t he.t hele .t.and 
wa.aJtÁJt ze velt.te.Uen da.t ze. 
van a..Uu doen om .te bezu.Uti.-
9 en, IIWVl z.i.dt 11.~ e1maUg 
6 c.lu.ah:U.g VOeten 4Û bij V OOI!.
beeld de tz..UtdeJWt de ti.c.h.ten 
ta.ten blt.anden a.û ze. na.a11. 

foto Gon Buurman 

funkti oneren. 
B. Wat waren die redernm? 
C. Oh, miJn ouders waren 25 
jaar getrouwd, het lag biJ 
I edereen anders. 
M, Ik denk dat we daar niet 
goed kunnen funktioneren. We 
hebben zo ons algen basisde
mokratIsch mode .1 , dat gaat 
heel erg vanzelf. 
C. Wat Ik op zich ook niet 
goed vind. 
M. Ik vind dat de basisdemo
kratie In Dodewaard niet goed 

llchoo.t gaan, Mc.h:te.nlo.ttg de. 
II.J1.lÜ.o .&I bed wo.lldt aang ehou
den en pa ov~ dou.ckt. 
VJtee.t he.t ~houdeUjk ge
bewten zoveel en~.i.e. Eli. .U. 
u.Ugeblt.e.id aangetoond da.t van 
he.t .tot:.ah.. ene.Jtgi.~e.blr.u.).k 

llte.c.ht6 2 SI VOOJt. l!.eke.ning 
kom.t van de ~houd~. H.ie/1.
va.n .<..& 19% voolt. won.ütgveJUUV~.
m.ing en 6% VOOit elektJt.a.. 
Oe blt.ochuAe .<..& nog 6teedll 
veltkM..fgbatVt d.oo11. 3, SO gut
den ovelt te maken op g.VW 
4385422 .ten name van VILOUWen 
.te.n Kvr.nen~.i.e., Am6telldanl, 
ondell veJUnel.cUng van bltochwr.e 
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funktloneert, dat je teveel
op een objekt gericht bent.
Je werkt met zoveel groepen
samen, dat het heel moei I ijk
vol te houden Is.
F• .Je zegt: het is pel' defi
nitie onmogeZijk.
M. Dat wil ik niet zo sterk
zeggen, maar ik doe er niet
aan meao

IJmuiden

M. Ik vind de akties In IJmui
den wel een goed voorbeeld,
daar kon iedereen haar eigen
aktles bepalen en toch ben je
daar met z'n allen op die dag.
F. Doder»aaX'à was taah ook zo
opgezet dit jaar?
C. Dat is heel anders: zo'n
transport is daar beter voor
geschikt. Ieder bepaalt zijn
eigen aktiemlddel: kraaiepo
ten of een menselijke blokka
de.
F. StieZ nu dat de voZg!imde
keer 20.000 mensen op die weg
staan.
M. Maar die weg is heel erg
lang, ze staan nooit op een
kluitje. Het transport komt
langs de hele weg, het is
geen centra led ie blijft
staan.
B. Het probZeem bUjft het
zeZfde: de een gaat bZokkeren,
de andel' wezopt een ban'ikade
up, dan voeU de bZokkeeroel'
ziah voZst:r>ekt huZpeZoos.
M. Dan gaat die blokkade 100
meter verderop. Zo stuiten ze
telkens op een ander verzet
en Iedereen maakt dat zelf uit
B. Dit is een diskussie avel'
basisdemokmtie• .JuUie doen
ifaa:to aan mee. Ik hoOl' niet
wat het uitmaakt dat je een
VtK-groep bent?
C. Ik denk dat onze mening wel
voortkomt uit het feit dat we
vrouwen zijn, maar heel expli
ciet Is het ook niet.
F. GeUit het ook voor andel'e
1!1'OUbIel'lf1roepen?
'·1. Dat kan Ik niet prec Ies
zeggen, Ik weet wel dat de
Nijmeegse groep anders funk
tloneert.

privé en politiek

C. Weet je hoe ik me een ba
sisgroep voorstel, dat heeft
heel veel te maken met het
feit dat we een vrouwengroep
zijn. Ik ga anders met vrouw
en in een vrouwengroep om,
dan dat ik dat in een gemeng
de groep doe. Zo zijn we ook
met vier van ons op vakantie
geweest.
B. De scheiding pl'ivé en po
Utiek tWol'b:r>eken?
C. Ik vind het belangrijk dat
het ook gezellig Is en niet
al leen dat er goeie afspra
ken gemaakt worden. Oftewel
dat er zo effektief mogelijk
gewerkt wordt. We zitten te
kleppen over van alles en
nog wat en daarna komen we
weer terug op kernenergie.

Als Iemand dat ziet: Jezus,
wat zijn dat voor tlepes.
B. Dat je die kombinatie
W1. Zt, kan ik me goed voor
steUen. Toah heb ik ge:r>egeZd
met ve1'flade2'ingen, aktivitei
ten te maken, die mindel'
Zeuk zijn, maar die ik be
7.angri;jk vind. Soms kun je
niet om heeZ effiailJnt funk
tione:r>en heen.
C. Het is jouw keuze om zul
ke aktlvlteiten aan te pak
ken.
M. Dat is omdat JIJ iets heel
belangrijk vindt. Ik heb dat
niet dat Ik iets belangrijk
vind, waar zo'n scheiding
tussen privê en politiek be
staat. Als Ik iets zou vinden
wat ik heel belangrijk vind,
misschien heb ik het er dan
wel voor over om vooral effi
ci~nt te werken, maar dat
speelt niet.
B. Er> is veeZ versaheidenheid
in aktiviteiten. Maal' er is
een gl'enB, waar je die vel'
sahiUen 'Laat zitten om de
probZemen niet aan te hop-ven
gaan.
M. Dat klopt, ik doe liever
iets anders, waarbij Ik wel
het idee heb dat ik meer din
gen zei kan bepalen.

uraniumtransport

M. We zijn nu bezig met het
transport van uranium. Vorige
week is er een overleg ge
weest tussen de Anti Apart
heidsbeweging (AAB) on de AKB
over het Namibisch uranium.
Daar zijn we naar toe gegaan
met het doel aktles te star
ten tegen het transport van
uranium naar Almelo. Dat zijn
ook transporten, en akt ies
daartegen liggen in dezelfde
I ijn als bij IJmuiden. Daar
van denken we dat dit veel
basisdemokratlscher kan wer
ken. Wel is overleg met an
dere groepen nodig. Maer het
zijn minder groepen en het
overleg is minder gericht op
direkte Informatie-overdracht.
Geen diskussie over hoe je
aktie voert, onze aktie is
niet afhankel ijk van de me
ning van anderen.
F. Maken juZUe in je keuze
Vool' aktie een aftieging 07Jel'
wat het meeste effp-kt zaZ
hebben?
M. Ik denk dat verschi I lende
akties goed zijn en ik kies
voor een transportaktie, om
dat Ik daar beter kan funk
tioneren. Ik denk dat al de
verschil lende aktles nodig
zijn, voor mij maakt.het

niet zoveel ult. Bij de ura
nl umtransporten komt het a
partheidsaspekt kijken, dat
vind ik prima. De gevolgen
van het delven van uranium
zijn tot nu toe nogal ver
waarloosd.

vrouwen tegen mi Iitarisme

B. Hebben juUie nog meer
p<;annen?
M. De groep Vrouwen tegen
Kernwapens wi I volgend jaar
een Europese dag organiseren:
vrouwen voor de vrede. We
zijn ook gevraagd: wat we
daarvan vonden en of we dat
ook mee wilden organiseren.
We gaan wel naar die verga
dering toe, maar vrouwen
voor vrede zegt mij niet zo
veel. Je hebt wel een mil
joen soorten vrede, ik heb
het daar niet zo op. Voor
ons kan het wel zijn: vrouw
en tegen militarisme. Op die
dag willen we dan bijvoor
beeld een aktie tegen een
mi I itaristisch onderdeel
doen, met een wat grotere·
groep (niet echt propaganda
maken). Zo kwam de vraag bij
ons boven: straks vragen ze
ons de organisatie in Amster
dam op ons te nemen. Daar
hebben we geen zin in.
F. Zo'n dag Ujkt me ideaa~

om aan ande:r>e vrouwen uit te
Zeggen waarom juZUe kiezen
VOO2' basis(J2'Oepen en waarom
juZZie kiezen VOOl' antimiZi
t<11'istisahe akties. Of wiZ je
dat niet uitZeggen?
c. Ja natuurlijk wel, daarom
gaan we daar ook naar toe.
F. Vind je het beZangl'ijk dat
ande!'6 vrowuen ziOO ook in ba
sisgroepen 01'flanis62'en?
C. Lijkt me leuk, ja, maar ik
zie het niet als mijn taak om
dat idee uit te dragen, of
anderen daarvan te overtuigen.
Bewustword ing doe je wel ,maar
het is niet ons eerste doel.
M. Ik heb meer in mijn hoofd,
dat ik me ergens kwaad over
maak en daar lets mee wi I
doen. Akties zijn een onder
deel van mijn manier van le
ven, hoe Ik de hele week be
zig ben. Aktievoeren is een
van de manieren om te laten
zien waar Ik me kwaad over
maak.
B. Worot je V62'zet tegen 1((J:r>n

en61'flie gevoed doOl' angst?
C. Wel In de zin dat anderen

rotdingen doen over mijn le
ven, dat anderen bepalen dat
ik daar mee te maken krijg.
Niet zozeer angst dat Ik dood
ga of dat de bom valt.

zonder mannen!

