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SEABROOK IS OVERAL 
Voor je ligt het vertaalde aksiehandboek van de (mislukte) :poging cm op 
6 oktober J.979 (en de dagen daarna) het :oouwterrein van de 2 kernamtrales 
in Seabrook {VS) te bezetten. Het bandboek nam in de driekwart jaar voor
bereiding een belangrijke plaats in. In de strijd van de amerikaanse anti
kernenergiebeweging tegen de kerncentrales in Seabrook, is inmiddels een 
schat aan ervaringen opgedaan. Die werden elk jaar weer meegenemen bij de 
volgende aksies en opgenanen, bekritiseerd, verbeterd en aangevuld in het 
handboek. 
De Stroalgroep Stop Kernenergie Arnhem heeft, met het oog op het ultimatum 
aan de regering cm voor eirrl septE!l'ber dit jaar de kerncentrale van Dodewaard 
te hebben gesloten (anders bezetting), een vertaling uitgebracht van de 
brochure "Hell No, We YJOn't glow ! ". Deze brochure harrlelt over de bezetting 
van het aangrenzerrle terrein naast de kerncentrale in april 77 en geeft veel 
informatie over voorbereiding, training, vrierrlschapsgroepen, besluitvonning. 
In het verlengde daarvan en als uitgebreide aanvulling, lijkt het aksiehand
boek van 6 oktober, ons een zinvolle bijdrage aan de voorbereiding van de 
Dodewaard-aksie. Weliswaar harrlelt dit bandboek over de amerikaanse situatie, 
maar bijna alles gaat ook op voor de nederlarrlse situatie. Het voorkant 
hopelijk veel denk- en uitzoekwerk. 
We gaan in deze broc:hure niet in op de achtergromen van het ultimatum en de 
daaropvolgerrle openbaar aangekondigde terreinbezetting c.q. blokkade van de 
kerncentrale Dodewaard. Dat is al in arrlere broc:hures en bladen gebeurt. Zie 
daarvoor de literatuurlijst achterin. 
Als er YJOrdt ingegaan op achtergronden, dan is dat direkt gekoppeld aan taktiek, 
strategie en hoe we nou met zoveel mensen een gemeenschappelijke aksie op 
kunnen uitzetten en uitvoeren. 

De brochure bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel gaat in op Seabrook. Een verslag van d,e 3 dagen na 6 oktober, 
het aksiehandboek voor 6 oktober plus een gedeelte uit het aksiehandboek voor 
de 24 mei bezettingsakBie dit jaar. We plaatsen dit gedeelte, c:mlat het meer 
specifiek ingaat op de vriendschapsgroepen (affinity groups) , beslui tvonning, 
vragen die van belang zijn voor de bezetting, gebruik makerrl van de ervaringen 
van 6 oktober. Verder een verslag van de 24 mei aksies (heel interresant ~) • 

Het tweede deel richt zich op Dodewaard. Een artikel wat hopelijk een positieve 
bijdrage aan de diskussie kan leveren over uitgangspunten van de aksie met 
daaraan gekoppeld een p:>ging tot middelerrliskussie. Centrale lijn ? lbe breed 
is breed? 
Een aantal foto's zijn opgencmen vanuit verschillerrle hoeken cm je een beetje 
een beeld te geven hoe de boel er uit zag op 27 mei j .1. tijdens de aksie van 
Breek Atoanketen Nederland (BAN). Er 'WOrdt op dit nane:nt van de kant van de 
autoriteiten hard gewerkt an de centrale ekstra te beveiligen (driedubbel hek 
elektronies bedierrl enz.) Lees de kranten en ga zelf eens kijken (P.S. 4 okt. 
is nationale kijkdag. NeEm je fototoestel dus mee) • Als losbladige bijlage zijn 
een aantal gedetailleerde kaarten van de angeving opgenanen. 
Verder ook kaarten van lbrssele, Petten en Almelo (weliswaar verouderd, maar 
toch) , want met de Dodewaard aksie houden de aksies niet op ! Een juridies 
stensil voor als je opgepakt YJOrdt, iets over de giroblauw-aksie tegen Dode
waard, kontaktadressen in 't larrl en een literatuurlijst besluiten de hap. 

Lees ze en als je kritiek en aanvullingen hebt 
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Groetjes 

Johann, Lina, Allard 
Barbara en Marja 



WE LEVEN ALLEMAAL IN SEABROOK 
Deze inleiding op seabrook is gemaakt met behulp van een hoofdstukje uit het 
handboek,getiteld: "We all live in Seabrook" ,aangewld met een artikel uit: 
1 t Kan Anders ,met een verslag van de oktoberaksie 1 79 

seabrook,een stad met 6000 inwoners en gelegen op het zuidelijke eirxi van New 
Hampshire 1 s 18 mijl lange zeekust,is een voorbeeld van wat de energiei.rrlustrie 
en de regering beschouwen als een ideaal bouwterrein voor een kerncentrale: 
een kleine -uit te breiden ?- stad met een eoonne hoeveelheid water voor koe
lingsdoeleirxien(het ligt namelijk aan de kust,zie kaartje ) ,toch vlakbij 
dichtbevolkte gebieden waar electriciteit gebruikt wordt.De 'Public service 
Ccmpany of New Hampshire • ( PSCo, een particulier nonopolie ) bouwt hier haar 
tweeling 1150 megawatt kerncentrales.De bouw begon in 1976 en de eerste van de 
twee kerncentrales met volgens schema in 1983 beginnen te draaien. 

Seabrook is verre van een ideale plaats an een kerncentrale te bouwen.De 
kwetsbare ecologie van het noeraslam kan noch de bouw noch het in ~ijf 
zijn van de centrale verdragen.Het koelwater van de reaktor wordt 39 wanner 
teruggepant in de ocaan.Dit zal een waardevol broedgebied van kreeften en vis 
schade aanbrengen.Het kustgebied is gevoelig voor aardbevingen: recentelijk 
zijn er enkele geregistreerd in Seabrook.Tenslotte is het kustgebied van New 
Hampshire en Ma.ssachusetts een belangrijk rekreatiegebied.In de zater neemt de 
bevolking met tierxiui.zernen toe en zal dus in het geval van een reaktorongeluk 
het orm::>gelijk zijn ante evalueren. 

De inwoners van seabrook hebben twee keer tegen de kanst van de centrale in 
de stad gestemi, evenals 7 anliggerne steden.Verder zijn er procedures aange
spannen, maar alle zomer resultaat.De bouw gaat door en de inwoners van Sea
brook meten ervoor betalen. Voor de bouw heeft de PSCo 1.137.000 liter water 
per dag noclig,te-rwijl er eigenlijk een gebrek aan water is voor de atgeving. 
Hier hebben de inwoners van Seabrook en het nabije Hampt.on Falls ook tegen 
gestemi, maar het heeft niets geholpen.Ook zijn de elektriciteitstarieven 25% 
anhooggegaan an de bouw te financiëren~ 

De strijd tegen de bouw van de kerncentrales gaat echter door.Naast verschil
lerne procedures worden er ook aksies gevoerd bij de in aanl:x:>uw zijme centra
le.Hieromer volgt een kort overzicht van de verschilieme akties. 

-verschillende groepen die tegen de bouw waren hebben zich in 1976 vereni~ 
in de 'Clamshell Alliance' .Deze federatie van anti-kernenergiegroepen or
ganiseeJ:de dem:mstraties , alternatieve energiena.rkten, voorlichtingen e.d. 

- 1 augustus 1976 werden 18 inwoners gearresteerd bij de eerste 
aktie van de Clamshell Alliance bij het bouwterrein. 

-22 augustus drongen 180 mensen het terrein 
op en werden gearresteerd. 

-23 oktober bezochten 3000 mensen een alter
natieve energiena.rkt in Hampt.on Beach State 
Park. 

- 30 april-I mei 1977 bezetten 1414 mensen 
het terrein naast het eigenlijke bouw
terrein in een openbaar aangekorxligde 
aksie, werden gearresteerd en 13 dagen 
vastgehOlXlen in kazernes van de Natio
nale Garde. Voor een uitgebreid verslag 
van de voorbereidingen,de aktie en een 
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evaluatie zie: 
Van Protest tot Verzet;Seabrook, april 

1977 ;voorbeeld van een geweldloze ter
reinbezetting.(zie litteratuurlijst) 

-in het voorjaar van 1978 worden er 
verschillerne acties uitgevoerd. 



- op 24 juni 1978 houden 18000 mensen een legale deoonstralie bij het bouw
terrein. 
- 1 maart 1979 blokkeren ong. 400 mensen een paar uur de weg an te verhin
deren dat het eerste reaktorvat op het b::luwterrein kant.160 mensen worden 
gearresteerd. 
-de aktie van 6 oktober 1979 ( waar dit vertaalde handboek dus CNer gaat ) • 
Bieromer een verslag uit 't Kan Atx:lers ( blad van de Werkgroep voor Eko
logie,Pacifisme en Socialisme :WEI?S ) 

de aktie '1/./.. tl 1 / 
C 11111~ Nnaf.RS, TIQ9 'ff<J 

In bet voorjaar werd de Coalition for Direct 
Action at Seabrook in bet leven geroepen. 
Deze begon in alle openheid de bezetting 
voor te bereiden. Het terrein zou bezet wor· 
den om verdere bouwwerkzaamheden 
onmogelijk te maken. Op de plaats van de 
centrale zou de wereld getoond worden hoe 
een gemeenschap demokratisch en op basis 
van vernieuwbare energiebronnen opge
bouwd kan worden. Er werd besloten dat 
er geen geweld gebruikt zou worden, maar 
dat het waarschijnlijk nodig zou zijn om het 
hek kapot te knippen, aangezien •wij niet 
kunnen vliegen. ons niet als moDen door de 
grond heen kunnen werken, en ze ons ook 
niet door de poort naar binnen willen laten•. 
Alle deelnemers aan de bezettingsaktie 
hadden zich voorbereid in zogenaamde 
'affinity groups• volgens anarchistisch model 
uit de Spaanse Burgeroorlog.. Deze groepen 
opereren tijdens de aktie autonoom binnen 
het van tevoren op demokratische wijze vast 
vastgestelde kader, en vormen tevens de basis 
van het demokro~tische besluitvormingspro
ces binnen het grote geheel. 
Op vrijdag S oktober verzamelden ruim 3000 
mensen zich in twee kampementen, ten 
noorden en ten zuiden van het bouwterrein. 
De laatste voorbereidingen werden getroffen, 
de laatste beslissingen genomen, en •s mor
gens voor zonsopgang werd de centrale van 
twee rijden benaderd door bos en moeras 
waarbij door de eersten bruggen gestage~ 
m~sten worden. Boven het gebied cirkel
den helikopters om de bewqingen van 
de aktievoerders te volgen. In de achterhoe
de zorgden mensen voor de kommunikatie 
voedseJvoorzienina: en de opvang van nieuw~ 
mensen. 
Aan de andere kant van het hek kvonden 
zich 500 man politie (uit S verschillende 
staten) en Nationale Garde. De eerste poging 
het terrein te betreden werd met zeer veel 
politiegeweld afgeslagen. Daarbij werd vooral 
gebruik gemaakt van Chemic:al Mace (che
mische knuppel), een stof die van korte 
afstand in het gezicht gespotea wordt ea 
waarbij het slaebtoffer door de pijn onmach
tig wordt, niets meer kan zien en ademha
lingsmoeilijkheden krijgt (in Nederland is het 
een verboden wapen). Ook het gebmik van 
traangas, waterkanonnen, wapenstokken en 
honden werd niet geschuwd. 

De mee~te demonstranten werden voor het 
eerst 1ekonfronteerd met een dergelijke 
overmaat aan reweld en wisten nauwelijks 
hoe zij er op moesten reageren. De organi· 
satie en koördinatie van de aktie was dan 
ook al spoedig ver te zoeken, en de pogingen 
op de eerste dag mislukten. Door de ervarin
gen van die eerste dag wijs geworden. verlie-

pen de altties in de daaropvolgende dagen 
veel beter. 
Telkens opnieuw werden op verschillende 
plaatsen pogingen ondernomen het terrein 
te bezetten. Demonstranten werden door de 
politie tot op kilometers afstand van het 
terrein achterna gezeten. Wie door de politie 
alleen aangetroffeh werd in het bos of op het 
moeras, kon rekenen op een fors pak ram
mel. 

Een jongen werd door drie politieagenten in. 
elkaar geslagen, drie meter van een stenen 
heJling naar beneden gegooid en bewusteloos 
achtergelaten. Het was langzamerhand duide
lijk wat de taktiek van de Staat dit keer was. 
Het was dit keer keer expliciet niet de be· 
doeling om grote aantallen mensen te 
arresteren, maar om door een ovrrmaat aan 
geweld demonstranten nu en voor volgende 
keren af te schrikken. De politieagenten 
hadden dan ook hun naambordjes en regis
tratienummers afgeplakt, om aanklachten 
tegen hun gewelddadig optreden te voor
komen. Veel demonstranten mot'sten in bet 
ziekenhuis worden behandeld. Twee van hen 
waren er zeer emstig aan toe. In het totaal 
werden slechts 12 mensen gearresteerd. 
Met wilde akties werden vooral die mensen 
er uit gevist die in het bezit waren nn draad
tangen, zodat zij aangeklaagd kunnen wor
den wegens moedwillige vernieling van eigen
dom. Zij zuUen op forse straffen moeten 
rekenen, ook al in het kader van de afscbrik
kingstaktiek. 
Na drie dagen van hernieuwde pogingen 
waarbij hier en daar het hek over grote 
lengte werd neergehaald (een ploeg arbeiders 
was permanent in de weer om het hek provi
sorisch te repareren) besloot de Coalitie op 
maandagavond de direkte akties bij het 
bouwterrein stop te zetten. Tegelijkertijd 
werd echter besloten om de Coalition for 
Direct Action te Jat~n voortbestaan en 
onmiddellijk te beginnen met het voor
hemden van een nieuwe, nog massalere be
zettinppoging in het voorjaar. De dagen 
daarna werd aUe aandacht gericht op het 
ondersteunen van de mensen die gearres
teerd waren. Zo werd op dinsdagmorgen de 
toegang tot de rechtbank geblokkeerd 
zodat de anestanten niet aaJlleklaagd kon
den worden. 
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beooroeling 

Het terrein is niet bezet. Toch kan niet 
van een mis!ukkiftl gesproken worden. Vele 
lessen zijn geleerd, veel ervaringen zijn opse
daan. 
In de eerste plaats is het belanpijk om vast 
te stellen dat de n:akties van het publiek 
overwegend positief waren. De plaatselijke 
bevolking. waarvan een aantal ook al hun 
land ter beschikking hadden gesteld, onder
steunde de aktie daadwerkelijk door in J")te 
hoeveelheden voedsel aan te dragen en voor 
warme kleren te zorgen. Blijkens een en
quete. gehouden onder de bevolking van 
New Hampsh.ire en het aangrenzende 
Massachussets, vond tweederde van de men
sen bet aktiemiddel van terreinbezetting 
akseptabel. 
Ook pers en televisie reageerden door de 
bank genomen nogal positief (wat mede te 
danken zal zijn aan het feit dat het politie
geweld niets en niemand ontzag, ook ae 
joumalisten kregen de volle lading). lfet 
vooraf aankondigen van de aktie - er was 
zelfs een Itempleet handboek uitgepen -
heeft in zoverre gewerkt dat het iedereen 
duidelijk geworden is van welke zijde het 
geweld afl omstig was. De keerzijde van de 
medaille van openbaarheid is natuurlijk dat 
de andere kant zich in aUe rust kan voor
bereiden. Het betekent dat er veel meer 
mensen nodig zuUen zijn om een dergelijke 
aktie te doen slagen. Het is belangrijk dat et 
nu een groot aantal mensen blootgesteld zijn 
geweest aan dit politiegeweld. Zij zullen de 
volgende keer \·eel beter weten hoe te rea
gt'ren en zij kunnen hun ervaringen verder 
wrtelleu, zodat de voorb~reidingen voor 
volgende keren ,·eet beter zat zijn. 
Het principe van de 'affinity group• als 'basis
eenheid werkt goed. ledete demonstrant 
be.eft eeD aantal mensen waar hij of zij 
op terug kan vanen, niemand raakt verloren 
in de grote massa. Een goede besluitvormina 
is gegarandeerd omdat op de besluitvormen
de vergadering de vertegenwoordigers van de 
groepen weten wat er in hun groep leeft. 
Al$ alJes JQCd werkt dan is er ooit geen 
demonstratieleidina; nodig: alle belangrijke 
bestuiten worden genomen door de groeps
vertegenwoordigersvetpdering. en ,eduren
de de aktie beslist elke aflmity sroup zelf 
wat er moet gebeuren. 
Bij deze aktie mankeerde er nogal wat aan, 
vooral omdat vele groepen pas een of twee 
dagen van tevoren Jevormd werden, waar· 
door de eenbeid er nog niet meteen was. 
Ook bet nemen van sneUe beslissingen lever
de problemen op, waardoor een specifieke 
aktie weliswaar goed ingezet werd, maar na 
een eente verspreidina door de politie geen 
gekoorctineerd vervolg had. 
Al met aJ is er een schat aan ervaringen 
opgedaan, niet alleen wat betreft te gebrui
ken taktieken, maar vooral ooit inzicht en 
ervaringen met besluitvormingsprocessen en 
kommunikatieproblemen in srote groepen. 
Toekomstige akties zoals deze zullen zeker 
kans van slagen hebben, omdat steeds 
meer mensen er van overtuigd raken dat 
demonstro~ties alleen niet voldoende zijn. 

PlETER LAMMERS 
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AFFINITY GROUPS 
Het begrip affinity groups dateert uit de Spaanse burgercx>rlog. De behoefte aan 
kleine groepen met individuen die een direk.te bijdrage doen in een grotere orga
nisatie was toen net zo belangrijk als nu. 
Affinity groups kunnen gezien 'WOrden als groepjes vrienden en vriendinnen rond 
verschillende aspekten van hun leven. Mensen kunnen samen zijn cm:lat ze een 
gemaenschappelijke politieke theorie hebben. Samlige groepen kunnen zich vennen 
n.a.v. een gezamelijke roeping en/of mensen die in eenzelfde huis of kannune 
'WOnen kunnen een groep vennen. 
waardoor een affinity group verschilt van een bijeenkanst van vrienden, is het 
geneenschappelijke doel waarop zij hun energie richten. In Spanje vormien mensen 
groepenantegen de fascistiese staat van Franoo te vechten. In de anti-kernenergie 
beweging zooeten we groepen vennen an de inhumane plannen van de nucleaire industrie 
en de regering (die dit ondersteunt) te bevechten. 
Door een affinity-group struktuur te gebruiken in een grote aksie, kan een grote 
terugval zoals in vroegere aksies en organisaties worden voorkanen. Affinity
groups staan individuele autonanie binnen de grotere organisatie toe. In grote 
groepen neigen individuen ertoe hun identiteit te verliezen. Het is gemakkelijker 
voor de meeste mensen an hun mening te uiten in vertrouwen, onder vriend(inn)en, 
dan in een grote groep onbekende mensen. Deze meningen kunnen naar voren kanen an 
beslissingen te nemen over een gezamelijk doel. De doelstellingen van de aksie 
van 6 oktober zijn op zo'n manier tot stand gekanen en zijn opgeschreven in het 
handl:x:>ek. 

VOORBERE I Dl NG 
Mensen die aan de aksie deelnemen, zouden zooeten deelnemen in een affinity group 
of er zelf één oprichten. 
Affinity groups zouden zooeten deelnemen in de voorbereidingsvergaderingen van deze 
aksie. Onze kracht en het sukses ligt in de mate van begrip door elke affinity 
group van onze doelstellingen, nogelijke strategiën en geweldloosheid. De voorbe
reiding van affinity groups is een zooeilijke en veelvergende taak. Maar, an deze 
aksie reeël te maken, zooeten we de veran'bJI:X>rdelijkheid op ons nemenante begin-

nen met en het behouden van een r----------------:--------, 'stralend effekt' van de voor-
bereiding. 
Voorbereidingsgroepen zooeten 
meer beginnen an als bron te 
dienen voor mensen die, als ze 
al naar een voorbereidingsver
gadering zijn geweest, naar hun 
atgeving en buurten terugkeren 
an meer mensen voor te bereiden, 
die op hun beurt weer mensen 
voorbereiden, enzovoort. 
Het belang van scmnige univer
sele aspekten van deze voorbe
reiding "WOrdt duidelijk. 

cm de kontinuiteit te verzekeren en an het benodigde vertrouwen (tussen relatief 
vreemlen) te krijgen, 'WOrdt deze schets gepresenteerd als een handleiding voor 
mensen die meewerken in de voorbereidingsvergaderingen van de affinity groups. 
Het meeste van de ba.sisinfonnatie is verderop in dit handboek te vinden. De manier 
van 't naar voren brengen hangt af van de vaardigheid en kreativiteit van de indi
viduele voorbereiders. 
Als aanwlling op de aanvangsvoorbereiding in een regio, en vervolgens dienend 
als een bron voor nieuwe voorbereiders, zooeten regionale voorbereidingsgroepen 
werkplaatsen koordineren die uitgebreide infonnatie over specifieke onderwerpen 
kunnen geven, als geweldloos reageren en -taktieken, fysieke en geestelijke voor
bereiding, enz. Deze groepen zooeten ook voorzien in regionale infonnatie over 
projekten, regionale strategiën, logistiek, enz. voor voorbereiders. 
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1. affinity groups 
- wat zijn ze ? 
- waaran vorJ.lell we ze ? 

