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Redaktioneel
Daar is ie dan weer, de nieuwe ONDERSTROOM.
Voor het grootste gedeelte gevuld met arti
kelen over de Dodewaard gaat dicht-aktie.
Op het laatste landelijk overleg van basis
groepen, waar een eerste aanzet voor de eva
lu~tie gegeven i~, werd afgesproken dat de
stukken voor het volgende landelijk overleq
(7 december) in ONDERSTROOI'l opgenomen zou
den woxden.
De voordelen van een dergelijke manier van
werken zijn duidelijk:
- je voorkomt dat er langs elkaar heen ge
werkt wordt en/of dat er dubbel werk gedaan
wordt,
- door de grote oplage van ONDERSTRooM en de
manier waarop het blad verspreid wordt kun
nen veel meer mensen 'meegenieten I van de
diskussies en er eventueel op inspringen~

- de plaats Van ONDERSTROOM binnen de AKB
wordt beter in die zin dat het duidelijker
een blad voor door en van (in ieder-geval
een groot deel van) de AKB wordt.

Echter, afgezien van dat soort voordelen,
d:le we zeker zien, kleven er ook een aantal
~xoblemen aan een dergelijke werkwijze.
Problemen waar' we deze keer, maar ook al
eerder op gesuit zijn.
Wanneer ONDERS,TROOM zich helemaal openstelt
voor allerlei artikelen, zonder daarbij be
paalde kriteria te hanteren, wordt het blad
misschien wel meer een diskussieblad van de
AKB, maar vaalt ook een erg onevenwichtig en
soms ook oppervlakkig blad.

Voor een bepaald gedeelte heeft dit te ma
ken !liet de mensen Qie ONDERSTROOM lezen en
de IIlOlIlenten waarop ze er artikelen voor
schrijven. Opvallend is dat op bepaalde mo
~nten een aanta.l mensen of groepen we en
andere juist niet iets schrijven voor ONDER.
~TROOK over een bepaald onderwerp.
Qn deze abrakadabra wat te verduidelijken:
vlak voor de aktie was het voor een aantal
groepen erg belangrijk om hun visie op hoe
de aktie moest verlopen naar voren te breng
en. Het ging daarbij om bepaalde vormen van
(totale) geweldloosheid. Eén van de redenen
om dat te dOEm, ook via ONDERSTROOM, zal ge
weest zijn dát min of meer gevreesd werd dat
dat nog niet genoeg verduidelijkt was en dat
het er bij de uitvoering van de aktie niet
uit zou k01llen. Volkomen legitieme redenen
uiteraard.
Wat voor het blad echter vervelend was, is
dat groepen die daar een andere visie over
hebben en die juist andere dingen veel be
langrijker vinden over die geweldloosheid
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geen artikelen schréven en dat ook niet de
den over die zaken die zij juist belangrij
ker vonden . Het gevolg was dat ONDERSTR<X»> 
nummer 31 nogal gedomineerd werd door aller
lei pleidooien voor (totale) geweldloosheid. 
De artikelen die opgestuurd of door ons bij 
elkaar gehaald zijn voor deze ONDERSTROOM 
geven eigenlijk een soortgelijk beéld . 
Juist de mensen die van de aktie balen schrij
ven een artikel, dat vaak maar over één of 
een beperkt aantal aspekten ervan gaat. Met 
name de inschatting van de positie waarin 
de AKB zich nu bevinden zou en de perspek
tieven ontbreken over het algemeen. 
Opvallend is wederom dat juist de mensen, 
die de aktie (in ieder geval grotendeels) 
positief beoordelen niet ef erg oppervlak-
ki g wat van zich laten hor~. 

De redaktie voelt niet zo veel voor zo'n 
opzet in de toekomst. 
Dat betekent voor ons dat er extra werk aan 
de winkel komt, want de sleut.el voor de ge
noemde problemen ligt natuurlijk in het ont
wikkelen van een goed redaktie beleid. Met 
name daaraan heeft het in he~ resente ver
leden ontbroken. Een rol daarbij speelde 
uiteraard het feit dat·<>NDERS'l'BOC» kort ge
leden het blad van de Gelderse Stroomgroe
pen en Energie Komitee's is geworden in 
plaats van het blad van de Nijmeegse Stroom
groep . Daar tussendoor zijn er ook een aan
tal nummers onder de verantwoordelijkheid 
van de Dodewaard gaat dicht-aktie uitge
bracht. Dat maakte uiteraard het ontwikke
len en toepast>en van een r~daktiebeleid 
erg moeilijk, omdat er steeds ook nUlliDers 
uitgebracht moeste.n worden. 

In de komende tijd willen we dus aan dat 
redaktiebeleid gaan werken , over wat we met 
het blad willen. Bet gaat daarbij niet al
leen om de breedte van het werkterrein, de 
vorm van het blad en dergelijke; ook punten 
als hoe de totale inhoud van het blad er uit 
zou moeten zien, wat er van de afzonderlij
ke artikelen verwacht mag worden komen aan 
de orde . Suggesties zijn uiteraard welkom. 

over dit nUJIIIDer zij alleen nog gezegd dat we 
bij het temagedeelte over de aktie wat ar
tikelen hebben bijgevoegd, om het ge.heel 
wat meer 'body' te geven . 

Inhoud : 
inhoud + redaktioneel . pg • 2 
niets bereikt ? pg. 4 
zo verder ? pg. 7 
dodewaard draait door pg. 9 
giro-blauw •• • • ik hou van jou pg. 14 
basi sgroep Amersfoort pg. 15 
de blokkade is overal en altijd pg. 17 
manifestatie Lingen pg . 21 
Russell Tribunaal pg. 22 
blabladen pg. 23 
evaluatie van een basisgroep pg. 26 
dienstweigeraars pg . 27 
een andere kijk pg. 28 
een reaksie op artikel VN pq. 29 
artikel Volkskrant + reaksie pg. 32 
dodewaard blee! open pg . 38 
karnaval der regelneven pg. 39 
wij zijn tegen kernenergie pg. 41 
doorgestoken kaart pg. 43 
kweker in Mol ? pg. 46 
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Niets bereikt?
Dit stuk geeft niet mijn kallplete visie op de Dodewaard gaat dicht-aktie. Bewust heb ik me
beperkt tot êén aspekt van de evaluatie, namelijk de winst- en verliesrekening van de aktie
naar buiten .toe. Dat was het punt dat ik al wel enigszins op een rijtje had. Aan de beide an
dere punten, namelijk demokratie en perspekt1even, die veel ingewikkelder Ugqen heb ik me

noq maar niet gewaagd.
Dit stuk geeft dus geen totaalvisie op de aktie. Hoewel het vrij positief overkomt, weet ik
ook heel goed dat er op allerlei gebieden van alles mis is gegaan. Maar aD daarover zo even
wat. uit de mouw te schudden•••••

katerig

iedereen die bij de Dodewaard-aktie is ge
weest zal daar wel een stevig katerig gevoel
aan overgehouden hebben. En terecht, het is
niet bepaald de aktie qeworden die het had
moeten worden. Met die simpele konstatering
zijn we echter niet klaar. Al hebben we Dode
waard niet dicht -gekregen, resultaten hebben
we zeker bereikt. Niet pt'esies alle resulta
ten die we wilden bereiken, maar er 1i99'8n wel
resultaten. En daarmee zullen we ook verder
lIlOeten.
Dat is de reden aD te proberen die resultaten
op een rijtje te zetten. Niet cm de aktie daar...
mee als een sukses af te schilderen, maar om
aan te geven hoe die qewerkt heeft en in wel
ke situatie we nu zitten. Daarnaast biedt deze
opsomminq (hopelijk) aanzetten voor een diskus
sie. Gezien de resultaten van de aktie lijkt

dat hard nodig. Er ligt Iijmlelijk een gzoot
verschil tussen datgene wat wij duidelijk wil
den maken en de punten die er door de lbuiten
wacht' opgepikt werden. we moeten ons dan ook
gaan bezig houden met het probleem hoe jein
je akties ondubbelzinnig duidelijk kunt maken
wat je wilt. Dat is deze keer niet gelukt.

diskussies
Eén van de doelstellinglen van de aktie is wel
degelijk bereikt; het (opnieuw) aanzwengelen
van de dililkussie over kernenergie. De pers
heeft, voor haar doen, ruime ll~cht besteed
aan de hele problematiek. OOk in de straaû,
zoals dat dan heet. is er de laatste tijd
heel wat gepraat over kernenergie en wat daar
mee samenhangt. De ietwat gezapige sfeer
die rond dit punt hing is goed doorbroken.
Bet idee, " er zijn veel mensen tegen en
dat is prima, maar verder weet ik het niet"
dat een beetje boven kwlllll buiten de geor
ganiseerde AKS, is nu grotendeels van de
wereld gevaagd (in Nederland althans). De
nieuwe impuls, een nieuw perspektief voor
de AKB hebben diskussies over kernenergie
in het algemeen weer een zin geqeven. De
diskussies barsten dan ook weer los. De an
dere twee diskussiepunten dfe we naar voren
wilden halen, aktlevormen en de parlemen
taire dèmCkratie, zijn wat minder uit de
verf gekomen. Ten aanzien van aktievormen
is vrijwel alleen over een toelaatbaarheid
van geweld qepraat. Bet centrale punt in
deze diskussie, de vraaq in hoeverre het
g800rloofd ls veràergaande akties dan demon
straties uit te voeren, is wel aan de orde
geweest, maar door een krupachtlg naar
voren door allerlei autoriteiten van het
begrip Rechtstaat gelijk al doodgeslagen.
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Gelukkig staat daar tegenover dat in de
echte publieke diskussie (die op straat,
niet in de pers) dit punt blijkbaar wel
is opgepakt. Uit een opiniepeiling bleek
althans dat het overgZ"ate deel van de He
derlanders een blokkade wel toelaatbaar
achten, ondanks alle wapeng8kletter uit
Den Baag. Min of meer een uitvloeisel van
deze diskUSsie is 'de vraag of een ME-er
op grond van zijn geweten mag handelen of
alle bevelen moet opvolgen. Deze diskussie
is onèler andere naar voren gebracht door
de weigering van twee politiebeambten bij
Dodewaard op te treden. De Ruiter kon met
zijn idee dat agenten maar geen geweten
moeten hebben de gedachtenwisseling geluk
kig niet afkappen. De diskussie gaat nog
door, ma&%' het resultaat is toch wel hoogst
onzeker. Bij de diskussie over parlemen
taire demokratie is bet beeld minder
gunstig.Kritiek op het parlement is er wel
degelijk, maar een fundamentele kritiek
op l11t systeem is veel moeilijker te for
lIlIÜeren. Bet tegenwicht tegen de t.n41Uo
nele visie was eigenlijk onVOldoende. Deze
diskussie is dan ook gedeeltelijk door ons
eigen toedoen ni$Jt van de 9rond gekcaen.
we zullen ons &Aar dan ook fors mee bezig
meten houden. .
Al met. al kon onze aktie toch op een v1'1j
grote sympathie uit de bevolking rekenen,
ook{vooral?) door het vasthouden aan de
gew.ldloosheid. Deze twee faktoren lijken
erg belangrijk als je gaat bekijken hoe
de reaktie van de overheid is uitgevallen.
Hoewel men inparlementair Den Baag vrijwel
unaniem van mening was dat een blokkade
ontoelaatbaar is, heeft men daar tegen
niet bijzonder hard op<Jetreden. Dat kon

ook moeilijk. Door het karakter van de
aktie en de grote sympathie was een kei
hard ingrijpen niet te rechtvaardigen en
zeker niet verkopen. De overheid heeft
moeten toezien dat enkele wegen meer dan
een dag werden geblokkeerd, wat toch niet
binnen "onze rechtsorde" valt. In deze
zin denk ik dat ons uitgangspunt van open
baarheid zeer goed heeft gewerkt!
Onder druk van de massaal (passief) gedragen
akties zijn er op politiek terrein nog
andere konsessles naar de AKB gedaan. Zo
zit het er langzamerhand toch in dat Dode
waard en alle andere bestaande atoominstal
laties in de Maatschappelijke Diskussie
zullen worden opgenomen. Daarmee is de
MI? nog niet wat wij graag zouden willen,
maar er'zit in elk geval weer beweging
in de zaak. Tenzij het natuurlijk alleen
een loos politiek geklets ls, maar dat
kunnen we alleen maar afwachten.

geuJeldloosheid

Een heel belangrijk punt voor reakHes op
de aktie ligt in de geweldloosheid, die
we 1n acht hebben genomen. Je kan ervan
denken wat je wilt, maar op heel veel men
sen is dat positief overqekomen. Zo ook
op de bevolki~ van Dodewaard en omgeving.

Van tevoren was lllen nogal huiverig voor cle
uit te voeren aktie. Bang voor vertrapte
tuintjes, misschien ·wel een veldslag in
de voortuin. Als je de st-..ing daar zo
hoorde zou het niet verrassend zijn als
je op de vlucht moest slaan voor een boer
met een groot jachtqeweer. Bet pakte echter
heel anders uit. Het viel voor de omwone~en

allemaal wel mee en de reakties werden al
gauw positief. Mensen die in de verkeers
vr:i,je ring wonen gingen aktievoerders ver
voeren, sommige boden koffie en soep aan



enz. Prima dus! Er 1s dus bij m~Jn weten
voor het eerst, een forse sympathie ont
staan bij de omwonenden van de GKN en dat
is heel belangrijk om verder te gaan.
Daarnaast is het ook gelukt de, al te ge
makkelijke koppeling tussen (massaal) aktie
voeren en geweld, zoals die met name door
rechts naar voren werd gehaald , te door
breken. Met deze aktie is aangetoond dat
een grote aktie niet hoeft uit te lopen
op een knokpartij. Daardoor is het aktie
klimaat in Nederland behoorlijk opgeklaard.
Bet afschilderen van aktievoeren als rellen
trappen, een kriminalisering op voorhand
van autonoom links, is veel moeilijker ge
worden. Er is voor links dus weer een grotere
speelruimte ontstaan, bij het aktievoeren.
Hopelijk,. maar dat moeten we nog zien, is
de tendens van kriminalisering van de auto
nome aktie, die sinds de Vondelstraat aan
de gang was hiermee gebroken.

uitje??

De geweldloosheid van onze aktie, samen
met de korte duur ervan, heeft echter ook
een groot negatief gevolg gehad. Het doel
ervan is daardoor naar de buitenwacht toe,
nauwelijks uit de verf gekomen. Zo
vreemd is dat niet, want het zag er inder
daad uit als de zoveelste massademonstratie
maar danmet een uitloper van 24 uur. Het
karakter van de aktie was nauwelijks grimmig
te noemen. Dat bood een prachtige kans voor
de pers en voor andere toeschouwers, om
te veronderstellen dat het zo'n vaart niet
liep.
Bet beeld dat van de aktie leeft, is niet
zozeer dat we genoeg hebben van alle par
lementaire kletspraat, maar dat, wat bij
elke demonstratie naar voren komt: een
aanzet tot diskussie, zelfs een extra im
puls voor de MD (Gelderlander 20-10-'80).
Datgene waar het ons om begonnen was,
duidelijk te maken dat het nu maar eens
afgelopen moet zijn met dat atoomgerommel,
dat het niet om de diskussie (al dan niet

nieuw lm a..ge voor c')

au:tonome. ak1:ie (

MD) maar om de daden gaat, kant nauwelijks
naar voren. Ik denk dat het sterk te maken
heeft met de hele aanblik die de aktie bood.
's Zondags een uitje, t s maandags minder
feestelijk, maar over het algemeen toch
meer een f3estelijk geheel dan een konfron
tatie. Waarmee niet gezegd wil zijn dat
er een volgende keer gelijk geknokt moet
gaan worden. We zullen echter over na
moeten denken hoe je ondubbelzinnig duipe
lijk kan maken dat je daar zit omdat je
er zat van hebt en het zo lang mogelijk
vol wilt houden.
En daar gaat het tenslotte om!

RUUD
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ZO VERDER
..

?
•

Na. de afgelopen landelijke vergadering, d.d.
g november, is er in utrecht gepraat over wat
we van deze vergadering vonden en hoe we
dachten dat er verder gegaan zou moeten worden
met Dodewaard gaa.t dicht. Daarvoor zullen we
eerst zeggen hoe we vinden dat een aantal
dingen gelopen zijn om vandaar uit wat ideein
aan te' dragen over hoe het verder kan.
We hopen dat jullie deze idee8n, voorde ko
mende landelijke vergadering, in jullie ba
sisgroep willen doorspreken.

Concensus
Het is gebleken (en blijkt) dat het afgelopen
half jaar een aantal diskussies niet goed en
niet op dezelfde manier gevoerd zijn.
Alleen de mensen die op een landelijke ver
gadering kwamen hadden een redelijk overzicht
over de ideeän in de verschillende basisgroe
pen. Mensen die -gewoon' in een basisgroep
zaten hadden daar niet zo goed zicht op.
Een goed voorbeeld hiervan is de konstatering
die op een landelijke vergadering, in de dis
kussie over de vorm van de aktie, gemaakt
werd ' dat we er niet in zouden slagen Dode
waard in de aktie direkt dicht te krijgen - •
Iedereen (althans naar onze indruk) was het
daar op dat ll10rnent mee eens.

Op de afgelopen landelijke vergadering bleek
dat een aantal mensen in Dodewaard wilden
blijven tot de centrale dicht was.
Ook in de diskussies op de landelijke verga
deringen zelf verdwenen naar ons idee wel
eens (belangrijke) zaken onder tafel. In
augustus werd het door vrij veel mensen nor
maal gevonden als er draadscharen mee zouden
gaan om de hekken door te knippen. Hier is
niet verder over gepraat en in Dodewaard
werden de mensen die scharen bij zich hadden
gevraagd die niet te gebruiken. Of je het
hiermee eens bent of niet is niet zo be
langrijk. Het. gaat erom dat dat soort zaken
goed en eerlijk van tevoren aan iedereen
duidelijk moet zijn.
Een ander probleem bij de voorbereiding van
de aktie was dat er onvoldoende gewerkt. is
aan de prakt.iese voorbereiding van de aktie.
Een van de redenen hiervoor is dat er in de
landelijke vergaderingen erg lange vrij
principiêle diskussies gevoerd zijn. Deze
diskussie leken vaak als inzet te hebben
elkaar te overtuigen van het eigen stand
punt. Veel te weinig is er geprobeerd t.e
kijken op welke punten men het. eens kon wor
den. Omdat iedereen er namens zijn of haar
basisgroep zit. is het. vrij moeilijk (onmo
gelijk?) mensen te overtuigen. Ze hebben
tenslotte de plicht namens hun basisgroep
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te spreken.; Die diskussies moeten dus in de
basisgroepen qevoerd worden.

Splitsing
In de laat.ste landelijke vergadering is er
geêvalueerd. • Dit is belangrijk maar we
JII08ten oppassen dat het niet tot gevolg
heeft dat er een splitsinq in de AI<B lc.omt.

Ons inziens is de splitsing tussen de (laten
we voor het gemak ma.ar zeggen) geit- en wol
lensokken en militanten (nog) niet zo duide
lijk.
Door het verkeerd voeren van die diskussie
is het mogelijk dat dat 'ondersc:heid' op de
spits gedreven wordt en dat zou een zeer
slechte zUlt zijn. Natuurlijk zijn er in de
AI<B verschillen van mening over hoe er aktie
gevoerd 1lItlet worden. Dus moet je van de AI<B
geen eenheidsworst proberen te maken. Maar
een gezatEnlijke strijd proberen te voeren
waarbij eenieder op zijn of haar wijze een
bijdrage levert. Wel is het belangrijk op
met iedereen te blijven praten over zijn of
baar ideein QVer aktievormen• Maar dan wel
aan de hand van konkrete nieuwe aktie-voor
stellen (dan kan je bekijken of het bij die
aktie wel of niet nuttig is om geweld te
gebruiken) •

Diskussie
Deze en andere diskussies moeten- op een juiste
manier gevoerd worden, mensen moeten de tijd
hebben om hun ide$1n tot ontwikkeling te
brengen. Dit betekent dat dit niet kan ge
beuren op de landeli!jke verga&ttinq, zeker
niet als je bedenkt dat daar verte9.!!lWQor
diprs zU~. De plaats waar die diskussie
gevoerd moet worden is in de b&sisqroepen.
Maar hoe kan de kommun1katie tussen de basis
groepen over dlt soort zaken nu het· best
plaats vinden?
Wij hebben het voorstel om een blad in het
leven te roepen dat als diskussie-platform
kan funqeren. Andere taken voor zo'n blad
kunnen zijn:
.. uitwisselen van ervarinqen van prikakties
- informatie over de landelijke verqadering

(verslag en agenda zodat 1edereen over
hetzelfde een mening qevonad. heeft en er
dus beslissingen genomen kunnen worden).

In de afgelopen maanden heeft onderstroom
voor een qedeelte deze taak op zioh genomen.

Konkreet
uq.

Het mag duidelijk zijn dat wij vinden dat de
landelijke vergadering niet de plaats 1s CID

diskussiea te voeren. W1j zien de 1:aak van
de landelijke verqaderinq als koOrdinderend
en informerend.
Konkreet zien we dat als volqt:
Er blijft gewerkt worden met een verteqen
woordigers-systeeD1 van stad of basisgroep.
Inde landelijke vergadering kan elJte groep
via zijn!haar vertegenwoordigers/sters ver
tellen wat voor aktie .-:e willtm voeren en
waarom. Liefs is dit dan al bekend gemaakt
via bovengenoemd blad.
Zo niet, dus als de groepen daar nog niet
over gepraat hebben, brenqen. de vert:egen
woordigers het voorgestelde plan terug in
hun basisgroep. Waarna zij in de volgende
landelijke ~r9&&tt1ng zij' het standpunt
van hun groep kw1nen vertellen.
De groePen beslissen dus of ze aan de aktie
deelnemen en onder welke voorwaarden, ofte
wel hoe die aktie eruit lDOet zien. Niet de
landelijke vergadering.
De voordelen zijn ons inziens O.a. I

- De groepen blijven (zijn) autonoolll, er
wordt niet gçoogd van de AD een eenhe1ds
worst te lDBken (wat overigens zo wie zo
gedoemd is te lDislukken) •

- Er blijft kontakt tuàsen alle Dodewaard
gaat dicht JDenSen, ook al kiezen ze voor
een andere methode.

- De vertegenwoordigers worden vertegenwoor
digers, zodat de 'macht" bij de groepen
blijft (komt) te liggen.

- Diskussie. kunnen op een lII1nvolle en
effektieve wijze gevoerd worden. Niet zin
vol is ons inziens een diskussie lllet meer
dan honderd 'vertegenwoordigers' •

- Sr is veel lDinder kans dat 'Dodewaard gaat
dicht' verzand in eindelozediskussies.

Tot zover OtiS ~stel.

Namens een groep Utrechters"
Auke en Rob.
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Dodewaard
De aktie nDol:1ewaard gaat dicht" moet als
mislukt worden beschouW..
- het doel, sluiting van de centrale is niet
bereikt. Dodewaard draait rustig door.

