
Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

De Laka-bibliotheek

Dit is een pdf van één van de publicaties in 
de bibliotheek van Stichting Laka, het in 
Amsterdam gevestigde documentatie- en 
onderzoekscentrum kernenergie.

Laka heeft een bibliotheek met ongeveer 
8000 boeken (waarvan een gedeelte dus ook 
als pdf), duizenden kranten- en tijdschriften-
artikelen, honderden tijdschriftentitels, 
posters, video’s en ander beeldmateriaal. 
Laka digitaliseert (oude) tijdschriften en 
boeken uit de internationale antikernenergie-
beweging.

De catalogus van de Laka-bibliotheek staat 
op onze site. De collectie bevat een grote 
verzameling gedigitaliseerde tijdschriften uit 
de Nederlandse antikernenergie-beweging en 
een verzameling video's.

Laka speelt met oa. haar  informatie-
voorziening een belangrijke rol in de 
Nederlandse anti-kernenergiebeweging.

The Laka-library

This is a PDF from one of the publications 
from the library of the Laka Foundation; the 
Amsterdam-based documentation and 
research centre on nuclear energy.

The Laka library consists of about 8,000 
books (of which a part is available as PDF), 
thousands of newspaper clippings, hundreds 
of magazines, posters, video's and other 
material. 
Laka digitizes books and magazines from the 
international movement against nuclear 
power.

The catalogue of the Laka-library can be 
found at our website. The collection also 
contains a large number of digitized 
magazines from the Dutch anti-nuclear power 
movement and a video-section.

Laka plays with, amongst others things, its 
information services, an important role in the 
Dutch anti-nuclear movement.

Appreciate our work? Feel free to make a small donation. Thank you.

www.laka.org |  info@laka.org | Ketelhuisplein 43, 1054 RD  Amsterdam | 020-6168294

https://www.geef.nl/donatiemodule/index.php?gd=5658&taal=en
http://www.laka.org/videos.html
http://www.laka.org/indextijdschriften.html
http://laka.org/video.html
http://www.laka.org/indextijdschriften.html
http://laka.org/docu/catalogue/
http://laka.org/docu/catalogus/
mailto:info@laka.org
http://www.laka.org/




DODEWAARD GAAT DICHT 
oktober 1980 

Verslag van de aktie 

aan de hand van dertig 

interviews met 

basisgroepen: 

I 

"t,tet je voeten in de 

modder, en je hoofd 

in de wolken• 

Basisgroepen kunnen dit boek 
bestellen bij postbus 1252 
te Nijmegen.Voor individuele 
bestellingen: f9,- plus fl,SO 
portokosten overmaken op 
postgiro 4214956 t.n.v. 
W.Pauli, Nijmegen. 



voorwoord 

In juni 1980 begonnen we mee te 
doen met de aktie Dodewaard gaat 
Dicht. Tegelijkertijd begonnen we 
met een groepje van acht politiko
logie studenten aan een onderzoekje 
naar deze aktie. Het resultaat daar
van heb je nu voor je. 

We hebben dit boek eigenlijk niet 
alleen geschreven, maar samen met de 
zeventig mensen die door ons gein
terviewd zijn. Wij willen hen bedan
ken voor de interviews en de inzichten, 
die zij ons leverden. 

Daarnaast willen we ook de Dodo, de 
vakgroep die ons de ruimte gaf om dit 
onderzoek te doen, bedanken. 

Het boek is in samenwerking met Lau 
en Willem van de Nijmeegse uitgeverij 
'de Haktol' tot stand gekomen. Zij 
hebben niet alleen het uitgeverswerk 
verzorgt, maar ook een deel van het 
boek, namelijk hoofdstuk 2 , geschreven. 
Verder hebben zij ook een belangrijke 
bijdrage aan het lay-outen geleverd. 

Het boek is gedrukt bij de Raddraaier, 
waar in het bijzonder Bob en Wiebe zich 
er voor ingezet hebben. 

Als de verkoop een beetje loopt komt 
de opbrengst ten goede aan volgende 
akties om dat kreng in Dodewaard 
uiteindelijk toch nog dicht te krijgen. 

Amsterdam, maart 1981. 

Els, Geert, Hans, Joost, Kaisa, Paul, Henk, 
Martin. 
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inleiding 
We hebben een boek over de Dode

waard-gaat-dicht-aktie geschreven. 
Anders dan andere boeken over altties, 
gaat het niet over de repressie door 
pOlitie en justitie, kuiperijen van de 
atoamoaffia en de onbetrouwbaarheid 
van bestuurders en parlementaire ver
tegenwoordigers. Zonder het nut van 
dergelijke boeken te willen betwij
felen - je aktiemotivatie en boosheid 
stijgen er enorm van - kozen we voor 
een weergave van de diskussies in de 
aktiegelederen zelf. 

Vanaf het begin, het llinksterkaDIP in 
mei, is er wat afgediskussieerd over 
de. aktie. Meer dan ooit is er gespro
ken over de te volgen strategie, de 
te gebruiken taktleken en de eigen 
grenzen in de akti.e. Door de gebruikte 
organisatie struktuur praatten duizen
den over de bezetting en later over d 
de blokkade. was het bij voorgaande 
altties zo, dat een klein aktiekomitee 
besliste over de te volgen lijn, dit
maal lag de beslissing bij de basis
groepen. Deze groepen van zo'n 10 A 
20 mensen waren een geheel nieuwe vorm 
van organisatie van de anti-kernenergie
beweging,. . 

Zo'n 30 basisgroepen, verspreid over 
het ~ele land hebben we geinterv~ewd 
(70 mensen in totaal) in de 2 maanden 
na de 18e oktober. Uit de interviews 
kwam een veelheid van meningen te voor
schijn en vaak bleek er een grote be
.trokkenheid uit met de anti-kernenergie
strijd. De aktie zelf liet maar al te 
vaak zien dat lang niet alle ideeën 
met elkaar overeenstemden en dat veel 
konflikten niet opgelost werden. Lie
ver dan een potje kollektief navelsta
ren tenrille van de eenheid, probeerden 
we daa:tan konflikten boven tafel te 
halen. DOor vee~ interviewtraggenten 
te gebruiktm laten we de dodewaardgan
gers zelf aan het woord. Onze e.igen 
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meningen zijn ér ook doorheen gesijpeld, 
maar objektief wilden we toch al niet 
zijn. Wij zijn net zo goed dodewaard
aktivisten en kunnen dan ook zeker geen 
wetenschappers op een afstandje zijn. 
We hebben ook niet de bedoeling een 
strategie of de juiste lijn voor de 
AKS aan te geven. Behalve dat we het 
daar met z'n achten al ni.et over eens 
konden worden, is het in strijd met 
de gevolgde opzet: de AKS sterker aa
ken door stof voor diskussies aan te 
dragen. Bet werken met basisgroepen 
willen we ondersteunen en dat kan het 
beste door van de gemaakte fouten te 
leren en gestrande diskussies weer op 
gang te helpen. 

zölang er nog geen landelijke krant 
voor de dodewaardbasisgroepen is, in
formeren de basisgroepen zich voorna
melijk via afgevaardigden naar de lan
delijke vergadering en vooral de bur
gerlijke pers. We willen een beetje 
een tegenwicht geven tegen die een
zijdige voorlichting. Bet blijft een 
beetje spijtig dat het een diskussie 
achteraf is en niet tijdens of voor 
de oktoberaktie. Maar, terwij~ we dit 
schrijven, borrelen er weer nieuwe 
plannen op voor landelijke akties. 
voor die losbranden moet het boekje 
van ons af zijn, zodat het bij de ko
mende altties w61 een rol kan spelen. 
Dat zo•n snelle werkwijze konsakwen
ties heeft voor de zorgvuldigheid 
laat zich raden. Daar komt noq bij 
dat het altijd riskant is geschied
schrijving te plegen over nog lopen
de gebeurtenissen. 

Bieronder volgt een korte beschrij
ving hoe we het boekje opgezet hebben. 
we openen met een verhaal over de be
wegingen in de 70-er jaren, en de ge
beurtenissen in 1980. Daarbij hebben 
we di6 elementen eruit gepikt, waarvan 
wij denken dat ze bepalend zijn ge
weest voor de houding van de diverse 
groeperingen in de Dodewaard-aktie. 
Daarna - in hoofdstuk 2 - nemen we de 
lezer(es) mee terug naar al die feite-



lijke gebeurtenissen, die zich tijdens 
de voorbereidingen en tijdens de aktie 
zelf hebben voorgedaan. Hopelijk wordt 
zo het geheugen wat opgefrist. Inmid
dels zijn we aangeland bij hoofdstuk 3. 
In cUt deel starten de inhoudelijke 
diskussies over de aktie. Waarom is 
er gekozen om Dodewaard te gaan be
zetten/blokkeren. Ontwikkelingen 
binnen en buiten de bewegLng spelen 
hierbij een rol. Hoofdstuk 4 behandelt 
de grondslag van de aktie: de basis
groepen en haar wel en wee. Boe zijn 
ze ontstaan, wat hebben ze tijdens de 
aktie gedaan en wat is hun betekenis 
voor de AKB. In hoofdstuk 5 proberen 
we een antwoord te geven op de vraag 
waarom de struktuur van basisgroepen 
en taakgroepen stroef bleek te werken. 
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Hoofdstuk 6 behandelt êên van de uit
gangspunten van de aktie: het open
baarheidsprincipe. Waarom moesten we 
alles in ~le openheid organiseren en 
kon het g~euren dat we voor een groot 
deel afhankelijk werden van de burger
lijke pers. Vandaaruit kanen we haast 
vanzelfsprekend op de achtergronden 
van de moeilijke diskussie over de 
aktiemethode en de geweldsdiskussie. 
Dat is hCX>fdstuk 7 geworden. Hoofdstuk 
8 gaat over de beoordelingen van de 
geïnterviewden over de aktie achteraf. 
Onder hoofdstuk 9 hebben we drie 
interviews, i~gekort, geplaatst, 
om iets te laten proeven van hoe 
de gesprekken verlopen zijn. Tot 
slot zeggen we iets meer over de 
manier waarop we gewerkt hebben. 



hoofdstuk I 

achtergronden 
inleiding 

Wat waren ook al weer de achtergron
den voor het feit dat we op een gegeven 
moment zeiden:•nu gaat Dodewaard 
dicht : 1 

We gaan in dit hoofdstuk proberen 
de Dodewaard-aktie te plaatsen in 
haar tijd. Ons uitgangspunt hierbij is 
dat er een ontmoeting plaats vond tus
sen groepen mensen met verschillende
de aktie ervaringen. Aan de ene kant 
waren er de mensen die al langer met 
de strijd tegen kernenergie bezig 
waren in de daarvoor bedoelde organisa
ties, en aan de andere kant waren er 
degenen die al langer bezig waren met 
dirakte àktie, maar niet speciaal ge
richt op kernenergie. 

Bij deze ontmoeting kan je je af
vragen wat ertoe geleid heeft dat 
stroomgroepen nu het voorstel deden 
om niet te gaan demonstreren maar di
rekte aktie te gaan voeren tegen een 
draaiende kerncentrale. Heeft er een 
radikalisemng plaatsgevonden onder 
aktiegroepen ? we denken ook dat het 
niet toevallig is dat groepen als kra-
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kers, vrouwen en onkruiters e.d. nu 
allemaal wêl mee gingen doen met juist 
deze aktie tegen kernenergie. We den
ken dat het nodig is om even stil te 
staan bij de ontwikkeling van al de
ze groepen, waaronder ook de anti
kernenergie beweging valt. 

Na dit algemene verhaal gaan we in 
op wat deze ontikkeling, in de zin van 
verharde opstelling, voor de anti
kernenergie beweging betekende. Hoe 
verlopen de diskussies over hoe ver 
je kunt gaan in je verzet tegen kern
energie, en hoe ontwikkelt een bewe
ging zich. We halen wat oude diskussies 
naar boven die binnen de antikernener
giebeweging gevoerd zijn. 

De Dodewaard-aktie was in feite êên 
grote diskussie over aktie- en orga
nisatie vormen. Het verschil met het
geen er tussen anti-kernenergiegroepen 
al eerder speelde is dat er nu ook 
nog eens andere mensen bij kwamen met 
weer speciale ervaringen vanuit hun 
groep. 

In dit boek willen we een verslag 
geven van deze diskussie, voor zover 
mogelijk, omdat we •m belangrijk vin
den. Nu gaan we in dit hoofdstuk eerst 
in op wat algemenere ontwikkelingen 
ên de oude diskussies in de AKB. 



bewegingen 
zeventig 

• tn de jaren 

Journalisten en een aantal weten
schappers keken niet verder dan hun 
neus lang was: voor hen waren de ja
ren zeventig 'jaren van matheid' . 
Als een donderslag bij heldere hemel 
presenteerde zich 1980 als het begin 
van ' de beweging van tachtig ', de 
jaren van het 'grote matten' . Zo kon 
het gebeuren dat de aktiviteiten van 
aktiegroepen en bewegingen gereduceerd 
werden tot de konfrontaties met de 
overheid. Er hoefde niet gekeken te 
worden naar wat er in die bewegingen 
werd opgebouwd, wat voor diskussies 
er gevoerd werden en waaröm we in ver
zet kwamen. Er werd alleen gekeken naar 
de sensationele ME-optredens. 

Voor ons begint het verhaal in het 
eind van de jaren zestig met haar eer
ste tekenen van protest en verzet 
tegen 'onze' samenleving . De Vietnam
demonstraties, PROVO, de maagdenhuis
bezetting,staan aan het begin van een 
demokratiseringsgolf die doorwerkt 
op een heleboel maatschappelijke ter
reinen. Inspraak, medezeggenschap en 
verandering zijn de eisen. Internatio-
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naal wordt de studentenbeweging gezien 
als een revolutionaire voorhoede, 
eventjes dan. Na '68 en na de studie
tijd trekken -deze mensen de instituties 
in ~ deze te veranderen. 

Er komt een 'tweede feministiese 
golf' aan het begin van de zeventiger 
jaren. Met haar eigen werkwijze van 
praatgroepen, eigen bladen en drukke
rijen , en een niet-hiërarchiese 
struktuur krijgt deze een grote in
vloed op andere bewegingen. Bet blinde 
geloof in de welvaartsstaat wordt 
verstoord door het besef dat de 
Derde.Wer.eld en het milieu voor de 
kosten opdraaien. De milieugroepen, 
wereldwinkels en Derde Wereldgroepen 
blijken geen tijdelijk verschijnsel te 
zijn . De strijd tegen kernenergie en 
kernwapens wordt gezien als een strijd 
om het voortbestaan . Deze strijd is 
vrij breed en blijft verbonden met 
Derde Wereld, milieu en kerkelijke 
groepen. 

In het midden van de zeventiger 
jaren is een deel van de 'revolutio
nairen ' nog steeds bezig met hun lange 
mars door de instituten. De grootste 
groep binnen de studentenbeweging gaat 
zich bijvoorbeeld bezig houden met het 
ontwikkelen van eenmarxistiese weten
schap op de universiteit. Anderen 
wenden zich hiervan af en gaan zich 
bezig houden met de konkrete strijd 
in de eigen leefomgeving. In steden 
wordt er bijvoorbeeld geknokt tegen 
grote kantoren, snelwegen en andere 
'city-projekten', zoals de metro. 
De relatief grote macht van de PvdA 
in de regering en in de grote steden 
noopt tot een versterking van de buiten 
of antiparlementaire beweging. Bet 
blijkt namelijk dat de sociaal-demo
kraten, ook als 'progressieve be
stuurders' net zomin de ekonomiese 
krisis kunnen oplossen. De woningnood 
wordt steeds groter, terwijl aan het 
leger, de NAVO, kernenergie en kern
wapens steeds meer en meer geld wordt 



uitgegeven. 
Zo ontstaat er in de zeventiger 

jaren naast 'traditionele' organisaties 
zoals partijen en vakbonden een heel 
netwerk van groepen en bewegingen die 
al dan niet landelijk georganiseerd 
zijn. Naast vakbonden voor dienst
plichtigen als VVDM, VD en BVD ontstaat 
er Onkruit, die op anarchistiese wijze 
georganiseerd is en algemene anti
militaristiese akties voert. Doordat 
er nog steeds niets aan de woningnood 
gebeurd is en het kraken niet juridies 
te vangen was, wordt er in sommige 
steden van het land gekraakt. Meer 
en meer wordt er gekraakt, ook omdat 
daarmee het wonen in groepen mogelijk 
wordt. Naast buurtaktiegroepen ont
staan er dan kraakgroepen van woning
zoekenden die elkaar helpen bij het 
kraken, opknappen en verdedigen van 
huizen. Behalve met elkaar wonen en 
vergaderen wordt er een eigen apparaat 
gemaakt van kraakkafés, drukkerijen 
werkplaatsen, kranten enz. 

De strijd tegen kernenergie begint 
in Nederland in 1973 echt op gang te 
komen met het protest tegen de heffing 
op de elektriciteitsprijzen ten behoeve 
van de snelle kweekreaktor in Kalkar. 
Daar schrijven we straks meer over. 
Voorlopig zien we dat de tendens het
zelfde is: na de landelijke organisa
ties, waarin politieke partijen deelne
men, de stroomgroepen,het LEK en het 
LSSK is er een behoefte aan het voeren 
van dirakte aktie en een daarbij 
behorende organisatie van basisgroepen. 

Behalve een verandering in de manier 
van organiseren komen er ook nieuwe 
mensen op het aktietoneel. Zij hebben 
geen boodschap aan de praatjes van de 
aktievelingen uit de zestiger jaren, 
die nu goede banen hebben en zich af
wenden van het politieke gebeuren. 
Geruisloos voor de buitenwacht, de 
pers, de autoriteiten, ontstaat er 
een kultuur van met elkaar wonen, el
kaar kennen en samen aktievoeren of 
studeren, kortom een andere wijze 
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van pol'itiek bezig zijn. Op deze 
manier kunnen ook de bewegingen op 
verschillende punten toch ervaringen 
uitwisselen en diskussies aan elkaar 
koppelen, bv. de geweldsdiskussie en 
de parlementarismediskussie. Een ander 
voorbeeld hiervan is het werken aan 
andere leef- en omgangsvormen, vaak 
aangekaart en gevolg van de inbreng 
van vrouwen in andere bewegingen. Ze 
zijn soms geheel of gedeeltelijkzelf 
georganiseerd daarbinnen, zoals: vrou
wen tegen kernenergie, een vrouwenkraak
groep, vrouwen tegen kernwapens etc. 

Je kunt wel zeggen dat de stap die 
gezet is in de anti-kernenergie bewe
ging om een terreinbezetting aan te kon
digen alles te maken heeft met ontwik
kelingen in andere groepen en bewe
gingen zoals Onkruit, kraakbeweginq, 
vrouwengroepen, de BAN en anderen. 
We willen hiermee niet die bewegingen 
naar elkaar toepraten of suggereren 
dat er in Nederland één grote verzets
beweging zou bestaan. Volgens ons 
bestaan al die bewegingen nu juist bij 
de gratie van al hun verschillen en 
hun eigen ontwikkeling. Dat neemt 
niet weg dat de verbondenheid,gr.oot is. 

In de Dodewaard-aktie valt goed te 
zien hoe verbindingen en ervaringen 
een rol speelden: er waren veel groe
pen die bestonden uit al bestaande 
vriendenklubs, en de amsterdamse er
varingen met ME-geweld (de amsterdam
sa toestanden), zodat het mobiele spook 
boven de Dodewaard-aktie blijkt te han
gen. Het is logies dat de direktheid 
en de verharding van aktiegroepen en 
bewegingen leidt tot een konfrontatie 
met het geweld van de overheid. 



het jaar 1980 
Eenmaal aangeland in het jaar 1980 

laten we de theorieën even liggen en 
gaan we kijken wat er allemaal gebeurd 
is. De onderstaande schets is geen kom
pleet jaaroverzicht maar wil meer de 
sfeer oproepen, zoals die rond de 
Dodewaard aktie ongeveer was. 

In November 1979 begint de langdurige 
dreiging van de ontruiming van de 
Groote Keyser in Amsterdam en waar
schuwen we dat 1980 'het jaar van de 
ontruimingen' wordt. In december 
speelt in het parlement het kernwa-
pen debat met op de achtergrond de vele 
IKV-groepen, manifestaties en demon
straties om de kernwapens de wereld 
uit te helpen. (Deze aktie was al 
gestart in 1977) Het partijpolitieke 
karakter van het parlementaire stelsel 
werd steeds duidelijker door het ge
sjoemel van het CDA en de geloofwaar
digheid van 'onze demokratie' nam er 
niet bepaald door toe. Een grote groep 
'Vrouwen tegen kernwapens' lijkt bij
voorbeeld voor niets te demonstreren. 

Vrouwen komen teweer tegen seksueel 
geweld en porno-bioskopen en winkels 
worden in verschillende steden beklad, 
bezet of vernield. Er wordt een anti
porno demonstratie in Utrecht gehouden. 

In Amsterdam wordt voor het eerst 
de ME 'verslagen' als zij op de 29ste 
februari het herkraakte pand in de Von
delstaat opnieuw wil ontruimen. Met 
op de achtergrond de nog steeds 
niet ontruimde Groote Keyser worden 
de barrikaden opgeworpen. Na drie da
gen 'Viktorie in de Vondelstraat' en 
'Nandalaan' rollen de tanks Amsterdam 

binnen. De leus "geen 
woning geen kroning ont
staat oo dat moment en 
wordt op de dertigste 
april in het hele land in 
praktijk gebracht. 

De ME wordt niet al
leen ingezet tegen kra

~~-.J kers, maar ze beëindigt 
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...----------. bok "de wageningse len
te" op de Landbouw 
Hogeschool, waar studen
ten een lange bezetting 
houden tegen de Twee 
Fasenwet van minister 
Pais. Na twee grote 
demonstraties van het 
FNV tegen de Loonmaat
regel van het kabinet 

van Agt, doet de minister-president de 
uitspraak dat ook deze vakbonds
akties tegen de rechtsorde ingaan. 

Na de dertigste april ('het feest 
dat Wiegel wilde') bezint het poli
tieapparaat zich op andere taktieken 
om de rellen te bestrijden. Dertig 
april levert de eerste grote groep 
demonstranten op en de repressie neemt 
dan aanzienlijk toe. De gebeurte
nissen rond de ontruiming van de ge
kraakte Prins Hendrikkade in Amster
dam zijn daarin een voor
lopig dieptepunt. Het rijt
je ontruimingen en konfron
taties met de ME groeit 
gestaag, de taktiek van de 
andere kant verandert ech
ter ook: na twee ontrui
mingen(met veel traangas) 
van het pand d'Vogelstrys 
en de metrodemonstratie waarbij 
160 mensen worden 
opgepakt, komen de ontruimingen van 
de Grote Wetering en Prinsengracht 
715. In plaats van matten met de ME 
komen er prikakties tegen de verant
woordelijken voor de woningnood: 
de spekulanten, de banken én de 
PvdA. 

Niet alleen in de grote steden, 
maar ook in de dorpen als Broek in 
Waterland worden mensen echt kwaad. 
In Broek wordt een brug gesaboteerd 
om verder bodem- en watervergiftiging 
door de vuilnisstortplaats te voor
komen. 

Ook op het gebied van kernenergie 
laten we van ons horen. Op 16 maart 
worden de mensen van de BAN, die zich 



vastgeketend hebben aan de hekken 
van de centrale in Borssele, door 
de ME in elkaar geslagen. Met Pink
steren wordt er gedemonstreerd tegen 
storting van atoomafval in zee bij 
IJmuiden. Hetzelfde weekend wordt er 
op het tentenkamp in Dodewaard beslo
ten om het terrein van de centrale 
aldaar te bezetten of te blokkeren. 
Drie weken later vallen er klappen op 
de kade van Ijmuiden waar de ME door
gang ver l eent aan het sdrlp Andi:.ea Smi ts 
om het atoomafval in zee te storten. 
In België worden vijf aktievoerders 
tegen ditzelfde schip pardoes als ter
roristen vastgezet, als ze proberen 
om de stuurinrichting van het schip 
onklaar te maken. (Als we dit schrij
ven zitten ze nog steeds vast !) 

In juli wordt (nu weer even naar het 
noorden) er een dorp gebouwd in het 
Lauwersmeergebied om een militair 
oefenterrein tegen te houden. Door 
de geringe openbaarheid en gebrek 
aan kontakt met de plaatselijke be
vólking wordt het 'Vrij Lauwretanië' 
al snel omgedoopt tot 'au' retanië 
door plaatselijke knokploegen. 

In september laat Onkruit van zich 
horen als de geheime dokurnenten vro
lijk door het luchtruim wapperen. 
De processen tegen totaalweigeraars 
gaan gewoon door. Het aantal dat vast
zit op dit moment is vijftien. Onder
tussen moeten de 'illegale' buiten-
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landers grote moeite doen om nog een 
beetje vrij te kunnen rondlopen; dit 
door het 'oprotten-beleid' van staats
sekretaris Baars. 

Met de leus 'beter geen wet dan een 
slechte wet• demonstreren duizenden 
vrouwen tegen de op handen zijnde 
abortuswet. Op diezelfde dag is er 
de 'landelijke aktiedag• van alle 
basisgroepen van de Dodewaard aktie. 
(Wel lastig als je moet kiezen waar 
je heen wilt !) Dez& landelijke ak
tiedag was bedoeld om meer publiciteit 
te krijgen voor de aktie van 18 okto
ber, D-day voor de anti-kernenergie 
beweging in Nederland. 

Bln t>an de t>ljf b .Zgi••• anoeetant"n •ohrijft 
vanuit de get>angenie: 

~WiJ dachten niet mee>' aan de afvalboot en deden 
on•• aankopen voor het at>ond•aat, dat eioh Zaat 
in de at>ond uitetrek t il . Daarna ., ·llden we nog een 
pint gaan drinken in de e tad, •aar azz. oafl'• 
., at'en >'lllldll gee Zottin. We b •• toten dan o• naar 
Z111b rugg• t e gaan o• het eohip te b ekiJk•m en de 
moge tijkheden om erop te ko••n te ondllrtloeken. 
1111 witden het t>reede..- beeetten en tLu.rdoor aiJn 
vertr• k uiteteUen. 11• konden er gemakketiJk 
bijko•en; de azi>eid11re waren er aan het werk en 
keken on• ••tfe niet aan. a.tukkigew i J•• 11 ae h11t 
Zaag tij en t>otetond het een kZei1t11 eprong t e 
•aken o• op het eohip te ko•en. Atvorene aan 
boord te gaan ontMoe ten we un u e•an, aan ., t.e .., e 
vroegtin of dit eohipwel degeliJk de Andreall S•it• 
wae: hiJ antwoordde b eveeti.gt~nd. lle b11gat>en on• 
o,..iddetzijk naar de etuurhut en beaetten atdue 
de betangrijkete ptaate van het eohip. De d11uto 
aijde etuau6oo>'dvae open en.,. wae nie•and. lliJ 
P>'cbeerden d11 d•uren te stuiten maat' dat »ae niet 
mog11Hjk: het :1 ae o,..,ogeti. j k on• op te etui ten , 
Bnke t e ••• tui Iu <lllllln b innen Zange de binnendeur 
t>an de etuul'hvt, •aar wij elaagde n erin ae tetovg 
te dringen. lle • toten a ••• a........ • aat' .. . gallen 
one er >'ekeneohap van dat "• •a= ••t aiJn 11ij11en 
"ar.,n. lli;J aoud•n nooit kunnen betett"n dat het 
eohip aou 11 eg11ar11n of etandhoud11n totdat de petoe 
•ou kom11n. B11 t enig" dat ot>ed> Z•• f 'Ja8 d11 
11el'1tilltiging 11an d11 pitootinett',..llnttln. Boht11r, 
binnen 1111n paar Minuten lc'JCilll d11 ri.jk&~aaht 11raan . 
1111 >lilden b e Zetten dat • • aan boord aouden ko0111n. 
Dil tl'ap wae ••at, de ta11gang kon ge•akk•liJk 
11er8f'lll'd ., orden, •aa>' twee and•r• ag11nten k'J am11n 
tang11 achter en ver vatgene tien. ZiJ wiet'pen 
aloh op on11 en taketden on11 tetiJk to•. Eln 11an 
on11 0111 r d o,...iddeztlik b u u11te taoe geetagt~n; e11n 
t.> e•d• w .,,.d naar eo~n ander vertr11k gee t••pt en 
•r goed afgeroet; 1111n de Pde w ae ltet••aat 
bob to11d, Vanaf d" aankome t Op hflt BOhtp t ot aan 
de aanhouding hlbb 11n dB glb eurt•niee•" ,.;..,c 
mil>' dan tilln minuten in b eetag genom•n . ~ 



aktievorm, organisatievorm 
en inhoud 

Je kunt je de vraag stellen waar6m 
al deze mensen in opstand komen en 
voor rechten gaan vechten. In het ka
der van dit boek vinden we het niet 
belangrijk om uitgebreide sociaal
ekonomiese analyses te geven van de 
'welvaartsstaat',krisis etc. Dan zeg
gen we liever: vraag niet hoe het kan, 
maar profiteer ervan ! . 

we willen hier kijken of we 1ets 
kunnen zeggen over de gemeenschappe
lijkheid in aktie- en organisatievor
men, die ontstaan zijn bij allerlei 
aktiegroepen en bewegingen. De Do
dewaard aktie is een typies voorbeeld 
van een gebeuren waarbij meer tradi
tionele en nieuwere vormen van aktie 
en organisatie elkaar tegen komen in 
de gedaante van verschillende mens:~· 

De eisen die er gesteld worden Z1Jn 
steeds weer andere: 'kernenergie nee 
bedankt', 'Blijf van mijn Lijf', 'wij 
willen wonen', 'geen cent voor het 
leger', 'abortus vrij', 'help de ke:~
wapens de wereld uit, te beginnen b1J 
Neder land' , enz • 
Het enige gemeenschappelijke wat je 
hierin kunt ontdekken is de wens om 
je eigen leven te bepalen. Het meest 
algemeen is deze eis geformuleerd 
in de titel van een Nijmeegs blad 
'Wij eisen Geluk'. In tegenstelling 
tot het eisen pakket en het bijbe
horende program van een politieke 
partij, gaat het om konkrete dingen 
die dicht bij jezelf staan. Het voor
deel is dat je dan dichtbij iets kunt 
doen (direkte aktie) en dat je betrok
kenheid bij het veranderen voorkomt 
dat anderen voor je gaan beslissen. 

De eisen die gericht zijn op het 
bepalen van je eigen leven en de strijd 
daarvoor botst voortdurend op de 
krachten die dat onmogelijk maken. 
Voor een analyse van het systeem dat 
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in laatste instantie voor deze zaken 
verantwoordelijk is verwijzen wij de 
theoretici onder ons naar het boek van 
een zekere Karl Marx. Wij moeten het 
zelf maar doen met de konkrete ui
tingen van die krachten, zoals de 
atoomlobby, de spekulanten, d~ wapen
industrie, de staat, de partiJen etc. 
Vaak spr~ken zij ons toe als regenten, 
soms op vermanende en dan weer op 
vaderlijke toon. 

Deze lui verdienen natuurlijk een 
gepast antwoord. Voor je. het weet 
wordt je weer ingepakt via wetten met 
een mooie naam. Na al onze strijd 
tegen de woningnood, de slechte abor
tuspraktijk en de autoritaire ver
houdingen op de universiteit, krijgen 
we als antwoord een leegstandswet 
(anti-kraakwet), een (anti-) abortus
wet en een nieuwe WUB + studieduur
verkorting. Bedankt heren ! 

Het is maar goed dat we ze nooit 
vertrouwd hebben en ondertussen niet 
hebben zitten wachten op die wetten, 
maar zelf aan de slag zijn gegaan. 
Er is steeds hard gewerkt aan het op
bouwen van ons eigen alternatief. Het 
kraken, de Blijf van mijn Lijf hui
zen, de vrouwenkafês, de kranten en 
drukkerijen. We willen niet afwach
ten, maar ons eigen leven, samen met 
anderen vorm geven. 

Het idee van basisgroepen en basis
demokratie, waarbij mensen ook op een 
andere manier en met een andere hou
ding bezig zijn met een aktie, kwam 
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dan ook niet uit de lucht vallen 
in Dodewaard. Het was geen toeval 
dat de traditionele anti-kernenergie 
organisaties niet zo goed in de voor
bereidingen van de Dodewaard gaat 
dicht aktie pasten. In deze soms hië
rarchies georganiseerde klubs, en 
politieke partijen, zijn omgangs 
vormen, zoals in een kleine groep van 
mensen die elkaar goed kennen, iets 
wat 'rommelig en onzakelijk' is. De 
baasjes mogen wel eens door de mand 
vallen % 

bestaande anti-kernenergie 
organisaties 

Hoe ging het met de ontwikkeling van 
akties en organisatie in de anti-kern
energie-beweging? Een duidelijke aanwij
zing dat de Dodewaard-aktie niet zomaar 
uit de lucht kwam vallen,is het gegeven 
dat het de Gelderse Stroomgroepen waren 
die de aktie op gang brachten.Het feno
meen stroomgroep gaat terug tot 1973. 
Naar aanleiding van een drie-procents
heffing ter medefinanciering van het 
Kalkar-projekt·werden toen in het hele 
land Stroomgroepen Stop Kalkar opgericht. 
Een groot aantal mensen weigerden de 
heffing te betalen.De stroomgroepen 
ondersteunden hen in deze strijd.(bij 
weigeraars werd namelijk de elektrici
teit afgesloten) 

De plaatselijke stroomgroepen kwamen 
maandelijks bijeen in het LSSK(lande
lijke Stroomgroepen Stop Kalkar,later: 
Stop Kernenergie) .Het LSSK bestond in 
1980 nog steeds,maar leidde een slapend 
bestaan.In verschillende plaatsen en 
regio's bestonden echter nog wel ver
schillende aktieve stroomgroepen. 

Het LEK(Landelijk Energie Komitee) 
was in 1975 opgericht.In deze organisa
tie nemen een groot aantal linkse poli
tieke partijen,milieu-organisaties en 
andere maatschappelijke organisaties 
deel.Het LEK was een van de stuwende 
krachten achter een groot aantal demon-
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straties in de periode tussen 1975 en 
1980.0m een paar demonstraties te 
noemen:jan 1977 demonstratie in Onstwedde 
tegen proefboringen in het zout voor de 
opslag van atoom-afval,maart 1978 demon
stratie tegen de uitbreiding van de 
uranium-verrijkingsfabriek UCN te Almelo, 
september 1977 demonstratie in Kalkar, 
juni 1978 demonstratie bij de URENCO. 
Ter voorbereiding van deze organisaties 
werden vaak nieuwe organisaties uit de 
grond gestampt.Het beeld van de ned.er
landse anti-kernenergie-beweging is 
daarom ook veel kleurrijker dan wij hier 
kunnen schetsen.Naast het landelijke 
gebeuren heeft ook elke stad of regio 
haar eigen geschiedenis van de kern
energiestrijd.(voor een uitgebreide be
schrijving: John Hontelez,Wim Cambrink 
in Socialisties Perspektief 79-3) 

In de periode 1975-1980 werden diskus
sies gevoerd over de wijze van organisa
tie.De Gelderse Stroomgroepen namen daar 
steeds meer een eigen positie in.In het 
onderstaande citaat wordt duidelijk datzi 
de ideeên die zij op het Pinksterkamp 
presenteerden,al langer uitdroegen: 

"Na deze demonstratie (Almelo 1978) 
begon een diskussie over de positie 
van het LEK, die nu nog steeds voort
gaat. De diskussie werd aangezwen-
geld vanuit de Nijmeegse Stroomgroep. 
Die heeft gekozen voor een duidelijke 
politieke strijd vanuit de ideologie 
van 'het vertrouwen op eigen kracht'. 
De nijmeegse stroomgroepen verwoordden 
de mening van een aantal kortere of 



langere tijd meedraaiende a.nti-kern
energie aktivisten. Zij stelde 
dàt de politieke richting van de AKB 
tot dan toe te veel bepaald was door 
een aantal vertegenwoordigers van or
ganisaties en partijen. De toppen 
van deze organisaties hadden op vele 
punten een onjuiste visie op de stra
tegie van de AKB, vertoonden een te 
grote angst voor wat hardere akties en 
hechtten te veel waarde aan politiek 
en vooral parlementair gemanoevreer. 
Voortaan zou de politieke opstelling 
van de AKB uitsluitend moeten worden 
bepaald door vergaderingen van basis
aktivisten en hun overkoepeling. De 
leden van politieke partijen konden 
natuurlijk meewerken in deze struk
tuur". 

Hontelez en Combrink, van wie het 
bovenstaande citaat afkomstig is, 
brengen tegenover een dergelijke stra
tegie de LEK-strategie naar voren. 
Deze is gericht op verbreding van de 
AKB met steeds meer politieke en 
maatschappelijk organisaties. 

Als je bovenstaande diskussie kent 
is het niet verwonderlijk dat het LEK 
aanvankelijk niet zoveel vertrouwen 
had in de Dodewaard gaat dicht aktie. 
Uiteindelijk deden zij wel een oproep 
om mee te gaan naar Dodewaard. 

breek atoomketen nederland 
De strategie van de Dodewaard aktie 

werd niet alleen ontwikkeld in diskus
sie met organisaties als het LEK, maar 
kwam ook voort uit de diskussie met 
een nieuwere aktiegroep, met haar 
eigen aktievorm: Breek Atoomketen 
Nederland. (BAN} 

Na de grote Almelo-demonstratie 
wordt Nederland opgeschrikt door een 
aktiegroep , de BAN. De groep gaat 
uit van geweldloze direkte aktie om 
zodoende het atoomprogramma te vertra
gen en de kernenergie instellingen 
in de publiciteit te krijgen. Mensen 
ketenen zich vast aan de hekken en 
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er komen menselijke blokkades om te 
voorkomen dat er doorgewerkt kan worden. 
Er wordt geen geweld tegen materialen 
of personen gebruikt om de bevolking 
niet af te schrikken van de akties. 

Het doel van een vrije, geweldloze sa
menleving gaat samen met de gebruikte 
middelen. Er wordt gewerkt in zoge
naamde affiniteitsgroepen die regio
naal of stedelijk georganiseerd zijn. 
Besluiten worden genomen door middel 
van het konsensus-principe. Door ge
weldloosheidstrainingen moet de kon
frontatie met de ME geweldloos verlo
pen, vanuit de BAN mensen althans. 