' .. 

- b:>e aksies van affinity groups het totale sukses van de aksie heinvloeden 
- besluitvonn:i.ng 

2. waaran juist nu direkte aksie in seabrook ? 
- overzicht van de strijd tegen Seabrook 
- mislukken van de legale wegen 
- noodzaak van direkte aksie 

3. de aksie 
- doelstellingen 
- waaran geweldloze strategie ? 
- taktieken: :oon-violent defense 

non-violent resistance 
belang en kracht van kollektieve oplossingen 

- logistiek (militaire tetm, betekent zoiets als troepenverplaatsing, verzamel
punten, routes naar het bouwterrein, bestariningen) 

- msdiese, juridiese en aanwllende infm:matie 
- reaksie van de autoriteiten: bedreigingen 

leedvel:maak, kleineren (co-optation) 
intimidatie 

- besluitvonn:i.ng voor de regio's, de koalitie 
- tijdens de voorbereiding 
- tijdens de bezettingsaksie 
- snelle beslissingen 

4. erbij betrokken raken 
- de koalitie en regionale uitstraling 

affinity group voorbereiding en- oprichten 
~liciteit en voorlichting 
bijeenbrengen van geld 
logistiek 

- i.rrlividueel en affinity group nivo 
aanwllingen en basisvaardigheden· 
transport 
fysiek gezord zijn 
ondersteuning 

DE AKSrE 

In het aksiehandboek voor 
24 mei, wordt uitgebreider 
en diepgaander ingegaan op 
opzet van affinity groups, 
werkwijze en besluitvorming 

Het doel van de 6 oktober bezetting is an de Seabrook centrale te sluiten door 
geweldloze, fysieke stopzetting van de bouw. Ons streven is an geweldloos de 
nucleaire lx>uwplaats binnen te dringen en de bouw te voorkanen door daar te 
blijven. 
Onze kracht ligt in ons aantal, in ons besef en begrijpen van elke affinity 
group van de doelstellingen en nogelijke strategiën en in onze verbintenis an 
ons te onthouden van elke vonn van geweld. De kollektleve en gewldloze opzet 
van deze aksie sluit alle wapens uit. Gereedschap zoals ladders, schoppen en 
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draadtangen kunnen noodzakelijk zijn an toegang te verkrijgen tot 
de lx>uwterreinen. Het doel van onze aksie is noch het provoceren 
van gevechten, noch het gearresteerd \<.'Orden. Eerder is onze visie 
an in samenwerking met de plaatselijke bevolking, een anti
nucleaire gemeenschap met mensen die bouwen, lx>eren en leven te 
kreeëren, naar het m::del van de sukselvolle europese bouwplaats
bezettingen (Wyhl (Zuid Duitsla.rrl) en Marckolsheim (Frankrijk). 

Voorgaande burgerlijke ongehoorzaamheidaksies bij Seabrook hadden 
tot doel het nucleaire vraagstuk bij het publiek bekerXl te maken. Het arresteren 
van honder:den mensen was het centrale elanent van deze aksies, met grote invloed 
op de media en van simboliese waarde. 
De 6 oktober aksie zal een verlaten zijn van de taktiek van burgerlijke ongehoor
zaamheid. Ons sukses kan niet gemeten \<.'Orden in tenoen van si:mboliese waarde, noch 
invloed op de media, noch aantal gearresteer:den. Ons sukses hangt af van onze 
effektiviteit an verdere bouw te blokkeren en onze I1Dgelijkheid an dit te doen op 
een kollek.tieve en geweldloze manier. 
Deze verschillen net voorgaande aksies - in doelstellingen en kriteria voor sukses -
maken een aantal belangrijke veranderingen in de gebruikte struk.turen en strategiën 
in het verleden noodzakelijk. Onze beslissing an Seabrook te sluiten, waarin homer
den miljoenen dollars zijn geinvesteer:d, zal door de autoriteiten harder worden 
tegengewerkt dan ooit de amerikaanseanti kernenergie beweging heeft ondervorrlen. 
Dit verzet van de staat kan de vonn aannemen van intimidatie van irrlividuen, 
mediakampagnes an de bezetting in diskrediet te brengen (kriminaliseren) , aan1xx1 
van steekpenningen, vernietiging van organisatie en kamlmik:atie, infiltratie, 
fysieke repressie en andere methoden. 

We kunnen deze veelheid van bedreigingen aan als bij 
elke bezetting, de affinity groups en regio 1 s inia
tieven nemen en als we ons bewust blijven van onze 
belangrijkste krachten: solidariteit, eenheid in 
doelstellingen en grote, gekonsentreer:de aantallen 
van mensen die samenwerken. 
Het raa:rm.Erk van de aksie is een poging an iniatief 
en kollektiviteit te bewaren. Het is gebaseerd op 
regionale klusters die veel beslissingen :nanen over 
organisatie, verzamelen, benaderings- en bi.nnerdrin
gingstaktieken en over lnlwplaatsbestanningen en 
aktiviteiten. 
Ons sukses hangt af van hechte koördinatie van de 
regio 1 s, zodat onze hele kracht simultaan gedragen 
t-.'Ordt door aangrenzende sakties van de bouwplaats 

(verduidelijking vertalers: elke kluster heeft de verantwoordelijkheid over een 
sektie van het bouwterrein) • 
Irrlividuele groepen staat het vrij an elke aksie te orrlernemen die de bezetting 
ten goede kant en overeenkant met onze basisideeën van kollektiviteit en geweld
loosheid. Echter, de centrale grolrlslag van deze bezetting is gezamelijke aksie 
door grote, regionale klusters (enkele duizenden mensen per kluster). 

ORGANISATIE EN VERZAMELEN 
'lbt nu toe hebben enkele inwoners van Seabrook het gebruik van hun land voor de 
bezetting van 6 oktober aangeboden. Dit 1a.rx1 en ander 1arrl op voetafstand van de 
centrale, zal gebruikt worden als primair organisatiegebied voor 6 oktober (voor 
tentenkanp en laatste besluiten) • 
Gezien de kwetsbaarheid van een aksie die geheel afhangt van de beschikbaarheid 
van land aangeboden door êên of twee dozijn lokale bewoners, is er een reserve 
organisatie regeling voorbereidt. 
Dit reserveplan betreft kampeerplaatsen voor gebruik vrijdagnacht op niet meer 
dan één uur rijden van het bouwterrein. Zater:dagochterrl zullen hlssen en auto 1 s, 
bestuurd door affinitygroup ondersteuners, de bezetters op verzamelpunten afzet
ten, die binnen voetafstam van de bouwplaats liggen. 
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24·25 MEI 

Er w:)z:dt een lijst genaakt van alle verzamelp.mten die 
publieke- of semi -plblieke gebieden zijn (parkeerterrei
nen, weilanden, ••••• ) , die elk gn:lOt gerx>eg zijn an 
duizerden mensen te leurmen herbergen. 
Elke regionale kluster zal waarschijnlijk 2 of 3 keuze
negelijkheden reDeten hebben voor het verzamelp.mt. De 
uiteindelijke keuze wordt ganaakt vlak voor de aksierlag. 
De eksakte lokatie van regionale primaire en reserve
organisatie en uogelijke verzameli=UJlten, w:)z:dt ganaakt 

door de logistiek-vertegerMXJrdigers van de regio's en de logistiek groep, be
staande uit mensen uit de CJ19!VinJ. 

(vervolgens is er een grote gedetailleetàe kaart opgeu:men van de wijde CJ~Çeving 
van het lx>uwterrein met daax:op aangegaren 35 uogelijke verzamelp.mten) 
VERZNmLPUNl'EN : 

- plaatsen waar auto's naar toe kunnen rijden, kunnen st:q:p:m. an mensen te 
drofpen. - scmnige van deze kunnen gebruikt 'liOrden als parkeerplaats en 
arders - als dat noodzakelijk m:x:ht blijken - auto's in de berm 

- openbaar of sen! -openbaar: (verkeers) klaverbladen, leeq{onbel:x::u\d) lan:l, 
parkeerterreinen, bennen 

- opritten van wegen, k:ruispmten, paden/wegen naar het lx>uwterrein 
(uogelijk J:X>litieversperringen bij de opritten van die wegen ! ) 

- elk noet groot geooeg zijn voor enkele duizerxien mensen 
- de regio's noeten de nDgelijke verzamelpw1ten bestuderen en tegen elkaar 

afwegen. MJgelijk zelf zoeken naar aidere verzamelpunten die niet op deze 
lijst staan. 

T- ,~ 
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NADEREN EN BINNENDRINGEN 
OVer land kan het bouwterrein vanuit het rxx>rden, zuiden en westen bereikt 'WOrden. 
Er zal minstens éên verzamelpunt per naderingsroute m::>eten zijn. Regio's zijn ver
antwoordelijk voor het opstellen van routes van hun verzamelplek tot hun sektie 
van de hekken van het bouwterrein, daarbij bijgestaan door de logistiek groep. 
Het is waarschijnlijk dat de p:>litie enkele wegen zal afzetten. Elke regio m::>et 
dan ook vooraf een snelle beslissingsmetb:de voorbereiden an de ·route te verande
ren of an geweldloze manieren uit te vimen an langs/of door de p:>litieafzetting 
te kanen. Het achter de hand hebben van drie of vier alternatieve routes of het 
afvaardigen van een taktiese groep, zijn nDgélijk.e oplossingen. Deze plannen 
zullen worden gekoördineerd tussen de regio's in een bijeenkanst van regionale 
vertegenwoordigers v66r de aksie. 
De algarena strategie van binnendringen is een massale hekamrerwerping langs het 
smalste deel van de bouwplaats bij de kernkonstruksiezOne. Zo'n anverwerping 
stelt velenensen in staat an gezaJ.telijk ret terrein op te lopen en zo bloot
stelling van individuen tegen p:>litiegeweld of isolatie van de rest te minimali
seren. Dit kan op die punten gebeuren waar de p:>litiekonsentratie zo laag is, dat 
het kan zomer gevechten met de p:>litie. 
OVer het alganeen is de hoogte van de hekken in dit gebied 1. 80 tot 2. 40 meter. 
Elke regio m::>et ervan verzekem zijn dat gereedschapan het hek neer tehalen, 
genoeg verspreid zijn. Regio's of groepen doe arrlere middelen willen gebruiken 
an het hek te passeren, zouden dit m::>eten kOÖrdineren met andere regio's. 

DODEWAARD 
EXTRA VU/14 
BEVEIUGD 

Van onze C:GI'ftSpeadent 

AaNHEM- De Gemeensçbappe
lijke l<'emt:nergiecentnle Medet
Janel (GKN), exploitmie Yan de 
kentenergi~entrle Dodewaant is 
bezig «ie eentnle atra te beveili
gen. De maatregelen worden ge
troffen JOet bet oog Of een VOGr 
okto~ aangekondigde beJetting 
VllD ~t terrein van de eentrale door 
de Anti-Kernbewe&iol Nederland. 

Het is nDgelijk dat de autoriteiten aan de bestaande 
hekken nieuwe hekken toevoegen an zo een 'b.lfferzöne' 
voor hen te kreeëren. (NA'IO-draad (zo scherp als 
scheennesjes (zie foto's) of 'gewoon rolprikkeldraad). 
Deze versperringenkurmen gemakkelijk van de éne op de 
andere dag opgezet worden. 
· ROlprikkeldraad kan doorgeknipt worden met draadscharen 
of platgedrukt worden tegen de grom met houten planken. 
(aanvulling vertalers: NA'10 (ook wel ha.:rm:>nika-)draad, 
staat onder grote (trek'} spanning. Gevolg hiervan is, 
dat bij doorknippen, het draad alle kanten opvliegt. 
Dit is levensgevaarlijk ! Oppassen dus. Een manier an 
het door te knippen, lijkt ons, aan beide kanten van 
het door te knippen draad een kabel met haak in tegen
gestelde richting erop te zetten en aan te trekken door 
mensen. Als dan het draad doorgeknipt wordt, ken het 

De toegattgswegen tot de centrale draad niet wegvliegen airlat het vastgelDuden wordt door 
word• Yan stevige metalen hekken de kabels. Dan langzaam vieren, en de weg is vrij • ) 
voorzien, die vanuit de centrale ceo- We zullen het hek merken (kleurzönes) door de regio's 
pend en gesloten kunnen worden . ...._ __________ __, (elke sektie eigen kleur)an zo ieder te helpen opnieuw 

kontakt te maken met bekenden in de chaotiese versprei
ding gedurerrle de nadering. Regionale klusters noeten proberen altijd bij elkaar te 
blijven ! Regio's kurmen ook hergroepringsgebieden aanwijzen, weg van het hek. 
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Er zijn drie prioriteitennivo's voor gebieden die bezet kunnen worden. 
Eerste prioriteit: de atoc:m-konstruksiezofie 
Dit gebied anva.t de konstruksiegebieden van beide raaktoren en de vitale hulpgebou
wen en l::ouwwerken, sanen met bouwkantoren en gereedschap plus magazijnen voor de 
ooodzakelijke aanvullingen en orrlenielen. 
Bezetting van de sleutelsektles van deze zOne is de beste plaats an verdere bouw 
te voorkanen, cnrlat het zeer noeilijk of omegenlijk zal zijn an ons te laten zitten 
en door te werken (tussen ons in) • 
Tweede prioriteit: niet atanai.re-, aangrenzende gebieden 
Als bewakers de kerncentrale arm-in-ann bewaken, of hûÏÏ verspreidingsmethoden dit 
deel van het terrein onbereikbaar maken, noeten we proberen an aangrenzende gebie
den te bezetten, die vitaal zijn voor de bouw. Deze gebieden zijn meer geografies 
gekonsentreerd dan de derde prioriteit en zijn dus gemakkelijker te lalden. Hun 
nadeel is echter dat voor scmnige geldt dat middelen kunnen worden bedacht an door 
te werken ook al zitten we daar. 
Derde prioriteit: ~enblokkade 
Als bewakers het gehele terrein arm-in-ann bewaken, moeten we de centrale afsluiten 
door alle ingangen te blokkeren. Het problean is dat deze gebieden noeilijk te ver
dedigen zijn en weinig gelegenheid bieden an een gemeenschap op te lx>uwen. En verder 
() kunnen ze er met een beetje IlDeite anheen. 
Dus, voorkalen van de bouw maakt blokkade van alle vijf toegangsweg-en nc:xxlzakelijk 
op grote afstand van elkaar. In elk geval :moet onze lokatie afhangen van waar \'.te 't 
beste de bouw·oplx>uden. Als we gedwongen worden tot een lager prioriteitemti.vo, 
neeten we blijven uitkijken naar trOJelijkheden an de atoankonstruksiezOne te be
reiken. Regio's noeten hun specifieke bedoelde bestemDing (sektie) koördineren 
met deze drie prioriteiten kategoriën. 

GEWELDLOZE ANTWOORDEN 
Bij deze bezetting houdt geweldloos gedrag in, dat nen zich weerhoudt 
van alle bedreigingen of gewelddadige aksies tegen irrlividuen, ondanks 
provokatie. Het bezit of gebruik van wapens doet het karakter van de 
aksie geweld aan. Gereedschap wat rnlig is an toegang tot het terrein 
te krijgen of tot geOOuwen. (zoals ladders, scb:>ppen, draadtangen) , 
worden niet als wapens bescb:>uwt en zullen CX>k. niet als zodanig gebruikt worden. 
We erkennen dat onze vreedzame aksie gewelddadige reaksies van de staat kan uitlokken. 
We zullen geen wraak nemen, maar zullen ons kollektief tegen arrestatie of verwijde
ring verzetten door gebruik van alle IrOJelijke geweldloze middelen. TerWijl we die
genen die tegenover ons staan respekteren als menselijke wezens, zullen we hen stand
vastig weerstaan in hun institutionele rollen van vertegenwoordigers van een onper
soonlijke repressieve struktuur. Alhoewel aan de ene kant de politieagenten die op 
ons afgestuurd worden alleen 'hun werk doen • , hebben ze CX>k. aan de arrlere kant, door 
voor de dienst van die dag op te kanen, een kant gekozen in het kernener:gievraag-
stuk van de wereld. 
Hoewel de 6 oktober bezetting volbracht zal worden met geweldloze middelen, door 
direkte aksie, zullen we de autoriteit en kontrole van de staat en haar vertegen .. 
woordigers serieus uitdagen. 
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Politie HR<.. 

mocht "·1~~ • • gasniet 
gebruiken 
Dooroase politieke redadie 

DEN HAAG, 4 sept. -De poli
tie in Amsterdam heeft op 3 juli 
bij de ontruiming. van bet 
kraakpand "De Vogelstruys" 
aan de Herengraeht tegen de in· 
structie in gebru1k gemaakt van 
het traangas-eN. 

Dit soort traangas is door het 
ministerie van binnenlandse za
ken al sinds mei verboden we
gens de mogelijke schadelijke 
gevolgen voor de volksgezond
heid. Dit antwoordde minister 
De Ruiter (justitie) namens mi
nister Wiegel (binnenlandse za. 
ken) vanmorgen op mondelinge 
vragen van Kamerlid Van der 
Spek (PSP). De Ruiter betreurt 
het gebruik van het zogenaamde 
CN-gas, maar is niet van plan 
maatregelen tegen de betrokken 
politie-autoriteiten te nemen. 
Hij liet dat over aan de verant
woordelijkheid van burgemees
ter Polak van Amsterdam. 

Volgens Van der Spek kan ge
bruik van CN-gas permanente 
schade aan ogen en huid opleve
ren. Hij maakte ook bezwaar te
gen het wel door justitie en bin· 
nenlandse zaken toegestane cs
gas. Volgens minister De Ruiter 
is CS-gas een lichtere vorm vaa 
traangas, dat voor het eerst bij 
de inhuldigingsrellen in Am· 
sterdam werd toegepast. Vol
gens TNO-onderzoek zou het 
niet schadelijk voor de gezond
heid zijn. 

Het zenuwgas CN is in het 
verleden jaren lang gebruikt bij 
oproertjes maar had te veel on
plezierige bijeffecten zodat het 
Engelse defensie-laboratorium 
in Porton Down in de jaren 'SO 
het zenuwgas CS ontwikkelde. 
CS is in 1928 door 2 Amerikanen 
ontdekt tijdens niet militaire 
onderzoekingen. CS werd in 1962 
geïntroduceerd en is daarna 
over de hele wereld door politie 
en leger gebruikt: bij de studen· 
tenrellen in Berkeley in Ameri
ka en in Parijs en door de En· 
gelsen in Noord-Ierland . 

In Engeland is er een vriJ hef· 
tige discussie geweest over het 
gebruik van CS als aenuwcas en 
in 1971 is er een rapport van de 
regeringscommissie Himsworth 
uitgekomen. In dat rapport 
stond dat het gebruik van CS 
veilig was maar dat het bij 
overmatige dosis van CS moge
tijk was dat er sterfte optrad. Et 
entstaat ook gevaar wanneer 
bronchitis- en astmapatlinten 
het gas inademen. De c:ommisaie 
Himsworth beval de Engelse re
gering aan om wanneer CS ge
bruikt werd de reUenmakers te 
waarschuwen hun ogen te slui· 
ten. 

Volgens C. de Borst, chemicus 
bij TNO is het CN-gas een oud 
en bekend traangas en treedt bij 
CS bovendien pijn in de bron
ehieën op en worden de slijm
vliezen geprikkeld. Volgens De 
Borst is de door Van der Spek 
als zeer gevaarlijk genoemde 
concentratie van 20 milligram 
per kubieke meter, geen .,over
matige dosis". 

Qn deze reden neeten we voorbereid zijn an onszelf en elkaar 
te beschexmen met oog op gewelddadige antl«x>J::den die de 
staat tegen ons zal gebruiken (horx:len, }x)ge druk spliten, 
gassen, enz.) 
Dit hoofdstukje is ontworpen an een 
beter idee te geven b::>e we onszelf 
• t beste kunnen verdedigen tegen de 
door de autoriteiten ingezette 
gewelddadige middelen. 

GAS I REAKSIES 
Verschillerde types traangas kunnen • Jr. 
tegen ons gebruikt worden. {L 
Gas kan verspreid worden vanuit een --=--~:_;::...;:;...=......a 

helikopter, door het laten ontploffen 
of verbrar:rlen van granaten of rusjes (gegooid of afgevuurd 
door een geweer) • Het kan worden verspreid in een kontinue 
uitstoot door een ·~ fogger' of in spra}T""'VVnll, afge
vuurduit traangasstaven, pen-type traarçaswerpers en 
miniatuur traangaspistolen. 
(noot vertalers: bij de bezettingspoging, gebruikte de 
politie veelwldig Chemica! Mace, dat van dicht bij op 
ogen van dem:>nstranten werd afgeschoten (een bijzomer 
prikkelerd, irriterend gas vanuit een soort doosje met 
sp.titgaatje. Veel dem::>nstranten IOOesten met oogbehan;lelin
gen opgeranen worden. Hetzelfde gebeurde ook bij bezet
tingspogingen in Brokdorf en G:rohnd.e (BRD) 

'nPEN VAN 'l'RAAN:2AS 

CN (CHIDIU\CEIDPHEN)NE) 
Dit is het geliefste type traangas dat gebruikt wordt door 
de autoriteiten. Het heeft een appelbloesem-geur en ver
oorzaakt een brar:rlend gevoel op de huid en de slijmvlies
gedeelten van neus en nom. CN veroorzaakt hevig tranen 
en irritatie van de ogen. Al deze effekten verdwijpen 
gewoonlijk in enkele minuten nadat je uit het gebied bent 
waar het traangas zich bevindt. BehaiXleling is sint?el en 
houdt in: blootstellen aan schone luchtwegen, wassen van 
gezicht en ogen in schoon water (of b::x:>:t:water) of natmaken 
in een milde zoutwateroplossing. In de buiten lucht, waar 
CN ga«X>nlijk gebruikt wordt, is er weinig reden an be
zorgt te zijn over beschadigingen of giftige ~kingen 
van blootstelling aan het gas. 