- dè aktievoerders hebben zich niet gehouden
aan de uitgangspunten die ze zelf op het
pinksterkamp hebben gefomuleerd. En aan
welke de aktie zou moeten voldoen.

Die uitgangspunten waren: a) op z' n minst
passieve ondersteuning van de plaatselijke
bevolking.

b) een gunstig
politiek klimaat waardoor bet gevaar van
kriminaliserinq en isolering van de AKB zo
gering mogelijk zou zijn.
Aan geen van beide uitgangspunten was op een
bevredigende manier voldaan. Hoewel dit ge
konstateerd werd (landelijk overleg van 5
oktober) zijn er geen konsekwenties uit ge
trokken. De aktie zou en lDOest doorgaan.
Vooral omdat aan beide uitgangspunten niet
voldaan was, lDOest er steeds meer van de
oorspronkelijke aktievODl worden ingeleverd.
De terreinbezetting werd een blokkade, de
blokkade werd een symboliese blokkade, en in
de praktijk kwam het er op neer dat de Heate
aktievoerders er een mengeling van symboliese
blokkade en verspreide demonstratie (15.000
mensen verspreid over 10 km.) van gemaakt
hebben.
NO<} dezelfde dag als de blokkade werd ingezet
riep de kcördinatle op tot het beeindigen er
van (zóndagavon4) ~ E~n dag later was het al
lemaal gebeurd. De aktie ging als een nacht
kaars uit. De ophef, de energie en de inzet
die in deze aktie waren gestoken leverden
weinig meer op dan een grote demonstratie
met gerichte aktles als voorbereiding, zou
hebben gedaan.

Slechts door het zoeken naar
tekortkomingen vind je het__
volmaakte. -.

Het lijkt mij uiterst zinvol om te onderzoe
ken hoe het allemaal in z t nwexk is gegaan,
wat er is gebeurd, welke moeilijkheden zich
hebben voorqedaan en vooral welke fouten er
zijn gemaakt, in de tijd die ligt tussen het
openbaar maken van het voorstel tot een ter
reinbezetting (mei •Ba) en bet momèJlt dat de
laatste aktievoerders de blokkade verlieten
om de kilometerslange terugtocht naar het
tentenkalllp te aanvaa~den (20 oktober •80) •
Het is met name belangrijk cm het verloop

van de voorbereiding en de aktie te evalue
ren ,in de Gelderse Stroomgroepen, omdat zij
het uiteindelijk waren die het initiatief
tot deze aktie namen en dus voor een q~
deel verantwoordelijk zijn voor het verloop
van voorbèreiding en de aktie zelf. Het zijn
met name de Gelderse Stroomgroepen die de lIIOèd
zullen moeten tonen de aktie aan een werkelijk
kritiese analyse te onderwerpen, en de gemaak
te fouten te .onderkennen. Alleen als dat ge
beuird kunnen we zetJgen, zonder op holle frases
en lc*e kreten terug te moeten vallen, dat we
door de .podewaard aktie de AD werkelijk een
stap verder hebben kunnen brengen.

yfOfHO(J HOP

De AKB in galop
Het voorstel tot een terreinbezetting was er
in de eerste instantie op gericht de AKS uit
een impasse te balen. Er heerste binnen de
gelederen nogal wat frustratie over het feit
dat er al jaren gedemonstreerd werd maar dat
de kerncentrales nog steeds draaiden. We moes
ten kennelijk tot hardere aktievoDlen over
gaan wilden die dingen ooit nog eens dicht
gaan. Eo na een hoop diskussie in de regio
Gelderland lag er dan het idee om over te
gaan tot een terreinbezetting van" de Dode
waard centrale.
Een voorstel dus om op te houden met kruipen
en spoorslags in galop over te gaan. Er werd
niet of nauwelijks gekeken of de benen van
de Al(B wel sterk genoeg waren om dit tempo
aan te kunnen en er werd slechts een vluch
tige blik "geworpen Op Oe hindernissen die we
zouden moeten nemen. Zo groot was het onge
duld en zo knagend de frustratie dat er zelfs
vergeten werd dat (landelijk gezien) ook or
ganisator1.es de AlCB in een impasse verkeerde.
Het LEK (Landelijk Energie ~tee; red.)was
niet veel meer dan een o~n dat af en toe
demonstraties organi.eer4e en ervoor mobili
seerde. De LaSIC (Landelijk samenwerkingsver
band 'Van Strocmgroepen Stop brnenergiei red.)
was op sterven na dood.
Wilden we de terrelnbezetting enige kans van
slagen geven dan moest er dus ook nog een ge';'
heel n~euwe, effektieve en brede organisatie
u~t de grQnd gestampt worden.
Maar goed, er bleek energie en enthous~asme

genoeg voorradig, misschien zou het ons toch



iukken.
Verder lag er nog het probleem van de brede
ondersteuning die we bij de bevolking hadden
en die we in geen geval mochten verliezen.
Die nederlanase bevolking zouden we ervan
moeten overtuigen dat we het recht hadden ons
krachtig te verzetten tegen een illegale en
onveilige kerncentrale. Gezien de algemene
reaktie na de aktie (mensen vonden de aktie
vooral goed c:mdat hij zo geweldloos was ver
lopen) is ons dat in ieder geval niet gelukt.

Een doelmatige or.f5anisatie
struktuur? Aleer rnatig dan
doel!

Weer terug naa- mei-juni 'SO. Op het tenten
kamp was het voorstel in grote lijnen aange
nanen. Het doel was gesteld. Dodewaard zou
dicht gaan. Op zoek dus naar een orqanisatie
struktuur die ons doel zou ondersteunen en
helpen verwezenlijken. Dat zou tenminste het
meest logies geweest zijn.
Maar tijdens het eerste landelijk overleg,
helemaal gewijd .aan het opzetten van een orga
nisatiestruktuur, is er niet of nauwelijks ge
let of het gekozen model van basisdemokratie
inderdaad afgestèllld was op het doel dat we ons
gesteld hadden. Het leek er meer op dat men
uit was op het in elkaar zetten van een basis
demokraties systeem dat een oplossing zou moe
ten bieden aan alle onvrede die iedereen had
over het funktioneren van de hele burgerlijke
demokratie. Vergeten werd dat de aktie niet
gericht was op het aan de kaak stellen van
parlement en burgerlijke demokratie, maar dat
we er 'sllichts' op uit waren een kerncentrale
stop te leggen.
En dat we daar maar een paar maanden de tijd
voor hadden genomen. Er moesten dus spijkers
met koppen worden gesl.agen. En dat kan alleen
onder de voorwaarde dat er een doelmatige en
slagvaardige organisatiestruktuur in elkaar
wordt gezet.

Basisdemokraties model
Sleutel mislukken aktie
Basisdemokratie , prima en prachtig. Noodzake
lijk zelfs. Maar er mag niet vergeten worden
dat dit middel van organisatie hoge eisen
stelt aan de mensen die erin funktioneren. Wor
den die eisen niet begrepen of niet onderkent,
dan draait de basisdemokratie al gauw uit op
een komplete anarchie, in de slechte betekenis
van het woord dan. De hele Dodewaard-aktie is
daar een uitstekend, hoewel bedroevend. voor
beeld van.
We hebben kunnen zîen waar het basisdemokraties
model zoals het binnen de Dodewaard-aktie werd
gehanteerd toe heeft geleid: chaos, verwarring
agressiviteit en vooral het absolute onvermo
gen om tot het nemen van besluiten over te
gaan.

De diskussies werden met name tijdens het lan
delijk overleg met schrikbarend weinig dîsci
pline gevoerd. Er werd door elkaar gepraat,
geschreeuwd, slecht naar el.kaar gel.uisterd.
Tijdens de aktie zelf kende deze weinig soli
daire manier van met elkaar omgaan een diep
dieptepunt. Zaterdagavond zondag en maandag.
Overal werd tegen elkaar geschreeuwd, geschol.
den, mensen van van alles en nog wat grof be
schuldigd, verschrikkel.ijke agresseieve toe
standen. Een weinig verheffend schouwspel. En
het wordt nog erger als je mensen achteraf
hoort zeggen dat het basisdemokraties prin
siepe tijdens de aktie prima gefunktloneerd
heeft. Al.s je ze het hele gebeuren hoort ver
dedigen.
Terwijl talloze mensen zich ronduit schaamden,
of totaal zijn afgeknapt en gedesillusioneerd
naar huis zijn gegaan. Zie bijvoorbeeld de
goed voorbereidde groep uit Groningen. Al
leen de demagogen onder ons hebben waarschijn
lijk wel een bevredigend weekend gehad.

De diskussievoortgang , de besluitvoming en
uitvoering werden niet of nauwelijks bewaakt.
Terwijl dit, zeker binnen een basisdemokraties
model, een eerste vereiste is. Telkens weer
kwamen dezelfde diskussies terug. Besluiten
konden steeds opnieuw ter diskussie gesteld
worden, door elke minderheid, hoe klein ook.
In de praktijk kwam het er op neer dat het ne
men van besluiten meestal werd uitgesteld. En
als er al besluiten werden genomen was het
maar de vraag of mensen bereid zouden zijn zich
aan die besluiten te houden, en ze uit te voe
ren. Dat heeft met name zowel voorbereiding als
aktie gekenmerkt: het absolute onvermogen om
tot beluitvorming over te gaan. Overal moest
uren en uren over worden gepraat, keer op keer.
Diskussies en argumenten herhaalden zich ein
deloos.
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Tot aaR het tentenkamp had er vanuit de Gel
derse Stroomgroepen al een persgroep gedraaid.
In die groep werd, vooral tot vlak voor het
tentenkamp, veel inhoudelijk gediskussiêerd.
Boe moesten we aan de pers duidelijk maken
waarom we over wilden gaan tot een terrein
bezetting I en waarom we dat ruim van te v0

ren openlijk aankondigden. Hoe moesten we
reageren als ze ons ervan zouden beschuldigen
gewelddadig te zijn. Wat moesten we zeggen als
ze over reltrappers en raddraaiers zouden be
ginnen. Enzovoort, enzovoort.
Binnen de Gelderse Stroomgroepen ontstond al
snel geirriteerdheid over het feit dat de
persgroep een zogenaamde 'inhoudelijke voor
sprong r kreeg, door het voeren van een aan
tal noodzakelijke inhoudelijke diskussies die
de rest van de mensen niet voerde. Daaraan
werd niet de konklusie verbonden dat er meer
gedaan moest worden aan het wegwerken van de
inhoudelijke achterstand van de rest van de
groep d.m.v. het doorgeven van informatie en
diskussies. Nee , de konklusie was dat er bin
nen de persgroep zo weinig mogelijk inhoud
lijk gediskussiëerd moest worden.
op het landelijk overleg werd besloten
lijn voort te zetten. "De persqroep zou
vervolg alleen maar de standpunten van
landelijk overleg naar buiten te mogen
en.

om burgerlijke opinie
voorbaat verloren

Slag
al bij

Geen eigen initiatieven, geen inhqudelijke
diskussles , geen eigen strategie, beleid
naar de pers toe. De persgroep werd met han
den en voeten gebonden aan ~an het zeer traag
werkende landelijk overleg. En dat, gezien het
gegeven dat we een behoorlijk gedurfde aktie
wilden uitvoeren, en' de reaktie van de overheid
en burgerlijke pers daarop heel fel zou zijn,
een gedurfd, vrij agressief en vooral een
flexibel, veranderlijk beleid naar de pers toe
een eerste vereiste was. En om zo'n beleid tot
stand te brengen, daarvoor zou in ieder geval
een hoop inhoudelijke diskussie noodzakelijk
djn.
Maar dat kon en mocht dus niet, aangezien de
angst voor het verkrijgen van een 'inhoudelij
ke voorsprong' t.a.v. de eigen organisatie
groter was dan de angst voor het
verliezen van de slag om de burger-,
lijke opinie. Het basisdemokra- ~
ties principe (middel) kreeg ~~~
dus prioriteit boven het .l'
laten slagen van de ~(.~rt
aktie (doel). . (4( (~..

Tot aan het tentenkamp had er vanuit de Gel- want voor •... rn .~.... )'
derse StroOlllgroepen al een persgroep gedraaid. het doen . ~r~ '. '))~
In die groep werd, vooral tot vlak voor het sla- 1f3 (J ) ,-} )~! ;ï)

tentenkamp (met pinkste. . . . ~'... ..... ." t ,. ( __~, ~_. ~,)~ren; red.), veel in- ~'tb- )(j"~ ~~., !S. ...J,~
houdeli jk gediskus- - (l::-5' -=< ' ...r.!'
siëerd. Hoe moesten "" . «t ".~.
we aan de pers dui- ~l " ..", ,. ~
delijk maken waarom
we over wilden gaan
tot een terreinbezet
ting, en waarom we dat
ruim van te vo-

Dat er mensen zijn die minder gelnformeerd
zijn en over minder vaardigheden beschikken
mag binnen een basisdemokraties model niet
ontkend worden. Gebeurt dat wel, en da,t was
binnen de Dodewaard-aktie het geval, bete
kent dat in de praktijk dat iedereen zich
moet aanpassen aan het nivo van de minst ge
informeerde groep c.q. deelnemer. Het inhou
delijke nivo van de aktie komt dan overeen
met het inhoudelijke ni~ van de minst geln
formeerde groep, de minst vaardige deelnemer.
Binnen de Dodewaard-aktie was Ciat de groep
die zich het laatst bij de organisatie aan
sloot. Het inleveren in aktievorm en het z-ch
aansluiten van nieuwe groepen liep tijdens
de voorbereiding parallel aan elkaar, in een
steeds hoger tempo. Tot op éi!in week voor de
aktie kwamen er nog nieuwe groepen bij.
Zij stelden eerder genomen besluiten weer ter
diskussie en haalden verbaasd de wekbrauwen
op bij het horen van het woord uitgangspun-en.

Zo kon het gebeuren dat de plangroep één week
voordat de aktie zou plaatsvinden tot de kon
klusie kwam dat het het beste was om de aktie
uit te stellen. Bet was onmogelijk de aktie
op een goede manier uit te voeren en tegelij
kertijd alle beloften die aan de Dodewaardse
bevolking gedaan hadden moeten worden, na te
komen (niet in de weilanden komen, enz.) Veel
mensen die van het begin af aan bij de voor
bereiding waren betrokken, en dus een redelijk
inzicht in het hele gebeuren hadden, waren van
mening dat de aktie of uitgesteld moest worden
of dat er op dezelfde dag,een andere aktie
moest plaatsvinden. De landelijke vergadering
besloot echter de aktie gewoon door te laten
gaan. Een landelijke vergadering waarvan het
merendeel van de basisgroepen pas na de va
kantie op gang was gekomen. Hoezo uitgangs
punten?

Gaan we weer even terug naar juni 'aD. Op
hetzelfde landelijk overleg waar gekozen werd
voor een basisdemokratiese struktuur, werd
besloten een aantal taakgroepen in het leven
te roepen. Een persgroep, een kommunikatie
groep, een groep techniek en een prakties se
kretariaat.

11



gen van de aktie was de steun van de be
vo1king immers onontbeerlijk. 

wat het gevolg van 64n en ander was hebben we 
in de kranten kunnen lezen. Zeker vanaf onge
veer vier weken voor de aktie heeft de pers
groep niets anders kunnen doen dan roepen: 
•geloof ons toch, we zijn helemaal niet uit 
op een gewelddadige konfrontatie'. 
Terwijl het juist de bedoeling was geweest de 
bevolking ervan te overtuigen dat we het recht 
hadden ons krachtig te verzetten. Nu is dat 
natuurlijk een ontzettend hoog gegrepen doel
atelliDc] en bepaald n.i.et van pretenties ont
daan. Wilde het ons lukken an aan de bevolking 
duideUjk te maken dat we het recht haMen ons 
te verzetten dan zou er in i .eder geval aan 4ên 
heel belangrijke voorwaarde moeten worden vol
daan. Naae.:Lijkhet opbouwen van eigen media die 
afge•temd zijn op de brede massa's van de be
volking. Bn dan zou het ons hoogswaarschijn
lijk nog niet lukken omdat w.ij ons als AD maar 
op 66n misstand in de maatschappij kunnen rich
ten en dat is kemenergie. Absoluut onvoldoen
de all een dergelijke radikale cmmezwa.ai in de 
burgerlijke opinie tot stand te brengen. 
Maar al• dit iazicbt ontbreekt en er zelfs niet 
de geringste poging wordt endemanen an te be
g.innen met bet opbouwen van eigen ·media, dan 
is daarvan de konsekwentie dat je volledig bent 
overgeleverd aan de burgerlijke pers en de heer- --------------------
sende, kapitalistiese ideologie. Dus zul je de de aktie er uit zou gaan zien, en wat we er 
slag all de burgerlijke opinie verliezen, in prakties gezien .allemaal voor nodig zouden 
ieder geval waar het qaat an bet recht geweld hebben, kon de techniekgroep pas veel te 
tegenover geweld te plaatsen. De Dodewaard-ale- laat werkelijk aan bet werk. Met banqen en 
tie bewijst noqmaals de noodzaak tot bet op- wurgen werden er in de laatsttlt week voor de 
bouwen van eigen media Nadat de ontwikkel.inqen aktie nog een aantal. hOQ9stnc!)odzakel.ijke prak- · 
binnen de k.raa.kbeweq~ dat al had gedaan. tiese voorbereidingen qetroffen. voor eten 
ZOnder dat is elke aktie die verder qaat dan drinken en onderdak moest door de basisqroe-
een demons-tratie, en niet strikt geweldloos is pen zelf worden gezorgd. Er moest werkelijk 
in ieder geval tot mislukken gedoemd. een kallplete kampeeruitrustil\9 meegenanen 

Een zinloos bestaan 
De kclllmunikatiegroep, de groep die eigenlijk 
de taak had moeten krijgen van bet bewaken 
van het proces van diskussievoort§Jang, be-

. sluitvom.ing en. uitvoering, werd gedegradeerd 
tot een plaats waar basisqroepen konden mee
delen hoever· de diskussie intern was gevo~erd 
' zonder dat er verder iets mee gedaan werd. 
Dat kon trQUwens ook nauwelijks, aangezien het 
aantal vertegenwoordigers van basisqroepen 
veel te kle.in was, en iD de loop van de tijd 
qezien de .feitelijke zinloosbeid van de kao
Jilunik.atieqroep steeds kleiner werd. De groep 
was ook ateed.s wisselend van samenstelling. 

_ Op het laatst werd er n.iet veel lileer gedaan 
dan de landelijke vergaderingen, voorzover dat 
mogelijk was, voorbereiden. 

Zonder eten geen aktie 
Omdat bet nemen van besluiten over de uitein
delijke aktievo~ steeds werd uitgesteld en 
er dus pas twee weken voor de acb.ttiende ok
tober enige duidelijkheid ontstond over hoe 

worden. Dit bad als direkt gevolg dat bet 
voor mensen die niet .in een basisgroep zaten 
een enoxm hoge drempel opleverde cm daadwer
kelijk aan de aktie mee te doen. 
Alleen de zeer qoed voorbereide en zee.r goed 
bevoorrade groepen en dat was een minderheid 
(zeker gez.ien de 20.000 mensen die naar Dode
waard kwamen) hebben het langer dan een paar 
uur kunnen volhouden. 
Wrok tegenover de mensen die dOor honger en 
kou geteisterd weer snel naar buis gingen is 
dan ook misplaatst. wro1t tegenover de eiqen 
organisatie, die niet in staat bleek voor de 
meest noodzakelijke voorzieningen op de blok
kade te zorqen (eten, drinken en beschutting) 
i.s daarintegen volkomen terecht. 

Een brede maatschappelijke 
diskussie over geweld .? 
Nogmaals mei • 80. Bet doel was gesteld. Dode
waard zou dicht gaan. Er werd besloten bet 
beginsel openbaarheid te banteren alldat 'wij, 
n.iet zoals de atoanlobby gebruik boeven maken 
van middelen als geheimhouding en achterbaks
heid. Een loffel.ijk streven doch behoorlijk 

12 



- -

AKB nog
dieper" in
Impasse

Bet is zeer de vraaqof de Doëlewaard-aktie
erin is geslaagd de AKS uiteen impasse te
halen. De konklusie dringt zich op dat we er
juist DOl] dieper in verzeild zijn lleraakt. Nu
zijn er wel mensen die planMn hebben om de
.NCB uit cUe impasse te helpen. Op preci.. de
verkeerde manier wel te ver.taan. Deze mensen
zegqen na de Dod.ewaard.-aktie: demonstraties
helpen nbt en blokkades kennelijk ook niet.
En grijpen naar nog hardere aktievormen. »ue
mensen, die hun IDOnd vol hebben van werkelij ke
demokratie enzovoort, moeten zich wel realise
ren dat een veranderinq van de maatschappij 10'1

Mijns insziens zijn de meeste fouten die in
de Dodewaard-aktie zijn gemaakt veróorzaakt
door een behoorlijke overschatting van de
anti-kemenergiestrijd. Veel mensen in de AKS
Zijn van mening dat de strijd tegen kerneper
g.ie tegelijkertijd een strijd is tegen het
politieke systeem waarin we leven. Maar er is
slechts llên belangenstrijd die aanspraak kan
maken op de titel •strijd tegen het politiek
systeem' en dat is de politieke massastaJd.ng.
Alle andere belangenstrijd, kraak, kernener
gie en vxouwenstrijd, komt hier niet aan toe.
De Dodewaard-aktie richtte zich s~echts op
Hn objekt: de kerncentrale.
De strijd tègen kernenergie richt zich slechts
op 660 misstand in deze maatschappij en dat .is
kernenel:Y;'lie. En als zij zeer breed en profes
sioneel gevoerd wordt is zij misschien in' staat
een tipje van de sluier van de ~iepzoble-

!~;;~~
~ "7_.

nalef. Bet is oventuidelijk dat als je een matiek op te lichten.
terre1nbesetting openlijk aankond1qd, er een De stell1nq dat de anti-kernenerq1estrijd lle-
enome politiemacht .uqenover je zal wor4en richt is op tegen het kapitalisme heeft qeen
geplaatst. WaQ' je alleen doorheen kunt bre- enkele praktiese waarde. Deze opvattinÇJ beeft
ken door je leven. op het spel te zetten. Wil alleen waarde intern naar de beweging toe ge-
je inderdaad, op wat voor manier dan ook richt. En wel. in die zin, (!at mensen die ak-
enigszins effektief blokkeren dan zul je dat tief worden in de strijd tegen kernenergie
in het diepste gèhei moeten voorbereiden. En gaan zien dat het probleem. kernenergie te ma-
dan is bet idee cm een terrein te bezetten ken heeft met hoe de hu1.dige ~tschappij in
of te blokkeren nog niet bepou.ld aanbevelens- elkaar z1t. Wie de Illacht heeft en wie niet.
waardiq a:adat je dan in de' weken na de aktie Slechts op die manier .is de anti-kernenergie-
onderhevig zult zijn aan een enoxme hetze en strijd ook een beetje tegen het politiek sys-
sfeexmakerij. Zodat de AXB toch op het zij- teem gericht.
spoor van rellentrappers en raddraaiers WOl"dt Het is een onzinnig idee om te denken dat je
gezet. als AKB all het huidige politieke systeEllll heen
Een tweede.argument c:a. het beginsel openbaar- kunt, of het zelfs zal kunnen bedreigen. QD

heid te hanteren was 'au een zo breed mogelijke Dodewaard. te kunnen sluiten heb je een andere
diskussie over kernenergie onder de bevolking maatschappelijke orde nodig, of het zal gaan
op gang te brengen". Maar zoals al eerder werd via de weg van de parlementaire demokratie.
gekonstateerdJ als je geen eigen beleid mag Als belangenbeweqinq heb je jlt daarin te
voeren als persgroep, als je met haDden en schikken of niet. Schik je je daarin dan heb
voeten gebonden wordt aan een basisdemokra- je nog de keus tussen het rechtstreeks bena-
ties model dAt aan alle kanten lekt, grote deren van politici (weinig hoopvo1) of het
scheuren en gaten vertoont en niets dan chaos belnvloeden van de burqerlijke opirlie d.m.v.
veroorzaakt, als er geen enkele poging onder- goede akties en propaganda (zinvoller).
nallen wordt tot het opbouwen van eigen media, Schik jè je daar niet in, dan wordt je belang-
en je kondigt een dusdanig harde aktievom aan, enstrijd de nek OIII9ed.raaid, ge!soleerd. en ge-
dan zak er binnen de kortste keren, alleen nog krimina:liseercl. Je begeeft je op politiek te%:-
maar ~êpraat worden over lleweld, demokratie en rein dus de tegenpartij, die nog onnoEllD8lijk
rechtstaat. Een diskussie die verloren wordt, veel sterker is, over veél meer middelen en
dat bl.ijkt wel. En het onderwerp kernenerg1:e, macht beschikt dan wij, begint over rechts-
het onderwerp waar je sterk in staat, waar het orde en linkse diktatuur en er wordt niet
gelijk en de sympathie overduidelijk aan de meer over kernenerqie gepraat. De symphatie
kant van de~ ligt, dat onderwerp wordt steeds voor je strijd dreigt verloren te gaan omdat
meer op de achterqrond gedrongen. de mensen de aanval die je zogenaamd inzet op

po de rechtstaat niet begrijpen en lÜet zien zit-
Schromelijke ten. Zie de ontwikkeling van de AKB in Duits-

h
laNd. Zie de ervaringen van de kraakbeweging

zelfoversc atting in Nederland.
Blijft over als alternatief voor fundamentele
maatschappijhervormende strijd de politieke
strijd. Maar dat is heel wat anders, vraagt
een andere organisat.ie en wordt op andere ter
reinen gevoerd.
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Basisgroep Amersfoort
Qlldat we gemerkt hebben dat het goed is an de
ervaringen van deze aktie te horen, willen we
dit verslag ook geven aan de Gelderse Stroom
groepen en de mensen die op de landelijke
evalQatie komen. Uiteraard niet om de wat
minder goed gelopen dingen af te kraken, maar
meer cm goed in de gaten te houden wat er nou
minder goed ging.