Op 12 mei 1979 sluiten tien mensen 
de hoofdpoort van de oe-fabriek af, om 
het BAN-model te proberen. Op 16 
juni . worden de poorten van het Energie 
Centrum Nederland (voorheen: Reactor 
Centrum Nederland} afgesloten om de 
dumping van het radio-aktieve afval 
tegen te houden. Op 15 oktober worden 
alle toegangswegen naar de oe-fabriek 
afgesloten door honderd mensen. Op 21 
december wordt er gezorgd voor drie 
uur oponthoud bij de ploegenwisseling 
in Almelo. Op 16 maart 1980 worde.n alle 
poorten van de centrale in Borssele 
dicht gemaakt . De ME treedt hard op 
(met oa honden} en er worden 29 mensen 
gearresteerd van de in totaal 225 



deelnemers. Daarentegen is op 27 mei 
de ME heel vriendelijk als een 
groep Banners voor de hekken van de 
Dodewaard-centrale zit. Op 9 juni 
voor de tweede maal ECN te Petten, op 
l6 september het reaktorgebouw te 
Delft. 

In een verslag naar aanleiding van 
de Borssele aktie stelt een Banster 
haarzelf de vraag: "( ••• ) hoe het nu 
verder moet. Met dit soort prikak-
ties zullen we nooit in staat zijn een 
kerncentrale echt stil te leggen. Daar
voor zijn we nog niet sterk genoeg. De 
akties zullen groter en radikaler moe
ten worden. Met 3000 mensen het ter
rein en het gebouw van een centrale 
bezetten is natuurlijk veel affek
tiever dan met 300 de poorten vergren
delen. Voor mij staat verder vast dat 
de akties zoveel mogelijk geweldloos 
moeten blijven. Geweld is nog steeds 
een zwaktebod, er zijn met enige kre
ativiteit genoeg geweldloze aktie
middelen te verzinnen, waarmee we 
ons doel, terugdraaiing van het 
kernenergie programma, uiteindelijk 
kunnen en zullen bereiken.• 
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Hoe deze diskussies tussen anti-kern
energie groepen ên daar bovenop weer 
diskussies met andere groepen als 
krakers, feministen en Onkruiters 
terugkwamen in de Dodewaard aktie vind 
je in de volge.nde hoofdstukken. We heb
ben geprobeerd allerlei punten terug 
te vinden middels interviews en stuk
ken lezen. Het lijkt ons belangrijk 
als iedereen op de hoogte is van el
kaars mening: dan weet je waar je 
aan toe bent en kun je duidelijke 
keuzes maken. 



hoofdstuk 2 

overzicht van de 
Eind oktober 1979 viel er op een ver

gadering van de nijmeegse stroomgroep 
een opmerking die verstrekkende gevolgen 
zou hebben. Naar aanleiding van een dis
kussie over aktievormen merkte een van 
de aanwezigen op: "Waarom gaan we het 
terrein van de Dodewaard-centrale niet 
gewoon bezetten?" 

Zoals zoveel opmerkingen, kwam ook 
deze niet uit de lucht vallen. Al vanaf 
de derde Kalkar-demonstratie, met pink
steren 1979, liepen er diskussies over 
akties, aktievorrnen, organisatievormen 
e.d. In het najaar van 1979 verschenen 
er verschillende diskussiestukken over 
deze onderwerpen en het decembernummer 
van Onderstroom was helemaal aan aktie
vormen besteed. De achterliggende ge
dachte bij deze diskussie was: "Okee, 
we hebben door al onze demonstraties, 
manifestaties e.d. nu wel heel veel men
sen achter ons gekregen, maar de centra
les draaien gewoon door." 

Belangrijke kenmerken in deze diskus
sies waren begrippen als openbaarheid-, 
direkte aktie tegen de atoomlobby-, niet 
parlementair gericht- en informatie ge
ven aan de rest van de mensen. 

Deze punten zien we dan ook terug in 
het eerste voorstel dat op 29 januari 
bij de plenaire vergadering van de nij
meegse stroomgroep op tafel lag. Opval
lend bij dit voorstel was dat niet Dode
waard maar de UC-Almelo als aktie-objekt 
werd voorgesteld. Voor de rest waren de 
belangrijkste aspekten al aanwezig: een 
openbaar aangekondigde terreinbezetting. 

De in aanbouw zijnde kernctsui.>:ale te Seabrook, al jaren het symbool van het 

=~~:-:s:8~e~:!t!:~~n k:!n::!i!:~. w:z! :=~~e~a!9:: ~~!a::~:i~::9~e~ 
eerste keer, mei 1979, werclen er 1400 mensen qearresteerd. Bij de aktie in 
ok.tob_!r deden ongevur 3000 mansen mee. Het ginq om een qeweldloze aktie. 

gebeurtenissen 

Ook organisatories viel de Dodewaard
aktie al te herkennen. Er werd een orga
nisatie voorgesteld die uitging van een 
federatie van kleine groepen, zo'n 10 à 
15 mensen per groep. De aktie die in ok
tober 1979 in Seabrook in de Verenigde 
Staten was gehouden bij een poging het 
bouwterrein van een kerncentrale te be
zetten, was op dezelfde organisatiewijze 
gebaseerd. Binnen de nederlandse 
antikernenergiebeweging had 
de Seabrook-aktie veel aandacht gekregen~ 
en was het een logiese stap om zich op 
een soortgelijke manier te organiseren. 
Een federatie als koepel van autonome 
groepen biedt de mogelijkheid om op 
niet-hiërarchiese wijze, zonder autori
taire verhoudingen toch een zekere mate 
van koördinatie tot stand te brengen. 

De organisatie was <;ebaseerd op zq. affinity groups, groepen van 10 tot 20 
mensen die een bepaalde taak uitvoerd~ in het kader van het qroter geheel, en 
die zich via training en praktiese oefening «.JeZamelijk voorbereid hadden op 
geweldloze weerbaarheid. 
De aktie mislukte door organisatoriese moeilijkheden en door qrof qewelà van de 
overheid. 
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uitwerking voorstel 
Als tijdstip voor de aktie werd in 

eerste instantie pinkstaren 1980 voor
gesteld, al werd direkt onderkend 
dat dat misschien niet haalbaar zou zijn. 
De aktie zou dan plaatsvinden in het ka
der van de internationale pinkster-anti
kernenergiedagen. 

Tijdens die vergadering werd al het 
idee van een ultimatum aan de naderland
se regering geopperd, en werden twee be
langrijke voorwaarden genoemd: 
ten eerste zouden de antikernenergiegroe
pen uit de omgeving het moeten zien zit
ten, en ten tweede moest door veel akti
viteiten naar de bevolking toe duidelijk 
worden of er voldoende steun voor zo'n 
aktie te verwachten was. 
Opvallend was tevens dat er twee belang
rijke kanttekeningen werden gezet. Aller
eerst de angst dat we bij de voorberei
ding van de aktie alleen maar over de 
aktievorm zouden moeten gaan praten en 
niet over kernenergie en wat daarmee 
samenhangt. Ten tweede dat als een be
zetting niet zou lukken er overgegaan 
zou kunnen worden tot een blokkade! 
Naar aanleiding van deze vergadering 
hebben vier mensen het voorstel verder 
uitgewerkt, waarbij de argumentatie voor 
zo'n aktie, het hoe, het waar en het wan
neer ter diskussie werd gesteld. Dit uit
gewerkte voorstel werd in het regionaal 
samenwerkingsverband in Gelderland voor
gesteld. Hier werd het positief ontvan
gen. Daarnaast werd het aangevuld met het 
voorstel de aktie in het najaar te houden 
met een voorbereidend tentenkamp met 
pinksteren. De argumenten hiervoor waren: 
je kan door middel van zo'n kamp veel in
formatie over het waarom van het voorstel 

0p 19 november krt,gt ae voorzitter v~n de vaste kamerkoaatsSte voor kernener91e 
van Houwelingen_, 741 handtekeningen aangeboden. Deze kwamen van de bevolking uit 
Dodewaard (1400 inwoners} en ze stonden onder een petitie waarin de sluiting van 
4e kerncentrales van Dodewaard en Borssele ereeist werd. 
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uitdragen en je kan er met veel mensen 
goed doorpraten over het voorstel. 

Het voorstel, inklusief pinksterkamp, 
werd 27 februari aan alle groepen van 
het landelijk samenwerkingsverband stop 
kernenergie (LSSK) gestuurd. Daarmee was 
het voorstel de openbaarheid in gestuurd. 

Doordat de voorbereiding tot dan toe 
door de regio Gelderland werd gedaan, 
werd de diskussie of de aktie in Almelo 
of in Dodewaard zou moeten gaan plaats
vinden eigenlijk vrij autornaties in het 
voordeel van Dodewaard beslist. Daarbij 
speelde ook dat de centrale in Dodewaard 
voor de mensen in de regio Gelderland 
gewoon veel bedreigender is dan de oe
fabriek in Almelo. Dat de regio Gelder
land de belangrijkste rol bleef spelen 
werd mede veroorzaakt doordat de rest 
van de georganiseerde antikernenergiebe
weging niet bij machte was om in te spe
len op dit voorstel of het gewoon niet 
zag zitten. Hierdoor werd er vrij snel 
al gemikt op het ongeorganiseerde deel 
van de antikernenergiebeweging. 

voorbereiding kamp 
Op de regiovergadering van 20 maart 

waren de diskussies zover dat er taak
groepen in het leven werden geroepen 
die de pinkstermanifestaties moesten 
gaan voorbereiden. Er ontstonden: een 
pers-publiciteitsgroep, een kultuurgraep, 
een techniese groep en een sekretariaats
groep. Op dat moment was het voorstel van 
de gelderse dtroomgroepen al duidelijk, 
alleen het tijdstip was nog een diskussie
punt. 

De praktiese voorbereidingen van het 
tentenkamp begonnen omstreeks begin maart. 
Het zogenoemde achtergrondboekje, wat een 
paar weken voor pinkstaren uitkwam, werd 

Op 24 november voert het Stop Dod.ewaard konnitee en de Strooagroep Do4evaar4 in 
Deesd (tegenover de centrale_, aan àe andere kant van de Waal) een aktie. Dit om
dat er een PvdA delegatie op bezoek was. 



in konseptvorm op tafel gelegd. Hierin 
moest de uitgebreide argumentatie en toe
lichting van het aktievoorstel komen. 
Daarnaast begonnen de verschillende taak
groepen aan de invullinq van hun taak. 
De persgroep ging zich trainen in het 
uitleggen van de argumenten, maar snel 
bleek dat de meeste meneen deze argumen
ten maar heel gebrekkig konden verwoor
den. Ua vele vergaderingen en gesprekken 
ging dit echter aanzienlijk beter. 

In april kwam de persgroep met het 
voorstel om enige tijd voor het tenten
kamp in een perskonferentie· het voorstel 
tot een terreinbezetting in de openbaar
heid te gooien. Hierdoor zou er een mo
biliserende werking ontstaan met name 
naar die mensen die eventueel mee zouden 
willen doen. 

Er werd op vele fronten hard gewerkt: 
de stroomgroep Arnhem ging aan de slag 
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om het verslag van de tweede Seabrook
aktie te vertalen. Het kreeg de titel 
mee "Van protest naar verzet". Pamflet
ten en affiesjes werden ontworpen en 
stikkers en buttons gemaakt. 

Rond mei begon het allemaal wat duide
lijker vorm aan te nemen, en nam de 
spanning toe bij de mensen die er direkt 
bij betrokken waren. Zelfs de eerste te
lefoniese bedreigingen kwamen binnen • 
Dit laatste werd mede veroorzaakt door 
een enigszins ongelukkig interview met 
iemand van het Stop Dodewaard-komitee, 
dat in De Gelderlander verscheen. Dat 
interview veroorzaakte nogal wat opwin
ding in de omgeving van Dodewaard en 
Het Gat van Hagen. De CDA-gemeenteraads
fraktie in Herveld diende een motie van 
afkeuring in, om zo te voorkomen dat wij 
het terrein rond het Gat van Hagen moch
ten gebruiken. Uit kerkelijke kringen 
kwamen er protesten omdat we de zondags
rust gingen verstoren . 

Toch ontstond deze heibel alleen door 
geruchten. Op 14 mei vond dan in Dode
waard de bewuste perskonferentie plaats. 
De pers reageerde vrij koel op het voor
stel, ze dachten waarschijnlijk dat het 
niet zo'n vaart zou lopen. De burgemees
ter gaf hierna toestemming om het terrein 
te gebruiken omdat het kamp een soort 
"retraite-weekend van de antikernenergie
beweging" zou worden. 
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In de voorbereiding was er ook overleg 
met de politi e. Deze stonden aanvankel ijk 
nogal negatief ten opzichte van de hele 
aktie, maa.r na overleg met "hogere krin
gen" werd ineens erg veel medewerking ge
geven. Ze kwamen met presentjes aandra
gen: een perstent, dranghekken, porto
foons en busjes voor het vervoer van men
sen vanuit de omgeving. Als tegenpresta
tie wilden ze een eigen stand op het 
terrein. Hoewel er erg veel bezwaren 
waren tegen deze medewerking vond de re
gionale vergadering dat ze best mochten 
kome~mits op eigen risiko. Daarnaast 
mochten ze dan geen uniform dragen, de 
busjes moesten neutraal zijn of volge
plakt met stikkers en affiesjes, en in 
de stand moesten ze alleen materiaal 
over kernenergie neerleggen. Dat laatste 
moesten alle andere groepen die een 
stand badden ook. Uiteindelijk is die 
politiestand dan ook niet doorgegaan om
dat ze geen materiaal over kernenergie 
hadden. 

pinksterkamp 
Na een aantal weken hard werken was 

het dan op 24 mei eindelijk zover. 
De avond ervoor waren er al een aantal 
mensen op het terrein gearriveerd, en 
patroeilieerde de politie om te voorko
men dat het dreigement dat het weiland 
onder de gier zou worden gespoten, zou 
worden waargemaakt. Ondanks het gure 
weer waren er zaterdag zo tussen de 3000 
en 4000 mensen op het tentenkamp die ont
spannen de verschillende muziekgroepen 
en spreeksters, sprekers aanhoorden. 
Wel waren er intern, bij de mensen die 
het georganiseerd hadden, spanningen. 
Met name de persgroep werd verweten dat 
ze een soort koördinerende rol waren 
gaan vervullen en dat ze door de vele 
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diskussies een inhoudelijke voorsprong 
aan het krijgen waren. 

Zondags was het gelukkig beter weer, 
zodat ongeveer 7000 mensen het belang
rijkste deel van het tentenkamp, de 
diskussie over het voorstel, konden mee
maken. Na een herhaling van het voorstel 
werd de meute gevraagd zich op te delen 
in kleine groepjes om zo te praten over 
het voorstel. Ongelofelijk soepel verliep 
dit . In tien minuten tijd waren er 41 
groepen, in grootte variërend van zo'n 
5 tot 50 mensen, aan het praten over de 
volgende vijf diskussiepunten: 
1) l'lat vindt je van het voorstel van de 

gelderse stroomgroepen en energiekomi
tees om de regering en de atoomindustrie 
een ultimatum te stellen, waarin geëist 
wordt dat het nederlandse kernenergiepro
gramma stilgelegd moet worden. En dat 
voor eind september de centrale in Dode
waard stilgelegd moet zijn. Zo niet, dan 
gaan we in oktober over tot bezetting 
van het terrein rond de centrale. 
2) l'7at vinden jullie ervan om een even
tuele terreinbezetting in alle openbaar
heid aan te kondigen en voor te bereiden? 
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Dit in tegenstelling tot geheim voorbe
reide akties. 
3) Als je een terreinbezetting niet ziet 
zitten, hoe denk je dan te komen tot een 
stopzetting van het nederlandse kernener
grogramma. 
4) Welke middelen zou je willen gebruiken 
om daadwerkelijk te komen tot zo'n ter
reinbezetting? Hoe reageer je als men 
wil verhinderen dat je op het terrein 
komt? 
5) Hoe bereik je dat zoveel mogelijk 
mensen aktief mee kunnen werken aan de 
voorbereiding van een eventuele terrein
bezetting? Aan welke vorm denk je dan? 

bezetten! 
Na verzamelen van de verschillende 

standpunten en uitwerken van de resul
taten, werd van elk diskussiepunt via 
het podium verslag gedaan. Tenslotte 
werd vanuit de diskussieresultaten een 
slotverklaring opgesteld . Het bleek dat 
van de 41 groepen er 35 voor een terrein
bezetting waren, 4 voor een blokkade en 
2 tegen het voorstel, o~dat ze vonden 



dat je je parlementair moest gaan opstel
len . Daarnaast hadden van de 35 groepen 
die voor het voorstel waren er 10 al het 
vermoeden dat je waarschijnlijk toch zou 
moeten gaan blokkeren. De algemene teneur 
was toen al dat een gewelddadige konfron
tatie met de ME niet aangegaan moest wor
den. Het openbaarheids~rincipe kreeg veel 
bijval. Het name dat in de voorbereidings
tijd er zoveel mogelijk informatie via 
politieke partijen, vakbonden,wijkcentra, 
scholen enz. moest worden verstrekt. Het 
geweldloosheidsprincipe en het naar bui
ten toe uitdragen moesten benadrukt wor
den . Daarnaast kwam er een stroom van 
ideeën hoe de aktie en de voorbereiding 
aan te pakken. (zie Onderstroom 30) 

Een klein voorspel van de diskussie 
die er later volop zou komen kregen we 
overigens zaterdagavond . Bij de aankon
diging van de pinksterakties waren op 
het affiesje zgn. prikakties aangekon
digd. Deze waren echter niet voorbereid 
(Er was alleen verf e . d. aanwezig) . Het 
was aan het eigen initiatief overgelate~ 
Maar een aantal mensen zagen die prik
akties totaal niet zitten . Ze voerden 
aan dat je dan negatieve publiciteit 
krijgt , dat je de plaatselijke bevolking 
tegen je in het harnas jaagt en dat het 
niet de bedoeling van het pinksterkamp 
was (we kwamen er om te praten, niet om 
aktie te voeren). 
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Ondertussen waren echter al een aan
tal mensen op pad met emmertjes verf en 
nog zo wat materiaal. De wegen kregen 
hier en daar een aardige kleur, met name 
bij de centrale . De hele diskussie l iep 
uiteindelijk met een sisser af. De pa
niek bij de poli tie was er echter niet 
minder om. Er werd intensief portofoon
kontakt onderhouden met het kamp en 
chief Van Kampen himself liep rond te 
stappen tussen de tenten . 

Uiteindelijk werd de zondag nog rustig 
beëindigd . In de loop van maandag ver
trok iedereen , op een paar mensen -de 
meeste van de gelderse stroomgroepen
na, die o.a . het geze l lige karweitje 
van het legen van een l OOliter giertank 
mochten opknappen. 

In verhouding tot het slechte weer 
was er trouwens veel te veel appelsap 
ingekocht , in totaal 15.000 liter. Bij 
de aktie in oktober was er nog een hoop 
van die voorraad over . 



Naar a.anleidinv van de affaire Boraaeu. du. de kontrakten tuuon c'e HI:M en 
Cocb..._ lnfaa er bij het Stop Dodewu.rd X~tee &.r'9"aan over de situatle bij 

=::~'":«,~i!:t!~b=r~e W:!!t~!~!~l:fj"!!:t th!:r::~• .~·:uaa:ee~i~ :::!n 
teru, bellen. Jullie betrijpan het al. het werd een alepende kvu t1e cUe op 
' aaart e1.n4igde JMt ee.n briet van Wa•aer wurin hij -.c!eel~ dat e.r voldoende 
parleMnU.in kontrole be&tof\4 over het val en wee van de centrale. sodat hij 
ztch niet t;e.roepe:n voelde aan het Stop Oodewu.r4 k~itee.en b\I.C'IJtrMeater 
Lu0.1nk van de 9-ent.e 8eunil\lg!en dia 4a vragen had OYe1"98n'*"n•varantvoorcU~ 
at te let9e.n. Deae vragen. in totaal 20. verden op 12: aaart door 8 tw.ede k.a.er 
traktie• overge~n ond.anka date parl ... nt.alr• kontrole. cUe du.a toch niet ao 
sluitend vaa.Utt alle ~chtkb.ar. qe<Jevena vu t;eblelte..n dat de eentrale Ul~aa.l 
drutde 1 er varen .. ar aplljutofataven aanvet19 da n er volgeu cSe ver-gunni.ng 
aocbten t!jn. Oe •lnlater vht M.er wel rud ••· Sne11 a aar du toch achunf, 
ve~n de ".rgunningen veranderd vaardoor de c.ntrale v.er l egNl draaide. 
Bn de Tweede kuer s likte dit natvurll,k. 
Onûrtuaaen vaa de at faireOOk in de .g~ntera&4 van DocSev-aard behandeld. De 
Uit.1la9 van dit beraad vu zoala te vervaet\ten weer nul kc:au. nul. Bealoten 
werd. dat de llinlster • t:o ·~cUg at090Ujk• moest entvoor4en op 4e 20 v.n9en van 
het Stop 004evaard Konaitee. Da.arnaut vond. BIW vel dat cSe centrale in uet 
sou 110eten.aluiten ab teten die tijcS nOCJ geen oploaatnv voor het redio--aktiet 
afval vae gevond~ (lMe h.ier ec-hter- dat de kontrakten .. t Nlnda eale geregeld 
aoeun ztjn). 

Uet pinltaterkaap bij het GAt van Kago.n vond plaat& in het ltac:to.r van 6e intamati
onale aktleda9en tegen kerne nor9ie. TJ.jdena don dagen vonden er noq veel -r 
oktles phata. In Panlcrijk waren er drie d..onetraUea. Bij St.Prlest b Pr\lqfte 
deGIOf\SUeerde enkele bonlierden .. nsen teqen de opalag van r~i~aJttiof atva.l die 
daa.r ge-pbnd ia. Er werden hied>ij enkele "'*9*" geblOkk .. rd. In Cboo. bij de Bel
gtese 9rona de110natreerde lSOO .. naen te90n een ~ kerncentrale cUe cSe F~:anse 
overheld daa.r ... u bouwen. Do CJrootate franse aktie vond pl.a.ata bij PlQ90ff. RuW 
•so.ooo .-enaen deMOnstreerden daar. In de verenigde Staten vonden a<JWel bij Prai.rle 
Jsland. Los Angolo. al• ••• seabrook. aktlea pl .. ta. Bij dia laatste betrof het een 
poging tot een bouwterreinbetottinq. Er T\UIIan 2000 .. naen aan deel. alnder dua 
don bij de vOriCJO aktie. veec was het overhoida9eveld volop aa,.,..ttg. 
Naast <Mto okt.te varen er OOk akt.ioa 1n Du.ltaland. Italië, lvltae.rl&nd, Croot.
Drlttennlë, t.u.xftlburg en Sp.anje. 
In Hederhnd vond in k&der van do intu·nationale a.kt1e4agan attiH plaat• rond 
IJMuicSen. Op 24 -1. va.a er een deMonat.raUe te9en de duapi~ van ra41o-alttle.t 
otv&l in tee. Jaarlijks vertrekt uit dato pl .. ta een ac:hip o. vaten .. t det:o 
rotzooi in ne t e dUft1P8n. Al jaren voedt er tegen deze dwtplng .tti" 98'Voer4. 
Hu \faren er ongeveer 5000 .enscn aanwezig a. ondier het 110tto: 'C..n atoo.afva.l 
i n , .. , kernene1"9ie nee:!, te d e.onatnr.n tcqen het onvera.ntvoord du.pen va.n 
~ loveu9evaaclljke radio-aktieve dvaleproctutten. 
Deze cte.on.tratle/unUeetatlc ve.rd geplaa(Jd: door hot a loc:hte weer. Enige ttjd 
latec vo.rd de aktie niet qepla agd d_oor het sle<:'hte va.r NU door de politie. 
Op 8.9 en 10 juni word tn JJQ<.~iden de Ach·eu S.it volgeladen .. t vatA.n r*'io
<olkliet a tval. Uel word.on drie dot;~o·n van aktie. liet afval we.rd vanuit cle ECN in 
Potto:n noat Veleen l')ebraeht. Al vanaf het verlaten v-.n het te.n -.in in htten verd 
hot transport verhll\cierd. Door bloklcadea van BAH bij 4c eae of door attlea vu 
do a trOOIW:JrOOpon en Onkrult onderwecJ. Hierbij vas do "i nzet va.n cle M2 ..,..r ..., 
voorbeeld van gew"ld. Daarna.aat lUMn er Oft90loveUjk veel a tUlen rond. 
Do a.kt1ee wor.J.on boölndlqd door eon blOkkado van Gree.npeace. De'e h~de:n. aa.en 
mot een aont,al blnnonvaarts chippora de haven a tgealoten. Door onderhandellttgen 
totord Creonpo:aeo ingekapseld. Een k~iaele die de dwaplngen ga&'-' ~.ijken vu 
voldoc:nclc toctcqqinq om do blottade te beilndiqen. 
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de eerste landelijke 
vergadering 

Op 14 juni vond het eerste landelijk 
overleg plaats. Deze datum was al op het 
tentenkamp vastgesteld. Via kontaktper
sonen die zich met pinksteren hadden op
gegeven waren nog eens uitnodigingen 
rondgestuurd. Er waren ongeveer 100 men
sen uit 25 steden. In enkele plaatsen 
waren al stedelijke vergaderingen ge
weest, maar er was over uiteenlopende 
zaken gesproken (organisatiestruktuur, 
proefaktiesen geweld). 

Naast de relativering van de slotver
klaring -geen stemverklaring, maar 
startpunt van de diskussie over essen
tiële zaken als openbaarheid en aktie
vorm- werd hoofdzäkelijk gesproken over 
de organisatie en besluitvormingsstruk
tuur. Er werden taakgroepen opgericht. 
In hoofdstuk 5 gaan we verder in op die 
laatste zaken. Tenstlotte werd nog de 
letterlijke tekst van het ultimatum aan 
de regering opgesteld. 
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In de tussentijd was er noga wat 
deining ontstaan over de BAN-aktie 
daags na het tentenkamp. Deze aktie zelf 
liep "'voorbeeldig", de t-1E in "vredesuit
rusting" & met fluitekruid tussen de kop-· 
pelriemen, onderhandelingen met de bur
gemeester en een vredige afloop. Er was 
echter wel ontevredenheid. Bij de mensen 
van de BAN zelf omdat ze de ME de kans 
hadden gegeven zichzelf een facelift te 
geven. Die konden ze wel gebruiken na 
hun brute optreden tegen een eerdere 
BAN-aktie in Borssele. Daarnaast snapten 
veel mensen uit de plaatselijke bevol
king er niets van: "Jullie zouden toch 
pas in het najaar komen". Tenslotte 
baalden veel mensen op het tentenkamp 
omdat daar net was afgesproken alles in 
openbaarheid te doen. Op het tentenkamp 
hadden de mensen van de BAN er met geen 
woord over geproken. De mensen van de 
gelderse stroomgroepen reageerden er ook 
fel op. Ze hadden wel van deze aktie ge
weten maar dachten dat de diskussies op 
het tentenkamp voldoende waren geweest 
om hun van deze aktie af te laten zien. 



Het resultaat van deze polemiek was 
dat er een geprek kwam tussen mensen van 
BAN en gelderse stroomgroepen waar alles 
b i jgelegd werd. Afgesproken wer d dat BAN
ners in basisgroepen op zouden gaan tij
dens de Dodewaard-aktie om zo te voor
komen dat pers en overheid de twee groe
pen tegen elkaar uit zouden gaan spelen. 

zomervakantie 
Tijdens de zomer vielen de voorberei
dingen min of meer stil , naast het steeds 
aktieve sekretariaat nam de koördinatie
groep min of meer de zaken waar. 

Aan het eind van de zomer kwam de 
reaktie van het kabinet : Van Aardenne 
maakte bekend dat hij niet van plan was 
op het u l timatum in te gaa.n . Daarnaast 
verklaarde het kabinet zich voorstander 
van drie nieuwe kerncentrales. 

De Gelderse Milieufederatie orga
niseerde een gesprek met een aantal 
leden van de tweede kamer. Op de lan
delijke vergadering van 23 augustus 
werd besloten om alleen aa.n dit gesprek 
deel te nemen als er niet over de ge
weldskwestie etc. gepraat zou worden . 
Hoogstens zou het doel van de aktie 
en het ultimatum worden toegelicht. 

Op deze l andelijke vergadering 
war en ook weer 23 plaatsen ver tegen
woordigd. De beweging begon weer uit 
de zomerslaap te ontwaken en een groot 
aantal punten passeerden op deze ver
gadering de revue . De meest belangrijke 
daarvan was de landelijke aktiedag , die 
gepland was op de 27e september . Het 
was de bedoeling dat op die dag in alle 
steden in het land, waar basisgr oepen 
bestonden, aktiviteiten in het kader 
van de Dodewaard- aktie ontplooid 
zouden worden. 

Overigens waren de diverse basis
groepen ook vóór die landelijke aktie
dag al druk bezig met het verspreiden 
van pamfletten, het houden van wijk
avonden , het organiseren van manifesta
ties etc. De l andelijke aktiedag werd 
een hoogtepunt van al die plaatselijke 
aktivitei ten . 

repressie 
In de loop van de maand september 

nam de spanning rond de geplande ter
reinbezetting toe. Het werd duidelijk 
dat de overheid grootscheepse vei lig
heidsmaatregelen ging nemen. Er werd 
een ophaalbrug voor de centrale ge
plaatst, op de dijken werden gl euven 

ln Gorleb~t'\ (8RO) vil lillen een ~dc.infJd.abde)(. bOuwen en r&dio-aktiet afval in 
wut~oepeb ondar de 91C'ond dUIIpe..n. A1 jar en ia er .sto.rk varzet tege.n de ze pl•nnen. 
zowd vaJ'\uit de plaeuelijlce- bevoUtinq ala de rest- van Nen- Du.t.Ulflnd . net hele •••••• 

projekt is voor ~ DulUe atOOIII.lobby van 9l'OOt bela..ng. zowel Qr!ICU:t u nU ook ~~~~~g~~~~!~B~~~~~~~i~~~~ ::~ ::;.~~~!:r.b;1:" h:!n r::::!~~f l:f::l h;~ :~:t::t.:!!t•:~:!~~;i. f:~~:!- -
ma uit te kunnen voenn. Het nam.. lneUe kweekreaktoren •.1• 1n Xalkar Ujn VOOE 
hun bnnduot &fhankelijJc v a n plutoni\w, het produkt van de opwo-rkin9dab.rieken. 
Het is dol\ OOI( nt.et. zo verwondelijk da t alles op allte-l vordt 91net. 0111 het projekt. 
door de st.rot van de 0\llt-&e bevolkin9 te dU'Won. 
Ket protest teqen het projekt kende vele 1\00C)tepunt.en. t oala een deaonatra Ut 
van 100.000 •enten op 31 maart. 1919 ln Ka.nnove.r. llle.ri..n reden hon4er4e t:roktor•n 
van boeeen u.1 t Cor leban en cegevi.n9 rr.eo. 
Op 10 to,p t ombo.r 1979 bo;:otton mensen het t.·Orreln von 'bohrttollo 1003•, v aar die 
d~ met de voor bereidin9en vo.n do p r oefborln9on lxt~JOnnc:n zou \oiOrden. Ze kl~n 
d.o: boole.n Ln c. h.et orahakken te verhinderen. Oo on.dor nG•lno d l e hiennee bel..&st 
wa.11 we19"et'de ve:rvol9en1 aedew'ert i.nC), v•arop de poUtia het zelf 4tod. z. w.•a9d.e 
do bome.n JDOt rMnten erin gewoon oe. Do rut van d.e vee)t t1jn vol mot aktie& . Van 
blokkadH t ot sabot a9e toe . Het affiche "Co•torn 9•tkUIHr,m.orçe.n •tosst~u•L' 
word t. raet een sankUe van 5000 DH va.r:boden. Ln de rest. van Du1ttland en ook in 
Nod•rland "'orden tolidadte.l uA.kt.ie• CJ8h0\1(1on. 

14 oktober dU\On•troTe n 120.000 lilOnsen ln Bon:n tegen het Du.tt.t• uo-c.proqTUI
en co de et..r~jd in Gorleben t.e ol'lderat.eunen . Daarnaast eisen w.-e een •Uieu• 

lljk.• energie- politUk . •n ~en de k rhûn.thedn9 va n kernt!1no_r'9Jo- te9e.o 

' t980 hu w..r eon terr·einbeJet;tl"'9, nu van 'bohratelle 1004' . Onq4veer 
..n.aet~ roepon de "Republiek J'relos Wend1and" ult. ~• bowen een anti- •too

docp op en 9even w..elfa e.i9en paspoorten .at . Op 4 juni bez.et 4• nab\lrl9e u .ut 
WP:t- Dult.land het. t"e'J)Ubliekje •t een ovenNicht aan DOUt.ie. On9e'veer 8000 111an 
b!j9e:at.aan ®or honden,ta nks , he.llkopten en wate-rkanonnen ont-nU.men h•t torr eln 
wa.ar 3500 Menten dch 9eveld.l008 verded.iC}en. Otw~•voer 6 uu.r ~t!ll!t het h rwij in 

voorda t de atOOII'IStaa t. weer ln ore henteld vas. 
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0. vO)QOnde .. at
reqelon ~•rdon door 
CltN en overheid 9..
fiOIDOftt 
- Op het terrein 
worden ~jee 9•
pl.a.ncl o., onder het 
.- van water geven 
aan de ~jea, •· 
ventuela de.onatran• 
t4'n na t t.e apult-an. 
- t.elefoonl}alpre.k· 
ken van heL pereo
nee 1 werden arg.
luht.o:rd • 
.. ln en c. de een• 
trale v erftn alk ro
f oona ••I"J9el.,d ca 
g .. pMk.kan at t.O 
lvlat.aron • 
.. hondaft Yerden af• 
t•rleht op het ko.
aancSo ·~r~er•. 
- op h ot. t.anel.n 
verdan vdku! lan 
aangebracht. 
• or verden e x tra 
lt ... r••• gaplaatat. 
• alle aloten ver-
4en votniowd. 
- palen werden be
sc:hl.lderd .. t nlat• 
4roqond-o vort. 
- Jn de """1 -..r• 
den heJckan neer• 
gel•tan. 
- loid i nqan van
waaruJ \. traangal 
geapoten kon worden 
werden in de 1luh~ 
bij de portten
logo •~ngelaqd . 

- naar eon kle in 
riviortjo OM do 
centrale werden 
l eidinqert ge l~d. 
waat"dOOr choat.
c:aliin en kleur• 
atorten In het wa
t e r gupot.en ~ondtu'l 
wordol'. 

- e.r vent .. n ao
genaaade ·~ 
Uaa.rlng' aangelegd, 
een vonp.rriniJ VaA 
ui t.rek.baa.r pr-Ul.al-
4raa4. 
- ••~" we.rdeft tvee 
ve.rkee,nafaott..l:Dqan. 
...,.,ebra c::ht.. 
- M:nt:en. dia b .innen 
de atz.ett.lftiJOll voon
do:a kregen ee:a. pu ja. 
- .. nleder, 4ie 9edu
rel'lde de &lt-U~•n 
het cen.t:nle t•:crol-.n 
zoo opko.en kreet de 
at.abla- v&n t.e.r-co
rt.o<. 
- doe du.i u• &kt.ievoer-
4en vulSen bij .Sa 
grena axua qekont.CO"" 
leerd. 
- voor evet~.t.uala ar
reau.ntea ve..rd anal
rcc:ht lf19Ht.ald .. 
- c.u- verden apecia• 
le a&nhoudi.QI)aploeqen 
ingesteld . 
- • •r verd ee.n p.~a.a_r 
Mvu.kt kr1.s1ate .. 
ingesteld. 4at be
atond uit een. 
d.r ieho.ak..sovarleg tue
een burq ... ster, po
lit ie on Openba.u 
Kin.i.sterla . 

En v ardor llep er 
tljdou do daqen nog 
de nodi9e politie 
rond •• • • •.• • 

Bronnen: Oe VolJc.akrant dd 6 - 9-80, 
l0•9-80, !5•10-80, de Groene dd 22-
10-80, Hervonld. Medeeland 64 18- t o-
80. notuton laMelijk overl~ dd 28-
9-10 . 





gemaakt, waarin hekken konden worden 
gezet, de eerste rollen prikkeldraad 
verschenen op het toneel. Op de lande
lijke vergadering van 13 september 
werd min of meer duidelijk dat er van 
de terreinbezetting maar zou worden af
gezien en in plaats daarvan een blokka
de gehouden zou worden 

Dat de overheid en GKN de zaak ste
vig voorbereidden bleek op 28 septem
ber toen Walter, een ex-medewerker van 
de centrale, op de landelijke vergade
ring verslag deed van de veiligheids
maatregelen, die rondom de centrale ge
nomen waren. Met stijgende verbazing 
hoorden de aanwezigen de maatregelen 
aan. De meest extreme was wel dat lei
dingen waren aangebracht bij de ingang 
tot de centrale, waardoor traangas 
gespoten kon worden. De ingang kon 
ook door sluizen worden afgesloten, zo
dat degene die uiteindelijk toch in de 
centrale zou binnendringen grote kans 
liep om te stikken ••••• 

De geweldsdiskussie kwam steeds meer 
op de voorgrond te staan. Tot dan toe 
had men die nog uit kunnen stellen, 
maar op de vergadering van de 28e 
september barstte deze in alle hevig
heid los op het landelijk overleg. 
Mag je een helm meenemen ? Is geweld 
tegen materiaal toegestaan ? Mag je zelf 
blokkademateriaal meenemen ? Derge
lijke konkrete punten verhitten de 
gemoederen danig. Daarnaast werd er 
ook nog de nodige tijd besteed aan 
meer abstrakte punten, zoals verdedi
gend/aanvallend geweld, bewust/onbe
wust geweld, principieel/ in principe 
geweldloos. De vergadering kwam er 
natuurlijk niet uit. 

Overigens had de vergadering die
zelfde middag al meer te verwerken ge
had. Het bleek namelijk dat burgemees
ter Bergh aanwezig was. Bergh was de 
nieuwe interim-burgemeester van Dode
waard en verving de weggepromoveerde 
Patijn. Van Patijn was bekend dat hij 
wel positief tegenover akties tegen 
de centrale stond. Hij had zich bv. ook 
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bezig gehouden met de BAN-aktie in Mei 
en er toe bijgedragen dat er een geweld
loze oplossing kwam. 