CS (ORl'fD-CHtOOR-RF.mVT -· ........ ) 

Dit is een krachtiger middel dan CN. Het veroorzaakt mis
selijkheid en duizeligheid. Algemene behaiX1eling na bloot
stelling is hetzelfde als voor CN en de niet-giftige na
"Werkingen verdwijnen op een gelijksoortige manier. 
CS wordt 'normaal' gebruikt als de autoriteiten de behoefte 
voelen aan een sterkere machtsuiting, nadat het mildere CN 
geen effekt heeft gehad. 

.IM.(D~INE) 

Dit staat bëkêÏi:Ï als braakgas. Het wordt gebruikt in kan
binatie met CN, oorlat IM een zekere pericx1e vraagt an 
effektief te worden, telWijl CN tegelijkertijd een meer 
omniddenlijke reaksie veroorzaakt. 
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Nausea.-gas is een helder, reuk- en kleurloos 
gas. Het wordt verspreidt in kleine b:lsjes. 
Als het lan:lt, verschijnt er een klein wolkje 
:rook en dan niets meer. Je zou kunnen denken 
dat het een blirdganger is, maar dat is het 
niet ! Het effekt is hevig braken, dat de maag
warxl kan doen scheuren,en intense diarree welke 
rektale bloedingen kan veroorzaken (bloedingen 
bij poepen dus, vert.) 
(voor die tijd eten, helpt de maag besche.t:ItEn 
tijdens braken) • Het tast je inzicht aan. Het 
kan astma erger doen worden. Draag ~ gas
masker voor Nausea~ ! Het gas wo t geab
sorbëëi'd dOOr dë 1 wat betekent dat je het 
niet hoeft in te adanen an erdoor getroffen te 
worden. Je kunt in je eigen braaksel stikken 
als je een masker draagt. 
Er is geen behan:leling an je hiertegen te be
sche:r:men. ZOrg dat je zo snel ItDgelijk uit het 
gebiEd weg kant. 
Het is in staat an water te vergiftigen en open 
VOEdsel wordt aangetast. Alleen voedsel in ver
zegelde, metalen kontainers is veilig tegen be
smetting. Naar ons weten is dit gas in de VS 
oog nooit tegen burgers gebruikt. 

Alle bovengenoemie traangastypes kunnen zowel in vaste als in vloeibare vorm 
worden gebruikt. Niet-vaste vennen (waar order vallen: alle vloeibare traangas
v~s of vonnen geaktiveerd door verbran:ling of ontploffende granaten) , 
blijven in de buitenlucht niet langer dan 10 minuten effektief. Vaste vennen 
(in de vonn van mikropulverized traangaspoeder) blijven langer dan 10 minuten 
effektief. Mikrop.ü.verizEd traangaspoeder dwarrelt naar de bodem en wordt gere
aktiveerd door over het gebiEd te lopen. 

RE:lU<SIES OP TR1WG\S 

Hoewel bij dem::>nStraties in het verleden in::lividuen de b.lsjes sukselvol terug 
hebben gegooid, noet voorziChtigheidshalve achter deze gEMX>nte een vraagteken 
gezet worden. Bran:lende traangasbusjes kunnen gloeien:l heet worden en verbran
ding bij aanraking veroorzaken. Ontploffende granaten kunnen uit elkaar ploffen 
als de pin eruit gaat en leveren gevaar van verwordingen door rondvliegende 
scherven. 
Het lijkt ons beter an de effekten van het gas te ve.tnrl.jden door snel uit de 
richting van de gasstroan te lopen. Traangas stroant met de wind mee en neigt 
ook an naar benEden te lopen. 
Pogingen an de gaswolk te vermijden, kunnen be.ooeilijk:t worden door het gebruik 
van onzichtbare traangasvennen die nu voor de politie beschikbaar zijn. 

In alle gevallen, echter, is de bEdoeling van de politie bij het gebruik van 
bovenget'lOE!Ide traangastypes, an p:miek te maken order de in::lividuen binnen de 
groep an zo kollektleve pogingen te verspreiden en te vernietigen. 
Alhoewel onze instinktleve reaksie zal zijn an weg te lopen (en dat order nor
male anstan::ligheden ook de beste reaksie is) 1 kunnen we order anstandigheden 
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verkeren, die wegrermen zeer gevaarlijk maken. 
In grote m:migten veroorzaakt rermen paniek. Ck>k kunnen we door rennen over een 
ruig terrein ongelukken krijgen. 
Beweeg in grote groepen van de gasgebieden naar een veilige plaats van de wind 
af. Als het gas uitgewerkt is, ga dan door met het VCX>J:Waarts bewegen in een 
grote groep. Vlaggen kunnen gebruikt worden an de wildrichting aan te geven als 
onzichtbare gassen gebruikt worden. 
De huid noet bescher:mt worden tegen blootstelling aan gas. Een trui met lange 
nouwen of een nauwsluiterxie sweater en een lange broek, die a:cnen en benen 
kutmen bedekken, meten worden gedragen. Manchetten en broekspijpen kunnen 
strakker an enkels en polsen geborden worden door plakband of elastiek. 
Handschoenen meten l«>rden gedragen an de handen te beschermen (ook tegen 
prikkeldraad, vert.). Een goede zwembril/duikmasker of een goedzittetde bril 
an de ogen te beschecnen. Alle gaten en luchtgaten meten dichtgeplakt "WOrden 
an te voorkanen dat het gas h:i.el:àoor heen lekt. 
Ga.s:naskers. Samti.ge gasmaskers zijn verkrijgbaar in dumps. tilter 1 de meeste 
op de open narkt zijn ineffektief voor gas. Gasmaske1:'s rtDeten geaktiveerde 
koolstoffilters hebben an effektief te zijn (deze verliezen kracht als ze 
ouderw orden; niewe filters meten gebruikt worden (filters bij kontinu ge
bruik een paar uur effektief, vert.)) • .AtXlers kun je een zelfgemaakt gasmasker 
gebruiken. Een s:lmpel ontwerp, dat veel geb:ru.ik.t "WOrdt in EUropa, bestaat uit 
een opgevouwen zakdoek doordrenkt met cit.J:oensap of azijn (beide neutralizeren 
traangas 1 vert.) • Citroensap kan in citroenvoJ:mige plastieken flesjes gekocht 
'WOrden (verkrijgbaar in alle supemarkten) en af en toe op de doek gespoten 
"WOrden. 
De huid die niet op de êên of andere manier beschernd wordt, kan bedekt worden 
met het volgende mengsel: 1lleiX] 8 tot 10 eieren met éên kopje water, voeg een 
eetlepel soda toe. KLop goed. Verspreid het mengsel op gezicht en andere bloot
gestelde lichaamsdelen. 

\e4ereen i~ Oqr45tikke gek ! 
q\\een )k weet 

~t goecJ voor c(e rnen5he;cl iS .... 
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GEI':tfJF'li'EN DEEL SYMP'I\::MEN 

algemeen 

ogen braniend gevoel ,hevige 
tranenvloed, orwrijwil 
lig sluiten van ogen 

huid stekeOO./braniend ge
voel, vooral op natte/ 
zweterige delen. Rood
heid. Blaren van zeer 
grote konsentratles 

neus irritatie, branien, 
niezen 

b:>rst irritatie, branden, 
hoesten, stikken:l 
gevoel. Benauwi ge
voel op de borst, 
vaak gepaard gaande 
met paniek 

zo snel nogelijk uit besmette gebie::l. 
grootste ongemak DDet binnen 15-20 
minuten verdwi ·nen 
ogen open UU\~:U 
wrijven. Tranen helpt de ogen schoon
maken. Als deeltjes gas in het oog zijn 
geraakt, was het dan uit met grote hoe
veelhe::len koel water, 5% natrium-sulfide 
o :loss · of boc:>nlater 
zitten en s an zweten terug te 
brengen. Stel aangetaste delen aan frisse 
lucht bloot. Grote aantasting kan verlicht 
worden door spoelen met water of bovenge
IlOE!lde oplossinqen, gedurende op z'n 
minst 10 minuten. Verwijder natte kleren. 
Douche of trek andere kleren aan, als 

eli"k 

s :to fer nDet entsparmen en 
kalm blijven. Geruststellend praten naar 
hem/haar, neemt het onganak een beetje 
weg en voorkant paniek. 

Voor ernstige en aanhoudende effekten, kanplikaties en verontreinigde -wonden1 
zie dat je zo snel ncgelijk nediese hulp krijgt. 

Hoe maak je je eigen gasmasker ? ! 

Eerst de benodigdheden: 
- een stuk stof van 2x de afstani 

tussen de bruq van je neus en 

je kin .. rt + 2\ cm 
totaal ong. 

... 25 x 90 cm. 
- een buidel van keteldoek (los 

geweven gebleekt katoen) met 
daarin houtskool (ongelnprig
neerd met brandbare vloeistof) 
N:>rit in poedervonnis uitste
kend ! 

Maak de buidel ong. 10 x 15 cm 
en stik dit een· paar maal door 
zodat niet alles orrlerin kant 
te liggen. 

(overgencm:m uit De Vrije, nr. 6, 1980) 
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Vouw de lange reep stof in de lengte 
~ en leg de hlidel ~ c~ 
m het midden. \ -~ 

Stik êén zijkant + de bovenrani vast 

á~~!.,_f~ stikram van t·'*T ... l.J 
Dit birmenste ruiten keren, en de aniere 
zijkant vaststikken. [ ~ = ] 

Het buideltje zit nu tussen de stof. 
Dit masker goed vastbirden voor de neus
en mmb:>lte. 

~ BRAAKGAS : los wagenziëkte pille
tjes van Marzine (drogist) op in een zak
flakon en neen een slok als de tijd daar
voor rijp is. 



HOGEDRUKWATER 
lbge:kukwater is in het verleden 
door de autoriteiten gebruikt an 
grote menigten te verspreiden. 
In Ellropa zijn speciale water
karonnen in gebruik. In de VS 
\«>rden gE!'.tJOOnlijk brandwee.r
sp.rlten, aangesloten an fXlllfEn
de machines, gebruikt. Dit water 
\«>rdt gesp:>ten in grote hoeveel
heden met een extreemb:lge druk; 
mog genoeg an je op de grord te 
gooien als je alleen zit, of je 
nek te breken of ariiere vitale 
delen te beschadigen als je 
recht in je gezicht gespoten 
\«>rdt. Het is belangrijk dat deze 
kwetsbare delen beschentd \«>rden. 

Gekonfronteerd rret een straal water, is de meest beschet:merrle lx:>uding op de grond 
zitten met je rug naar de straal en je mofd op je barst. Deze positie h:>udt de 
roggegraat kran en de blik en het hx>fd bescherl'ld. 
Rugzakken, loszittende kleren of uitsteeksel, kunnen de straal pakken en noeten 
\«>rden venneden. Als je een rugzak op heb, doe hem dan af en leg hem naast je neer 
en neen de beschel::mende lx:>uding aan. 
Regenkleding kan gedragen \«>rden an zo droog nogelijk te blijven. Het kan ook handig 
z.ijn an achter bestaariie barrikades te duiken voor besch~, zoals betonnen muren 
gelx>uwen, enz . Echter, zoek geen schuilplaats in of achter siU]. dat los kan raken 
of opgetild kan \«>rden, airlat je geword kunt raken door rorxlvliegend materiaal. 

Als we gekonfronteerd \«>rden met waterstralen in een open gebied, V'OOl:dat we op 
het l:xmwterrein zijn, is er geen reden an van onszelf vaste doelen te maken. 
Beweeg je weg van de waterstraal waar nogelijk. Als we op 't bc:uwterrein zijn met 
een grote groep mensen, of in een ansingeld gebied, kan het verwijderen van de 
straal omogenlijk zijn. Ineenkruipen in de beschel::mende lx:>uding met de 
grootste en sterkste leden van de groep aan de brltenkant, kan de 
meeste mensen helpen beschel:men. In dit geval is het goed an grote 
stukken plastiek (5-6 mn dik) te hebben an 't water af te 
weren. Deze noeten over zoveel ncgelijk mensen woroen 

getrokken. ze zijn licht gerx:>eg an vast te OOlrlen 
en kunnen geen projektiel \«>rden als de greep ver
laren gaat. 

HONDEN 
li:>rden kunnen getraind 'WOrden voor verschillende 

doeleinden: an een individu of groep order 
kontrole te lx::uien, an een uitval te doen 

naar de vitale delen en deze te bescha
digen of aan te vallen met de ba:loel.ing 
te à::xien. Het is prakties omogelijk 
vast te stellen waarop de hon::1 getraird 
is door naar 't dier te kijken. 
Grote voorzichtigheid is geboden als je 
gekonf:ronteerd wordt met een aanvallende 
oom. Het belangrijkste is an niet te 
~en en kalm te blijven. 
Maak geen plotsel.in3e bewegingen, want 
oorrlen zijn getrairrl an te reageren op 
snelle bewegingen en op individuen die 
proberen weg te rennen. 



@ 

Het kan verstarxü.g zijn, als een Jx>nd getraind is an handen en voeten aan te val
len, an ~1 langzaam je handen op je rug te leggen alsook deze delen van je 
lichaam goed bedekt te houden net stevige hardschoenen, sokken en schoenen, of 
zelfs een paar lappen h1eranheen gewonden ! OM>ER GEEN VOOBWAARDE M>El' IEMAND 
PROBEREN CM WEG TE RENNm VAN EEN AANVAI.J:..EN>E liJN) ! ! ! 
Ze zijn sneller dan mensen en worden geprovoceerd door snelle bewegingen. 
Onthoud dat horden -wapens zijn die onder kontrole staan van een agent. Het is 
nutteloosante proberen de Jx>nd kalm te krijgen. Als je gekonfronteerd wordt 
met een losgelaten hord, maak dan verbaal- en oogkontakt met de agent die het 
dier beveelt. 

POLITIE 
"Ons doel is noch gevechten te provoceren, noch an gearresteerd te worden". 
Als we op het terrein zijn kunnen we direkt met de politie gekonfronteerd 
worden. De siJ:Iplle taktiek. an op te treden als een georganiseerde eenheid is onze 
grootste kracht tegen arrestatie en an onze veiligheid te verzekeren. 
1):)or onze individuele aksies an te zetten in een g:rote kollek.tieve poging, 
kunnen we de dreiging van aanval door politie terugbrengen en onze effektiviteit 
maximaliseren. Van de politie kan vetWacht worden dat zij elke taktiek. zal ge
bruiken die zou kunnen leiden tot het uiteenvallen van de groepen tot geisoleerde 
irdividuen en makkelijk te beheersen groepjes. Dit is onze grootste bedreiging 
en IOOet dus verhirderd worden. De siJ:Iplle aaiMeZigheid van politie IOOet ons niet 
weerhouden van ons doel. Als we nobiel kunnen blijven en an de politie heen kunnen 
ItlaJ'X)eUVreren IOOeten we dit doen. 
Weglopen voor politie is een instinktieve reaksie, maar IOOet venneden worden als 
dit paniek en het uiteenvallen van de groep kan veroorzaken. Dit zal nl. de politie 
alleen maar helpen in haar pogingen ons te verspreiden. 
Onthoud dat de autoriteiten gokken op hun bekwaamheidan onze aksie te vernietigen 
door onze verenigde pogingen 0)} p; zetten in een ineffek.tieve, chaot1ese menigte • 

•••. f!J7 Z.on])€.R ÇeWe.ld fd kwr 1cî cbmonstRflnten--

® . @Îf!ROt»>'(è @ 
VERDfcf,YN! I ~~{~Ij ~--~ 

·~tt .n. 
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Daaran noet nadruk gelegd worden op het voxmen van cirkelvoz:mige, hechte groepen, 
die genoeg mansen bevatten an de veiligheid te gararxieren en toch trobiel genoeg 
zijn an snel te reageren op nadering van politie, b:md.en, gas, enz. 
Sterke mansen met voldoerne besche:r.Ioon:: kleren kurmen aan de buitenkant van de 
groep gaan staan an diegenen te besch.e:l:man die m:i.rder in staat zijn an fysiek 
geweld op te vangen. Elke groeptroet haar maooeuvres koördineren met de grotere 
eenheden. 
Als mensen geisolee:Ià. raken van de grotere groep en direkt aangevallen 'tf.lOrden 
door politie, kurmen ze een defensieve houding overwegen zoals zich als een bal 
ineenrollen door het hoofd op de lx>rst te doen en de knieën op te trekken. Deze 
ooudi~ beschel::mt gezicht, maag en geslachtsdelen. (Door je handen in je nek te 
leggen en de a.t:'IOOll aan weerszijden van je hoofd, beschenn je tevens je nek en je 
slapen. Bij het ballen van je wisten in je nek, niet de duim tussen de ardere 
vingers doen. Bij een slag van de wapenstok breekt dan je dlrl.m.vert.) 
SUggesties voor beschennende kl~: zware kl~ met lange nouwen en pijpen, 
tok of klotenbeschermer voor mannen, helm •••••• 

KOLLEKTIEF VERZET TEGEN VERWIJDERING EN ARRESTATIE 

t'V'e zullen alle geweldloze middelen gebruiken an verspreiding en veJ:Wijdering 
tegen te gaan. Dit zou kurmen inhouden: 

- het voxmen van hechte groepen 
- het bewegen als groep 
- vasthouden aan elkaars a.t:'IOOll 
- bussen tegenhouden die ons weg kurmen brengen (door ansingeling, 

barden leeg laten lopen, enz.) 
- obstakels opwerpen 
- vliegers of heliumballonnen net aluminiumfolie op laten an 

helikopterk.cmnunikatie en -vluchten te verstoren 

GEBRUIK JE FANTASIE 

INGRAVEN 
Als we op het terrein zijn aangekanen, is het onze omdddelijke taak an onze 

positie te versterken en een kamp op te bouwen. Daarna noeten we ons ervan ver
zekeren dat onze basisbeb:>eften verwld zijn: water, vuur en een dak boven ons 
hoofd. Na dit kurmen we onze vaardigheden en voorraden benutten door lange
tennijnkonstrukties en andere projekten te bouwen; k.cmnunikatie op het terrein 
en voor de ordersteuning van buiten op te zetten. Daarnaast kurmen we voorbe
reidingen treffen an versterkingen (van zowel voorraden als mensen) te laten 
kanen, als dit nodig nocht zijn. 
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Onze plannen voor de gemeenschap op het terrein :aceten fleksibel blijven. 
Onze situatie zal sterk var~ëren, afhankelijk van welke plaats van het terrein 
we bezetten, ons aantal, de reaksie van de autoriteiten, het weer en de beschik
bare materialen. We :aceten er op voorbereid zijnante improviseren, samen te 
werken, alternatieve plannen te maken en goed te reageren. 
Misschien noeten we, ante beginnen, geen grote hoeveelheid zware en dure uit
rusting op het terrein brengen1 uitrusting die in beslag kan "WOrden genanen of 
platgewalst. Gebruik in plaats daarvan lichte, gerecyklelde materialen en breng 
essentieel gereEdschap en voorraad mee die voor verschillenie doeleinien gebruikt 
kan worden, zoals plastiek, touw en regenponcho's. 
Nadat het affinity group-onderdak klaar is en het kanp opgezet, kunnen meer voor
raden en uitrusting gestuurd "WOrden, als nodig. Grote geneenschapsgebouwen voor 
vergaderingen en bijeenkansten, k:reches en keukens kunnen dan opgezet "WOrden. 
Verdere overlevings-, versterkings- en opvoaiingsprojekten kunnen naar behoefte 
en middelen gevontd worden. 
Enkele van de meest gebruikte en ruttige bo\Mllaterialen zijn: bakstenen, gesor
teerd tinmerhout, pijpen, slangen, vaten (eerst inhoud kontroleren ! ) , hekmate
riaal en isolatiemateriaal. 
Onthoud dat ons doel is an op het terrein te kanen en daar te blijven an verdere 
bouw van de kerncentrale te voorkanen. Dit stukje geeft de basisprincipes en 
ideeën an dat doel kollektief te bereiken. 

KAMP OPZETTEN 
We :aceten het kanp zo opzetten, dat het ons besche:J::ml tegen ontruiming en arres
tatie. Als we het opzetten in een ronde vonn, kunnen slaaptenten en k:reche in het 
midden geplaatst worden, atg"even door het ganeenschaJ;Betltrum, keuken en mediese 
tent. wachten kunnen de ran:ien bewaken. We kunnen ook zware voorwerpen gebruiken 
an daal:mee het kanp te anringen, barrikades tegen arrestaties en voor bescher
ming van slapenie bezetters. 
Bezetters die de hrl.tenkant van het terrein bewaken, :aceten in staat zijn an met 
elkaar in kontakt te treden. We meten een noodsysteEm ontwerpen en oefenen, zo
dat we zonder paniek op elk nonent van de dag/nacht snel kunnen nobiliseren. 