B. Hoe ve1'houden J'uZZie je
tot de mannen in de AKB?
M. Dat verschilt bij ons in
de groep. Zeg maar, niet zo
zeer tegen mannen ons sterk
maken, maar meer onszelf
sterk maken. Niet tegen man
nen, maar zonder mannen. Met
bepaalde vrouwen ook niet op
lossen. Het Is meer de manier
waa rop we met e I kaar omgaan.
Bijvoorbeeld het doorbreken
van de scheiding tussen pri
vé en politiek; Ik denk dat
zoiets met vrouwen in leder
geval veel makkei ijker ligt.
We merken ook dat we veel meer
dezelfde belangen hebben. Maar
daar zitten ook verschillen in.

tot slot

C. We hadden van de week al
een gevoel van wat halen we
allemaal op onze hals (ura
nl ..m, antimi litarismel het
lukt ons nooit. Maar we zijn
heel enthousiast. Het leuke
van onze groep is dat we on
gelooflijk flekslbel zijn.
We kunnen beg innen met to
neel en dan ineens denken:
nou heb ik toch zo'n zin om
lets uit te gaan zoeken.

F2'ed en Beme

50+
STILLEN

• Op 8 december waren er een
aantal nieuwe mensen aanwe
zig.
Iemand bracht in: "I k voe I
me niet prettig, Ik ken de
ze mensen niet. Bang voor
infi Itratle. "Maar we heb
ben toch niets te verber
gen". Toch neemt deze op
merking het onveilige ge
voel niet weg. Er blijkt
ervaring te zijn met stil
len. Dat maakt wantrouwig
Rie: "Het Is goed dat je
het noemt, maar het is
ook gevaarlIjk. Want wat
stillen willen is het
vertrouwen binnen een
groep ondermijnen. Dat
gebeurt maar a I te mak
kelijk. We moeten er
juist op verdacht zijn
juist op letten dat we-el
kaar durven vertrouwen."



50+ 
BIJEEN 
Op dinsdag 8 decenber Is de 
tweede I ande I IJ ke bIJ eenkomst 
geweest van 150 plus tegen 
kerngeweld'. Hieronder volgt 
een verslag van deze bijeen
komst. 
DOHSTELLINGEN 
Oe doe lstellingen van 150 plus' 
hebben we op de eerste lande
lijke vergadering als vo lgt 
geformuleerd: "Voor geweld
loze aktie en so lidair met 
jongeren". In het gesprek 
hierover werd gezegd dat 'sa
men anders Is dan solidair ' . 
Dat laatste Impliceert dat het 
Initiatief teveel biJ de jong
eren ligt. Tot nu toe deden 
we mee met aktles die elders 
zijn voorberei d. We toonden 
ons solidair en waren daar
door een ondersteuning voor de 
jongeren, zoals In Dodewaard. 
Daar hadden we een duidelijke 
funktie, zowel tegenover de 
polltie als tegenover de ak
tlevoerders. 
Onze doelstel I lngen zijn ge
herformuleerd: 'ouderen akti
veren om samen met jongeren 
op geweldloze wijze te pro
testeren tegen kerngeweld'. 
DaarbiJ Is gezegd dat we het 
Initiatiet niet overlaten aan 
jongeren. Ten aanzien van de 
vraag wat nu geweldloze aktie 
Inhoudt, Is opgemerkt dat we 
ons daarover moeten buigen. 

Poto Eduard de Kam 

HOE VERDER ? 
Edo vraagt zich af of wiJ niet 
een t e hoge drempel vormen 
voor anderen als wiJ al leen 
met blokkade-aktles meedoen . 
Er ziJn vee l andersoortige 
aktles en aktlv ltelten te 
doen. 
ldeeön voor 50 plus aktles. 
BIJ ëen kazerne staan en de
monstreren. De amerlkaanse 
amanttie die vla de Eemshaven 
door ons land gevoerd gaat 
worden, tegenhouden . Op de 
zoutkoepels zitten. Meedoen 
In plaatselijke platforms, 
die zijn gevormd ter voorbe
reiding van de demo van 21 
november. Kontakten leggen met 
de Dodewaardse bevolking. 

Wat dat laatste betreft, daar 
Is misschien op korte termijn 
wat te doen. 
Ada, van de basisgroep Dode
waard: "In Dodewaard zijn nu 
twee meningen . De eerste Is 
dat er veel haat en niJd Is 
ontstaan door de aktie. De 
tweede: de dorpsgemeenschap 
was niet zo gewelddadig. Er 
Is wel wat onrust geweest, 
maar de sfeer Is al zo dat 
je weer goed met elkaar 
kunt omgaan. Tenminste als 
Je niet over kernenergie 
praat. De problemen met de 
Dodewaardse bevolking I lg
gen met name op het punt van 
de schadeclaims . 
Er ziJn mensen die denken 
dat 5o plus kan helpen om de 
kontakten met de plaatse-
l ljke bevolking weer op te 
bouwen". 
Het Is te verwachten dat we 
binnenkort een dergeliJk 

verzoek binnenkrijgen. Daar
om I s er een groep gevormd 
die op zich heeft genomen 
om ten aanzien van hoe de 
Oodewaardse bevolking te be
naderen, een voorstel uit
werken en misschien op korte 
termi jn al aktie gaan voeren. 
50 Plus kan en moet niet los 
van de jongeren de plaatse-
l ljke bevolking benaderen. 
Misschien kan de groep aan
sluiten biJ de Ideeën van een 
groep mensen die vanaf 24 
december biJ de UCN In Alme
lo aktlevoeren. Voor de hek
ken van de UC za l een t ent 
worden opgezet, waar een 
klein groepje mensen een week 
lang zal verbliJven. Deze 
mensen wl t ien niet alleen 
duideliJk maken dat ze tegen 
kernenergie zijn, maar ook la
ten zien waar ze voor zijn. 
TIJdens die week wl I Jen ze de 
werknemers en de plaatseliJke 
bevolking erbiJ betrekken. 
Op een wijze die hen niet ond
er druk zet maar hen als mens 
erkent. Er zul Jen ook spre
kers komen, o.a. van Green
peace en de Kleine Aarde. 
Als ouderen mee wl I Jen doen 
zal er biJ de basisgroep In 
Almelo voor slaapplaatsen ge
zorgd worden. 
Misschien zijn de aktlvitel 
ten In Almelo een hulp voor 
Dodewaard. 

ORGANISATIE 
Voorstel: het mooiste zou zijn 
om plaatselijke groepen te 
hebben die een afvaardiging 
naar het Jandel Ijk over leg 
struren. 

Dat zou beteken dat het I ande 7 
liJk overleg een kleine groep 
kan b lijven en mlnder vaak 
biJ elkaar hoeft te komen. 
De praktijk Is dat er prak-
tles nog geen plaatse! ljke 
50 plus-basisgroepen zijn. 
Voorlopig zal leder op eigen 
Initiatief kontakten moeten 
leggen. Het landelijk over-
leg moet meer koördlnatle 
dan overleg zi Jn. Een door
geefluik. 
We spreken ons tegen een orga
nisatie waarbij de landel ijke 
groep goedkeuring moet geven 
aan plaatse! IJke Initiatieven. 
Iedereen, ledere groep heeft 
de vrijheld om voor die akties 
te kiezen die op dat moment 
en voor die plaats,reglo ge
elgend Is. 
Het voorstel over een tafa
foon keten wordt verder uit
gewerkt. 
Lande lij k koörd lnatle-adres: 
Henny Knuttel, Gasthulslaan 
93 a, Amersfoort. Telefoon: 
033 - 31863. 
Al le 50 plussers kunnen kon
taktadressen zijn voor hun 
buurt, plaats of regio. Deze 
mensen kunnen dan kontakten 
In de omgeving leggen en In
formatie doorgeven. 
Financiele steun op giro: 
4295032, t.n.v. W.v. Pesch, 
Veldweg 82 koekange. 
VOlgende bijeenkomst Is op 
dinsdag 6 januari, 19.00 uur, 
In de Oude Tram, Amersfoort". 

"Veel moed om samen te striJ
den In het komende jaar voor 
een menseli j ke samenleving, 
zonder kerngewei<J." 