Eergh was met name berucht van een 
ontruiming van een barakkenkamp van 
molukkers in Vaasen. Bij deze ontrui
ming werd gebruik gemaakt van 500 man 
politie en 14 pantserwagens. Er werden 
11 mensen gewond en 14 gearresteerd. 
Hij had dus ervaring met'dit soort din
gen'. Er leefde dus een fors wantrouwen 
tegen deze man. Zijn aanwezigheid 
lokte de nodige diskussies uit over 
de vraag of het al dan niet wenselijk 
was dat hij bleef. Uiteindelijk be
sloot hij zelf te vertrekken. (zie 
hfst. 6) Overigens was dit niet de 
eerste aanvaring met mensen van buiten 
de aktie op een landelijke vergadering. 
De plotselinge aanwezigheid van het 
NOS-journaal en het fotograferen had 
ook al de nodige protesten opgeroepen. 

pers 
De spanning rond de aktie bleef toe

nemen. Het waren niet alleen overheid 
en GKN die daar het nodige toe bij
droegen, maar het was ook de pers. In 
de Groene van 29 oktober werd aandacht 
besteed aan de reakties van de burger
lijke pers; in eengoede analyse daarvan 
stond onder meer te lezen: "In de voor
afgaande maanden is in de pers uitvoe
rig aandacht besteed aan de aktie, met 
een goed getimede klimax in de laatste 
week. Vooral het zogeheten gewelds-



ODdaûs IIJII .••• 

Wandeling 
in boswar 
favoriet 

door 
D.A.C. van den Hoorn 

UTRECHT, maanclaa 
Meer bebmptelliq daD Do

dewaard trok liateren bet 
Staatsbosbeheer, dat zijn 
eerste "Weekeinde van het 
Boa" hield. Teaende 20.000 
Belhebbers kwamen on
danks bet bar aleehte weer 
Da8l' twaalf boswaebterij
en waar bet Staatsbosbe
heer speciale "Zoek-je
weg-wandelingen" heeft 
Ceorpniaeerd. 

Vanonze 
verslauevers 

DODEWAARD, zaterdag 
De demonstratie tegen de 

kerncentrale in Dodewaard, 
die dit weekeinde moet be
ginnen, telt de eerste gewon
de. Bet is woordvoerder G. 
van Wijk van de centrale. Bij 
werd gisteren op een stille 
landwee tussen Dodewaard 
en Herveld in elkaar cesla
een door een tiental actie
voerders, die zich al in gro
ten eetale in en om Dode-

Het dagblad Oe Telegraaf geeft on· 
partijdig nieuws. zonder gebonden te 
zijn aan enige staatkundige panij. 
ketkelijke richting of belangenge
rneet'ISChaP. uitsluitend in dienst van 

ftf~.lie ugro·~p;:_la:!J:t 
·-·~~-"tro·'ep' afJit~e~~·.··":·' 

belang. 
Anikel2 der Statuten 

waard ophouden. 
De officiêle zegsman van 

de centrale liep onder andere 
een gescheurd gehemelte en 
verschillende kneuzingen 
op. Bij kreeg een serie fiksc 
kaakslagen en moet zich 
daarvoor onder behandeling 
van een kaakchirurg stellen. 

"Ik reed met mijn auto als 
het ware in een hinderlaag. 
De knapen gedroegen zich di
rect al agressief. Maar toen 
ze voorlichtingsmateriaal 
van de centrale in m'n auto 
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ontdekten, kreeg ik klap-
pen ..... 

Woordvoerder G. van Wijk 
vertelt verder: "Ik geloof 
niet dat het de echte demon
stranten tegen kernenergie 
waren. Maar juist het tuig 
wat door dat soort demon
straties wordt aangetrokken 
en waarvoor we zo bang zijn. 
Opgeschoten jongens in 'I'
shirtjes met grote spierbal
len in volgepakte grote au-
to•s". 

De functionaris van de een-

• Laat niet voor bet IUUllle
naam verpozen een ander 
de schillen en de dozen. 
Het is in kringen van milieu· 
beschermers een ongetwij
feld vertrouwde kreet. 

De actievoerders van Do
dewaard echter bielden er 
bij het opheffen van de blok
kade toch een afwijkende 
mening op na. 

trale had gisteravond van de 
mishandeling nog geen aan
gifte bij de politie gedaan. 
"Ik doe dat misschien nog 
wel. Maar voorlopig was voor 
mij doktersbehandeling het 
belangrijkste. Als ik eerst 
maar weer wat gemakkelij
ker kan praten. Uiteindelijk 
is dat met de komende ver
moedelijk drukke dagen voor 
de boeg m'n werk en m'n 
grootste zorg", zegt hij nuch
ter. 



de telegraaf 
Het verhaal over de Telegraaf is een 

heel apart verhaal. Van wat voor 
kwaliteit deze krant is zal een ieder 
wel be.kend zijn. We willen dit nog maar 
eens illustreren aan de hand van de 
berichtgeving over de Dodewaard-aktie. 
Het geeft ook aan dat je, als je het 
over 'de publieke opinie' hebt, weinig 
te bieden hebt tegenover zoveel 
oneerlijkheid in een zo grote krant. 
Tegenover deze smeerlapperij zullen 
we andere dingen moeten zetten •••• 

We maken een inventarisatie van 
alle suggestieve en soms ook foute 
informatie. 
Suggestie en sfeer oproepend zijn 
koppen als: "Aanstaande moeders 
doodsbenauwd om acties in Dodewaard." 
Ook het plaatsen van cijfers van 
het aanta~ mensen dat een boswande
ling maakte in plaats van aan de 
actie meedeed, zou de geringe 
betekenis van de aktie moeten aan
geving. Toch weer niet zo gering 
of de Telegraaf smult dagen van 
het opfokken van lezers met aller
lei 'geweldskwesties•. 

Op zaterdag 18 oktober komt de 
Telegraaf met het bericht dat een 
woordvoerder van de GKN •door 
aktievoerders in elkaar geslagen" 
is. De dag nadat deze meneer van 
Wijk een gescheurd gehemelte op
liep als gevolg van een paar fikse 
kaakslagen, verscheen deze geheel 
en al gezond op de perskonferentie 
om te verkla.ren dat hij zich "een 
beetje slachtoffer van de media" 
voelde. 

Bij de foto met een groepje mensen 
met het bord "demonstranten rot 
op uit Dodewaard", zijn er interes
sante details te vermelden. 
De jongen die het bord in zijn 
hand heeft, was bekend bij een 
aantal mensen van Milieudefensie. 
Zij kenden deze jongen, omdat hij 

• M~trtrrlet ve ~st-Gelulr 
••. ~tUesllOftl en wel ... 

door 
Henk de Konlnc 

DODEWAARD, zaterdq 
.. Drie ltinderen heb lk in 

Dodewaard eekregen en 
grootgebracht zonder zoqen. 
Nu ik ieder moment mijn 
vierde kindje verwacht sta ik 
met het ooc op de komende 
demonstraties voortdurend 
doodsangsten ult. 

Margriet van Soest-Geluk 
(3:Si be.hoort met nóg drie 
zwangere vrouwen in het be
legerde dorp Dodewaard tot 

de personen die boven aan de 
liJst staan ve de plaatselijke 
hulpverleningstroepea. De 
lokale brandweer van het 
1ewr~ Betuwse dorp 
staat met een speciale ram
penwagen het hele weekein
de van de an~ke~~ 
demonstraties klaar om in 
acute gevallen Qlenbllkke
li.ik eerste hulp te kunnen 
verlenen. 
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tijdens de week voor de actie vaak 
in de tent van "Dodewaard Anders" 
kwam. Meermalen is hem daar de 
werking van een zonne-kollektor, 
op verzoek, uitgelegd. De jongen 
kon lezen noch schrijven. Later 
bevestigde zijn broer dat hij 
analfabeet is, en nooit heeft 
kunnen lezen wat er op het bord stond 
dat hij in zijn handen had, 
Het volgende gegeven is even interessant: 
Het bewuste bord lag daar al in de sloot, 
voordat het groepje op de plaats aan
kwam. Deze plaats ligt vijftien meter 
van restaurant "De Engel", waar de Tele
graaf gedurende de aktie een etage had 
afgehuurd voor haar verslaggevers. 
Volgens omstanders heeft een heer in 
colbert het bewuste bord aan de jongen 
gegeven. 

• ,..,.n 4/tlJI.&I towonf"N '•n /Jodrtil. ... rd ''"' duld,.lol bl•JA,.n ~ , .. , d .. dr.mcuurrAr,,. 
·-~.rd J;f'dlk·br N •' rrn t;.o,d wurvr ••• nd Dt'motnrr•nt.rn o. 1~r·r ..,, :.1 tlott~ .. ~~d 
\~rtteoa6JdJoaJeordr4tMJf"\UI'IÛt lr~nf/. _,,.,_n('f' 1.1 1 .. 

DODEWAARD, maandag 
Ondanks het advies van de leiders van de 

demonstratie tegen de kerncentrale in Dode
waard om de actie voorlopig te staken en deze 
morgen verder te praten, hebben de drie blok
kadegroepen vannacht besloten de actie nog 
een tijd voort te zetten. 

Voorlopig is de actie .,Dodewaard gaat 
dicht" Qehter mislukt. 

De blokkade, die had moeten leiden tot de 
sluiting van de kerncentrale, is letterlijk en fi
guurlijk in het water gevallen. 
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Bij de foto met de vuilnisbelt 
moet ook een boosaardige opzet zijn : 
het was immers overduidelijk dat dit 
juist de hoop met verzameld afval was 
die lag te wachten op de vuiln1swagen .. 

Angst hield 
~erkganger 
in huis 

Van onze 
ver s laggevers 

DODEWAAHD. maandag 
Oe Nederlands Her

vormde predik~t Christi
aan Sjollema (32) van Do
dewaard moest cisteroch
tend constateren, dat veel 
minder kerkeancers dan 
normaal zijn dienst be
zochten. 

De dominee weet het ge
rince kerkbezoek aan de 
angst bij veel van de ce
meenteleden, die cezien 
de actie hun wonineen 
nauweUjks durfden te 
verlaten. 

.,Ik heb In Dodewaard 
momenteel een zorgelijke 
taak"', aldus de dominee 
tijdens zijn preek. .,Ik 
hoop werke)ijk, dat een en 
ander op de lance duur 
oolt roed z.al aflopen". :to 
luidt zijn wens. 

Rijkswacht 
in de leer 

V•n een onzer 
verstaceevers 

DODt:WAARD, maandag 
Of!lcicre:• v~n àe Belgl

scht: Hijl<..swacht kijken 
IJ• Dodewa&ró de ~unst 
a! van cJe ~, .. u~rlands<• 
l>ul:tie. 

0[1 t'iiOC:\ thi tialit'f orii.>n
~<"'\!U : i.j zach ''P de stro 
t~~:t!' Vó.ll\ het cri~isct~n· 
ln ... n!. (J,.·erigt:ns ::Qndt•r 
•lal 1.1j rechts\rel"ks toc
gung heilben to\ de ver
t::~d.-.t·iagen uver hel 1.c 
\'O!;~C~l heJeid. 

D(' Ueltwn worden volg<'n· 
d<' we .. k ut<'ràag In het 
pl;oat.<>je Mol geconfron
::• .. rd met een inten:..a
tiouar.l opge2.ette actie 
l••::cn •Ie heroJ:'t-.nln..: 
van een ura.nium-op
w.-rk ingsfab.-iek .. 



vraagstuk wordt breed uitgemeten." 
Iedereen zal uit zijn/haar krant wel 
de nodige wrevels overgehouden hebben. 
In dezelfde Groene werden een paar 
treffende voorbeelden geciteerd. Bv. 

Leeuwarder Courant dd 18 okt.:"De 
aktievoerders zijn verblind,er heeft 
zich van de Dodewaardgangers een mas
sapsychose meester gemaakt als waar 
eertijds kruistochten mee begonnen." 
De Leeuwarder Courant had overigens al 
vaker dit soort uitlatingen gedaan. 
Zij was één van de eerste kranten die 
al fel op het pinksterkamp reageerde. 

Zelfs de Groene deed in een onbewaakt 
moment mee aan het kreëren van een 
spanning. Aan de vooravond van de ak
tie stond er op haar voorpagina de 
volgende kop : "De Rel om de Rel maakt 
furore (tussen de metro en Dodewaard)". 
In de maand voor de aktie stond de 
Groene ook bepaald niet open voor bij
dragen vanuit het kamp van de voor
bereiders. De Gelderse Stroomgroepen 
stuurden bv. herhaalde malen stukken 
in, die niet geplaatst werden. Wat dat 
betreft faalde de Groene als diskussie
forum voor 'niet in kaders georgani
seerd links'. Juist van een blad 
als de Groene, dat wel de nodige aan
dacht besteed aan nieuwe sociale be
wegingen, had je echter méér mogen 
verwachten. 

~~ ,'i111~-.. ~ ............ . 
~t~~· 

;T~~~~~ 
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a' dam versus •• DtJmegen 

Inmiddels dreigde het aktieplan onder 
de golven van de reaktie te verzuipen. 
Op de vergadering van de 28e was nog 
nauwelijks tijd overgebleven om het 
door te praten. Bovendien was er op 
die vergadering nog geen eenduidig 
aktie plan. Er lagen er drie : uit Am
sterdam, Nijmegen en van de plangroep. 
Met name het amsterdamse voorstel nam 
een aparte plaats in, omdat van die 
zijde werd voorgesteld niet al het 
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aksent te leggen op de blokkade. Men 
wilde meer ruimte voor prikakties. Der
gelijke akties zouden door êên of meer 
basisgroepen in het geheim kunnen wor
den voorbereid en uitgevoerd. Amster
dam zag hierin een middel om geweld
dadige konfrontaties op de blokkade 
te voorkomen. Als ieder gewoon op di
verse plaatsen bezig was, zou de aan
dacht van de tegenpartij ook verdeeld 
moeten worden. Het amsterdamse voor
stel werd op de vergadering niet al 
te positief ontvangen. Pieter-Jan 
schrijft hierover in Tegenspraak 1980: 
" Vanuit de gelderse Stroomgroepen werd 
tegen deze opvatting verzet aangetekend. 
Men wijst op het gevaar van avonturisme 
en vindt dat de autonome akties de ge
centraliseerde besluitvorming niet 
mogen doorbreken. De blokkade staat 
centraal en zou in gevaar kunnen ko
men wanneer iedereen maar op eigen 
houtje akties gaat ondernemen. De ak
tie mag niet versnipperd worden." 

In Eiberqen werd in augustus 1980 aktie gevoerd teqen de bouw van een parkeer
garage anex atoomsch.uilkelder. Puttend uit een potje van binnenlandse 2ake.n 
wordt de atoomstaat weer een tikkeltje dichterbij qebt"acht. Het is toeh normaal 
jE! teqen atoomrampen te beschermen. Het Enerqie J<ommitee Oost Gelderland vond 
van niet en bezette ·het bouwterrein nadat ze van te voren al diverse andere 
akties had 9evoerd. Na een week met veel solidariteit werd de bezettinq afgeslo~ 
;:~.met een manifestatie waar een 9root deel van de Eibergse bevolking aanweziq 
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Op t1 maart wordt er door de Amsterdamse gemeenteraad een motie aangenOW!en vaar
bij B&W opg-edragen wordt stappen te ondernemen om de kerncentrale in Dodewaard. 
op korte termijn buiten bedrijf te iltellen. Amsterdam kan daartoe zijn invloed 
als aandeelhoudster en kommissaris van de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale 
Neder land aanwef!den. 

·~·· -·. ,· 

Op deze vergadering kwam men niet 
verder dan het formuleren van een aan
tal randvoorwaarden voor de aktie: 
geen omslag van de publieke opinie, je 
realiseren dat de centrale (waarschijn
lijk) niet meteen dicht gaat, de aktie 
stopt niet na 20 oktober, de basisgroe
pen blijven gewoon verder werken, zo
lang de aktie duurt een krachtige 
besluitvorming, vertrouwen in elkaar, 
de aktie waarvoor we kiezen zijn we 
allen verantwoordelijk voor. 

Op de volgende landelijke vergadering 
van 5 oktober liep de diskussie nav het 
aktieplan opnieuw hoog op. We laten 
Pieter-Jan weer aan het woord: "Amster
dam en de gelderse Stroomgroepen staan 
al gauw als kemphanen tegenover elkaar 
wanneer het gaat om de strategie, maar 
vooral wanneer het gaat om de beslis
singsstruktuur. Nijmegen wil de organi
satie zoveel mogelijk in handen houden 
van de vertegenwoordigers van de basis
groepen, die tot dan toe de aktie voor
bereid hebben en alle kaarten zetten 
op een centraal geleide blokkade, ter
wijl Amsterdam zich niet louter op een 
blokkade wil fixeren, maar bij het 
tentenkamp het zwaartepunt wil leggen. 
Vandaaruit kunnen dan allerlei ver-



spreide akties opgezet worden ook door 
mensen die tot dan toe niet bij de 
voorbereidingen betrokken zijn." 
Er werd op de vergadering weer geen 
definitief besluit genomen over welk 
aktieplan nu voor iedereen zou moeten 
gelden. De plangroep was inmiddels 
wel verder gegaan met haar werk en had 
een plan ontwikkeld.orn van drie kanten 
naar de centrale te trekken. Het plan 
ondervond niet al te veel kritiek,ook 
al was het inmiddels duidelijk dat 
de blokkade die na de tocht naar de 
centrale moest volgen, niet meer dan 
symbolies zou zijn. 

Dezelfde dag als deze landelijke ver
gadering werd gehouden (werelddieren
dag) was er ook de "nationale kijkdag" 
bij de centrale. Vanaf het land, maar 
ook vanaf het water werden de maatrege
len van de overheid bewonderd. 

De weken die dan volgen brengen nog 
enorm veel gebeurtenissen. We kunnen 
hier niet alles behandelen, maar een 
paar zaken willen we nog wel naar voren 
halen. 
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overheid 

Het staatsapparaat bleek niet geheel 
een'rnonolities blok' te zijn. Een aan
tal agenten rnaakten narnelijk bekend 
dat zij geen zin hadden om ingezet te 

RE6EN 
REDT 

p~~OII<RATIE 

worden bij de aktie.Aad van Berkel 
schreef bv.: "De kaarten zijn inmiddels 
geschud en de t-1obiele Eenheid moet 
weer opdraven om een demonstratieve 
bijeenkomst van tienduizenden veront
rusten uiteen te jagen (· •••. ) Persoon
lijk ervaar ik atoom-energie als een 
bedreiging voor onz~ samenleving . Ik 
kan mij niet tot een werktuig degra
deren en gevolg geven aan de opdracht 
een blokkade te doen ophouden." 

12 Oktober was er nog een laatste 
landelijk overleg. De diskussie over 
het geweldsvraagstuk laaide weer hoog 
op . Op een goed moment werd zelfs op de 
centimeter nauwkeurig bepaald hoe groot 
eventuele barrikades mochten zijn. 

Een aantal andere randvoorwaarden 
van de aktie werden nog wat aange
scherpt. (bv . dat er niet in de wei
landen gelopen mocht worden) In de 
laatste vijf minuten van deze verga
dering werd nog snel even tot een ge
sprek met Van Aardenne besloten. De 
voorwaarde daarvoor was dat er alleen 
over het sluiten van Dodewaard ge
praat zou worden. Het gesprek verliep 
niet geheel naar wens. Van Aardenne, 
ook niet gek, rnaakte van de gelegen-



heid gebruik om weer uitgebreid zijn 
visie op parlementaire demokratie en 
rechtsstaat uiteen te zetten. Ondanks 
heftige interrupties was het niet mo
gelijk hem het woord te ontnemen en on
der protest verliet de persgroep, die 
het gesprek voerde, de zaal. 

In de laatste week voor de blok-
kade voerde Vereniging Milieudefensie 
een aktie ende de opvallende naam 
'Dodewaard Anders'. In samenwerking met 
de plaatselijke bevolking werd een al
ternatief energieplan voor de gemeente 
Dodewaard opgezet. De aktie trok veel 
publiciteit en ondanks een paar onaan
gename gebeurtenissen (onder meer aan
slagen op de tent) was VMD bijzonder 
tevreden over het verloop van de 
week. 

Gedurende een paar dagen voor de aktie 
reed er ook een bus uit Amsterdam in 
de omgeving van Dodewaard rond met 
videomateriaal en informatie over 
kernenerqie. In diverse kafe's, op mark
ten etc. werd over de aktie gediskus
sieerd. 

Dat de sfeer in Dodewaard niet geheel 
pro-aktie was bleek uit het feit dat 
aan de brommer en auto van Dolf, een 
dodewaardse aktievoerder werd geknoeid. De 
Zaterdag voor de aktie werd er een steen 
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door het raam gegooid en het huis met 
verf beklad. OVerigens vermoedde Dolf 
dat het misschien maar êên persoo~ was 
die verantwoordelijk voor al deze akti
viteiten was. 

Ook op het landelijk sekretariaat 
in Nijmegen kwamen herhaaldelijk drei
gementen binnen. 

De GKN werkte er aan mee om een der
gelijke sfeer te kreeren door de weken 
voor de aktie huis aan huis krantjes te 
verspreiden, die niet bepaald objek
tleve informatie over de aktievoerders 
gaven. 
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Tegen het hesluit om Dodewunl open te 
houden verzetten zich Jdeine groeperin
gen, die. zich verenigd hebben in de aktie: 
:DotkUJtlllTd gQdt dicht. Zij :reuen geen 
boodachap te hebben un demolr:ratische 
besluiten, maar willen het lt!cht in eigen 
hand nemen door met illegale akties te 
proberen de eenbale stil te lefllen. 

Die akties zijn illepal omdat het in 
strijd is met de wet om mensen door een 
blokkade of bezetting te verhinderen hun 
noi'IIWe werk te doen. 

In onze demokratische Slllllenleving 
zijn dergelijke akties ontoelaatbaar. Wm
neer het gewoonte wordt dat groepen bet 
lt!cht in eigen hmd pan nemen als zij het 
niet eens zijn met -t door onze demo
kratische oiJIIIDen is besloten, dm is het 
bek Dil de dam. Iedereen die een geor
dende Slllllenleving wü zal zich, ongeacllt 
zijn mening over kerr.energie, tegen deze 
ontwild<eling moeten verzetten. 

WatJa••r .. tlftnu 
In lideitand ze IDHf 

De ungekoncligde altties zijn niet leuk. 
Niet voor ons, maar ook niet voor u. 
Vooqi niet voor de Inwoners 'VU Dode
-m. We moeten voodopig nog afwach
ten hoe de situatie zich ontwikkelt. 

Intussen hebben wij toch wat voor
ZO!pmaatregelen moeten nemen. Dat Is 
ook niet leuk. Niet voor ons en niet voor 
u. W'Jj vertrouwen er op dat u daar begrip 
voor heeft. In onze centrale wordt alles -
maar dm ook lettedijk álles- gedam om 
de veUigbeid te waarborgen. In technisch 
opzicht. In menselijk opzicht (meer dm 
de helft van de tijd wordt gespendeerd 
an controleren, checken en dm nog eens 
nakijken). 

Vele jaren was er niemmd die daar 
zelfs maar un dacht. De laatste tijd is dat 
helaa vennderd. Wat jammer dat we in 
bet Nederland vm 1980 zo ver moeten 
pan om de veUigbeid te garanderen ... 

In het vededen hebben we de bewo
ners uit onze naate omgeving altijd graag 
en met trots willen laten zien waar wij 
mee bezig zijn. Laten we hopen dat we u 
s&nks weer welkom kunnen heten. 

Ir. R. van Erpers Roraards, 
Direkteur van de centrale vindt: 

' 

WII'GI' zijn we mee bezig In dit land? Het Is toch te gek, dat je om gewoon 
je werk te kunnen doen, je moet omringen met hekwerken. Ter 

beschenning tegen groepen dk, zoals ze voor de 7V zelden, nie lll meer zien In 
OftS porlement. Enquetes be1H!$tigen dat de meerderheid von het Nederlandse 
uolk de centrale 1'n bedrijf wil houden. Ooll de meerderheid in de Tweede Kamer 
huldigt dat standpunt We moeten in Nederland toch tenminste onze kennis op 
gebled INJII kernenergie in stand houden. En dat kan alleen maar als je die kennis 
ook in depruktijk toepast. 

Het is niet leuk voor de mensen die er werken en het Is niet leuk voor de 
omwonenden om de centrale te zien veranderen in een soort ""ting. He/QQs, de 
omslfmditi1aeden dwingen ons ertoe. Ik vertrouw erop, dat ledereen dii'GI' begrip 
voor heeft en ook liever l1tl1ldaag dan mollft!n terug wil naar de situatie waarin 
ledere belangstellende de centrale kan bezoeken. Naar mijn mening moet dat in te zie~':~;=~~.';..":,~~ =~~!:1119 ... Nedertand toch kunnen!' '--,;.;..;;~;.;;,;.;.;;,;;.;,;,;..;;;.;-.,=-.;;;;...__, 

U HEBT NU HET EERSTE NUMMER in handen van het 'Nieuws 
111111 Dodewaard', dat wordt uitgegeven door de GKN (de N.V. 
Gemeenschappelijke Kerncentrale Nederland). We noemen het 'Infor
matieblad uoor de omgeving van de centrale', omdat het voor onze 
naaste buren bestemd is. En we willen graag góede buren zijn en 
blijven. 

hdewaanlls no41g 

Maar hoe zit dat met de veUigbeid? 
Laten we het zo stellen: er zijn nu in 15 
landen al 227 temcentnies in bedrijt 
344 mdere zijn in aanbouw of besteld 
(zie het hieronder geplaatste overzicht). 
Zouden de regeringen van al die landen 
zulke zwaar wegende beslissingen zomaar 
nemen? Laten we ons eens niets aantrek
ken vm al het rumoer err nuchter kijken 
naar de staat van dienst van kerncentrales. 
Zijn er wel eens ongelukken gebeurd? Ja, 
allicht, bij zo veel vm zulke grote fabrie
ken is dat onvermijdelijk. Dat is normaal. 
Zijn daar slachtoffers bij gevallen en hoe 
wmoudt zich dat tot andere bedrijven? 

Dodewaard 
Moet Draalen 

Nee. Wel enkelen bij experimenteel we
tenschappelijk nucleair onderzoek. Maar 
hoe zit dat dan met 'Harrisburg'? 

Precies, dat is tekenend voor de situa. 
tie. Daar zijn over de hele wereld knnten 
vól over geschreven. Duizend maal meer 
dan over een willekeurige treinramp of de 
gasautoramp in Spanje {die toch ook 
betrokken was bij energie-levering). Aan
tsl slachtoffers van deze grootste ramp in 
de geschiedenis vm de kernenergie? 

Heel juist: exakt nul, En dat tekent 
toch wel de omvang van de veiligheids
maatregelen en de betrouwbaarheid er
van. 

WORDEN ONS 
VRAGEN GESTELD ALS: 
'Weten jullie wel precies waar 
jullie mee bezig zijn! ' en 'Is 
kernenergie echt ooilig? ' Na· 
tuurlijk zeggen we dan vol
mondig 'ja', maar we begrijpen 
heel goed, dat het antwoord 
best wat uitgebreider mag lui
den, zonder in zwaar technisch 
jargon te moeten vervallen. 



tentenkamp 

Vrijdag de 17e oktober arriveerden 
de eerste deelnemers op het kamp, 
waar je je dan nog door hoog opgescho
ten gras een weg moest banen. De diskus
tent werd opgebouwd en in de loop van 
de avond arriveerden een stoot amster
damse tenten . Midden in de nacht wer
den de 30 aanwezige aktievoerders door 
alarm uit hun slaap gehaald. Iedereen 
snelde de tent uit, maar het alarm 
bleek vals en men kon weer rustig ver
der dromen over knokploegen , t-1E etc. 

Gedurende de Zaterdag was er een on
afzienbare stroom van mensen die de 
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gehele dag door ging . Het kamp deed 
denken aan homeriaanse beschrijvingen 
van de voorbereidingen van de oude 
Grieken op één van hun vele oorlogen . 
Per plaats en regio verzamelde men 
zich in opwachting van de tocht naar 
de centrale de volgende dag.Er zouden 
drie blokkadegroepen zijn , waarvan de 
indeling als volgt was: een oostblokkade 
werd gevormd door de Randstad , een west
blokkade werd gevornrl door Br abant , Zeeland 
Limburg , Groningen, Friesland en Drente. 
De mensen uit het oosten van het l and 
vormden de middenblokkade . 



Er verschenen vrachtauto's met enorme 
hoeveelheden eten aan de horizon. Zelfs 
een komplete kroeg werd aangevoerd. Er 
werd een windmolen opgebouwd en ieder
ee.n zette snel de tenten op, want 
de stralende zon maakte in de middag 
plaats voor de eerste regenbuien •••• • 

De sfeer bleef overigens prima. Als 
je rondliep op het kamp kon je klowns, 
toneelgroepjes, vuurvreters, muzikan
ten, prachtig uitgedoste blokkadeerders 
en noem maar op tegenkomen. 

s'Avonds werd er nog druk vergaderd, 
eerst landelijk, later per blokkade
groep. Een belangrijke aanleiding 
voor opnieuw felle diskossies was het 
voorstel van Milieudefensie om te elf
der ure van de blokkade af te zien en 
een demonstratieve mars naar Arnhem, 
waar een groot aantal instellingen op 
het gebied van kernenergie gevestigd 
zijn, te houden.Het voorstel haalde 
het niet • 

In de vergadering van de west
blokkade liep het mis toen 'de Haagse 
vertegenwoordigers' boos wegliepen na 
een heropende geweldsdiskussie. De 
spanning die daardoor ontstond was 
groot; de 'haagse vertegenwoordigers• 
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dreigden namelijk dat geheel Den Haag 
zou weggaan als Rotterdam zich niet 
duidelijk tot geweldloosheid zou beken
nen. Den Haag bleek het niet eens 
met de opvattingen van haar vertegen
woordigers en bleef. Een aantal aktie
voerders baalden nogal van deze sfeer 
en zetten met een aantal bekenden uit 
andere steden nog een geheim 'landelijk 
overleg' op, om hardere akties voor 
te bereiden. Het overleg leverde niets 
op. Het plan moest zeker zo geheim 
blijven dat niemand er wat van mocht 
merken. 

Door dit alles nam de spanning op 
het tentenkamp toe. Deze werd nog 
groter toen om kwart over tien via 
de knetterende radio een bomalarm werd 
overgebracht. Van Kampen, politieagent, 
(zie ook hfst. 6) had het bericht over
gebracht. Gedu.rende de daaropvolgende 
uren was er vanuit de koördinatie-
tent intensief kontakt met de politie, 
die ook voortdurend op het kamp bleef. 

Vanaf half twaalf tot kwart over 11. 
stond nagenoeg het gehele tentenkamp 
langs het water. 

Afijn, de afloop is bekend. Het bom
alarm bleek vals en de ruzie met Den 
Haag werd bijgelegd. De volgende 



ochtend konden de verschillende blok
kadegroepen op pad gaan. De omweg van 
zeven kilometer, om de gewijde zondags
rust in de dorpen Slijs-Ewijk en Do
dewaard niet te verstoren, viel aar
dig tegen. Ook de daaropvolgende dagen 
zou heel wat afgeklaagd worden over 
de enorme marsen van tentenkamp naar 
blokkade. 

blokkade 
Nadat de blokkade begonnen werd bleek 

al snel dat de radio vanaf het kamp 
niet te ontvangen was bij de blokkades. 
Zij werd verhuisd en kwam pas maandag 
weer op het kamp terug. (Dat laatste 
zou overigens nog de nodige consequen
ties hebben. ) 

Bij elke blokkade werd na aankomst 
eerst een EHBO-tent opgezet, maar daar
na werd de sfeer al snel ontspannen. Er 
werd niet alleen onderling, maar ook 
met de ME het nodige afgezongen. Dit 
laatste overigens tot groot onge
noegen van een aantal mensen die een 
wat grimmiger blokkade hadden willen 
zien . De enige 'grimmige' gebeurtenis 
die dag waarbij politie direkt betrok
ken was, was het in beslag nemen van 
een vlieqer. Verder was er onderling 
veel kritiek: mensen werden uit de wei
~anden teruggeroepen en de kuil die 
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paar mensen bij de oost-blokkade had
den gegraven (onder het motto 'we 
mogen er niet overheen of doorheen, dan 
maar er onderdoor') werd door anderen, 
die hie.rin een uitlokking van geweld 
zagen, weer dichtgegooid. 

Een aantal mensen liep stukjes 
prikkeldraad als souvenir van Dode
waard te verkopen. Het spelen met 
het prikkeldraad riep reakties 
van andere deelnemers op en nam geen 
grote vormen aan. 

s 'Middags om half vier begon het 
te regenen . Al snel vertrokken een 
groot aantal mensen. Een deel van hen 
was ziek of gedemotiveerd, een ander 
deel bleek tot het later berucht ge
worden soort van 'dagjesmens' te beho
ren. Het vertrek van al deze mensen, 
tezamen met het snel slechter wordende 
weer riep vragen op over het nut van 
het voortgaan met de blokkade. In de 
boerderij van Dolf, waar het blokka
deoverleg huisde en op het tentenkamp 
in de grote diskustent werd druk ge
diskussieerd over deze vraag. Na 
wanordelijke vergaderingen, waar van 
de basisdemokratiese principes weinig 
overbleef, werd toch besloten om door 
te gaan. Op het tentenkamp dreigde de 
vergadering uit de hand te lopen, toen 
een aantal mensen uit Amsterdam voor
stelde om de mensen op de blokkade een 
tent en soep te gaan brengen. De te
genstanders van dit plan vreesden dat 
dit door de politie, die toestemming 
weigerde te geven, als een provokatie 
zou worden opgevat . De amsterdamroers 
zagen dat nog zo een vaart niet lopen, 
maar legden zich uiteindelijk neer bij 
het negatieve oordeel van de overigen. 

11'1 -.1 19$0 beg'ln eh akUe: S'I'OP OOOSWURD NOU* MET ÇIJU)ooBLAUW, Het doel n:n due 
ûti• U bet fi.naneieel- .adalniu:r•U•f apparut van do el~ktrle.Lld.~~•t..achap
pijea t.c ontrft9e1éA 4oor de elektdcit·•itarek.e nln(j in tenûl nen to bet-alen. 
Hler..e vH .e:n de ele.ktric.iteJ taaut.Gch.t~ppJ.jcn onder druk zetten, sodat aij hun 
---.rklog u.n de lteEneantr•le Doclev••rd •t-Uen e n 9Hn clekUiei te it. .eer van 
die centrale -.r .af~:n. De aktJo loopt nog s teeds en schijnt. &~&es te hebben 
aanqetlen •~98 deel.,_t• al .et alsluitiiH} bedroi9d sijn. Dit d.oe.n ~• Mot 
voor ntet.a. zoc:lat te e c. vel lalt v An &ehljnen te hebben .. 



Op de blokkades zelf h eerste over 
het algemeen een vrij positieve stem
ming . Er werden grote hoeveelheden plas
tik aangevoerd, waaronder groepen za
ten te praten en liedjes te zingen. 
Door een busje werd warme melk en kof
fie aangevoerd. Alleen het aantal men
sen nam sterk af . Tevens wreekte zich 
het feit dat er geen direkte verbin
ding was met het tentenkamp. Daar-
door was daar niet bekend hoe goed de 
stemming op de blokkade was . Het af
lossingssysteem werkte ook niet per
fekt. Vaak kwam de nieuwe ploeg veel 
te laat aan. 
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prikakties 
Op maandag was het tentenkamp 

definitief in een modderbad veranderd en 
gingen opnieuw grote groepen mensen 
richting huis. Na de nodige ergenis 
over de berichten in de diverse kran
ten begonnen marathonvergaderingen 
over het opheffen van de blokkade. 
Via de radio werden voorstellen gedaan, 
die op de blokkade besproken werden . 
De besluiten van de blokkades werden 
in nieuwe voorstellen,meegenomen, die 
dan weer op de blokkades besproken wer
den etc. 

Uiteindelijk werd .besloten dat een
ieder die op wilde houden een demon
stratieve tocht van de blokkade naar 
het tentenkamp zou houden. Een kleine 
groep mensen bleef nog even doorgaan 
met blokkeren, maar hield maandag
avond uiteindelijk op. 

Op Maandag werd bij de Bam, die vaten 
voor radioaktief afval maakt, een prik
aktie gehouden. Voor het bedrijf in 
Kesteren werd de nodige energieverslin
dende rotzooi achtergelaten, onder het 
motto ' wie vervuilt hier nu eigen
lijk het meest ?' 

oam 

Op lS a,pril brAk con br•nd uit. ln de op.t~ck ing$f&bdek tn ~ H;aque. Hierdoor 
valt eon gr-oot deel van de elektdeltelt uit. YentUa.Ue, ••tapparat.uu.r,ee.n 
<Jttdeelte van 4e koeU .. I\9 iS hierdoor enkele uren bulten bedrijf. Oe qcvolgo.n van 
dit onqeluk h.tdden k•ta.Gtrofa.al kunnen zijn. 



In de loop van de middag ·ondernam 
een groep amsterdamroers een tocht 
met knuppels en hamers over het kamp, 
omdat ze baalden van het beeld dat 
van Amsterdam bestond en het nu dan maar 
eens wilden bevestigen. "Dat we rellen
schoppers zijn willen we weten" viel 
niet zo goed bij de politie en andere 
aanwezigen op het kamp. Er werd met 
kluiten modder gesmeten en al snel hing 
er een vliegtuigje van de politie bo
ven de'demonstratie'. Aan het eind van 
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de tocht werd de koördinatietent 'be
stormd'. maar deze bezweek uit zich
zelf al van ellende. 

Maandagavond was er een vergadering 
om te bespreken of er nog met prik
akties zou worden doorgegaan. Deze 
vergadering mondde uit in een kakafo
niet van verwijten. Met name was er 
veel kritiek op de mensen van de radio
groep. Tegen het eind van de verga
dering werd bekend dat de radio over
genomen was en dat iedereen die wat 



te kankeren had terecht kon bij de 
radio. 