Affinity groups zijn verantwoordelijk voor hun 
eigen onderdak, voor wanne, waterdichte kleren, 
slaapzakken en tenten. Eenvoudige tenten kunnen 
geimproviseerd "WOrden met plastiek, regenpon
cm' s, wat touw en takken. Ekstra voorraad van 
deze dingen is altijd nuttig voor vele doelein
den. De EHOO-tent kan direkt opgezet "WOrden en 
een werkgroep kan plaatsen uitzoeken an latri
nes te graven. 
Als we zeker zijn van onze positie op het ter
rein, kunnen we met handige mensen een werk
groep opzetten an konstruksie van grote bouw
werken en langere tennijn projekten op te zet
ten. We hebben een groot ganeenschapscentrum 
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voor nachtelijke ontnDetingen en opvoedkurdige projekten 
nodig. Een goedkoop en nakkelijk te bouwen gebouw dat weinig 
specifiek materiaal nodig heeft, is het meest praktisch; mis
schien een yurt. Dit is eeh rcm:1 bouwwerk met een gat in het 
midden, gemaakt van anrastering, lange stokken en dekzeil of 
plastiek. Een tipi is groot genoeg voor kreche. De mediese groep 
kan een Wëll:lE legertent gebruiken en in de keuken is een raam r:o
dig dat bedekt kan w::>rden met een stuk zeil voor beschenning tegen 
wind en regen. 
Affinity groups meten hun eigen kleine vooraad drinkwater m3eil.E!'l1ell, 

en het spaarzaam gebruiken. Zo gauw toogelijk meten we J;rC>beren meer 
water op het terrein te krijgen. 
Desalniettemin, IOOeten we naar zelfvoorziening streven en voorbewerkte 
delen van eenvoudige zonnepanelen meebrengen. Een affinity group kan in 
staat zijn an delen van een windnolen of fietsgedreven watetp::lup mee te 
brengen an zeewater in de zonnesche:tmen te pcnp:m en in wasvaten, zodat we het 
zeewater kunnen gebruiken voor de afwas. 

HITTE, LICHT EN VOEDSEL 
Qn bra:rdstof te bewaren en het gevaar van brand of eksplosies te minimaliseren, 
noeten we onze kooktoestellen in één gebied plaatsen en ganeenschappelijk in grote 
hoeveelheden koken. We IOOeten het aantal kanpvuren beperkt houden: op z'n minst 
één noet gedure:rxie de gehele nacht branden, voor mensen die de nachtwacht houden 
en voor de wannte. Voor de wachten, mediese tent en het geneenschapscentrum zijn 
stonnlampen nodig. Elke affinity group IOOet minstens één zaklantaarn hebben. 

K lOAG \.COR. eet 
PAW· 

l.OQc;(iN JUI..l..\fi. 

l)e Q.EST ~ 

We kunnen aangepaste vaten gebruiken voor houtgestookte 
fornuizen en waterve:warmers, zowel als kanpeerstelle
tjes, maar we zullen af en toe nieuwe voorraden brand
stof nodig hebben. we kunnen naar zelfvoorziening stre
ven door hooikisten en zonne-ovens te maken. 
Wat water betreft, zal elke affinity group haar eigen 
voorraad hebben voor een korte tijd. Oe opslag kan ge
konsentreerd worden in de keuken. Elke affinity group 
IOOet proberen an een aanwllingssysteem op te bouwen 
met de medewerking van haar thuisstad. 
(aanwlling, vert.: Via de zgn "tweede-lijners": mensen 
die niet willen of kunnen meedoen met de bezetting, 
maar wel praktisch werk verrichten als infonnatiever
spreiding, voedselverzorging, auto's rijden voor de 
affinity gJ:OUps, kontakten met advokaten, opzetten 
omersteuni.nc:jsaksies in thuisstad, geld inzamelen, enz. 
Meer hierover in de bl::ochure ''Van protest naar verzet", 

verslag van de opzet en verloop van de Seabrookaksie op 30 april 1977 (zie litera
tuurlijst achterin)) 
Eveneens IOOeten we een gekoÖrdineerd. systeem van voedselaanwlling via de regionale 
struktuur opstellen. 
Verschillende inheense IOOerasplanten zijn eetbaar, maar samdge zijn vergiftig. 
Fet dus niets voordat vastgesteld is wat wat is. Infonnatie over planten is op • t 
terrein aanwezig. 
Spruitjes zijn een goede bron voor de essentieele vitaminen B en c. Misschien zijn 
we in staat an eet'lVO\Xlige kasjes te bouwen en wat voedsel te verbouwen. Organies 
materiaal kan worden gebruikt an katp>sthopen te maken. 
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ANDERE PROJEKTEN 
Volksuniversiteit: een grote volksuniversiteit werd opgezet op het bezette 
terrein van de geplarde centrale in Whyl, West Duitslard, gedurende de 
succesvolle éénjarige bezetting daar. Het progranma was ontworpen door de 
gehele gemeenschap daar en hield o.m. in: diskussie, onderwijs en vennaak. 
We kunnen werkprojekten opzetten an mensen te infonneren en onszelf te 
ontwikkelen, zowel voor nieuwkaners en bezoekers als bezetters, an de vele 
aspekten van de nukleaire industrie en de gevaren duidelijk te maken. We 
kunnen ook overlevingsmetheden en hardvaardigheid leren voor een niet-m
kleaire toekanst. 
Tot slot IOOet.en alle bouwsels en projekten funktioneel en prakties zijn en 
helpen ons doel van permanente bezetting te bereiken, overleving daarop en 
stopzetting van de seabrookk.erncetrales. 

WAT JE MEE MOET NEMEN 
Alhoewel we hopen dat we voorraadwagens op het terrein kunnen krijgen als 
we er eemaal zijn, IOOeten mensen toch hun persoonlijke spullen meenemen. 
Houdt het gewicht en de anvang in de gaten, atdat je bewee:Jbaarheid gehin
derd kan worden door een groot pak op je rug. 
We IOOeten allen een slaapzak meen.enan of een slaapnat, die isolerend werkt. 
Het weer is aan de kust begin oktober meestal mild, maar mensen IOOeten 
voorbereid zijn op koud weer en regen. De beste manier an je tegen de kou 
te kleden is met veel dunne lagen die over elkaar heen gedragen kunnen wor
den .• t-K>l is het beste antwoord an wannen droog te blijven. Stevige schoe
nen, wollen sokken, lang orxlergoed, werkhan:lschoenen, wollen broeken en 
beschermende dracht zijn allen zeer geschikt. Onthoud dat je hoofd meer 
wannte verliest dan elk arder deel van je lichaam. 

PERSOONLIJKE DINGEN 
De volgende persoonlijke dingen zullen allanaal ruttig zijn voor de aktie. 
We IOOeten echter delen waar dat nogelijk is: toiletpapier, tanp:>ns, zonne
schenn, zonnebril, tardenborstel en -pasta, handdoek, schrijfmateriaal, 
grote spons en kam, zaklantaarn, lucifers, tent, nylontouw, leesmateriaal 
en natuurlijk dit haJ:Xiboek. Materiaal met, naam, adres en affinity group 
heeft een betere kans op terugvinden als het verloren is. 

AFFINITV GROUP BEHOEFTEN 
Eémlaal op het terrein zullen vele mensen betrokken raken bij de bouw van 
orrlerdak met het beschikbare materiaal. Desalniettemin IOOet. elke affinity 
group haar eigen tijdelijke orrlerdak. meebrengen. Een goedkope • tent' kan 
gekonstrueerd worden door regencapes van hetzelfde type aan de zijkant aan 
elkaar vast te maken. Dit kan over stokken gelegd 'WOrden en dienen als· 2 a 
3 persoons tent. Een derde cape kan de vloer VOlllleil. 
Elke affinity group IOOet. ook kookgereedschap meebrengen en een kookstelletje 
of een rooster voor karrq:Jvuur, touw, eerste hulp:niddelen, nàald en draad, 

schoppen, afvalzakken, reparatiedoosje, goede plaktape, veiligheidsspelden, 
plaksels, spijkers en ardere materialen (bv. hamers,zagen, etc.) nodig voor 
hun aarrleel in het opbouwen van de ganeenschap. Veel van dit materiaal kan 
gebracht worden als we ons op het terrein hebben geinstalleerd. Echter, ten
minste één goede draadtang per affinity group IOOet. neegenenen worden an ons 
binnerrlringen te verganakkelijken. 

VOEDSEL 
In· het begin noeten we zelf voor ons voedsel zorgen. Affinity groups die 
een lang verblijf plannen IOOeten met een zeverrlaagse voorraad naar de aktie 
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kanen. Affinity groups en regio's kunnen kiezen uit drie verschillen:ie me
thoden van voorraad- en voedselvervoer: 

- elk individu neemt mee wat hij/zij rn:lig heeft +gemeenschappelijke 
s~len. 

- scmnige groepen of individuen dragen voorraden, terwijl mensen net lich
tere bepakking aan het hek werken. 

- laat voorraden achter in het noeras of lx>s 1 ga door het hek en scmnigen 
gaan terug an de voorraden op te halen als we op het terrein zitten. 

- laat later voorraadwagens kanen. 
wat water betreft noet elk individu vanaf het begin een volle veldfles mee
IlE!I.len. Er is water op het terrein dat we van plan zijn te gaan gebruiken. 
Al het voedsel neet niet kunnen bederven en gemakkelijk te verpakken en op 
te slaan zijn. Voedsel als gedroogd fruit, noten, zaden, pindakaas, zuur
desembroc:rl, groenten, harde kaas, snel.koken:ie granen en -lx>nen, erten 
spruitjes zijn goed. Denk eran dat zout en suiker dorst verhevigen. Vasten 
wordt niet aanbevolen. 

MEDIESE INFORMATIE 
1-1ediese hulp zal worden verleen:i door vier verschillen:ie groepen: 

1 elke individuele bezetter 1 

2 de mediese nensen van de affinity group, 
3 de regionale mediese groep, 
4 de aktie-mediese taakgroep. 

Ieder neet voorbereid zijn an samen te werken an de neeste routine proble
men te verhelpen, zowel voor de neeste mediese spoedgevallen als an bezet
ters te transporteren (of transp::>rt te regelen) naar het dichtsbijzijnde 
ziekenhuis, als dit nodig mocht zijn. 

1 INDIVIOOELE BEZEI'l'ERS 
Elke bezetter neet voorbereid zijn, zo goed nogelijk voor zich zelf te zor
gen en de noodzaak van mediese hulp te ve:r:mijden. We neeten allen stevige, 
goed zittende, schoenen dragen an het gevaar van pijnlijke blaren zo klein 
nogelijk te maken en cm:lat onze nogelijkheid an efficient te bewegen be
langrijk kan zijn voor het succes van de aktie. Verder noet er warme kleding 
gedragen worden en goede regenkle:ling neegeranen worden an giftige klinDp ?? 
(am. p::>ison ivy)te vetmijden en te voorkanen dat je nat of koud wordt. 
Hierop aansluiten:i neeten mensen die speciale medicijnen rn:lig hebben deze 
neenenen en een s.o.s.-pas dragen. Iedereen neet recentelijk zijn/haar 
laatste tetanus-injektie hebben gehad. Elke bezetter neet de volgen:ie lijst 
bekijke en overwegen an de volgen:ie dingen mee te IlE!I.len: 
- doosje asperine of middel tegen allergiën 
-verband 
- 1 stukengels leer (erg aanbevolen an voetblaren te voorkanen) (leukoplast 

voldoet ook erg goed - noot typist) 
- kleine schaar of nes 
- pen en stuk papier 
- tampons 
- s.o.s.-pas en medicijnen (indien nodig) 
Andere behoeften: 
- zonne olie of ereroe 
- insektenstift (refonn verkrijgbaar) 
- veiligheidsspelden 
- extra bril. 
MENSEN ·M:>ETEN GEEN KONTAicr'LENZEN Dru\GEN TIJDENS DE BEZEl'I'IN3. In geval van 
gebruik van traangas verhinderen kontaktlenzen zeer sterk de beharrl.eling. 
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2 AFFINITY GOOEP MEDIESE GOOEP 
Elke affinity group zou eigenlijk iemand met een moo noeten hebben. Deze 
is beschikbaar voor de a.g. en anringenie bezetters an advies te geven en 
hulp te verlenen als een bezetter mediese hulp rx:xiig heeft. Voor a.g. die 
niet zo iemand hebben, zal de coalitie voor direkte aktie regionale bij
eenkansten houden in eerste hulp training. In deze aktie hangt veel van 
ona succes af van de nogalijkheden van bezetters an voor zichzelf en de 
anringenie mensen te zorgen. Qn deze reden wordt aan voorbereidenie a.g. 
dringani verzooht an de mediese beb::>efte te bespreken en an msdiese 
voorbereidingen te treffen (geleid door de mediese groep of anderen) an 
zo eerste hulp te venielen over de bezetters. 
Elke a.g. mediese groep noet met de leien praten en een lijst met de vol
genie infonnatie hebben: 
-wie in de groep heeft speciale mediese problemen en wat noet je voor 

diegene doen. 
- namen en telefoonnumners van lokale ziekenhuizen. 
(in de am. brosjure volgt hier een lijst van rospitaals en arrbulance
diensten in de rngeving) 
Hieronder een lijst met suggesties voor splllen die de a.g.msdiese groep 
bij zich heeft. Deze kurmen lf.Orden vervoerd in een tupperware doos of 
an:lere waterdicht doos. Zet er een groot rood kruis op. 
- 2 a 3 rolletjes verbard - kling or kerlex (?) 
- 5 driehoeks verbarden (mitella) - 1 buisje asperine 
- 4 steriele gaasjes en band 6 x 6 an. - tag spatel 
- 4 1 1 1 1 1 1 1 1 12 X 12 art. • - naald eil draad 
- 2 rollen leukoplast - armonia kapsules 
- 6 anti- maagzuur tabletten - zaklantaarn 
- pincet - 1 flesje anti-septic 
- callamine lotion (?) - zuur-base-oplossing of 
- 1 pem1eS of enkelzijdig scheermes natrium bi sulfaat voor 
- 1 tube zink-oxide oog uitwassen 
- 1 fles zout-tabletten - anti-luis 
- waterzuiverings tabletten 
- papier en pen 
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HOE KAN MEN MEEDOEN? 
We hebben duizerrlen nensen nodig die samen willen werken voor het slagen van 
een bezetting van het bouwterrein in seabrook. Er noet veel werk gedaan wor
den, vooral voor we bij het terrein aankanen. Dit geeft ons de nogelijkheid 
an arrlere mensen bij de aktie te betrekken zodat het ook hun/haar aktie zal 
worden. wat je gaat ordernemen als vriendschapsgroep zal noeten afhangen 
van je belangstelling en de hoeveelheid tijd die je in de aktie denkt te 
steken. 

Ten eerste is het erg belarçrijk de aktie aan zoveel nogelijk mensen bekeni 
te maken en uit te leggen. De nensen niet alleen het gevoel te geven dat ze 
aan onze aktie mee zoudennoeten doen maar dat ze het ook ec:ht kunnen. 
Vervolgens beginnen we met de eigenlijke voorbereiding. UiteirXlel.ijk zullen 
we ons grondig noeten voorbereiden d.m.v. ondersteuningsg:roepe en duide
lijke scenario's an langdurige te kunnen blijven zitten als we on..c; eennaal 
toegang tot het terrein verschaft hebben. we lDpen het terrein veilig te 
stellen en een gemaenschap op te zetten die zoveel nogelijk onafhankelijk 
is en sterk bewust van het gezamenlijke doel. 
De eerste stap voor mensen die erbij betJ:okken willen worden is kontakt op 
nenen met andere geintereseerden, een plaatselijke voorbereidingsgroep op 
te richten of eraan deel te nenen, de voorbereidings vergaderingen bij te 
wonen en mee te gaan doen in een vrienischapsg:roep. Dan zijn er veel noge
lijkheden die je kan overwegen: 
- Voorbereidinga vergaderingen voor anderen uit je regio organiseren, andere 

plaatselijke voorbereidingsgroepen en vrierdschapsgroepen overeind helpen 
krijgen. Deelnëmen aan algemeen overleg en samen kansten over speciale as
pekten van de aktie die jou intereseren. 

- Publiceren over de aktie, de gevaren van kernenergie, de alternatieven, 
de plaatselijke belangen m.b.t. de centrale in seabrook of andere scha

kels in het kernenergieprogramna (en k.\Esties die daa:tmee in verbaM 
staan}. Dit alles door artikelen, posters, span:ioeken, thEma avonden en 
wat je verder maar wilt. 

- AlgE!11een bekerx:1 maken van de tijd en plaats van enkele plaatselijke 
vergadertngf;m, zodat nieuwe mensen bij de aktie betrokken kunnen worden. 

- Geld bijelkaar brengen voor de aktie. 
- Met grote groepen rollenspelen doen over de aktie. 

Zoek, als de zaak eennaa1 loopt, uit wat de mensen in je vriendschapsgroep 
en je regio als doel voor ogen hebben net het voorbereiden van de aktie. 
Zoek uit wat je wil doen als je werkelijk op het terrein bent. Van de 
regio's 'WOrdt verwacht dat ze de voorbereiding zoveel nogelijk zelf op 
zich nenen, terwijl ze tegelijker tijd waar nodig hun aktiviteiten met 
andere regio's coördineren. Verdere voorbereiding voor de aktie kan inhouden: 
- plaatselijke teclmiekgroep vormen 
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- een lijst opstellen van de beschikbare vervoeran:i.ddelen. Een transport
plan ontwikkelen voor de regio 

- aanleggen van voedsel voorraad, bijelkaar krijgen van l:x:>l.Mnateriaal, 
gereedschap, tanks en jerricans voor water 

- regionale mediese ondersteuningsgroepen opzetten 
- samenstellen van taakgroepen voor speciale aktiviteiten op het ter-

rein zoals bv = bJuwen van nieuw onderdak 
= anbxlwen van bestaande faciliteiten 
=opvang en onderwijs voor kinderen 
= l:xJuwen van keuken toestanden ed. 
= m:Jgelijk maken van kamunikatie op het terrein en met 

de buitenwereld zoals: drukken, zenders, radio, telefoon. 
= het in oorspronkelijke staat brengen van het terrein 

(afbreken dus) en 't opzetten van alternatieve energie 
brormen 

Mensen in dergelijke taakgroepen kunnen er belang bij hebben samen te werken 
met mensen in andere regio's die met hetzelfde bezig zijn. 

we maken plarmen voor een langdurig verblijf maar we verwachten niet dat 
ied.ereen zich kan verplichten een onbegrensde tijd op het terrein te blij
ven. In de eerste paar dagen zullen de grote aantallen beslissend zijn 
voor onze aanwezigheid op het terrein en het bouwen van onze gemeenschap 
daar. Zelfs al kan je alleen maar een paar dagen kanen,dan vragen we je toch 
dringend op 6 oktober mee te doen. · 
Scmnigge mensen zullen bepaalde verant:\«X>rdelijkhed.en hebben, wat betekent 
dat zij slechts een dag of een week aan de aktie kurmen bested.en. Andere 
mensen zullen ervoor terugschrikken risiko' s te aanvaa.t:den die voortkanen 
uit de bezetting van het terrein. De regio's IOOet.en de verschillende ne.nie
ren overwegen an ied.ereen waar m:Jgelijk in de aktie op te llE!l'lel1. Een na
nier an dit te kunnen doen zou kunnen zijn an de mensen aan te noedigen 
zich van te voren te verplichten an een 
aantal weken op het terrein te blijven. 
Het is natuurlijk van vitaal belang 
zoveel m:Jgelijk mensen naar het terrein 
te brengen gedurende de eerste dagen 
van de bezetting. 
Zeer waarschijnlijk zul je een regio
nale steungroep willen o};ix:uwen die 
bestaat uit mensen die niet direkt 
kunnen of willen deelllE!l'lel1 maar wel 
van nut willen zijn. 
Zo'n groep is an een aantal reelenen 
van belang: 
- betrouwbare kontakten onderhouden 

tussen jullie en de regio waar 
jullie vandaan kanen. 

- reizen van en naar het terrein coördineren. 