Addy fla.l'tena 
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In dergelijke ultzonderlngs
sltuatles voor en zijn dan 
gemakkelijk te rechtvaardi
gen". 
OI+ 1s als op het l ijf ge
schreven van de Ogd-beweglng. 

TE LAAT 
Oe nlet-ontvankelljksverkla
rlng werd afgewezen omdat 
deze te laat was Ingediend. 
Oe rechtbank wilde alleen 
Ingaan op die zaken die be
trekking hadden op de Indivi 
duele aanklachten.Op dit punt 
ging de getutgentssen van 
Goldberg en Feylbrl ef danook 
mls.Na het dreigement dat 
welgering om deze heren te 
laten getutgen als een zwaard 
van Damocles boven het pro
ces zou bi ljven hangen, 
werden ze toch opgeroepen. 
Echter het belangrijkste 
deel van de 30 vragen 
mochten door een beslissing 
van de rechter wel ges~eld 

,maar niet bean'hroord worden. 
Het ging om juist die vragen 
die de politieke kontekst 
waarin en waardoor het ge
beuren · In de aktieweek 
dutdelijker konden worden. 
Een aantal weet-vrage~ ble
ven over. In leder geval 
scoorden Feylbrief en Gold
berg op de CS-gas vragen zeer 
laag.Wel bleek Goldberg een 
nieuwe motivering voor het 
IngriJpen op zaterdag gevon
den te hebben.Het was omdat 
de blokkades te hoog werden . 
Ook Feylbrlef antwoordde dat 
het werd veroorzaakt doordat 
de grens waarop ontruiming 
met de gegeven mlddelen mo
gel ij k was werd bereikt. 
Volgens de kolonel was het 
de eerste taak om aktie
voerders te arresteren die 
"aansteke I IJkheI d"op andere 
biJ blokkades betrokkenen 
hadden.Pertlnent te liegen 
stond de kolonel toen hiJ be
weerde dat er geen gebruik 
was gemaakt van rugtanks 
(c.q. verstulversl.Maar er 
was wel een logische verkla
ring voor dit misverstand . 
Batra-troepen zouden ziJn 
uitgerust met brandblusap
paratuur terwijl ze bez ig 
waren granaten op stokken 
heet te laten worden.Kortom 
gezichtsbedrog. 

Het proces Is opgeschort 
tot 21 december.Een aantal 
getulgen-deskundlgen , het 
requisitoir en de pieldool 
en moeten dan plaatsvinden. 

STOKVISHAL 
Omdat we In feite al lamaal 
terecht staan werd uit so-
l I darttelt een manifestatle 
1 n de Stokv I sha·l georgan i
seerd . Twee bussen uit Am
sterdam brachten hun arres
t~nten weg.Vanaf het begin 
van het proces was zo al een 
grote groep posters biJ net 
palels van justltle.Tot aan 
het einde van het proces op 
vriJdag <22.95) werd dit 
volgehouden.Ook een groep 
50•ers zorgde er voor con
tinu biJ de posters te ziJn. 

NIEUWE ARRESTATIES 
Toch ziJn er opnieuw arres
tatles verrlcht.Een aktie
voerder omdat hiJ een drang
hek opziJ zette en tegen 
het pa lels plste, een andere 
werd door sti l len gearres
teerd biJ het leuzen schil 
deren In de Arnhemse bln
nenstad.Het zwaartepunt van 
de manifestatle In de Stok
vishal lag biJ de aanklacht 
tegen de atoomlobby,het 
draalboek van overheidsge
weld,po l ltleoptreden en de 
samenwerking van de over
held met rechtse knokploe
gen.Een groot aantal op
tredens van alternat leve 

MISHANDELING 
"Praktles alle arrestatles 
zijn gepaard gegaan met re
gelrechte mishandelingen, 
aan geen van de aangehouden 
personen Is wederspannlg
held ten laste gelegd . Oe ar
restanten zijn geschopt en 
geslagen, armen ziJn ver
draaid, aan de haren getrok
ken of met een hand In de 
mond werden ziJ als dieren 
over de grond gesleept ach
ter de llnies." ••• "Vervol
gens werden de meeste ar
restanten afgevoerd naar een 
conservenfabriek, 
Eerst nadat ze uren drijfnat 
hadden moeten staan (er was 
slechts één stoel), nadat 
van hen onder dwang foto's 
waren gemaakt , werden zij 
ongeveer 6 uur na hun aan
houding op de pol ltieburo's 
te Nijmegen en elders In de 
Betuwe in verzekering ge
steld.Eerst toen werd aan 
hen summi er de reden voor 
hun aanhouding gegeven,Op 
de pol ltleburo's zijn ver
scheldene verdachten geln
tlmldeerd en advocaten wer
den van het kastje naar de 
muur gestuurd, sommigen 

en gelegenheldstoneel
groepen onderstreepten de 
aanklacht . ln februari zal 
een bundel lng van de ver
slagen van de polltlegeweld
C.S.-gas-,Wely- en anti-fas
cisme-groepen gebundeld 
worden.Oe aanklachten Jn de 
Stokvishal waren grotendeels 
hierop ~ebaseerd. 

AKTIEBEREIDHEID 
Gezien de korte tiJd waarin 
gemobiliseerd werd <2 a 3 
weken> Is het Stokvisgebeu
ren zeker ges taagd,ook op 
de demonstratie 's avonds 
(1300 demonstrantenlbleek 
dat er genoeg aktie-bereid-

werd mediese hulp geweigerd. 
Op veelal vage verbalen z ijn 
de meesten van de verdachten 
op maandag 21 september voor 
de officier en R.C. geleld, 
die de vordering tot bewa
ring In een groot aantal ge
va 11 en heeft afgewezen." .... 
"Tl jdens het Gerechte I Ijk 
Vooronderzoek Is duidelijk 
geworden dat In twee geval
len een concept proces-ver
baal door de recherche te 
Nijmegen Is veranderd ten-
a Inde we I I I cht een veroorde
l I ng waarschIJn I IJker te ma
ken. " 

AANKLACHTEN 
Peter - open i iJke geweldple
ging c.q. poging tot zware 
mishandeling 
Glovannl - vernieling en op
rui Tng 
Hans - poging tot zware mis
handeling c . q. open I ijke ge
weldpleging 
Cas - poging tot zware mis
handeling c.q. open I ijke ge
weldpleging 
Jan - openlijke geweldple
ging 
Ben - poging tot doodslag 
c.q. poging tot zware mis-

held In basisgroepen zit. 
Hoewel niet alle arrestan-
ten berecht ziJn en we ook 
door het "hoger beroep" be
zig bliJven met de nasleep 
van Dodewaard 81,wordt het 
tiJd om aan nieuwe aktles te 
werken.Of zoals de arres~an
ten . ln hun verklaring stellen: 
"Ik sta achter het telt dat 
Ik In Dodewaard ben geweest, 
Ik sta achter de dingen die 
·Ik daar gedaan heb.Oe vol
gende keer ben Ik weer aan
wezig In Dodewaard om te 
demonstreren.Het geweldda
dig optreden van de overheid 
houdt miJ niet tegen. 
Integendeel." 

Fred Gersteling 

hande l lng en opent iJke ge
weldpleging met voorbedach
te rade 
Rob - ondergraven en ver
sperren van de openbare weg 
c . q. beschadiging 
Peer - zware mishandel lng 
Henk - verhindering van uit
oefening van tunktle van 
ambtenaar 
Wl I lem - poging tot zware 
mtshandeling en openlijke 
geweldpleging 
Lodewljk - versperring en 
beschadigi ng van de openba
re weg 
Kees - opent ljke geweldple
ging c .q. poging tot zware 
mi shande 11 ng 
Wim - poging tot zware mis
handel lng en open I ljke ge
weldpleging 
Jaques - versperring en be-
schadigi ng van de openbare 
weg 
Berrie - poging tot zware 
mtshandeling c.q. 6penlljke 
gewe ldpleging 
Bart - ondergraven en ver
sperren van de openbare weg 
c .q. beschadiging 
Frlts - poging tot zware 
mishandel Jng c.q. openlijke 
gewe ldpleging 



MIDDEL OF DOEL
Volgens ons zijn er een aantal diskussiepunten
die In de beoordeling van de DGD'81 aktie tot
nu toe,nlet voldoende uit de verf zijn gekomen.
Als we over de DGDaktlè praten,praten we tege
lijkertijd over basIsdemokratie. Je kunt als je
over basisdemokratie praat,dat van twee kanten
bekijken. Hoe funktloneert de basisdemokratie
naar binnen toe?
Het gaat dan om zaken als particlpatle,demokra
tisering,beslultvormlng,tegengaan van onder-r
drukking,aanzetten voor een nieuwe maatschappiJ.
Allemaal zaken die belangrijk zijn en dIe te
maken hebben met de toenemende kracht en de e
mancipatie vande AKB.
De tweede kant Is:hoe funktloneert de basIsde
mokratie naar bulten toe?
Wat Is haar huidige plaats,wat zou haar plaats
moeten zIjn In het maatschappelJ.jke krachten
veld?