Na een uur verscheen de politie aan 
de poort en dreigde dat er ingegrepen 
zou worden als de radio doorging met 
uitzenden. Onder deze dwang werd door 
een aantal mensen besloten om de kabel 
eruit te trekken zodat de 'kankeraars' 
uit de ether verdwenen. 

bp U M&Ct.- vu •r ln l veden "" re(.z-e~ ove·r 1e111~rgte. O.&• vie l YOO.r 
de antJ~t•rnene.r9t• bewetint neqa tJef uit. Ooor he·t -.onstarwrbond .,." CS. 
.oci•al-d.aotr.aten-valcbonden an wrkgevc.r:a ett door oen eno:r:.e lnvut.erlng ,Ln 

=~;~:!:ot .. El~~~: :~:.rr:1=:c!:t~9~~da~he~:!!. 
9 ... tlgde.r 4 an d.le velJee de voorat..nd.ua oo hol CJCl9 ha&Se;n. 0. pa.s 9 .. t..arte. 
P~ganda-k...,..tne v•n hot tlederland8 Varbon4 va:n Ond.ornet.i.n9e:n aa9 cSu.rc:. niet 
ondenc:h.al vordo.n. 

Dinsdag werd bij de HOLEC, die 
elektroniese apparatuur voor kern
energiecentral~s maakt, het nodige 
huisafval afgeleverd. De toegangspoort 
werd geheel afgeslote.n en er werd 
bekend gemaakt dat "dit afval niet 
zo gevaarlijk is als radioaktief 
afval •. 
Dinsdag werd er nog een prikaktie in Elst 
uitgevoerd. Bij Kerstens, een bedrijf dat 
personeel levert voor elektro-techniese 
klusjes, werd met behulp van verf deze 
band met de Dodewaard-centrale aan de kaak 
gesteld. Daarnaast werd de elektrici.teit van 
het bedrijf uitgeschakeld, door doorver
bonden stekkers in stopkontakten te steken. 

Diezelfde dag ging het modderballet 
op het kamp verder. De laatste aktie
voerders vertrokken. Tot stomme ver
bazing van de overgebleven nijmegenaren 
waren er nog een groot aantal bruikbare 
spullen, die bij de akties op de Pier
senst.raat goed van pas kwamen. Vroeg in 
de avond verdween de laatste aktievoer
der, half aangeschoten, al glibberend 
en glijdend, het terrein. 

Op lS oU:obe.r vu er een lnt.e.rnn.t~al• cJeaonet.raU• Sn Mol . Oete wa• ~iC'ht 
teq-en het" 8olqieae at~roqr~, hot •e.t voor·tvuonde v•_n SU.ropa, en de 
dre.ltenft. hol'opcnlng- vt.n de opwa dt1ngsf&briek in Kol. Oaa.rna..ut p.rota•t.HJ'den 
.en OOk t09en de p roefbor ingen 1-n de klei141C)oen in d• &.rabanu e Kellpe:n. Hierin 
v ll a.cn udio--akUet • fval CJ•An du.p.n. 
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hoofdstuk 3 

het voorstel tot terreinbezetting 
Hoe kwamen de Gelderse stroomgroepen 
erbij om met pinkstaren een kamp te 
organiseren en daar het voorstel te 
doen om het terrein van de draaiende 
centrale te gaan bezetten? Om te be
ginnen is hun argumentatie gebaseerd 
op de perikelen rondom de centrale zelf: 
het gerommel met de vergunning voor de 
opslag van de branfstofstaven was de 
druppel die het koelbassin deed over
lopen. Als tweede punt willen we hier
onder laten zien waarom het voorstel 
gedaan werd om verder te gaan dan een 
demonstratie, waar velen zo langzamer
hand wel genoeg van hadden. Een stap 
verder, een radikalisering van het 
verzet tegen kernenergie, dirakte aktie! 

De diskussie over andere aktievormen 
was echter niet geheel nieuw, immers 
de BAN was al een jaar bezig met haar 
eigen aktiemodel. Bij de Gelderse 
stroomq·roe"~Jen kwamdeze ook niet uit 
de lucht-vallen. Zij waren al vanaf de 
Kalkardemonstratie en de Almelodemon
stratie tegen de landelijke lijn ge
weest. (zie deel 1) In de tijd van het 
pinksterkamp is er dan ook een diskus
sie geweest tussen de Gelderse stroom
groepen en de BAN, die we hieronder 
proberen weer te geven. Als laatste 
kijken we hoe er op het tentenkamp 
met pinkstaren gepraat is over het 
voorstel en hoe iedereen ondanks de 
grote eensgezindheid er toch zoal 
haar/zijn ideëen op nahield over wat 
een terreinbezetting in zou moeten 
houden. Bij elkaar opgeteld vormden 
deze de basis voor de latere tegen
stellingen. 

24-25 
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de aanleiding 
Ondanks de vele protesten tegen kern
energie gingen de overheid en de atoom
lobby rustig door met het maken van 
plannen en het ten uitvoer brengen 
hiervan. Na jaren lange protesten, 
een grote demonstratie en langdradige 
kamerdebatten ging de uitbreiding van 
de UCN in Almelo gewoon door en kwam 
er een opwerkingsverdrag met Brazilië. 
Het noorden van het land zou toch op
gezadeld worden met het radio-aktieve 
afval en de jaarlijkse dumping van 
het atoomafval in zee vanuit Ymuiden 
zou gewoon doorgaan. Dan is er nog de 
deelname aan de bouw van de snelle 
kweekreaktor in Kalkar en de uiterst 



dubieuze deelname aan de franse variant 
hiervan:de Super-Phenix. In het parle
ment ·was hiervoor geen meerderheid te 
vinden. 
Het heeft echter zijn loop gevonden via 
de provinciale elektriciteitsmaatschap
pijen die hier via de Samenwerkende 
Elektriciteits Producenten(SEP) aan 
deelnemen. De plannen van de regering 
voor de bouw van 3 kerncentrales lig
gen in de buroladen te popelen om uitge
voerd te mogen worden als de Brede Maat
schappelijke diskussie 'afgesloten' is. 
Dat Nederland nog lang niet kernenergie
vrij is, bewijzen natuurlijk de twee 
draaiende centrales in Dodewaard en 
~. die niet weten waar ze hun 
afgebrande splijtstofstaven moeten laten 
omdat ze niet meer afgevoerd kunnen wor
den naar La Hague en Windscale. 

Als' in maart 1980 blijkt dat de kern
centrale in Dodewaard spoedig illegaal 
zal gaan draaien, verruimt minister Van 
Aardenne de vergunning tot opslag van de 
brandstofstaven. De '1\'leede Kamer slikt deze 
maatregel. Hiervoor had de rechter zich 
al onbevoegd verklaard om de centrale 
in Dodewaard te sluiten zoals de aktie
groep Stop Dodewaard dit in een kort 
geding eiste. Kortom genoeg redenen om 
over te gaan tot een terreinbezetting: 
het voorstel van de Gelderse stroom
groepen begint als volgt: 
"Wij eisen de stopzetting van het totale 
Nederlandse kernenergieprogramma, te 
beginnen met Dodewaard, en hebben beslo
ten dat de Dodewaardcentrale voor het 
eind van september 1980 gesloten dient 
te zijn. Indien dit niet gebeurt, dan 
stellen wij voor om in de loop van okto
ber een openbaar aangekondigde bezet
tingsak.tie uit te voeren van het terrein 
waarop de centrale staat (dus niet de 
centrale zelf). Als argumenten hebben 
we hiervoor steeds genoemd: 
- de bedreiging voor mens en milieu en 
voor een demokratiese samenleving die 
van kernenergie uitgaat: 
- het doordrukken van het kernenergie
programma door atoomlobby en overheid 
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tegen de wil van de bevolking in: 
- het negeren door de overheid van 
alle protest en verzet tot nu toe: 
- de bereidheid bij het bedrijfsleven 
en de overlleid tot illegale handelingen, 
waardoor onze akt.ie destemeer gelegi
timeerd wordt; 
- verschillende ervaringen die ons 
geleerd hebben, dat we geen enkel ver
trouwen hoeven te hebben in het parle
ment." 

radikalisering 
Wat was er nou bereikt door de strijd 
tegen kernenergie d.m.v. manifestaties 
en demonstraties? Veel en weinig. 
Meer dan de helft van de nederlandse 
bevolking is tegen kernenergie, een 
heleboel zijn er tegen in aktie ge
komen en dan komt de regering met een 
Brede Maatschappelijke Diskussie. 



Het voorstel: "De anti-kernenergiebe
weging voert al jaren een maatschappe
lijke diskussie. Nu komt de regering 
met een zogenaamde Brede Maatschappe
lijke Diskussie met de bedoeling het 
kernenergieprogramma erdoor te drukken . 
Deze is echter overbodig. Wij gaan op 
onze eigen manier verder met de diskus
sie over energiepolitiek en zijn bereid 
die diskussie om te zetten in handelen." 

De stand van zaken in de duitse AKB 
is van veel invloed geweest op de rich
ting van de nederlandse. Velen zijn 
in 1977 bij de grote demonstratie in 
Kalkar geweest, of kwamen daar tijdens 
de pinksterdemonstratie in '79. 
In Duitsland was men al in een veel 
vroeger s t adium overgegaan tot aktie
vormen die verder gingen dan het 
demonstreren. De terreinbezetting in 
Wyhl, de grote konfrontaties met de 
politie in Brokdorf en Grohnde veroor
zaakten een immense reaktie van de 
overheid, atoomlobby, de media en 
rechts in het algemeen. Tegenstanders 
van kernenergi e werden geregisteerd, 
bestookt met traan- en braakgas, 
gefouilleerdenbestempeld als staats-
vijanden. De arrestanten bij de ter
reinbezettingen kregen ware terroris
tenprocessen. Deze afschrikwekkende 
reaktie, met in het achterhoofd ook 
nog de veldslag in het franse Malville, 
waarbij vele gewonden en zelfs een dode 
vielen heeft een sterke invloed gehad 
op de duitse ARB. 

Wel een stap verder dan een demon
stratie maar geen duitse toestanden: 
"Hoewel de nederlandse AKB verdeeld 
was over de vraag of het nu wel of 
niet zinvol was de eisen aan het par
lement te stellen en hen daar 
op af te stemmen, twijfelde niemand 
eraan dat we ons zo vreedzaam mogelijk 
moesten opstellen. We moesten onze 
mening zo duidelijk mogelijk maken en 
vermijden dat we gekriminaliseerd zou
den worden. Een (bouw) terreinbezetting 
werd in ons land dan ook nauwelijks 
overwogen, en dat was gezien de situ-
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atie ook niet zo verwonderlijk.( • • • ) 
In Nederland bestaat niet het klimaat 
waarin mensen die bezwaren hebben 
tegen kernenergie als staatsgevaarlijk 
en krimineel worden gezien, over het 
algemeen genomen tenminste . " (uit: Onder
stroom 29, En nu is het afgelopen !) 

Brokdorf 1976 

"Uit de ontwikkelingen in Duitsland 
kunnen wij leren dat er grofweg gezien 
aan twee voorwaarden moet worden vol
daan, wil een aktie als een terrein
bezetting kans van slagen hebben. Er 
moet een brede ondersteuning van de ei
sen en het protest van de AKB zijn. 
Een brede ondersteuning, vooral ook 
in de omgeving van de centrale zelf. Een 
tweede voorwaarde: er moeten zo min 
mogelijk gronden zijn waarop de over
heid en de media redenen en kans van 
slagen hebben om de AKB te kriminalise
ren." (Onderstroom 30, argumentatie van 
de Gelderse Stroomgroepen} 

Zo komen we op vier voorwaarden die 
aan de aktie gesteld werden op het 
pinksterkamp. Overigens was het toen 
nog niet aan iedereen duidelijk dat 
deze voorwaarden in deze vorm gesteld 
werden: 
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1. Voorkoming van kriminalisering. 
2. Openbaarheid. 
3. Brede ondersteuning vanuit de bevol

king. 
4. Passieve ondersteuning vanuit de Do
dewaardse bevolking voor ons aktiemodel. 

Wat het allemaal zou betekenen komt 
in de volgende hoofdstukken uitgebreid 
aan de orde. 

Het pinksterweekend was een sterke 
start van de aktie, een weekend waar 
veel plezier gemaakt werd, gezongen 
etc. om energie op te doen voor de 
komende aktie. De anti-kernenergie 
beweging zou in de aanval gaan, direkte 
aktie vergezeld van gespierde taal 
over parlement en atoomlobby en goede 
intenties om in oktober het terrein 
van de centrale te bezetten onder de 
leus: "Help de kerncentrales de wereld 

uit, te beginnen in Dodewaard ! " Enkele 
voorbeelden: "Als het aan ons ligt gaan 
we over tot een terreinbezetting als 
dat nodig blijkt te zijn. vle zijn be
reid deze stap te nemen om de neder-
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landse bevolking in bescherming te ne
men tegen het atoomprogramma. Wij zijn 
bereid te knokken voor een samenleving 
waarin gezondheid, veiligheid en vrij
heid de hoogste waarden zijn. Wij 
zullen het atoomprogramma stilleggen. 
Dodewaard gaat dicht !!!!"(Onderstroom 
30, arqumentatie) 

Voor sommigen was het een voorhoede
strijd, voor anderen vooral een anti
parlementaire strijd. Jan uit Leeu
warden: "Ik wil met deze aktie aanto
nen dat het parlement niet werkt en 
meer doen dan alleen maar tegen kern
energie zijn. Ik wil niet datmensen op 
een partij gaan stemmen die tegen 
kernenergie is, ik wil dat mensen 
tegen dit sys:teem in opstand komen." 
In Onderstroom 29, 'En nu is het afge
lopen' wordt opgemerkt: "Duidelijk 
zal ondertussen zijn dat we niet al
leen tegen kernenergie vechten. Hoe
wel het natuurlijk voor ons een hele 
opluchting zal zijn W'inneer het atoom
programma stilgelegd wordt, hebben we 
dan ons doel nog maar gedeeltelijk 
bereikt. Onze strijd is er voor een de
mokratiese en veilige samenleving en 
tegen een samenleving waar niets boven 
winsten uit mag gaan." 

Een antwoord op de geweldsvraag wordt 
in geen van de 'officiële' stukken 
gegeven. Het komt niet voor in het 
voorstel en slechts summier in de 
slotverklaring van het pinksterkamp. De 
vraag van principiëel, in principe. 
niet aanvallend of wel tegen materiaal 
en niet tegen personen etc. kwam 
nauwelijks aan de orde. Dit, terwijl 
je op je klompen kon aanvoelen dat 
als je een openbaar aangekondigde 
terreinbezetting gaat uitvoeren er 
politie of ME aanwezig zal zijn. 

Belangrijk voor de latere diskos
sies over het geweld is toch de vrolijk 
aanvallende sfeer die er op het pink
sterkamp heerste. Deze zou de bron 
worden voor de meest uiteenlopende 
verwachtingen. Eên van de schaarse 
illustraties van het feit dat er 



mensen waren die zich toen al deze 
problematiek realiseerden is te vinden 
in Vrij Nederland van 31 mei 1980, waar 
Rob zegt :"De situatie is langzamer
hand zo uitziehtsloos geworden dat 
we ons anders moeten gaan opstellen. We 
kunnen on.s niet meer permitteren om 
weg te gaan als ons bevolen wordt. En 
we kunnen ons het ook niet meer permit
teren voor de Mobiele Eenheid aan de 
kant te gaan. Niet omdat we ME-ers 
willen slaan, maar omdat zij op dat 
moment de atoomlobby beschermen tegen 
de belangen van de bevol king." 
Vraag: "Maar door de diskussie over 
geweld uit de weg te gaan steek je 
toch je kop in het zand." 
Rob: "Je krijgt dan de situatie dat 
er al voor de aktie alleen maar gepraat 
en geschreven wordt over geweld en niet 
meer over het doel van de aktie. Je 
kunt er pas over praten als je in de 
konkrete situatie zit. Op het moment 
dat je gekonfronteerd wordt met de 
politie , dan pas kun je zien wat je 
moet doen . " 

diskussie met ban 
Genoeg mooie woorden. De Gelderse 

Stroomgroepen deden een voorstel om 
verder te gaan dan de traditionele 
aktievorm van het demonstreren . Een 
groep die hier al langer ervaring 
mee had en al vaak in de praktijk 
had gebracht was de BAN. Over het ont
staan van de BAN en haar geweldloos-
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heidsprincipe, staat meer in hfst. 1. 
In onderstroom 29 zet Rob zich af tegen 
de manier van aktievoeren van de BAN : 
"Uiteindel ijk zijn de resultaten 
die op di·e manier geboekt werden de
zelfde als die we met demonstraties 
boekten: veel publiciteit en zo kun je 
de AKB verbreden. Maar als je doel is 
het atoomprogramma stil te leggen, en 
dat is het doel van de BAN-akties, 

BAN-aktie in Dodewaard,27 mei 1980 

dan levert het niet veel op. Ook wordt 
heel nadrukkelijk principi~el voor 
tatale geweldloosheid gekozen zodat 
de diskussie naar de geweldsvraag 
verlegd wordt . Dat is verkeerd, want 
je aktievorm is een middel om je doel 
te bereiken. Enals een middel niet 
(meer) blijkt te werken in de zin dat 
het resultaten opbrengt, kies je een 
ander middel,( • . . ) het gaat te ver 
om een bepaalde methode, in dit geval 
totaal geweldloos verzet, als enige 
toelaatbare vorm van direkte aktie 
te promoveren . " Willem en Ruud gaan 
hierop door in Onderstroom 30 in een 
artikel met de titel: "Ban , ofwel het 
einde van een aktievorrn." Direkte 
aanleiding is de BAN-aktie bij de 



Dodewaard-centrale op 27 mei 1980, 
direkt na het Pinksterkamp. De BAN 
laat daarmee zien dat ze onafhankelijk 
van de diskossies op het Pinksterkamp, 
over de vraag hoe de cent.rale gesloten 
kan worden, door wil gaan met haar 
'tournee langs de nederlandse atoom
instellingen' . 
(vervolg ónderstroom-artikel:) "Een 
typerend kenmerk van de BAN is dat er 
gesteld wordt :'Wij doen de aktie en 
de stroomgro-epen: verzorgen de infor
matie wel.' Zo een arbeidsdeling 
is natuurlijk verwerpelijk: de aktie 
dient op het informatiewerk afgestemd 
te worden en omgekeerd.( ••• ) Voor ons 
gaat het erom dat je,juist door in alle 
ope-nbaarheid te werken 

1 
zoveel mogelijk 

mensen bij de voorbere~ding en uit
voering van de aktie betrekt. Op 
die manier wordt, ons inzien je doel, 
stillegging van de centrale, veel eer
der realiseerbaar. " 

In een gesprek met de BAN in het
zelfde nummer van Onderstroom komt dui
delijk naar voren dat de BAN-struktuur 
tot dan toe en de op te zetten basis
groepen-struktuur van de Dodewaard
gaat-dicht aktie, elkaar niet bijten. 
Voor Willem en Ruud van de Gelderse 
Stroomgroepen ligt het startpunt bij 
een zo groot mogelijke aktie zonder 
iets te zeggen over de t e hanteren 
aktievorm om de centrale ook echt 
te sluiten. Bij de BAN is het geweld
loze aktiemodel het startpunt . Wat 
betreft de uitgangspunten zijn er 
dus wel verschillen. 

De BAN heeft echter nooit gesug
gereerd dat zij met haar aktiemodel 
een centrale kon dicht maken. In het 
bovengenoemde gesprek blijkt ook dat 
zij haar eigen àktiemodel niet heilig 
acht. Gert van de BAN zegt daarover: 
"Ik geloof dat als er nu duidelijk 
nieuwe aktievormen of verbreding van 
de beweging plaatsvindt, dat de BAN 
inderdaad haar bestaansrecht verliest. 
Want op deze voet doorgaan, dat heeft 
geen zin meer." 
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Om te voorkomen dat de BAN en de 
basisgroepen tegen elkaar uitgespeeld 
zouden worden door pers etc. werd er 
in augustus 1980 een gesprek gehou
den tussen BAN en vertegenwoordigers 
van de ·Dodewaard-gaat dicht aktie. 
Er werd afgesproken dat Banners 
gewoon zitti ng zouden nemen in de 
basisgroepen en dat zij niet meer op 
eigen initiatief naar buiten zouden. 
treden. Op deze manier konden de no
dige diskussies gewoon intern gevoe.rd 
worden en hoefde dat niet via de media 
te gebeuren. 

verschillende meningen 
op het pinksterkamp 

Door het grote enthousiasme en de 
vele mensen wordt er op het pinkster
kamp nauwelijks gedis.kussifterd over 
de vraag hoe je precie d.m. v. een open
baar aangekondigde aktie de centrale 
kan sluiten, als die (nog) in werk.ing 
is. De zondagmiddag wordt besteed aan 
het bespreken van het voorstel waarbij 
er per stad of regio gepraat wordt. 

Er waren 41 groepen, varierend van 
10-100 mensen. Het resultaat was het 
volgende: 2 groepen waren tegen een 
bezetting en een blokkade, 5 waren 
voor een blok.kade en 34 voor een bezet
ting. De meerderheid van de 39 groepen 
stelde voor om bij een onmogelijk geble
ken bezetting, over te gaan op een 



blokkade. 
De overeenstemming is dan nog groot 

en er komt een stroom van ideëen 
over wat je nog naast een bezetting of 
een blokkade kan gaan doen: Giro
blauw-aktie, multinationals aanpakken, 
splijtstofstaven jatten en op het kan
toor van Wiegel leggen, parlementaire 
druk, sabotage van aan- en afvoer, 
elektriciteitsleidingen doorknippen, 
regeringsgebouwen bezetten, front maken 
tegen de Brede Maatschappelijke Dis
kussie, BAN-akties voeren, diskussie 
met de vakbeweging etc. etc. 

Hieronder kamen een aantal fragmen
ten van de verslagen die verschillen
de steden en regio's gemaakt hebben 
nav. het Pinksterkamp. De bovenge
noemde overeenstemming blijkt niet 
geheel uit deze verslagen. Iedereen 
blijkt het kamp en de daar genomen be
sluiten op een andere manier te inter
preteren. (Onderstroom 30) 
"Wageningen, Rheden, Veenendaal: Ie
dereen in deze groep wil alleen mee
doen als het absoluut geweldloos 
blijft . Een langdurige blokkade is 
haast onmogelijk. 
Groningen/Drente:Een deel is niet tegen 
bezetting, maar wel tegen een open
bare aankondiging, omdat de ME dan 
klaar staat en er mensen komen om te 
knokken of zich niet in kunnen houden. 
Je kunt pas bezetten als er voldoende 
mensen zijn (1000) ( ••• ) De komende 
maanden moet de bevolking d.m. v. zeer 
gerichte akties erbij betrokken worden. 
Arnhem: "Is het nu wel het juiste mo
ment om een dergelijke aktie te houden? 
Een gedeelte is tegen omdat een bezet
ting ondemokraties is en de rest voor, 
omdat bezitters van de centrale 'ander 
geweld' gebruiken ( ••• )." 
Zeeland : "De enige mogelijbeid om op 
het terrein te komen is met geweld. 
Je kunt daarom een bezetting niet 
waarmaken bij het publiek. Iedereen 
in de groep is zelf ook tegen geweld." 
Nijmegen (10 mensen): •voor een ter-
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reinbezetting liefst zo lang mogelijk 
uitgevoerd . Zoveel mogelijk groepen 
over een langere tijd inzetten, waar
door de kosten om de centrale te bezet
ten aanzienlijk op moeten lopen. Daarom 
tegelijkertijd ook andere akties, waar
bij het noodzakelijk is om een grote 
politiemacht op de been te blijven hou
den." 
Amsterdam: "Het is duidelijk geworden 
dat Dodewaard dicht moet door direkte 
aktie. De meest direkte methode, be
zetting, blokkade of aktie tegen een 
krachtverdeelstation moet gekozen 
worden in de voorbereidingstijd. 
( ••• )Een terreinbezetting alleen is 
niet voldoende, ook andere akties 
zullen moeten blijven plaatsvinden.• 

De verschillen en de diskussies 
van later lagen er dus al dik boven 
op. Wageningen stelde het gewelda
vraagstuk aan de orde, Groningen stelde 
de openbaarheid ter diskussie, Arnhem 
zwengelt de parlementarismediskussie 
aan, Nijm.egen en Amsterdam denken al 
na over alternatieve aktievormen. 

In de ~algende hoofdstukken zal 
op deze diskussies worden ingegaan. 



hoofdstuk 4 

basisgroepen 
Op het tentenkamp tijdens Pinksteren 

werd bij het voorstel van de Gelderse 
Stroomgroepen een boekje uitgedeeld 
met de titel:'Van protest naar verzet'. 
OVer Seabrook, april 1977: voorbeeld van 
een geweldloze terreinbezetting. 

I.n het voorwoord van de Arnhemse 
Stroomgroep lezen we : "We hebben gekozen 
voor het verslag van Seabrook, als 
voorbeeld van een terreinbezetting. Re
denen hiertoe waren gebrek aan goede 
verslagen van dergelijke akties en 
het direkt voorhanden hebben van het 
Seabrook verslag'hell no, we won't 
glow' (vrijvertaald: Balen, we willen 
niet stralen~ ');verder het principe 
van het werken met kleine groepen men
sen om een dergelijke bezetting te 

· doen slagen en als laatste het openbare 
karakter van de aktie." In de V.S. 
worden deze groepjes aangeduid met de 
term 'affinity-groups' (vriendschaps
groepen). "De affiniteitsgroep, 
oorspronkelijk een organisatievorm 
van de spaanse anarchisten v66r Franco 
bestaat uit 10-20 m~nsen. De groep 
wordt met opzet klein gehouden om een 
zo groot mogelijke intimiteit en 
vertrouwen tussen de leden op te bou-
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wen. De affiniteitsgroep probeert een 
ondersteunende gemeenschap te worden, 
omdat kollektleve politieke aktie de 
persoonlijke relatie versterkt en het 
doel en de politieke richting van de 
grbep verduidelijkt. Ze betrekt haar 
leden bij de di.x.ekt.e besluitvorming 
en voorkomt dat er zelf aangestelde 
leiders opstaan omdat ze de onderdruk
kende relaties binnen haar eigen orga
nisatie ter diskussie moet stellen." 

Met deze fraaie woorden in het ach
terhoofd werden er op het Pinksterkamp 
al groepjes opgericht, die verder 
in de Dodewaard-aktie 'basisgroepen' 
genoemd werden. Door~basisgroepen 
werd er voor het eerst met een hele an
dere orqanisatievorm een anti-kern
energie aktie op grote schaal opgezet. 
Bij vroege~aktie• , als demonstraties, 
manifestaties e.d. was het steeds 
zo dat een kleine groep organisaties 

iets op touw zette en vervolgens de 
achterban opriep om te komen. Nu werden 
er overal basisgroepen opgericht en 
deed zich de unieke situatie voor dat 
duizende.n bij de voorbereiding van de 
aktie betrokken waren. Er was geen 
klein komi tee wat even de massa's zou 
o~ganis~en . De basisgroepen konden 
zo de anonimiteit van de massa-aktie 
doorbreken, en ieder individu had een 
plaats in de basisgroep die een eenheid 
was in de besluitvorming. Het was de 
bedoeling dat de machteloosheid van 
ieder& D.Oè}ewaard-sluiter doorbroken zou 
worden, en dat iedereen zelfstandig 
plannen en ideëen zou kunnen uitwerken. 
Wat kwam ervan terecht en hoe werden 
met zoveel zielen en gedachten de basis 
groepen op verschillende manieren opge
zet ? 



hoe ontstonden 
de basisgroepen? 

Peter uit Groningen:"Op een gegeven 
moment kwamen er mensen van Ontstemd 
(zangkoor), het straatorkest, biolo
gie en de PSP. We begonnen 15 augustus 
en toen waren er 8 mensen. De tweede 
keer waren er 40, daar werden de 
eerste groepen gevormd ." In Groningen 
waren er uiteindelijk25 basisgroepen, 
die eens per week bij elkaar kwamen en 
stedelijk eens per 3-4 weken, waarvan 
er op het laatst nog een aantal bijkwa
men." Marga uit Groningen (Oosterpark
buurt):"Ik zat in een basisgroep van 8 
mensen, die elkaar kenden uit de buurt. 
We hebben ons goed voorbereid op de 
aktie, en dat je elkaar al kent vind 
ik goed." Geert van de basisgroep 
'Dovenetel':" De groep is ontstaan 
rond een kern van mensen die elkaar 
gevonden hebben in de voorbereiding 
van de BAN-aktie in Borssele, en die 
op een zelfde manier tegenover geweld 
en geweldloosheid staan en elkaar heel 
aardig vonden. Informeel bestond de 
groep al langer." 

Nynke:"Tijdens de bezettingsaktie in 
het Lauwersmeer hoorde ik van de Dode
waard-aktie en ben toen met de groep 
'Distel' mee gaan doen. Distel is een 
soort afsplitsing van Onkruit. Een 
vriendschapsgroep die al vaker samen 
akties gedaan hebben, en ook al be
stond vöör de Dodewaard-aktie." 
De basisgroep van Zevenaar:"We zijn di
rekt na het tentenkamp met Pinksteren 
begonnen met het oprichten van een ba
sisgroep. Het is wel zo dat een aantal 
kleine plaatsen, die niet in staat wa
ren een eigen basisgroep op te richten 
bij Zevenaar zijn ingetrokken. Dat zijn 
Didam, Lobith en Doetinchem." 

Elvira uit Leeuwarden: "Pas op êên 
oktober hebben we een avond georgani
seerd. ( ••• ) Je had de BAN-groep , 
dat is toch wel een vrij eksklusieve 
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groep van 50 mensen, waarvan er een 
groep van 25 echt aktief is, wat ei
genlijk een vriendenklub is. Er waren 
in totaal zes basisgroepen. We zijn 
tegelijkertijd regionaal bezig geweest, 
met Franeker, Akkrurn en Sneek. Er is 
een grote groep uit de PSP bijgekomen 
en studenten van de sociale akademie." 
Kees uit Ut.recht: "Er was in Utrecht 
één basisgroep die zich van tevoren 
had voorbereid en meedeed met de be
sluitvorming op landelijke vergaderin
gen. Rine: We hebben toen een RASA
avond georganiseerd, waar 350 mensen 

kwamen, waarvan er 150 mensen die avond 
over de aktie zelf hebben gepraat. Er 
waren toen ook 20 amsterdamroers die 
aan ons vroegen of er ook in Amsterdam 
iets georganiseerd werd (de avond was 
op 8 oktober •••• ) Ik denk dat dit komt 
doordat alleen mensen, die bij de 
kraakbeweging betrokken waren, op de 
hoogte waren van alle voorbereidingen." 

Petra uit Haarlem: "We waren al eer
der bezig als groep 'vrouwen tegen 
kerne.nergie' en hadden met ons groepje 
vrouwen in Haarlem afgesproken dat als 
er een aktie zou komen we mee zouden 
doen. We hebben een avond georganiseerd 
in het vrouwenhuis en van daaruit is 



de vrouwengroep die naar Dodewaard zou 
gaan, gegroeid." Corina uit Den Haag: 
"Op 25 augustus was er een grote bij
eenkomst. De stroomgroep was het kon
taktadres voor Dodewaard. Om de toch 
wel honderden te verwachten Hagenaars 
naar Dodewaard op te vangen zijn we 
een manifestatie gaan organiseren op 
19 september. Er kwamen meer dan 200 
mensen. Meer dan ooit. Uit de diskus
siegroepen daar ontstond toen de 'thuis 
blijf groep', vooral veel oudere men-
sen. 
Hoewel we met 200 mensen waren had nie
mand zin om een basisgroep op te zet
ten. Dus hebben we dat maar niet ge
daan. We besloten toen dat basisgroe
pen pas zin hebben bij de aktie zelf. 
Zulke groepen waren er wel, mensen die 
elkaar spontaan helpen enzo, groepjes 
ván 8/9 mensen ( ••• ) We besloten 
om de vergaderingen op te schorten 
tot na Dodewaard." 

Theedoor uit Den Bosch: "De aktie 
sloeg aan omdat grote groepen het 
onderhand zat waren om gewoon hier 
en daar te demonstreren, pamfletjes 
uit te delen, handtekeningen te ver
zamelen. Toen beseften we bovendien 
dat als wij niets zouden doen er niets 
vanuit Den Bosch zou gebeuren. Na Al
melo zijn alle demonstraties slecht 
bezocht door ons. En van de mensen die 
nog naar Doel waren geweest kwamen er 
veel nog gefrustreerd terug, wegens 
ruzies over de route en dat je feite
lijk voor de koeien aan het demonstre
ren was. Dat willen we niet meer. Wij 
hebben toen een grote vergadering 
uitgeroepen en twee radio-programma's 
gemaakt en een muurkrant. We hebben 
ons niet opgedeeld. Aanvankelijk leek 
het of er zo een dertig mensen mee zou
den gaan, maar het werden er meer dan 
honderd." 

Fred uit Middelburg: "Stop Borssele 
is ontstaan uit de bezettingsaktie 
van de BAN samen met het 'energieko
mitee Zeeland' (EKZ) in maart 1980. Een 
gevolg van die aktie was een evalu-
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atie achteraf van de Zeeuwen, en dat 
liep storm, ook heel veel nieuwe men
sen. Vanuit Stop Borssele zijn er ook 
altijd mensen naar de landelijke 
vergaderingen gegaan. Om de 14 dagen 
hadden we dan basisgroep-vergaderin
gen." 

Frans uit Rotterdam: "In Rotterdam 
funktieneerde er eigenlijk niets meer 
op het gebied van kernenergie. Er zijn 
wel een aantal mensen naar het Pink
sterkamp gegaan. Deze zochten kontakt 
met mensen van de federatie 't Bus
kruit, PSP, van Onkruit en van de kraak
beweging. Rotterdam is één groep 
gebleven van ongeveer tweehonderdvijftig 
mensen." 

Carien uit Nijmegen: "Wij waren al
tijd al met een groep vrouwen, die ak
ties deed. Met het pinksterkamp zijn 
er een paar vrouwen naar toegegaan en 
hadden toen het gevoel dat ze daar wel 
mee door wilden gaan. Iedereen zat 
altijd wel individueel te klooien 
met kernenergie, maar voelde toch dat 
het ver van je afstaat. En toen was 
het plan van de bezetting/blokkade 
er, en dat was juist het leuke, dat 
je niet zo een eindje loopt als bij 
een demonstratie, maar dat je echt 
iets kon d6en tegen kernenergie. Bep: 
v1e zijn een groep van ongeveer veertig 
vrouwen uit verschillende groepjes, die 
elkaar weer d kennen." 

In Amsterdam was er nooit een stroom
groep, wel een inmiddels ter ziele 
amsterdamsenergie komitee (AEK), en 
deden mensen in losser verband mee 
aan anti-kernenergie aktiviteiten. Op 
het Pinksterkamp was heel anti-kerne
energie Amsterdam voor het eerst bij
een. Later zijn de basisgroepen opge
deeld, meestal naar buurten. 



kortom 
Uit al deze citaten uit de interviews 

komen nogal wat verschillen naar voren 
wat betreft het opzetten van de basis
groepen . Bij de invulling van het be
grip 'basisgroep ' is een belangrijk 
onderscheid te maken tussen groepen 
die al langer bestonden en voor de 
aktie tijdelijk omgedoopt werden tot 
'basisgroep'; en daar tegenover de 
groepen die juist speciaal vanwege 
de Dodewaard aktie zijn opgericht en 
daarv66r niet als groep bestonden. 
In Zevenaar en Groningen waren . er meer
dere van dit soort basisgroepen. Dan 
was er ook nog de situatie van de grote 
steden als Den Haag, Rotterdam, Utrecht 
die eigenlijk geen echte basisgroepen 
hadden, maar met z ' n honderden gingen. 
Soms waren er binnen deze _grotegroepen, 
die moeilijk basisgroepen genoemd kun
nen worden, wel weer kleinere groepen. 
Zoals in Rotterdam de grote groep op
gebouwd was uit kraakgroepen, PSP , 
Onkruit en federatie ' t Buskruit (dit 
is een federatie van een aantal ex
treem kleine bedrijfjes, variërend 
van kleine bakkerijtjes tot kleine 
vervoersbedrijfjes.) 

Over het algemeen kan je zeggen dat 
het basisgroepen-idee makkelijk aan
sluiting vond bij bestaande vormen van 
kollektief leven en werken . Al betrof 
het dan ook zeer uiteenlopende terrei
nen: een straatorkest , een woongroep, 
een kraakbuurt, een zeefdrukklub, een 
vrouwengezondheidshuis, een studenten
klub, een drukkerskollektief, een poli
tieke partij, een BAN- groep, een zang
koor, een theatergroep, een ex- zomer
kamp, noem maar op. 

Bij een demonstratie had de Haag-
se Stroomgroep bijvoorbeeld inderdaad 
kunnen volstaan met het organiseren 
van één avond om mensen op te roepen. 
Nu was er eigenlijk meer voor nodig, om 
mensen zo ver te krijgen dat ze zin 
hadden om in de kou op een dijk te 
gaan zitten. De ondersteuning van een 
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kleine groep voor je persoonlijke 
motivatie en een groep waarin je kre
atieve ideëen kunt ontwikkelen was 
haast onontbeerlijk. Kwam het door 
gebrek aan belangstelling voor het wer
ken met basisgroepen dat sommigen 
Dodewaard zagen als een leuk uitstap
je voor in het weekend ? Wilden krakers 
wel eens wat frisse lucht om dan na 
twee dagen weer terug te gaan ? Als we 
naar de mate van voorbereiding kijken 
dan zijn er ook nog wel meer oorzaken 
aan te wijzen . 