TEN STRJJOEI 

LIEVER VANDAAG 
AKTIEF ••• 

- aanwezig zijn an steun te organiseren in geval van nocxl. 
- bevoorraden van het terrein. 
- helpen warmeer er arrestaties verricht worden. 
- solidariteits bijeenkansten organiseren. 
- geld inzan:elen. 
Het zou erg nuttig kunnen zijn deze groep al vroeg te vonnen. Kleine regio's 
zouden niet hoeven vrezen dat de omogelijkheid an alle steunaktiviteiten 
te realiseren hen uitsluit van deelname, als ze kurmen samenwerken met andere 
grotere regio's. 
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SEABROOK -AKSIEHANDBOEK 
24 MEI 1980 

waaran affinity ~ 
Mensen drukken~ en, em:>ties en doelen het beste uit in kleine groepen 
van vertrouwde vrienden. De betrokkenheid van individuen met elkaar kan een 
echte eenheid tussen een groot aantal affinitygroups tot stand brengen, beter 
dan in een hiërarchies sisteem. De essentie van hun effektieve deelname aan de 
aksie is zelf-voorberei.d!D} en niet het instappen bij een kant en klare orga
nisatie. 
De affiniteit is gebaseerd op meer dan toevallige anstandigheden. Scmnige 
groepjes die zo spontaan gevonn:I zijn bleven bij elkaar door het voeren van 
allerlei aksies. Terwijl ze gevo:r::m:l waren rond een speciale aksie, nemen ze 
vaak de vorm aan van een voortgaarxi organisatiekollektief, dat zich bezig 
houdt met meer plaatselijke zaken. Nieuwe niet-sexistiese samenwerkingare
laties kunnen ontstaan, ter.wijl de leden zich (en elkaar) op de hcx)gte stellen 
van de gevaren van kernergie, laten zien dat er alternatieve energiebronnen 
onder gemeenschappelijk beheer zijn, en nieuwe groepen bij elkaar brengen 
voor aankanende aksies. Spontane en duidelijke, ludieke prikaksies zijn ide
aal an belangrijke vaardigheden voor aksies op grotere schaal onder de knie 
te krijgen. Veel affinitygroups zijn na grote aksies uit elkaar gevallen door 
de nog te oppervlakkige mate van betrokkenheid. Maar de plaatselijke kontakt
groepen gaan veroer in gebieden waar het idee van direkte aksie wortel heeft 
geschoten. 
We hebben onze aandacht gericht op Seabrook vanwege de simboliese en reële 
betekenis voor de kernenergieindustrie, maar we zijn ook bezig orderdrukking 
in alle aspekten van ons leven tegen te gaan: onderdrukking waar het gaat 
an geslacht, sexuele gerichtheid, leeftijd, ras en klasse. Het gaat er niet 
an een grote menigte zich netjes te laten gedragen tijdens een aksie, maar 
an door zelfbewustzijn misstanden te voorkanen en samenwerkingarelaties te 
versterken. We ItDeten beginnen met het aanvaarden van de verantwoordelijk
heid onszelf te verarderen. Anti-kernenergieaksie is éên variant van de 
strijd tegen onderdrukking. 

Na evaluatie van onze vorige aksie (oktober '79) zijn we gekanen tot de 
volgeme algemene richtlijnen voor aksievoorbereiding: 
- pmliciteit (bv. affiesjes, nuurschilderingen, infoavonden etc.) 
-belangrijke pmten: introduktie in de groepen 

de strijd tegen kernenergie 
uitleg van direkte aksie 
waaran direkte aksie 
beschrijving van vorige aksies en overzicht van de 

algemene strategie voor de volgeme 
overzicht van taken voor/ tijdens/ na de volgeme 
aks ie 

- dingen die gedaan nDeten worden: 
verkoop van hardboeken 
noteren van namen en adressen van geinteresseerde 
mensen voor voorberei.d!D}svergaderingen 

HE:!' IS Gl!l'mN)T DAT IFDEREFN OP DE HmrE IS VAN 
WAT ER IN HEr HANJ:>OOEK srAAT 

- benodigdheden voor vergaderingen: 
-2 mensen die de vergadering voorbereiden 
- hardboeken 
-GR01'E kaarten 
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- waarover m:>et elke affinitygroup praten: 
-rol van de affinitygroup in de hele anti-
kernenergiebeweging 

-kollektiviteit, koÖrdinatie, wederzijdse order
steuning, delen van verantwoordelijkheid en 
risiko 

-niet-autoritaire en niet-sexistiese relaties 
-besluitvoxmingen {oefenen in brainstonnen) 
-rol van de vertegenwoordiger naar het plaats-
elijke overleg 

-wat er allemaal zou kurmen gebeuren tijdens 
de aksie 

-doelen en vezwachtingen van de aksie 
-algenene lijn 
-neerhalen van hekken, blokkadetaktiek 
-dreiging van politiegewel.d, irdividuele angsten 
en de beschennende funktie van de groep, 
kreatieve en versterkende effekt van de kon
frontatie 

-geweldloze en kollektieve reakties op geweld 
-rollenspel van een konfrontatie en kritiese 
evaluatie ervan 

-afspreken wie welke taak, op zich kan nanen bij 
de aksie (hoeveel tijd, risiko kan je nanen) 

-noodzakelijke uitrusting en voorraad 
-regelen van transport, ehbo, perskontakten 
en wat men zelf verder noodzakelijk acht 

- mgelijke vragen die een affinitygroup zich kan stellen: r OIR:Em'E AKSm I -welke loop heeft de strijd tegen kernenergie 
- . tot nu toe geronen? 

-welke andere strategieën zijn er behalve 
direkte aksie? 

-wat is de rx:>litieke waarde van konfrontatie 
in tegenstelling tot proberen te overreden? 

-wat brengt ons er toe nieuwe groepen tot aktie 
te bewegen? 

KOL:I..m!'IVI'l'ElT -is het de bedoeling dat de politie ons arres-
teert als ze ons tegenkant? wat beperkt politie-

EN geweld? kunnen onze aksies hun geweldpotentieel 
venninderen? 

GE.WELDIOOSHEID -wat zijn oorzaken voor frustratie en paniek? 
van duidelijkheid en kracht? 

-wat is, als we gekonfronteerd worden met ge
weld, onze verantwoordelijkheidan tussen
beide te kanen en het geweld te beperken? en 
als iEIIBid ernstig geword raakt? 

-wat zullen we noeten doen als we merken dat 
samli.ge in:U.viduen en groepen de vergaderingen 
en aksies van de grote groep belermeren? 

-wanneer vinden we dat iEIIBid zich als prova
kateur gEdraagt? 

-wat is het effekt van geruchten en paniek? 
-wat m:>eten we doen als we stuiten op een 
linie me? ook een linie vormen? 
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-wat zijn de betrekkelijke voordelen van 
zingen en skanderen? 

-welke vonnen van aksie zijn slechts IOOgelijk 
met grote dicht aaneengesloten groepen? welke 
voorvallen veroorzaken dan onze verspreiding? 
welke gevaren lopen we dicht bijelkaar, uit 
elkaar gejaagd of afgezomerd? 

-wat is de rol van de affinitygroup of de 
~f'bl!i2111.1~J mensen van een plaats in het handhaven van 

de kollektiviteit op het terrein? 
-hoe kunnen we arrestaties of vm:wijdering 
op geweldloze wijze tegenhouden? 

-welke barrikades en welke transp:>rttaktiek 
zal een blokkade het beste beschennen? 

-welke afwisselingen in beschennerxle strate
gie zijn roodzakelijk voor mensen die lang 
blijven? 

-hoe zullen we reageren op selektieve arres
taties in de loop van de aktie? massaal? 

-in welk opzicht verschilt een vijan:lige 
werknemer (van de sentrale) van een p:>litie
man of een me' er? 

-als een openbare weg deel uitmaakt van de 
toegangsroute voor de p:>litie neet die dan 
op dezelfde manier als de p:>Ort van de sen
trale gebarrikadeerd worden? 

BESLUITVORM INO 
Integrale struktuur. 
Oe algemene vergaderingen worden gehouden op verschillende plaatsen in het 
N:xxrdoosten, meestal 's zondags, op 't laatst bijna eens per week. Ze zijn 
geheel openbaar. Als de vergaderingen groter worden gaan we evt. over tot 
beslissen door vertegenwoonUgers. Voorstellen noeten 1 week voor de ver
gadering ingediend zijn. Afgevaardigden uit alle regio's bereiden samen de 
agenda voor, regelen wie gespreksleider, notuleur etc. is. Bij aanvang van 
de vergadering wordt de agenda besproken, vorige beslissingen genoemi en 
voorstellen gepresenteerd. Er worden over allerlei ideeën worksb:>ps gelx>u
den, gevolg door groepsdiskussie. Aan het eim van de diskussie vraagt 
de gespreksleider an algemene goedkeuring van een voorstel, daarna evt. 
an een 75% ~erheid. Als dit laatse faalt zijn er oog wel andere manier
en an tot een besluit te kanen. Het meeste werk wordt niet ge:laan op alge
mene vergaderingen, maar in (regionale) taakgroepen. 

Affiniteit.sgroel;?@n. 
D:xm.'Jat iedere persoon begrijpt wat er leeft in haar/zijn affiniteitsgroep 
kan zich een samenhang ont.wikkelen waarbij effektleve besluit.voxmirq een 
natuurlijk proces is. Bij het organiseren van een massale aksie gaat het 
in werkelijkheid zo, dat een paar dagen voor de aksie oog affiniteita
groepen worden gevornd. Enige kollektieve eenheid neet dan misschien prijs
gegeven worden, hoewel de groep een eenheid wordt voor wat betreft gezamen
lijk doel (bezetting of blokkade) en de noodzaak elkaar te steunen bij 
p:>litieke repressie (geweld) verwarring, angst en/of aarzeling an op te 
trekken. 
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Geen leiders. 
In een groep, vooral éên die pas begonnen is, zullen vaak een paar mensen 
zich daninant gaan gedragen. We IOOeten altijd onze ervaringen delen en ons 
realiseren dat scmni.ge m:msen gewoon op bepaalde gebiErlen meer infonnatie 
kunnen bijdragen dan anderen in de groep. Deze manier van samenwerken 
hebben de meesten van ons niet net de opvoeding neegekregen en noet speciaal 
geoefend worden. In spann.errle situaties zijn nensen geneigd in hun gewoontes 
te:rug te vallen (geb)orzaamheid) en te wachten op een leidersfiguur. Mensen 
die geneigd zijn die leidersrol op zich te nemen IOOeten zich beheersen; 
anderen noeten proberen een even grote inbreng te hebben in de groep. Er 
noet verschil genaakt worden tussen slaafse gehoorzaamheid en overeenstan
ming op verstamelijke basis, en tussen leiders en m:msen die zorgen voor 
taktiekkoordinatie. 
Affiniteitsgroepen zijn autonoan. Het gaat niet an het besluitvormings
proces maar an het resultaat ervan: iErlereen werkt nee aan een geneenschap
pelijk doel. Konsensus wordt algemeen beschouwd als een levensvatbaar en 
wenselijk alternatief voor het neerderheidsbesluit in een kleine groep, 
c:mJat iErlereen een stem heeft in de beslissing. Idealiter is er geen mimer
beid waaroverheen wordt gewalst. IErler groepslid kan het aannemen van een 
voorstel blokkeren, maar dit is een grote verantwoordelijkheid. Als je niet 
wilt blokkeren kun je bezwaar laten aantekenen en zo de groep het harrlelen 
niet beletten. De uiterste beslissing is uit de groep te stappen. Er zijn 
veel groepen die konsensus onprakties virxien en denken dat ze het niet over 
alles wat ze gaan doen het eens hoeven te zijn. Enkele van deze groepen 
gebruiken gev.oon het meerderheidsbesluit, andere splitsen gewoon de verant
"WOOrdelijkheid op onder de groepsleden. Het is belangrijk dat over bepaalde 
dingen de besluiten vaststaan (bv. geweld, geweldloosheid) • 
De groep noet ervoor zorgen dat het Pl=?Ces van beslissen niet belangrijker 
wordt dan de inhoud van de diskussie en de noodzaak an een besluit te nemen. 
Men noet zorgvuldig luisteren, herhaling venni.jden en proberen niet anderen 
te onderbreken. Qn energie en tijd te besparen kunnen minder belangrijke 
dingetjes gErlelegeerd worden binnen de groep. Qn snel tot een besluit te 
kom3n kan toch tot een stemning "WOrden overgegaan, of kan iemand van te voren 
aangewezen/gekozen worden die bepaalde beslissingen nemen. Dit in nood
situaties. 

Tijdens de akêie. 
We hadden afgesproken dat vertegenwoordigers uit alle groepen op vaste tijd
stippen zouden vergaderen. Indien we op het terrein zouden kalen zou bij 
een dergelijke vergadering de besluit.vormiB.J plaatsvinden bij 75% meerder
heid. Eenmaal genanen besluitennoeten aan iErlereen neegErleeld "WOrden en 
beslissingsprocessen noeten goed rouleren ter plekke (en van tevoren) • 
Van genanen besluiten noet niet afgeweken worden. Op het terrein IOOet er 
niet meer vergaderd "WOrden: vaak is besluiten tot vergaderen besluiten 
niet te handelen. Een besluit te handelen nDet van tevoren vaststaan. We 
weten wat ons te wachten staat: linies van politie, knu:ppels en wapenstokken, 
gas. Als de situatie zo ernstig of onverwacht is dat we niet weten hoe er 
nee cm te gaan is het 't beste terug te trekken en te hergroeperen. 
In de blokkade kun..Tletl we niet onze posities opgevenante gaan vergaderen. 

Grote vergaderingen~ 
Een centrale vergadering zal bestaan uit vertegenwoordigers van affini
teitsgroepen of van plaatselijk overleg. Een vertegenwoordiger kan een 
vast iemand zijn of een wisselende persoon. Deze kan een machtiging 
krijgen voor enkele, alle of geen beslissingen voor de groep. 
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werken met grote groepen is iets heel an:lers dan de interaktie in affini
teitsgroepen. Het is vergelijkbaar net een affiniteitsgroep die pas bij 
elkaar is: we hebben gemeenschappelijke doelen, maar verder kunnen onze 
ideeën ver uit elkaar liggen. Het is een neer fonneel proces. Sprekers 
hebben maar beperkte tijd en vaak zullen er mensen neeten zijn die het 
gesprek regelen, ideeën syntetiseren en ons dwingen tot beslissen. Het is 
de bedoeling dat zij ons sturen naar onze gemeenschappelijke doelen. 
Zoals individuen sterker staan door samenwerking in affiniteitsgroepen, 
door overeenstemning over een gemeenschappelijke strategie, zo staan 
affiniteitsgroepen (via hun vertegem«X>rdigers) sterker door het gezamen
lijk bezig zijn van het plaatselijk/lan:lelijk overleg. Qn te konen tot 
een effektieve direkte aksie is het n:xiig rekening te houden met de be
hoeften van an:lere groepen en bereid te zijn katpranissen te sluiten. 
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VERS BERICHT VAN SEABROOK 
Voor de tweede keer binnen acht maanden kwamen anti-kernenergie actievoer
ders uit heel de verenigde staten Sé1llBl bij Seabr:ook • s kerncentrale in aan
bouw .De eerder uitgevoerde bezetting van okt:à:ler vorig jaar en de steeds 
slechter 'WOrdende financiële anst:andiqheden van de Seabrook centra.le,hoofd
zakelijk veroorzaakt door het meedogenloze organiseren vanaktiesop vele 
nivea.u•s,gaven aanleiding tot een volgende direkte aktie an een stopzetting 
van het nukl.eaire progamna af te dwin]en. Tijdelijke werkloosheid van meer 
dan de helft van de arbeiders in Seabrook oMerstrepen het gebrek aan in
vloed dat we hebben op de maatscba.Ráj in het alqEII1Setl en de energievoor
ziening in het bijzonder.Het voortdurerd uitgesproken verzet in Seabrook 
en de regio zuid-New Hanp;hire/:ooord-Massachuts vomden de achtergn>rx:l 
voor 24 mei. 

Al vroeg kwam de repressie van de staat.Uitvluehten zoekend met het oog op 
de publieke opinie,wisselden. de politici spijtbetuigin;Jen dat zij zoveel 
geld (lXdi.g voor sociale doeleinden) nDeSten besteden aan het beschermen 
van het gezaneü.ijke eigerx:lan van het openbare mtsbedrijf van New Hanp
shire (eigenaar-bouwer van de fabriek) af met bet uitdaqen tot geweld van 
de Coalition for Direct J.\ction at Seabrook (CD\8) in de lll9dla .. Verder ~
ten het steeds lastig vallen van Seabrooksu.ppors die de ~egroepen 
lam aarçeboden hadden, en het werken aan een onwettige verordening tegen 
vergaderen en ~ in Seabrook deel uit van de strategie van de overheid 
an wettig en redelijk te lijken , maar toch vastbesloten en omver:winnelijk. 

Uiteirx:1el.ijk droegen dreigEil1ellten van de plaatselijke steu:rYJrOepen an de 
vergader- en kanp!erverordeningen te trotseren en de stamplannen van <mB 
(strategiën die rekerUnJ hielden met volledig gebrek aan beschikbaar terrein 
inbegrepen) bij tot een overeenkanst met B&W van Seabrook.Er werd voor 
EHOO ,plaatsen voor kaRpuren en 1600 ~ gezorgd op een 
terrein even ten zuiden en ten westen van het nucleaire balwtetrein. 
Andere CJll.\Sgroepen verbleven op saai-openbaar terrein en kraakten een ge
bied van het nutsbedrijf dat grensde aan een strook grotd aan de ooom-
kant van de fabriek. 

Aktivisten uit 28 staten en meer dan 60 anti-kernenergiegroepen kwamen met 
maar één doel naar Seabroek dat weekerxl: een directe aktie orx:1ernEmen tegen 
de bouw van kerncentrales in Seabrook in de VOl.1ll van bezetting en blokkade 
van het bouwterrein.Het hx>gteplnt van maarx:1en organisatie en deelname van 
deCDASgroepen aan veel verschillende aktiviteitengericht op het verbre
den van de anti-kernenergiebewegin;J.zoals bi:jvoorl)eeld: een congres in fe
bruari van de Student Q:)alition Against R1kes NationwideJ'lhree-M:ile-Islarx:l
dag bijeenkansten in Harrisbu.J;q,Boston en Nat York City;een dem:mstratie en 
sit in bij de kerncentrale in Verrat Yankee; denalstratie van 26 april in 
Wash.infton; de aktie van de 3:td may 'WtiDe1'l tegen United '1'echi'M:)l.ogies in Bart
ford; en energietent.oonstell.ingen op vele plaatsen. Twee opoerkelijke verras
sin;Jen waren de matige deelname aan de dem:mstratie in Wash.iBfton en Three
Mile-Islarx:l -dag manifestaties (behalve in Harrisb.Irg), dlliderx:l op nieuwe 
beperkingen van de Anti-kernenergiebeweging. 

Met gebruikmaki.ng van een haMi:x)ek met 64 bladzijden infonnatie an mensen 
in staat te stellen op deiDkratische wijze aan de aktie deel te nenen, 
bleef <ms bezig zoveel nDgelijk informatie te geven aan elke belangstel
lerXle voor geweldloze directe actie. 
Behalve een poging tot bezettin;J (evenals in Oktober) hield de strategie 
voor 24 mei ru ook in een gelijktijdige blokkade van de toegangswegen tot 
het bouwterrein. Voor het eerst naakten anti-kernenergiekrachten plannen 
voor reële barricades in een pogin:J een nucleaire vestiging te sluiten. 
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Van zaterdagmiddag 12 uur tot en met maarx:lag probeerden veel groepen be
zetters , uitgerust met beschenlerxie kleding zoals gasmaskers,helmen en 
duikersbrillen, herhaaldelijk zich toegang tot het terrein te verschaffen 
vanaf tenminste 5 belangrijke pmten romhet terrein: van het nx>rdelijke 
Jroeraslam naar het binnenste bouwterrein; langs de nx>rdelijke toegangs
weg en langs de zuidelijke; over het nDeraslaOO in het zuiden naar het bin
nenste b:>uwterrein; en in waarschijnlijk de grootste eenmalige poging, aan 
de westkant naar de opslagterreinen en de betorm:>lens .Kanplete delen van het 
hek werden verwijderd. De bezetters werkten in teams die houten schilden 
gebruikten an de mensen te beschermen die met grote draadtangen de hekken 
doorknipten, gevolgd door anderen die enterhaken en zware trekhaken aan 
touwen en kettingen vastiraakten an de hekken neer te halen. 
Bij elke doorbraak was de J;X>litie, die gebruik maakte van knuppels, Chemica! 
Ma.ce, horden en hogedruksprl.ten, in staat de bezetters in aantal te over
treffen en hen terug te dringen. Bescb.etmeOOe kleding zorgde ervoor dat de 
verwomingen beperkt bleven in konfrontatie met gewelddadige J;X>litie. Gas
maskers en de wild maakten het gebruik van gas door de J;X>litie ineefektief. 

Het aantal mensen dat naar de hekken gingen, groeide dramatisch tijdens de 
oktober-aksie, evenals de effektiviteit van de taktieken an de hekken neer 
te halen. 
Maar het hele aantal bezetters was duidelijk geen partij voor de homerd
tallen IX>litie en Nationale Garde, die op het terrein gestationeerd waren 
an de kerncentrale te beschermen {de schattin]en lopen uiteen van 500 tot 
900 manschappen J;X>litie en Nationale Garde) • Ordmks deze massale aanwe
zigheid van de IX>litie bleven de bezetters kollektief st:ard houden in de 
konfrontatiesmet de IX>litie, terwijl ze vaak armen inhaakten en gingen 
zingen an de totale aftocht te voorkaten. Talrijke arrestaties werden voor
katen door bijstam van de groep en hechte organisatie. 