In de diskussiebijdragen tot
nu toe valt de nadruk op het
Intern funktioneren. Dat Is
belangrijk,maar het houdt
het gevaar iS,dat het zicht
verloren raakt op de politie
ke uitwerking van de aktles,
vooral die op de lange ter
mijn. Te veel nadruk op het
rellen en zei len van de ba
sisdemokratie sec zal op den
duur kunnen leTdën tot iso
latle,ln het ongunstigste
geval sektarisme.
Het Iijkt ons daarom belang
rijk om over de volgende
zaken de diskussie (verderl
te voeren.

1. In hoeve",... is basisdemo
/aoatie naast aktiemiade1-. ook
doeZ.

Veel mensen,aktlef In basis
groepen,maar ook daarbuiten
zien de basisdemokratie niet
slechts als mlddel,een orga
nisatlewljze,om ak+les uit te
voeren. Basisdemokratie Is
voor hen een alternatief
voor de wijze waarop de hui
dige maatschappij georgani
seerd Is. Dlrekte demokratie,
betrokkenheid bij en zeggen
schap over de dIrekte omge
ving tegenover de ververwIj
derde machtscentra,mach~

loosheid en vervreemding.
Dlrekte demokratie werkt
heel goed zolang het om enke
le tientallen of honderden
mensen gaat,dle dan ook nog
behoorlijk gel ijkgezind den
ken en voelen. Met enkele
duizenden wordt het al veel
moellijker,kan het frusteren,
en hebben we In elk geval nog
veel te leren. Dat hebben we
tijdens en nade afgelopen ak
tie kunnen konstateren.
Hoe ziet het er dan uit als
de hele maatschappij basIs
demokraties georganiseerd is?
Hoe ziet het erult,en belang
rijker nog,hoe wordt het be
reikt? Hoe kan je het basIs
demokraties model maatschap
peliJk verta len?
Het gaat om zaken als (te
genlmachtsvorming,emanclpatle
en organisatie.

2. De basisdemo/aoatie heeft
tot nu toe "ooel ve"b"edend
aZs ve"smaZZend g~e"kt.

Verbredend is de zin dat er
veel mensen aktief betrokken
zijn geraakt bij de anti kern
energiestrijd. Bij de afgelo
pen DGD aktie zijn waar
schijnlijk enkele duizenden
mensen betrokken geweest bij
de besluitvorming rond vorm
en inhoud van de aktie. De
grote demonstraties van vroe
ger werden bepaald door veel
minder mensen. De versmalling
ziet hem erIn dat de drempel
tussen aktieven en nietaktIe
ven steeds hoger Is geworden.
De AKB bestaat niet alleen
uit mensen die zich in basis
groepen organiseren.
De grenzen van de AKB zijn
niet nauw omschreven ( er Is
immers niet zoiets als een
lidmaatschap). Die grenzen
fluktueren ook,maar liggen

in elk geval ver bulten de
plaats waar de basIsdemokra
tie ophoudt. Sterker nog,de
basisdemokratie en de dlrekte
aktie kunnen slechts bestaan
bjj de gratie van de sterke
en brede AKB zoals die zich
de afgelopen 5 jaar ontwik
keld heeft: zonder brede ach
terban zou de basisbeweging
al 'ondergronds' hebben moe
ten gaan •
De basisgroepen bestaan voor
een groot deel uit nogal ge
lijkgezinde mensen met een
mln of meer vergelijkbare
maatschappelijke posItie.
Andere mensen vallen er bui
ten: ze hebben geen ·tljd,ze
durven niet,ze voelen zich
er niet In thuis. Je lost
dat probleem niet op door
te stellen: Iedereen dIe
mee wil doen kan toch toe
treden tot een basisgroep
of kan zelf een groep oprich
ten. Zover Is het nog niet.
We zullen voorlopig moeten
leven met het feit dat we te
maken hebben met een heel
aktief deel van de AKB,dat
basisdemokraties georgani
seerd is,eneen minder aktief
deel dat op allerlei manieren
tot aan de dlrekte aktie toe,
haar ongenoegen over kerne
nergIe of het energiebeleid
tot uiting wi I brengen zon
der In basisgroepen te (wil
lenl zitten. Dat Is nu de re
aliteit. DMr moeten we een
vorm voor vinden,een vorm
die drempelverlagend werkt.
Zoals het op het ogenblik
gaat,denk ik, dat er 'per
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sal do' een versma III ng Is
opgetreden.

3. BaBis(Jl'Oepen ve"sus
de 'gevesti.gde I AKB.

Basisdemokratie mag dan het
uiteindelijk model zijn voor
de nieuwe maatschappij,dat
betekent echter niet dat de
mensen,die zich nu op basis
demokratlese wijze organise
ren,de enige oppositie vor
men tegen kernenergle,of te
gen de huIdige maatschappe
lijke strukturen.
Tal van mensen zijn georgani
seerd In .maatschappelljke or
ganisaties - zoals miljeuor
ganisaties, Iinkse,pol Itieke
partijen,vakbonden,jongeren
studenten- en kerke Iij ke or
ganisaties - die oppositie
voeren en de strijd tegen
kernenergie mede vorm geven.
Via die organisaties is de
antikernenergiestrijd ook
begonnen.
Sinds 1979 lijkt er zich een
scheuring te voltrekken tus
sen basisbeweging en de 'tra
ditionele' AKB,die zich via
het LEK en ten ti jde van ak
ties in grotere verbanden or
ganiseert. Dit Is niet de
plaats om uitvoerig op de
oorzaken van de verwijdetlng
in te gaan; of om al dan nIet
terechte verwijten te gaan
weerleggen. Belangrijk is het
te konstateren dat het ene
deel niet zonder het andere
kan,dat er over en weer wat
van elkaar te leren valt,dat
de twee organisatievormen el-

~. Nogmaals anti.-parZementa
nsme ve"sU8 buiten-pal'Zernen
tal'isme.

De nleging om de ' traditio
nele' meer gecentraliseerde
AK-organisaties de rug toe
te keren,heeft te maken met
de afkeer van de wijze waar
op in onze maatschappij be
sluiten worden genomen.
Die organIsaties zljn,zo Is
het argument,voor een deel
het produkt van diezelfde
maatschappij en zijn In we
zen met zo georganiseerd als
datgene waartegen we knokken.
De afkeer van de wijze waarop
besluiten genomen worden en
macht wordt uitgeoefend,doet
dat systeem echter helaas nog
niet verdwijnen. En die nei
ging valt in de baslsdémo
kratie toch waar te nemen:
het bevalt ons niet,en daar
om doen we maar alsof het
niet bestaat. "Op eIgen
kracht" is een gevleugelde
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uitdrukking.
Het gaat er niet om de hui
dige systemen te ontkennen
maar om het te veranderen.
En dat is het verschil tussen
anti-parlementarisme en bul
tenparlementarisme. We zitten

nu In een sltuatle.waarln be 
slissingen genomen worden OP
een onbereikbare plaats en op
ondemokratiese wiJze.
En de strategie moet twee~r

lel ziJn: enerzijds zorgen
dat er,ondanks alles,toch de
Juiste beslissingen genomen
worden (direkte aktie kan
daarbij uiterst effectief
ziJn); anderzijds dat het
systeem veranderd wordt.
Dat betekent dat de AKS zIch
nIet afzijdig hoeft te houden
van de machtstrijd zoals die
nu gevoerd wordt. Dus:vanult
eigen kracht Je bemoeien met
het parlementaire gebeuren-
op landelijk en op plaatselijk
nlveau- met de b.v de macht
strijd die zich op het ogen
blik binnen de PvdA over het
onderwerp kernenergie en dlrek
te aktles afspeelt, en ook met
de BMD. Die bemoeienis hoeft
niet te betekenen: compromit
teren of medeverantwoordeliJk
hled. Het heeft meer te maken
met de erkenn Ing van het beo,
staan van de huidige strukturen
(die veranderd moeten worden).