Een aantal opnerkingen t

Over het tentenkamp

Op zaterdag was iedereen bezig zijn spullen
in orde te maken. De sfeer op het kamp, met
de muziek en de aktieve mensen, was prima. Ook
de sfeer in onze eigen basisgroepen was goed.
Hoe er zaterdag gereageerd werd op de bommel
ding vonden een aantal mensen ook heel leuk
en goed. De grote bungalowtent van Amersfoort
was echt een punt voor gezelligheid, en bijko
men van de dingen, vooral tijdens de blokkade.
Onze tweede lijners vingen de mensen van de
blokkade zeer goed op, zowel geestelijk als
wat voedsel betreft. De modder en de regen ga
ven aanleidinq tot lachwekkende situaties~ we
werden er niet humeurig van; Bet goede humeur
van iedereen vierde doorgaans hoogtij.

,,<.ten ~u.nt voor
C)e~eHl9heL ei. If

Over de groepen
in AmersfoG.

Van tevoren waren we verdeeld in drie groepen~

tijdens de aktie kwam dat weer bijelkaar, we
zochten elkaar op. Als we in de blokkade met
elkaar bezig waren, trokken we. veel anderen
aan, Clllldat het goed ging bij ons. we overlegden
goed, ook hadden we een redelijk schema voor
de ploegenwisseling. We zongen veel tijdens de
aktie en ook was de sfeer tijdens de regen op
de blokkade prima. we lieten ons er niet door
ontmoedigen. Er waren een aantal ouderen in
onze groep, een van hen vond het opvallend hoe
vanzelfsprekend zij geaksepteerd werd. Zelfs
tijdens het opbreken van het kamp, maandagavond
in de blubber, was de sfeer nog steeds goed.
We voelden ons sterk.

Over de kommunikatie,
en de overlegsituaties

Op het tentenkamp werden er beslissingen ge
nomen zonder de mensen op de blokkades te
horen. Op het tentenkamp was de sfeer van het
overleg vaak veel negatiever dan op de blokka
des. onduidelijk was wie een hele basisgroep
vertegenwoordigde, of wie namens zichzelf
sprak "Nijmegen" werd soms gezien als een blok
kerende faktor in het overleg (door de hoeveel
heid energie die zij in de aksie hebben ge
stoken is het wel begrijpelijk dat zij zo vast
houden aan hun principes, maar dat maakt over
leg niet altijd even eenvoudig. Mensen uit
Amersfoort hadden hier moeite mee).
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hebbcm er veel ene%'9ie in gestoken die m.ensen
eruit te krijgen, waarbij ze. opmerk1nqen kre
goen. Een aantal voelae zich behoorlijk gekwetst
door dergelijke opmerkingen van medeaktievoer
ders.
Bet lopen naar de blokkadeplaats duurde lang,
maar gaf een enoxm gevoel van kracht. De lange
rij Jlaensen was onaf.zienbaar op de waaldijk.
Bet aantal mensen dat wegging op zonda9 was
veel te groot; we hadden een andere verdeling
moeten hebben. De afloop van de àktie was be
abrupt, de gezamenlijkheid was verdwenen.
Tijdens de aktie werden de op-oedkundig8 vaar
digheden van de aktievoerders op de M.E. los
gelaten. We vonden dit goed. De nacht op de
blokkade was bij ons veel minder erg dan er

, in het alqemeen over gesproken werd. Er werd
gezongen en gepraat. Dat alle dagjesmensen
wegwaren gaf meteen veel meer eenheid en sfeer.
OOk. was het maandag op de blokkade gezellig.
onze energie tijdens de aktie was groot, re

gen en wind, nacht en kou konden ons niet doen
ophouden.
De ploeg"en wisseling was slecht qe:r:egeld. Er
gingen zondag veel te veel mensen naar de cen
traie. Er werd weiniq gedaan aD dat ploeqen
wisselen een beetje makkelijk te laten lopen.
Weinig fietsen en auto' s waren er. De afstand
blokkade-tentenkamp was veel te groot. Dat
koste het leeuwendeel van de energie van de
mensen. Wij hadden vergeten een paar mensen
in te lichten over de diskussie over de af
loop van de aksie. Tot hun spij t werden ze
pas wakker toen de aksie al afgelopen was.
Wij zijn niet ,efrustreert! over de afloop
van de aksie, maar we hadden er een -einde bij
willen hebben (fakkeloptocht. fietstocht of zo)
we waren nogal ontevreden over Milieudefensie.
Bun voorstel 011 te gaan demonstreren bij de
Axnhemse Instellingen vonden we niet slecht,
maar het tijdstip waarop het ingediend. werd
(saterdag) wel.
De Amersf'oortse Dodewaard gaat dicht-groepen
goaan wel door.

Over de techniek

Over de aksie

Er werden v~ tegenstrijdige berichten ver
spreid. We stelden ons er teveel afhankelijk
van. De berichten die de radio verspreidde over
de bomlDelding waren goed. De megafoons tetter
de nogal eens mensen, die net lagen uit te
rusten uit hun slaap. De "eigen" zender gaf
wel een goevoel van kracht.

Zondag was de blokkade verschrikke1.ijk romme
lig. Mensen gingen niet ordelijk zitten, waar
door dagjesmensen er dwars doorheen gingen
lopen. Er liepen veel te veel mensen in de
weilanden. Eeft aantal mensen uit Amersfoort

Bij het overl~ op de blokkade werd.n er
veel beslissingen genomen zonder de mensen
in het tentenkamp te horen. Er werd - agres
sief- gepraat. Bet laatste overleg, over op
heffinv, ginq beter. Bet was goed cm daar
in alle openheid en m.et iedereen over te pra
ten. Bet dUJlrde alleen eea beetje lang. Ook
hier blokkeerde Nijmegen de diskussie, door
perse te willen doorgaan en niet over alter
natieven te willen praten.

16



De blokkade is overal en altijd

Zowel via Radio vrije Kanker, als op vele
andere plaatsen (onder meer het landelijk
overleg van 9 november) bleek, dat vele
mensen teleurgesteld en gefrustreerd waren,
omdat de blokkade niet was geweest, wat ze
zich hadden voorgesteld. Vooral vele buiten
parlementaire aktievoerders, waaronder ik
zelf, maar ook vele anderen, voelden zich
genomen door het algehele koor. waarmee de
aktie werd toegejuicht. In dat koor zongen
de publiciteitsorganen, van de Telegraaf
tot de Groene Amsteràammer, en vooraan
staande personen, van Geertsema tot Ria
Beckers, hetzelfde liedje. Maar vooral het
feit, dat er 'niets gebeurd is', dat er
geen nieuwe aktievormen zijn ontwikkeld,
dat de aktie te weinig militant was, heeft
een remmende werking op de toekomstige
strijd.
Vier punten zijn voor de analise van belang,
het anti-parlementaire karakter, het wan
trouwen onder de aktievoerders, het verloop
van de aktie in Dodewaard en wat eigenlijk
een blokkade is.

..

BL

antiparlementaire karakter
•

De aanhangers van onze parlementaire demo
kratie wensen, dat elke aktie dient ter
ondersteuning van hun methode van beslissen.
Ria Beckers en Leo Jansen zeggen in Milieu
defensie nr 6 van dit jaar: 'Uiteindelijk
moet alles gericht blijven op het bereiken
van een parlementair besluit •••••• en dit
moet o.m. tot uitdrukking komen in de eniqe
opiniepeiling, die voor de Tweede Kamer
beslissend is, nl. de verkiezingen'.
De diktatuur van de parlementaire geüachte

sluit vele mensen al bij voorbaat van de
besluitvorming uit. Jongeren onder de 18
jaar mogen zo wie zo niet stemmen. Maar
vele anderen stemmen niet meer, omdat zij
allang het vertrouwen in het parlement ver
loren hebben. Zelfs onder de wel-stemmers
hebben velen dit vertrouwen al opqezeqd,
maar zij zien in het uitbrengen van hun

stem nog een mogelijkheid tot aktie.
Maar dat men door verkiezingen de centrale
dicht kan krijgen is een foute voorstelling
van zaken. De vele VVD-ers en CDA-ers , die
tegen het gebruik van kernenerqie zijn,
zullen nimmer op de PPR of de PSP stumen,
terwijl de PvdA en D I 66 niet bereid zijn
de centrales direkt te sluiten, als zij
samen de regering zouden vormen. Het stand
pUnt van de PPR-leiders lIIOet men naar
fabeltjesland verwijzen, terwijl men het
ziet als een verkiezingsstunt.
De aktie, die uit dit parlementaire stand
punt voortkomt, is vrijwel altijd van de
zelfde soort: richt je op de publJ:eke
opinie, vooral met massa- en publiciteits
akties en probeer het bewustzijn van de
bevolking te belnvloeden. Het is een nooèI-

zakelijke manier van aktievoeren. maar zal
weinig bereiken, al~ ze niet wordt aangevuld
met direktere akties, waarbij een zeker ge
weld niet uitge~lQten hoeft te worden. •
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het wantrouwen
onder de aktievoerders

De· pricipUle geweldlozen tr8B*\ vaak in de
parl8Dl8lltaire va1~ als zij het geweldloos
heidsaspekt bij hun akties vooropstellen.
Als sterkste argument gebruiken zei de rede
nering dat geweld 1MIl8en ZOu afschrikken,
zodat de. daarna teqen kernen~ie SOÛden
zijn. Daarom zijn zij tegen elke vorm van
geweld in akties en eisen. dat de niet
principilel-geweldlozen hun ideéên navolgen.
Dit is een drogredenering. Mensen veranderen
niet van mening over de kernenergie. omdat
bij pogingen de centrale te slu1ten~ qeweld
wordt gebruikt. Zij zullen zich hoogstens
afkeren van de organisatie, die de akties
zou hebben geleid en ook. dat is zelfs zeer
t.wijfelachtig.
Natuurlijk schrikt. geweld af~ vooral als
burgex-s er door getroffen dreigen te~
en he-t ruu!taat. van de akti.8S niet zicht
baar is. In Dodewaard w. het 98W8ld dan
ook l1iet erg nuttig, want de centrale zou
toch niet sluiten door deze ene aktie. De
schrik b1.j een aantal geweldlozen - die op
verq.llderingen vaak oververtegenwoQrdigd
zijn. - voor IDJBlijk geweld, leidt tot een
wantrouwen tegen JlleDsen. die niet principiêel
tegen geweld zijn. Dit wantrouwen uit zich

onder meer in een onverdraagzaamheid tegen
alles, wat door de meer militantere mensen
naar voren wordt gebracht. Afspraken, die
in moe1.zaaJll landelijk overleg tot stand
zijn gekamen, worden openlijk geschonden en
een ieder, die zich niet qedraagt, zoals
deze geweldlozen willen, wordt geprobeerd
de' llIcnd te snoeren.
Door deze wantrouwende en ondemokratiese
houding wordt de angel uit de akties ge
haald. En doordat Dodewaard niet veel an
ders bleek te zijn dan b.v. de demonstratie
in Almelo, werden de militant.. mensen te
leurgesteld, omdat de aktie zich niet verder
heeft ontwikkeld.

Eerst nog een paar voorbeelden van het wan
trouwen en het niet.-houden aan afspraken.
- Afgesproken was, dat de blokkadegroepen

zich 100 meter zouden terugtrekken, als
er geweld zou voorkomen. De westelijke
blokkadegroep had kennelijk zo'n wan
trouwen tegen anderen, dat zij de blok
kade een heel eind van het prikkeldraad
neerzette •.••• en iedereen die wel tot

r hë€ pr:L'k1iëLTraad wildê gaan, werd met ge
weld tegengehouden.
- De ruzie op zaterdagavond in de tent van

Rotterdam is een ander voozbeeld. Nadat
achteraf de standpWlten, die op het laatste
landelijke overleg waren afgesproken, waren
herhaald, waren de geweldlozen weer tevre
den. Maar er was toen wel al gedreigd met
b.v. de terugtrekking van de gehele haagse
groep, een duidelijk voorbeeld van een on
demokratiese handelwijze. Enige mij bekende
Hagenaars, die ook op het kaq;> waren, wilden
helemaal niet weg. Maar toch werd door de
haagse vert89&Jlwoordigster gesteld, dat~
200 haagse mensen naar huis zouden gaan.
Maar in een zo grote groep zijn altijd vele
verschillende meninqen aanwezig, zodat je
als vertegenwoordiger nooit kan stellen,
dat je de mening van alle leden naar voren
brengt. Men kan alleen--a"Ät naar voren bren
gen, waar iedereen zich in kan vinden, wat,
zoals gebleken. bij een massa-aktie zeer
lIlO'eilijk is. Maar het is noodzakelijk, wil
men het gezamenlijke doel de centrale zo
snel mogelijk te sluiten. bereiken. Dan
moet je 'ook maar op de goede wil van de
mede-aktievoerders vertrouwen.

- Bij de blokkadeqroepen waren er ook vele
momenten, waarbij een twijfelachtige men
taliteit van bepaalde mensen naar voren
kwam. Als er bij de oostblokkade vele me
ters van het prikkeldraad een mooie oranje
rookbom wordt ontstoken. dan is dat een
grappig feit, dat de sfeer verhoogt. Als
dan enige mensen roepen = 'Rookbom, weg er

mee', een zeilde soort mensen. dat bezwaar
bad tegen neige liedjes tegen de M;E;, die
door een aantal kinderen werd voorgedragen,
dan kan men begrijpen, dat dit soort mensen
op een verkeerde en humorloze weg zitten.
Een beetje plezier in de aktie, een beetje
humor, kan juist de mensen inspireren een
volgende keer nog vastberadener er tegen
aan te gaan.

Op 15 november is in de Pontanusstraat 22-20
het in!ormatiesentrum de :l(L!NQR geopend.
Nu ook in Nijmegen boeken, brochures, bladen
en affiesjes over; Anarchisme, Anarcha-Feminisme
Kraken en Ekologie, en Onkruit.
Openingstijden Do.2-6, Vrij.S-:l0 en Zat.2-6 uur
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waarop akties in de omgeving zouden worden
ondernanen. Bovendien zou daar gediskus
siêerd worden over de verdere strijd voor
het gezamenlijke doel: Dodewaard zo snel
mogelijk dicht. Dan was het enthousiasme
gehandhaafd. De weinige akties, die voor
namelijk door amsterqamse basisgroepen

- Dinsdagmiddag blokkeerden bijna 100 leden
van de nijmeegse basisgroepen met de
overgebleven vuilnis uit het kamp de toe
gang tot een vierde toeleveringsbedrijf,
Halee in Nijmegen.

- Bovendien werd door de niet tot t Dode
waard gaat dicht t behorende I Steungroep
Geertsema sluit Dodewaard' enige stencils
verspreid, ~in werd opgeroepen om W.
J. Geet'tsema, cOllllllissaris van zowel de
koningin als de kerncentrale, op zijn
verjaardag (18 oktober) te feliciteren
en om later zijn kasteel te belegeren.
De tien mensen, die inderdaad zaterdag
bij zijn kasteel waren, zagen een wonder
lijk schouwspel. Bet kasteel van Geert
sema was omringd met prikkeldraad, ter
wijl zieh binnen deze versterkingen
ongeveer 50 M.E.-ers bevonden met
honden, schijnwerpers en geweren. De
belegering, die net als de blokkade een
Áfs1ni;ti,nQ yan een h&PMW gebied beoogde.

- Maandagmorgen hebben ongeveer 150 mensen
een aktie uitgevoerd tegen de B.A.M. in
Kesteren die de betonnen vaten levert,
waarin het radio-aktieve afval wordt op
geborgen. Het bedrijf werd in een massa
aktie korte tijd geblokkeerd met oude
electrische huishoudelijke apparaten.

- Maandagnacht voerde een klein groepje
mensen een verfaktie uit op de voorgevel.
van een ander toeleveringsbedrijf,
Vihamij-Buttinger in Nijmegen.

- Dinsdagmorgen volgde een aktie tegen een
derde toeleveringsbedrijf, Kersten in
EIst. OOk daar werd verf gebruikt en
werd het bedrijf stil gelegd, doordat
enige tientalle mensen kortgesloten
stekkers .tn. de stopkontakten stopten,
zodat de stoppen doorsloegenen de elec
ticiteit uitviel.

bulten de blokkade om zIjn uitgevoerd,
geven hopelijk een aanzettot verdere dis
kussie en verdere aktie;

de aktie

in Dodeu'aard

het verloop
van

Bet wantrouwen en de
verwerpelijke houding
van enige mensen,die
hun methode het beste
vinden en die als
enige methode willen
toestaan en opleggen
aan anderen, is te
vergelijken met de
eenzijdige opvatting
en van de paElemen
tariërs van het slag
Beekers en Jansen •ZO
kan nog wel gewerkt

nachtk worden aan de be1n-
"-"';";:';;;;;";;";";';:":"::=O;;:::;,;\~_..lvloeding van het
bewustzijn van de nederlandse bevolking,
maar kan er geen vuist gemaakt worden I een
vuist., die er voor zorgt, dat de centrale
dicht gaat, voordat daar een ongeluk
plaatsvindt.
Vooraf was de bezetting via een blokkade en
een zo effektief mogelijke blokkade al
veranderd in een simboliese blokkade, die
als een nachtkaars ~tqing. En een week van
voortdw:-ende aktiès was teruggebracht tot
naUwelijks drie dagen kamperen. Bovendien
vonden door het ontbreken van alternatieve
aktieplannen weinig akties buiten de blok
kade om plaats, hoewel dat was afgesproken.
Maar de blokkade zelf is eigenlijk niet.mi.s
lukt, omdat van tevoren al was besloten,
dat het een flop zou worden. Wel is het
ten~ mislukt. Dat zou de basis z~jn
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sn dus woraen &lgeiäS€, Oiî&i dë A.E. He€
kasteel van deze machtige, doch banqe man al
bad afgetllo1:en. Ben van de aktiemethoden zou
dus kunnen zijn om die personen, die Dodewaard
kannen sluiten, aan te vallen.

Er zijn dus verschillende akties gevoerd, z0.

wel door een grote ÇJroep in het openbaar,

als stilletjes Qoor een klein groepeje, zowel
qericht tegen bedrijven, als tegen personen.
Iederllel\ kan zijn eigen methodè1gebruiken
in Zijn eigen woonplaats. Well.1cht zal er in
de toeJa:ast weer een maBsa-demonstratie ge
houden worden, zodat we elkau: weer eens in
groot verband tegenkomen en om de bevolking
te tonen, dat erg Veel mensen teqen kernener
gie zijn. Maar om een vuist te maken is het
beter, dat men gedecentraliseerd te werk
qaat,waarbij overal aktie. plaats vinden,
terwijl men weR, dat elders in het land
vergelijkbare &kties met hetzelfde doel
plàats vinden. Bovendien raken we door de
decentralisatie af van de eindeloze en
oeverloze diskussie over de middelen:
'pr1nc1piêel geweldlocs " •in principe
geweldloos' •eventueel met geweld' en.z.