Tegelijkertijd l::x:Juwden een homerdtal mensen barrikades van overal opgesnorde 
l:x:men, stenen en afval tegen de twee toegangsp:x>rten van de route 1 ( de poor
ten waren ongeveer 1200 meter van elkaar vetWijderd) • Deze taktiek werkte goed 
cm:lat de autoriteiten er niet op garekent hadden. li:>eWe1 ook hier de numerieke 
min:ierheid een handicap was, want de meeste barrikades waren wel hoog opge
l::x:Juwd, maar hadden geen solide konstruksie. 
'Iben het be:Jrijf een bulldozer inzette an de barrikades te vernielen, werden 
verderop- op de route zelf en b.liten de poorten- nieuwe barrikades gebouwd. 
Dit was de sekundaire strategie, nl. an de t:oegan,;J te blokkeren zover m::>ge
lijk bliten het bereik van de autoriteiten op hun fabrieksterrein. 
Deze taktieken waren over het algemeen niet geko5rdineerd, en hadden beter 
geplam IOOeten worden. Blokkadetak:tieken zijn bijzomer geschikt in dat op
zicht dat de autoriteiten op neeten letten zich niet te ver te verwijderen 
van het atocmkonstruksiezone. 

Oniertussen hield een bescheidener aantal mensen voortdurerxl sit-ins bij de 
lO:::ks Raad-poort dicht bij route 1, OOewe1 ze sar& op hardhandige wijze door 
de J;X>litie verdreven werden. Geduren:le de dagen van het beleg tegen Seabrook' s 
bouwterrein, kwamen uit geheel New Englam sympathisanten aanante dEIIOn
straren op route 1, zich voegend bij het aantal mensen dat de direkte aksies 
orxlersteur:de. De verstoring van de bouwaktiviteiten kan niet in konkrete 
termen gemeten worden, maar vele mensen konkluderen dat verzet tegen het 
systeem dat kernenergie m::>gelijk maakt, onmisbaar is voor de beeimiging 
van de nucleaire bedreiging. 
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Organisatories gezien, speelden de aksies van de 24ste mei zich op een inter
resant gebied af. cm::at direkte aksie tot doel heeft onze eigen kracht te ont
plooien, proberen we met nieuwe organisatievennen mensen te helpen zelf in 
aksie te kanen. 
Klusters of affinitygroups waren het basiselement voor de besluitvonn:ing en de 
taktieken van de mei-aksie. De kluster verbxlgd het nivo van de betrokkenheid 
van 5 of 15 nensen in een affinity-group tot de koördinatie van 50 tot 150 nensen 
die met elkaar samenwerken. Beslissingenwel:den door de klustervertegenwl:x:>rdigers 
genanen en over het algemeen sneller tot starxi gebracht dan bij de meeste vorige 
aksies. De klusters werkten bevredigerd genoeg an tijdens de aksie belangrijke 
taktiese beslissingen te kunnen nanen en de strategie bij te sturen en te regelen. 
Eén belangrijk besluitvo:rmingsproblean, niet ongebruikelijk bij aksies tegen 
kernenergie, was de vele gezichtspunten in êên kaupranisbesluit op te nemen 
zodat de mensen zich erbij betrokken voelen en ervoor willen werken. 
over het algemeen waren de aksies van mei meer verspreid dan gekonsentreerd. 
Verschillen in strategie tussen de CDAS-groepen (bv. gedecentraliseerde versus 
gecentraliseerde aanvallen) resulteerden in katpranissen waarin slechts weinigen 
hun visies weerspiegelt zagen. 

wat is een sukses of een mislukking? 
Het hoofddoel - de definitieve sluiting van Seabrook - is duidelijk niet gerea
liseerd. Het falen van de direkte aksie, kan voor het g:rootste deel geweten worden 
aan 't te weinig aantal mansen, daar de aksietaktieken voor het terrein (bezetting 
blokkade, steun) op zich uitvoerbaar waren. 
Dit brengt een meer furXmment:eel problean naar voren: wat zou de groepen die 
dirakte aksie toepassen nDeten doen an hun aantal te vergroten, als we het feit 
in aanmerking dat de antikernenergiebeweginl zelf wel kleiner wordt. 

Een duidelijk suskes was al eerder: 24-27 mei waren dagen waarop de aksievoerders 
sterk verbomen voelden met elkaar. Vele klusters bestaan nog steeds en de orga
nisatie en de edukatit!Ve projekten gaan door. Dit aspekt is een wezenlijk orrler
deel van de direkte aksie: op elkaar leren vertrouwen zonder de opgelegde be
perkingen van de radikale-, liberale- en konservatieve burokraten. 

Zal Seabrook aan z'n eigen problemen ten gronde gaan ("die of its own weight")? 
Met alleen onze methode van onder druk zetten, zullen we de kernenergie niet 
kunnen stoppen. Zonne-energie slechts in harden van Exxon of een kalermijn van 
de staat in seabrook, zijn zeker niet de oplossingen. Terwijl veel werk blijft 
en veel vragen over de t:oekanst van de beweginl nog beantwoord noeten worden, 
zullen aksies zoals die van mei in seabrook deel uit blijven maken van de strijd 
tegen kernenergie oorlat zij de mensen werkelijk betrekken bij het bedenken van 
oplossingen. 
De direkte aksie verschilt van simboliese aksie op het punt van de konfrontasie 
m:t overheden in de kwestie kernenergie- wij eisen niet alleen dat er een einie 
aan kernenergie genaakt wordt, we doen het ga«X:>n zelf • 
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Onderstaand artikel is geschreven door Pieter Lamners en overgeronen .uit Achtergrond, 
nr. 18, 5 sept. 1980 en gaat in (met kritiek daarop) op de achtezgronden van de aan
gekondigde DJdewaard-aksies. 

Terreinbezetting Dodewaard doet 
weinig rechtaan breedheid aktie 

De anti-kernenergiestrijd is zich aan het verharden. De tijd dat 
er alleen maar vriendelijkbeid gedemonstreerd werd, lijkt voorgoed 
voorbij. 
Het afgelopen jaar beeft een serie acties te zien gegeven die een 
steeds grotere politiemacht, met steeds barder optreden, op de 
been beeft gebracht. Ik denk hierbij aan de acties van de groep 
Breek Atoomketen Nederland ~BAN) in Almelo, Borssele en Dodewaard 
en de herbaalde acties tegen de ~umping van radio-actief afval in 
zee, in Petten en IJmuiden. 
Deze acties kenmerkten zich door bun directe karakter, dat wil 
zeggen waren er niet primair op gericht de publieke meningsvorming 
of de {parlementaire) besluitvorming betreffende kernenergie te 
beïnvloeden, maar om de processen in de nucleaire industrie zelf 
te verstoren. Het voorlopig hoogtepunt in deze tendens is natuur
lijk de in alle openbaarbeid aangekondigde terreinbezetting van de 
kerncentrale in Dodewaard. 
Om deze actie goed te kunnen beoordelen is bet nodig om te kijken 
hoe de Nederlandse anti-kern-energiebeweging (akb) er uit ziet, 
welke argumenten zij banteert en wat zij totnutoe bereikt beeft. 
Deze zaken zullen bieronder achtereenvolgens aan de orde komen, 
en tegen die achtergrond zal dan aangegeven worden welke plaats 
de Dodewaard-aktie inneemt. Een stuk solida~re kritiek. 

door 
Pieter Lammers 
medewerker Milieu Defensie 

De kracht van de Nederlandsè akb 
kenmerkt zich door de enorme 
verbreding die zij de laatste 
jaren heeft ondergaan en bewerk
stelligd. Tot 1978 was de anti
kernenergiestrijd het exclusie
ve terrein van een beperkt aan
tal stroomgroepen (SSK) en mi
lieu-organisaties. Het jaar 
1978 stond in het teken van de 
acties tegen uitbreiding van de 
ultracentrifuge in Almelo. Niet 
alleen ontstonden tal van nieu
we plaatselijke groepen, maar 
ook veel andere organisaties 
werden actief in de antikern
energiestrijd. De vredesbeweging 
en de kerken omdat het verband 
tussen "vreedzame" toepassing 
van kernenergie en kernwapens 
duidelijker werd (en sindsdien 
in het geval van Urenco beves
tigd door het spionagegeval 
Khan, waardoor Pakistan binnen 
afzienbare tijd over kernwapens 
zal beschikken). 
De Derde-Wereldbeweging omdat 
kernenergie een imperialistische 
uitbuiting van een nieuwe orde 
dreigt te worden (in Almelo 

wordt uranium verrijkt als on
derdeel van het Duits-Brazili
aanse atoomcontract). Op het 
ogenblik bestaat er een situatie 
dat niet alleen het merendeel 
van de Nederlandse bevolking 
van de ke~nenergie af zou wil
len (dat is tenslotte slechts 
een cijfer, en beslissingen wor
den niet afgedwongen door en
qu@tes), maar dat steeds meer 
maatschappelijke organisaties 
zich opstellen tegen kernenergie 
of althans de discussie daarover 
aangaan. Een indicatie voor de 
aan de gang zijnde verbreding 
van de antikernenergiebeweging 
is de Werkgroep Energiediscussie, 
een samenwerkingsverband waarin 
meer dan 60 organisaties zich 
gezamenlijk op de brede maat
schappelijke discussie voorbe
reiden. Niet al deze organisa
ties hebben zich openlijk uit
gesproken tegen kernenergie, 
maar zijn wel bereid om die 
discussie op een kritische ma
nier met hun achterban en doel
groepen aan te gaan. 
Naast de reeds genoemde maat
schappelijke groeperingen nemen 
daar aan deel, jongerenorganisa
ties, vrouwenorganisaties en po
litieke partijen. Tot slot dient 
vermeld te worden dat ook de 
vakbeweging haar eigen discus
sie voert en op zijn minst voor 
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een moratorium pleit. 

verdieping van de 

argurrentatie 

We zijn ons er de laatste tijd 
bewust van geworden dat het te
genhouden en uitbannen van kern
energie een veel te eng doel is. 
Straks misschien geen kerncen
trales, maar in plaats daarvan 
een aantal gigantische kolen
centrales, waar minstens even
veel gevaren, zij het anders
soortige, voor mens en milieu 
aan kleven. Terwijl velen nog 
bezig zijn een in elkaar zak
kende atoomlobby te bestrijden 
tekent zich het ontstaan van 
een kolenlobby reeds af. Het 
grote gevaar bestaat dat het 
ene grootschalige, gecentrali
seerde mens- en milieu-vijandi
ge systeem vervangen wordt door 
het andere. 
Het gaat er dus om bet tota-
le energiebeleid te veranderen 
naar een gedecentraliseerde, 
kleinschalige, mens- en milieu
vriendelijke energievoorziening. 
In die visie is geen plaats voor 
kerncentrales, kolencentrales en 
LNG-terminals, net zomin als er 
plaats is voor de Arnhemse in
stellingen, de NAM of de ener
giemultinationals. 
Om het ontstaan van een funda
menteel ander energiebeleid te 
bewerkstelligen is een strijd 
tegen kerncentrales alleen niet 
voldoende, maar is het noodzake
lijk dat we als bevolking greep 
krijgen op de vorming en de uit
voering van het energiebeleid. 
We kunnen dit bereiken door zo
wel binnen als buitenparlemen
taire actie. 
Buitenparlementair door het 
voeren van acties zoals die in 
Dodewaard gepland is, de "Stop 
kernenergie nou met giroblauw'"
actie, het geven van voorlich
ting buiten en over de BMD en 
door het zelf starten van alter
natieven. 
Binnenparlementair door te be
werkstelligen dat electrici
teitsbedrijven zich terugtrek-



ken uit de GKN (de eigenaar van 
Dodewaard), door er voor te 
zorgen dat gemeenten een ener
gieplan maken en uitvoeren, en 
door, jawel, binnen de BHD 
werkzaam te zijn. Zowel het een 
als het ander is nodig, maar 
wel altijd in onderlinge samen
hang. 
Veel energiecomitees en andere 
plaatselijke groepen zijn zich 
hiervan bewust en hebben gelei
delijk aan hun activiteiten ver
legd van puur anti-kernenergie 
naar lokale energieacties. 

wat hebben we bereikt? 

Als ''n van de hoofdmotieven 
voor de bezetting in Dodewaard 
wordt aangevoerd dat zeven jaar 
actievoeren behalve een bewust
wording onder de bevolking, 
geen resultaat heeft gehad. Met 
andere woorden, er wordt niet 
geluisterd. 
Zonder een opsomming te geven 
van alle projecten die niet 
doorgingen kan toch gesteld 
worden dat er in Nederland 
practisch gezien een moratorium 
heerst. Van het oorspronkelijk 
geplande atoomprogramma is nau
welijks iets terecht gekomen. 
Nieuwe besluiten voor verdere 
invoering van kernenergie zijn 
~olitiek onhaalbaar. De huidige 
regering, het Ministerie van 
Economische Zaken en de Arnhemse 
instellingen voeren een achter
hoede gevecht. Dat we nu zover 
zijn dat er serieus gepraat 
wordt over de sluiting van de 
huidige kerncentrales (en niet 
alleen door de anti-kernenergie
beweging) is iets waar we twee 
jaar geleden nog niet over 
durfden te dromen, en is de 
grote verdienste van de akb. 
Natuurlijk, er wordt nog steeds 
een politiek gevoerd dat het 
huidige kernenergieprogramma in 
stand houdt en de definitieve 
confrontatie uit de weg gaat 
(dat is ''n manier om tegen de 
BMD aan te kijken), er worden 
nog steeds beslissingen genomen, 
zoals de uitbreiding van de op
slagcapaciteit van de beide 
kerncentrales, die de optie 
van kernenergie in de toekomst 
open houden. (Harde) acties te
gen kernenergie blijven daarom 
een harde noodzaak, maar de 
(politieke) stand van de discus
sie heeft wel consequenties voor 
de vorm en inhoud van de acties. 
Wie de standpunten van de poli-

tieke partijen bestudeert, bij
voorbeeld aan de hand van ver
kiezingsprogramma's, ziet een, 
voor dergelijke zeer logge appa
raten, vrij snelle ontwikkeling 
van pro-nucleair via moratorium
achtige standpunten, naar anti
nucleair: 
Het standpunt van het CDA nu is 
het PPR-standpunt van acht jaar 
geleden. Het is waar dat het 
schipperen en sjoeoelen blijft 
in Den Haag, maar het is beslist 
niet zo dat er niets verandert. 
Deze politieke situatie is uniek 
in Europa, en weer, een grote 
verdienste van de akb, die naast 
de buitenparlementaire acties, 
de instituties nooit vergeten 
heeft. 

Laten we ook niet vergeten dat 
de Brede Maatschappelijke Dis
cussie een verworvenheid is van 
de akb. Verdere besluitvorming 
was niet meer ~gelijk. Uiter
aard proberen zij die belang 
hebben bij de verdere invoering 
van kernenergie de discussie bij 
voorbaat naar hun band te zet
ten, maar daardoor moeten wij 
ons niet laten misleiden. De 
BMD biedt kansen, niet alleen 
om te praten over al dan geen 
kernenergie, maar vooral over 
democratisering van bet hele 
energiebeleid. 
Het bovenstaande is geen plei
dooi voor de verworvenheden van 
de parlementaire democratie, 
maar meer de erkenning van een 
bestaande situatie. Het parle
ment heeft de macht om beslis
singen over kernenergie te for
ceren. Buitenparlementaire ac
tie moet er mede op gericht zijn 
die besluitvorming te beïnvloe
den. 

de Dodewaa..rd aktie 
De bezettingsaktie in Dodewaard 
zoals die gepland wordt bergt 
bet gevaar in zich dat geen vol
ledig recht wordt gedaan aan de 
stand van zaken zoals hierboven 
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geschetst. 
De Gelderse stroomgroepen - de 
initiatiefnemers van de actie -
beargumenteren de actie zoals 
gezegd met de opvatting dat ze
ven jaar actievoeren niets con
creet heeft opgeleverd. Afgezien 
van deze historisch onjuiste 
voorstelling van zaken, die 
leidt tot het defaitistische en 
gevaarlijke gevoel dat protest 
nutteloos is, is de conclusie 
die daaruit getrokken wordt dat 
verzet anti-parlementaristisch 
moet zijn. De akb moet kernener
gie op eigen kracht uit Neder
land bannen. Immers het parle
ment loopt aan de leiband van 
de op winst beluste en over 
lijken gaande atoomlobby. Ik 
hoop hierboven aangegeven te 
hebben dat dat wel een erg ver
eenvoudigde weergave van de 
werkelijkheid is. 
Op grond van het afwijzen van 
de parlementaire democratie 
wordt niet alleen de BMD reso
luut van de hand gewezen, maar 
bovendien elk contact met de 
tegenpartij, de bestaande be
sluitvormingsstructuren, geme
den. Weliswaar is er een ulti
matum gesteld en verstuurd aan 
de overheid, .aar deze dient 
meer als rechtvaardiging voor 
de actie dan als drukinstrument 
voor onderhandelingen. 
Ik wil hier pleiten voor een 
buitenparlementaire opstelling 
in plaats van een anti-parlemen
taristische. Dat wil zeggen dat 
het ultimatum meer inhoud zou 
moeten krijgen en dat er meer 
mee gewerkt zou moeten worden. 
De beslissingsmacht over het al 
dan niet sluiten van de centralé 
in Dodewaard ligt niet alleen 
bij regering en parlement, maar 
ook bij de aandeelhouders van 
de GKN. Die aandeelhouders zijn 
de Provinciale Electriciteita
bedrijven en het GEB Amsterdam, 
die direct of indirect gecontro
leerd worden door de provinciale 
Staten te "bewerken" en ze te 
dwingen een standpunt in te ne
men (zoals dat ook in Amsterdam 
is gebeurd), door ook de elec
triciteitsbedrijven direct onder 
druk te zetten, door een actie 
als "Stop kernenergie nou, met 
giroblauw" (de thuisbankiers 
sluitell Dodewaard:>. kan het 
ultimatum een werkbare inhoud 
kdjgen. 
Ook op gemeentelijk niveau kan 
met het ultimatum gewerkt wor
den. Gemeentelijke Energiebe
drijven kunnen weigeren atoom-



stroom af te nemen of zich 
sterk te mak~n in het VEEN, één 
van de Arnhemse instellingen. 
Een goed voorbeeld van deze 
wijze van actievoeren geeft de 
basisgroep Stop Dodewaard in 
Amsterdam, die in samenwerking 
met veel organisaties in de 
stad onder het motto "geen 
atoomstroom voor Amsterdam" van 
de gemeenteraad eist dat het 
reeds genomen besluit over de 
terugtrekking uit de GKN ook 
daadwerkelijk uitgevoerd wordt, 
en dat de winst van 30 miljoen 
die het GEB jaarlijks maakt, 
gebruikt wordt voor energie
besparende maatregelen. Wordt 
aan deze eisen niet voldaan, 
dan gaat op 1 oktober de ac
tie "giroblauw" van start. 
Een gemeentebestuur is verant
woordelijk voor de gezondheid 
en de veiligheid van haar inwo
ners. Vooral gemeenten in de 
buurt van kerncentrales kunnen 
op die verantwoordelijkheid ge
wezen worden. De gemeenteraad 
kan zich niet alleen uitspreken 
voor de sluiting van de centra
le, maar bovendien gedwongen 
worden een energiebeleid te 
gaan voeren. Daarbij kunnen zij 
een voorbeeld nemen aan tal van 
gemeenten die daarin het voor-

! touw hebben genomen: Gasselte, 
waar "nee" tegen kernenergie 
(proefboringen) samenging met 
een intensieve isolatiecampagne; 
Anlo, waar via een gemeentelijke 
verordening het proefboren onmo
gelijk wordt gemaakt; de Noord
oost-Polder die nee zegt tegen 
de nieuwe regeringsplannen. 

Hierboven heb ik aangegeven hoe 
breed en divers de (anti-kern)
energiebeweging is. De wijze 
waarop voorbereidingen plaats
vinden voor de bezettingsactie 
doet totnutoe weinig recht aan 
de breedte van het verzet. 
Besluitvorming vindt plaats op 
een landelijke vergadering van 
vertegenwoordigers van "basis
groepen". Alle bestaande orga
nisaties die zich met de strijd 
tegen kernenergie bezig houden 
(zoals die verenigd zijn in de 
LSSK of het LEK, maar ook ande
re) kunnen alleen indirect bun 
stem laten horen. Hierdoor ont
staat bet gevaar, afhankelijk 
van het verloop van de actie, 
dat de bezetters van Dodewaard 
zich isoleren en dat hun acties 
leiden tot versmalling van de 
akb, juist nu deze een zeer bre
de basis begon te krijgen. 

bezetten? 