6. Direkte aktie 'Vs symbolische
aktie.

In het kader van het boven
staande Is het de vraag In
hoeverre de term "dl rekte"
aktie misleidend en verwar
rend gewerkt heeft. "DI rekte
aktie" Is direkt gekoppeld
aan "op eigen kracht".
Dat kan betQkenen dat de doel
stellingen van de DGD aktles
te eng Ingevuld worden door
een groot deel van de aktIe
voerders. Tenzij we met meer
dan 50.000 mensen ziJn Is
het Illusoir te denken dat wiJ

Dodewaard direkt kunnen slui
ten. Dat betekent dat een
ImplIciete nevendoelstelling
Is: be'nvloedlng van de pu
blieke opinie en het parle
ment ( of welk ander besluIt
vormend orgaan dan ook) dwingen
een beslissing over sluiting te
nemen. Maar omdat die doelstei-

Iingen Impliciet ziJn, wordt er
te weInig mee gerekend biJ de
vormgeving van de aktie.
Het Is dus de vraag of het han
teren van de tegenstelling di
rekte-symbolische aktie niet

VAN
Naar aanleiding van de massa
Ie protesten tijdens het poll
tle-optreden tijdens Dode
waard 1981 schreef minis
ter van Binnenlandse Zaken,
PvdA-voorman Ed van ThiJn,op
11-11-'81 een brief aan een
dozijn mensen, die betrokken
waren bij de aktie. HIJ zegt,
dat hiJ tot ziJn spijt geen
tijd heeft zelf te komen
praten, maar dat men wel met
een paar hoge ambtenaren kan
spreken. De belangrijkste
zin uit de brief luidt:
"Mij bezinnend op de gebeur
tenissen en de verslagen
daarvan heb Ik mij niet aan
de Indruk kunnen onttrekken,
dat er een dlskrepantie be
staat tussen de obJektieve
feiten, zoals die uit het on
derzoek naar voren komen en
de subJektleve beleving door
de betrokkenen van die feiten.
Ik meen dat biJ de beoordeling
van het gevoerde beleid aan
deze subJektleve ervaringen
niet mag worden voorbiJgegaan~

Na deze brief hebben drie
mensen gepraat met hoge amb
tenaren. Anderen hebben de
brief vanwege de groteske
Inhoud onbeantwoord gelaten.
Pleter Lammers en Wytzla de
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moeten onze eigen weg stel
len. Maar dan wel door soms
buiten de wettelijke (en
niet morele) kaders van de
huidige maatschappij te
gaan,door dus soms de wet
te overtreden. Het optre
den van de overheid wordt
ook niet bepaald door de
wettelijke grenzen,dat is
in Dodewaard wel gebleken.
Zowel tegen zitblokkades,
als tegen materi~le blokkades
werd met harde hand opgetre
den. Toch moet er over nage
dacht worden dit overheidsge
weld te minimaliseren. Dat is
strategies/politiek denken,
wat nog weinig ontwikkeld is
binnen DGD. Dus: wat kunnen
wij doen. Laten de groepen

kunstmatig Is en zelfs averechts
werkt. Elke akt Ievorm bergt
belde elementen là zlth, ziJ
het In verschillende verhou
dingen. Alle aktievormen ziJn
ook nodig. Dat"de tiJd van de
monstreren"n Iet voorb iJ rs, is
overduidelijk gebleken uit de
noodzaak en het succes van de
demonstratie In Arnhem. En dan
hebben we het nog niet eens
over de honderdduizenden men
sen van Bonn, Rome, Brussel,
Londen en Amsterdam.

Netel' Lamnel's
namens de info
groep van het
Lek buHetin

Savorln-Lohman schrijven de
minister onder meer:
"Uit de brief bi ijkt geens
zins dat het hier gaat om
een evenwichtig proces van
hoor en wederhoor. Uit uw
brief blijkt Immers, dat de
objektleve feiten' al vast
staan. Welke die feiten zijn
Is ons niet bekend, zodat wiJ
geen oordeel kunnen geven
over de door u vastgestelde
'dlskrepantle'. WIJ vrezen
het ergste. Als we de brief
plaatsen in het licht van
eerdere uitlatingen van ver
antwoordelijke personen, dan
maken wij daaruit op dat het
politiebeleid in Dodewaard
In hoofdlijnen korrekt is
geweest, maar verkeerd over
gekomen bij de aktievoerders
..... op een dergel IJke basis
kunnen wij niet met uw ambte
naren praten. Ons gaat het
om de diskussie aan de hand
van het politie-optreden In
Dodewaard, In de Tweede Kamer
en daarbuiten, over de wijze
waarop de overheid meent de
openbare orde te moeten hand
haven. Het niet serieus nemen
van de visie van de anti-kern
energiebeweging .... zal lei
den tot een nog grotere ver-

daar eens over nadenken met
als centrale vraag: hoe moet
de volgende (massale) aktie
zijn.
AFVAl.
zie redaktioneel. Het is
natuurlijk de bedoeling,dat
zoveel mogelijk basisgroep
mensen en anderen AFVAL
gaan lezen.
BORSSElE.
Een voorstel om de volgende
keer naar Borssele te gaan
blijft liggen,gezien de dis
kussie n.a.v. de Dodewaard
brief. Een voorstel van de
50+ om met Kerst kaarten
naar de bevolking van Dode
waard te sturen wordt een
goed idee gevon~en. Na enige
diskussie wordt ook besloten
een bedrag van ten hoogste
f 5000,- aan de basisgroep
Dodewaard te geven,die daar
mee de schade van de boeren
wil vergoeden. De resterende
f 27.000,- had die basisgroep
op eigen initiatief (waarvoor
hulde) op 21 november al op
gehaald voor dit doel. Daar
door waarschijnlijk gesterkt
bereid dodewaard het vol
gende L. O. voor.
Dat vindt plaats op
ZONDAG 10 JANUARI 1982,om
12.00 uur in het SSR-gebouw,
Bemuurde Waerd 3/westzijde
te Utrecht.
Wees eens op tijd,zodat niet
pas om één uur begonnen kan
worden.Door tijdgebrek moe
ten steeds punten blijven
liggen en diskussies afge
broken worden.

Joost.

vreemding tussen de overheid
en grote delen van de bevol
king.
Nadat de schrijvers ge~ist

hadden dat het een open ge
sprek met de minister moest
worden, hebben drie aktIe
voerders met van ThiJn ge
praat. We wachten af, wat we
hiervan terug zullen vinden
in het binnenkort te ver
schiJnen rapport van de mi
nister over de gebeurtenis
sen in Dodewaard.
Het Landel ijk Overleg heeft
overigens besloten, dat het
niet officl~el wil praten
met de overheid. Zulke ge
sprekken laat het over aan
die aktievoerders, die van
mening ziJn, dat zij moeten
praten. Dit In overeenstem
ming met de gedachte, dat
we gezamenlijk aktie voeren
tegen kernenergie, maar dat
de strijdmethoden en de op
vattingen over de rol van de
overheid verschillen. De auto
nomlteit van de veie meestriJ
dense groepen en mensen wordt
op zo'n manier het best ge
waarborgd. Over het verzoe
ken om of het meedoen aan een
hoorzitting van de Kamerkom
missie, die over zulke zaken
praat, wordt op het volgende
Lande I iJk Over Ieg ged i skus
sl~erd.

JOOST



LEVEN ZOALS JE ZELF WILT
Dit stuk is een reaktie op het artikel: Deze rechts
orde is de onze niet,uitAFVAL nr 2. Het is een po
ging om de plaats van de anti-kernenergie-beweging
(AKS) in de samenleving aan te geven, het begrip ba
sis-demokratie meer in houd te geven en de mogel ijke
pers pekt i even van bas i sdemokrat i e iets du i de I ijker
te k~ijgen. Tevens wordt geprobeprd de eigen waarde
van basisdemokratie - los van de parlementaire demo
kratie - in te schatten.

We leven in een hi~rarchi

sche en autoritaire samenle
ving, dat wil zeggen een sa
menleving die mensen organi
seert rond een aantal onder
ling verweven elites. Aan de
top staaT een kleine groep
mensen die het allemaal
denkt te weten en die voor
schrijft hoe de grote massa

van mensen - die voor dom 11
versleten worden- moet leven
Deze top, die gesteund wordt
door een gigantische burokra
tie, kan de mensen bepaalde
behoeften en bepaalde pro
dukten (zoals kernreaktoren
en oorlogstuig) en meer in
het algemeen een bepaalde
maatschappelijke ohtwikke-
I ing (ekonomische groei, wel
vaartsstaat) aanpraten. Deze
samenleving blijkt geken
merkt door ongel ijkheid en
onderdrukking en uitbuiting.
van zowel de medemens als de
natuur.
In alle maatschappel ijke sek
toren
Veel mensen kunnen zich hier
niet meer mee verenigen. Het
rijtje is zo langzamerhand
bekend: mi I ieu-akti vi sten,
vrouwen, antimilitaristen,
krakers, etnische minderhe
den, homo's etc.
In al deze mensen is In meer
dere of minder mate een on
Maar in al deze mensen Is in
meer of mindere mate een on
vrede met het bestaande aan
wezig en de behoefte zich los
te maken van de opgedrongen
afhankelijkheid van deze sa
menleving:ze willen hun leven_
Invul len op de manler,die ze
zei f willen.
Eén van de uitingen hiervan
Is dé vorming Van basisgroe
pen in de AKB als reaktie op
de onvrede met de traditione
le parlementaire aktievormen
van de 70ger jaren. Het besef
Is bij veel mensen doorgebro
ken dat het maar eens afgelo~