Zo' n diskussie en een zeKere overeénstem
minq zijn in een gezamenlijke aktie nodiq,
maar gedecentraliseerd kan ieder zijn eigen
verantwoordelijkheid en zijn eigen grenzen
bepalen. Dat is 'dan 98eI1 demokratie, waar
de wil van de meerd.er.heid wet is, maar
waar ook de minderheden aan hun trekken
komen.
Maar het is nodig, dat de aktie veelvuldig
en harder wordt, zoals Den Uyl al heeft
aangegeven in de Tweede Kamer op 21 mei
1969 ten tijde van de Haagdenhuisbezetting:
• •.•• in een werkelijke noodsituatie tegen
over een werkelijk onréd~~ijke tegenstander

en î\ädäf:' a11e ii1Mëien om aoöi normaal
overleg het doel te bereiken,zijn uitge
put, zijn u.1terste middelen qeoorloofd.
Dat betekent dus een situatie, waarin de
è!emokratie hee~t opgehouden te funktioneren'
Bet niet-slu.1ten van de levensgevaarlijke
kcneentrales (ontploffingsgevaar, afval
probleem en dreiging van de atoomst:aat) 18
zo'n situatie.

wat is eigenlijk

een blokkade

De bedoeling van een blokkade 15 het tegen
houden van personeel erf materiaal, die
nodig zijn om de centrale te laten draaien.
Men kan de goederenstroom echter niet alleen
bij de centrale, maar ook bij de toeleve
dnqsbedrijven blokkeren. Vele b~ijV8n

leveren aan de centrale, maar voor de meeste
is de centrale maar een kleine klant. Als
ze die klant kwijtraken, zal hun winst
slechts we.1niq dalen en zal ook de weJ'kge
legenheid niet in gevaar komen.. Oe be
drijven zal duidelijk gemaakt lDOeten worden
CIa.t ze ntét meer moeten leveren. En dat kan
deer een aanslag te doen op hun portelllona.ie,

want daar zijn ze erg qevoellg. Stel, dat
een bedrijf enige tienduizende guldens wint
een ordèr van de centrale, dan zal een f5Chad4
van enige tienduizende quldens (b.v. door
verfakties> de leiding wellicht op andere
gedaqhten kunnen brengen. Zo isoleren we de
centrale door de toevoerlijnen door te
snijden. De aktie Dodewaard gaat Dicht
wordt dan versterkt door de blokkade overal
en altijd toe te passen.
Als vQOrbeeld van zo, n landelijke aktie kan
men b.v. in het Nederlandse ABC voor Handel
en Industrie nagaan, waar vestigingen te
vinden zijn van de B.A.M. onder e198D of
andere naam vindt men ee B.A.M. o.m. in de
volgende plaatsen:
Amsterdam, Arnhem, Deventer (Vermeulen),
Doorn (Boeshcoten); Eindhoven, Groningen
(Wijn" Dekker), Den Haag, Hengelo, Keste-.
ren, Leeuwarden (Kolk &: Co), Maastricht
USnols) , Nts'l'erl5erk aLd IJssel (!1TAB),
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CUTIE PIE
.USURES WHAT

DElGER COUNTERS
ONLY DETECT.

aotterdam, Tiel (Bentener) , Vlissingen,
Woudrichem (Fort Bouw), Utrecht (profi
bouw) , Zeist (hoofdkantoor) en in vele
buitenlandse plaatsen.
Elke basisgroep kan in zijn eigen tijd op
zijn eigen manier tegen de B.A.M. of een
ander toeleveringsbedrijf aktievoeren.
Als 5.000 mensen bereid zijn om kou,
regen en modder te trotseren door te
kamperen in Het Gat van Hagen, dan moet een
veelvoud bereid zijn om aktie te voeren
tegen bedrijven, die de centrale mede in
stand houden. En dat zijn alle toeleverings
bedrijven, of dat nu gaat om de schoonmaak
middelen, waarmee de radio-aktieve kleding
wordt gereinigd, om de hekken, die om de
centrale staan, om de gereedschappen die
in de centrale gebruikt worden, om de
auto·s die het afval naar Petten vervoeren,

of om de koffieautomaat, waaruIt de werkne
mers koffie halen. Dodewaard kan altijd en
overal geblokkeerd worden. Maar het is
wel nodig alle akties op éên doel te
richten en niet tegelijkertijd ook tegen
Borssele aktie te voeren (ert zeker niet
tegen elkaar) .

HIER
GAAT

'T OM!

Als we eenmaal Dodewaard hebben gesloten,
dari is het makkelijker om ook andere
centrales te sluiten, inklusief die vlak
over de grens in W-Ouits.land en Belgiê) •
Daarna kan de aandacht:, dan ook gericht
worden op de verwijdering uit ons land van
het tweelingbroertjê van de kernenrgle, de
kernbewapening.

Joost van Steenis
basisgroep Amsterdam I

De Pijp.

.;;.. Manifestatie Lingen •.e;;,
~ 25 oktober ..........~~~~-, ~

Toen wij alweer bij zaten te komen van de
vermoeienissen en tegenslagen van Dodewaard,
werden er in Lingen en Doel akties gehcuden.
De demonstratie in Lingen was gericht tegen
kernwapens en kernenergie. Bet is de eerste
keer dat de kerntechnologie als geheel tot
onderwerp van een groots opgezette manifes
tatie is gemaakt. Deze manifestatie werd
georganiseerd door het Komitee Okologie
und Frieden.
In Llngen is een nieuwe grote kerncentrale
gepland, er was al een kleine proefreaktor
(half zo groot als Borssele) maar moest de
finitief gesloten worden wegens minstens
18 storingen.
In de omgeving van Lingen wordt een ver
hoogd aantal leukem1egevallen opgemerkt bij
kinderen. In Lingen staan ook al een
splijtstofelementenfabriek en een chemiese
loodfAbriek, een nieuwe centrale zou bete
kenen dat het miIj eu, en met name de Ems nog
meer verpes t zou worden.

De anti-atooumars voerde ook Jiangs de
NAVObasis "Nordhorn Range" in de buurt van de
geplande centrale, waar militairen worden ge
oefend in het gooien van bc:;moen.
Neerstortende vlieqtuigen en boaIIIen die hun
doel misten hebben bewezen dat er met oefenen
best wat mis kan gaan. Een neerstortend
vl1eqtuig met lading zou de reaktorkOêpel
kunnen vernietigen.
Meer dan tienduizend demonstranten uit
Duitsland en Nederland kWamen naar Lingen
om te luisteren naar sprekers en 1lIUziek.,
maar vooral om fietsend of lopend langs de
bouwplaats en de oefenplaats te trekken om
duidelijk het verband tussen kernenrgie en
kernwapens aan te geven, want zonder kern
energie geen kernwapens en met kernwapens
of kernenergie geen VREDE~

Mirjam
EKOG-Eibergen.
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Vierde Russe/I Tribunaal 
de Rechten van de 

'St 
Ameri\to. · 

- _, 

Van 24 tot 30 november wordt he~ Russell 
'!Tibunaal gehouden in Rotterdam. 
De voorafgaande tribunalen gingen ~espek
tievelijk over de rol, van de Verenigde Stat;en 
in Vietnam, óver de repressie in Zuid Afrilta
an over de .Berufsverbote ·in Duitsland. 

Deze keer· gaat h~t over de oorspronicèlijke · · 
bevolking · van de Ameriká 's : de Indianen 
Bet ~oel van deze vierde bijeenkomst van 

. het Trib~1 is om een oniièrzoek te doen 
naar een ~tal aanklachten diè representa
tief zijn voor de situatie waarin bijna 
al:le- ·IruUanen zich bevinden, en ook om op 
deze manier · voorlichting te geven over hoe 
op een qrQve, onfatsoenlijke manier d.e 
rechten van Indian:en worden· geschonden. 

In Noord Amerika b.v • 
. Nadat hen ~erst- in de ~rige ee~w
bijna al.le 99ede lanabouwgrond was afgeno-

· men, moesten de Indianen zich op kleine 
kale 'reservaten' vestigen. Op deze stuk
ken grond blijken zich nu enorme hoeveel
heden ruwe grondstoffen te bevindep, met 
name steenkool en u.ranium. 
Pres'iden,t · Carter heeft de hele 'uranium
belt; - waar zich de meeste en grootste 
Indianenreservaten bevinden - verkiaard 
cot nationaal opofferinqsgebied. Met 
uraniumw-inning wil de Amerikaanse over
heid nu de energiecrisis te lijf, zonder 
zich iecs aan Ce trekken \"an de gevolgen 
\"OOr de Indiaanse t-e,·olking en andere 
~ners ,._,n dit get-ied. 

De expansiedrift en toenemende behoefte 
van hooqgelndustriaU.seerde landen aan 
nieuwe grondstoffen en enerqiebronnen 
gaat voor de zoveelste keer voorbij aan het 
recht op eigen land, op eigen grondgebied 
en op een eigen kultuur; in dit geval 
van de Indianen . 

Ook in Zuid Amerika zijn de gelndustriali
seerde (ook Europese) landen nauw be
trokken bij de onderdrukking van de in
heemse bevolking. T.b.v. industriêle 
ontwikkelingen wordt de laatste tijd in 
Braziliê op grote schaal gewerkt om 
openingen te krijgen in het Amazonegebied. 
De aanleg van wegen, de exploitatie van 
bodemschatten en de kolonisatie van dit 
gebied betekenen voor de hier levende 
inheemse volken: verjaqing van hun leef
gebieden, onteigening van hun grond, 
dood of onvrijwillige integratie in de 
gelndustrialiseerde samenleving 

Recht op Zelfbeschikking 
Voortdurend wordt het recht geschonden op 
zelfbeschikking en onafhankelijkheid. 
Altijd en alleen om het ekonomiese belang. 
Zonder, werkelijk zonder rekening te hou
den met trad! ties en belangen van de eigen
lijke bevolking. Van de Indianen. 
Indianen hebben een heel eigen kul tuur, 
een eigen waardensysteem, een eigen taal. 
Zij hebben het recht dit te ~uden. 
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Dat in de westerse landen slechts een
romanties beeld bestaat van de indJ.aan
met zijn prachtige verentooi , is hypo
kriet.
Want de dagelijk$e strijd tegen de impe
rial1stiese politiek van de Amerikaanse
regering is veel harder en pijnlijker.

Zonder de ~eidheid nu van de Indianen
zelf om zich te mobiliseren tegen het on
recht zou het Tribunaal weinig zin hebben.
Maar de tijd is gekomen dat ze voor zioh
zelf opko1Jlen en daa:rom is dit Vierde
Russell Tribunaal ook een goed initiatief
om die strijd te ondersteunen

.
Organisatie -Het Tribunaal wordt georganiseerd door de

Werkgroep Indianen Projekt, een samen
werkingsverband van een aantal nederlandse
groePen zoals de WIZA, dè NANAI e'n de
laVA. De werkgroep werkt nauw samen met de
Russell Peace Foundation in Engeland, die
het werk van de filosoof Bertrand Russell
probeert voort te zetten, O.Dl. door het
steunen van di t Tribunaal.

Voor wie meer wil weten over d. politi.ke,
sociaal-ekonomiese en }wlturele problemen
van de Indianen, kan terecht bij :

werkgroep Indianen Proj~

BloeJll9X'acht 90
Amsterdam.

PUBLICATIES

- achtergronden en doelstellinger\
- dok.umentatieboek
- affiesjes
OOk op bovengenoem adres verkrijgbaar.

~Blabladen~

-

Hersenen des doods

Er is een nieuwe brosjure verschenen
over uwapenonderzoek in Nederlan(iu,
onder de veelzeCJ9(;ilnde titel uHERSENEN
DES DOODS".
Het is de bedoeling van deze brosjure
om de geheimzinnigheid te doorbreken die
rond wetenschap en bewaPening hangt.
De rol van wetenschappelijk onderaoek in
de toename van de bewçening 1$ erg groot.
F. Barnaby, direkteur van het vredes
onderzoeksinstituut SIPRI zei onlanqs
nog in een intervieuw voor de televisie
dat het gevaar van een nieuwe (kern)
oorlog niet zozeer groter Wfilrd door
politieke beslissingen maar door de we
tenschappers die het wapenonderzoek doen.

In de brosjure wordt aangegeven wat de
belangrijkste instituten op dit terrein
zijn, wat ze doen, voor welke bedrijven
ze werken, wat de rol van de overheid is
als stimulator van dit onderzoek en hoe
universiteiten en TH's hierbij ingescha
keld worden. Philips en Ri~n Schelde
Verolme blijken hierin een belangrijke
rol te spelen.
Ruime aandacht krijgt de lUJKSVERDEDIGINGS
ORGANISATIE van het 'lINO: een centraal
instituut in het hele defensie/oorlogs-

onderzoek, een maand geleden vond bij het
-hoofdkantOor van deze. organisatie een
aktie plaats van een groep anti-militai
risten, waarbij geheime stukken naar bui-
ten qegooid werden. -

De brosjure, uitgegeven door de groep
'politieke dienstweigeraars 1n Nijmegen'
is 106 blz. dik en is te bestellen door
f 6,90 (f 5,- + f 1,90 verzendko$ten)
over te maken op giro 4484276-t.n.v.
penningmeester aktiegroep Pang, Nijmegen,
onder vermelding van 'brosjure'.
Informatie over de brosjure én over
dieMtweigeren is te krijgen op:
Bronsgeeststraat 35, Nijmegen.

De schoffel
Over -totaalweigeren gaat het tweëdê nUlll
mer van het nieuwe onkruitblaadje : De
Schoffel.
Ook het 3e nUDllDer, dat heel binnenkort
uit1tOlllt, gaat grotendeels hieroVElr: erva
ringen uit de bajes, verklaringen van to
taalweigeraars en verslagen van -akties die
er omheen plaatsvonden.
De Schoffel nr. 2 is uitverkochtJ het 3e
nUJlllllElr is te bestellen door f 5,40 over
te maken op giro 4484216, t.n.v. pennlnq
meesuz aktiegroep Panq,Nijmeqen, onder
vermelding van 'Schoffel 3'.

23



DELFT

kunst dO~,.e\)l
& _, \jaS

samenlevin(

POSTBUS 19 • TELEFOON ,015-122338

De eGrste batte....
rij al in de vo·,·
r:lqe. eeuw ~rä.

. gemaa..~t door de
fransman Leclanche

;:l: :,\-J..:.-r .Jan
!I:~;~ i t'Î(", mc' tl:l::

r 1980

.:".-.1;
, . \ ,I ~ ~ " .'

• \"·m- de ,,-~lektriciteit

,;,-j.L'i l ...m.'.J qelt'v~rd

'",-:'Jl ..j.~~r ,k ke::::ncen-

! LI h"~ ':;'In h-"')J:'sl;."lle, en
; ",!,"";,l,ll.l.

.. t\~, ·.\'-"i\'·\'I·,h\r,1-::itr ...~0m ni-:t
';UIH' ..h"t 1:: ",lH \\ld>:t.'t;-"

.. N. u.~:; I t 1'l'''"',' .~t'n i. Si J:.l t

t'('o,.'l' '11··,,·~~' ....1\.·"...lt..~::: ",tr~'l~:.q

I
I

LEVENZ 4) NDEB.
KERN,ENERGIE?
ELEITIICITEITDlJlJli!! I

o

--------------

NiN zo rustig~:

d. menaen in dil" ,
Ie\'in~ van. dé
Zij wistèn Di

~~~-';~~""""=----'~"""~---t hun boven '
l]illll. Voor di~
vooral:.qn~~!bIii~
de :bloldtade'Zo

.. , "anderlkleét.

BE
'I', C"H',T'E' U' HET/De demonstratie die 1. af- vcl.Jlllakt Cl'T

erbód1
9 was.l'I<I.rit:ml [....., I, , I" IT ;:;~~:" ~:;: :~:~; ~~::=s ~:;f\~ :~~~ :~~e;;~:n:~' -,; \~.;#!

_____"'!" ,iev-erci~wonderl1jcklr~lll<liiar~-~-_•• IIJiiIii..ii1i=~.1iiiiil..lln;""ll.iavillllilrtiiliuiill1;"nll.?'-_III!-.JJ ,"~

HERENHOTEL ;~t;,~::_ N~TIIVE ~~::..~
,~~~~~:~~;:~: REACTIES: rE~~~~~~~

, aan de in' ilrele geWe
'dode zee, Qit .cu 0'0 K imnWezige politie
dan de eerste IS t Maandag.$ ~om-en van Wij~ wUIen beh 'daar
·waterval van zee vet:sçhilhmde kanten voor bedanken; di@
water ter we- bcodsc:'lappen in de VEEL vaak in de stromende
réld "Worden. centrale binnen~ o<'i.l koude regen hun
Uiteraard is het de bemanning duide- DAJV( 'DUcht ~eden., Wij h(>Jl"o dat de
de bedoaling <'le lijJt te maken dat' a/<tie heeft bijgedlllg<lll
wabl~rkracht te hun inzet wo~dt ':Je... tot e'tln growN
be.nutt'en voor e~n wa-w::dlde..rd en dat er bewustwordinI
electriciteits- word"t. meegeleefd.
~ntrale~ Vanui t de centrale

-wordt .:.rlesgel~-e:::d

mat. de gézinnen tr~ui:::;

Deze hebben het allen
goed d:iOrstaan, ZQ'~

als ook de overiiJê:
personeelsleden, die
ged.~-rongen thuis
moeaten blij'i.~-en4 TOên

. :i~midclaq:s een gedeel-

. te van de bemaaninq
werd afgelost. wa;;;.

Generator draal"de,. Venetié is ge- het: al duidelijk dl:
, bouw op 118 ei- het hotel gesloten

IHon_.", top (l'fm' landen, teroidden kon worden, alwens
1. VC , van 160 kanalen wat de extrabemanning

. en Huishouden ~ie op meer dan van de centrale be-
1'e:: .. i;1 Cl.e ,,,,~~.t-~rator met 30:JO ifOO plaatsen wor treft,. De generator
toeren ver minuut àoordraaide ~ l:hm overbrugd. draaic.' met 3000
en bi.üt8n eer.. handjevol mem:;:en ,Kaarsen 7.] jfl 2000. tQa..ren per. minuut

delOl-c ..3treerde, "'erd in de centrale -kec:r duurder dan door, zich van nik. Z U I D _ HOLLA'N D S C H E
f J.ll(;; gl::ke:.:en en ~:'er,j, de afwas lam~en, in het bewust •

I~.:I·O!~~d~An='Lle~n=e~~h:t~n~er~e,n~n~o~t!e~l~.!===g!e!lo~ru,~!'k!'=!,!,~~~~!~~~=~~P L E TTER IJ E NI; v/h O.A. HAMBURGER !'i.V•



Evaluatie 
Verslag van een basisgroep 

wat ons ~ opviel was de grote nadruk 
dielag op de diskussies over wel of geen 
geweld gebruiken wat uitmondde in geen ge
weld. We hebben zelf evengoed hi.er te veel 
over gepraat en achteraf beschouwd vragen 
we ons af of we niet te veel hebben laten 
opnaaien door alle publiciteit en maat
regelen van de overheid. Natuurlijk zijn 
we allemaal blij dat het zo verlopen is, 
we hadden zelf ook voor geweldloosheid ge
kozen, maar het nadeel was, dat ten eerste 
andere diskussies niet gevoerd werden (b. v. 
diskussies over kernenergie) en ten tweede 
dat het geweldloos zijn tot in het absurde 
werd doorgetrokken: geen leuzes tegen de 
ME, wel samen met hen liedjes zingen1 werk
nemers van een konservenfabriek doorlaten, 
's maandags naar huis gaan, omdat dat beter 
was voor de pubU.eke opinie . Daar lag te 
vee~ de nadruk op: de goede naam van de AKB, 
de mensen in het land niet tegen je in het 
harnas jagen. Gevolg : positieve berichten in 
de pers, sympathie van mensen die het alle
maal met zorg tegemoet hadden gezien, maar 
daardoor wordt veel voorbij gegaan aan de 
r~de van de blokkade en alles wat daarmee 
samenhangt. 
Dit alles klinkt vrij negatief, terwijl we 
toch wel het gevoel hebben iets met deze 
aktie bereikt te hebben, alleen blijft de 
vraag bestaan of we niet meer hadden kunnen 
bereiken met alle mensen en ht!t aktiem.iddel. 
In het vervolg zullen we toch duidelijker 
moeten maken ~aar we tegen demonstreren, 
niet zo gau~ toe moeten geven aan media, 
.eer op onze strepen moeten blijven staan. 

Kritiekpunten 

Wat veel mensen bij onze groep irriteerde 
was de slechte organisatie van de aktie. 
De kritiek moet positief opgevat worden, 
als er nog eens een grootscheepse aktie kCIIIIt 
willen we dat die beter loopt, vandaar. 

BLOKKADES: het was allemaal vrij moellijk 
te begrijpen welke groep op welk tijdstip 
bij een bepaalde blokkade moest zijn. Voor
al mensen die zondag kwamen wisten niet of 
nauwelijks wat ze moesten doen en liepen 
een beetje verloren rond• 
Op de blokkades zaten een paar groepjes te 
blokkeren, met daar tussendoor allerlei 
dagjesmensen, die grote belangstelling 
voor ME en het prikkeldraad toonden, maar 
die ondertussen de kracht van de blokkade 
wel uitholden. Dit was ook een fout van de 
basisgroepen, die hadden veel meer bij el
kaar moeten gaan zitten 0111 te voorkomen 
dat anderen overal tussendoor konden lopen . 
oe afwisseling van groepen op de blokkades 
verliep veel te chaoties, dan kwam er aflos
sing aan, terwijl er al een aflossing was 
of juist andersCIIII, of er kwam niemand meer, 
andat de blokkade opgeheven was en er zaten 
nog mensen enz. 
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ICOMMUND:ATIB: de Jc.oamunikatie verliep vaak 
slecht of er was geen kOIIIDU.Jli.katie moge
lijk tussen het kamp en de blokkades of de 
blokkades onderling. Wat er besloten was 
op vergaderingen werd vaak niet duidelijk, 
evenals de gang van zaken op de andere blok
ka4es. De radio had ook teveel macht, omdat 
het de enige mogelijkheid was om kontakt 
te houden en cmaat niet duidelijk was, wie 
er achter de uitzendingen zaten en omdat 
niet dui.de.lijk was, hoe die tot stand 
kwamen. 

VERGADBRINGBN: er zul.len toch betere afspra
ken voor vergaderingen nodig zijn. NU was 
het zo, dat ten eerste niet altijd bekend 
was, dat er vergaderd moest worden en waai 
(er waren teveel vergaderingen) en ten tweede 
konden mensen met een grote mond/mikr~ 
foon/megafoon hun mening er door drukken, 
wat vooral zondagavond-maandagmorgen zeer 
irritant was, aDèlat het om een heel belang
rijk iets ging. Als basisgroep kreeg je het 
gevoel weinig in te brengen, ook om het feit 
datde mensen van het Landelijk ove.rleg soms 
te nadrukkelijk aanwezig waren . 

Uéigeraars 
Op het oqenblik zitten er in Nederland 
15 politieke dienatweigeraars in de bak. 
ongeveer 10 kunnen er elk willekeutig 
moment opgepakt worden. 
Omdat zij weigeren dienst te doen in een 
leger dat altijd op de bres staat voor 
belangen die niet de onze zijn, maar die 
van wapenproducenten, de NAVO, de macht
hebbers. 
Ze doen geen beroep opde wet gewetensbe
zwaren, oudat leger, wapenindustrie en 
bewapeningswedloop ter diskussie moeten 
staan en niet hun individuele geWeten. 

VOORZIBNINGBN: tijdens de organisatie van 
het tentenkamp is te weinig rekening gehou
den met het te kunnen verwachten weer in 
oktober. Er waren (bijna) geen ruimtes waar 
je terecht kon om warm te worden, kleren 
kon drogen, met andere basisgroepen kon dis
kussiêren cw~ de aktie e.d. , met je basis
groep terechtkon. De blokkades en het kamp 
lagen zowel letterlijk als figuurlijk tever 
van elkaar af. In het kamp was er weinig te 
doen m.b.t. de aktie, zoals een manifestatie, 
diskussiegroepen, sprekers etc. Ook de 
sanitaire voorzieningen waren niet om cwer 
te juichen, ongeste.lde vrouwen zitten toch 
het liefst in een overdekte w. c. en drie 
dagen jezelf niet kunnen wassen is niet be
vordelijk voor de aktiespirit. 
Om positief te kunnen eindigen, iedereen 
was bet erover eens dat het werken met basis
demokratie en basisgroepen een zeer goed 
idee was, maar dat er toch gepraat moet 
worden, omdat niet iedereen een goed begrip 
had van basisdemokratie, er waren ve.rschil
lende meningen over en omdat de basisgroe~ 
zelf niet altijd even goed draaiden. Wij 
als basisgroep zijn in ieder geval van plan 
door te blijven gaan met akties en diskus
sies. 

TITIA 

Een van de meest belangrijke ondersteuningamogelijkheden is bet sturen van brieven, 
kaarten e.d. naar de mensen in de bajes. 
Daarom volgen hieronder de adressen van totaalweige~ars in de bajes: 

Piet (onze Piet) van der Meyden : HUls van Bewaring, St. Jorisstraat 31 , Den Bosch 
Harry van Schalkwijk : Huis van Bewaring, HJE Wenkenbachweg 48, Am..c;terdam 
Teun van Stakelenburg : ,Kuis van Bewaring, HJE Wenkenbachweg 40, 1\mster<lam 
P~et Klabbers : De Koepel, Breda. 
Albert Theis : Huis ·van Bewarinq, Brink 9, Assen 
Henny Kenkhuis - Willy Last - Sjak Habets : Huis van Bewarinq, Postbus 120, r~astricht 
Gert van de Brink Buis van Bewaring, Keizersgracht 4, Leeuwarden 
Peer Stevens - Mari Beks Huis van Bewaring, Wilhelminastraat 16, hrnhe~ 
Ton van Helvoort Huis van Bewaring, Wolvenplein 27, Utrecht 
Kees smit Buis van Bewaring 2, Harmen Janswcg 4, Hai'lrloeo 
Wim van de Grinten- Jan van Eerd: lluis van Bewaring, Kloosterlaan 4~ ~is, Bre1~ 
Hans Devet Bankenbosch, Veenhuizen 
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'~,:~:/:Andere Kijk
Ik heb even een stukje op papi~r qezet over
!Dijn ervaringen met de "Dodew~ard gaat
dicht" aktie. Misschien iets' voor het boek.
Maar dat hoeft niet persé. Ik wil gewoon
Jilt n zoeaktie effe kwijt.

Kernenergie. All" wat erover geschreven
werd in de Volkskrant, de SP oen Vrij Neder
land interresseerde me. Ik was ertegen en
wilde m'n _ninq funderen.
De voorbereiding van de aktie .!'Doèlèwaard
gaat dicht" werd fJepubliceerd. Alleen het
gebruik van geweld kwam in het nie~ws en
daar ontstond een hele diskussie om.
Op 8 oktober. ging ik naar eert, door de
obqsisgroep utrecht georgani13eerde mani
festatie" Het werd me duidelijk dat de
aktie degelijk was voorbereid. Ik kwam er
somber, door de ingrijpende liedjes van
Prolooq maar tegelljk ook strijdbaar van
daan. Mo die smoesjes die ik voorheen nog
had gehad om niet naar Dodewaard te hoeven
gaan r gingen niet meer op,
Al~ ik werkelijk tegen het gebruik van
kernc.'{'nrgle was kon ik deze gelegenheid
OJ:I er tegen te demonstreren niet vooroij
laten gaan.

Vanaf dat moment 9inq ik m n vdenden
kring polsen of er mensen zin hadden 01:1

mee te gaan. Of het nou kwam door de pub
citeit of niet, ik was bang voor geweld.
Geweld van de M.E., de plaatselijke be- :; ;;:;
volking en van demonstraten die zichzelf ::~:::;

niet in de hand zouden kunnen houden. ;:::8:
Zaterdag kwam ik om 2 uur in het tenten- :}~~
kamp aan. Ik wist nog niet bij welke ;o{::~

basisgroep ik me aan zou duiten. Ik ~ '~H
was al een paar .keer in de tent van ,':~~:
Arnhem qeweest maar wat er precies zou :::;~~:

gaan gebeuren was me niet duidelijk. ::o:~~:

•s Avonds om 7 uur 'heb ik samen met een ':':--1";
paar "uieuwkomers basisgroep "Arnhem ::=:. :
ratjetoe" opgezet. De vergaderingen ::t:
's avonds vielen in het water vanwege d~~~:

bommelding. :J:i'")".
Ik voelde me heel betrokken bij het qe- ::f~ .
beuren en vond dat ale ik echt wilde ::~~:::
ik invloed kan hebben, Er zaten een ::~~~

~., "-~,

aantal prettige mensen in mijn basis- ;.f;::::-
groep en mijn angst voor geweld was :;~::;::
minder groot geworden. Dankzij het ~~~~:..~:'''.'\
handboek had ik genoeg lnformatie over :::::~:~

het hoe en waarom van de aktie. :!Hls
2jondagmorgen om half 10 vertrok mijn ::::;~:f

°blokkadegroep. Een flink eind lopen ::i~;~. ....)
naar de centrale. Deze dag werd mijn :M:$
bewondering voor de organisatoren nog ~~$i
eens ekstra versterkt. ::~}:~

De manier waarop relschoppers "in toom" ::;::~*
werden gehoUden : Pri.~ : ::::J.~

Ik heb geholpen om mensen uH: de weiland~:'
te houden. Bet aantal botte opmerkingen ;o{~::
die ik toen naar m'n hoofêl kreeg frustrIl>"
me enorm. "Ben je van de ordedienst?" erL:·· ,
"Jullie zijn net ~o erg als die rechtse~~~
klootzakken van de centraIe. " f;~?
.Aktievoeren doe je niee zo mar. Het v~;
lichamelijk en geestelijk best veel van:1tt
je. Ik heb nauwelijks, mensen om me heen::; ~

horen klagen.' Ik vond het fantasties : ~(e:
moed én vechtlust. ':J.t{••
Zondaqavond ben ik weggegaan, dat had 1;s4:;
van tevoren al vastgesteld, Ik heb een ~••
uitstekend gevoel aan. de aktie overgeho~1t,
Voor mij is die heel ingrijpend geweest~

ik was enorm betrokken. Dankzij de goedt~~
organisatie en opvang heb ik me er lekkl~
b~j gevoeld. 0 ~. ;~

wat hebben we bereikt? : f:
Positieve reakt1es van buitenstaanders ~.'li:;:
maar nog geen gesloten kerncentrale. ~~=~1
Frustrerend? Ja f misschien wel. . ;~.~*:

Toch ben ik weloptimisties over de toe~'-t!

komst. Bet moet mogelijk zijn die centr4t.e~
dicht te krijgen. Ik geloof er nog s~\'n.
Tot slot wil ik nog even zeggen dat de !) f;
geweldloze effekt;ieve houding van de meU',!Ite
organisatoren me enorm veel goed heeft I'....
M'n komplimente. ~ ~

Hoi {~ ~ï";
Miek~ .::: '.•

~~:.~:~
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onderstaand artikel is een reaktie op
het artikel. van Rob Sijmons over Dodewaard
in Vrij Nederland nummer 43.
Het is geschreven door '1'hei van Laanen uit
Amsterdam.

In het artikel over de aktie 'Dodewaard
gaat dicht' in VN nr. 43, dat op een aantal
punten een uitstekende sfeertekening geeft,
wordt de aktie in z' n algemeenheid töch
nog als een eksperiment in de goede richtitlg
gezien. Deze visie wordt ondersteund Vlet en
kele veronderstellingen, die volgens mij
niet juist zijn. Zo is het m.i. dubieus 0111,
zoals in het artikel gebeurt, de manier
waarop alle besluitvorming naar de 'basis I

werd gebracht, een schoolvoorbeeld van de
mokratie te noemen. Ook is het strijdiq l1lét
althans mijn 'dodewaardse ervaringen' en
die van vele mensen· waarmee ik gesproken
heb, dat de eindeloze vergaderingen zeer
.grote ruimte lieten voor gedecebtral1~e
beslissingen. Daarom wil: ik nu qraag de
aktie in ~aard VBDUit een iets andere
visie belichten.

We gaan even een half jaar ter1lq in de ge
schiedenis : op het pinksterkallp in Valburg
bij Dodewaard besluit een overqrote meerder
heid om de centrale te gaan bezetten (het
terrein van de centrale -redaktie) te qaan
bezetten d.m.v. een openlijk aangekondiqde,
in principe geweldloze aktiè. Een volslagen
utopies plan, daar was iedereen al vanaf het
begin of spoedlq daarna van overtuigd, maar
dat. was niet erg. Niet de utopie zêlf was
gevaarlijk voor de autoriteiten, maar wèl
de radUtaliteit waaraan hierdoor voeding werd
gegeven. Deze radikalitei.t bestond vlak na
pinksteren o.a. uit de wijdvez1Jreide 2!!!:
tuiginq dat. .!!:, ~ uit de machteloosheid .!:!.
komen, 2 ~~~ grenzen .!!!!.~~
~~ niet meer zouden moeten aksepteren.
De stemming die hiermee gepaard ging kan
misschien het beste omschreven worden m.b.v.
een kreet. uit. de zestiger jaren: 'de ver
beelding aan de macht'. Het was juist de aan
kondiging van deze qrens-doorbrek1n~hdieDo
dewaard, al lang voordat de eigenlijke aktie
zou plaatsvinden, in brede krJ.ng aktueel
heeft. gemaakt. Er werd, zoals bèkend, spoedig
gereageerd met een enorm tegenoffensief van
ideologies en fisiek geweld. Veel aktievoerders
werden hierdoor z6 ge!ntimideerd, dat al ras
alles in het werk gesteld werd om. in godsnalQll
maar te voorkomen, dat er waar dan ook een
konfrontatie zou worden aangegAan met het
qeweld van de staat. In plaats van de doel
s1:elling CeBtraal te stellen dat. de kerncen
trale, de machtskonsentratie rond kernenrgie
en de kOJllllete pol1tiestaat-in-het-klein bij
de centrale in ieder geval duidelijk aan de
kaak 98$teld moest worden, werd er een doel
stelling van een heel ander karakter op de
voorgrond geplaatst. Alles werd vanaf nu
overheerst door de hardgrondige poqinq om
ten koste van alles een aantastil)g van de
sympathie voor de antikernenergiebeweginq
te voorkomen, waarbij de toch al zeer magere
sympathie van de Dod.ewaardse bevolking als
krlterium werd gen~n, en om officiêel
althans de eenheid naar buiten toe te bewa-.
ren. En dit kostte noqal wat: het oorspron
kelijke plan, waar de burqerlijke ongehoor
zaamheid van af straalde eh dat. een stimu
lans vormde voor veelzijdig verzet, werd
vervangen door een zo ver lllQqelijk uitge
werkt. vreedzame-blokkade-plan, waarin het
veelzijdig verzet. opgeofferd moest worden
aan de ene ware aktielijn.
De grote 'motor', via welke dit alles in
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brede kring aannemelijk gemaakt kon worden
was het gehanteerde demokratie-begrip.
De in Dodewaard op alles en iedereen toe
paSbare, vaak tot in de kleinste details
gehanteerde demokratie van de meerderheids
besluiten waaraan iedereen zich dient te
houden, is 'normaal gesproken' bij een
buitenparlementaire aktie alleen daar nood
zakelijk en zinnig, waar het gaat om enkele
globale uitgangspunten en principe-afspra
ken. Voor de rest staat in een anti-auto
rotaire buitenparlementaire aktie centraal
<!at er zo veel mogelijk ruimte moet zijn
voor eigen meningen en uitingen, en dat die
zo veel mogelijk van elkaar geaksepteerd en
gerespekteerd worden. Dit demokratie-begrip
valt niet in formele regels om te zetten,
het valt niet van boven af te organiseren,
het kan alleen van onderaf komen.
In plaats van deze 'basis-demokratie' over
heerste er in Dodewaard, vanaf de tijd dat
er van een 'goed' georganiseerde aktielijn
sprake was, steeds sterker de demokratie
van de meerderheidsbesluiten. Men pocht
ermee dat er zo vele honderden of duizenden
voorstellen in stemming zijn geweest, aslof
dat iets met demokratisering aan de basis
van doen heeft.
Des te meer besluiten, des te minder ruimte
voor eigen invulling, en dus des te volmaakter
d& diktatuur van de meerderheid. Vele malen
werden goede diskussies doodgeslagen met
het argument dat er op een andere plek en
andere tijd een of andere meerderheid van
afgevaardigden al had besloten. Mensen
voelden zich op basis van deze demOkratiese
besluiten geroepen om politie-agent te spe
len door b.v. mensen die tijdens de aktie
het weiland inliepen terug te halen op de
weg of mensen die riepen 'M.E. Weg ermee'
tot de orde te roepen.
De aktielelding (of, zoals men zich liever
laat noemen, de ko6rdinatiegroep) voerde
overleg met de politie als iets niet hele
maal volgens de afspraken dreigde te lopen.

Tot in de kleins'!:e details was het verzet
geênseneerd. zielloos, dood.
De aktie, waarvan gezegd werd, dat ze zich
zelf organiseerde en geen leiders nodig had
kwam spoedig door de regelneverij in staat
van ontbinding te verkeren. De enige goede
akties die met Dodewaard verbonden waren,
waren m.l. de in het klein opgezette ver
storings-akties bij toeleveringsbedrijven,
waar de centrale leiding, zorcrvuldig buiten
gehouden werd. Jammer genoeg is er in de
pers nauwelijks aandacht aan besteed.
Verder is ook de overvÇl.I op onze 'éigen'
zender. Rad:io Aktief, noemenswaardig.
Deze overval werd uitgevoerd door een
aantal als 'relschoppers' gebrandmerkte
mensen. d,ie meteen een 'baal-uurtje' in
lastten, waarin eindelijk eens iedereen de
grieven naar buiten kon gooien. 01talIes
uiteraard tot zeer qrote ergernis van de
leiding, die even later de installatie on
klaar maakte toen de politie had laten weten
dat dit toch echt niet kon.
Voor alle duidel:ijkheid zij gesteld dat ik
hier geen onvoorwaardelijke keuze doe voor
harde aktie, direkte konfrontatie met de
M.E. of iets dergelijks, maar wèl voor de
veelvormigheid waaraan m.l. buitenparlemen
taire akties juist hun kracht ontlenen.
Er zullen manieren gezocht moeten worden,
waarop deze veelvormigheid door de organi
satie van de aktie geen geweld aangedaan
hoeft te worden. Dit is in Dodewaard fali
kant misluktl bij andere antikernenergie
demonstraties is dat vaak deels wêl gelukt,
zoals b.v. in Kalkar. Daar was dan ook geen
sprake van een tot in de puntjes geregeld
scenario, waarmee men zich bij voorbaat
zou hebben gekonformeerd met de qrenzen die
de staat stelt.
Verder zou het wel eens zo kunnen zijn dat
de Dodewaard-aktie, waarbij zonodig de repu
tatie en de eenheid naar buiten toe bewaard
moest blijven. een grotere afscheiding in
de beweging heeft veroorzaakt dan de regel
neven hebben kunnen vermoeden: die tussen
kernenrgie-tegenstanders van de hardere en
van de zachtere lijn. Het begrip van de
verontruste burgers en buitenlui voor de
lieve aktievoerders is in feite een schijn
solidariteit in machteloosheid, maar wat
erger is, het gaat samen met de akseptatie
van het staatsgeweld en met het onbegrip voor
mensen, die de grenzen die de staat hen
stelt niet wensen te aksepteren.
Dit alles is op rekening gekomen van de
reputatie van de buitenparlementaire aktie.
De grote overwinnaar in Dodewaard is de
parlementaire demokratie, mèt alle geweld
dat hiermee samenhangt. De staat is een
handje geholpen in haar poging om radika
lere verzetsgroepen te isoleren.
Verzetsgroepen dus, waar de mensen die op
het pinksterweekend besloten tot de bezet
ting van de centrale, zichzelf 6ók toe
hebben gerekend.
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'En dan maar urenlang lullen,
.tot' iemand vraagt waar :we
het eigenlijk over hebben'

(lOb SlJmons
",

Het erprt~m dat zij IZ'Óte
.ptanden moeten lopen om bij de blok·
kJldes te kOmen. Op Il:1lometers afstand
van de centrale houdt de politie BIle
auto'" van niet-bewoners tegen. In de
kenniltent vlndt bet rl!gW-overl~
plaats, en komt het voorstel om het niet
langeJ' te pikken. De ba.ttlQroepen A.m
.terdam lnd1Iehe Buurt en de PIJp w:U