Tot slot wil ik wat uitvoeriger 
ingaan op de vorm van de actie. 
Twee aspecten springen daarbij 
in het oog. Er wordt van uitge
gaan dat bezetting van het ter
rein mogelijk is en ondanks die 
illusie wordt een discussie over 
het al dan niet gebruiken van 
geweld uit de weg gegaan. 
Wie het prikkeldraad rond de 
centrale in Dodewaard gezien 
heeft, wie bijvoorbeeld de po
gingen tot terreinbezetting in 
Seabrook heeft meegemaakt (waar 
het overigens slechts een bouw
terrein betrof, geen draaiende 
kerncentrale) weet, dat de poli
tie met een nog vrij beperkt ge
bruik van geweld een dergelijke 
bezettingspoging gemakkelijk kan 
verhinderen. Bet zal daarbij 
waarschijnlijk tot een geweldda
dige bandelingen komen waarvan 
hoofdzakelijk de demonstranten 
bet slachtoffer zullen worden. 
Het zal voor die slachtoffers 
dan een schrale troost zijn, 
dat dat het gevolg is van ver
keerde inzichten van de politie, 
die ons eigenlijk zou moeten 
beschermen tegen de kernenergie 
in plaats van omgekeerd. 
Met het voornemen coOte que 
qoOte het terrein te willen be
zetten begeef je je daarmee ook 
op het terrein van de tegenstan
der. 
Letterlijk: het terrein is van 
de GKN. Op verzoek van de direc
tie moet de politie mensen van 
dit terrein verwijderen onder 
gebruikmaking van een redelijke 
hoeveelheid geweld. Maar wat is 
redelijk in een dergelijke situa
tie? 
Figuurlijk: Wij worden zo gedwon
gen de tegenstander te bestrij
den met zijn eigen wapens en tac
tieken en wij moeten hen verdrij
ven in plaats van omgekeerd. Dit 
zal ongetwijfeld leiden tot esca
latie! 
Het is in dat licht dan ook be
grijpelijk dat de gewelddiscussie 
uit de weg wordt gegaan. Een dis
cussie daarover, zo wordt gesteld, 
leidt af van het doel van de ac
tie - sluiting van de centrale -
en wordt verheven tot doel op 
zich. 
Dat is ook wat de Gelderse Stroom
groepen de actiegroep BAN verwij
ten: met principiële geweldloos
heid bereik je alleen dat dat de 
rest van de akb automatisch tot 
gewelddadig wordt bestempeld. 
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Scheuring dus. I 
Het grote gevaar van het ontwij-
ken van die discussie is, dat de 
meeste mensen die mee willen doen 
aan de actie niet weten waar ze 
zich op voor moeten bereiden, na
melijk op een harde confrontatie 
tussen politie en een heel klein 
deel van de demonstranten. Boven
dien zal deze aktie een zeer de
moraliserend effect hebben op de 
demonstranten. Over 'goodwill' 
heb ik het dan niet eens. Het 
zal toch echt nodig zijn, dat 
die discussie wêl, en in alle 
openheid gevoerd wordt, en dat 
er gekozen wordt voor in prin
cipe afzien van geweld tegen 
personen. (De discussie over de 
politieke en principiële redenen 
voor geweldloosheid laat ik hier 
buiten beschouwing.) 

Geweldloosheid (en dan heb ik 
het niet over het omvertrekken 
van een hek of iets dergelijks), 
houdt in dat er afgezien wordt 
van een bezettingspoging en dat 
er gekozen wordt voor een blok
kade • 
Het aantal toegangswegen tot de 
centrale is betrekkelijk ge
ring en ze kunnen vrij eenvoudig 
op veel plaatsen met behulp 
van menselijke barricades (al 
dan niet met hulpmiddelen) 
worden afgezet. 
Een dergelijke werkwijze is 
flexibel: bij dreiging van een 
harde confrontatie kan de blok
kade opgeheven worden en snel 
elders weer ingesteld worden. 
Een dergelijke opzet geeft alle 
mogelijkheid je tegenstander te 
slim af te zijn en dol te draai
en. Het gaat erom creatief te 
zijn en het onverwachte te 
ondernemen. 
Bovendien biedt het veel meer 
mogelijkheden in discussie te 
gaan met politie, werknemers en 
omwonenden. 

Pieter Lammers 
N1lieu Defensie 



EN NOG ZO'N BIJDRAGE ..... 

Als het net zo gaat net de voorbereiding van de oktober-aksie, als deze 
brochure, dan zie ik het sariher in. Tijd schiet tekort. Alles op het laatste 
niFJ?&tje. De fraaie q:merking in de notulen van de landelijke vergadering van 
28 augustus ten spijt, dat er al 2 maanden in de basisgroepen gepraat wordt, 
gaat misschien wel op voor groepen in Nijmegen, Amhem en Amsterdam, maar zeker 
niet voor de neeste steden en dorpen. Ook voor Groningen niet. 
Een klein gzoepje is er vanaf midden juni nee bezig. '!ben kwam de vakansie en lag 
de boel plat (waar niet ?) • Een noeizame start na de vakansie en pas op 30 aug. 
kwamen zo'n 45 mensen een dag bij elkaarante diskusseren over de aksie. Nu zijn 
er 11 groepen die zo'n 150 mensen anvatten (er kanen er steeds neer bij) en elke 
week kanen zowel de vriendschapsgroepen bij elkaar, als de vertegenwoordigers 
van deze groepen. 
Het n:erendeel van de nensen is nieuw in de anti-kernenergiebeweging, xooeten zich 
oog scholen (voor inlx>udelijke diskussies (eigen maatschappelijke diskussie); zijn 
daar overigens vindingrijk in: êên groepje heeft een infanap aan:Jelegd en info:ane
ren elkaar over wat ze hebben gelezen) en hebben geen ervaring net direkte aksies. 
zo'n aksie als Dodewaard vergt veel voorbereidingstijd; veel praten, nadenken, 
ideeën uitwerken, doorpraten net andere groepen, op elkaar afstemnen. 
V&Sr 18 oktober ! Die datum is althans gevallen als zijnde voorlopige aanvangs
datum van de aksies (de herfstvakansie begint dan) • 

En dan is er nog nauwelijks of geen tijd geweest voor onze eigen maatschappelijke 
diskussie. Een diskussie die minstens zo belangrijk is als de aksie zelf. 
Diskussie over gevaren van kernenergie, de plaats van (kern) energie in de samen
leving, sociaal, politiek en ekoiXID:i.sch, de sluier van (pogingen tot) o:OOenokra
tiese besluitvonn:i.ng rond het hele (kern) energiegebeuren en de :rol van zegering 
en parlement hierin, 't waan:m van direkte aksies in het algeneen en de Dodewaard
aksies in het bijzonder. Die diskussie zal gevoenl xooeten worden. want op zich 
mag dan wel een meerderheid van de nederlandse bevolking tegen kernenergie zijn 
(pr.llna overigens) , maar dat betekent nog niet dat die zelfde meerderheid voor 
sluiting van de beide kerncentrales is, laat staan dat zo'n sluiting tot stand 
zou m::Jeten kanen d.m.v. bezetting of blokkade. 

Er is op het Pinkster-tentenkanp in Valbm:g gesteld dat er een redelijk positief 
politiek kl.llnaat aanwezig xooet zijn ten tijde van (en t.a.v.) de bezettings/ 
blokkade-aksie. Dat is in Dcx1ewaard in ieder geval niet het geval. De bevolking 
van Dodewaard is bang voor de aangekondigde aksies en samdgen hebben laten door
schaneren dat ze OIUJ zullen ontvangen net lx>nden en giertanks. 
Nu viOO ik niet dat de b::>uding van de Dodewaardse bevolking al dan niet bepalend 
is of de aksie doorgaat. Inmers, we worden allemaal bedreigd door kernenergie en 
Dcx1ewaard produceert radioaktief afval dat, als het aan Van Aardenne ligt, in de 
Gronings-Drentse zoutlagen wordt gedmpt (en daar woon ik vlakbij). 
Maar ik heb het idee dat ook in de rest van het lam. er nog maar weinig omer
steuning is. Ik lees en l:oor bijna alleen maar negatieve verhalen. Dat heeft niet 
alleen te maken net de st:emniD:Jmakerij ("gewelddadjge aksies'', "uit de ha.IX1 lopen", 
"ondem::>kratisch karakter aksie") waar ook de pers aan meedoet (matig tot slechte 
berichtgeving op een enkele uitzondering na), maar heeft ook (juist ?) te maken 
net de sneltreinvaart waa:t'Ilee de aksie ''IOOet" kanen en het te weinig naar hliten 
brengen en aangaan van diskussies. 
Des te neer red an er zelf tegen aan te gaan en dat betekent niet alleen dat we 
wat stencils uitdelen en net een standje op de zaterdagmiddag-markt gaan staan. 
Dan blijft het éénrichtingsverkeer van onze kant uit. Er vindt nauwelijks diskus
sie plaats en je bereikt slechts een klein publiek. Er zal gepraat xooeten worden 
met miljeu-, vredes-, d.erde-wereld-, jongeren-, vrouwen-, strijdkultuurgroepen, 
kerkelijke organisaties, vakbonden, scholen, wijkkanitees, politieke partijen,enz. 
Info:rma.tie geven, diskussies proberen op te zetten, voorlichting geven, alterna
tieven, vragen of ze via hun eigen kanalen info:rma.tie willen verspreiden, wat ze 
zelf kunnen doen in hun direkte engeving en daarruiten (bv. Giroblauw-aksie). 
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Verder zullen -we kreatief noeten zijn in het maken van huis-aan-huis-folders, 
nuurkranten, nuurschilderingén, •••••• 

Ik betwijfel of -we dat allemaal aankunnen in de korte periode die ons rest. 
Het is een afweging waard of -we de hele aksie niet uit noeten stellen. Dan hebben -we 
meer tijd an onszelf goed voor te bereiden (aksietaktieken, besluitvonning, kamtuni
katie, •••• ) en dat -we rustig en gedegen onze maatscha~lijke diskussie kunnen opzet
ten en uitvoeren. 
(Het Kani.tee Stop Dodewaard) heeft irmlddels laten -weten voor uitstel van de aksies 
te zijn tot april 1981. AJ:gumentatie hiervoor is dat dan het ultimatum afloopt van 
de ganeenteraad van Dodewaard aan de regering,waarin ze sluitin:J eist van de kern
centrale als er geen goede oplossing is voor het radioaktief afval. Bij weigering 
van de regering (net als bij ons ultimatum), zal het voor de bevolking veel duide
lijker zijn b:>eveel rekening er wordt gehouden met de inbreng van hun ganeenteraad 
en dat de regering zich daar -weinig van aantrekt. Onze argumentatie an over te gaan 
tot elirekte aksie, kant dan veel sterker te staan. 
Sterkere argumentatie dan tot nu toe aangevoerd is. Want, OOewe1 er -wel argumenten 
zijn an over te gaan tot elirekte aksie, de argumentatie van de Gelderse StroeligrOe
pen en Energiekanitees mangelt op een paar punten. Daar ga ik hier verder niet op in 
ardat mij de tijd daarvoor ontbreekt (slecht argument, -weet ik) , maar ook ardat dat 
al door een ander onder woorden gebracht is. Voor het gemak, en ardat ik er achter sta, 
is dat stuk van Pieter Lamrers dan ook opgenanen in de brochure. 

0\Ter tot de aksies van oktober. 

wat me opvalt en ergert, is de passieve, afwachtende b:>lld.in:J van veel basisgr:oepen in 
het land, ook in Groningen. Mensen in basisgroepen zeggen niet goed te -weten wat ze 
nu noeten doen, duidelijkheid te willen hebben en dat er zo snel nogelijk - vanuit het 
land (centraal dus) - een aksieplan IOOet kanen. Aniers kunnen ze niet met de bevolking 
in diskussie gaan ardat het geweldloosheids-geweldsnivo nog onduidelijk is. 
Ik ben het emee eens dat er zo snel nogel.ijk duidelijkheid .met kanen, maar dat xooet 
op de eerste plaats vanuit de basisgroepen zelf kanen, en niet alleen vanuit een paar 
mensen die toevallig in de buurt van de kerncentrale wonen, overspannen willen worden 
en in de plangroep zitten. De opzet van de aksie is dat zij gedragen wordt door de 
ba.sisgl:oepen en dat de ak$ie ook vanuit haar zal noeten kanen. 
Hopelijk bied het harXIboek aangrijpiJv]spunten an zelf taktiekjes enzo te bedenken, 
hoe -we blakkades op kunnen richten, wat we doen met politieversperringen, hoe -we ze 
te slim af kunnen zijn, hoe -we ar.r:estaties kunnen va>rkanen, enz. 
Hoe meer mensen er over denken, hoe meer kreatieve ideeën er uit kunnen kanen en hoe 
beter het uiteindelijke aksieplan eruit ziet. 

In het diskussiestuk van de SSK Nijmegen over 
Geweld-Geweldloosheid, wordt o.a. gesteld dat het 
weinig zin heeft an vooraf te stellen wat je van 
plan bent en hoever je wilt gaan, ardat alles op 
het m::rnent zelf bepaalt wordt: door de inzet van 
ME, eroties, net die dingen gebeuren die je niet 
verwacht had. 
Je kunt nooit voor 100% de aksie zo opzetten, dat 
er niets mis kan gaan, ongeacht de J:eaksie van ME, 
van jezelf of de buiten haar oevers tredende waal 
(door de herfstregens). Maar als je die diskussie 
uitstelt tot het m::ment zelf, is er geen nogelijk
heid meer tot diskussie en wordt het bijzonder 
xooeilijk an kollektief nog tot aksie te kanen. 
Hoe meer en diepgaander we vantevoren hebben na 
hebben gedacht (en gespeeld misschien) wat er zoal 
kan gebeuren, hoe beter -we op onverwachtse gebeur
tenissen kunnen reageren. En dan niet in je êêntje, 
maar als kollektief. 
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ATOOMSTROOM ••• 

Een ieder zal voor zich/haarzelf duidelijk IOOeten hebben wat hij/zij wil met de aksie. 
Bezetting, blokkade of andere aksievonnen, JIDgen geen doel op zich worden, maar zijn -
en 100eten dat blijven- een middelaniets (proberen ) te bereiken. 
Gezien de ongelooflijke veilighei.dsnaatregelen die getroffen worden en die de kemcen
trale langzamerhand antoveren tot een afzichtelijke 1 middeleeuwse vesting 1 en de te 
V&Wachten OOeveelheid ME met het daar achter liggende geweldsawaz-aatl lijkt me een 
bezettingspoging niet zinvol. Alleen ten koste van veel gewonden zal het ons misschien 
(met een kleine groep) lukken an het terrein op te kanen. Maar of die iets bedreigerrler 
aksie afweegt tegen het aantal gewonden en het weinige perspektief wat je eruit haalt ? 
De direkte aksies die in Seabrook gevoem zijn, spreken mij erg aan, maar daar gaat het 
an een bouwterrein. De bezettingspogingen dMr hebben het perspektief de bouw werkelijk 
op te kunnen b:>uden. (Bovemi.en is de bevol.kin3 plaatselijk ook tegen de kerncentrale en 
waren de bezettingspogingen genemen op basis van k.onsensus) • wat dat perspektief betreft 
kunnen we beter naar de in aanbouw zijnde OC in Almelo gaan. 
Toch IOOeten we wel naar Dod.ewaa:1:d gaan en daar overgaan tot direkte aksie. Het openbare 
karakter van de aksie geeft de IOOgelijkheid voor veel mensen an JlW3e te doen aan de aksie 
waar het anders binnen beperkte kringen bleef (de B.J\N-aksies). Direk.te aksie op zich al 
- afgezien van de vonn - geeft aan dat de gebruik {st) ers ervan niet alleen meer binnen 
de geijkte ("damkratische") kanalen en st:rukturen willen blijven protesteren, maar 
juist zelf een daad willen stellen. Het feit alleen al dat mensen die tot nu toe gepraat 
hadden, nu hun eigen lichaam inzetten in een aksie waarbij je weet dat je gekonfronteerd 
wordt met de ME en (harde}kJ.aa:len en arrestaties kunt krijgen, vind ik heel wat. 
Het gaat er nu dan an an zoveel IOOgelijk mensen JlW3e te laten doen en de aksie zo breed 
m:::>gelijk te b:>uden. Dat zal waarschijnlijk betekenen - als ik dat zo an me heen peil -
dat de aksie in principe geweldloos wordt en uitgaat van blokkades. Ik b:x>r nu vrij 
veel mensen die zeggen dat ze op zich wel mee willen doen, maar dat als er geweld gaat 
worden gebruikt van de kant van de demnstranten, ze niet JlW3e9aan. Aan de ene kant bang 
voor eskalatie van geweld en bang voor hun eigen lichaam, aan de andere kant bang dat 't 
geen goed doet voor de anti-kemenergiebeweging ( 't feit bijvoorbeeld dat nu al de Gelder
se Milieufederatie bang is voor de bezetting en daarover heeft gepraat met Tweede :Kaner
leden: scheuring ?) • Ik vind dat jamoer, maar begrijpelijk en ik heb liever dat we met 
zoveel IOOgelijk mensen daar aksievoeren, dan dat het bij een kleine groep blijft die ra-

. . . . . . en 

WE HEBBEN POE 
OP VE MUUR VAN VE 
CENTRALE GESMEERV. 
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dikalere middelen gebruikt. 
Binnen het kader van gezamelijke aksie, blokkade en geweldloos tegen personen, 
vind ik echter dat iedere groep autonoem met kunnen zijn. Blokkades kunnen op 
vele manieren uitgevoerd worden (menselijke, met materiaal), en op vele plaat
sen. Aan elke groep noet zoveel IIDge].ijk zelf de verantwoordelijkheid over gela
ten worden waar zij bepaalt waar een blokkade kant. Dat kan die groep zelf het 
beste inschatten. Als mensen draad-versperringen door willen knippen die de weg 
versperren an verderop een blokkade te vennen, noet dat ook kunnen. 
In het Seabrook-aksiehandboek worden roogelijkheden aangegeven an ons kollektief 
tegen arrestatie te verzetten op een geweldloze (tegen mensen) manier. Die rooge
lijkheden zullen \>.Je zoveel roogelijk meten toepassen. 
In de diskussie bilmen de groepen, neeten \>.Je proberen zo konkreet IOOÇJelijk te 
zijn. Dat er verschillen zijn in opvattingen over de te geb:rui.ken middelen, is 
duidelijk, maar vaak verzanden diskussies hierover in vage tennen en zwart-wit
hokjes en bekvechten. 

Beetje abrupt einde. Ik ben gaar van het nadenken, zinsfonnuleringen en zware
meilijke diskussies. Er noet oog een lxlop gedrukt worden aan deze brochure en 
er meten nog heel wat goe:ie diskussies volgen over b:Je \>.Je de aksie uit gaan 
voeren. Voorlopig heb ik er gerx>eg van. 

Allard 
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~oelv• tet"ut tha t~anul 

VERKLARING LE'l"l'ERS 

- - - hek, met NATO-draad 
hek, zonder NATO-draad 

A = radio-aktief afvalgebouw 
B = schoorsteen 
c = ventilatieruimte 
D = kontrolezaal 
E = reaktorgebouw 
F = machinezaal 
G = reaktorhulpruimte 
H = werkplaats 
I = bezoekersruimte 
J = reaktorhulpruimte 
K = pompengebouw (daaronder koelwaterinlaat (kun je overheen 

bij lage waterstand) J bovenop pompengebouw dikke rollen 
NATO-draad) 

L = hoogspanningsmast 
M = portiersloge 

1,2 =toegangspoort 
3,4 = kleia poortje (voor personen) 
5 = hondenkennel 

-



------

Een oude luchtfoto van de kerncentrale Dodewaard. De hekken met natodraad 
zijn nog niet aangebracht en dus niet te zien op de foto. Op de achtergrond 
de waal. Op de voorgrond de brug over de Sprang (dode riviertak, loopt tot 
het dorp Dodewaard (zie kaart). 

De brug over de Sprang van de dijkzijde gezien. De brug is 7 meter breed 
en is zo'n 40 meter lang. 



Achterkant van de kerncentrale vanaf de dijk tussen de Sprang en de Biensche 
uiterwaarden. Rechts (achter spandoek neen atoom neen) staat een hek van 5 m 
hoog. Daarachter een dubbele omheining van bijna 2 meter hoog met daar boven 
op rollen NATO-draad. Tussen de beide hekken kunnen honden lopen . 

Achterkant van de centrale. Op de achter
grond de steiger. Je kunt op de steiger 
komen via een ladder die er vast tegen 
aan zit gemonteerd. Deze foto toont het 
stuk wat links op de bovenste foto staat. 
Van de steiger langs de waterkant (van 
de haven) naar hier loopt nog een laag 
prikkeldraadhek. Aan deze kant van de 
rollen NATO-draad staat nog een hek met 
gewoon draad (zie bovenste foto) • Daar 
is gemakkelijk door te komen. De af
rastering van het hek loopt tot de 
grond. Gaat er dus niet in. 



Zijkant van de kerncentrale van de kant 
van de steenfabriek. Slechts 2 opstaan
de hekken met daarop en tussen NATO
draad. Links is nog de achterkant van 
de portiersloge te zien. 