Voor de vrouwengroep uit Nijmegen 
was hun mate van voorbereiding juist 
bepaald door hun ideëen over met- el
kaar- omgaan : "Verder hebben we ge
probeerd zoveel mogelijk ons eigen leven 
door te laten gaan op het tentenkamp: 
kinderen en honden mee in de grote 
tent, warm en eten, gewoon alles goed 
voorbereid . En heel goed met elkaar 
praten, zodat er niemand uit de boot 
viel , of dat het een soort prestige 
kwestie zou zijn, van je moet alle-
maal dapper zijn . Dat zie je vaak 
onder mannen , een beetje stoer doen. " 

Een ander element wat speelde bij 
de voorbereiding was het tijdstip, 



waarop je je in het gebeuren ging 
storten:"Uit Den Bosch zijn eigenlijk 
alleen mensen van de stroomgroep naar 
het Pinksterkamp geweest. Daar begonnen 
de moeilijkheden, want de stroomgroep 
zag die hele aktie niet zitten eigen
lijk, en deden er niets aan. Ze waren 
bang voor geweld en de publieke opi
nie • Zo kwam het dat we pas een maand 
van te voren door hadden dat Den Bosch 
niet door de stroomgroep gemobiliseerd 
en georganiseerd zou worden. Op eigen 
initiatief zijn mensen van ons -
uit de driehoek van muurkrant,krakers 
en Onkruit - toen naar de landelijk 
vergadering gegaan. " (Mark) 

• • 
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Ook de afstand naar plaatsen als U
trecht en Nijmegen, waär vaak vergade
ringen waren (landelijke), speelde 
een rol. Met name mensen uit Gronin
gen en Leeuwarden zagen daardoor af 
van het landelijke voorbereiden: 
"We zijn er naar toegegaan met het 
idee dat we een week zouden blijven." 
(Marijke uit Leeuwarden). Van die voor
bereiding hebben ze nog weken lang 
dezelfde soep kunnen eten .•. 

basisgroepen aan het 
werk 

Alle diskussies die binnen basis
groepen gevoerd zijn komen in de 
andere hoofdstukken naar voren. 
Hier geven we als voorbeeld een 
citaat van Hans van de basisgroep van 
Zevenaar. Zevenaar is een 'model'
basiSJroep in de zin dat er genoeg 
intern gepraat werd, wat de zelfstandig
heid van de groep vergrootte. De 
basisgroep was niet sterk afhankelijk 
van het landelijk overleg. 
Hans: Ik denk dat het voor de groep 
als geheel wel zo lag, dat we terug 
zouden vallen op een blokkade. We 
hadden in het begin vier voorstellen 
(w.o. een hongerstaking). Daar kwam 
een kompromis uit en dat is vrij snel 
gegaan, in de eerste twee vergaderingen 
na het Pinksterkamp. Wij vonden het 
daarna belangrijker om dingen 
prakties uit te werken dan om steeds 
weer terug te. komen met de vraag in 
hoeverre geweld is geoorloofd. 
Op het landelijk overleg kwam een 
paar keer naar voren dat kwesties als 
stokken meenemen e.d. weer terug
gespeeld werden naar de basisgroepen. 
In een aantal van die gevallen hoefden 
wij daar niet over tepraten, omdat 
unaniem gekonkludeerd werd dat we 
daar twee maanden geleden al over 
gepraat hebben. Dat betekende wel 
dat het denken over de aktie stil 



viel. Maar op sommige momenten was dat 
ook niet zo erg, omdat we dan tijd 
konden steken in bijvoorbeeld het 
opzetten van een manifestatie in Zeve
naar." 

De stad Groningen was ook een 
speciaal geval. Voor zover we het 
hebben kunnen overzien, waren in 
deze stad alle meningen en posities 
kompleet. Het hele land in het klein, 
als het ware. De stedelijke diskussies 
waren dan ook heel uitgebreid. In de 
basisgroepen zaten mensen die het 
onderling wel eens waren, over 
'de geweldsvraag'. Hans van de Duin
kerkenstraat vertelt over het 
stedelijk overleg van Groningen: 
"Je had de situatie dat er mensen terug
kwamen van de rellen in Amsterdam, en 
mensen die tegen kernenergie zijn en wel 
verder willen gaan dan demonstreren. Deze 
laatste zagen zich gekonfronteerd met 
een gewelddadige tendens. Dat kwam boven 
in de diskussies over publiciteit: . 
moesten we gaan spuiten of plakken,of 
een affiche maken. Een aantal mensen 
hadden zoiets van 1ik laat mij toch niets 
verbieden en je richten op de krant 
heeft ook geen zin meer, want de 
burgerlijke pers heeft ons al jaren 
belazerd~ Er zi1n toen drie zat~rdagen 
marathonzittingen geweest om de 
verschillen tussen de basisgroepen te 
doorbreken. In de basisgroepen zelf is 
narnelijk wel snel tot een konsensus 
gekomen." 

landelijke aktiedag 
Op 27 september werd de 'landelijke 

aktiedag van alle Dodewaard-gaat-d~cht
basisgroepen' gehouden. We geven hier 
kort een opsommingvan de aktiviteiten 
uit die tijd, als voorbeeld van wat 
de basisgroepen zoal deden. 

Wat was het doel achter de landelijke 
aktiedag? Aart-Jan uit Amsterdam: 
" Een heel belangrijke vergadering 
was de landelijke in Utrecht. Daar ging 
het o.a. om de vraag hoe we konden meten 
of de aktie die we gingen doen voldoende 
steun zou krijgen. o.a. vanuit Amsterdam 
kwam toen het idee naar voren van de 
landelijke aktiedag. In een aktie kun je 
veel beter zien hoe mensen er tegenover 
staan dan met de 'burgerlijke' methode 
als met folders langs de deur gaan. 
Een tweede reden was dat het goed zou 
zijn voor de basisgroepen om elkaar te 
leren kennen, niet alleen door te 
praten, maar ook door aktie te voeren. 
(Bob:) Eigenlijk is die landelijke 
aktiedag een voorloper van het idee 
van prikakties: een vorm van afleiden 
van de grote konsentratie." 

Uit de landelijke notulen 
devolgende bloemlezing van de 
ten van basisgroepen door het 
land: 

halen we 
aktivitei
hele 

"Hoeksewaard: Op de landelijke aktie
dag (l.a.d.) heeft men een optocht ge
houden met radio-aktief afval. Met 
kunsünaars is een voorstelling gemaakt 
tegen Dodewaard, wat plechtig onthuld 
is. Op 11-10 is er een manifestatie met 
onder andere Proloog. 
Eibergen: bezetting van de atoom
schuilkelder annex parkeer garage, 



om verdere ombouw van de garage tot 
atoomkelder te voorkomen. 
Deventer: Er is een toneelgroep en 
een publiciteitsgroep, die ook regionaal 
werken. Er is een aktiecentrum ge-
kraakt. Op de l.a.d. hield men een 
demonstratieve dodenmars, ook nog toneel. 
Men schrijft brieven naar wijkcentra, 
scholen, vrouwenorganisaties, wijkrantjes. 
Dodewaard: In de maand voor de aktie 
wordt elke weekeen krantje verspreid, 
over de aktie en over kernenergie. 
Ook heeft men een optochtje gehouden 
en huis aan huis aangebeld om een 
praatje te maken. Opvallend was het 
sukses van deze direkte kommunikatie. 
Arnhem : Op de landelijke aktiedag 
had men schilder-akties, stands en een 
atccmspoken-·feest. 
Assen: men heeft met een standje op de 
markt gestaan. De raakties waren 
zeer positief en men heeft meer dan ooit 
verkocht. 
Groninien:Brieven aan wijkkommitees, 
platte andsvrouwen, en politieke partijen 
Er is een muurkrant en muurschilderingen 
Op de l.a.d. werd er atoomafval uit
gedeeld en een optochtje gehouden en 
getoneeld. 
Limburg: Begin september heeft men een 
bakfietstocht gehouden door zes 
limburgse steden, met o.a. pamfletten. 
Amsterdam: Op de l.a.d. een geweldloze 
bezetting van het G.E.B.-gebouw, 
als aktie Geen Atoomstroom voor 
Amsterdam, verbonden met de giro-blauw 
aktie. Ook werd er voor de aktie een 
bustocht met video en informatie
materiaal rond Dodewaard gehouden. 
Reakties van de plaatselijke bevolking 
best wel positief. 
Franeker: Enthousiast bezig met 
voorlichting naar de bevolking. Het 
werk wordt gefinancierd via de verkoop 
van peren. 
Rotterdam: Info-avond in voorbereiding. 
Aktiecentrum opgericht wat tijdens 
de aktie blijft doordraaien. 
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Affijn, zo kan je nog wel een tijdje 
doorgaan. Het is duidelijk dat er hard 
gewerkt is in de meeste plaatsen. De 
manieren waarop liepen uiteen van 
bezettingen tot aan het verspreiden 
van pamfletten. Er blijken ook heel 
wat anti-atoom toneel groepjes te 
bestaan ~ schone kunsten tegen 
smerig afval. 
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funktie 
van de bas i sgroepen 

Wat was het nut en het doel van 
basisgroepen ? Moest er in Nederland 
een nieuwe struktuur voor de anti
kernenergie beweging opgezet worden ? 
Of was het gewoon een praktiese orga
nisatie vorm die een logiese gevolg 
was van de gekozen aktievorm ? Of 
waren de basisgroepen een zeer 
geschikt middel om de aktie zelf ord.e
lijk te laten verlopen (geweldloos 
én netjes) door sociale kontrole, 
z6nder ordedienst . 

Op al deze vragen zijn steeds ver
schillende antwoorden te vinden . 
Omdat de meningen verschillen over het 
doel van basisgroepen en hun funktie 
in de aktie, verschillen ook de 
meningen over de mate van eenheid 
versus vrijheid van basisgroepen 
en over de mate van 'afspraken ' , 
kontrole op elkaar etc. 

Ruud, lid van de stroomgroep Nij
megen zegt over het waarom van basis
groepen het volgende: "Wat tot nu 
toe nagenoeg ontbreekt zijn pogingen 
om wat er uit die diskussies geleerd 
wordt naar buiten te brengen (de bekende 
' openbaarheid ' ). Ook hierin hebben 
basisgroepen een duidelijke funktie. 
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De aktie kan alleen maar een sukses 
worden a l s we proberen om door gesprek
ken thuis, op school , op je werk , in 
je wijk etc over kernenergie en de aktie 
tegen Dodewaard duidelijk te maken 
wat we daar gaan doen en waarom we 
het zo doen. We zullen Dodewaard all een 
maar kunnen s l uiten a l s we een zo 
breed mogelijke (passieve) steun van 
de bevolking krijgen." (uit Milieude
fensie, jrg. 9 , nr 7) 
In dit stukje legt Ruud de nadruk op 
de werking van basisgroepen op de we
reld e r omheen •• De basisgroepen moeten 
' begrip ' kweken bij ' de bevolking' en 
deze tegelijkertijd informere n over 
kernenergie en alles wat daar tegen is. 
Het doel van de aktie is in feite de 
verbreding van de anti-kernenergie 
stijd, want all een dan wordt de aktie 
een sukses, zo l ijkt de opvatti.ng van 
Ruud te luiden. 

Olaf zegt in een dikussie achteraf : 
"Dat was de grootste fout: tegelijker
tijd werken aan de struktuur en aan de 
aktie waar die struktuur voor nodig 
is. Voor mij had beter eerst de 
struktuur opgezet moeten worden , en 
dan eens kijken wat je met elkaar wilt. 
Doe je dat niet , dan krijg je eindeloze 
haarkloverijen die je nu had, over of 
je een touwtje of een spijker moest ge
bruiken om iets vast te maken bij een 
barrikade. ( • •• ) Het positieve is dat 
er uiteindelijk heel veel basisgroe
pen bij betrokken zijn . Die struktuur 
is nu wel enigzins opgebouwd." 
(Olaf zat in de plangroep). 

Geert , Jet en Peter legden meer de 
nadruk op het feit dat ze een aktie 
wilden doen, dan dat er eerst een 
struktuur opgebouwd zou moeten wor
den. Geert: (Groningen): "Maar een 
vaste struktuur lijkt me niet nodig, 
t~nzij je nog eens een grote aktie 
wilt gaan houden, maar ik denk dat we 
duidelijk gerichte akties. moeten gaan 
houden. Metzo ' n vaste struktuur verzand 
je zo in allerlei papierwerk. Ik denk 
dat we , a l s het gaat, met di e kleine 



autonome groepen verder moeten. " 
Jet en Peter uit Amsterdam (Grachten
gordel) waren bezig met een gerichte 
aktie (nl. het rondrijden met een bus 
met voorlichtingsmateriaal) en zagen 
dat ook als doel van een basisgroep: 
Jet:"Ik had toen iets van ik wil iets 
doen wat ik kan overzien en waarin 
ik niet afhankelijk ben van een heel 
onduidelijke groep.( ..• ) Ik vind het 
sowieso belangrijk om iets te dóen. 

-· 

Peter: Ik had zelf het gevoel dat we 
helemaal zelfstandig zouden opereren, 
elke basisgroep. Pas later kreeg ik 
het gevoel/besef dat er iets groots 
was georganiseerd, daar moesten we ons 
al dan niet aan aanpassen. Jet: Ik had 
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eerst wel het gevoel dat er een soort 
konsensus moest komen, maar toen hoor
de ik van de grote eegenstellingen op 
de landelijke vergadering, en toen 
had ik niet meer het idee om samen met 
andere groepen iets te bereiken, meer 
met de mensen waarmee JIJ iets gaat 
doen." 

Je kunt basisgroepen dus bekijken in 
verhouding met de omgeving (Ruud) waar
bij het aksent van de strijd ligt op 
de verbreding. Daarnaast kan je basis
groepen zien in hun onderlinge verhou
ding en meer als doel op zich, waar-
bij het doel is een struktuur op te 
bouwen voor de anti-kernenergie beweging 
(Olaf). En dan kan je basisgroepen ook 
nog zien als min of meer losstaande 
groepjes mensen die gewoon iets tegen 
kernenergie willen doen, waarbij de 
aktievorm kan verschillen. (Geert, 
Jet en Peter) De leef- en omgangsvor
men zijn bij zo een zelfstandige groep 
heel belangrijk, omdat je het dan echt 
met elkaar zal moeten doen en niet kan 
terugvallen op een groot, massaal lan
delijk gebeuren. 

basisdemokratie 
Bij de meningen over wat 'basisde

mokratie' nou is, komen dezelfde ver
schillen terug. Als we eerst de ver
houding tussen de basisgroepen tot uit
gangspunt nemen dan zien we dat er 
mensen zijn die basisdemokratie opvat
ten als een methode van besluitvorming. 
Een soort alternatief voor de parlemen
taire methode: "Vanaf het begin heb
ben we gewerkt met het principe van 
de konsensus. Dat betekent, dat alle 
mensen uit alle basisgroepen over alles 
meepraten. Hun besluiten gaan dan naar 
de landelijke vergadering, en daarna 
gaat alles als voorstel weer terug naar 
de basisgroepen, enz. Op die manier 
zijn we tot demokratiese landelijke 
besluiten gekon1en." (Abel uit een 
Amersfoortse basisgroep, uit: "De 
Keivreter", nr 1) 



Anderen vinden dat er helemaal geen 
besluiten genomen hoeven te worden, 
omdat ze de verhouding tussen basis
groepen veel losser zien. Zij leggen 
de nadruk op de zelfstandigheid van 
een basisgroep: "Het verzinnen en uit
werken van de plannen moet in de basis
groepen gebeuren. De groepen hebben 
dus een grote mate van zelfstandigheid 
en vrijheid. Uiteraard is er wel onder
ling uitwisselen van plannen en ideëen. 
Dit gebeurt zowel stedelijk als lande
lijk. Het fijne hiervan vinden wijzelf 
dat je je woede over kernenergie kunt 
gieten in een vorm die bij je past.Er 
is niet één landelijk orgaan dat 
bepaalt wat er gaat gebeuren." (uit: 
'Geen Atoomstroom voor Amsterdam', bro
chure) 

Een andere manier van denken over 
basisgroepen dan in tenren van landelijke 
besluitvorming of landelijke niet
besluitvorming is die manier van denken 
die de interne verhoudingen binnen 
een basisgroep aan de orde stelt.: 
"Ik ben twee of drie keer bij het gro
ningse basisgroepen overleg geweest, en 
vond het moeilijk om in zo'n grote 
groep iets te zeggen. We hebben op het 
overleg een keer in kleine groepjes 
gepraat. Ik ben zelf niet aktief ge
weest met koördinatie of zo iets. (Nyn
ke uit Groningen) 

Maria uit Haarlem vertelt over de lan
delijke vergadering op het tentenkamp: 
"Het waren ook overwegend mannen die 
daar waren in die tent, en ook overwe
gend mannen die het woord voerden. Die 
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kunnen daar dan zo lekker uitgebreid 
gaan staan lullen, terwijl afgesproken 
is om dat niet te doen, maar dan toch 
even hun zegje willen doen. (vraag:} 
Dus als er afgevaardigd moest worden 
waren dat meestal mannen ? Maria : 
Ja ik denk van wel. 

Lily en Annalies van Distel (Groningen) 
"Ik denk wel, dat er in heel veel ver
schillende linkse aktiegroepen de 
pretentie bestaat dat het feminisme 
voor hun belangrijk is, dat vrouwen 
een andere rol spelen, en dat dat een 
onjuiste pretentie is. Dat ervaar ik 
helemaal niet zo. Vrouwenonderdrukking 
verloopt dan vaak ook veel subtieler, 
ligt niet zo zwart-wit." 

in de aktie 
De verschillende opvattingen over 

basisdemokratie en de verschillende 
uitgangspunten over de verhouding 
tussen basisgroepen onderling kwam het 
meest pijnlijk naar boven in de aktie 
zelf. De demokratles genomen landelijke 
besluiten, de 'afspraken', werd de ene 
blokkeerder opgelegd door de andere . 
In de evaluatie van het LEK wordt 



al aangegeven dat dit eenheidsidee de 
funktie kreeg van een orde dienst. 
Alleen heette het niet zo. In tegen
stelling tot het LEK is Gerrit (Amster
dam) niet zo positief over deze vorm 
van'basisdemokratie'. 

De evaluatie in het LEK- bulletin 
luidt als volgt : "Door de basisgroepen 
werd uiteindelijk gekozen voor het 
zogenaamde in principe geweldloos kon
sept . Feitelijk betekende dit dat de 
aktie volstrekt gewel dloos zou moeten 
verlopen . De opzet van de voorbereiding 
-basisgroepen- bleef gedurende de hele 
aktie gehandhaafd. Alle besluiten moe
ten vooraf in de basisgroepen doorge
sproken worden. Dit betekende urenlange 
diskussies, maar tegelijkertijd een 
grote mate van betrokkenheid en ver
antwoordelijkheid van de aktievoer
ders voor het verder verloop van de 
aktie. Als voorbeeld mag gelden, dat 
vanuit de 'aktieleiding' het voorstel 
kwam om de blokkade op te heffen op 
zondagavond, waarna de basisgroepen 
bij bekendmaking antwoordden met een 
massale toeloop naar de drie blokkades: 
het voorstel werd daarmee 
ongedaan gemaakt. Ook meer radikalen 
werden door diskussies e.d. in de hand 
gehouden. Het vermaleide ordedienst 
systeem bleek niet nodig."(LEK- bulle
tin november 1980) 
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Gerrit zegt hierover : "De basis
demokratie binnen Ookruit bestaat op 
de eerste plaats uit het feit dat On
kruit geen centrale lijn heeft, in 
die zin dat er geen principes zijn , 
waar iedereen zich aan dient te houden. 
Iedereen maakt voor zichzelf uit wat 
ie doet en wat niet. Je overlegt 
gezamenlijk wat voor akties je gaat 
doen en waarom je tegen mi l itarisme 
bent. Ik denk dat dat een heel primaire 
vorm va.n basisdemokratie is. In 

Dodewaard is de basisdemokratie van-
uit de basisgroepen opgebouwd. Die basis 
groepen worden op een gegeven moment 
een parlement die dingen verbieden, die 
zeggen dat ik een bepaalde blokkade 
niet op mag , hoewel ik daar ook als 
aktivist ben. Die zeggen dat ik ergens 
niet mag lopen, omdat dat niet is 
afgesproken, Dat is een vorm van basis
demokratie, waar ik in Dodewaard nogal 
mee in konflikt gekomen ben. " 

Als we nu terugkijken naar het begin 
van dit verhaaltje over basisgroepen, 
blijkt dat er van de aanvankelijke 
doe l stelling van basisgroepen hier en 
daar niet veel over bleef. In plaats 
van kreatieve en zelfstandige groepjes, 
waarin de mensen elkaar steunden , 
gingen nu de mensen elkaar onder het 
motto van ' solidariteit' verwijten 
maken en afschilderen als onechte 
aktievoerder . ( en bv. als relschopper) 
In hoeverre was er een centrale lijn, 
en ook : welke groepen waren er kenne
lijk dominant, zodat zij de lijn konden 
bepalen ? 



waarom en hoe tegen 
kernenergie 

Het idee van basisgroepen en basis
demokratie kwam voort uit de eis dat 
je meer greep wilt krijgen op je 
eigen leven.Je voelt je bedreigd 
door kernenergie en je voelt je 
machteloos tegenover zo'n technologiese 
ontwikkeling. Door iets te gaan doen, en 
aktie te ondernemen samen met anderen 
krijg je meer greep op je omgeving. 
Op het moment waarop je aktie voert 
en je gaat organiseren geldt net zo 
goed dat iedereen invloed moet kunnen 
hebb~n op het gebeuren. 
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De motivatie van Rigtje uit 
Groningen (Alarm Atoornplannen) om tegen 
kernenergie te knokken is: 
systeem ongr{)-pbA~ n~wP.?.en dat het 

aar is geworden.rk 
voel heel konkreet de dreiging die 
uitgaat van atoomwapens en atoomenergie, 
als bedreiging van het menselijk 
bestaan ." 

In de organisatie van je aktie 
laat je in feite zien hoe je wilt dat 
de maatschappij georganiseerd moet 
worden . "Je staat ervoor dat mensen 
op basis van hun eigen ontwikkeling 
en ervaring zelf bepalen wat ze willen 
met in dit geval kernenergie. Dat 
betekent dat ze de kans krijgen om 
dingen door te praten , en op hun eigen 
nivo een strategie kunnen ontwikkelen. 
Daarom vind ik de basisdemokratie 
in het kader van deze aktie niet 
alleen een middel maar tegelijkertijd 
een doel. (Bärbel uit Arnhem)" 

Je wilt kernenergie de wereld uit, 
maar je wilt ook dat die wereld er 
anders uit gaat zien. Zolang er nog 
gif in de grond en in de lucht zit 
kun je niet beslissen over hoe je 
je leven wil gaan inrichten. Een 
beginnetje is vast als je in je akties 
wat laat zien van die andere manier van 
leven. Liesbeth (Indiese buurt Amsterdam 
vertelt over haar rnanier van akties doen. 
"Het geeft aan dat je een alternatief te 
bieden hebt, als een aktie een beètje 
vrolijk is. Wat je uitstraalt heeft 
dan misschien meer effekt dan dat ene 
stenciltje. Vrolijkheid in de aktie 
heeft best veel effekt . Net als bij 
kraken, waarbij ik ook meer let op 
de sfeer waarin het gebeurt dan het 
kraken zelf. " 



Door het zelf te doen, biedt je een 
alternatief. Dat geldt ook voor het 
ontwikkelen van alternatieve energie
bronnen. Julia (Indiese buurt, 
Amsterdam) ziet voor de anti-kern
energiebeweging onder bepaalde voor
waarden wel mogelijkheden om 
invloed uit te oefenen op de 
ontwikkeling van alternatieve energie. 
"Ik vind het goed als de akb gaat 
werken aan alternatieve energie, maar 
ik denk dat daar al tien jaar aan 
gewerkt wordt. Philips heeft de 
zonne-kollektoren bij wijze van spreke 
al klaar, en ze wachten alleen af tot 
de markt gunstig is. Daarom vind ik 
het veel effectiever als je zelf 
dingen gaat uitvoeren, of juist tegen 
te houden, zonder af te wachten wat 
het parlement daarvan vindt. (Liesbeth:) 
Ik ga waarschijnlijk zelf een windmolen 
bouwen". 

Het alternatieve van de energiebron 
zit 'rn dus evengoed in de rnanier 
waarop ze gewonnen en gebruikt wordt. 
Net zomin als zonne-energie een 
dernokratisering van het bedrijfsleven 
inhoudt, zo min houdt de parlementaire 
besluitvorming in dat er ook werkelijk 
sprake is van demokratie. Zowel de 
vorm van onze eigen organisatie 
in basisgroepen als de vorm van de 
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aktie, buiten-parlementair, geeft 
aan dat de strijd tegen kernenergie 
voor velen een strijd is voor 
een ander soort demokratie. 

basisgroepen en akb 
Sinds de Dodewaard aktie wordt de 

strijd tegen kernenergie niet meer 
alleen gevoerd door speciale 
anti-kernnergie-organisaties, zoals 
de stroomgroepen en het L.E.K. 
Vele nieuwe basisgroepen werden 
opgericht. Deze groepen hebben 
zo hun eigen inbreng bij de in
vulling van motivatie en aktie tegen 
kernenergie. Zoals hiervoor al 
aangegeven ging het veel mensen om 
een andere vorm van demokratie, 
waarmee zij al bezig waren geweest 
in andere groepen en bewegingen. 
In Dodewaard kozen we voor de vrorn van 
de direkte aktie. We pikken het niet 
langer dat er beslissingen over ons 
hoofd heen genomen worden. 

Geert uit Groningen, basisgroep 
Dovenetel: "Het is een belangrijke fase 
in de akb. Buitenparlementaire 
aktie is al zo oud als het parlement, 
maar in de akb is het de eerste keer 
dat die buiten-parlementaire aktie 
op zo grote schaal plaatsvindt. 
Mensen die anders demonstraties lopen 
zijn nu een fase verder. Dat er 
zoveel mensen de stap naar de buiten
parelementaire aktie hebben gezet 
geeft een groei aan van de akb. Dat 
geeft me wel weer hoop." 

De'traditionele' akb organisaties 
voerden de strijd tegen kernenergie 
vooral op basis van techniese 
kennis en argumenten. Steeds meer en 
meer komen daar 'maatschappelijke' 



argumenten bij. De organisatie 
in basisgroepen en de vorm van de 
direkte aktie laten zien dan het nu 
ook gaat om een andere vorm van 
demokratie, dan die besluitvorming die 
op het moment kernenergie verdedigd. 
Mensen vanuit deze strikte anti
kernenergie groepen zijn dan ook lang 
niet altijd zo positief over 
deze inhoudelijke verbreding van de 
anti-kernenergie beweging. 

Peter uit Amsterdam (aktief be
trokken bii de aktie 'Dodewaard Anders' 
van Milieudefensie) vertelt over de 
basisgroepen in ~~sterdam: 
"Het viel me op dat op de eerste 
bijeenkomst van Amsterdam er voor 
zover ik ze ken, negentig procent 
krakers zaten. En bijna niemand 
van het amsterdams energie-komitee, 
of de oude energiebweging. Alleen 
Dave van Milieudefensie. Ik vond 
dat best eng. Ik wil niet beweren dat 
ze niets van kernenergie afweten, 
maar ik heb zo het vermoeden dat ze 
meer aangetrokken worden door de 
aktie-methode dan door de 
strijd tegen kernenergie." 

Het vermoeden van Peter lijkt 
wel te kloppen. De waardering van 
deze verbreding wisselt natuurlijk nogal 

Vanuit de ervaringen van mensen 
met allerlei misstanden, zoals 
woningnood, vrouwenonderdrukking, 
militarisme etc, wordt de strijd 
tegen kernenergieverbonden met 
kritiek op de organisatie van de 
maatschappij. De mensen van de BAN 
in Leeuwarden zeggen bijvoorbeeld: 
Elvira: " We gaan ook bezig met 
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het Leeuwardens energiebedrijf. In 
het voorjaar is er een aktie geweest 
tegen de atoomschuilkelder die toen 
geopend werd. We proberen een link te 
leggen tussen atoomwapens en kern
energie, b.v. bij akties tegen de 
vliegbasis. Er zijn ook mensen die 
het militarisme ermee in verband 
brengen. Militarisme is gewoon nodig 
om kernenergie te verdedigen. (zie 
Brokdorf, typ.) Appie:) Ik denk 
dat de BAN zich zou moeten verbreden, 
b.v. samen met Onkruit tegen 
atoomkoppen. De aktievormen van BAN 
en Onkruit sluiten elkaar helemaal 
niet uit. Ik vind het best goed 
om tegen militaire objekten wat 
hardere middelen te gebruiken , 
terwijl je in een BAN aktie geweldloos 
bent. " 

Omdat velen al op andere punten 
dan kernenergie probeerden andere 
akties te voeren en te experimenteren 
met organisatievormen, sloot het 
basisgroepen ideed prima aan. 
Met de bestaande groepen hoefden Z1J 
alleen maar op de aktie in te springen. 
vanuit deze groepen als b.v. krakers 
en vrouwengroepen, komt juist ook 
weer een nieuwe inbreng in 
de manier van denken over organisatie 
en aktie. 
Liesbeth uit de Indische buurt in 

Amsterdam: Voor de akb is het misschien 
wel iets nieuws, die basisgroepen, 
maar eigenlijk werkt het hier al 
jaren zo. Zo zijn we ook naar 



Dodewaard gegaan , als kraakgroep. " 
Petra van de vrouwengroep in Haarlem: 

"Tsja misschien was het wel zo dat 
er meer vrouwen dari mannen waren in 
Dodewaard (~ .a .v. een artikel in 
Serpentine) . Mischien was het zo 
omdat je hier als groepje naar toe 
ging, dat dat juist veel vrouwen 
een kans gaf om te gaan. (Maria:) 
Ik denk ook dat het komt omdat de 
akb niet zo'n partij-politiek wereldje 
is , een bolwerk wat al jaren door 
mannen bezet en opgebouwd is. En de 
anti- kernenergie beweging is toch 
een beetje een anarchistische 
beweging van de laatste jaren. Omdat 
die niet zo lang geleden gestart is 
Z~Jn er dus steeds vrouwen bij 
geweest die een duidelijke plek hebben. 
Met die anarchistische t rekjes hebben 
vrouwen in elk geval meer kans om er 
in te komen . Ik denk dat er in de 
vrouwenbeweging, nou ja 'vrouwenbeweging 
in elk geval hier, toch een ontwikkeling 
is om je meer met dit soort dingen 
bezig te houden, als kernenergie. Een 
jaar geleden was dat nog niet zo erg." 

z evenaar's story 
Er waren toch ook nog genoeg groepen 

die speciaal vanwege de Dodewaard-actie 
werden opgezet. Ook deze groepen 
waren anders dan de bestaande anti
kernenergie organisaties. In de 
plaats Zevenaar deed zich een typerende 
situatie voor: de bestaande organisatie 
zag de aktie niet zitten en trok 
zich terug van de organisatie. zo 
wordt het opzetten van basisgroepen 
ook noodzakelijk. (eenzelfde geval 
deed zich voor in Den Bosch.) 
Hans vertelt over het wel en wee van 
de basisgroep waar hij in zit: 
"Ik denk dat het LEK bijvoorbeeld en 
allerlei partijen die daarin vertegen
woordigd waren, zich best wel gepasseerd 
hebben gevoeld door de hele aktie, 
als gesprekspartner . Dat was op 
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landelijk nivo merkbaar en ook in 
Zevenaar • Juist omdat wij werkten 
met basisgroepen kon het LEK niet 
aan de top funktioneren . Zo was onze 
struktuur niet. Daardoor stonden dat 
soort groepen buiten spel en waren 
ze gedwongen zelf basisgroepen op te 
richten. Bij ons in Zevenaar had je 
de initiatiefgroep . Die bestond 
al ruim een jaar, en was voort
gekomen uit de laatste Kalkar
demonstratie . De groep was meer een 
soort platform. Verschillende 
mensen van politieke partijen in 

Zevenaar en ook loslopende mensen 
waren daarin vertegenwoordigd. Toen 
die Dodewaard-aktie ter sprake kwam bleek 
dat de meeste mensen binnen die groep 
daar niets voor voelden, of het naar 
de achetrban niet konden verkopen. 
We wilden iets doen op het gebied van 
Dodewaard en toen moesten we dat dus 
maar los van die initiatiefgroep doen . 
Toen is er de eerste bijeenkomst geweest 
van mensen die toevallig op het 
Pinksterkamp waren , van mensen in 
Zevenaar. 
Daar is de basisgroep toen uit ontstaan. 

En op het moment dat de basisgroep 
van start ging gingen er vier of vijf 
mensen uit de initiatiefgroep daar-



aan meedoen. Dat waren de mensen die niet 
namens partijen daar in zaten. De 
initiatief groep viel daardoor stil. 
Die heeft vanaf dat moment niet 
langer echt gefunktioneerd. Er is 
nog enkele diskussie geweest over de 
houding die de groep moest innemen 
tegenover de aktie. Dat ging heel 
moeilijk. D'66 dreigde eruit te stappen 
als er niet een soort van afwijzing van 
de aktie zou komen. Anders zouden 
ze mede verantwoordelijk gesteld worden." 
worden." 

DEZE FOLDER WERD UITEINDELIJK NIET 
AAN DE M.E. UITGEDEELD: 

Het gaat vandaag om de democratie 

Dezer dagen willen een aantal mensen, tegen alle democra
tisch genomen besluiten in, actie voeren om de kerncentrale 
in Dodewaard tot sluiten te dwingen. Deze groepen nemen 
met deze actie het recht in eigen hand. In een democratische 
samenleving, als de Nederlandse is, is dat ontoelaatbaar. Alle 
grote politieke partijen in de Tweede Kamer hebben dat 
vorige week nog duidelijk en onomwonden verklaard. Het 
gaat dezer dagen dan ook niet om de kernenergie. 
Onze democratie zelf wordt aangevallen. 

Wij hopen dat én de vrijheid van meningsuiting ~n de vrijheid 
om te werken beide verworvenheden van onze democratie, 
zonder veel moeilijkheden, samen zullen kunnen gaan. 

Directie N. V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale 
Nederland 

I \\ -· v: tt Roy...d• 
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In een niet-parlementaire aktie is 
de rol van politieke partijen 
vanzelf uitgespeeld. Maar om zonder 
politieke partijen te werken, betekent 
nog niet gelijk dat je al ee.n vol
komen alternatief hebt. Juist alle 
diskussies in en tussen de basisgroepn 
geven aan dat iedereen druk bezig is 
met het ontwikkelen van 'nieuwe' 
organisatie-vormen en vormen van 
politiek. 

Ook leefde er in de basigroepen een 
verschillend idee over hoe nou een 
beweging zou moeten werken. Met 
name speelden de diskussies rond 
' de verbreding'. 



verbreding in soorten 
De kritiek van politieke partijen en 

andere groepn op de Dodewaard-aktie 
luidde dat het voeren van hardere 
akties vervreemding van de bevolking 
veroorzaakt en verbreding tegenhoudt. 
(zie ook hoofdstuk 7). 

Hiermee wordt een soort van 
verbreding bedoeld die gericht is op 
'de bevolking' en de publieke opinie, 
de media etc. Voor veel organisaties 
zijn cijfers altijd belangrijk geweest: 
hoeveel procent is er tegen kernenergie, 
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hoeveel mensen hebben we dit keer naar 
een demonstratie gekregen. 

De basisgroepen kozen juist voor 
het middel van de direkte aktie, om
dat de meerderheid van de bevolking 
tegen kernenergie is, terwijl de 
kerncentrales gewoon doordraaien. 

Het ging in de Dodewaard-aktie ook om 
kritiek op de parlementaire besluit
vorming en recht op verzet, het oefenen 
in andere manieren van leven en 
demokratie. 

Bestaande groepen die al met dit soort 
onderwerpen bezig waren zijn andere 
progressieve bewegingen naast de 
anti-kernenergiebeweging: vrouwen
beweging, kraakbeweging, pacifisten, 
Onkruiters, affijn het bekende rijtje. 

In deze zin is er een inhoudelijke 
verbreding van de anti-kernenergie
beweging op gang gekomen. Dat lijkt 
ook wel nodig, volgens Hans van de 
Duinkerkenstraat in Groningen: 
"De strijd tegen kernenergie alleen 
is niet een handvat voor maatschappij
verandering. Ik denk dat we kernenergie. 
eerder kwijt zijn dan het kapitalisme. 
Trouwens er zijn mensen die beweren 
dat de kolenlobby op dit moment 
sterker is dan de atoomlobby ooit 
geweest is." 

Al is de atoomlobby misschien 
evengroot als de gemiddelde basisgroep, 
deze heren hadden geen problemen met 
verbreding. Door onze activiteiten 
komt daar wel verandering, en is 
de VNO nu een informatie-karnpagne 
voor kernenergie gestart. 

Voor sommige mensen gaat het bij 
verbreding om het 'winnen' van de 
publieke opinie en om stemmen bij 
verkiezingen, voor andere gaat het 
om een direkte aanval op atoom
instellingen, en dan tot slot is er 
een soort tussen-positie: 
tussen kamerbreed en kommando-groep: 
" Voor mij is het in elk geval 
meer dan 'wat je zelf goed vind'of zo. 
Een aantal mensen die ik dan tot 
progressief naderland reken, wil ik , 



als de kranten het niet doen, op zi jn 
minst zelf kunnen uitleggen en 
begrijpelijk maken waarom ik iets 
doe. En dat gaat wel verder dan mijn 
eigen vriendenkring. Ik heb het gevoel 
dat als alleen de mensen uit mijn 
eigen vriendenkring er iets van 
begrijpen en niemand daarbuiten , 
dat er dan toch iets niet klopt . " 

Al l e soorten en maten in verbreding 
zijn terug te vinden, vaak ook als 
achtergrond van allerlei verschillende 
diskussies. Zie daarvoor de 
volgende hoofdstukken . 
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hoofdstuk 5 

besluitvorming en praktie se 
Het voorstel tot een terreinbezet

ting bracht een heleboel mensen ertoe om 
zich op een andere manier tegen kern
energie te organiseren . In het vorige 
hoofdstuk is er al uitvoerig op ingegaan 
hoe en waarom er in de verschillende 
steden en dorpen basisgroepen werden 
opgericht . Hieronder willen we de prak
t i ese organisatie op landelijk nivo -
voor en tijdens de aktie - behandelen, 
evenals de diskussies die hierover ge
voerd zijn. Zowel de besluitvormings
struktuur (het landelijk overleg, blok
kade- overleg en de rol van de radio) als 
de taakgroepen (plangroep , kommunikatie
groep , koördinatie- groep , persgroep en 
de techniese groep) komen aan de orde . 

inleiding 
Alles begint bij het Pinksterkamp 

(24-25 mei ' 80), zo ook dit hoofdstuk . 
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• • organisatie 
Op dit kamp worden de adressen van de op
gerichte basisgroepen verzameld en 
schrijven mensen zich in op de ver schil
lende taakgroepen. Op het eerste lande
lijke overleg van 14 juni wordt er ge
praat over de besluitvorming. "Er zal 
zoveel mogeli jk gestreefd worden naar 
konsensus. Dit omdat de landelijke ver
gadering i n principe voor iederee n toe
gankelijk is, waardoor beslissingen in 
de vorm van 'de helft plus één ' onmogelijk 
zijn . Op de ver gadering zal er gepraat 
moeten worden over : 
- de vorm en t i jdstip van de aktie 
- de manier waarop we ons doel via deze 
aktie kunnen bereiken, de mate van 
geweld e.d." 