Jen 'met auto'l dool' de eerate UnIet
been, om te bevoorraden.. om wanne
lOeP en kotfte bij d1& v~eumcle men·
een te ~naen.En ook om mensen mee
te nemen naar de bIokkadel. We bebben
balen van dat uren durende kolere Je
b!lIP'r voor je bij de baJ'rlcadft bent.
Het pat heel tnakkeWk, pwoon even
dle twee apnten bij cie atlettl.nf 0PlU
zetten.'
Het voorstel etuit op tel~ 'JUl1le
sturen aan op. een confrontatie. Dat
put niet 1n de,e,.ate~ die we met z'n
allen hebben aftespmken. Het pas met
1n bet toder "!J &t QelllltldlOO$lIeld van
de actie.' .•
'Dat l(e1ul over bet ·ltader van de aetle
komt me de atrot ult. We doen het
aewoon. ll1a we pnoeg auto's hebben.
W1e .telt zijn auto belIehIkbllar?'
'We hebben pkoaen voor het mockl van
de lJGClrUllllijkeocete. .Je kUnt ala ba'
lIqroep dan niet 10 iets op~nbou~

doen.·1Ileker niet aIa het letdt tot een
confrontatie. Dat brenst; de hele actie In

. dIakredlet.'
'Shit. Et komt beua reen eonIrontatie
vu. En _laten ona toch niet door twee
.,entJ8I tesenhoUden? Jullie laten de
mlilIl$eJl UIl de blbklrades verrekken.'
'Ach. val dood.' .

De dlscUSll1e In de kerixliStent waa rede
lljk tekeljend voor het experiment·m
democratJe dat de acUe rond Dode
waard ook waa; de pvonden oplolla1ng
eveneens. De co6nUnatle~J11l11Q1ae
liJk contact op met de poUtIe. Na wat
heen'en weer ppraat kyam er toestem· .
mlng om..to's van de .oepgroep tot bij
de ~ea te laten riJden...... kWa
men .,.en pclIinpn om ook bloltkeel'
den lIItt auto', tot aan de prlkkeldraad
ve~n te vervoeren. .

De I~werklnrtwlllendie co6rdlna
tI.eIroeP en de autoriteiten WIlS veel
innipr dan de meeste al.!tievoenlers be
seften. Otncieel stonden de twee partij
en lljrlfeCht te(enover elkaar: dat leidde
tot een aantal aan het Hexidböek vwr
de HOuwdegen ontleende maatregelen
en ultspraken. MInder ottleleel w~ er
een .sterk. Kemeensehappelljk belang;
escalatie tecen&aan. meer~
minderheden onder controle hoUden.

Het 11 niet uitgesloten dat de publIdtelt
rond de actie enîgszlns de qresale beeft
~orderd. Zeker I.!!. dat de vrees voor
gewelddadigheden bij de plaatael.\jke
bevolking door de berichtgeving eerder
versterkt dan venwakt ls. Dat komt
vooral ook dOOr de beSlUiteloosheid van
de ~tle ten op'.l:ichte van het ge- .
brulk van 'verdedigend gewelcl' tIJdens
de actie: sla je terug als de ME gaat
meppen? Er bleven, tot op het kamp,
baa\s8fOepen d1e daar bevestigend op
antwoordden.
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'teruc naar de baalaBtóePen'. 'En dan
maar urenlanc luUen, tot iemand VfIUlRt
wear we bet eJgenUJlI: over hebben.'
En a1dulI geechiedde:. de baalll8;roepen
vonndend1lleUlJSieIl:rlngen. De wertne- .
mel'lI 'W8dItten af, aommlee gelaten h0
pend op een vrije dag, .andere wat agres.
slever doorgang eIseDd. De in W1tte ja.l
gehulde bedrijfale1der van de fabriek en
een J4E.offIcler; bekte 'aan gene zijde
van het prlkkeldraad. wezen actleVoer-

.denI op hun ellen· afpuaken: ieden!eD.
zou worden doorgelaten. behalve ME en
personeel van de eentnle. Van d1& kant
maakte dat geen lndnJlt. Het te(enaqru
ment: 'Dan Qadden JullIe (de ME) dat
prikkeldraad maar wat dichter bij de
centnlle moeten leggen.'
De spanning duurde eeD hall uur.BU
het teUen van de stemmen bleek de
ultslarftfty-tltty. Toen pal kwam· een
lid van de coOrdlnat1egroep met klem
verwijzen naar de eerdere 8bpraken.
Verwantng, en de opmer_ 'Dat ar-
sument hebben we DOl Dlet Il\eI!Il!DO
men In de d.IlIeu.ule, we moeten daar
mee telUl naar onze groepen.' Na lmIg
gehàm!wtu." volgde toch een beslIlI8Ing:
door een menselijke· haag en door een
llmIlI1e opening 1n de afRtttng Pat de
cokmne werimeJJJ.erS naar binnen. Ver·
pzeld van.een ~Uevoerder, cue rnoeat
contnJleren of er geen werknemers van
de cen~ zijn meegesmokkeld.

Voor' de act1eVoerderll Wal de cekoZen
opzet feIteWk een experlment 1n demo
cratie, of. voor wie w1l, een praktijldea.
Voor de overheid 1n ~ket opzicht ook.
ZO'n zware, tij het niet volstrekt sluiten·
de blokkade. kan volcloend.e reden zijn
voor. hardhand1g optreden. Waar tole- .
rantle voor tmted. pateunde demonstra
ue.. ook lil hebben ~ l1ehtelijk het
karakter VllI1 wetlloVertred1nc, lCa.II tot
de kenmerken van een democratie be
horen, ~ker a1lI het pweldlllR actl.el··
betreft. BedrijübeZel;l;iqen en llOInUll·
ce staIdngen zijn strikt &enOIJ1eD ooit.
onwettlc !!laU wel al ruim ae-cceP
teerd. OOk een overheid moet expert·
menteren met haerreactie Op nieuwe
actIevormen. Dat brengt ook die demo
craUl! verder.
Maar. bet ia wel een dun:. pralttljklelJ
democratie~ De elfen schat
ting van de polltie komt tot dtle tot
drieeneenhal.f miljoen. De eigen kosten
van zeg vijftl.enduizend demonstranten
ZUllen het mIlIoen ook wel over
lIChrlJden.
Nu blijft er nor een overheerlleDd deIno
cratlach probleem Uaen: de~
kWalltelt van de pcIerrleJIta1re' beI1ul~
vonnln( ovt!r kemeJll!l'lle. Alleen lil ce
;!en bet l"Joemel met de~.
/rUIlIIirIC van Dodewaard en de~
l10udlnI Vllll de opwer1l:1npoont.nlcten
voor kematval zou een O*ODftfttlooele
praltUJk1elJ democratie dur 'fel op JUlI.
plu.ts ~n. Misschien moew.a poIlUd
ook l!!enI wat vaker tenllr DUr buD
buiqroepen.
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~penwegsup
BELP DE ALPEN DB WERELD tJJ:T , OM TE BE
GINNEN UIT ZWITSERLAND:!!

Door middel. van deze ruimte die de re
daktie van onderstroom ons zo vriendelijk
afstond willen wij de oproep lanceren
QIIl in de ZQlller van 1981 te kQlllen tot
een openbaar aanqekondiqde blokkade van
de qrootste berq in Europa, de Ment-Blanc.

Wij beschouwen de aanweziqheid van der
qelijke monsterl.ijke berqen als een levens
qroot gevaar. Denk maar eens aan de vele
Lawines die eLk jaar plaatsvinden en die
aan ons verkocht worden als natuurrampen,
maar die alles te maken hebben met de
maatschappelijke onqelijkheid. die-er
binnen onze samenleving bestaat. Niet
voor niets is het meest, berqachtiqe land
van Europa tevens ook het meest X'eaktio
nalre, Zwitserland.
Boe de blokkade er moet zien weten wij niet.
daarQlll willen wij overqaan tot het op
richten van zogenaamde basisgroepen, te

verqelijken met die van de Dodewaard-aktie.
(Misschien kunnen die qewoon door blijven
draaien?).

Boe dan ook wij pikken het niet meer dat
bergen, met name de Alpen, ons voorgesteld
worden als heel qewoon. Wij zullen niet
rueten en dus zolanq de Ment-Blanc blok
keren dat de verantwoordelijke autoriteiten
ervoor zullen zorgen dat alle bergen uit
de wereld zljn~~~~~

AlC.'rIEKOMI!rEE 'SLOOP DE MQNT-BLl\KC'
DIT MANIFEST IS MEDE ONllERTEKEml DQ()B,

I NIVELLERINGSKOMlTEE t, AKTIEGROEP I VOOR

DE VERVLAKKING', POPGROEP DE 'EMClTIONAL
GAI<DEN'l'ROUSERB', LUITENANT TEE ZEE A. van
den VLAKKENLlINDE (GEiiETENSBEZWAARDE TEGEN
BERGLIENSTEN EN -TAKEN), MEVR. lIAIlIlEKE de
LU\IE (RUISVROUW TEGEN BELASTINGPLICHT, DIE
GEBRUIKT WORDT VOOR DE BOTERBEIlG)

Van_onze. verslaggevers
DODEWAARD - ..Maan

denlang hebben we aan deze
actie gewerkt. En nou loopt
het op zo'n lullige manier af.
Ik heb een ontzettend fake
gevoel. Want wat hebben we
weer .gedaan: demonstrèren..
Het leek wel een soort PPR·
actie. Geen wonder dat de au·
toriteiten 20 tevreden zijnH

•

Frustraties boosheid en t&
leurstelling over het· verloop
eh de beêindiging van de blok·
kade 'rondom de kerncentrale
bij Dodewaard knetterden
maandagnacht de ether in. Ra
dio ...ActiviteitU zoncf vanuit
het demonstranten-bivak een
..kaakeruunje" uit. _

Xwade at"",nen: .,We heb"ft er
OM.eu••llde p8t onr in dat de
blokJe.... zijn oPaeheYf'n, We kwa
menloe" YOOr "" werkelijk. ,"Ûet
aiet OM te demOftil'U'ef8R. Zortdai, al
..teft 'Je op Radio Activiteit te, pra
ten 0"" :.......ekken met H.aase
politici. We wèt,en Ilt deanei·kerne
nerciebewegina toch algnl dat we
met de "parlementaire poiitielc, niets
opschieten. Sommilen van ..ons Ie-
ren het· nooit af".

En': ,..We kwamen hillr om te blok·
keren. Hoe lan, dat ook zou duren;
twtle dagen of twee weken..Maar
waar pra.uen we over? Alleen aver

het punt QJl de geweldloosbeid.
Niet Ot'er het duiten van de centra·
Ie•. niet 0YeI'. kernenera,ie, of over
het a,.,.I, of over de atoomstaat.
Nee onr aeweldloollbeid. En dan
riDdt men ttie actie ,eslaagd,omdat
hij aeweJdJoos dgebleven".

:De Anti-Kernenergie-Bewegina
(AKB) heeft bij. Dodew.aard- haar
Waterloo ••wnden. Niet omdat de
kerncentrale no-a steeds in bedrijf
is, maar omdat de afloop van de
..Dodewurd-gut-dic:ht"-actie de
lIcheidiftJ der geesten in het a1:00m
kamp definitief hteft voltrokken.
Het i. niet voor niet. dat politieke
en pOlitie.autoriteit,n de· actieyoer·
den het afgelopen weekeinde onle
veer bet araf in hebben aeprezen.

E..n.l. biJ'<ootbeeld bij de,
Itraakbeweaina licb heeft .oorae
daan. zal ook een op d.it moment
niet te bepalen pdeelte ..... de Artti~

·K__ai.be....... _ el-
leen noa maar ..adie'" YOfln#'ft ••n
Yenet 'gescbikt achten om het deel
(iemeenk" we. uit NecterlaDd>
te beuiken.

Spelregels·
.,De ettie was onder meer een

!iucces omdat versdtiUende strO
mingen binnen de anti-1c:nnenet
liebweging zich konden verenigen
met bel doel en de wijze waarop de
actie is gevoerd". aldus een woord
voerder van de Jogenoemde ..pers
groep"• belast met de contac;:ten met
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de media. Sen dergelijk (ommen·
taar . staat huks op reacties van
leden ViUl ..blokkadearoepenu

:

..Ach' ""at, de anestigde politiek·en
de politie beeft ons precie.. wlar ze
ons wiUen hebben; we mogen hier
best zi.ih. zolang we ons aan hun
spelregels houden en zolang we dus.
maar ni-et uit aijn op daadwerkelijke
~luiting van de ket'ncenttaJe" ~

Vastgesteld kan worden dat er
manhaftige· pogingen zijn eedaen
om twee .blijkbaar onverenigbare
uitgangspunten met elkaar te laten
samengaan. Een directe en anti-para
lementaire actie om de sluitina van
~e centrales af te dwingen verhoudt
zich niet met de stromi", die vreecJ.
zamedemonstraties voorstaat, mik
kend op verbreding 'ratt Ü aoodtriJl
in brede la,en van de bevoUdn.;
wartt dat zou .op termijn wellicht
gewenste effecten kunnen hebben.
op d. besluitvOl'llli... la .... parl..
ment.

Het onl'erwaeht mei ·.opheffen
YBn de menselijke blollkactes ~ft.

niet alleen word.. toe...h ..
aan de relen en de hante aui4we "
lijke wind. De DocIew••rd·actie
hinkte op twH "cmeft. Een YeS"
ting met elektronischeltlapbR,l
gen, bonden, hekken, ICheermesje
aprikkeldraad, traanga. vemevel·
buizen, camer.'s en micn.focms in
het gras, daar kom je niet in, begre.
pen de actievoerders. Maat een
langdurige. blokkade, ge.,..rd· aan
een serie kleine acties. zou uitein··
::lelijk toch ook enig effect moetel!



sorteren. Geweldloosheid ........
voorop. Maar s••ndewec de YOorbeo-'
reidina drukte het motto Geweld.
loosbeid elke llitdere doell.te1Unc
wel·

Een vloedeoll ..ft commentaren,
oproepen en waarschuwingen van
linkse en rechtse autoriteiten, die
allen de rechtstaat in .evaar zq:en
koment is Qar debet aan.' Ma.r de
accentverschuivins van .,J>Gde..
waard dichtU nUr een leweldloze
manifestatie Is vooral omstaan in de
basisgt'oepen. Principitle geweld.
tlooaheid werd. er tijdens de maari
lden durende voorbereiding ingeha..
merd. De laatste vi(tt nummers van
het blad ..Onderstroom· t van de Gel.
derse anti.kerneneraiebewegina bij
voorbeeld waren geheel gewijd ..n
de Dodewaard...ctie en geweldloze
weerbaarheid.

Dal de Dodewaard·actie niets
meer of minder Is geworden dan
een vrij omvangrijke demonstratie
was voor hen een grote teleurstel
ling. aet is de vraag of parlementei.
ren en anti·parlementairen binnen
de anti~kernenergiebeweging sa
men actie blijven V'Det"en. ..Dode~

waard" heeft hun duidelijk ge w

maakt. zo bleek uit gesprekken met
btokkadr,roepen en de reacties tij~

dens bet ••kankeruunje". dat het of
de ene actievorm is of de andere.
wat daar ook de consequenties van
mogen zijn: RadicRlisering, con..
frontaties met de gevestigde orde
(en geen bloemen meer in het prik..
kc:ldraad) en het definitief lilten va~

ren van aUe hoop op de parlementai..
te democratie.

Een .ctie a Ja Dode....ard - fee..
weldloos en onderwerping un beo
slissingen van een landelijk onrleg

woordigers .f nur het landelijk
overleg basis,roepen. Dlar went
aan een scenario voor de Ictie ge
knutseld.

Verwarring
?daar deze vorm ftu wcmocntie

- one man, one vote. leen leidilll.
alles samen doen - bleek het .f&e~
lopen weekeinde tot yerwa1Ting te
leiden. Snel inspelen op onverwacb~
te aebeurtenlssen. (w••rvan het
massale vertrek er f~n wa.) was'
onmogelijk. Technische storinaetl
aan portofoons was een .an de oor.
zaken en het uren in beslag nemend
overleg - soms over details - "1'1
andere. Een probleem was ook de in
het tentenkamp slapende demon..
stranten bij het: overie. re betrek.
ken. Hadden betogers bij een blok. '
kade net besloten ermee te kappen_

Actie bij Dodewaard
verdeelt Anti-Kern
energie Beweging

Begin oktober verscheen een
hlllldboek voor de actie. Het bevatte
onder meer een boofdstuk
nGeweldloze weerbauJteid voor je
zelfn. Citaat: ..De toUettieve en ge
weldJoze opzet van de actie sluit alle
wapens uit. Directe geweldlole ac~

tie betekent inzet van je eigen li
chaam, niel leuk maar angstaanja
gend. waagt geestehjke 'Weerbaar~

heid en training. Het vijandsdenken
en vertrouwen in geweld moet ver
vangen worden door vertrouwen in
elkaar en ulfvertrouwcn· i

•

Voor het geval bet toch tot bot,",~
• en zou komen: .,lnsprin&en en
verhinderen dat er stenen, rook..
bommen gegooid gaan worden of
vecbtpartijen tussen actievoerders
en politie ontstaan. Dil kan in eerste
instantie door overreding. lukt dat
niet, dan doOf' ertussen te gaan
sturi bf uJt,5Iuitingstechnieken toe
te, -.sen", , .'

Voor een urtd:l eroepen binnen
de .nt~.'e'rJiene.raic&eweging staat
allanll_vast. dat de tijd 1'8n demon~

su.des achter de rug illl en dat al
leen nog maar directe acties effect·
leunnen soneren. Deze r.roepen on
derst:hreven - tij,telijk .- het pdn
ci1"'e van fu~'Weldtoosheld. maar wa·
ren evenmin van plan dit uitgan~s·

punt de boventöon te laten voeten.
Zij waren voorbereid op een lann
durige blokkade.

- lal niet herhaald worden. ook
omdat de organisatie mankementen
vertoonde. De voorbereiding door
de ruim tweehonderd basisgroepen.
vers:preid over het hele land. ge~

schiedde weliswaar tamelijk pro
Numloos. mllar de uinot"ring staC"
l'\eprde

Basisgroepen
Het initiatief werd g...nomen door

de Gelderse stroolngro("pen en
energiecomites. Zij kwamen met
het idee dm zogenoemde basislJ"Q'"
~n te vormen. Dat konden plaatse·
lijke dan wel regionale groepen zijn
en de omYlng kon varièren Vla. YÎn
of vijf mensen tot enkele tientallen.
Zo ontstonden in Amsterdam meer
dan den basisg~n. A.n.,anke-
lijk leWclen onleveer dertig van
dergelijke clubs een blreiend' be
staen, met name in Gelderland.

TOltIl .... regeringswege mogeli;..
kt,! Yestilingsplaatsen voor kern
centrales bekend aem••kt werden
(Derde EnergienOJa, aucustus) had
d.t een w,lre geboonensolf .... ba~

sÎsgroepen tot geval,. Bij voorbeeld
in de Noordoostpolder. halverwege
au~u5tus opgericht en in enkele we~

ken uitgegroeid tot een ..n de
grootste. De afzonderlijke groepen
vergaderden frequent, ..ardigden
in september en oktober nrteA:en~
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dan kwamen verse krachtea. un,e.
wandeld, die noa wel even door
wilden gaan.

En bij de voorbereiding wes er
niet aan ged.cht hoe de actie beêinw
mgd zou moeten worden. Men ging
tor vanuit dat vormen daarvoor ter
plaatse verzonnen zouden worden.
Daardoor kon het gebeuren dat .I!'r~
tegenwoordigl!'rs vlln de basisgroe.
pen nog druk aan het d.I!'Hbereren.
waren, terwijl dè blokkades ..n
weerszijde van de cenerale reed.
waren opgeheven.

Plannen om de actie te befindigen
met een demonstratieve tocht ver•
zandde in overlel; "'ant, .erklaarde
eC!'n mei~je ...wij stemmen niet in de
antiwkerllenerliebepeginl, we ken·
nen leen meerderheid of minder.
heid. de organisatie lijn wij ,amen
en samen moeten we tot overeen.
stemming komen. Zo hebben we
altijd gewerkt." En de bl~"acle
ging als et"n nachtkaars uit.

HANS KOPS
SIETSr-; VAN DE". ftt')J.:K
OSCAR GARSCHAC,N



GEEN WATERLOO 

' ' 

Dit stuk is aanvankeU.jJc bedoeld als reaktie 
op een artilcel i.n de VolJeskrant van 22 okto
ber. 't Was te lang, dus: niet geplaatst. 
Misschien Jean het dienen als opstapje voor 
de diskussie. 
We wilden aang~n hoe wij over de aktie 
denken, zonder daarbij kritiekpunten te ver
doezelen. 

TE DODEWAARD ' • 

Koud teruq uit Dodewaard plofte via de VolJes
krant de Jeant-en-Jelaar-analyse van de aletie 
al in de bus. Boewel we zelf nog niet alles 
op een rijtje hadden staan, was deze instant 
analyse van Kops, vd Hoek en Garschagen door 

de ve.le klonten voor ons onverteerbaar. 
De koppen "kansen op radilcaler verzet ge
groeid" en "aktie bij Dodewaard verdeelt 
anti-kernenrgiebeweging" (AKB) zijn tekenend 
voor het artikel, tekenend voor de vluchtige 
ik kwam, zag en doorzag-houding van de jour
nalisten. Voor ben is de aktie 'dodewaard 
gaat dicht' veel meer een nieuwsfeit, dat als 
zodanig weer heeft opqeho~n te bestaan, dan 
een stapje in een ontwikkeling. Alsof de ont
wikkeling van de AKB er niet steeds een is 
geweest van radikalisering, alsof de AKB niet 
steeds uit verschillende delen heeft bestaan. 
Als Kops c.s. daar de konklusie aan verbinden 
dat de AKB bij Dodewaard haar waterloo heeft 
gevonden, is dat tekenend voor hun onbekend
heid met de AKB . Het is als de verwondering 
van het kind dat voor het eerst de relatie 
beseft tussen het lichtknopje en het licht en 
denkt dat het haar ontdekking is. 

Onze voornaamste kritiek op het artikel is, 
dat het tegenstelllnqen. signaleert die niet 
als zodanig tijdens de aktie speelden (al 
dan niet geweldloos) en tegenstellingen d4k 
leqt, waar ze niet zijn (direkte anti-parle
mentaire aktie versus vreedzame demonstra
ties, gericht op verbreding miJckend op 
goodwill bij de bevolJcing). 
Volgens de schrijvers heeft zich "de schei
ding der geesten in bet at:oomkaq;l defini
tief voltrokken", omdat "een op dit moment 
niet te bepalen gedeelte van de AD voor
taan al.leen nog maar radikale vormen van 
verzet geschikt acht om ~et doel (kern
centrales weg uit neder land) te bereilcen". 
Daarmee donderen Kops c.s. in dezelfde kuil 
als volgens hen de AKB zou zijn geval.len. 
Niet ~e inhoud van de aktie zou meer centraal 
staan, "Maar gaandeweg de voorbereiding 
drukte het motto geweldlooshe1d elJce andere 
doelstelling weq. Een vloedqolf van kOIIIIIen
taren, oproepen en waarschuwingen van linkse 
en rechtse autor1teiten, die allen de recht .. 
staat in gevaar zagen komen, is daar debet 
aan". Kortom, het denken over het al dan 
niet toepassen van geweld wer~ de voor
naamste ingang om over de aktie te praten. 
Is dat voor de voorbereiding een konstate
rinq, voor de beoordeling van bet verloop 
van de aktie is het de al eerder genoemde 
kuil . Kops c.s . tuimelen erin omdat ook zij 
zozeer gebiologeerd zijn door de gewelds
diskussie, dat zij geen ooq meer hebben 
voo.r andere, voor de akt1e belangrijkere, 
verschillen. Vreemd genoeg signaleren ze 
die zelf wel in hun inleiding. ''We hebben 
er ontzettend de pest over in dat de blok
kades zijn opgeheven" en "We kwamen hier 
om te blokkeren, hoe lang sat ook zou du
ren: twee dagen of twee weken". Bier liqt 
volgens ons de grootste tegenstelling die 
tijdens de blokkade aan het licht kwam: 
Zij die konsekwent en volgens afspraak 
door wilden blQ]ckeren en zij die, om wat 
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voor rëdëD a;n ook (varllreiid van 'hêf
gewoon niet .er kunnen, totpolitiek
opportunisme) op wilden houden. Natuur
lijk bestaat er een verschil binnen de
AJ:B tussen hen die principiêel gewe1dloos
zijn en zij die dat niet zijn, maar de
blikvernauwing van velen, en 1.1) dit qeval
journalisten, leidt ertoe dat alleen nog
langs die lijnen gedacht en geanalyseerd
wordt. En even hadden ook wij de neiging
om bij het lezen van het artikel goed
keurend te knikken. Want juist door het
-godzijdank- ontbreken van een JD:lrele
verwerping van het gebruik vanqeweld,
heeft het gebruik van geweld, heeft het
artikel de schijn van een objektieve
analyse, een "zo is de stand van zaken".
Hooi niet.
Zo wordt direkte en anti-parlementaire
aktie gesteld tegenover vreedzame demon
stratie, wat de Dodewaard aktie volgens
de schrijvers geweest zou zijn. Wat is
anti-parlementair trouwens?
Als wij zeggen dat we blij zullen zijn
als in de tweede kamer de opwerkinqs
kontrak~ niet goedgekeurd zullen wor
den, als we dat ~schouwen als een over
WiMing van de AKB, zijn we dan Binnen
hof-demonstranten?
We zullen ook eens proberen een vraag te
beantwoorden. Voor ons is anti-Parlemen
ta.1.re aktie, aktie onder eiqen voorwaarden,
zonder partij-politieke kompromissen,
waarbij het recht op eigen verzet voorop
staat. We zijn niet blind en weten echt
wel dat in onze maatschappij de formele
politieke besluitvorming plaats vindt in
het parlement, als zodanig een niet te
negeren orqaan. Maar zonder inhoud en
middelen van aktie daarop af te stemmen