pen moet zijn met dat georga
niseer van boven af,dat tij
dens een aktie iedereen,die
meedoet,da aktie vorm moet
gaan geven en mede verant
woordel ijk is voor die aktie:
de direkte aktie doet zijn
Intrede binnen de AKB.
Met de vormi ng van' bas isgroe
pen breekt bij veel mensen
het besef door, dat basisgroe
pen tevens moge I ijkheden bie
den om zich los te maken van
de traditionele,manier van
leven en omte zoeken naar an
dere manieren van leven en
van met elkaar omgaan: je ei
gen leven, hoe je ermee om~

gaat en hoe je het vormgeeft,
is de basis voor de strijd
tegen kernenergie.
Dus basisgroepen zijn meer
dan een vorm van aktievoeren
en met de sluiting van kern
centrales is het niet afgelo
pen. De basisgroepen binnen
de AKB dragen de kiemen in
zich VOor een alternatief
voor -de samenleving en daar
mee voor de parlementaire
demokratie. Uiteindel ijk
impliceert basisdemokratie
de totale afwijzing en ver
andering van de maatschappij
waarin wij nu leven. Ik kan
me dan ook niet verenigen met
~e opvatting van de schrij~

vers van 'deze rechtsorde
is de onze niet' dat ge
streefd moet worden naar de
verbinding tussen buitenpar
lementaire en parlementaire
aktie en dat het -juist on-

vepvolg op p. 12



12 ze bedoeling Is het beleid 
van de overheld mede te be
palen". Ik ben eerder ge
neigd te stellen dat,dat 
laatste Juist niet onze be
doel lng kan ziJn. 
Late~ we eens kljken naar de 
gigantlese verschl I len,dle er 
bestaan tussen de parlemen
taire 'spe lregels' en het 
leven/werken In een basis
groep. 

1. In de parlementaire demo
kratle Is er nauwe r IJks spra
ke van een binding tussen de
genen die bes-I ssen en diege
nen voor wie beslulten geno
men worden. Toch lopen mil 
Joenen em.sen eI ke 4 Jaar a Is 
een kudde naar het stemhokje 
om een kruis te zetten voor 
de naam van lemand,dle ze 
n ~et kennen. 
Tegenover deze anonimiteit 
stellen de basisgroepen de 
persoon I 1Jke relatle cen
traa l ~je kert e lkaar,weet 
wat je aan e lkaar hebt,ver
trouwt elkaar en kunt daar
door Iemand van Je eigen 
groep afvaardigen naar een 
stedel iJk of Jandel IJk over
leg. Ook kun je daar zelf 
naar toe gaan. 
2. Oe rol I en In de parlemen
taire demokratie ziJn vastge
legd :elke part iJ heeft ziJn 
eigen deskundigen. spec ial Is
ten en I I Jsttrekkers. Verder 
Is er een ç,root, I og ambt ena
renapparaat nodig om te kun
nen funktloneren,wat nog a
noniemer Is dan het parlemen
taire circus. Deze eenziJdige 
funktieverdel lng belemmert 
de flekslbl I ltelt van de 
mensen en van het hele bouw
sei.Het zet bovendien andere 
mensen In een ondergeschikte, 
onmondige positie. 
De mensen In een baslsg~p 
aksepteren e lkaar zoals ze 
als mensen ziJn en niet op 
basis van vermeende deskun
digheid. De basisgroepen ken
nen geen vaste,maar rou leren
de of helemaal geen funkties 
hetgeen verstarring en hlär
archle tegengaat. 

3. De parlementaire demokra
tie funktloneert vla regels 

en ·wetten : a ll es heeft een 
formeel karakter, Is star, 
hlörarchles en onmenseliJk. 
Toch worden ze Je opgedrongen 
onder het mom van een meerder
heldsbeslult:Je hebt er maar 
naar te leven . 
Het bezig ziJn In vbaslsgrO&
pen wordt niet bepaald door 
regels en wetten: elke Indi
vidu wordt In ziJn/haar waar
de gelaten en er wordt geza
men I IJk naar gestreefd om an
dere omgangsvormen dan door
gaans gebrulkei iJk ziJn In de 
samenlevlng,te ontwikkelen. 

Ik ben me er van bewust dat 
bovenstaande versch i I I en nog
al zwart-wit ziJn en dat dit 
beeld van basisgroepen een 
Ideaal Is eerder dan de wer
keliJkheid. Ook ziJn. er nog 
wel meer verschillen te be
denken . Ik heb willen aan
tonen,dat een verbinding 
tussen basisdemokratie en 
parlementaire demokratie 
niet moge! IJk Is en dat we 
naar andere wegen moeten zoe
ken. Ik heb geen programma 
of strategie voor de AKB ult
gestlppeld, want dan zou Ik 
In dezelfde fout verval Jen 
als politieke partljen,dle 
programmaas gebrulken om an
dere mensen aan zich te ' bin
den ' . 
Oe striJd tegen kernenergie 
Is een strijd voor een andere 
samenleving en een andere ma
nier van leven. Politieke 
partijen -of ze zich nu links 
noemen of niet- streven naar 
pol ltleke macht binnen de be
staande samenleving. Aolltle
ke macht en sociale verande
ring zijn ni et te verenigen; 
ze sluiten elkaar zelfs uit: 
pol ltleke macht heeft sociale 
veranderingen altiJd In de 
weg gestaan. 
Het striJden voor een andere 
samenleving en een andere ma
nier vanleven staat In de AKS 
nog In de kinderschoenen . 
In het Idee en In de praktijk 
van de basisgroepen ziJn 
echter de aanzetten voor een 
alternatlef aanwezig. Ik denk 
dat de kracht van de AKB ligt 
In het verder ontwikkelen van 
deze aanzetten en dat Je el-

Paztadiso 21 novenila
Jiindkracht 69 

gen I even , hoe Je ermee om
gaat en hoe je het vonm
geeft,de basis hiervoor Is. 
Een loglese konsekwentie 
hiervan Is dat het alterna
tlef hiervoor uitgewerkt 
wordt en gestalte krijgt In 
de bas isgroepen en niet- zo 
als de ' hun rechtsorde' 
schriJvers aangeven- door 
'progressieve Jurlstengroe
perlngen,soclo logen,polltl
kologen en dergelIJke uni 
versitaire groepen ' ;dan geef 
je nl. weer voor de zoveel
ste keer de verantwoorde
l IJkheld uit handen. We 
mogen best vertrouwen op ons 
eigen kunnen en onze eigen 
wiJsheid. 
Nu liJkt miJ de vraag of de 
AKB samen mei' andere groepen 
slechts een aanhengsel 
bi ljft van deze samen leving 
en er op den duur door wordt 
lngepakt,of dat ze In staat 
Is de stuwende kracht te 
worden voor een nieuwe eko
loglese samen levlng,geba
seerd op wederzijdse hulp, 
gadecentral lseerde leefge
meenschappen,een natuur! ljke 
eenvoudige technlek,nlet
hlörarchlese verhoudingen, 
een nieuwe harmonie tussen 
mensen rn tussen de mensen 
en de natuur,van besl lssende 
betekenis. 
Als Je het beleid van de o
verheid mede gaat bepalen, 
bereik Je dat niet en Is de 
striJd biJvoorbaat verloren. 
Basisdemokratie gaat veel 
verder dan het veranderen 
van de 'demokratlese spel
regels' 

Harry Peljs. 

Foto Leenàsrt Pot 

De aovee1-su autolm8'Wsg dt:xn>· 
een onveMJangbaal' stuk natuw
echoon. De plannen aijn geba
eee:zod op toename van het ve:r
kea- in en dt:xn> Bezotijn. Nu at 
ie ezo een ul'U{!gang van met na
me het l)l'Q.Ohtvezokeezo. Toch wit 
de Senaat en de auto- betonlob
by de plannen uitvoe%'811. EZ' ie 
nt 41n miljazod DN I!!Qe gmw:u~id. 

Het venet ~gen de weg {ll'08it 
etezo'k. Vrijdag 27 en swndag 29 
nov. hebben 1000 aktievoeràel'B 
gepztObeerd een hutïtendorp te 
~én. ~tene evenveel po~i
tie heeft daal' een stokje 
VOOZ' geetoken. Met de bow van 
de weg moet nog deze nnand be
gonnen ~zoden . '/!egel? Een twe
de Frankfort. 



D1ABLD CANYDN

Van onze korrespondenten uit
Ameri ka,
in het onderstaande stukje
willen we jullie een indruk
geven van de blokkade,die
eind december gehouden werd
bij de Diablo Canyon centra
le in Cal iforni~.