Achterkant van de centrale 
aan de kant van de steenfa 
briek. Eerst laag hek met 
gewoon draad. Daarna hoger 
hek met NATO-draad en een 
stuk hogerop dubbele om
heining met NATO-draad. 
Er staat geen prikkeldraad 
onder elektriese spanning. 
Op achtergrond rechts, nog 
stukje te zien van de koel 
waterinlaat. Iets meer 
rechts(niet op foto te 
zien is ook de koelwater 
uitlaat (kanaaltje) 

Detailopname NATO-draad. 
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WAAHOM7 
De kerncentrale in DodewaardIG ld.l wordt mede
gefinancierd d oor Nederlandse elektriciteits
bedrijven 
waaronder het EGO (Elektriciteitsbedrijf voor 
Groningen en Drentel 
Het radio-aktief afval van de kerncentrale, dat de 
regering het liefst in de zoutkoepels in Groningen 
en Orante wil opslaan. hoopt zich nu op in 
Dodewaard 
Het stilleggen van de kerncentrale Dodewaard 
betekent een stop op de produktie van het 
radio-aktief afval daar 
U kunt druk uitoefenen op het EGO om de 
aandelen in Dodewaard op te geven, met als 
uiteindelijk doel de sluiting van de kerncentrale 

HOE7 
Uw elektriciteitsrekening, aan het EGO, in de stad 
Groninqen via het GemeenteliPt Administratiebedrijf 
(GAB I betaalt U voortaan niet meer met 
een acceptgirokaart of door automatische 
overschrijving 
Krijgt U een acceptgiro, dan neemt U het bedrag, 
de periode waarop het bedrag betrekking heeft 
en Uw verbruiksnummer over en vernietigt daarna 
de kaart. Het volledige bedrag maakt U over 
met twee girokaarten of bankcheques 
Met de ene kaart maakt U één gulden over 
onder vermelding van: 

STOP DE STEUN AAN 
DODEWAARD! 
Met de andere kaart betaalt U de rest van het 
verschuldigde bedrag 
Op beide girokaarten moet U Uw verbruikers
nummer en de periode, waarop de betaling 
betrekking heeft, vermelden 
Heeft U het GAB gemachtigd de rekening auto
matisch af te schrijven, dan moet U een briefje 
naar het girokantoor I of bank) sturen, dat U die 
machtiging intrekt. Wordt het bedrag daarna 
toch nog automatisch afgeschreven, dan kan U het 
terugeisen. Is de machtiging ingetrokken, dan 
krijgt U een acceptgiro van het GAB en handelt 
U als hierboven staat vermeld 
Zo voelen EGO en GAB in hun geautomatiseerde 
administratie het verzet tegen kernenergie 

ooOEWAARD IS oNS GEEN DODE WAARD 

iriJP llERNENEtifiiE NOU 
DOOR 1/RfJBI/IUW 

PCéP' 
pQSTCHEauE· EN GleooiENST - GIROOART 
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Wanneer U er voor zorgt dat het bedrag op tijd I elmatig 
betaald wordt, dan is de aktie volkomen legaal . oepen gev~n reg 
en kan Uw stroom niet afgesloten worden enlr1ke Alarmgrmalarm" Uit van de 

N;.-.R \ ' t ~ 0 \' 0 \ 
pR!C. '•-•'''·•',' •••• J •••• •'•·-·'''••',' ••• ,1'< "~'~ 

....... g>~\M~1~\4 ·4~;~\$\Y, ~Ï\t . 
•o•" {.',l~'i,r(AC..I: S .•L " <:...;~ -.fW> 
"''"'""''" -~'"";.~ ez:am d "p.,too h ogte 

~=t,n1ormbal;!ftie~~itstekend oh:td:eb~ed vahnetkern-
• mee 11 1- gen op oor 

u ecente o d t 1n he ent koS 
We willen graag weten hoeveel r nergie en wat :t Een abo.nne~ naar p.,too~-
AAPS,.~ 11er ntwikke 11_' t brlz:onder v t U voor 

mensen meedoen, stuurt U daarom ~oorden betek~ sÖ: een bench~ Groningen IS 

een kaartje naar Alarmgroep Atoom. 6 nummers f ~~h~ltenstraat 1 a, 
plannen Stad Groningen IAAPSGI. p.a. alarm. w. A. 
Marsstraat 3, Groningen voldoende 
Voor meer informatie kunt U bellen: 
Groningen 10501 777582. 140927 en Borger 
(069981 5866 of 4919 
Deze aktie kost veel geld. U kunt ons onder
steunen door een bedrag over te maken op giro 

STOP p~ Sfl:."' 1-4 . . .. ~ I • --

~ ooot.IIIM~D ~ -
.W "'· 9Só'2A J>"';.oJL..,;.fj.,...;, ~ 

paolESlEER lEGEN KERNENERG\E lJ\~ UW ELEKf\\\C\lE\lS REKEN\NG\ 
3846226, t.n.v. penningmeester van de 
AAPSG te Groningen 



LITERATUURLIJST 
Wil je meer weten,lezen over Doodewaard ,directe actie enz. 
dan volgt hieromer een literatuurlijstje: 

- Onierstrcxln,blad van de Gelderse S1:.1:'oa1groepe en energiekanitees, verschijnt 
maandelijks.In dit blad zal de karieme tijd het merenieel gewijd 
aan de discussies rorx1 de bezetting, verslagen van groepen, infor
matie over Doodewaard.In het laatste nunmer (nr. 30) verslag van 
diskussies van het tentenkamp in Valburg, van de 14 juni vergade
ring ,een interview met mensen van BAN en een artikel met veel 
kritiek op BAN,over Gorleben,aksies in IJiruiden,seabl:ook en nog 
veel meer.Voor 1 12,50 heb je een abonnenent.OV'er te maken op 
giro 3767600 tnv penningmeester St:rcx::rtgroep Stop Kernenergiè in 
Nijmegen, Vorxielstraat 6 .Meer geld mag ,want voor de Oktoberaksie 
is veel geld nodig. 

- IXXDE.WAARD G.Z\AT DICHT ! : achtergron:lboekje bij het voorstel an over te gaan 
tot een openbaar aangekondigde en openbaar goorganiseerde terrein
bezetting bij de Doodewaal:doentrale in okt. 80 als die niet voor 
sept. 80 gesloten is. Veel achtergl:'OrdinfOllDatie.Bestellen door op 
te bellen:080-230252.Rbsten 1 2,-

- Van Protest Naar Verzet,seabl:ook april 1977 .Voorbeeld van een geweldloze ter
reiribëZetting. Veel over vrierXlschapsgroep en konsensus, voorbarei
ding en verloop van die aksie, vertaald door SSK Arnhen.Bestellen 
zie hierboven of bellen 085-511019/511287/432732.Rbsten 12,50. 

-Vrij aan de ketting : geschreven n.a.v. de :MNaksie in Borssele begin dit jaar. 
Verloop van de aksie,persoonlijke ervaringen,geschi~enis van direc
te actie tegen kernenergie in Nederland,invloed van de pers,dis
kussiestuk over doel van( effektiviteit) ,middelen voor geweld
geweldloosheid. Te bestellen door ove:r:making van 12,50 op giro 
3455442 van Kees Siderius,Ioopende Diep !,Groningen, o.v.v. Bor
ssele l:oekje. 

-33 Tage Besetzung auf 1004: uitgave van de BÜrgerinitiatieve ~ltschutz Un
terelbe/Hamburg en de WM Gruppe IIlneburg.OVer de 33 dagen durenie 
bezetting van de geplande boorplaats (nr. 1004) in Gorleben mei dit 
jaar.Beeld van de bezetting,gelllustreerd met vele fraaie foto's , 
verslag van de ontruiming door zo'n 8000 Burdesgrensschützer en een 
aantal zi:nnige discussiestukken die de aksie evaluerE!n.Te bestellen 
bij SJU Hamburg ,Bartelstr.26,2000 Hamburg 6,BRD.SOrrlerkonto G,nr. 
354 125-209, Postcheckamt Hamburg,Günter Garbers, 2120 IIlneburg.IM 3,-

- Dokumentation Gorleben: uitgave van die Tageszeitung(links,radikaal dagblad) .!.Ven
eens over de 33 dagen durende bezetting ,m:irxier foto's ,maar des te 
meer infOllDatie.OVerzicht van de aksies tegen Gorleben,de voorberei
ding van de bezetting in basisgroepen,interne demkratie en besluit
vonning voor en tijdens de bezetting.Het leven op de :tx>uwplaats met 
de meer dan 100 zelfgemaakte b:Juten hutten(heel kunstig gebouwd) .De 
ontruim:Lng,het geweld van de kant van de politie,reaksies in de 
pers en eveneens een stel zirmige discussiestukken. Te bestellen bij 
die Tageszeitung,Wattstr, 11/12, 1 Berlin 65, BRD o.v.v. Dokumen
tation Gorleben. 

-seabl:ook Ha.rxllx:X>k 6th ~. en Seabrook Han3book 24th May te bestellen 
c/o Boston Clamshell, 595 Massachusetts Ave. Cambridge, Ma. 02139, USA 
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I N F 0 R M A T I E - S T E N S I L 
voor als je tijdens een aksie wordt opgepakt 

t\ vöói DE AKSIE;maak voor je aksie duidelijke afspraken met de mensen die 
mee qaan doen over hoe je je zult gaan opstellen t.a.v. politie, verhoor. 
Niet alleen moet er gezegd worden hoe we gaan optreden, maar ook (en 
juist) waarom we het zo doen. Zodat een ieder weet waar hij/zij achter 
staat. Door op êén lijn te staan, sta je samen sterker tegen de politie. 
Bovendien is het voor jezelf een morele steun te weten dat een ieder net 
zo zal handelen als jij. 
Zoek van te voren goed uit wat eventuele juridiese konsekwensies van de 
aksie zijn. Niet om je daardoor te laten afschrikken, wel dat je weet wat 
je eventueel te wachten staat en hoe lang ze je voor verhoor vast kunnen 
houden. Zorg dat er een advokaat geregelt is en schrijf het telefoon
nummer van de advokaat op je arm. Neem tijdens de aksie geèn dingen mee 
als agendaas, adressen, paspoorten (dat is dus prima infomateriaal voor 
de politie. 

LEES VAN TE VOREN DIT STENSIL GOED DOOR ! 
ALS JE IETS NIET DUIDELIJK IS, VRAAG DAT DAN ONMIDDELLIJK ! 

~~m • 
Als je tijdens een aksie w:>rdt opgepakt, -wordt je voor verhoor overgebracht naar het l.t 
politieblro (of marechausseekazerr..e, ha."lgt er van af, van wie het terrein .is (openbaar ! 
of militair) • Dit verhoor mag de 6 uur niet overschrijden (denk eraan dat de tijd ~ ei 
tussen 12 uur middernacht en 9 uur • s ochterds niet meetelt ! i .f! 

1. Je bent niet ~licht te a:l'lbOOrden. Zeg hoogstens je naam (en/ of die dinjen :> ~ 
die àfgespro~ijn, houd je eraan !) (geboortedatum en -plaats, adres). Het 'iJ~ 
geven van je naam is niet verplid1t. Zeg verder niets. Alles wat je zegt, kan ~ m 
tegen je gebruikt worden. Leg geen en.ltel.e verklaring af. Olerharnig zè ,je het 11.,.. 
stensil met de verklaring van de aksie. ~ ~ 
(het geven van een valse naam is strafbaar (lx>ete van ten hoogste 300 gulden) ; ~ 
een vals adres is niet strafbaar. Bij de BAN-aksie in Borssele, maakte de ~ · 
politie gebruik van een landloperswetje (zij nemen dan aan dat je geen vaste • 
woon/verblijfplaats hebt (als je geen adres op geeft) , en mgen je dan in fii t:t 
verzekering stellen (daarover, zaneteen meer). Oneiqenlljk gebruik van de wet, I g 

2. BLIJF lUSTIG m IAAT JE Nml' mm MAKEN. Er ~en vaak idiote vragen gesteld, 
hele en fîälve leugens verteld over je rechten. Zeg dat je niet verplicht bent 
te antw::xraen. Ga ook niet in op beooediqerxie praatjes van p:>litienensen 1 hoe 
DrJeilijk het misschien ook is an je mon:l te houden, ze willen :i.nfcmnatie en 
voomat je het weet heb je iets gezegd wat ze heter niet konden weten. 
De metdde van verhoor verschilt: van vriendelijk, onnozel, tot intimiderend, 
Sàléldend, bed:reig.m:l, slaan. Laat je niet men en hou je han:len tlmis ! 

De politie mag niet slaan, maar sla niet ~ s je dat doet, slaan ze 
nog hal:der en met meer (achteraf kun je altijd nog een klacht imienen (niet 
dat het veel helpt, maar voor de statistiek •••• ); onthou gezichten, namen, 
als je dat lukt) • De meeste infoxmatie krijgt de politie niet tijdens het 
verhoor, maar tijdens een praatje met je over de aksie in het wachtlokaal. 

WEES OP JE lDEDE ! 

3. De polltie mag je fouilleren (vroowen mogen alleen door vrouwelijke agenten 
worden gefouilleerd ! ) . Verder mogen ze spullen 1n beslag nanen van je. Eis 
een bewijs van ontvangst. 

4. Tijdens de eerste 6 uur maq de politie geen fotoos en :=drukken van je 
nemen, als je weigert. Doen ze het toch, protesteer· en ze te saboteren. 

5. 'l'ekên het ~s-verbaal NIEr, ook al staat er bijna ·niets op. Het kan als 
bëWijsmater tegen je gebruikt ~en (je bent niet verplicht te tekenen) 

6. Je mag naar de wc en je b:-..bt recht op brood. Je rooet er dan wel an vragen 
(dat kan lang duren). Even naar de 'WC en je opfrissen, voelt pr.imà. 

- 1- z.e.z .. 



7. Je hebt recht op mediese hulp als je ziek bent of als je in elkaar geslagen bent. 
Eis dit dus. 

8. De sfeer op het l:m:o is klote, de vertrekken zijn kaal, net is er of kil of be
nauwd. Als je apart t.IOrdt gezet en in je êêntje. zit, verlies de lli:)Ed dan niet-. 
Ga bv. zingen. Daa:t'docx (hoe eng het in de ruimte ook Jean klinken) doorbreek je 
de stllte. Bovendien kunnen vrienden en vriendinnen je horen en ook gaan zingen, 
zodat je -weet dat je niet alleen zit. Blijf in l::leweging. Je mag tijdens de eerste 
6 uur niet in een politiecel wonten gezet, maar in een zgn. wac:htlo1caal. 

I.A'N3ER DAN 6 UUR VASr ••••••••• 

De (hulp)officier van justitie ( (h)ovj) kan in aansluiting op het eerste verbxlr 
(de 6 uur) in het belang van het onierzoek hevelen je langer vast te heulen. 
In verzekering stellen, heet dat. Het bevel kan ook worden ge;JeVeD als je op heter:daa1 
bent betrapt of als je verdacht wordt van een strafbaar feit waar voorlopige hechtenis 
DDgelijk is (voor dat feit JOOet een gevangenisstraf staan van (meer dan) 4 jaar (max.) • 
Het bevel tot inverzekerillgstelling is gedurerxle ten hoogste 2 dagen van kracht. De ovj 
kan het bevel Mnnaal voor ten l!x?qste 2 daqen verl.eng'êîf. 

1. je hebt m r~ op een inverzeker~llingsfomulier. Op dit fomu-
lier staat het en de g:r:on:1 waarop )e inVëiiêkêiin}stelli.DJ is gebaseerd. 

2. je hebt m recht (eis dit) op een advokaat, die al je vexbaren mag bijwonen. Via 
hen/haar kun je te weten kanen 1i)ê je zaalaDervoor staat, hoe 't met de arderen 
gaat. lb1 je IIDild totdat je je ëdvokaat onier vier ogen hebt gesproken. 

3. verder JOOeten ze je van voedsel voorzien (stel je daar niet te~eel van voor)l 
voo.r:zoveel daar ncgel.ijkheid toe bestaat heb je reàlt op tweEmaal per dag geduren
de tenninste een half \1Ur beweging in open lucht1 je Jean worden'ver:gurd'an te mken. 

4. je kan in een politiecel wm:den geplaatst (apart). Laat je daardoor niet OJ'l't::nQ!
digen, bedenk dat deze er op gericht is an je te breken. De cel is klein ( 2 bij 3), 
prakties geen bewegingsvrijheid, als regel geen ramen, er heerst absolute stllte, 
door het ontbreken van ventilatie heerst er een drukkerx'le atm:>sfeer. 

5. de politie mag m fotoos en t5fmafdrukken van je maken (als je weigert, negeer 
je een ambstbevél en· däär kun e maks:iîiiääi 3 maamen of 1. 200 gulden boete voor 
krijgen, je JOOet maar kijken of je dat risiko neemt) • Alles is 10J niet verloren' 
met redelijke kans op sukses kun je de fotoos saboteren door aniere gelaatstrek
ken aan te nemen, tODJ uitsteken, bolle wa.rqen, ogen dicht, scheve kaak trekken, 
neus trekken, wenkbrauwen cptrekken enz. Bij het maken van fotoos en vingerafdruk
ken wil de politie vaak ooga1 hardharrlig 'helpen' • 

Alles bij elkaar, kun je dus voor ten }loc)g$te 41j dag in]esloten wm:den in een politie
tm:o, daarna Dllet je op vomering van de officier van justitie voorgeleid women voor 
een rechtet:-oc:mllissaris of in vrijheid worden gesteld. 
Als je niet in vrijheid wm:dt gesteld, kan je in voor~~ hechtenis • Dit kan alleen 
als je van een strafbaar feit ~t ve:r:dacht waar iDäkS 4 jaar op staat. Je wordt 
dan os.rergebracht naar een huis van bewaring. Ze zijn dan haDJ dat je sporen gaat uit
wissen, dat je vlucht, of dat je gevaar op kan leveren voor personen en/of goederen. 

Daar ga ik hier veroer niet op in. Je hebt dan imdddels kaltakt gehad met je advo
kaat en die kan je verder bijstaan. Inniddels 100eten de mansen die al vrij zijn (of 
niet zijn opgepakt) , proberen van b.litenaf druk uit te oefenen an je vrij te krijgen. 
Alleen al later haren (door schreeuwen, zirçen) dat er buiten mensen zijn, is een hele 
stam voor degenen die binnen zitten. gJ!'Oètjes en sterkte : 

voor wie nog verder wil snuffelen •••••••• 
- •tivistver:su:L~litie & JustitieJ arrestatiebroche, stichting lbie llllp, 

P> 24, EiOOhoven ook ver. ij(jbääi' bij linkse böëkbäïilels) 
- J:W.p ~de smeris, te bestellen: Jeugdwerk Ml, Henri J:Olaklaan 14, A'dam door 

ovemaJd.lq van f 2,50 op giro 2252037 
- Wetboek van strafrecht en Wét:boek van Strafvameri!Jl (bibliotheek ! ) 

Voor juridiëSë iïiformatie, kläëhten enzo: Justitiëël JO.achtenburo, Buro voor RêëhtSllûlP, 
Advokatenkollek:tief, JAC. 

-2- Wstè dtUk: '2 .000 
tweede druk: 2.500 mei '80 



NAWOORD 
Groningen: donderdagavond, 18 sept.anber, half 11 1 s avon:ls. Martijn is hard 
aan het drukken, Marja legt de laatste hand aan de lay-out van een pagina en 
ik tiep n::>g snel even dit nawooJ:dje in elkaar. Precies êên maand ligt er voor 
ons. Ik hoop dat het ha.ndJ:xlek goede diensten gaat bewijzen, niet alleen bij 
deze Dodewaard-aksie, maar ook bij de aksies daama. 
De afgelopen weken bijna konstant bezig geweest met de bmchure. Half gek, 
maar gelukkig kreeg ik de laatste dagen steeds meer lmlp erbij, zodat het 
geheel toch iets kollektiefs is (hoe zeg ik het) • 
GerDeg geschreven. Iedereen heel veel sterkte en tot in Dodewaard. 

groetjes 

Deze brochure kun je bestellen door 
ovennaking van f 2,50 op 

giro 2355005 t.n.v. Johann v.d. Heuvel 
Basaltstraat 208 
Groningen 

De winst van deze brochure (want we 
maken hier toch een winst op ! ) , gaat 
voor een gedeelte naar de aksievoar
bereiding in Groningen en voor de rest 
naar 1 t landelijk gi.tommner. 

Seabrook is O'Veral • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
'We lev-eil all.etBa.l in Seabrook • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
Affinicy grouJ?S; Vooli)ereidi:ng ••••••••••••••••••••••••• 5 
Schets voor affinicy group voorbereidingsbijeenkanst; 
de aksie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 
organisatie en ~len •••••••••••••••••••••••••.•••• 7 
~en binnendringen ••••••••••••••••••••••••••••••• 9 
Geweldloze antwoorden ••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 
<la.&J./rea.ksi-es •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 
SchEma gas-behandeling; hoe maak je je eigen gasmasker. 14 
}Jc)g'~ter; lic>l'Kierl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 
Politie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 
Kollektief verzet tegen verwijdering en arrestatie; 
Ingravetl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 
~opzetten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 
Hitte, licht en~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 19 
Andere projek.ten; Wat je mee moet nsnen; Persoonlijke 
dingen; Affinicy group behoeften ; Voedsel • • • • • • • • • • • • 20 
~se .infonna.tie •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21 
liOe kan. ~ l'l'eeiCiClE!Il ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 23 
~k-aksiehandboek 24 mei 1980 •••••••••••••••••••• 25 
l3e:slui 'tv'onn.irl.g'" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 
Vers bericht van Seabrook ••••••••••••••••••••••••••••• 30 
Terreinbezetting Dodewaard doet weinig recht aan brede 
aksie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 33 
En nog zo'n bijdrage •••••••••••••••••••••••••••••••••• 36 
Ia.ndelijke Kontaktadressen Dodewaard Dicht • • • • • • • • • • • • 40 

en verder: O"Verzichtskaarten , fotopagina 1 s, kaarten 
Petten, OC Al.malo, l:brssele, Girablauwaksie, juridies 
.infonnatiestencil en tenslotte nawooJ:dje en .inl'nld. 
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