bouwen we voort aan onze eigen machts
vorlll1nq: van ànderop. Bn we zien in de
praktijk dat het doorwerkt in het parlement.

anti - parlementair
of

buiten - parlementair

zo verschilt anti-parlementaire aktie
op twee belangrijke momenten van wat
onder het begrip 'buiten-par~taire'

aktie wordt verstaan.
Buiten-parlementaire aktie is erop gericht
de parlementariêrs op hun verantwoordelijk
heden te wijzen, wat vaak zal inhouden dat
eisen op politieke haalbaarheid - en net
op wenselijkheid - worden beoordeeld en die
altijd inhoudt, dat de eindverantwoordelijk
heid in vertegenwoordigende 1ichamen en niet
bij de bevolking zelf wordt geleqd.. Volgens
ons zegt het begrip anti§arlementaire aktie
dus niets over geweld. Daarom is de tegen
over elkaarstelling van anti-parlementaire
aktie en vreedzame demonstratie misleidend.
In het artikel wordt gesuggereerd dat er
tijdens de aktie een scheiding zou hebben
bestaan tussen hen die nog wel geloofden in
de gevestigde politiek en zij die dat qeloof
allang hebben laten varen. Op het moment
dat zondag via onze eigen radio bekend werd
qemaakt, dat politici uit PvdA, VVD en CDA
met ons wilden praten, klonk van elke blok
kade ~gelach, ~nwas er niemand die serieus
op het voorstel in wilde qaan.
Direkte aktie wordt gesteld teqenover ver
breding van de beweq1ng. Als we onder di
rekte aktie verstaan aktie, direkt gericht
op her objekt en onder eigen 'VOorwaarden
(en wat moeten we er anders onder verstaan?)
dan heeft deze aktie in ieder geval duide
lijk gemaakt dat direk.te aktie en verbredinq
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e1&r zêkërniet hoevèn uit te sluiten.
Was de houding van de plaatselijke bevol
king' v&.'5r de aktie ronduit vijandig f tij
dens de aktie werden door diezelfde bevolking
melk, soep en koffie aangevoerd voor hen
die op de blokkade stonden te blauwbekken.

Niemand is geboren met een klinker in
.

Heel subtiel wordt in het artikel vreedzaam
4emonstreren in êên adem genoemd. met ver
breding alsof het louter taktiese oveJ:We
gingen zijn die je doen besluiten, die steen
maar straatsteen te laten blijven.
Niemand van ons ~s geboren met een klinker
in de hand. We zijn al tê veel journalisten
'tegenqek.omen di.. van achter hun typmachine
sclu:even dat direkte aktie niet zonder ge
w~ld kan, om vervolgens op te typen dat

het parlement weliswaar 'de zaak' heeft la
ten liggen, maar dat die s~en bedoeld is
tegen een deDlDkraties genaoen beslissinq,
tegen de rechtstaat.
Direkt anti-parlementair, vreedzaam, ver
b~ng, good-will van de bevolking en
zelfs .'op termijn gewenste effekten op de
besll\i~ming in het Parlement"', allemaal
doelstellingen van de aktie die elkaar niet
bijten.

Het -ontstaan van basisgroepen: een vergeten winstpunt

Ben ander kritiekpunt, is, dat in het arti
kel nauwelijks aandacht besteed wordt aan
de betekenis van basisgroepen voor de 1IXB.

Basisgroepen worden louter en alleen' gezien
als verqadereenheden om een aktiescenario

in elkaar te knutselen en om geweldloos
heid er in te hameren en niet als zelf--- ,standige eenheden, waarin meeqe4aCht wordt
om de aktie daadwerkelijk vorm te geven.
Bet ontstaan van ruim 200 basisgroepen in
de loop van de voorbereiding' wordt niet ge
-zien als een verbreding van de -AlCB.
Ook nu, na de blokkade van 19 + 20 oktober
"<)rden ernog overal in het land basis
groepen opqericht. Waarom toCh? Om de
moker van de geweldloosheid over te nemen?
Om mee te knutselen? Of zouden die mensen
gewoon tegen kernenergie zijn en daadwer
kelijk mee willen helpen bet kernenrgiepro
graDlllll in Nederland te stoppen?
Tijdens de voorbereiding werden besluiten
genomen op basis van algèlDene insteDlDing.
Natuurlijk zijn daarbij mensen ondergesneeuwd,
was het Uiteindelijk n~e~ meèr hün eigen
aJttie. Ook wij voelen ons teleurqesteld
over de afloop van de aktie. Maar we willen
gevoel en denken graag bij elkaar bouden.
onze teleurstellinq vormt zo tegelijkertijd
onze motivatie om het aktiemodel verder te
ontwikkelen. olllèlat, als we gaan denken4 we
beseffen dat de aktie politiek heel veel

teweeggebracht beeft. En dat lllOet vastgehou
den worden.
Hoe ziet onze - voorlopige - inschatting
van de aktie eruit?
Wij behoren niet tot de mensen die vinden
dat de aktie eigenlijk niet meer gevoerd
had hoeven te worden, qezien de behaalde
resultaten tijdens de voorbereiding. Juist
een goed verloop vonden wij belangrijk om
die resultaten vast te houden.
Als we dit konstateren en hierbovem schrijven
dat we teleurgesteld zijn over de afloop van
de aktie, waarom dan volgens ons toch geen
Waterloo bij Dodewaard?
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Onbekendheid met deze manier van aktievoeren

Johan Anita
Nijmegen.

somnige gevallen sprake van manipulatie
door het doorspelen van foutieve qe'J8vens,
_t name over aant.al.len' mensen op de bl~

kade die nog door wilden gaan. Want niet
iedereen kwam met gelijke verwachtingen
naar Dodewaard.
WondeJ;'lijk genoeg waren er groepen die,
hoewel meegewerkt aan de voorbereiding,
een blokkade van een dag blijkbaar genoeg
vonden. Daarnaast bleek de tot in, den
treure gevoerde geweldsdiskussie in de.
baslsgroep~ ons te hebben afgehouden van
andere, minstens even belangrijke, punten,
bijvoorbeeld hoe kunnen we elkaar oppeppen
als we het moeilijk hebl?en .door te gaan.
In deze onduidelijke sitwatie funktio
neerde een radio die, als toppunt van
demokraties ~elen, elk bericht dat
binnenkwam doorgaf. Ook voor de op de
blokkade aanwezige mensen direkt lrontro
leerbare onjuiste gegevens, waard09r de
zender steeds meer gewantrouwd en dus
lte kollllllUDikatie onmogelijk werd.
~ zover we kritiek hebben op de radio

~
et dat de mensen door oververmoeidheid

we 19 ~thoesiasme meer konden UitSt%'.alen.
De genstrijdige berichtgeving werd. veel
meer veroorzaakt door de gebrekkige kom
muhikatie van het tentenkaD:p en de ver

.,_~.... cnlllende blokkades naar de zender 1;.oe.
I, wa1f we ons van tevoren niet gerealiseerd
I hadden is dat het een probleem was om, in
I een situatie waarin al dan niet doorgaan

J 4 uur per dag ter diskussie stond, ieder
een bij de sluitvorming te betrekken, met

..~,,~ name de slapende mensen.
9. Daarnaast speelde psychologiese momenten

een rol die versterktwerden door technies
falen: was op de blokkades - ook tijdens
de regen - de stemming opperbest, door
het geringe bereik van de zender kreeg
men dit niet te horen op het tentenkamp,
waardoor daar de ergste verha1en over ont
beringen die op de blokkades zouden worden
geleden, de ronde deden. Naast de grote
afstand en het weer speelde ook dit een
rol bij de aflossing.
Zo zijn er nog wel meer PWlten, mar het
zijn allemaal punten waaraan gewerkt kan
worden.~ en daarom alleen 381 "een
aktie à la DodeIIfaard" niet :iDeer gevoerd
worden. Een volgende blokkade zal effek
tiever, lanqddriger zijn, wat op voorhand
zeker nJlet hoeft te betekenen dat die dan
niet meer geweldloos zal zijn.
Maar dat zoeken we zelf wel uit.

OIlldat de oorzaken van de teqenstellinq door
blokkeren of niet, vooral liggen in de on
bekendheid met deze manier Vlm aktievoeren•
wat voor .ons wil zeggen dat ze een volgende
keer vermeden kunnen worden.
Semmigen konden echt qenieten dat het basis
demokraties model niet voldeed, er smalend
een •terug naar het centralisme r aan toe
voegend.
Zonder ook maar even tot die kategorie te
willen behoren, kunnen we konstateren, dat
er een aantal feilen van het basisdemokra
ties model, zoals het tijdens" de aktie funk
tioneerde, aan het Ucht zijn qekomen.
Alles was open, alles was bediskU$siêerbaar,
wat ertoe leidde dat er steeds weer gepraat
moest Worden over doorgaan of niet.
Juist door die open struktuur vielen er met
name in de kaOrdinatie gaten, die willekeurig
opgevuld werden. Het toeval bepaalde deels
wie portofoons bedienden, waardoor berichten
van de blokkades, soms door persoonlijke over
Wegingen gekleurd werden. En zelfs was er in

. -.. .
I \,. ~ .....

,. I ._

.- +.. ~•.,
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Dodewaard bleef open
Na afloop van de aktie in Dodewaard, 18, 19
en 20 oktober, melden vertegenwoordigers van
de overheid dat de overheid tevreden was
over het verloop van de aktie. Dat is niet
zo gek als je je beseft hoe de aktie eigen
lijk verlopen is. Van een echte konfronta
tie tussen overheid en de Anti Kernenergie
Beweging is het niet gekomen.
Niet dat ik had gehoopt op een geweldda
dige konfrontatie, maar ik kan me meerdere
konfrontaties voorstellen. ZOals b.v. de
konfrontatie van verschillende ideeên over
de samenleving. Deze kreeg geen kans.
Band in hand zaten overheid en aktievoer
ders de aktie uit. Het gewapper met rode
en zwarte vlaggen werd zelfs door sommige
mede-aktievoerders afgeraden onder de woor
den dat dit een aktie tegen kernenergie
zou zijn en niet een aktie tegen "de
maatschappij", Staat kernenergie dan kom
pleet los van de maatschappij?
Is een gecentraliseerd systeem van wind
molens en zonnecollectoren dan een op
lossing? Ja, kernenrgie is gevaarlijk,
maar uberhaupt als energiebronnen in het
bezit van enkele machthebbers zijn is het
verkeerd.
In gesprekken met de ME, staande aan de
andere kant van de prikkeldraadversperring
kreeg ik niet de kans om dit standpunt
waarvoor ik 66k aan de aktie meedeed
uiteen te zetten. Regelmatig kreeg ik van
medeaktievoerders te horen dat ik er
hoorde te staan, alleen omdat ik tegen
kernenrgie was. Dit lossnijden van een
probleem uit een maatschappelijke kon
tekst komt op mij echter naref over.
Gesprekken met de ME werden mij 's nachts
zelfs moeilijk gemaakt, omdat opeens de
·symboliese blokkade die vlak tegen de
versperring van de ME was aangezet"zo
nodig 20 meter lllOest worden terugge
trokken omdat hij provocerend zou wer-
ken op de ME. Iedereen die bij de ver
sperring wilde blijven staan werd door
een vaderlijk figuur vermaand zich toch
maar achter de verplaatste blokkade te
rug te trekken. Gelijk met deze vermaning
werden wij noq eens met onze neus op het
"eenheidsgevoel" gedrukt.
Dat dit eenheidsgevoel er vaak niet was
werd niet onderkend, het werd vaak dan
maar opgelegd. Zo in de trant van "Joh,
wees nou solidair en trek je met ONS
terug. Wie ons? De heftige verschillen
van mening tijdens de diverse vergade
ringen tellen hier zeker niet meer mee.
Wat ik heb gemerkt bij de groep van wat
meer radikalere mensen is dat zij een
kater aan deze halfzachte aktie hebben
overgehouden. "Volgende keer rarmnen we
erdoor,desnoods met een klein selekt ge
zelschap",

Deze aktie mag dan vreedzaam verlopen z~Jn,

de basis voor een hard verzet is hierdoor
gelegd. Niet dat ik het daarmee eens ben.
De AKB is niet gebaat bij een kleine groep
guerillos (of hoe schrijf je dat) die de
aktie op. hun eigen houtje voeren en daarmee
de hele AKB zullen laten kriminaliseren,
zodat de Atoomlobby zich in hun handen
wrijft.
Deze voorhoedevechters zouden al gauw zon
der achterban zijn. Aan de andere kant, als
de "aktieleiders" (zoals zij door de media
genoemd worden, en misschien jammer genoeg
niet geheel onterecht) weer zo'n aktie or
ganiseren zul je wel veel mensen meekrijgen
maar zal de overheid na die aktie ook weer
zeer tevreden zijn en veranderd er weer niets.
Het zoeken is m. i. nu naar een aktievorm die
zowel het karakter van deze massale aktie
draagt (maar dan niet symbolies maar effek
tief) en het uitvoeren van kleinere hardere
akties waarbij de AKB niet gekriminaliseerd
wordt.
Maar als de volgende aktie weer zo' n symbo
lies karakter draagt, en zo los blijft staan
van de samenlevingsvorm van hede ten dage,
dan zie ik Dodewaard niet dicht gaan.
Nooit niet.
Eerder het tegenovergestelde: een symbo
liese blokkade zal'al heel gauw een
nieuwe "symboliese" kerncentrale in z'n
kielzog dragen.

Frank, Rotterdam
21-10-1980. -
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llet}(arnavalderRegelneven 
Wij, basisgroep Appelstroop/'t Jointje, hebben veel kritiek op de Dodewaard
aktie, zoals die gevoerd is. Onze kritiek hebben wij geprobeerd te ver
werken in een artikel voor Onderstroom. Maar toen bleek al gauw, dat veel 
andere stukken deze kritiek op de Voodoo-kunsten, die te Dodewaard zijn 
uitgehaald ook zouden bevatten. Reden voor ons om verspilling van tijd, 
geld en moeite te voorkomen en ons stuk in. te korten tot één kritiek-
punt, namelijk dat van de regelneven .• Dit wil natuurlijk niet zeggen dat 
wij geen andere kritiek hebben. Die hebben wij wel, zoals de ons inziens 
dubieuze rol van Radio-Aktiviteit bij het beêindigen van de aktie, de al te 
lieve houding tov de ME (ook samenzang met de ME doet het prikkeldraad ten
slotte niet smelten,nietwaar?), de onderlinge verstandhoudingen, de kater 
die wij kregen toen we merkten dat zondagavond de meeste akt.ivisten ver
dwenen waren (richting centrale verwarming draaiend op atoomstroom) etc . 
Maar voor ons sprong het punt van de regelneven er toch wel uit. Wij gaan 
ervan uit dat mensen zelf wel kunnen. uitmaken wat er moet gebeuren. Daar-
om is hetecht niet nodig dat alles tot in de kleinste details geregeld is. 

Wij kunnen ons afvragen of de effektiviteit 
van de blokkades niet gedeeltelijk gesmoord 
is in zijn eigen geregeldheid. Biermee be
doelen wij twee dingen: Ten eerste de ge
regeldheid tav de plaatselijke bevolki.ng 
en ten tweede tav de afspraken onderling. 
Wat betreft de plaatselijke bevolking valt 
op dat er zondagmorgen een langere route 
over de dijk werd gelopen. Bet argument 
was blijkbaar dat door deze manier van doen 
_de inwoners van de dorpjes waar we doorheen 
zouden hebb~n gelopen overlast. werd bespoard. 
Bet is ons nogal onduidelijk waaruit die 
overlast bestaan zou moeten hebben . We 
weten ook niet wie deze theorie bedacht 
heeft want tevoren is er alleen over gepraat of 
er gelopen of ge.fietst zou worden. Bet 
voor sODJDigen toch niet onbelangrijke ar
gument van de korste weg is helemaal niet 
ter sprake gekomen, terwijl voor mensen uit 
de buurt wel duidelijk werd dat de gekozen 
route langer was. 
Dit punt is eigenlijk van sekundair be
lang, wat veel belangrijker i s, is d.e ma
nier waarop 'regelneven' met hun mede
aktievoe.rders/sters omsprongen vlak bij 
het prikkeldraad. om de boeren in de buurt 
niet lastig te vallen was besloten om niet 
door de wei te lopen. Op zich vinden we dat 
een verstandig besluit. Onduidelijk echter 
is op welke wijze sommigen dit blijkbaar 
dachten te moeten 'regelen' • We zagen 
'ordebewaarders' de mensen persoonlijk 
uit de wei terughalen door ze gewoon mee 

@Ge.rlo 

te trekken en een blijkbaar 'superhard
nekkige overtreder' werd zelfs door 3 of 
4 mensen achtervolgd om op het matje ge
toepen te worden. 

en de rest mocht daar gewoon niet meer ko
men. Deze regelneigingen hebben al snel 

Op een bepaald moment, zondagmorgen al, 
zijn een paar mensen van onze basisgroep 
bij de westelijke blokkade verzeild geraakt. 
Daar was het zelfs streng verboden om het 
prikkeldraad te bezichtigen. Alle groepjes 
kregen een plaatsje op de dijk ~ewezen 

een heel stuk irritatie teweeg gebracht bij 
veelaktievoerders/stars die z.ich terecht 
afvroegen waar dit nu wel voor nodig was. 
Het is voorstelbaar dat in geval van 
nood-ME-ingrijpen e.d.- een georgani
seerde opstelling werkbaarder zou zijn dan 
een chaotieser verloop. We vragen ons echter 
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afof in een situatie waar nog geen enkele 
dreiging vanuit gaat, behalve in de TCJ..e
graaf c . s., een dexqelijk geregel wel ee.r
lijk ia t.o.v. andere aktievoerder/sters. 
Verder is het ook de vraag of in een even
tuele ontstane panieksituatie de geordend
heid lang zou blijven bestaan. Een duidelijk 
voorbeeld daarvan is het pad dat langs 
de groepen vrij zou moeten blijvenom zo 
nodig snel di119en en mensen te kunnen aan
of afvoeren. Bet idee van het pad is nuttig, 
~e realisering ervan onmogelijken het ~sul
taat bij paniek hoogst waarschijnlijk be
droevend. Bet willen regelen van dat soort 
zaleen veronderstelt een soort • regelneven 
met politieagent-mentaliteit': • Ik sta er
voor dus jullie hebben 'maar te luisteren" . 
Veel dajesmensen-aktievelingen zijn zich 
nu eenmaal niet bewust van de aanwez.ig-
heid of hardheid van bepaalde uit-
spraken. Bet a.rgument dat zij 
zich dan beter hadden moeten informeren 
of beter ge!nformeerd hadden moeten word.en 
heeft geen realiteitswaarde . Bet is gewoon
weg onmogelijk om tevoren zoveel mensen 
precies duidelijk te maleen wat de gede
tailleerde bedoelingen zijn. 
Van de ~~~eeste mensen die komen aletievoeren 
is hun eiqen bedoeling wèl duidelijk: Zij 
komen - of 't nu een uur o.f een week is -
omdat ze de kerncentrale weg willen hebben. 
Dè meesten hebben er dan ook geen enkele 
behoefte aan o.m gewezen te worden op wat 
ze mogen en moeten. De volgzaamheid waar
mee we vooral aan westelijke kant gezien 
hebben dat instruktie& werden opgevolgd 
is veel ~en niet eigen. Zelfs kunnen 
veel mensen zich er eerder tegen afzetten 
dan ermee te werken. Dat is uiteraard 66k 
niet de goede r~tie, maar het i .s verklaar
baar. Verreweg de meeste demonstranten zijn 
gemotiveerd, omdat ze tegen kernenergie 
zijn. Aan deze motivatie ontlenen ze een 
verantwoordelijkheidsgevoel t.o.v. de 
aktie. Zij willen dat de aktie een aletie 
tegen kernenerale is,. dat staat voorop. 
Bet gedrag van "regelneven" is niet bedoeld, 
maar komt wel over als het ontkennen van 
dit verantwoordelijkheidsgevoel. De ge-
wone kernenrgietegenstander heeft geen 
hoeders van het anti-k.ernenergiegewèten 
nodig. We klinken natuuriijk wel over
dreven, dat weten we, maar het wel het 
soort mentaliteit waarmee uiteindelijk 
figuren als Van Agt zich opwerpen als de 
redders van ".nog niet verdorven Nederland". 
Bet willen behoeden van anti-kernenergie
aleties tegen wat dan ook, - in dit geval 
gewelddadigheid - op een .manier waarbij 
mensen nodig zijn die anderep instrueren 
over hun doen en laten wijzen wij af. 
Als het moment gekomen is dat de A:KB daar 
niet meer omheen kan, dan is de AKB voor 
veel mensen dood. De kracht moet blijven 
liggen in het feit dat een - liefs grote -
groep mensen sameJt tegen iets wil ageren. 

De manier waarop dit gebeUrt moet tevoren 
wel besproken worden, maar het karakter van 
altties moet niet door een organisatie 
beschermd worden. De OR~ISATIE bestaat 
niet en kan ook niet bestaan. Br moeten 
mensen zijn die organisatortese werkza~ 

heden verrichten, er mogen echter qeen 
mensen komen die de organisatortese werk
zaamheden bij de uitvoering tegen D*leaktie
voerders beschermen. 

AD (BIJ VOORAL) BN DICK VAN 'DB 
BASISGROEP I APPELSTROeP /' t JOIN'l'JB 
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WIJ ZIJN TEGEN KERNENERGIE
Bet n&volqende stuk werd 'leschreven aan
het landelijk overle'l en aan alle """is
'lxoepen en werd ondertekend met 86 namen
(van mensen uit Nij_l En Noq Heel
Veel ADderen.

Door onze prikaktie bij Holec Nijmegen
van zo' n 156 mensen dinsdaqlll:l.ddaq, direkt
na het tentenkaDp, hebben wij gelukkiq
Weer ener'lie om het een en ander op een
r~j te zetten OVer de afgelopen aktie in
Dodewaard, en ook om ondanks ons kloteqe
voel door te 'laan!
WIJ ZIJN _ DRNEIIRGIE en willen daar
teqen knokken, dus bij deze aktie lan'l
blokkeren (en uiteraard 'leweldloos) ,
want daar 'ling het deze aktie toch om!
Maandenlang was het voor iedereen duide
lijk dat er daadwerkelijk 'leblokkeerd
zou worden. Oit in teqenstellillq tot
vorige kernenergie-akties die alleen maar
een demonstratief karakter hedden.
En juist daarom vonden wij het ook een
hartstikke 'leed besluit, in het vertrou
wen dat het ons minder machteloos zou maken
dan alleen maar lopen.
Wij, ondertekenaars (sters) van deze
brief (waarvan sommigen basisgroepen
zijn die zich langer hebben voorbereid,
en anderen kort) hebben ens echter wel
voorbereid allemaal om te blokkeren-
voor l-anqere tijd, (en niet op een aktie
weekendje) • Want dat is vanaf pinksteren
op een overigens héel 'loeie manier voor
bereid en georganiseerd, o.a. ook in de
wijken.
Toen wij zaterdag zagen dat in een mum van
tijd het tentenkaDp als een dorp uit de
grond rees, er een plee was, vliegers
de lucht in'l,tngen en b.v. Rotterdam met
300 mens.", Groningen met 200 mensen en
Amsterdam met een vrachtauto vol met een
voorraad voor minstens 9 da'len aankwamen,
dachten we "%6 houden we het verrektes
lanq vol:"
TOEN BEOON HET (en dat was erger dan de
regen) VOORSTELLEN TE REGENEN::
Allereerst werd zaterdagavond door het
Kema-voorstel enze aandacht, ener'lie en
ons entoesiasme afgeleid van het blok
~r..n met ens allen met het doel om het
zo lang moqelijk vol te houden. llat was
noq maar het be'lin, en toen was het ten
lDinste noq duidelijk dat het voorstel
van een groep kwam die sowieso tagen
blokkeren was (wat deden ze daar den
eigenlijk, verdeeldheid en twijfel
zaaien?:> •
Maar lanqzamerhand kwam verzet tegen
blokkeren stseds meer voor in eigen ge
lederen. vanaf zondaqavond 8 uur is
konstant geprobeerd met negatieve ~-

viesvoorstellen om ons op te laten hou
den met blokkeren, en hebben we moetan