De centrale,die uit twee gro
te reakta ren bestaat,heeft
naast de bekende gevaren ook
nog het probleem,dat hij vlak
bij een breukvlak in de aarde
blijkt te staan. Vooral de
laatste tijd begint dit vlak
weer schuiven en er wordt
binnen dertig jaar een grote
aardbeving verwacht.
Er zijn grote twijfels In
hoeverre de centrale daarte
gen bestand is.
De maatschappij,die de cen-,
trále bouwt,neemt het niet zo
nuaw en wi I het ding alleen
maar draaiende zien. Toch
kregen ze nog steeds geen
vergunning voor het opstarten
van de centrale. Vlak voordat
de centrale de officiijle ver
gunning zou krijgen had de
AKB besloten de centralte
te blokkeren. Dit was al een
half jaar van te ven In de
kranten aangekondigd en
sindsdien Is er al veel meer
over geschreven.
Twee jaar lang is de AKB aan
de organisatie van de blokka
de bezig geweest. Het doel
van de blakka~e was de cen
trale niet in werking te la
ten treden. Verder wilden ze
met de aktie zoveel mogelijk
vriendelijke publ icltelt
krijgen om de Amerikanen van
de gevaren van kernenergie
te overtu i gen.

toen wij naar Amerika ver
trokken,hadden we net een
week Dodewaard achter de rug.
Ze hadden hier net de Diablo
blokkade gehad. WIJ gingen
dan ook al gauw vergelijkin
gen maken tussen de twee
blokkades.
Er zijn heel veel overeen
komsten In de man Ier van
aktievoeren. Ook In Ameri ka
hadden ze een uitgebreid
tentenkamp,apart van de
blokkade.een radlozender,een
voedseitent,EHBO,een infa
tent,etc. Ook hier werd tij
dens de aktie gewerkt met
konsensus,wat soms prima
werkte en soms frusterend
langzaam. ook hier werkt
men met het basisgroepidee

afflnlty-groups genaamd.
Een verschil was wel ,dat
het hier veel meer tot In
detail georganiseerd was,
waardoor het soms wat vlotter
verliep dan biJ ons.
Een ander verschil was de to
taal geweldloze opstel I Ing
van de mensen,dle aan deze
blokkade meededen. Van te
voren was heel duidelijk af
gesproken dat men geen ge
weid zougebruiken en dat
niets vernield of kapot ge
maakt zou worden.
Een geruime tiJd voor de ak
tie werd al begonnen met het
geven van geweldloze weer
baarheldstrainingen. Iede
reen die mee wilde doen aan
de blokkade werd aangeraden
zo'n training te volgen.
Op het tentenkamp werden ook
nog trainingen gegeven en er
werd voor gezorgd dat iede
reen In een groep zat. Men
sen die daar kwamen en wel
voor een bepaalde vorm van
geweld kozen,werden gevraagd
weg te gaan.
Door trainingen en doordat
mensen zich veilig voelden
binnen hun groep was de
vastberadenheid en het door
zettingsvermogen groot.
4000 mensen deden mee: de
helft op het tentenkamp en
de andere helft op de blok
kade. de blokkade hield in:
een terreinbezetting en een
wegblokkade. Bij het betre
den van het terrein werd
niets van de afrastering
kapot gemaakt; met ladders
klommen ze over de hekken.
De blokkades op- de weg waren
zitblokkades van mensen.
AI de 2000 mensen die blok
keerden zijn in de loop van
de week gearresteerd. On
danks de grote hoeveelheid
arrestanten is er prakties
geen geweld geweest en wer
de zaak een week lang opge
houden.
BIJ de arrestatie werden al
le mannen biJ elkaar In een
school gestopt en alle vrou
wen in-een andere. Hierdoor
ontstond er een enorm saam
horigheidsgevoel tussen de
aktievoerders onderling.
Men voelde zich zo sterk,
dat mén o.a. weigerde te
vertrekken voordat iedereen
tegelijk werd vrijgelaten.
Na vier dagen is hun eis
ingewilligd en ie iedereen
tegelijk opgestapt.
Alle mensen met wie wij
spraken hadden het over die
vier dagen.Over hoe ze samen
zorgden dat er beter voedsel
kwam,hoe ze voor elkaar

zorgden. Het zal natuurlijk
nooit de bedoeling van de o
verheid geweest ziJn,Juist
door de arrestatie het saam
horigheidsgevoel en de kracht
van -e aktieveorders te ver
sterken. verder vertelden de
mensen ons dat de geweldloos
heid van de aktie duidelijk
zijn invloed heeft gehad op
het optreden van de politie
en de opstelling van de pers.
Na de blokkade Is de centra
le alsnog niet opgestart,om
dat er fouten ontdekt werden.
Hierna werd een algeheel on
derzoek naar de 'veiligheid'
van de centrale ingesteld
en kwamen nog meer 'kleine
inenlgheidJes' aan het licht.

Annemleke en Martijn

ZUID-AFRIKA
28 Novenber '81 was er een
studIedag van mensen uit de
ZuidelIjk Afrika beweging, de
AKB en de vakbeweging. Cen
traal stond de nulealre kol la
boratJe met Zu-Id-Afri ka. Met
name Frankrijk en de USA spe
len een grote rol. Framatome
(Fr.) zal twee kerncentrales
in KOeberg bouwen en splijt
stofstaven leveren. Daarnaast
is het mogel ijk dat verrijkt
uranIum geleverd zal gaan
worden, door zowel Frankrijk
als de USA. De militaire
agressie van ZuId-Afrika Is
voldoende bekend. De levering
van nukleaire technologie zal
de spanning In Zuidelijk Afri
ka nog verder verhogen.

GDLFECH

Nu ze eenmaal een presi
dent en een meerderheid in
het parlement hebben,breken
de franse socialisten alle
verkiezingsbeloften. Zo ko
men er nu bijv. 6 nieuwe
kerncentrales. Eén daarvan
is in Golfech gepland. alle
vroegere besluiten tegen de

CHERBDURG

De Pacific Fisher,een schip
met als lading uitgewerkte
(1) brandstofstaven uit Japan,
lag op 8-11 in de haven van
Cherbourg. Om te voorkomen
dat het schip gelost werd en
de lading naar de opwerkings
fabriek in La Hague gestuurd
zou worden,bezetten aktie
voersters de kranen.Na lange
diskussies (8 dagen met hen)
besloot de kommunistiese
(pro-kernenergie:) vakbond
CGT de aktie te steunen en
het schip te boykotten. tit
om de socialisten op hun
verkiezingsbelofte om geen
buitena1ndse brandstof voor
La Hague mee r te aksepteren,
te wijzen.
De overheid besloot nu de
manire in te zetten.De Pa
cific werd onder eskorte
naar een marinehave gebracht,
waar militair personeel het
schip loste. zo joegen ze
ook de socia1istiese bond
CFDT tegen zich in het har
nas. De volgende lading
uitgewerkte beandstof wordt
nog voor januari uit Japan
verwacht. En ook daar zullen
de bonden aktie tegen voeren.

MURURDA

Ondanks Nieuw-Zeelandse pro
testen gaat Frankrijk door met
het testen van atoomwapens In
de StIlle Oceaan. Om hier weer
tegen te protesteren vaart de
Greenpeace 3 rond Mururoa. Ze

proberen daar het ra
dIa-aktivitelts-nJvo
rond de atol te meten.
Op 12 mijl uit de kust
van Murunoa worden ze
door de frnase marine
tegengehouden. Ze ver
trekken voorlopIg
niet.

centrale worden nu door de
socialisten teruggedraaid.
Verzet tegen deze bedrieg
lijke gang van zaken is on
ve~ijde1ijk. Op 29 novem
ber was er een demonstratie.
5000 mensen protesteerden.
Het gedrag van de politie was
dusdanig provocerend dat een
konfrontatie volgde. Traangas
en rubber kogels tegen stenen
en mo10tov-coctai1s.



Mensen die aan dit numme1'
hebben meegewe1'kt

Karin Bosboorn
T2'udi van TitbU1'lJh
Syb1'en B1'ouwe1'
Jan Bosman
Elmo. Ooste1'hoff
Diok de Be1't'
Liesbeth Van Nes
Joost van Steenis
~ts Eiokenhauee1'
Hans Krikke
F1'ed Ge1'B te Zing
Be1'rie

• Milieu edukatie. Katalo
gus Van audio-visuele p1'O
dukties ove1' ene1'gie en mil
ieu. Te bestellen pel' gi1'o
3180199 t.n.v. Stichting VOO1'
Milieu Edukatie, Ut1'8cht, ovv
Katalogus. F1'ijs f7,25 incl.

• Anti ke1'nBn81'gie b1'ief
kaa1'ten. Pakket van 8 stuks.
Met o.a. 'stenen ME-el:"~

bouwen van b~okkades, enz.
Te besteLlen pel' gi1'o:
4592487 tnv S B1'ouwe1', A'dam,
ovv b1'iefkaarten, p1'i.is f2,50

modder (DGD '80) ; 7,50.
Fierson 77lI3t bUeve 1 7,60.