Op deze 14e juni wordt ook de organi
satiestruktuur en daarmee, de besluit
vormingsstruktuur vastgesteld. 



Deze struktuur ziet er als volgt uit: 
(uit Onderstroom 30) 

De taakgroepen die in het leven geroepen 
worden zijn de kommunikatiegroep, de 
teohniekgroep, de persgroep, de juri
diese groep en de plangroep. Wat deze 
groepen precies doen en uit welke mensen 
ze zijn samengesteld komt bij de behande
ling van de afzonderlijke taakgroepen la
ter in dit hoofdstuk aan de orde. (m.u.v. 
de juridiese groep) 

Deze struktuur zou een zo demokratles 
mogelijke besluitvorming moeten garande
ren. De wardelijkheid zag er echter an
ders uit. De landelijke aktiviteiten 
hadden namelijk gedurende de 2 zomer
maanden bijna stil gelegen. Het is de 
23e augustus eer de volgende landelijke 
vergadering gehouden wordt . En er was 
maar een spaarzaam deel van de basisgroe
pen voor de zomervakantie bij elkaar 
geweest . Er ontstond dan ook een twee
zijdige druk op de organisatie van de 
aktie. Enerzijds was er ons eigen ulti
matum aan de regering om ae centrale 
voor eind september te sluiten, waarna 
we direkt over zouden gaan tot een blok
kade/bezetting. Aan de andere kant moest 
er snel duidelijkheid komen over ons 
plan, zodat zoveel mogelijk mensen mee 
konden doen en wisten waar ze aan toe 
waren. Deze druk zorgde er echter niet 
voor dat het duidelijk werd hoe de aktie 
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er uit moest gaan zien. Olaf van de 
plangroep: "Vanaf het eerste tenten
kamp kwamen we met een heel idealis
tles idee van basisdemokratie. We wis
ten al'lemaal: we gaan het terrein van de 
centrale op, mapr hoe?? Dat wordt in de 
basisgroepen bedacht en vervolgens 
via de regio's via het landelijk over
leg tot een plan versmolten. Op die lan
delijke vergadering ble~k echter dat 
de meeste basisgroepen in een vicieuze 
cirkel terecht gekomen waren: 'we moeten 
gaan praten over een konkreet plan, maar 
we kunnen niet konkreet praten als er 
geen konkrete feiten op tafel liggen". 

Wat was er dan fout gegaan? De plan
groep, die een aktieplan zou ontwerpen, 
komt' pa.s eind augustus voor het eerst 
bij elkaar en legt begin september 
haar koncept aktieplan op de landelijke 
tafel. De tijd begint dan al te dringen; 
het zou nog maar 6 weken duren voor de 
aktie van start zou gaan. 

In deze weken worden nog 5 landelijke 
vergaderingen gehouden, waar nog heel 
veel besloten moet worden. Het gros van 
de basisgroepen moet nog gevormd worden. 
En daa.rnaast speelt nog eens het pro
bleem dat zij gekonfronteerd worden met 
3 verschillende plannen en het afscheid 
nemen van het voorstel tot terreinbezet
ten. Zonder dat duidelijk wordt wat er 
dan wel gaat gebeuren. Iets wat wel vast 
staat is het streven naar konsensus op 
de landelijke vergaderingen en bij de 
taakgroepen. 

NRC-Handelsblad 15-9-'80 

Actie Dodewaard 
'principieel geweldloos' 



Goed, eind september wordt het vanuit 
de krant(!) duidelijk dat het een geweld
loze blokkade gaat worden, al dan niet 
symbolies. Maar hoe neem je tijdens een 
aktie met 200 basisgroepen besluiten? 
Er zouden 3 blokkades komen met een blok
kade-overleg om de voortgang te bespre
ken. Vooraf zou er nog een landelijke 
vergadering zijn waar de laatste aspek
ten doorgepraat moesten worden. De kom
munikatie tussen het blokkade-overleg, 
het tentenkamp en de blokkades zelf zou 
verlopen via portofoons, 27 MC-bakkies 
en de FM-radio. In het blokkade-
overleg zouden 5 vertegenwoordigers 
bijeen komen, die de informatie over 
de gang van zaken op de blokkades 
door zouden spreken en adviezen zou-
den geven. Deze zouden over de radio 
bekend gemaakt worden. 

Dat was in het kort hoe de organi
satie- en besluitvormingsstruktuur 
eruit zou moeten zien. Hieronder werken 
we de afzonderlijke aspekten apart uit, 
om te beginnen met de struktuur in zijn 
geheel. 

basisgroepen versus 
aktieleiding 

He, he, Eindelijk mochten we het al
lemaal zelf beslissen. Mochten we zelf 
bepalen wat we met de aktie wilden en 
hoe we dat gestalte wilden geven. Iedere 
basisgroep zou haar eigen verantwoording 
dragen voor de gang van zaken. De basis
groepen zouden voor hun eigen publiciteit 
zorgen, iedereen kon meedraaien in de 
diverse taakgroepen, steden konden hun 
eigen plannen ontwerpen en ter diskussie 
voorleggen etc. En de radio zou dus nood-
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zakelijkerwijs een neutraal kommunikatie
middel zijn. 

Maar ••• We gingen wél met z'n allen 
naar Dodewaard, met allemaal dezélfde 
uitgangspunten in ons achterhoofd. We 
zouden ons bijna eender gedragen. Dit 
werd de mystieke formule waarmee we de 
centrale in Dodewaard stil zouden leggen. 
En met deze formule waren de diverse 
tegenstellingen verkrampt samengeperst 
in het eenheids-idee, in de massa-aktie. 
De organisatie-, en besluitvormingsstruk
tuur bleek een symboliese kettingbot
sing te worden. Fred {Middelburg): 
"Er waren grofweg twee ideëen over hoe 
zo'n organisatie moest funktioneren. 
Aan de ene kant mensen die zeiden dat 
de basisgroepen de plannen moesten ma
ken en die uiteindelijk ook zelf de ver
antwoordelijkheid moesten hebben voor 
wat ze doen. En aan de andere kant men
sen die zeiden er moet één centraal plan 
komen, waar iedereen zich aan houdt met 
principe-uitspraken, waar groepen ook 
niet buiten mogen gaan". 

Het was dit streven naar het maken en 
uitvoeren van één centraal plan dat de 
meeste bezwaren opriep. 

konsensus 
Het bleek alleen al ontzettend moeilijk 

om een zekere mate van konsensus over 
het plan te bereiken. Hoewel een grote 
mate van overeenstemming wel belangrijk 
geacht werd, werd er tijdens de lande
lijke vergaderingen niet tot nauwelijks 



mee gewerkt. Pieter (Groningen-Ontstemd): 
"Het uitgaan van konsensus en van basis
groepen is meer dan het werken met een 
koerier. Het is een manier van met el
kaar omgaan. Het zoeken van overeenkom
sten is moeilijke.r dan het snel uit
spreken van verschillen. Die manier van 
diskussiëren ging ons na een paar keer 
oefenen best wel goed af, maar landelijk 
werkte dat helemaal niet meer, omdat 
mensen daar uit gingen van of er voor 
een bepaald voorstel een meerderheid 
van de helft plus één te vinden was. 
In plaats vanazijn er mensen die hier 
overwegende bezwaren tegen hebben". 

De oorzaken voor het mislukken van 
een zo demokratles mogelijke wijze 
van besluiten op de landelijke ver
gaderingen zijn divers. Enerzijds be
stonden er tussen de verschillende ba
sisgroepen zulke grote tegenstellingen 
dat overeenstemming daardoor alleen al 
onmogelijk werd. Jet (Amsterdam): 
"Ik had eerst wel het gevoel dat er 
een soort konsensus moest komen, maar 
toen ik hoorde van die grote tegen
stellingen bij de landelijke verga
deringen had ik niet meer het idee om 
samen met andere groepen iets te berei
ken. Meer met de mensen waarmee JIJ iets 
gaat doen". Anderzijds bleek het 'Den 
Uyl effekt' niet uit te bannen te zijn: 
het was voor 'vertegenwoordigers van de 
basisgroepen' moeilijk om op de lande- · 
lijke vergaderingen de ideëen van de ba
sisgroepen te vertalen en vast te houden. 
Auke (Utrecht): "Degene die naar de lan
delijke vergadering ging kreeg een soort 
mandaat. \'le verwachtten dat hij min of 
meer de mening van de basisgroep zou 
weergeven en een soort toehoorder zou 
zijn, die terug zou brengen in de ba
sisgroep wat er op de landelijke verga
dering besproken werd. In de praktijk 
kwam het er toch vaak op neer dat je 
vanuit je eigen gevoelens en ideëen re
deneerde en vanuit wat je net op dat mo
ment belangrijk vond". 

Inderdaad. Het is ook moeilijk om het 
nog verse ideaal van alles gezamenlijk 
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besluiten in zulke grote massa-bijeen
komsten te realiseren. Nynke (Groningen): 
"Ik vond de lnterne besluitvorming tij
dens de aktie wel slecht gaan, maar het 
is ook heel moeilijk. Aan de andere kant 
is het ook wel heel leerzaam: hoe ga 
je met informatie om. Je merkt dat het 
moeilijk is om echt demokratles te wer
ke.n, demokratles bes lissingen te nemen" 
De kritiese beschouwingen die in de in
terviews naar boven zijn gekomen op het 
slechte funktioneren van de landelijke 
vergaderingen blijven over het alge
meen steken in algemene termen. Zo van 
eenheid schijnt niet te kombineren te 
zijn met verscheidenheid. 
Bob (Amsterdam): "Dat zoeken naar de 
eenheid leidt uiteindelijk tot een 
minimale overeenstemming en tot het 
afremmen van alle groepen die iets 
anders willen dan dat perfekte mini
mum". Liggen de oorzaken echter niet 
dieper dan het feit dat iedereen zijn 
of haar eigen ideeën heeft die gerea
liseerd moeten worden? Ligt het niet 
in het feit dat er binnen de anti
kernenergie beweging - en in dit geval 
bij de basisgroepen - weinig overeen-



stemming is over waar we met onze strijd 
in de toekomst naar toe moeten? En een 

ontbreken van een zekere mate van over
eenstemming over de stappen die we 
moeten ondernemen? Een voorbeeld uit 
een aktie-vergadering ('79} in Basken
land geeft aan dat het best mogelijk is 
om gezamenlijk te bepalen wat er moet 
gebeuren. 300 S 400 Onafhankelijken (!) 
bespreken nog op de dag voor de slotma
nifestatie of zij al dan niet tot de 
centrale op zullen rukken. Ondanks dat 
de meesten al een 12-daagse voettocht 
door Baskenland achter de rug hebben en 
de vermoeidheid van de gezichten te 
lezen is, duurt deze vergadering 5 uur 
lang, zonder onderbreking . En iedereen 
heeft de mogelijkheid zijn of haar woord-
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je te doen. Iedereen die ook maar poogt 
de spreker/spreekster in de rede te val
len wordt uitgefloten. Zelfs op de slot
dag zelf gaat de diskussie voort tussen 
voor- en tegenstanders. Nu met 20.000 
mensen. Men neemt dan ook de beslissing 
om niet naar de centrale te gaan . Het is 
te gevaarlijk . Rondom de centrale waren 
2000 man van het schietgrage volkje van 
Policia Armada en Guardia Civil samenge
trokken . De manifest atie wordt een mas
sale happening waarbij niet alleen slui
ting van Lemoniz geëist wordt, maar tevens 
vrijlating van alle politieke gevangenen 
en terugtrekking van de door r.tadrid ge
stuurde troepen . 

Heel wat anders dan de landelijke ver
gaderingen voor Dodewaard, waar het 
motto van elkaar afkappen hoogtij viert. 
Bärbel (Arnhem): "Het was inderdaad zo 
dat als er gereageerd werd dan werd er 
op zo een hele akelige m.anier bovenop 
gesprongen. Ik zat er vaak met zo een 
gevoel van nou ja, we zijn toch soli
dair. Maar er werden gewoon mensen om
stebeurt afgemaakt. God, je zou wel 
goed moeten nadenken in hoeverre dat 
weer zijn oorzaken heeft in onduide
l ijke kaders, vrijheid, geen vrijheid, 
in de vorm waarop er vergaderd wordt. 
Maa.r ik denk dat er aan alle kanten 
ontzettend slecht is vergaderd". 
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besluiteloosheid 
Het was niet alleen moeilijk om 

konsensus te bereiken; er werden 
zelfs tot êên week voor de aktie 
geen besluiten genomen. Rolf (Arn
hem): " Ik denk niet zozeer dat de dis
kussies elke keer terug kwamen. Het 
probleem was, dat in feite geen enkele 
diskussie werd afgerond, waarover een 
besluit genomen moest worden. Dat is 
tot êên week voor de aktie niet ge
beurd" . 

Daarmee lag alweer een probleem op 
tafel . Voor de basisgroepen bleef het 
volstrekt onduidelijk wat er nu precies 
gebeuren ging en waarop ze zich moesten 
voorbereiden . Fred (Middelburg): "On
ze groep is er wel sterk door gefrus
treerd geraakt dat die beslissing zo 
lang op zich liet wachten, waardoor er 
nauwelijks is toegekomen aan inhoude
lijke diskussies . We kunnen rustig zeg
gen dat de hel e zaak een rotzooitje 
is geweest". 
Theo (Vlissingen) geeft aan hoe het 
misschien beter had kunnen gaan: 
"Het was veel beter geweest als al veel 
eerder duidelijk was geworden dat het 
een blokkade zou worden, zodat de or
ganisatie van het begin af erop gericht 
had kunnen zijn. Hoe die zo effektief 
mogelijk te organiseren was" . 

Maar natuurlijk had een onmiddellijke 
keuze voor een b l okkade in p l aats van 
een bezetting tijdens het Pinkster
kamp ook niet de oplossing geboden. 
Zoal s Thee later ook zelf zegt waren 
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de tegenstellingen tussen de basis
groepen veel te groot. "Maar er waren 
teveel extremen, mensen die zeiden 
' principieel geweldloos' en mensen die 
zeiden ' hup , d ' r tegen aan en alles 
mag, behalve atoombommen bij wijze van 
spreken ' .Ik geloof dat er dan toch een 
beslissing genomen had moeten worden. 
En dan waren er misschi en groeperingen 
afgevallen. Daar is men te bang voor 
geweest. Maar dat risiko had men toch 
moeten nemen. Pas als de basisprinci
pes op papier staarr kun je zeggen dat 
groepen vanuit hun verantwoordelijk
heid alles zelf kunnen organiseren. 
Mits ze die en die lijn aanhouden, want 
dat is landelijk afgesproken. Maar als 
je zegt ' iedere groep zijn eigen ver
antwoordelijkheid en we zien nog wel hoe 
het loopt ', dan kan het niet anders dan 
een puinhoop worden". 



Een van de besluiten die beslist ge
nomen had moeten worden betrof het be
eindigen van de aktie. Louise (Gro
ningen-Duinkerkenstraat): "Het zat er 
van tevoren al in dat er geen hélder 
besluit genomen kon worden over de ak
tie, omdat het al of niet ultimatief 
zijn, in het midden gelaten was. Het 
zou nooit een konstruktief besluit 
zijn. De kater zat er gewoon ingebak
ken, omdat we niet wilden beslissen 
wanneer we zouden ophouden". Dave 
(Amsterdam-Milieudefensie) vult dit 
aan met: "Je zult ook moeten bespreken 
wat je zult doen als de ME de blokka
des wil opruimen. Ook dat is niet vol
doende besproken op de landelijke ver
gaderingen". Er waren slechts afspra
ken binnen welke kaders de aktie ge
voerd moest worden. Onduidelijkheid 
bleef bestaan over de meest belang
rijke aspekten van de uitvoering van 
de aktie. Auke (Utrecht): "De vol
strekte vaagheid van de landelijke 
vergaderingen. Er was dus een tegen
stelling tussen enerzijds een vaag
heid en anderzijds strenge afspra
ken, die nagekomen moesten worden". 
Maar hoe kan het ook anders als je 
binnen 6 landelijke vergaderingen 
(5-6J 23-8; 13-9; 28-9; 5-10; en 12-
10 waren de data's) met ca. 35 ver
schillende steden en dorpen - het 
aantal basisgroepen nog daar gela-
ten - overeenstemming moet vinden 
over de uitvoering van zo een nieuw 
soort aktie. 
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landelijk overleg als 
beslissings een trum 

De kritiek ging echter ook veel 
verder dan dat er vrij veel ondui
delijkheid bleef bestaan over hoe de 
aktie eruit moest gaan zien. Het feit 
dat het landelijk overleg een beslis·· 
singsbevoegdheid had riep ook een storm 
van protesten op. Met name omdat het 
over de bestaande tegenstellingen 
heen zou walsen. Mirjam (Amsterdam): 
"Ik zeg niet dat je geen overleg moet 
hebben, maar het lijkt op de funktie 
die het stedelijk overleg kraakgroe
pen in Amsterdam heeft. Het gaan zich 
verinstitutional~seren. Dat kan haast 
niet anders, zeker als het, zoals in 
Dodewaard een bêpaalde beslissingsbe
voegdheid heeft. Zo'n hele opzet, met 
een beslissend landelijk overleg en 
een uitvoerende landelijke plangroep, 
met binnen dat landelijk overleg 
bepaalde onoverkomelijke tegenstel
lingen, deugt niet en kan niet deugen". 
Bob (Amsterdam) illustreert deze uit
spraak aan de hand van de akties 
rond de Groote Keyser (zomer '80): 
Doordat men vond dat de Keyser, met of 
zonder bewoners overeind gehouden 
moest worden, kwam men in net zo'n 
situatie als het landelijk overleg. 
zo werden beslissingen genomen over 
de stedelijke tegenstellingen heen. 
Het overleg op zich was dus niets 
slecht, wel dat het beslissingsbe
voegdheid had. Het probleem was ook 
dat op het landelijk overleg aller
lei mensen daar maar zaten te lullen, 
vertegenwoordiging zaten te spelen, 
die vervolgens heel weinig betrokken 
zijn bij allerlei taakgroepen, bij het 
uitvoeren van de besluiten die ze ne
men. Een soort parlement met ambte
naren dus. Dat is een van de grote 
frikties. Dat kan helemaal niet". 
Veeleer zou het landelijk overleg 



moeten funktioneren in de letter
lijke betekenis van het woord. Aart
Jan (Amsterdam): "Het landelijk over
leg is goed als het een overleg is: 
informeren, stimuleren". En Bob (Am
sterdam): "Het landelijk overleg als 
minimale koördinatie, zodat de groepen 
elkaar niet in de wielen rijden." 

Na deze kritiek komt onmiddellijk 
de nog onbeantwoorde vraag opduiken 
hoe het dan met de verantwoordeli jk
heid van de basisgroepen zelf zit. Zij 
zouden toch de plannen aandragen? 
Zij zouden toch zelf moeten bepalen 
.hoe de aktie eruit zou moeten zien? 
Een aantal mensen uit diverse basis
groepen hebben aan dit motto op lan
delijk nivo toch zeker wel gewerkt , 
met name· door mee te werken in een aan
tal taakgroepen. Maar ook hier weer 
bleken diverse problemen zodanig te 
werken dat het basisdemokraties ideaal, 
voor wat betreft de besluitvorming en 
de organisatie, inderdaad een ideaal 
bleef. Het - tijdens de aktie let
terlijk - laaghangende wolkendek 
hield de hemel onbereikbaar. 
We gaan kijken hoe het in die taak
groepen verging. 
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persgroep 
De persgroep is al v66r het Pink

sterkamp opgericht en aan de slag 
gegaan . Hoewel ze in nieuwe formatie 
na het Pinksterkamp haar come-back zou 
maken is dat niet gebeurd . Ze bleef 
met dezelfde samenstelling doorwerken. 
De taak die de persgroep zich gesteld 
zag luidde: "Het bijhouden van de dag-, 
en weekbladen en de diverse omroepen. 
Ook wordt er een archief opgebouwd en 
wordt er een inhoudelijke diskussie 
over de media gevoerd". (verslag van 
de kommunikatiegroep vergadering 5-6-
' 80) Deze taakomschrijving bleek ech
ter onvoldoende: een beleid dat aan 
de werkzaamheden van de persgroep 
ten grondslag zou moeten liggen ont
brak , zeker ten opzichte van het ont
wikkelen van eigen media. Ger (Nij
negen): "Er is van tevoren niet al te 
veel over een beleid ten aanzien van 
de e~gen media nagedacht. Onderstroom 
(diskussieblad tijdens de aktie) kreeg 
een hele duidelijke funktie binnen de 
beweging, maar dat was niet het gevolg 
van een. bepaald beleid". 
Het wel en wee van de ontbrekende ei
gen media wordt uitgewerkt in hoofd
stuk 4. Hier gaan we nader in op hoe 
de persgroep naar buiten is getreden. 

Een duidelijk beleid ontbrak dus. 
Was het dit gebrek dat de miskleun 
veroorzaakte om zich alleen op de 
burgerlijke pers te rtchten? Ger 
(Nijmegen): "In de evaluatie van 
de persgroep kwam duidelijk naar voren 
dat ons doel was: het bewerken van 
de burgerlijke pers . Dat lukte dus 
gewoon niet". En Rolf (Arnhem): •vol
gens mij beschikt een persgroep over 
heel weinig effektleve middelen om de 
burgerlijke pers te bestrijden en te 
zorgen dat de eigen ideeën in de krant 
komen. Dat heeft er toe geleid dat 
steeds meer mensen zijn gaan naden
ken over eigen media. Bij toekomsti
ge landelijke akties zal er dus ook 
meer energie besteed moeten worden 
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DODEWAARD, vrijdag 
De leiders van de blokkade van de kerncen

trale in Dodewaard zijn mogelijk van plan om 
die actie al kort na het begin te staken. 

Een en ander blijkt uit aantekeningen van één van de 
voormannen bij de anti-kernenergiebeweging Rudol-
phus Bökkerink uit Nijmegen. ' 

aan de linkse media. Alle energie zal 
niet meer aan de landelijke pers ver
spild moeten worden". 

Jammer, het nadenken over het opzet
ten van eigen media kwam te laat. Het 
gevolg was dat er bijna alles opslok
kende diskussies over de houding van 
de persgroep ten opzichte van de 
media en over hoe wij in de media af
geschilderd werden, gevoerd moesten 
worden. Juist omdat de burgerlijke 
pers het enige kanaal was waardoor we 
naar buiten konden treden, waardoor 
we onze bedoelingen voor de 'buiten
wereld' kenbaar konden maken. Het werd 
noodzakelijk om de aksenten die de 
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heren en dames journalisten op het 
geweldsvraagstuk legden te weerleg
gen en hun insinuaties geen realiteit 
te doen worden. v7e verzopen in de ge
weldsdiskussie. 

De rol van de persgroep heeft overi
gens in gesprekken na de aktie nauwe
lijks aandacht gehad. In interviews 
bleken velen haar rol niet te pro
blematiseren. Daarentegen is des te 
meer gezegd over het reilen en zeilen 
van de kommunikatie-groep. Daarom nu 
over naar deze groep. 



kommunikatiegroep 
De kommunikatie groep (niet te 

verwarren met de koördinatie groep 
die tijdens de aktie zelf opereerde) 
had de volgende taken: 
- het voorbereiden van het landelijk 

overleg. 
- een overzichtstaak: bijhouden waar 

in de basisgroepen over gediskus
sieerd werd en of de doelstelling 
van de aktie - een openbare ter
reinbezetting - onder de aandacht 
van de basisgroepen blijft. 

- het bundelen van de notulen van de 
basisgroepen en de diskussie voor
stellen daarin, het bespreken van 
deze bundeling en weer terug voeren 
naar de basisgroepen (verslag kom-

munikatiegroepen vergadering 5-6-'80). 
Tijdens de zomervakantie, terwijl bij
na iedereen in de zon lag te luieren, 
nam zij eveneens de zaken waar: "Tot 
aan het eerst volgende landelijke over
leg op 23 augustus reageren op brieven 
en uitnodigingen die ons inziens niet 
kunnen wachten tot het landelijk 
overleg. We zullen reageren als kommu
nikatiegroep en niet namens de basis
groepen. Bovendien zullen we niet 
vooruitlopen op zaken die nog in de 
basisgroepen besproken moeten worden". 
Het was dus niet de bedoeling dat 
de kommunikatie groep zelf een be-
leid uit zou stippelen om dat voor te 
leggen aan de landelijke vergaderingen. 

Het benodigde materiaal waarop zich de 
te voeren strategie moest ontwikkelen 
zou aangedragen moeten worden door de 
basisgroepen. De taakgroepen moesten 
de landelijke aspekten uitvoeren. Het 
bleek echter niet op deze manier te 
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funktioneren. Rolf (Arnhem): "Ik heb 
er zelf niet in gezeten, maar van 
buitenaf zag ik dat er altijd te wei
nig gebeurde in die groep. En dat zal 
best wel overeenkomen met het feit dat 
er alleen maar praktiese dingen in hun 
notulen vermeld staan. Echt een beleid 
in de gaten houden of de rode lijn, 
waar het nou juist om ging gebeurde 
niet". En Bärbel (Arnhem) vult dit aan 
met: "Het was de afspraak dat er geen 
groep zou zijn, die het beleid zou ont
wikkelen, maar die juist gevoed moest 
worden door informatie vanuit de 
basisgroepen. En dat liep heel slecht. 
Er kwamen heel weinig stukken binnen". 

De koördinatiegroep zat dus op een 
gegeven moment in een vakuüm. Maar 
niet alleen het feit dat er weinig 
informatie vanuit de basisgroepen kwam 
is fout gegaan. De samenstelling van 
de Rode Lijn Groep liet ook het een en 
ander te wensen over. Dolf (Dodewaard): 
"Ik heb heel wat voorbereidende ver
gaderingen voor de landelijke verga
deringen meegemaakt. Dat liep lang 
niet altijd perfekt. Op de voorberei
dende vergaderingen waren meestal 
alleen maar mensen van de gelderse 
stroomgroepen. Als er een andere gast 
kwam was dat een verdwaalde"·. Toch 
is er naar verluid veel moeite ge
daan om mensen voor deze groep uit te 
nodigen. Maar volgens Ger (Nijmegen) 
bleek het onmogelijk om met mensen uit 
het gehele land de vergaderingen voor 
te bereiden. Toen bleek dat het alle
maal niet funktieneerde en er nauwe
lijks iets uit handen van deze groep 
kwam is het werk naar het sekretariaat 
toegespeeld. Kortom: de zelfwerkzaam
heid bleek hier niet te werken. Het 



werd daarom zo langzamerhand noodza
kelijk om een afzonderlijke plangroep 
in het leven te roepen, die een aktie
plan zou moeten ontwerpen. Hoe verging 
het hun? 

plangroep 

De landelijke plangroep komt eind 
Augustus voor het eerst bij elkaar, toen 
steeds meer mensen de aktie duister in
zagen en wel eens konkrete voorstellen 
wilden zien. Met nog maar anderhalve 
maand te gaan voor de bewuste 18e okto
ber aan zal breken, moet zij met kon
krete aktieplannen voor de dag komen. 

"Uit het landelijk overleg is naar vo
ren gekomen dat het doel van de plan
groep is om te onderzoeken wat de mo
gelijkheden zijn om de centrale stil 
te leggen in Oktober. Dit zou dan moe
ten gebeuren met zo min mogelijk ge
weld. Het probleem waarmee we momenteel 
te kampen hebben is dat iedereen een 
afwachtende houding aanneemt. De basis
groepen wachten op ideëen van de plan
groep en de plangroep wacht op ideëen 
van de basisgroepen .• Om konkreet te 
kunnen werken stellen wij als plan
groep een 'nieuw' plan op dat door de 
basisgroepen gekritiseerd kan worden. 
Op deze manier kunnen we komen tot een 
bijgeschaaft plan waar de meeste groe
pen achter kunnen staan. Voordat we 
tot dit plan komen willen we de basis
groepen onderstaande uitgangspunten 
voorleggen, die wij tijdens de eerste 
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vergadering van de plangroep geformu
leerd hebben". (verslag plangroep 29-
8-80) 

Anderhalve maand voor de aktie zijn 
we dus nog niet veel verder dan een 
aantal uitgangspunten •••• En één van de 
uitgangspunten is: "Ne gaan uit van een 
terreinbezetting en toetsen de haalbaar
heid hiervan aan het principe dat wij 
als aktievoerders zo veel mogelijk ge
weldloos willen optreden". (verslag 
plangroep 29-8-80) Terwijl er binnen 
het landelijk overleg al lang al aan 
de haalbaarheid van een terreinbezet
ting getwijfeld wordt. Er hebben zich 
verschuivingen binnen het landelijk 
overleg voorgedaan die niet gedragen 
worden door de leden van de plangroep. 
Ger (Nijmegen): "Ik denk dat de ver
schuivingen zich juist binnen het lan
delijk overleg hebben afgespeeld. Het 
gekke is, je hebt een vaststaand doel 
'dodewaard gaat dicht', maar je kiest 
daarbij een organisatiemodel dat alles 
in feite op losse schroeven stelt. Dat 
heeft zich gewroken in de rest van de 
voorbereidingen" • 

De uitgangspunten van waaruit de lan
delijke plangroep werkte stemden dus 
niet overeen met de ontwik~elingen die 
plaats hadden gevonden binnen het lan
delijk overleg. Ondanks dat de. funktie 
van de taakgroepen was:de wensen van 
de landelijke vergadering uit te voeren. 
Zat het motto 'maak je eigen •.• ' soms 
te vast in de hoofden van de opper
planners? Rine (Utrecht): "Op zich von
den we het niet erg dat Nijmegen en 
Arnhem de diskussies domineerden, maar 
we vonden het niet goed, dat ze de dis
kussies ook echt naar hun hand pro
beerden te zetten. Zo nu en dan kwamen 
wij heel boos thuis van die vergaderin
gen. En uiteindelijk hebben we op de 
landelijke vergadering het funktione
ren van de plangroep ter diskussie ge-



stel d. Daar werd heel fel op gereageerd 
door mensen van de gelderse stroom
groepen en door een jongen uit Rotter
dam". Smeuïg volgt daarop: "Achteraf 
begrepen we dan wel , omdat hij een 
vriendinnetje aan de plangroep heeft 
overgehouden". 

Bovendien bleek dat de plangroep veel 
te regionaal ingesteld was . Door ver
schillende oorzaken kon het gebeuren 
dat op het laatst alleen nog maar men
sen uit Arnhem en Nijmegen in de plan
groep zaten. Terwijl er bij de start 
van deze groep best een aantal steden 
vertegenwoordigd waren geweest. Rine 
(Utrecht) : "Twee mensen van ons deden 
mee in de plangroep. Verder waren er 
twee mensen uit Amsterdam, twee uit 
Rotterdam, vier uit Nijmegen en vijf 
uit Arnhem. We hadden het idee dat die 
mensen uit Arnhem en Nijmegen elkaar 
al heel lang kenden . De eerste keer 
hing er gelijk een hele rare sfeer in 
de plangroep. Amsterdam had zijn eigen 
plannetjes, en wilde zich niet zonder 
meer bij de gelderse stroomgroepen aan
sluiten, die zo het gevoel hadden dat 
ze alles wel uitgedacht hadden. We heb
ben die jongen uit Amsterdam niet meer 
gezien, de keer daarna kwamen er ande
ren". Kommentaar uit Amsterdam: "Het 
probleem was dat niemand meer k6n ko
men". 

De overige kritiek die geuit wordt 
op het funktioneren van de plangroep 
komt niet veel verder dan dat de data's 
van de volgende vergaderingen niet door
gegeven werden of dat de bijeenkomsten 
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te vroeg in de ochtend zouden starten. 
Afgezien daarvan is de gang van zaken 
in de plangroep, zoal s boven beschre
ven, voor een deel te verklaren vanuit 
het feit dat de aktie in Gelderland 
plaats moest vinden . De mensen van de 
plangroep die uit de regio Arnhem/Nij
megen kwamen hadden juist doordat ze 
uit die omgeving kwamen beter zicht 
op wat de mogelijkheden voor de uit
voering van de aktie zouden zijn. Deze 
informatievoorsprong ging waarschijn
lijk gemakkelijk hand in hand met 
' dat Nijmegen en Arnhem de diskussie 
naar hun hand probeerden te zetten'. 
En doordat ze dicht op de ' hete brij ' 
zaten bleef de informatievoorsprong ge
handhaafd: de kloof werd moeilijk om 
te overbruggen. Rine (Utrecht): "Tus-

sen twee bijeenkomsten van de plangroep 
in had ik zelf altijd het gevoel dat 
er allerlei dingen waren gebeurd waar 
ik niets van af wist . Het was altijd 
een soort onderonsje van mensen die el
kaar goed kennen". 



techniekgroep 
De taakomschrijving van de techniek

groep luidde: 
- van de omgeving van Dodewaard en van 

de centrale zelf kaarten maken, 
- bekijken wie er van de omwonenden van 

de centrale sympathiek ten opzichte 
van de aktie staan, 

- zoeken naar opslagruimten, publieke 
gebouwen en parkeerruimten (ook voor 
de politie), 

- de toegangswegen en de Haal onderzoe
ken, en 

- het onderzoeken van mogelijkheden 
voor het verzorgen van voedsel, drank, 
vervoer, kommunikatie, opslag voor 
blokkade-materiaal, sanitair, EHBO, 
en stands voor voorlichting aan be
langstellenden. (verslag van de kom-

munikatiegroep vergadering 5-6-80) 
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Dit waren de opdrachten waarmee de 
techniekgroep na het Pinksterkamp huis
waarts keerde en waarmee ze aan de slag 
zou moeten gaan. Doordat er echter in 
de verste verte geen konkrete aktie
plannen te bekennen waren, kon de tech
niekgroep met haar taken weinig begin
nen. Zij hief zichzelf daarom maar op, 
om vlak voor de aktie weer tevoorschijn 
te komen. Rolf (Arnhem): "Zij had tot 
taak om te inventariseren wat de tech
niese problemen waren bij het voeren 
van een aktie. En om te kijken wat we 
daarmee zouden kunnen organiseren. Het 
werd een klubje van mensen van met name 
uit de regio. En iemand uit Rotter
dam. Die klub is 2 of 3 keer bij elkaar 
geweest. V66r de zomervakantie. En die 
heeft zichzelf weer opgeheven. Vanuit 
het probleem dat de taakomschrijving 
te onduidelijk was. De taak was eigen-
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lijk het inventariseren van het geheel 
en het reqelen van het een en ander. 

Maar omdat het konkrete aktieplan ont
brak, was het totaal onduidelijk wat 
er dan geregeld zou moeten worden. Die 
klub hief zichzelf op. Die is later 
in afwachting van het aktieplan, wat 
de plangroep zou maken, weer bij elkaar 
gekomen. Iets gewijzigd in samenstel
ling. En dat was eigenlijk al een tijd
stip wat te laat was. Het aktieplan 
zelf was al op een te late termijn 
klaar en toen die techniekgroep daar 
nog gericht mee bezig moest gaan, toen 
werd het echt haastwerk. Eigenlijk de
zelfde wantoestanden die we bij het 
Pinksterkamp gehad hebben. Haastig 
werken en een kleine klub van mensen 
die dan van alles moest doen. Die za
ten met hun handen in het haar". Om 
precies te zijn: het tijdstip van haar 
heroprichting was eind september. Bin
nen drie weken moest ze al haar taken 
ten uitvoer brengen. 

Dat was de belangrijkste kritiek die 
door de geïnterviewden op het funktio
neren van de organisatie-, en besluit
vormingsstruktuur, zoals die voor de 
aktie had gewerkt, werd geuit. Over het 
algemeen ontbrak het echter aan zelf
kritiek over de bijdrage die de basis
groep zelf aan het opzetten van de ba
sisdemokratiese struktuur hadden gele
verd. Een bijdrage die naast het orga
niseren van aktiviteiten in de eigen 
plaats voor de aktie, niet veel verder 
kwam dan de verzorging van eten en drin
ken en het zo goed en zo demokraties 
mogelijk later draaien van de eigen 
basisgroep. Het principe van 'autono
mie van de basisgroepen' bleek alleen 
hierbij met zorg gekoesterd te zijn. 
Met uitzondering van de voorstellen 
voor prikakties, maar daarover later 
meer. 



Zo langzamerhand kunnen we nu over
stappen naar de organisatoriese kanten 
van het weekend zelf. Ook daarover 
is heel wat afgepraat, met name over 
de koördinatiegroep, de rol van de ra
dio en natuurlijk het blokkade-over
leg. Omdat de koördinatie-groep zowel 
de radio moest bedienen als voor 'n goed 
verloop van het blokkade-overleg moest 
zorgen (en nog veel meer) beginnen we 
met een beschrijving van deze groep. 