knokken en schreeuwen om door te kunnen
blijven qaan.
0., massaliteit van zonda'l (wat al maan
den tevoren bekend was) werd als argu
ment gebl;u1kt~ . verder blokkeren
met de mensen die zich hadden voorbe
reid op de aktie (korte of lanqe voorbe
reiding, maar wel op blokkeren).
oe funktie van zoveel mensen op zcndaq was
heel goed als sterke start van de blokkede,
maar wij voelden en wisten dat zondagavond
pas de echts blokkllde zou beginnen.
Terwijl op de blokkades vanaf 6 uur zondag
avond een heel goeie sfeer hing (ook al
viel het niet meel, moesten tsqelijkertijd
in het tentenkamp mensen erVOOr knokken
om hen af te lossen en het edviesvoorst8l
om op te houden, teqan te 'laan. .
Het 'lin'l er toen al niet meer om. !!!!!..lIBan
.!!. door , .~ hoe bouwen .we het ~~
mogelijk af, en "q6ed" was:me't zoveel m0

gelijk mensen, met zo min moqelijk moeite
en zo synibolies moqelijk - dus. zo snel
"",gelijk.
WIJ KREGEN lIET GEVOEL llAT llIBGEIlE IlIE DOOlt
WILDEN GlUlN lIET DE. BLOKKAtlE AKTIEIl1UlKERS,
FANATIEKE ll<101lIlilAMME WAREN, EN DEGENEN
llIE DE AKTIE WILDEN l\FBREKEN DE ECHTE
AKTIEVOERDERS : :! Alle adviesvoorstellen
werden negatief gebracht. er werd niet
venuit _an "hoe houden we het zo goed
moqelijk vol", door de mensen die de
middelen hadden (radio, megafoons, ko6r
dinatiel werd niet qaprobeerd om begrij
pelijke twijfels om te zetten in positieve
blokkeerzin, maar werden die twijfels qa
bruikt om de aktie af te breken (met een
feest:) •
Oat heeft niet alleen ons, maar heel veel
mensen opqebroken. op de blokkades zelf was
er een strijdbare stemming, 'lin'l het prima
(en de moeilijkheden hadden we best kunnen
oplossen met vindingrijke ideellnl, maar wat
ons uitputte was het kenstant moeten reaqe
ren op die negatieve adviesvoorstellen.
Je moest Wi'l heel sterk staan om daar niet
door belnvloed ts worden, daarteqenin
st;and te houden. Oe negatieve be1nvloe
din'l h..eft succes qehed bij het tellen:
(overi'lens is koppen tellen een prima ma
nier CIIII ...nsen te individualiseren).
Of deze afgelopen aktie naar buiten toe
wel of niet sterk overgekomen is, staat
voor ons op het tweede plan. In eerste in
stantie gaat het er ons om Of de aktieve
anti-kernbewegin'l door deze Dodewaard-aktie
sterker qeworden is - zich sterker weet in
onze 'lezamenlijke strijd. Daarin was D0de
waard =<;>r ons belangrijk, en OP' dat punt
is deze aktie voor ons een nederlaag.
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1. Ollldat we ons na dit weekend ontzettend te
leurgesteld en JIOedelooe voelen als we be
denken dat we de strijd tegen kernenergie 
moeten voeren met een groep waarvan, on
danks voorbereJ.ding, z6 weiniO mensen zich 
ingezet hebben om lang en overtuigd te 
blokkeren - en dat is het minste waarop 
je moet kunnen rekenen tegenover zo iets 
smerigs , bedreigends en groots als kern
energie . 

2. omdat er zo weinig moeite is opqebracht 
0111 qezamenl.ijke moeilijkheden te boven 
te komen. 

3. c.Jat in de afgelopen aktie gekozen is 
voor de mensen die syupathie met de be
weging hebben - zo breed 11109alijk - en 
daarmee de ID8D&en heeft laten vallen 
dia zich wilden inzetten 0111 lang, en 
desnoods met veel moeite te vechten te
gen kernenergie. 

Wij willen dat de mensen die de blokkade
aktie negatief beiDvloed hebben onder ogen 
zien ~ daarvan de kanseltwenties zijn : 
dat de groep mensen die zich daadwerke
lijk in willen zetten voor de strijd tegen 
kernenergie, in de kou zijn gezet en ge
leidelijk af gaan haken als dit soort 
dingen vaker gebeuren. En dat een anti
kernenergiebeweging die de groep mensen 
verliest die er heel wat voor over hebben, 
een holle, zwakke beweging is - hoe 
"breed" ie ook is. 

Na de vergadering die we hadden met men
sen uit een aantal basisgroepen die door 
wilden gaan, zijn hier nog enkele aan
vullinqen op de brief. Bet was de bedoe
ling dat dit erin verwerkt zou worden, 
maar omdat de brief al qetiept bleek te 
zijn, moet het maar zo. 
- Wat ons heel erg opviel en ook veel

zeggend is, is dat er het hel e weekend 
niet over kernenrgie gepraat is! 
De geweldloosheid die belangrijk was in 
verband met de blokkade, werd doel op 
zich. Bet werd het belangrijkste boe 
ID8D&en zich gedroegen en dat de aktie 
geweldloos zou zijn, en niet hoe we 
samen zo goed mogelijk de toegangsweqen 
naar de centrale dicht konden houden. 

- Br gebeurde een aantal dingen die niet 
klopten (onjuiste berichten die doorqe
geven werden, voorstellen die verkeerd 
(veranderd) omgeroepen werden over de 
radio) . Als je mensen hierop aansprak , 
werden dit foutjes, vergissingen ge
noemd. Voor ons, en zeker nu we erop 
terug kijken zijn d1t geen toevallig
heden geweest, maar uitingen van een 
tendens, nl. dat de blokkade snel op 
moes t houden. 

Wij hebben ons hier1n gemanipuleerd en ge
bruikt gevoeld. 
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DICHT"
KAART

"DODEWAARD GAAT
DOORGESTOKEN

MAAR WIE SPEELDE ER NU VALS
"Dodewaard qaat niet dicht, daar zorgen wij
wel voor!" Fluisterend worden de wacht

woorden uitgewisseld. De deur kiert open en
de laatste twee stoelen schuiven aan tafel.
Knikkende hoofden, een paar handen die met
een "hoi" even het tafelblad loslaten.
En dan HE:r PLAN:
Welches Plan? Oh, oh, duitse infiltrant.
Lid van het westduits Schlager-potentieel,
de draufgbgers, of door weer-en-wind infor
matieverspreider van de naburige en -vooral
bevriende BI? Dat onderscheid moet gemaakt
worden. Zeker met oog op HET PLAN. Want dat
staat of valt met de volledige kontrole over
degenen die meedoen aan de aktie. Even nog
is er gepraat om van de "Dodewaard-Gaat-Dicht"
aktie een stichting te maken, omdat zo ieder
een gehouden zou kunnen worden aan de
statuten.

Ach het Flan! waarin het voorstet van de
vereniging Milieu Defensie op zaterdagavond
om de aktie maar helemaal niet te houden,
eveneens het optreden van Wiegel voor de
NCRV op maandagochtend- op aanraden van een
met de leiders sympatiserende massa-psycho
loog in deze en niet een anóere volgorde
opgenomen was.Waarin een zodanige verhouding
was uitgerekend tussen hen, die van het begin
af aan aan de rem zouden trekken en zij die
konsekwent door wilden gaan t zodat de aKtie
maandagmiddag zou aflo,Pen.
KopstUkken liepen met stoywatches en megafoons
rond. Een van hen was al te voorbarig geweest
met het keizen van het uur U en het rode
hoofd deed verwoede pogingen de schri 11e
pieptoon van het horloge met ingebouwd alarm
systeem het stilzwijgen op te leggen door het
te verzuipen. Watfbij het ook in het plan
opgenomen slechte weer f niet al te mo~ilijk

was.

Maar welk plan dan? Ach het plan! waarin een
te gering bereik van de zender subtiel
gekombineerd was met een selektief gebruik
van mobilofoons. Waarin het ontbreken van
een grote Nijmeegse tent een even ~ezelijk

bestanddeel vormde f als de keuze van het
koudste oktoberweekeinde sinds tijden (hoe
wel iedereen, gezien de prima ervaringen
tijdens het pinksterkamp, had kunnen ver
wachten dat de leiding weer een akkoordje
had gesloten met de weergoden)-
Waarin opzettelijk het tentenkamp op kilo
meters afstand van de blokkade gèpland was,
>zodat mensen na de lange voettocht de farce
van de blokkade niet meer zouden inzien.
Welk Plan ?!
Nou dat plan, waar Karel Briels jaloers op
zou zijn; dat plan, dat gigantieserf omvat
tender werd naarmate het bestaan ervan
harder ontkend werd.

sturende hand
Alles dreigde door de vingers t@ glippen.
Een aktie, zolang voorbereid, waarin zoveel
energie gestoken was, zoveel angsten ook van
tevoren doorgepraat en al half verwerkt, zot n
aktie loopt af zonder die vaak onderlinge
solidariteit van "dat hebben we weer geklaard"
simpel omdat het voor velen niet geklaard was.
Maandenlang hadden we er boven op gezeten
en nu leek het te verlopen alsof we er totaal
geen invloed op hadden. En zoals zoveel reli
gies ontstaan zijn uit het onbegrepene, on
verklaarbare verschijnselen worden toegeschre
ven aan een voor ons schepselen niet te door
gronden Sturende Hand, zo werd ook uit het

43



onvermogen uities het 7erloop van de akt.ie
door te l.ichten en de vinger te leggen M4r
waar het nodig was, uit dat onverm0gen werd
HET PLAN gebaren. Dat moest het zijn; dat
verklaarde alles en hallli in eigen boezem
werd overbodig. Alles buiten direkt gezichts
veld- en dus alle overleg buiten het over
leg in eigen basisgroep- was onkontroleer
baar en kon derhalve onderdeel zijn ~an het
plan.
Maar ,nog even over eigen boezem. Geen enkel
model biedt oplossinçten waar dan ook voor.
Bet ene model biedt slechts meer voorwaarden
en mogelijkheden voor een demokraties ver
loop dan een ander model. Maar juist een
basis-demokratles model staat of valt met
het oppakken van eigen verantwoordelijkheid.
p. •

cry'ng time
~ijdens de aktie- en waarschijnlijk ook al
daarvoor -deden oeroude liberale princ:ipes
:in het basis--demokaraties model haar intrede~

het recht van de sterkste, de grootste bek,
werd door tevelen gehanteerd als diskussie
techniek. Autonomie kreeg zo haar reaktionaire
invulling; elke autonoom z'n eigen megafoon
en de volumeknop bepaalde de winnaar.
Werd een aantal jaren geleden deze manier van
vergaderen gekrit:iseerd als een typies man
nelijk gebeuren, nu werd er met een beroep
op het recht va,n het hebben van emoties,
eenzelfde effekt bereikt.·Er werd volkomen
over lJlen$en heengewalst. die ook maar iets
positiefs te melden hadden'; it' s crying
time, en wee degene die niet even hard mee
huilde.

Aktieleiding, koórdinatie en de zender, ja
vooral de zender. aan alles en iedereen ha4
het geleqen, steeds herkenbare groepeJl, indi
viduen. En dat wat moeilijk ergens onder te
brengen was, werd onderdeel van HET PLAN.
Even voor alle duidelijkheid~ dat van dat
lopen in plaats van fietsen naar de blokkade
zodat we de farce niet zouden in2ien enzo,
dat is geen grapje aan mijn door alle kritiek
gekwetste stroomgroephoofd, nee, dat heeft
ene geluk eisende paultje letterlijk zo
geschreven.
Het vertrouwen dat opgebracht kon worden,
oversteeg vaak niet het nivo van de basis
groep. En de schijnbaar logiese konklusies
- bij een falende koördinatie en wat daar-

mee samenhangt- lijkt dan te zijn I .alle
autonomie aan de basisgroepen, weg met de
ko6rdinatie~

'ouer'- reaktie
Maar nu stokt het. Ik wilde zo doorrazen en
alle door mij als vooral oneerlijke, onre
delijke, onsolidaire kritiek op 'de' orga
nisatie, 'de' leiding. 'de' Jc.oOrdinatie mee
pakken, de gekunsteldheid van sommige kritiek
aantonen en op het totale ontbreken van
zelfkritiek wijzen bij die mensen die noch
aan de voox:bereiding van, noch aan algemene
taken tijdens de aktie, ook maar '4!in steentke
hebben bijgedragen.

~
"'"

J I,'

. "
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..
Het stokt. OOk mensen die van het begin af
aan wel solidair hebben ,meegewerkt hebben
scherpe kritiek. En eigenlijk deel ik veel
van die kritiek. Juist daarom stokt het.
Mant de konklusies zijn zo verschillend.
Of is het zelfs zo dat door een e~ste over
reaktie we elkaars konklusies niet me~
gehoord hebben? Dat zij, toen ze van de
persgroep naar Duiten toe, zonder noemens
waardige reserves, hoorden verklaren dat de
aktie een sukses was, totaal ginqen steigeren,
omdat ze het gevaar levenSfJroot achtten, dat
zo al hun moeilijkheden, kritiek en twijfels
onder t~fel zoUden verdwijnen. En zo al hun
moeite en inzet zelfs niet in onze eigen
geschiedenis zou worden opgetekend.
En, omdat je als beweging uit je eigen ge
schiedenis probeert te leren, hun ervarinqen
en daaxmee zijzelf uit -de 'beweging 'werden
gesneden.
Dat wij •••ho,ho, ik dus, totaal ben gaan
steigeren, omdat door hun houdinq ik het
gevaar levensgroot achtte, dat zo alle door
mij als positief gewaardeerde zaken, de moge
lijkheid ook om als bewegin2 verder te komen
onder tafel zouden verdwijnen. En al mijn
moeite en inzet geschrevén zOU zien op die
zwarte 91adzij, voor eens en voor altijd
bijgezet als iemand die verraad pleegde aan
de beweging, als iemand die de poppen liet
dansen volgens een strakke- en vooral qeheime
choreografie.
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voorhoede in niemandsland 
OYer 8Jl 1J$er zul.len di~ soort overwegingen 
-gespeeld hebben. Daarnaast, daaronder spelen 
natuurl.ijk politieke meningsverschillen . Die 
helemaal uit te spitten is niet noodzakelijk. 
Ik denk dat ze zich voor wat betreft de aktie 
ongeveer zo tot elkaar verhouden:" Of deze 
afgelopen aktie naar buiten toe wel of niet 
sterk overgakanen is, staat voor ons op het 
tweed~ plan. In eerste instantie gaat het er _ 
ons om of de aktieve AKB door deze Dodewaard
aktie sterker geworden is- zich sterker weet 
in onze gezamelijke strijd." (uit een open 
brief aan het Landelijk overleg en alle basis
groepen. Ben brief overigens. waarin een aan
tal zeer terechte konstateringen worden ge
doan!) Afgezien van het feit dat deze bijval 
voor het voorhoede-konsept uit wel z~er onver
wachte hoek komt, is voor mij politiek altijd 
ook, zonder eerste of tweede instantie, naar 
buiten gericht. Ik wil kernenergie tegenhouden 
en daarvoor is inderdaad een sterke en 
aktieve AKB noodzakelijk. Maar een sterke en 
aktieve AKB zonder brede ondersteuning zal 
nooit in staat zijn het kernenergie-~ogramma 
stop te leggen. Sterker nog, voor mij bestaat 
er een verband tussen een sterke en aktieve 
AKB en een brede ondersteuning, een goed
lopende winkel in niemandsland is ondenkbaar . 

hechte solidariteit 
'Het persoonlijke is politiek' - en na eerst 
orde op z.aJten te hebben gesteld, weer lang
zaam politi-ek naar buiten treden. Maar 
voorzichtig, an de kostbare verworvenheden 
niet weer te verliezen, om jezelf niet we8f 
te verliezen in 'de' politiek. Je wilt je 
direkt kunnen herkennen in de gevoerde 
politiek, want je vomt zelf de motivatie 
voor je politiek handelen ("wat betekent 
het voox- lllij") . Die s~erk naar binnen gerichte 
solidariteit. zie ik terug in een zin als 
"Of deze aktie naar buiten toe wel of niet 
sterk overgekomen is, staat voor ons op het 
tweede plan" . 
Die sterk naar binnen gerichte solidariteit 
za~ ik ook weer terug bij saamige basis
groepen. En bet was prima om die hechte 
solidariteit te zien. Maar als juist vanuit 
die houding, algem.ene taken .niet overgenomen 
worden, omdat je niet zo politiek wilt 
bedrijven, aktie wilt voeren, terwijl er, 
of je het nu leuk vindt of niet, tientallen 
zaken te regelen zijn, dan moet op z'n· Dlin!lt 
bij elk basehulderend vingertje een vraag
teken worden gezet. 

? • 

fouten en suksessen 
'De 1 leiders, wat lleb ik eraan. gedaan om te 
voorkanen dat er leiders waren? 'De' koor41-
natie, wat heb ik n.iet qedaab wat dus door 
anderen" gedaan moe;t"'Worden.? De zender 1 waar
an heb ik niet gedacht over wat je allemaal 
met een zender kunt doen? Boe zit het met 
mijn verantwoordelijkheden? 
En voor diegene die voor aktieleiders gezien 
werden1 hoe kant het dat, terwijl ik het 
zelf niet wil, en ook d.enk dat ik het niet 
ben, ik toch voor leider wordt aangezien? wat 
koord.inee.rde ik, wat ik hel91114al niet te 
koOrdineren had? Wat zond ik uit, en mis
.schien vooral, wat zond ik allemaal ,!!!!! uit ? 
Waar werden ve.rantWOOl:'delijkheden ove.rqenomen, 
die ik niet over had moeten nemen en 
niet overgenomen zou moeten hebben? En de 
rij is nog verder uit te breiden. 
Op zo ··n manier prat;en vergt, dat ieder zich 
een centimeten boven zichzelf uittilt . 
En dat is moeilijk. Maar als we de Dodewaard
Gaat-Dicht aktie met al haar fouten en sukses
sen zien als een noodzakelijke stap in de 
otttwikkeling van ons verzet, dan valt er 
ontzettend veel te leren v;m de aktie. 
Pas dan zal de Dodewaard-Gaat-Dicht aktie 
de voorwaarde vormen dat er qeen aktie 
4 la DQdewaa.rd meer gevoerd qaat worden. 
Een volgende blolckade zal effektlever en 
langduriger zijn ••• • •• • 
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Kweker · 1\'101?tfl .

België blijft een koploper op het gebied van kerritechnologie. Niet alleen wordt 25% van de
Belgiese elektriciteit door uranium opgewekt (een triest wereldrekord), ook op onderzoeks
gebied werkt men hard. Onderzoek m.n. naa; de snelle kweekreaktor. In hetzelfde kader vallen
ook de plannen om de opwerkingsfabriek "Eurochemic" te heropenen.

Nucleaire driehoek

De drieboek Mol-Dessel-Geel vormt in zekere
zin bet zwaartepunt van de Belgiese atoom
inspanningen. Op een gebied van nog geen
]5 vierkante kilometer liggen daar vijf
atoombedrijven:
-bet StudieCentrum voor Kernenergie (SCK).
-een laboratorium-kompleks van Euratom.
-twee splijtstofstavenfabrieken (IIBe1gonu-
cleaire't en tlFranco-Belge de Fabrication
de Conbustibles" (FBFC».
-de opwerkingsfabriek "Euroebemie".
Bij elkaar een atoomsentrum van wereldfor
maat.
Behalvé FBFC, dat min of lIleer kommerciêel
draait, zijn dit allemaal zwaar gesubsidi
êerde onderzoeks- of ontwikkelingscentra•

Snelle kweker

?.owel in de laboratoria van Euratom als in
het SCK houdt men zich druk bezig met onder
zoek naar de snelle kweker. Bet SCK noemt
dat zelfs onverholen "de belangrijkste ak
tiviteit". OOk "Belgonucleaire't, begonnen
als initiatief van de kernindustrie, maar
gaandeweq meer en meer in overheidshanden
gekomen, zit tot over de oren in "Kalkar" •
Deze maatschappij houdt zich beziq met zgn.
gemengde splijtstofstaven, staven die
uranium en plutonium bevatten. Precies wat
er VOOr een snelle kweker nodiq is.
"Belqonucleaire" voert dan ook de studies
uit voor de reaktorkern van Kalkar en zal
ook 40\ van de benodigde staven leveren.

Opwerking

Dat plaatst de plannen om "Eurochemie" te
heropenen ook in een nieuw licht.
"Belgonucleaire" zit nl. te springen om
een plutoniumleverancier. De oplossinq
ligt bij wijze van spreken naast de deur ••••
"Eurochemic" moet dan natuurlijk wel het
radio-aktief afval kwijt. (Zo wie zo ligt
er een forse hoeveelheid afval uit de
jaren 1966 - 1974, toen de fabriek als
i,nternationaal konsortium heeft gewerkt) •
Men denkt dat te dumpen in de Kempische
Kleilagen. Lagen die aflopen naar de
Nederlandse Kempen. Mocht er iets misgaan
dan is het dus ook nog eens zo dat waar
schijnlijk het Nederl dse grondwater
besmet wordt
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Aktie dus 

Naast de elirekte gevaren die deze be
drijven met zich meebrengen, wordt er 
daar dus keihard (door + 600 mensen) ge
werkt aan de invoering V'an de snelle 
kweker, en de daarbij horende plutonium
ekonomie. 
De Belgieee en Zuid-Nederlandse AKB 
hebben dan ook op 25 oktober een groots 
opgezette demonstratie georganiseerd. 
Deze was m.n. gericht tegen de heropening 
van "Eurochem.ic" en de opslag van atoomaf
val in de kle.ilagen. Daarnaast werd geêist 
dat het SCK een energie onderzoek centrum 
wordt, dat zich vooral met alternatieven 
bezig houdt. Dat moet mogelijk zijn zonder 
arbeidsplaatsen te verliezen. Verder was 
de demonstratie gericht tegen het hele 
energiebeleid en tegen de atoomwapens. 
De informatiemarkt, die aan de CieJD9nstratie 
voorafging, was bijzonder groots. 
Tientalle groepen, variêrend van anti
militairisten tot fietsers en dierenbe
schermers hadden er een stand. Vele duizen
den keken erbij rond. Bet geheel vond 
plaats op drie verschillende pleinen, zo
dat het niet zo goed mogelijk was een 

Bet abbonnementsgeld ··voor 1981 is nog niet 
vastgesteld. We roepen dus \~el op om je te 
abbonneren, maar we wetep. nog niet hoeveel 
dat gaat kosten. Wil je een abbonnement .. , 
s·tuur dan een kaartje naar het redaktieadr.es. 
Vanzelf krijg je dan de volgende Onderstroom 
(met een acceptgirokaart) in de bus. 
I.v.m. de bespreking van het redaktioneel 
beleid staat het .noy niet vast of er een 
decembernummer uitkomt. Mocht dat niet ge-

schatting te maken van het aantal deel
nemers(sters). In elk geval waren het er 
duizenden. (Deze massa werd overigens de 
hele dag in de gaten gehouden door een 
drietal (!) helikopters). 

Strijdbaar ? 

Met zo • n opkomst werd de demonstratie nog 
geen geweldig succes. Althans, het ge
deelte waar wij liepen gaf geen bijzonder 
strijdbare aanblik. Hen liep de demonstra
tie, en dat was het. Zingen of leuzen 
roepen was er nauwelijks bij. 
Bet enige bijzondere deed zich voor toen 
we op het punt waren, waar de route het 
dichtst langs de verschillende fabrieken 
liep1 naar Belgies gebruik was dot overi
gens nog een kilometer of drie er vandaan. 
Enige honderden demonstranten wilden er 
echter dichter bij komen en stuitten 
prompt op de Rijkswacht. Boewel er, naar 
Nederlandse begrippen, erg weinig ge
beurde, trad die stevig op. Bet begon 
ploseling van alle kanten traangas te 
regenen. Was het ook gelijk duidelijk 
waarom ze daar niet zo voor blokkeren 
zijn •••••••••• 

beuren, dan is er voor abbol)llees nog geen 
man (of vrouw) overboord. Krijg je gewoon 
het eerste nummer van 1981 gratis •• .' ••.. 

De foto .op de voor kant is .yan een spandoek 
dj,~ bij de : ak:tie ~-~1jt geraakt is: Hen wil 
de~e graag ~erug. Dus wie het in bezit heeft 
geef het even a~ de redaktie door. 
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