• Leren tpainen voor basis
lJZ'Oepen. Meth Meduzoa o1'gani
see1't een se1'ie van 4 weekends
'leren trainen Voor basisgrqe
pen'. De weekends zijn: 8,9,10
.ianuo:t'i, 22,23,24 ;januari,
5,6,7 februari, 19,20,21 feb.
Kosten VOO1' alle weelends
190,- totaaL. Het is niet .mo
gelijk om een van de ",eekends
te missen. Opgave/inliahting
en: Meth Medu1'a, 033 722964

• 3 jan:ua1'i 1982: wat ve1'
staan rue onde1' geweldloze
aktie? Vanaf 11 uup op fle
ve1'singel 7, Ame1'sfoo1't.
Inliohtingen Abel 033 722964

• fotoboek OOdewaapd 1981
f12,60 (inoL. p01'to) giro:
2276610 t.n.v. Onde1'stroom,
postbus 1334, Nijmegen.

• El' is een ve1'stuu1'bare
f'ototentoonsteLUng ove1' 00
dewaaI'd 1981. InfO!'matie:
080 221346.

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

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

ABONNEMENTEN

KOOPJES
• te koop: buttons - DGD alle
aprestanten vpij! In vief'
uitvoeringen> voop basis
g1'oepen fO,75 pel' stuk, via
he t sek2'etariaat.

Uitgeverij De Haktol, Postbus
1262. 6601 EG Nijmegen, giro:
2221311 - tel. 080-223898.

affiohes in gasvo1'l?1 f 1,60+
f 1,45.
Zeigelhof (tanks op Fie1'son
pLein) f 0,60 + 1 1,45.
Ontruiming b tokkade Bloemetl'.
j 0,60 + 1 1,46.
Shooke1'oomiz, klein strip
album ove1' 1'8ahtstaat, kra
ke1'S e.d. f 1,50 + f 2,10.
Aanbieding: Uet ;je hoOfd in
de woLken en je voeten in de

LOGBOEK
Logboek met alle praktische
organisatieinfo over de ma
nifestatie in Paradiso van
21 november verkrijgbaar via
Mick, tel. 020-165i68

Druk: Calp. drukklH'lj PET u..... Amllefdlm

bi;j de justitie. In de aangifte
ve1'ktaa2't men, dat men met dui
zenden medJ3verantûJo02'deti;jk is
VOO1' het openli;jk voo1'beroeiden,
opganis€2'en en uï.tvoe!'en van..
alsmede het aanzetten tot het
'b lokkeroen van de toegangsweg
en' naar de kemaent2'ale, het
nege1'en van potitiegeboden om
doOl' te lopen, aq zioh te ve1'
wi;jdeNn; het ve1'Spe1'Nn van
openb<21'e ",egen, het ruegknippen
van prikkeld»aadomheiningen,
het gooien van stenen, dit
alles om te ontkomen aan
traangas en om zichzelf en an
de1'en te beschezomen tegen het
gl31Aelddadig opt1'eden van U/::.
arrestatieteams, stillen, bUl"
ge1's (ook stilLen?), politie
honden e.d.
F01'mUUeNn om je aan te geven:
Landeli;jk Sek1'etariaat.

TRAANGAS • Cineolub v1'i,1heidsfilms:
Naar aanleiding van het politie De meUb!B produktie is:
opt1'eden in Dodel.laa2'd en vooraL Ke1'nBns1'gie geen DodJ3n r'aa1'd,
het ge~ik van t2'aangas hebben een dokumentai1'e. F1'emie1'e:
mee2' dan 2300 mensen een aan- voo1',faar '82. FinanciiiLe
kLaaht ingediend bij dJ3 justi- steun en intiohtingen:
tie. VOO1' wie ook een aanklaoht Cineolub, postbus 1626, 1000
wil indiensn, intiohtingen bij BP A'dam, tel 020 250045,
het LandeLijk sek2'eta1'iaat of gi1'o: 2692929.
bij David Doubles, Postst1'aat 17
6038 DG Tilburg. '

OIABLO CANYON

GEEF JE AAN

Op 28 september zijn er In
de bouw van DIablo Canyon
centrale ernstige fouten ont
dekt. Hat gevolg hiervan was
dat de Nuclear Regulation
Oommfssion , na onderzoek,
de vergunning voor het star
ten met het laden van de re
aktor met brandstof, introk.
Vanaf eind november staat de
central e nu st 11. Op grond
van de nu verkregen Informa
tie over de gebrekkige vei-
Iigheld zullen waarschijn-
Iijk ook andere centra Ies
st I Ige Iegd worden. .

Ook (n Ame II sweerd kunnen
basisgroepen aktief zijn:
030-513001

Naa1' aanleiding van het wiUe
keupig aPP8stepen Van een aan
tal mensen 1'ijdens OOdewàard
1981 is el' een initiatief om
te2' onde1'steuning Van de gear
2'estee1'den, jezeLf aan te geven

Hoe zit dat met al die weten
schappel ijke reaktoren? Waar
worden ·ze voor gebruikt en
waar .bl ijft al dat radlo-ak
tleve afval?
In wageningen staat het In
stituut voor de Toepassing
van Atoomenergie In de land
bouw ITAL, dat'een kernreak
tor bezit, die volgend jaar
ontmanteld wordt. Enkele ki
lo's hoogverrijkte .urani um
spi ijtstof zullen waarschIJn
I Ijk verkocht worden aan een
militaire opwerkingsfabriek
in de VS, de Savannah River
Plant, die daar onder meer
plutonium van maakt, dat ge
bruikt wordt in kernwapens.
Vanuit Delft en Petten is al
splijtstof naar ·de SRP gegaan,
waarvan de minister niet kon
garanderen, dat het al leen
voor vreedzame doeleinden ge
bruikt zou worden. Wat met de
rest van 'het afva I gebeu rt ,
is ook niet duidelijk (in zee
storten, zoals staatssekreta
ris J.J.Lambers van 0'66 wil?)
Basisgroep Wageningen bereidt
aktles voor tegen heT komen
de.afvaltransport. De gemeen
teraad wordt benaderd en er is
een plan voor een blokkade en
andere direkt aktles.
Omdat dit probleem ook elders
speelt (Amsterdam; Delft,Elnd
hoven enz. hebben ook kleine
wetenschappelijke reaktoren>
wil Wagen ingen kontakt met
groepen aldaar. Ook is het
interessant eens te kijken,
wat al die onderzoeksreakto
ren doen, wat dus de rol Is
van de wetenschap bij de ver
spreiding van het gebruik van
atoomenergie.
Kontakt: Marc 08370~12837

Berend 08376-4533

E8EDEt NGE~n~~~i!
WAGENINGEN: REACTOR

LANDELIJK OVERLEG DODEWAARD
GAAT DICHT: 10-1-'82, 12.00
uur, DE BEMUURDE flEERD 3/
WESTZIJDE, UTRECHT

Agenda:
1. MedJ3dJ3Ungen, notuLen, in-

gekomen stukken
2. Roruije basisgroepen
3. verslag 10 en 11 deoember
4. DodelIIaard gaat Dioht en

hoe v61'der? .
a.Uitgangspunten (gl31AeZd

toos)
b.Aktievonnen(prikakties)
o. plaats van aktie (OOdJ3

waard)
6. Kontakten met de ove,...

heid (hoo2'zitting)
6. Rondv1'aag.

Op 25 augustus werd de fami
lie Kuiper uit Marssum afge
sloten door het Provinciaal
Electriciteitsbedrijf Fries
land ePEB>. Zij hadden gewei
gerd om de stroom uit Dode
waard te betalen en daarom
steeds 2.7% van hun electri
citeitsrekening niet aan het
PEB betaald, maar op een ge
blokkeerde rekening gestort.
Dit geld moest bestemd worden
voor een fonds voor alterna
tieve energiebronnen. Meer
gezinnen hebben dit voorbeeld
al gevolgd. De famll ie Kuiper
Is nu een proefproces tegen
het PEB gestart. Op grond van
gewetensbezwaren tegen kern
energie wordt de afsluiting
bestreden. De rechtbank In
Leeuwarden buigt zich nu ver
der over deze zaak. Een nieuwe
manier van aktievoeren? Je
pakt de bedrijven het hardst
via de portemonnee•••

ORIE

ATOOMSTROOM

In het kader van hun dIversi
fikatiebeleid vinden de SEP
het nodig om een derde kern
centrale in Nederland te bou
wen. Woordvoerder Van Wijk
stelde dat spreiding naar
zoveel moge I ijk verschillende
brandstoffen - om problemen
met milieu en prijs op te
vangen - anders mislukt. Te
veel kolen levert Immers gro
te milieuproblemen.
En, meneer Van Wijk, is de
wind nog steeds te goedkoop
en te mi I leuvrlendel ijk?
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