OE TFMfENkAMP ·VOOII..bEII.EIOIMGSGROfP 
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koord i natiegroep 
Tijdens het aktie-weekend waren er 

tal van dingen die geregeld moesten 
worden. Een stenciltje, uitgedeeld op 
het kamp, roept dan ook mensen op om 
te helpen bij de volgende zaken: 
- Zendploeg voor bediening van de FM

zender, 27 MC zender en scanner (6 
mensen), 

- Hand en spanploeg die dicht bij de 
koördinatietent zit en bij van alles 
bij en in kan springen (6 mensen), 

- Telefoonbediening. Als het goed gaat 
hebben we êén telefoonlijn tot onze 
beschikking (1 ä 2 mensen), 

- Informatie-ploeg. Deze mensen delen 
aan alle nieuwkomers de handboeken 
en andere wetenswaardigheden uit 
en beantwoorden vragen (4 mensen), 

- Koördinatie-groep. Zij koördineert 
de aktie(s) en bedient de zender (4 
mensen), 

- Fortofoonbediening. Er zijn 2 porto
foons op het tentenkamp en 3 voor op 

de blokkades. 
De koördinatie-groep zou dus de akties 

én het tentenkamp moeten koördineren én 
de radio moeten bedienen. Daarnaast 
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moest ze nog bijhouden wat er goed en 
fout liep tijdens de aktie en wat de 
problemen waren. Zij moest bovendien 
nog alle praktiese klussen opknappen, 
waarvan tevoren niet bedacht was dat 
die ook nog gedaan moesten worden. Aan
tal beschikbare handen voor dit alles: 
zestien. Ger (Nijmegen): "Iedere keer 
hebben we toen gevraagd of er meer 
mensen zich met de koördinatie wilden 
bezig houden. Waar geen respons op kwam. 
We hebben er toen nog we! wat individu
ele mensen bij gevonden, die ook wel 
wilden helpen met die koördinatie". 
Het overduidelijke gevolg was een over
belasting van deze 8 mensen. Maar waar
om kwamen er ondanks de oproep geen 
nieuwe mensen bij de koördinatiegroep? 
Enerzijds was deze groep waarschijnlijk 
moeilijk toegankelijk voor 'derden'. 
De koÖrdinatiegroep was voortgekomen 
uit de plangroep, een klub mensen die 
elkaar al goed kenden. Daardoor werd 
het moeilijker voor anderen om bij 
deze groep aansluiting te vinden om op 
een zinvolle wijze te kunnen samenwer
ken. Anderzijds had je, als je je met 
de koördinatie van de aktie bezig moest 
houden, absoluut geen tijd meer om bij 
de blokkade betrokken te zijn. Het bo
vengenoemd stenciltje waarschuwde daar 
al voor: "Meedraaien betekent wel dat 
je niets met de basisgroep kunt doen 
en ook niet bij de eigenlijke aktie 
bent". 

we t!,ou..:>eN eeN 
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Te veel te doen en te weinig mensen. 
Bovendien was vantevoren niet overzien 
wat voor dingen allemaal geregeld moes
ten worden. Het resultaat was een ad-
hoc beleid . Bärbel (Arnhem): "Die taken 
van de koördinatiegroep waren ook niet 
duidelijk omschreven. En die groep be
stond ook uit allerlei losse mensen die 
nog nooit met elkaar hadden samegewerkt. 
Er waren willekeurige mensen bijgekomen. 
Prima, maar er was gewoon geen duidelijke 
taakomschrijving. Er was ook bij de hele 
opzet van de organisatie te weinig bij 
stil gestaan. Er was wel afgesproken 
dat er een blokkade-overleg moest komen 
en een overleg op zaterdagavond, waar 
de laatste afspraken gemaakt moesten 
worden, maar hoe die besluitvorming zou 
moeten verlopen en wie er in het blok
kade-overleg zou moeten zitten . Dat is 
allemaal aan het toeval overgelaten. 
Wat dat betreft was het organisatorles 
best een heel warrig geheel". 

De overbelasting was groot en de struk
tuur zoek. Mede hierdoor funktieneerde 
de radio en het blokkade-overleg, beide 
taken van de koördinatiegroep, vrij 

slecht. Terwijl dit juist de meest 
belangrijke elementen waren waarop 
zowel de organisatie als de besluit
vorming van de aktie gefundeerd wa
ren. Want een goed verloop van een ak
tie hangt voor het merendeel af van 
het zo optimaal en zo demokratles mo
gelijk gebruik van beide kommunikatie
kanalen. En zeker in Dodewaard, waar 
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de blokkades elkaar alleen maar konden 
ontmoeten via deze lijnen. We duiken. 
daarom straks het blokkade-overleg in 
om te kijken hoe het daar toeging. Maar 
eerst schakelen we over naar Radio Ak
tief, omdat zij wel de meeste stof 
heeft doen opwaaien. 

radio aktief 
De radio was tijdens de aktie het 

belangrijkste middel waarmee kontakt 
gemaakt kon worden tussen de blokkades 
en het tentenkamp . Bovendien gaf zij' 
het wel en wee door van de diverse blok
kades, waardoor iedereen de gang van 
de aktie op de voet kon volgen. l·1et 
deze funktie was zij - naast het blok
kade-overleg - het meest bepalende ele
ment voor de stemming van de aktie en 
de motivatie van de blokkeerders. Opti
misti"ese informatie over het verloop 
van de aktie hield de zin erin, nega
tieve berichtgeving resulteerde in het 
tegenovergest~lde. Voor een zeer groot 
deel waren de deelnemers afhankelijk 
van de berichten van de radio. 

De problemen met het funktioneren 
van de radio waren echter divers. Toen 



de radi o de lucht in ging waren er , zo
als boven al gezegd, te weinig mensen 
om de radio te bedienen. Als de radio 
op zondag gaat verhuizen wordt de groep 
die de radio moet bedienen ook nog eens 
in tweëen gesplitst met alle gevolgen 
van dien . Dolf (Dodewaard): "De radio 
bl eek op een gegeven moment door ama
teurs weggedrukt te worden. Toen ben 
ik naar het tentenkmap gereden en heb 
daar overl eg gepleegd over hoe we dat 
zouden kunnen opl ossen. Ik heb toen 
gezegd dat die zender niet te ontvan
gen was . We hebben toen besloten de 
zender naar mijn huis te halen. We heb
ben er nog over gedacht om de zender 
in Herfelt te zetten, zodat die zowel 
op het kamp als op de blokkades te 
ontvangen was . Dat is uiteindelijk niet 
gebeurd" . Rolf (Arnhem): "Op dat moment 
moest dat kleine groepje dat zowe l de 
koördinatie als de radio verzorgde, 
zich opsplitsen. Een deel naar de boer
derij en een deel overblijven op het 
tentenkamp. Om zodoende toch wat te 

kunnen blijven regelen. Het inhoudelijke 
aspekt was toen helemaal ver te zoeken 
natuurlijk. Je was blij als je een bord 
eten kreeg en als je gewoon wat prak
tiese dingen kon afhandelen. En dat 
ging nog geeneens goed. Dat is denk ik 
de kritiek op het funktioneren van de 
radio . 
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monopolie van de radio 
De radio kwam na de verhuizing ge

isoleerd te staan van de direkt betrok
kenen. De kommunikatie met het tenten
kamp was een blinde vlek geworden . En 
de lijnen van de blokkades naar de zen
der liepen via-via. Een stencil over 

'" "\', \!J/ :/;(;, 
' ~~ .....,._ 

---

hoe de besluitvorming voor de b l okkades 
moest verlopen vertelt ons: "Van het 
blokkade- overl eg gaan 5 mensen naar 
een centrale plaat.s in de buurt van de 
blokkades. Vanuit dit overleg worden 
de adviezen naar de radio overgebracht, 
welke dan uitgezonden zullen worden 
via de FM-zender. Deze adviezen zullen 
doorgegeven worden naar het tentenkamp". 
De radio bleek echter niet de funktie 
te hebben die het moest hebben. E~n van 
de oorzaken van het feit dat informatie 
via de radio niet op de juiste rnanier 
werd doorgegeven kwam doordat er te 
weinig mensen waren die de radio moes
ten bedienen. Terwijl zij ook nog een 
aantal praktiese klussen moesten op
knappen. Bärbel (Arnhem) : "Nu moest de 
radio alles doen. Zowel praktiese dingen 
regelen als soep naar de blokkades 
brengen. Ook ondersteunend werken dus. 
Dat laatste is ook te weinig gebeurd. 
Te koud, te weinig mensen , probleem 
dit, probleem dat". 

Een andere oorzaak voor het slechte 
funktioneren van de radio lag in het 
ontbreken van een beleid. Ger (Nijme
gen): "Er is terecht veel kritiek geko
men op het funktioneren van de radio. 
Enerzijds is er onvolledige voorberei
ding van de radio geweest en daarnaast 



kwam het niet-funktioneren-van-de struk
tuur zoals die op papier gepland was. 
De koÖrdinatiegroep moest een soort 
filter zijn voor de informatie die bin
nen moest komen. Omdat de radiogroep 
zowel de informatie moest verwerken als 
uitzenden kom je in een enorme brij te
recht die je niet meer van elkaar kunt 
scheiden. Je denkt dan, gut, het is 

zinnig als meer mensen daar vanaf weten, 
maar een beleid waarin je dingen kun~ 
selekteren, dat vond helemaal niet 
plaats". Bärbel (Arnhem) vult dit aan 
met: "De radio was een soort afspie
geling van hoe slecht het blokkade
overleg en het kontakt tussen de blok
kades ging. Jullie waren een soort 
spreekbuis voor alle informatie die 
binnen kwam. Het werd later geïnter
preteerd van 'het was de radio die het 
uitzond'. De groep ontbrak die de in
formatie selekteerde voordat het op 
de radio kwam". 

Een derde oorzaak was het direkte ge
volg van de hiërarchie van het kommu
nikatiesysteem. De radio had een mono
polie op de berichtgeving. Pieter (Gro
ningen): "De portofoons konden de zender 
niet gebruiken wat betekende dat er 
een soort hiërarchie in de kommunikatie 
ging ontstaan, waar de zender ook ver-
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der niets aan kon doen. Zij konden wel 
bij ons doordringen, maar wij niet bij 
de zender". Dat de radio een monopolie 
positie had op wat wel en wat niet op 
de radio kwam, was niet alleen een ge
volg van de hiërarchiese opbouw van het 
kommunikatiesysteem. Ook de mensen die 
de radio bedienden wilden nog wel eens 
denken dat zij alles te zeggen hadden 
over de berichtgeving op de radio. Jan 
(Den Haag): "Op de maandag heb ik een 
van de portofoons van de oostblokkade 
bediend. Toen was ik helemaal niet te
vreden over de radio. Op een gegeven 
moment kwam er bijvoorbeeld de medede
ling dat er een bericht over de radio 
zou komen en dat iedereen zijn radio 
moest aanzetten. Dat was net in een kri
tieke fase, toen sommige groepen wel 
en andere niet wilden stoppen. Er kwam 
toen een mededeling dat degenen die door 
wilden gaan bij de blokkades moesten 
gaan zitten. Ik vond dat dat eigenlijk 
iets was dat door de portofoon gezegd 
had moeten worden, zodat de vertegen
woordigers van onze blokkade qat had
den kunnen doorpraten. Later zou er nog 
een keer een belangrijke mededeling 
worden uitgezonden. Toen heb ik gevraagd 
of wij daarop mochten reageren voordat 
deze uitgezonden werden. Dat mocht pas 
na veel moeite". In nr. 13 van het blad 
'Wij eisen geluk' lezen we: "Een meis
je mocht op Radio Aktief een klote er
varing met de politie niet vertellen. 
Amsterdammers die zondagmiddag het prik
keldraad doorknipten en er wat balken 
op gooiden en door demonstranten terug 
gehaald werden, wilden op de radio ver
tellen wat ze daarvan vonden. Mocht 
niet". De basisdemokratie, 

zo hoog tijdens 
de aktie in het 
vaandel gedragen, 
werd bij het bedie
nen van de radio 
niet gehanteerd. 



Zoals Olaf (Nijmegen) 
zegt werd basisdemokratie vervangen 
door objektiviteit. Althans: het werd 
geprobeerd om de radio een zo neutraal 
mogelijke rol te laten spelen. "Ik denk 
dat er veel meer achter die radio had 
moeten zitten dan die schijn-objekti
viteit. Meer gezicht. Op een gegeven 
moment kwam er een jongen wiens vlieger 
door de M.E. met wat geknok, was inge
nomen. Hij wilde dat in een emotionele 
stemming op de radio vertellen. Die 
jongen hebben we toen maar door verwe
zen naar de juridiese tent, zoals we 
zo veel deden. Terwijl je eigenlijk 
dacht, ja dat wil ik niet. Maar je voel
de je verantwoordelijk voor wat er op 
de radio kwam en wat daarmee kon ge
beuren. Den Uyl spelen dus". Tja, Den 
Uyl en basisdemokratie gaan nu eenmaal 
niet samen. 

Niet alleen op dat soort momenten kon 
lang niet iedereen zijn of haar zegje 
doen, ook op momenten dat er besloten 
moest worden of de blokkades al dan 
niet opgeheven moesten worden kon dan 
niet. Op dat soort kritieke ogenblik
ken waren de tegengestelde berichten 
niet van de lucht en bleken de negatie
ve benaderingen te overheersen. Wat 
waarschijnlijk een belangrijke bepa
lende faktor werd in de keuze om de 
blokkade maar af te bouwen. 'Wij eisen 
geluk' nr. 13: "De radio maakte ook 
feitelijk een einde aan de blokkade 
door, terwijl er door de drie blokka
des in de EHBO-tent werd overlegd of 
men door zou gaan, op te roepen of men
sen van blokkade 1 en 3 zich massaal 
bij blokkade 2 wilden voegen. Daarmee 
in feite de blokkade opgevend". Mensen 
die wêl positief over de blokkades 
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waren en door wilden gaan kregen niet 
de kans om dit via de radio kenbaar te 
maken. Den Uyl stond weer voor de radio
tent. Willemien (Nijmegen-vrouwengroep): 
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"Maandagmorgen werd er steeds omgeroe
pen 'er zijn zo veel mensen die door 
willen gaan en zo veel mensen die weg 
zijn gegaan'. Toen zijn wij naar de 
radio gegaan en hebben gezegd dat we 
wilden praten over doorgaan. Wie door 
willen, hoeveel en hoe we het moeten 
opzetten. Maar we kwamen niet eens bij 
de radio. We werden niet doorgelaten. 
Een gesloten hokje. Nou en toen hebben 
we ruzie gehad met die lui. Wij hadden 
gewoon zoiets van, nou we willen iets 
zeggen en we stappen naar die radio. 
Pats deur dicht. Het was echt heel 
verschrikkelijk". Mogelijke verduide
lijkingen over de gang van zaken op 
de blokkades kregen geen kans om via 
de radio uitgezonden te worden. 
Bovendien konden de radio-bedieners 
zelf ook niet op de juiste manier met 
problemen omgaan. Pieter (Groningen
Ontstemd): "Uiteindelijk ging de zen
der en de koördinatie eerder probleem
oplossend werken dan probleemverhelde
rend. In plaats van problemen te in
ventariseren en alternatieven aan te 
dragen kwamen ze met hun oplossingen 
voor een probleem, omdat de aktie an

ders fout zou lopen. 
Hetzelfde gebeurde 
bij het aflopen van 
de aktie. Wij lagen 
toen net te slapen 
toen er ie-



mand met een megafoon langskwam om te 
zeggen dat we naar de blokkades moes
ten gaan om te praten over de opschor
ting van de aktie. Ze deden hier weer 
een voorstel in plaats van een pro
bleem te stellen. Niet 'hoe gaat het 
met het systeem van de ploegen', maar 
een voorstel om op te houden". Met 
het gevolg dat diegenen die de blok
kades in feite instand hielden, zich 
nauwelijks terug konden vinden in de 
voorstellen die over de radio de lucht 
ingeslingerd werden. En zeker niet de 
mensen die door wilden gaan met de 
aktie. Terwijl zij degenen waren die 
de aktie op dat moment droegen. Het 
was duidelijk beter geweest als het 
overleg en de zender zich op de blok
kades zelf hadden bevonden. Dan was 
de beri chtgeving direkter geweest. 
Tenminste als iedereen de kans had ge
kregen zijn of haar mening over de 
radio kenbaar te maken. Willemien 
(Nijmegen-vrouwengroep): "De beslui
ten zouden juist op de blokkades geno
men moeten worden. Dat is denk ik ook 
wat mis is gegaan. Op het tentenkamp 
werd besloten en niet vanuit de mensen 
die op de blokkades zaten. Daarom werd 
elke moeilijkheid meteen gezien in het 
licht van ophouden of niet. Als het re
gent verzin je wel wat op zo'n blokka-
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de. Je moet wel. Op het tentenkamp was 
de regen een argument om op te houden". 

gekraakte zender 
Gezien het problematies funktioneren 

van de radio was het dus niet zo ver
wonderlijk dat de radio gekraakt werd. 
'Wij eisen geluk' nr. 13: "Hoe de ra
dio had kunnen funktioneren werd dui
delijk tijdens het kankeruurtje, maan
dag tegen de avond. De Amsterdammers 
hadden toen de radio overgenomen en 
gaven iedereen de kans haar of zijn 
gal te spuwen". De pret duurde maar 
kort en de reakties waren des te ver
velender. De één vond dat je negatieve 
dingen niet over de radio naar buiten 
zou moeten brengen. Dolf (Dodewaard) : 
•Toen de blokkade afgelopen was en de 
zender terugging naar het tentenkamp, 
toen heeft een hele kleine groep die 
ontevreden was de zender gekraakt. Als 
er onvrede is moet dat natuurlijk uit
gepraat worden, maar ik vind niet dat 
je daarvoor een zender kan gebruiken, 
die in de hele buurt beluisterd wordt". 
De ander stond met zijn handen in het 
haar. Olaf (Nijmegen): "Toen met het 
kankeruurtje op de radio, was er sprake 
van een razzia en jereinste overval 
op de radio-tent door die Amsterdam
mers. We wisten niet wat we moesten 
doen". Blijkbaar was Den Uyl net in 
conferentie . Weer een ander klaagde dat 
haar vriendinnetj e niet meer voor de 
radio mocht zingen. Corien (Den Haag): 
"Ik heb eigenlijk één heel specifiek 
bezwaar tegen de radio gehad: het kan
keruurtje. Later begreep ik dat hij 
gekraakt was. Een vriendin van mij was 
toen net aan het zingen voor de radio. 
Die hebben ze de microfoon afgepakt en 
gewoon de tent uitgetrapt". Maar het 
was het dreigement van de politie dat 
uiteindelijk een einde aan het kanker
uurtje maakte. Dolf (Dodewaard): "Na
dat de radio gekraakt was heeft de po
litie kontakt met iemand van de radio
groep opgenomen en gezegd dat de zender 



de lucht uit moest, omdat de aktie be
eindigd was en de radio hoogstens nog 
mocht dienen voor organisatoriese zaken. 
Ze dreigden hem er eventueel zelf uit 
te halen. Uiteindelijk hebben een paar 
mensen een draadje uit de radio getrok
ken. De politie stond toen al klaar om 
de kabel door te snijden". 
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gemiste kansen 
Met het dreigement van de politie 

werd onmiddellijk duidelijk dat de ra
dio tot dan toe weinig dreigends over 
zich had gehad. 'Wij eisen gelukw nr. 
13: "Na drie kwartier uitzenden ze van 
de politie de waarschuwing dat de zen
der in beslag genomen zou worden als ze 
zo doorgingen. Waaruit een Amsterdammer 
de konklusie trok dat hiermee niet al
leen werd aangetoond hoe schijntolerant 
de politie was, maar ook hoe volstrekt 
ongevaarlijk de radio tot dan toe was 
geweest". Hét kommunikatiemiddel bij 
uitstel 'vergat' een onverbiddelijk ver
zet naar buiten toe uit te dragen. Het 
bleef hangen in schijn-objektiviteit 
wat doorsloeg naar een negatieve be 
richtgeving over de aktie. Er was 'ver
geten' wat WIJ met de aktie wilden en 
wat onze eisen waren. De geluidstril
lingen begonnen te stotteren als er 
steviger taal naar buiten moest dan het 
lieflijk liedjes zingen met de ME. 

Wás de stemming dan zo mat, of waren 
er andere oorzaken? In ieder geval 
toont één gebeurtenis aan dat niet al
leen de matheid troef was. We rn6chten 
ons van de politie ook niet anders ge
dragen. En dat is ook zeker van. in
vloed geweest op de rnanier waarop de 
radio funktioneerde. Dolf (Dodewaard): 
"Op zich waren we er al gelukkig mee 
dat de politie toestond de illegale 
zender hiernaar toe te halen. Dat ging 
wel op de voorwaarde dat hij alleen 
voor kommunikatie en niet voor oprui
ende taal gebruikt zou worden". 
Niet wij bepaalden hoe het nieuws en de 
berichtgeving eruit zou zien. Dat deed 
de politie wel voor ons. Dit maal werd 
de basisdemokratie door de politie over
genomen en ingevuld. 

Niet alleen had de radio voor de Do
dewaardaktivisten zelf een kans laten 
liggen. Ook naar buiten toe, naar de 
Dodewaard-bevolking had de radio een 
goede funktie kunnen vervullen. Aart-



Jan (Amsterdam) : "Toen ik even liftte 
hoorde ik de radio aan in de auto. Toen 
zei de bestuurder dat het hele dorp 
en de hele omgeving die dag de radio 
aan had. Wat we daarmee allemaal niet 
hadden kunnen doen. Ongelooflijk dat 
we daar niet opgekomen zijn . De macht 
van zo ' n medium is totaal onderschat". 
Kansen die nooit gemist hadden mogen 
worden. 

Goed. De zendtijd is zo langzamerhand 
op . Daarom gaan we nu een kijkje nemen 
op de blokkades en bij het blokkade
overleg. 

blokkade overleg 
Het blokkade- overleg zou uit 4 á 5 

mensen moeten bestaan die het verloop 
van de gebeurtenissen op de blokkades 
zouden bespreken en van daaruit advie
zen aan de radio zouden doorgeven. Het 
blokkade- overleg kwam bijeen op een cen
trale plaats: de boerderij van Dolf . 
De ' vertegenwoordiging van de blokkades ' 
bleek echter niet vertegenwoordigend te 
werken. Ger (Nijmegen) : "De eerste maal 
kwamen ze gewoon bij elkaar, maar op 
een gegeven moment bleven die op de 
boerderij zitten en wisten helemaal niet 
wat er op de blokkades gebeurde. Daar
van kon je dus ook niet verwachten dat 
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er inhoudelijk gepraat zou worden of 
dat er besluiten genomen werden" . Kees 
(Utrecht) vertelt het nog wat scherper. 
"Een slecht voorbeeld van het funktio
neren van demokratie was het blokkade
overleg, waar een Amsterdammer in zat, 
die vanaf twaalf uur de blokkade niet 
meer gezien had". Misschien was het wel 
lekker warm op de boerderij waardoor 
mensen binnen bleven hangen in plaats 
van buiten te overleggen? Een belang
rijkere oorzaak voor het slechte funk
tioneren van het overleg ligt wederom 
in het ontbreken van duidelijke afspra
ken. Niemand wist wie nou wat moest 
vertegenwoordigen. Bärbel (Arnhem): 
"Er was van tevoren niet goed afge
sproken wie er nou een blokkade zou 
vertegenwoordigen, zodat mensen niet 



het vertrouwen hadden van wat daar 
besproken werd. Een heleboel mensen 
wisten niet wie hun vertegenwoordi-
ger was en die brachten dan wel over 
van wat er in hun basisgroep bespro
ken was" . Iemand uit Den Bosch zegt 
daarover: "Er was een ingewikkeld sy
steem met wisselende vertegenwoordi
ging van de blokkades. Alleen werkte 
dat ni et. Je werd niet afgelost. De 
mensen van de nieuwe blokkadegroep 
kwamen niet, terwijl er om de zes uur 
telkens een andere groep zou komen. 
Er was een stroom van geruchten en 
omdat de aflossing niet kwam en de kom
munikatie met het tentenkamp slecht 

was wisten we bij god niet wat er ei
genlijk aan de hand wasn. 

Al was het dan een gebrek dat er bij 
voorbaat geen duidelijke afspraken 
waren gemaakt over hoe het blokkade
overleg eruit zou moeten zien, met 
goed funktionerende kommunikatie
middelen waren waarschijnlijk een 
hoop van de problemen niet voorgeko
men. Als de portofoons bij de zender 
hadden kunnen komen had het blokkade
overleg op de blokkades zelf kunnen 
plaats vinden. Dan had de stand van 
zaken op de blokkades direkter 'ge
meten' kunnen worden. Nu waren we af
hankelijk van 'vertegenwoordigers' 
die aan de radio door zouden geven 
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hoe het ons op de blokkades verging. 
Niet alleen met het gevolg dat sommige 
'vertegenwoordigers ' liever op de boer
derij bleven zitten dan heen en weer 
te pendelen tussen de blokkades. Ook 
kon de stemming op de blokkades zo snel 
omslaan, dat de berichtgeving de wer
kelijke stand van zaken niet meer dekte. 
Corien (Den Haag): "Het was een ramp om 
in zo'n overleg te zitten. Sta je bij
voorbeeld op een gegeven moment op zo 
een blokkade en dan is het k loteweer. 
Mensen staan te janken van de kou. Je 
gaat weg en verteld hoe de situatie op 
de oostblokkade is . Er komt een voor
stel en als je terug komt staan ze te 



dansen" 
Met dat het blokkade-overleg gelso

leerd kwam te staan op de boerderij 
was er voor de blokkadegangers, zoals 
boven gezegd, geen zicht meer op wie 
wat vertegenwoordigde. Waardoor het 
dan ook kon gebeuren dat er bepaalde 
mensen gingen. overheersen in het blok
kade-overleg, die nou niet bepaald een 
mening verkondigden die representatief 
was voor de sfeer op de blokkades. 
Bärbel (Arnhem): "Sterker nog, er gin
gen een aantal mensen overheersen op 
het blokkade-overleg . Mensen van het 
komitee Stop Dodewaard zaten daar 
konstant, terwijl het maar een ba.sis
groep was. Er waren daar ook groepen 
die zondag al wilden stoppen, zoiets 
van 'wat hebben we allemaal al niet 
bereikt ' ". En op dat moment werd het 
touwtrekken om het al dan niet beëin
digen van de aktie, waarbij diegenen 
wonnen die het dichtst bij de kommuni
katiemiddelen zaten. Dolf (Dodewaard): 
"Bovendien waren er redenen genoeg 
om de blokkade op te heffen. De mensen 
die achter de linies wonen waren erg 
in hun vrijheid beperkt, de conserven
fabriek kon niet draaien, er stonden 
duizenden politiemannen, die toch be
taald moesten worden . Dat werd een ur
gente zaak toen er nog maar heel weiniq 
mensen op de blokkades over waren . Er 
was bijvoorbeeld, toen alle blokkades 
al weg waren, nog een ontzettend felle 
groep meiden (!) uit Nijmegen, die met 
zo ' n vijftig man (!) êên blokkade vol 
hielden. Omdat ze met het idee gekomen 
waren om die b l okkade een aantal dagen 
vol te houden. Op zich wel goed natuur
lijk dat ze zo fel waren, maar Tros
Aktua stond wel honderd meter verderop 
klaar om de eerste klap vast te leggen". 
Bij de radio was het de politie , nu 
werd het Tros-Aktua die onze aktie 
ging invullen. De grenzen tot waar we 
mochten gaan werden bepaald door onze 
tegenstanders. Althans: we liêten onze 
tegenstanders onze grenzen bepalen. 
Als we zo Dodewaard dicht moeten krij-
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gen ••• 
Het was beter geweest als we voor en 

t.ijdens de aktie niet zo gericht waren 
geweest op onze tegenstanders. We had
den beter kunnen werken aan het ver
sterken van de eigen geleder en. Als we 
bijvoorbeeld betere kommunikatielijnen 
hadden gehad was het duideli j k gewor
den dat de Nijmeegse vrouwen helemaal 
niet de enigen waren geweest die de 
blokkades vol wilden houden. Als er van 
tevoren duidelijker afspraken waren ge
maakt over hoe het blokkade- overleg 
eruit zou moeten zien hadden nooit be
paalde groeperingen in die overleg 

kunnen overheersen. Als er bij voor
baat beter nagedacht was over de taken 
die een koördinatiegroep zou moeten 
uitvoeren had zich nooit de tegenstel
ling basisdemokratie versus 'diktatori
aat' in deze grootte voorgedaan. En 
als we meer het motto 'eenheid in de 
verscheidenheid' hadden gehanteerd, 
hadden we onszelf niet aan hoeven te 
passen aan het minimum wat iedereen 
aan zou kunnen. Iedere basisgroep zou 
dan haar krachten in kunnen zetten op 
het nivo dat zij aan kon . Aan de radi
kaliteit, waarmee de voorbereidingen in 
mei 1980 van start gingen, had dan niet 
z6 een grote afbreuk gedaan hoeven 
te zijn. 



hoofdstuk 6 

openbaarheid, publiciteit 
en med • 

Eên van de principes achter de Dode
waard aktie, die op het tentenkamp nog 
algemene instemming ondervond, maar 
daarna steeds meer diskussie opriep, 
was het openbaarheidsprincipe. In het 
onderstaande gaan we in op hoe het 
openbaarheidsprincipe intern werd opge
vat (het belang van de eigen media), 
we gaan door op de vraag inhoeverre 
openbaarheid in moest houden dat de 
overheid (burgemeester en politie) va~ 
onze plannen op de hoogte gebracht 
mochten worden. De kwestie van geheime 
prikakties versus openbare blokkade 
wordt niet in dit hoofdstuk behandeld, 
maar in het volgende. 

Maar eerst terug naar het pinkster
kamp: wat waren ook al weer de argu
menten om het aktieplan in de openbaarJ 
heid te brengen ? In het aktievoorstel 
stond het als volgt: "We kondigen 
het voorstel tot een terreinbezetting 
openlijk aan en zullen verdere voor
bereidingen eveneens in alle open
heid doen. Immers, we hebben een meer
derheid van de bevolking achter ons 
staan en hoeven dus niet, zoals de 
atoomlobby doet, 
met middelen van 
achterbaksheid 
en geheimhouding 
ons doel te be
reiken. We bren
gen dit voorstel 
dan ook nu al in 
de openbaarheid, 
zodat we tijdens 
dit weekend met 
zoveel mogelijk 
mensen daar over 
verder kunnen 
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ta 
praten en we een besluit kunnen nemen 
over de bezettingsaktie." 

Achteraf zetten een aantal leden van 
de Gelderse Stroomgroepen de argumen
ten die ze voor de openbaarheid hadden 
nog eens op een rijtje. Het blijkt 
dat ze meer argumenten hadden, dan in 
het aktievoorstel werden opgesomd. De 
argumenten liggen op tamelijk verschil
lende niveaux. Het ene argument slaat 
meer op de konkrete voorwaarden voor 
het voeren van dé aktie, het andere 
argument is een meer lange termijn ar
gument. Men hoopte dus met het open
baarheidsprincipe meerdere doeleinden 
tegelijk te verwezenlijken. 
"Rolf: Om te beginnen wilden we zoveel 
mogelijk mensen mobliseren, wat via de 
pers etc, moest gebeuren. Bärbel: Bo
vendien vonden we dat we niets te ver
bergen hadden, de atoomlobby werkt 
in het geheim, wij niet. Rolf: Er 
was ook een pragmaties argument:'We 
kunnen het toch niet allemaal geheim 
houden als we zo een grote aktie willen 
opzetten'. Johan: Voor ons was het ook 
belangrijk dat vanaf het pinksterkamp 
de aktie zoveel mogelijk aandacht in 
de media zou krijgen. We wilden de 
diskussies op landelijk niveau aan
zwengelen. Ger: We wilden ook geen 
'elitaire' manier van aktievoeren. De 
BAN bereidt haar akties bv. meestal in 
het geheim voor, waardoor veel mensen 
niet mee kunnen doen. Bärbel: Door de 
openbaarheid konden veel mensen mee
praten en meedenken over het aktieplan 
en hun eigen invulling daaraan geven." 

Eên van de argumenten was dus dat de 
aktie zoveel mogelijk aandacht in de 
media diende te krijgen. Dat lukte, 



maar de media gingen niet bijzonder 
diep in op allerlei diskussies die we 
voerden. Er werd slechts êên element 
uit de voorbereidingen gelicht: de 
mogelijkheid dat er geweld zou kunnen 
worden gebruikt. De diskussie in de 
pers ging bepaald niet over de vraag 
hoe gevaarlijk kernenergie nu eigen
lijk is en in hoeverre de atoomlobby 
met middelen van geheimhouding haar 
doel tracht te bereiken. 
Kees uit Utrecht:"Misschien waren die 
science-fiction achtige bewakingstaes
tanden er niet gekomen als de pers 
er niet zo opgesprongen was. " Peter 
uit Groningen:"Het was een wisselwer
king tussen ons en de pers. Zij maakten 
dankbaar gebruik van de openheid van 
de aktievoorbereiding . Kernenergie 
op zich is niets nieuws, het echte 
nieuws zit hem meer in:'wordt er wel of 
geen geweld gebruikt ?" Een aantal men
sen hielden een forse kater over aan de 
wijze waarop de media met de voorberei
dingen op de aktie omsprongen. Aartjan 
uit Amsterdam:"De nederlandse AKB is 
massaal verzopen in het geweldsvraag
stuk, dat haar overigens wel mooi door 
de pers is opgedrongen." Mark uit Den 
Bosch:"Na de aktie waren we behalve ziek 
ook gefrustreerd. En dan niet zo zeer 
over de aktie, als wel over het voor
spelbare in de pers, die tevoren de ak
tie al kapot had gemaakt. Ook een goede 
persgroep kan daar niets aan doen, dat 
is gewoon de macht van de pers. Het 
blijkt niet alleen de pol~tie te zijn, 
waar je tegenover staat, maar ook een 
hele groep van mensen in de pers, ook 
in bladen, waarvan je beter zou ver
wachten." 

De pers bleek niet alleen geschikt om 
mensen voor de aktie te mobliseren, 
maar zij bleek op den duur ook weer an
dere mensen af te schrikken: Mark uit 
Den Bosch:"In Den Bosch is een groep 
mensen, die bang was geworden door al 
dat geschrijf over geweld, niet ge
g_aan. " Ook in Den Haag en Zevenaar 
werden thuis-blijf groepen gevormd. 
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De pers ging een bijdrage leveren aan 
het kriminaliseren van de voorberei
dingen op de aktie . Omdat de AKB op 
êên punt de wettelijke grenzen over
schreed we.rd daar al het aksent opge
legd en dreigde haar strijd van de po
litieke inhoud ontdaan te worden. 
Miriam uit Amsterdam:"Wij hebben al op 
het tentenkamp gezegd:'kriminalisering 
ga je niet tegen met openbaarheid.' 
Dat is ook wel gebleken: er is waanzin
nig gekriminaliseerd, hoe openbaar het 
ook was. Het kwam gewoon neer op een 
terreur van de pers, die openbaarheid; 
de standpunten werden bepaald op hoe 
de pers reageerde, ook de vorm en rich
ting van de akt.ie • " 

De pers mocht niet binnen de afzetting 
komen, de BVD wel ••• • •••• 

eigen media 
Op de eerste landelijke vergadering na 
het pinksterkamp werd er wel gepraat 
over het opzetten van een landelijke 
krant voor de beweging, maar er werd 
toen besloten dat iedereen dat in de 
eigen stad of wijk zou doen. Het argu
ment daarvoor was dat de basisgroepen 
beter zouden kunnen inspelen op de om
geving, waarin zij aktief waren . 

Langzamerhand kreeg Onderstroom, dat 



ongeveer maande
lijks verscheen, 
toch min of meer 
de funktie van 
een landelijk 
blad. Dit liep 
echter niet per
fekt. De versprei
ding werd niet 
optimaal. Bärbel 
uit Arnhem: "On
derstroom kreeg 
weliswaar de funk-

NO. 23 
... 
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tie van een dis- HoE MonHnVERDER Mn DE 
kus si eb lad, maar ANTI-IERNENER&IE-BEWE&IN&? 
het heeft niet 
echt een hele gro- ONDERSTROOM NU F12.50 
te verspreiding 
gehad. 
Nijmegen heeft geprobeerd het van een 
Nijmeegs blad tot een landelijk blad 
te maken. Weliswaar werd het blad 
voor mensen, die er direkt bij betrok
ken waren toegankelijk, maar het was 
niet zo dat je het blad in elke boek
handel kon aantreffen. Het werd niet 
echt een heel breed diskussieblad." 
Er werd ock niet een duidelijke visie ont
wikkeld op de funktie die het blad 
moest krijgen. Johan uit Nijmegen: 
"Er is niet echt een beleid geweest 
ten aanzien van de eigen media. Onder
stroom kreeg weliswaar een hele dui
delijke funktie binnen de beweging, 
maar dat was niet het gevolg van een 
bepaald beleid." 

Na de aktie hadden veel mensen de 
indruk dat de eigen media de priori
teit zouden moeten krijgen boven de 
burgerlijke media. Rolf uit Arnhem: 
"De eigen media hadden ook niet echt 
de prioriteit. De burgerlijke pers 
eiste alle aandacht op. Volgens mij 
beschikt een persgroep over heel weinig 
effektieve middelen om de buxgerlijke 
pers te bestrijden en te zorgen dat 
de eigen ideëen in de krant komen. Dat 
heeft er toe geleid dat steeds meer 
mensen Z1Jn gaan nadenken over eigen 
media." Kees uit Utrecht vindt de ei-
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gen media ook belangrijker dan de bur
gerlijke pers:"Verbreding heeft niets 
te maken met de massamedia of de bur
gerlijke pers. Als mensen iets willen 
weten dan kunnen ze dat ook via onze 
eigen media te weten komen." Auke uit 
Utrecht benadrukt echter dat er wel 
wat schortte aan de interne kommuni
katie : ''Het punt is gewoon dat de kana
len van de pers veel beter waren als 
onze eigen media om de deelnemers 
te bereiken. Er was een ontzettend 
slechte interne kommunikatie. Daarom 
hebben wij als Utrecht voorgesteld 
om een landelijk Dodewaard-blad te 
gaan maken.( •••• ) Ik koppel openbaarheid 
en pers helemaal niet aan elkaar. Laten 
we de pers gewoon maar een krantje 
van onszelf geven als ze wat willen 
weten." Jacqueline uit Nijmegen ziet 
voor eigen media een belangrijke taak 
liggen:"Als er zelfs niet de geringste 
poging wordt ondernomen om te beginnen 
met het opbouwen van de eigen media dan 
is daarvan de konsekwentie dat je vol
ledig overgeleverd aan de burgerlijke 
pers en de heersende kapitalistiese 
ideologie bent.( ••• ) Wilde het ons luk
ken om aan de bevolking duidelijk te 
maken dat we het recht hadden ons te 
verzetten dan zou er in ieder geval aan 
één heel belangrijke voorwaarde moeten 
worden voldaan.Namelijk het opbouwen 
van eigen media naar net brede publiek 
toe." (Onderstroom-evaluatie) 

Een aantal mensen benadrukken de rol 
van de eigen media naar het brede pu
bliek toe. Anderen zien echter ook 
een belangrijke rol naar de beweging 
zelf toe. Bob uit Amsterdam:"Achteraf 
is er meer duidelijkheid over de nade
len van de openbaarheid. De niet zo 
goed geinformeerde basisgroepen haal
den hun informatie uit de krant. Als 
er meer tijd en energie was geweest, 
hadden we een eigen krantje kunnen ma
ken, een levendig wekelijks verschij
nend intern diskussieblad." 

Op de kritiek die er op het funktio
neren van de persgroep en het ontbreken 



van eigen media kwam zegt Johan uit 
Nijmegen:"Het is terecht als er achter
af kritiek komt op het feit dat er 
teveel energie is ~stoken in het benade
ren van de burgerlijke media. Toch vind 
ik dat er een soort dubbelheid in de 
kritiek zit. Een aktie die helemaal 
uitgaat van het idee 'de mensen doen 
het zelf' betekent ook dat de media 
zelf opgezet zouden moeten worden 
door de mensen die meehelpen de aktie 
voor te bereiden." 

Op het tentenkamp werd een poging 
gedaan tot het opzetten van eigen 
media. Vijf drukkerijen, de Vrije Druk, 
Stadsdrukkerij, Raddraaier, Rebel en 
Luna hadden zich verenigd tot de Vleer
muis. Er werden verschillende pam
fletten gedrukt, die bij de diverse 
prikakties uitgedeeld werden. 

Mirjam was in een evaluatie ach-
teraf niet geheel tevreden. Ze schreef 
(in Kouwe Drukte no. 4) dat ze meer naar 
de mensen toe had willen stappen en 
niet meer, zoals het geval was, wilde 
afwachten totdat de mensen naar de 
drukkerij toekwamen. Ook merkte ze 
op dat het moeilijk is om drukaktivitei
ten te kombineren met het deelnemen aan 
een aktie. "Kortom een start waar we 
allemaal gelijk al weer een heleboel 
van leren. Maar bij nacht en ontij zul
len we er weer zijn !" 

/JE lllEERMIJIS 
BIJ NACHT EN ONTIJ 
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openbaarheid en overheid 
De vraag of de openbaarheid zo ruim 

geinterpreteerd moest worden dat er 
nauwe kontakten met de overheid konden 
bestaan leverde de nodige pittige dis
kussies op. Op een goed moment bezoekt 
burgemeester Bergh de landelijke ver
gadering. Pieter-Jan beschrijft dit 
bezoek als volgt: 
"Tot veler verrassing blijkt J:?urgemees
ter Bergh zelf aanwezig te zijn: een 
vriendelijk ogende man, meer het hoofd 
ener school of een gereformeerde ouder
ling dan een moderne machtsmanager. 
Maar schijn bedriegt. Beminnelijk vangt 
hij aan: "U heeft het beste met de ge
meenschap voor, dat weet ik. Samen 
moeten we echter verstandig zijn ••. ' 
Hij krijgt deze middag niet de kans om 
zijn gehoor daarvan te overtuigen. Wie 
een verhaal begint met het woord 'sa
men' is per definitie natuurlijk al 
niet te vertrouwen en de zaal had 
dat goed begrepen. Hij wordt dan ook 
meteen in de rede gevallen. Er volgt 
een uiterst geagiteerde en langdurige 
diskussie over de vraag of Bergh nu 
wel of niet mag blijven. Een aantal 
meent van wel; ~~n van de uitgangs
punten van de aktie Dodewaard gaat 
dicht was toch immers juist haar open
bare karakter. Niets is. geheim en dus 
mag iedereen alle vergaderingen bij
wonen. Bovendien zal er toch wel een 
politiespion aanwezig zijn ! Daarop 
wordt geantwoord dat openbaarheid wel 
geldt voor de bevolking, maar niet voor 
de autoriteiten:'We krijgen ook geen 
inzicht in hun plannen.' Anderen 
menen dat hij alleen mag blijven als hij 
belooft om nog dezelfde week de cen
trale te sluiten, waar hij als bur
gemeester immers het recht toe heeft, 
indien een direkte bedreiging bestaat 
voor de volksgezondheid~ Enfin, de 
goede man heeft het zwaar te verduren. 
Wanneer tenslotte een paar Amsterdam
mers dreigen om op te stappen als hij 



niet uit de vergadering gebannen wordt 
besluit burgemeester Bergh de eer maar 
aan zichzelf te houden. Afgesproken 
wordt om alleen kontakt met hem te 
onderhouden over de aktie, voorzover 
het gaat om het verlenen van facili
teiten zoals ruimte voor het opzetten 
van een tentenkamp, water en elektri
citeit etc." 

Een week later komt dit incident op
nieuw ter sprake. Ubbergen komt met een 
ingezonden stuk waarin te lezen staat: 
"Wij protesteren tegen het feit dat 
deopenbaarheid van de vergadering ge
weld is aangedaan door het toegeven 
aan de druk vaneen minderheid uitslui
tend op basis van gevoelsargumenten, 
die er toe leidde dat burgemeester 
Bergh voortijdig het overleg verliet." 
Er werd op deze landelijke vergadering 
zelfs geproken over chantage van een 
minderheid. OVer de aanwezigheid van 
de burgemeester merkt Bob uit Amster
dam op : "Zo vind ik het een heel ver
keerde opvatting van openbaarheid als 
je burgemeester Bergh toelaat bij een 
landelijke vergadering." Maria uit 
Haarlem merkt op: "Dat die burgemeester 
er toen was op zo een landelijk over
leg is gewoon belachelijk . " 

Het kontakt met de burgemeester werd 
dus uitgebreid besproken. Voor wat 
betreft het kontakt met de politie 
was dit niet het geval. De oorzaak 
daarvoor was dat dit kontakt min of 
meer informeel tot stand kwam, en 
daardoor ook nooit echt ter dikussie 
werd gesteld. Waarschijnlijk heeft van 
Kampen, de politieagent die het kontakt 
opbouwde, er doelbewust moeite voor ge
daan om dit kontakt zoveel mogelijk 
uit te breiden. Achteraf hebben dege
nen die het kontakt hebben onderhouden 
de opvatting dat het eigenlijk niet zo 
ver had moeten komen. 

Een arnhemmer : "Dan moeten we nog 
iets vertellen over het kontakt met 
Leo van Kampen. Hij schijnt ook hoofd 
te zijn van de Gelderse Justitiële 
dienst van de Rijkspolitie. Ik had 
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hem meer gezien als een soort plaat
selijk opperhoofd, maar hij is dus 
veel meer. 

Die kontakten ontstonden op het vo
rige tentenkamp. We waren toen aange
wezen op een stuk goodwill van de over
heid. Omdat het kamp nog in een rustige 
sfeer plaatsvond bood dat de mogelijk
heid tot het groeien van een soort sa
menwerkingsrelatie. We gebruikten el
kaar. We hadden met onze politieke 
overtuiging helemaal geen behoefte 
aan een werkelijke samenwerking, maar 
we hadden hem nodi.g voor vergunningen 
en het bewaken van het terrein. 

Wat wij terugdeden was het duidelijk 
maken van wat wij wilden met die aktie. 
Ze konden dat van ons horen omdat wij 
weinig geheime dingetjes hadden. Er is 
toen een heel informeel overleg ge
groeid wat eigenlijk nooit besproken 
is op de landelijke vergadering. Het 
was weliswaar een heel funktioneel 
overleg, maar het belemmerde ons best 
wel toen we met de aktie bezig waren. 

Hij had kontakt met Dolf in Dode
waard opgenomen . Die was ook op hem 
aangewezen, omdat zijn ruiten waren 
ingegooid en er aan de remmen van zijn 
auto en zijn brommer geknoeid was. Wat 
ons betreft lag dat anders, maar toen 
hij ons opbelde zijn wij een paar keer 
met hem op persoonlijke titel gaan 
praten. Hij zou vertellen wat de poli
tie ervan dacht. Nou, we zijn twee 



keer in Hotel de Engel geweest en 
dat viel ons best tegen. We hoorden van 
hem weinig nieuws en we hebben toen 
gezegd dat we geen vertrouwen hadden 
in zo een relatie. 

Wel kwam aan de orde dat we tijdens 
de aktiedagen een vorm van overleg 
moesten hebben, voor het geval er rare 
dingen gebeurden. Daarvoor hebben we, 
net als op het pinksterkamp, een mobilo
foon gebruikt. Het bleek te werken. Als 
er rare dingen gebeurden, namen we 
kontakt met de politie op en dan 
was het meestal snel geregeld. We 
hebben dat gedaan toen er tijdens de 
tocht naar de centrale op zondagmor-
gen politiebusjes op de dijk stonden 
en er vliegtuigjes laag over scheer
den. Ook bij het verplaatsen van de 
radio vroegen we even een pasje aan en 
toen was dat snel geregeld. 

Wat wel erg was, was dat van Kampen 
op de meeste ongelegen momenten binnen 
kwam. Hij werd bijna een soort vertrou
wensman, iemand die je langzamerhand 
persoonlijk kende, mêêr dan de overige 
demonstranten die daar zoal rondliepen. 
Hij kwam ook wel eens binnen tijdens 
een blokkadeoverleg en zei dat we toch 
maar eens moesten ophouden, omdat 
het nu niet lang meer kon duren. 

Een belangrijke 
reden voor het nau
we kontakt was 
ook dat hij de per
soon was die de bom
melding over kwam 
brengen. Je voelt 
dan een loodzware 
druk op je en omdat 
je dan samen wat 
moeilijks oplost 
ontstaat er een 
soort vertrouwen. 
Hij is dan al een ~ 
bekend verschijn- ---------
sel op het kamp ge-~-
worden. "' 

Ik denk dat dit 
een situatie is, die 
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we in de toekomst niet meer aan moeten 
gaan. Je moet alleen de politie inscha
kelen als dat echt nodig is. Op deze 
manier ga je veel te snel te ver, 
omdat je niet als demonstranten bepaalt 
wat je wel en niet zegt. Hij heeft 
daar gebruik van gemaakt. Zo een sa
menwerking klopt natuurlijk van geen 
kanten. Maar als je staat tegenover 
een mens en als je je zelf niet heel 
hard opstelt, heb je het niet meer 
in de hand, ook al wil je heel andere 
dingen." 

Peter uit Groningen was wel verbaasd 
over deze situatie, maar velde geen 
echt negatief oordeel: "De politie 
liep in hetzelfde huis rond als wij 
het blokkadeoverleg voerden. Die man 
stond druk te telefoneren: 'Het ziet 
er naar uit dat de blokkade straks 
wordt opgeheven. Laat straks de auto's 
die van het tentenkamp naar de blokkade 
gaan om de drijfnatte mensen op te halen 
maar door, ik verwacht dat over een half 
uur de hele zaak wel bekeken is.' 
Hij scheen ook bij de BAN-aktie op een 
geweldloze oplossing te hebben aange
drongen, iets waar hij ook een promo
tie aan over heeft gehouden. Hij was 
een en al vriendelijkheid en behulp
zaamheid en hij bood bv. ook aan om een 
zieke op te halen bij de oost-blokkade. 
Er zaten schijnbaar meer voordelen aan 
zijn aanwezigheid aldaar als nadelen." 

Een aantal mensen oordeelden echter 
zonder meer negatief over deze kontak
ten. Kees uit Utrecht: "Er is bv. als 
grapje op een landelijke vergadering 
gezegd dat uit een gesprek met een kom
missaris van de ME bleek dat we niet 
voor de 18e moesten komen, omdat dan 
de verdediging nog niet klaar zou zijn. 
Een leuk grapje, maar ondertussen heb 
je wel met die man zitten praten, zon
der dat iemand er iets vanaf wist." 
Joost uit Amsterdam: "Er heeft in de 
krant gestaan dat jullie (de Gelderse 
Stroomgroepen) kontakt met de politie 
hadden en dat heeft heel slecht gewerkt 
op de mensen in de aktie, een soort 



uitholling van binnenuit." Frans 
uit Rotterdam: "Wij wisten niet van 
het politiekontakt. Toen wij dat ach
teraf hoorden zijn wij daar heel erg 
kwaad over geworden." Mark uit Den 
Bosch: "Je viel van de ene verbazing 
in de andere. Als je hoorde hoe er 
werd samengewerkt met de politie dan 
dacht je soms:'de politie heeft deze 
aktie georganiseerd' Op die manier 
maak je je aktie onserieus, je geeft 
teveel uit handen. Uiteindelijk is 
het de politie, die de kernenergie 
gaat beschermen. Kernenergie en poli
tiestaat, dat is toch hetzelfde. Dan 
moet je je niet laten inpakken door 
agenten, die net iets aardiger zijn 
dan de agenten die je in elkaar 
slaan." Maria uit Haarlem: "En dan hoor 
je pas achteraf van dat kontakt met de 
politie. Dan had ik ook zoiets van: 
'gatverdamme, ik wou dat ik niet mee 
gedaan had'. Heel lullig, maar ja, het 
was ook allemaal zo ontzettend groot." 

konklusies 
Het openbaarheidsprincipe bleek min

der eenduidig te zijn als aanvankelijk 
verondersteld werd. Eên probleem was 
dat er heel verschillende doelen met 
dit principe werden nagestreefd: 
het verbreden van de eigen beweging, 
door iedereen de gelegenheid te geven 
mee te denken; maar ook een publici
teitseffekt, door de media de kans 
te geven aan het geheel aandacht te 
besteden; er werd ook gedacht dat open
baarheid kriminalisering zou tegen
gaan. 

Wat betreft de kriminalisering bleek 
het idee 'Wij doen niets slechts 
dus iedereen mag het weten' niet op 
te gaan. Al het aksent werd gelegd 
op het feit dat we de wet overtraden. 

De openbaarheid als middel om de 
eigen beweging te versterken bleek niet 
geheel te werken. Aan de eigen media 
werd onvoldoende aandacht besteed en de 
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burgerlijke media schreven niet wat 
wij te zeggen hadden. De beweging was 
desalniettemin op de burgerlijke 
media aangewezen. Het onderlinge ver
trouwen binnen een beweging zal echter 
niet door dergelijke media, maar door 
eigen media versterkt kunnen worden. 
Door een toegenomen onderling vertrou
wen zal de angst voor kriminalisering 
ook afnemen. De kraakkranten bewijzen 
dat kriminalisering minder kans heeft 
om in de beweging door te werken als 
iedereen precies op de hoogte is van 
wat er gebeurt via de eigen informa
tiekanalen. 

De openbaarheid werd wel door politie 
en burgemeester gebruikt om in de bewe
ging door te dringen. Met name het 
gevoel dat 'de politie onze aktie 
organiseerde' veroorzaakte de nodige 
frustraties. 

De balans van het openbaarheidsprin
cipe is dus niet zonder meer positief. 
Aan de 'interne' openbaarheid werd on
voldoende gewerkt, de 'externe' open
baarheid leverde de nodige problemen 
op. Maar waarschijnlijk was het prag
maties argument van Rolf uit Arnhem wel 
juist: 'We kunnen het toch allemaal 
niet geheim houden als we zo een grote 
aktie willen opzetten'. 

De manier waarop je aktie voert hangt 
dus nauw samen met je kijk op openbaar
heid. Op de aktievormen wordt in het vol
gende hoofdstuk doorgegaan. 



De woeste horde 

Want tegen gezag en orde 
hel pt alleen,helpt alleen. 
want tegen gezag en orde 
helpt alleen 2x 
de woste horde 

Rampenpl an 
Melodie:er was nog nooit beter öi er 

refrein: 
er was nog nooit een rampenplan 
waar ook niet een ramp van kwam 
maar die ramp was allang gepland 
anders was er heus geen rampenplan 

ze wilden een ramp in Zeeland nooit meer 
dus nu gaat de zee niet meer tekeer 
maar de mensen zijn toch niet zo blij 
want er staat een kerncentrale in de wei 

ze plantten in ramp in Almelo 
RSV , Philips , Verolme en Co 
maar spat dat ding ooit uit elkaar 
nou dan kijken ze weer vreselijk raar 

en het muisje kreeg nog een andere staart 
want er ging iets mis in Dodewaard 
ze hadden het lek niet geklaard 
dat veegde Dodewaard van de kaart 

ze doen het inPetten allang 
voor vreedzame doelen,wees maar niet bang 
maar straalt straks die hele atoomfabriek 
dan worden alle mensen hartstikke ziek .. • 

en waar moeten ze met het afval heen 
met die str a l ing die niet zomaar verdween 
i .n de lucht,in de zee,of op het land, 
staat het hele Drouwenerzand in de brand. 

refrein met laatste regel drie maal 

' k heb poep op de muur van de centrale gesmeerd 
vind je dat niet vies ? 
vind je dat niet vie s ? 2x 
helemaal niet,helemaal niet 
leve de gele zon (of : en we smeren er nog wat bij) 
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hoofdstuk 7 

aktievormen 
Het was allemaal zo simpel en het werd 
op het Pinksterkamp zo mooi gezegd: 
"Na tien jaar anti-kernenergiestrijd 
zijn die centrales nog niet dicht. We 
zijn het demonstreren moe en willen ook 
niet meer op het parlement wachten. Als 
de regering niet vóór eind september 1980 
de centrale in Dodewaard sluit, doen we 
het zelf wel. Dan gaan we in oktober over 
tot een openbaar aangekondigde terrein
bezetting en sluiten zo de centrale. 
DODEWAARD GAAT DICHT ! " 
En zo gingen in de zomer van 1980 de in 
basisgroepen georganiseerde deelnemers 
van het Pinksterkamp aan de slag. r.1et de 
door de Gelderse Stroomgroepen gestelde 
aktievoorwaarden in het achterhoofd, 
startten overal in het land de diskussies 
en werd de landelijke plangroep aan het 
werk gezet. 

Toen in de herfst eindelijk het uur U 

~=~d~a~;~~~~~~ndew~~ee~k~~~!rw:~sv~~~n-
oorsprokelijke plan tot bezetting allang 
van tafel. De maanden tussen het Pink
sterkamp en het blokkadekamp zijn ge
bruikt voor een intensieve geweldsdiskus
sie. Onder invloed van die diskussie wer
den de plannen gewijzigd en gewijzigd. 
Peter (Groningen-Duinkerkenstraat) :"We 
hadden, toen we rond 15 augustus begon
nen, nog plannen om te gaan bezetten, 
met kaarten aan de muur en zo. Die kaart
en en de berichten uit de pers over dat 
het werd omgevormd tot een vesting, bete
kenden dat er een geweldsdiskussie ont
stond. Het doel kon niet alleen zijn 
'Dodewaard gaat dicht', het ging ook om 
een versterking van de anti-kernenergie
beweging." 

A~~4t~ 
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de strategiediskussie 
Door de reaktie van de overheid verander
de de diskussie dus. In de vorm van een 
principiële diskussie, het al dan niet 
toepassen van geweld, werd een belangrij
ke strategiediskussie uitgevochten. Zou 
de aktie het meest effektief zijn als we 
ons zouden richten op verbreding van de 
beweging door de publieke opinie te 
vriend te houden? Of had de aktie het 
meeste effekt als we minder nadruk zou
den leggen op de publieke opinie, en meer 
direkt verzet tegen de centrale? Hoe 
behielden we een krachtige anti-kernener
giebeweging, door een publiekvriendelijke 
aktie (wat in dit geval geweldloosheid 
zou betekenen) , of door zo stevig moge
lijk verzet te bieden? 

Op het Pinksterkamp kwam dit verschil 
in strategie nog niet zo duidelijk naar 
voren. Wel werden de eerste begrenzingen 



aangegeven waarbinnen de aktie gevoerd 
diende te worden. In de slotverklaring 
van het Pinksterkamp werd gekonstateerd: 
" De algemene teneur van de diskussies in 
de groepen was dat we een gewelddadige 
konfrontatie met de ME liever niet aan
gaan. Sommige groepen benadrukten wel 
dat bij een massale deelname bepaalde 
vormen van geweld niet vermeden kunnen 
worden. Men dacht daarbij aan geweld te
gen zaken; de geweldloosheid jegens 
personen blijft echter wel uitgangspunt" . 
Een begrenzing die verschillend beoor
deeld werd. Veel groepen vonden deze te 
vaag op den duur en legden zich toe op 
het aanscherpen van de begrenzing. Ande
re groepen, met Amsterdam als duidelijke 
vertegenwoordiger, vonden het wél duide
lijk genoeg. 

Op de stedelijke vergadering van 29 
juni wordt in Amsterdam de geweldloosheid 
besproken: "Bij alle plannen gaan we er 
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overigens vanuit, dat van te voren in 
de plannen absoluut geen geweld tegen 
personen opgenomen mag worden. Bij elke 
verdere invulling moet dat dus weer aan 
de orde komen. Al le onderdelen kunnen 
volgens ons zo uitgewerkt worden dat ge
wel d tegen personen niet nodig is. Van 
onze kant zal het geweld niet komen. Hè, 
hè, dat was een bevalling dus . " Amsterdam 
was duidelijk opgelucht de geweldsvraag 
' beantwoord' te hebben. Liever over de 
aktie zelf praten, dan over geweld. 
Mirjam (Amsterdam):"Naar aanleiding van 
het aktieplan zouden we gaan praten : wat 
doen we als we de ME tegenkomen. We heb
ben hier in Amsterdam geprobeerd niet 
eindeloos door te spinnen over het vraag
stuk van geweld. Vol gens ons was dat wei
nig produktief, omdat je dan a l snel niet 
meer toekomt aan wat je nu eigenlijk wil 
gaan doen." Maar in de meeste andere ba
sisgroepen in de rest van het land was er 
aanzienlijk minder gerustheid over de ge
weldsvraag. 

het kompromis 
Na de schoolvakantie k~.oram het plannenma
ken goed op gang , maar veel geruststel 
ling werd er niet gevonden in de aktie
plannen. Uiteindelijk lag er een plan 
van de landelijke plangroep, één uit Am
sterdam en één uit Nijmegen. Omdat ze 
het resultaat waren van een kompromis 
tussen de twee eerder genoemde strategie
opvattingen (publ iekvriendelijk of direkt 
verzet), was het vaagheid troef. De bran
dende vraag ' wor dt het nou wel of niet 
een knokpartij' kon niet beantwoord wor
den. Een treff end staaltje is het kon
sept-aktieplan van 29 augustus, gemaakt 
door de landelijke plangroep : 
(bloem1ezinkje)"Alle aktievoerders heb
ben een zekere verantwoordelijkheid naar 
elkaar toe, alsook naar de aktie zelf . 
Het karakter is te omschrijven als ' in 



principe geweldloos',dat wil zeggen geen 
aanvallend geweld. We willen zo dicht 
mogelijk bij de centrale komen, niet 
door de hekken heen. We willen niet door 
het ME-kordon heenbreken, maar we aksep
teren het ME-kordon ook niet als eind
doel. Indien de politie zal overgaan tot 
een voor ons vroegtijdige beëindiging 
van de aktie, zullen we ons binnen de 
kaders van de aktie (in principe geweld
loos) hiertegen verzetten. Variatie en 
kreativiteit moeten hierin een plaats 
kunnen hebben, zonder het gezamenlijke 
karakter van de aktie uit het oog te ver
liezen." 

Voor wie op zoek is naar duidelijkheid 
over wat er in Dodewaard te gebeuren 
staat veel te vaag. Op het landelijk 
overleg komt dan ook kritiek.'Een zekere 
verantwoordelijkheid',tot hoe ver gaat 
die dan ? Gaan we nou wel of niet door 
het kordon ? En hoe kun je je nou 'geva
riëerd en kreatief, maar niet aanvallend 
want in principe geweldloos, onderwijl 
lettend op het gezamenlijke karakter van 
de aktie' verweren tegen een aanval van 
de politie ? Verschillende basisgroepen 

eisten dan ook een ondubbelzinnig nee 
tegen alle vormen van, dus ook verdedi
gend, geweld. Uit een diskussiebijdrage 
van Judith (Wageningen), als reaktie op 
het konsept-aktieplan 
"Tot nu toe is alleen een afspraak ge
maakt over aanvallend geweld, wat voor 
mij geen duidelijke afbakening is. Er 
moeten duidelijke afspraken komen, niet 
dat soort vaagheden als 'in principe ge
weldloos', want zo kunnen er nog knok
partijen ontstaan bij politiekonfronta
ties, omdat dàt toch niet aanvallend was 
en toch niet anders kon en zo. Voor mij 
houdt slaan (ook al is het omdat iemand 
jou net een klap gegeven heeft) op zich 
altijd weer een aanval in." 
Aan de andere kant ontstond een steeds 
grotere vervreemding van de aktie. Al 
dat gepraat over geweld was toch eigen
lijk niet belangrijk ? De geweldsdiskus
sie was toch maar een 'afgeleide diskus
sie' (Stroomgroep Nijmegen), het verzet 
dat was het doel ! Zo ontstond de uit
ziehtsloze situatie van twee steeds bo
zer langs elkaar heenpratende groepen, 
waarbij de ene steeds meer duidelijkheid 
vroeg over de geweldloosheid van de an
dere, die dat echter open liet en liever 
over andere dingen diskussiëren wilde. 

'verbreding' 
Waarom werd er door verschillende groep
en zo aan geweldloosheid gehecht ? 
Pieter (Groningen-Ontstemd)"We wilden 
persé geweldloos blijven om ons niet te 
isoleren van mensen die sympathiek staan 
tegenover de anti-kernenergiebeweging." 
Uit een reaktie van Stop Borssele op het 
konsept-aktieplan :"Door geweld niet uit 
te sluiten verspeelt de beweging de sym
pathie van grote delen van de bevolking." 
Iemand uit Zevenaar :"Ik geloof niet dat 
de centrale nu dicht gaat, maar dat voor-
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het toch weer een boel mensen aan het 
denken zet en dat daardoor nog meer men
sen tegen kernenergie worden." Dolf (Do
dewaard):"Zelf heb ik als doe l van de 
aktie gezien dat de AKB nog verder ver
breed moest worden." 

Geweldloos dus om in elk geval geen 
sympathie te verliezen en misschien nog 
meer mensen erbij te betrekken. Gebruiken 
we geweld, zo redeneerde men, dan worden 
we beschouwd als 'relschoppers ' . Wat dat 
precies waren was niet duidelijk, maar de 
bekende verwijzing naar ' amsterdamse toe
standen ' als het laatste wat gewenst was, 
moest duidelijk genoeg zijn. Geweldloos
heid, liefst algehele principiële , zou 
het kenmerk van de aktie moeten zijn. Zo 
zou de gevreesde kr1m1nalisering ont
kracht moeten worden. De konklusie uit 
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dit streven naar verbreding werd getrok
ken . Iemand uit Zevenaar: "Een bezetting 
kan helemaal n1et zonder geweld, dus zijn 
we teruggevallen op een blokkade." 
Pieter (Groningen- Ontstemd):"Bij een be
zetting ga je uit van een soort kommando
aktie en niet van een brede aktie. De 
mensen die meededen waren geen kommando
troepen en bogen de aktie terug naar wat 
zij aankonden . " 

het 'Malville- effekt' 
Is matten slecht voor de anti-kernener
giebeweging ? Vooral voor degenen die 
zich al wat langer bezighielden met deze 
beweging, was het gebeuren in Malville 

(grote demonstratie op 31 j'uli 
1977 tegen de bouw van de 'Su
per Phoenix' snelle kweekreak
tor in Malville,waar de franse 
politie als een waanzinnige 
tekeer ging, zelfs gebruik 
maakte van ' offensief-granaten' 
wat resulteerde in vele gewon
den en zelfs een dode . ) en 
Brokderf (meerdere demonstra
ties/pogingen tot terreinbe
zetting die leidden tot geweld
dadige konfrontaties) aanlei
ding tot waarschuwende woorden 
tegen een gewelddadige aktie 
bij de Dodewaard-centrale . 
Corine (Den Haag):"We hebben 
van Frankrijk, van de slag bij 
Malville, kunnen leren wat een 
klap de anti -kernenergiebewe
ging daar aan over kan houden. 
De Franse beweging i s er nu 
nog niet overheen . " Peter (Am
sterdam):"Op een gegevn moment 
slaagde de Engelse Ban-de-Bom 
beweging erin om 10.000 mensen 
op de been te krijgen in Lon
den . Ze dachte n toen ook opeens 



'nu kunnen we het wel maken' en kondig
den een openbare bezetting van een raket
basis aan. Er kwamen een paar honderd 
mensen , een hoop rotzooi en een hoop ge
arresteerd . En sinds die tijd is er wei
nig beweging in Engeland." 

Niet iedereen is het eens met deze 
redenering 'van een politie-konfrontatie 
komt de ineenstorting van de beweging' . 

104 

Sirnon (Utrecht-Aktiegroep Strohalm) :"Het 
was natuurlijk nooit goed, maar om nou te 
zeggen dat je verdere akties wel had kun
nen vergeten als het een knokpartij ge
worden was, dat geloof ik niet . Er is 
zo'n verscheidenheid aan aktievormen, dat 
er wel een soort splitsing had kunnen ko
men, maar ik geloof niet dat het een ver
loren zaak zou zijn geworden ." 



Annelies (Amsterdam):"Het klopt gewoon 
niet als ze zeggen dat de Franse of Duit
se beweging ingestort is. (Bijv.maart '81 
zo'n 100.000 mensen naar Brokdorf !) Na 
Malville kwam Plogoff (een hele serie de
monstraties, rellen en barrikades in '78, 
'79 en '80 als verzet tegen de bouw van 
een centrale in Bretagne) en de strijd op 
andere manieren dan de massa-aktie blijft 
doorgaan en sterker worden·. Ze zeiden het 
ook na de Nieuwmarkt (verzet tegen ont
ruimingen en sloop voor de metro in '75) , 
maar kijk eens wat er sinds die tijd al
lemaal opgebouwd is en voortgekomen uit 
diezelfde Nieuwmarktstrijd." 
Iemand uit Zevenaar op de vooravond van 
de aktie, op de vraag of ze niet bang is 
voor een kater na een eventuele matpartij: 
"Ik denk dat de grootste kater waarmee 
wij opgescheept zitten het feit is, dat 
we al acht jaar tegen dit soort krengen 
zitten te schoppen en er nog steeds niks 
gebeurd is ! De kater is er al, en blijk
baar is de anti-kernenergiebeweging sterk 
genoeg om steeds meer mensen op te roepen 
om tot aktie over te gaan." 

direkt verzet tegen 
de centrale 

Een van de beweegredenen om inder
tijd over te gaan tot het bezet
tingsplan was de behoefte aan ef
fektievere akties. Verschillende 
groepen hebben tot het laatst toe 
dit als hoofddoel voor ogen gehou
den. Sommige door vast te houden 
aan de terreinbezetting . Iemand 
uit Rotterdam :"We wisten dat kie
zen voor een bezetting zou beteke
nen kiezen voor kriminalisering, 
maar dat hadden we er voor over. 
Bezetting is de enige manier van 
efficient aktievoeren." 
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En uit de reaktie van Delft op het konsept
aktieplan:"Met klem wil regio Delft uit
sluiting van terreinbezetting ontraden.Dit 
zou de aktie sterk aan kracht doen verlie
zen, omdat de angst van de overheid voor 
deze aktie gebaseerd is op juist deze mo
gelijkheid (waarbij niet gesteld wordt 
dat het echt moêt plaatshebben) .Bovendien 
biedt het rerrein de meest effektleve 
mogelijkheid op een daadwerkelijke blok
kade met als gevolg een noodgedwongen 
stilzetten van de centrale." 

Vele wegen leiden npar de Dodewaard
centrale. Over land kom je er via de 
Waalbandijk vanuit het oosten,vanuit het 
westen, of over de weg door Dodewaard 
zelf. Er loopt ook nog een weg door de 
uiterwaarden,vanuit het westen langs de 
steenfabriek.Langs deze zogenaamde vierde 
weg kwam de Mobiele Eenheid en centrale
personeel tijdens de Ban-blokkade na het 
tentenkamp in mei.Tenslotte kun je de cen
trale benaderen over het water,over de 
ten zuiden van de centrale langsst.ramende 
Waal.En je zou nog door de lucht kunnen 



komen, maar dat tellen we niet mee : de 
werknemers van de centrale zouden gewei
gerd hebben per helikopter vervoerd te 
worden. Was alles geblokkeerd, die 19e 
oktober en de dagen erna ? De drie eerst 
genoemde wegen zaten dicht, door de men
sen die daar op de grond zaten. De lucht 
werd voor alle zekerheid afgesloten door 
de arnsterdamse vliegerploeg. Over de 
Waal en de vierde weg is gedacht, maar 
helaas is dat bij denken gebleven. Vanaf 
het tentenkamp in het Pinksterweekend 
waren er min of meer kontakten met binnen
schippers. Tot zondagmiddag werd er door 
de plangroep op gehoopt dat de Waal als
nog zou worden afgesloten door de schip
pers. Ger (Nijrnegen):"Tot aan zondag toe 
hebben we kontakt gehad met binnenschip
pers, die met een stuk of vijftien boten 
de Waal wilden gaan blokkeren. Dat hebben 
we natuurlijk zeer geheim gehouden . Zij 
waren ook best voorzichtig. Ze zijn niet 
gekomen en we hebben er verder niets van 
gehoord. Waarschijnlijk zijn ze bang ge
worden of is het uitgelekt. Bovendien was 
de kontrole van de politie op het water 
zeer scherp." 

Pieter (Groningen-Ontstemd) stelde ook 
vast:"Er zou wel een blokkade komen, maar 
die kon niet ultimatief zijn, want aan
voer was altijd mogelijk over water en 
lucht . We hebben wel gedacht aan een 
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langdurige aktie om duidelijk te rnaken 
dat we een stap verder wilden gaan." 
Den Haag had er al een beetje op gerekend . 
Corine : "We hebben ons alleen voorbereid 
op een aktie tot maandagmiddag, temeer 
daar de Waal en de vierde weg open zouden 
blijven. Dat er toch mensen uit het land 
zich hebben voorbereid op een hele week 
vind ik tekenend voor de slechte kommuni
katie van de grote vergadering . " 
Willemien (Nijrnegen):"Wij hadden zelf ge
rekend op een week daar blijven, maar 
verwachtten dat we wel ongeveer op woens
dag zouden worden weggesleept . Maar niet 
dat je aktie-weekendje gaat doen !" 

Het werd dus maandagmiddag. Behalve het 
'real isme' van Den Haag, waren er ook nog 
de argumenten van Dolf. Vanuit zijn tot 
aktiecentrum omgevormde boerderij had hij 
invloed op het verloop van de aktie. 
Dolf (Dodewaard):"Er waren redenen genoeg 
om de blokkade op te heffen. De mensen 
die achter de linies woonden waren erg in 
hun vrijheid beperkt ; de konservenfa
briek kon niet draaien ; er stonden dui-



zenden politiemannen die toch betaald 
moesten worden. Dat werden urgente zaken 
toen er nog maar heel weinig mensen op de 
blokkades waren.( .. ,)Op een gegeven mo
ment moet je besluiten of het in chaos 
zal eindigen of dat het een suksesvolle 
blokkade geweest is. Voor mijn gevoel was 
het wel het laatste, het was toch meer 
dan een simpele demonstratie. Al zou het 
alleen maar zijn dat daar in weer en wind 

het de hele nacht is uitgehouden op de 
dijken . " 
Julia (Amsterdam-Indiese buurt):"Wij had
den zondagavond zo'n gevoel van waarom 
zou je in de stromende regen daar gaan 
zitten als je vanuit de tent net zo goed 
kunt blokkeren. Want zolang de politie 
daar staat is de boel geblokkeerd. Wij 
komen wel weer terug als het weer wat be
ter is." 



Ook de vraag hoe dicht we bij de cen
trale moesten proberen te komen, lag nog 
steeds gedeeltelijk open. In het aktie

prikakties 
plan stond teslotte zoiets van 'de eerste Midden september lagen er de drie aktie
afzetting niet bij voorbaat tot uitgangs- plannen: van de landelijke plangroep, van 
punt nemen van onze blokkade'. Iemand uit Nijmegen en van de Amsterdamse plangroep. 
Den Bosch :"Toen we gingen hadden we wel De eerste twee probeerden de te vrezen 
het idee dat er iets meer zou gaan gebeu- massale konfrontatie met de politie tegen 
ren, dat de aktie serieuzer zou worden. te gaan door de kaders steeds verder uit 
Bijvoorbeeld pak het tentenkamp op en zet te werken, steeds meer regels op te stel-
het voor de centrale neer . En als je len en tot een vergaande konsensus over 
merkt dat er niet opgetreden wordt tegen geweldloosheid te komen. Amsterdam liet 
knippen in het hek, verdergaan ! Van drie een ander geluid horen. 
blokkades êên maken. We hadden ons ook De openingszin was al een tikje tegen 
zo voorbereid dat we langer konden blij- de schenen van de duidelijkheidzoekers: 
ven. En er waren ideeën voor pendeldien- "Dit voorstel is op geen enkele manier 
sten Den Bosch-Dodewaard." Iemand uit een plan waarin een taak voor ieder dui-
Rotterdam over plannen om door de eerste delijk is. Iedere groep bedenke zelf 
afzetting heen te komen :"We hadden flink waarin hij/zij zin heeft." Dan, na de 
wat draadtangen meegenomen. Die zijn uit- konstatering dat de centrale een vesting 
eindelijk niet gebruikt door de sfeer op geworden is en een duidelijk aktieplan 
het tentenkamp . We vinden het helemaal nog steeds op zich laat waohten:"We zijn 
niet erg om door de pers gekriminaliseerd gefixeerd op een ha l ve kilometer en blij-
te worden, maar we schrokken toch wel ven met alle geweld vasthouden aan een 
heel erg v~n de kriminal i sering die we massieve taktiek en strategie die recht 
op het tentenkamp kregen." moet doen aan de ideeën en vooral ervarin-

Als laatste angel, na de volledigheid gen van alle groepen in den lande . We lij-
en de langdurigheid, werd dus ook het ken wel een partij! De individuele moge-
offensieve uit de blokkade getrokken. lijkheden van de groepen verdwijnen onder 

een schijn van eensgezinsheid. 11 Tegen de .... ." 
"\. , dwang van een massa-aktie en v66r de au-
~· ~ ~J tonomie van de groep, lijkt de boodschap. 
~ ~ ~ "We weigeren kanonnenvoer te zijn van 
~(,~~~~· welke kant dan ook. We hebben vanaf nu 
~" f~.f~~ de lijfspreuk: WIE NIET STERK IS MOET 
J...; r~ SLIM ZIJN. 11 "Van de drie mogelijkheden 
~~ ~- die ons resten kiezen we de laatste. 
r,"[l <.. -protestdemonstratie: oude koek. 
~~~ ~~ · -demonstratie die uitloopt op konfronta-

:.. ~ · ' •• ~· tie d.m . v. doorbraak da.n wel blokkade: 
~ rr t~ willen we niet. 
~' .~ ~11:' ',, -Listige akties die de ernst van onze be-
•~ r .. '· v \;. d I i bl · r ~ ~~ oe ngen iJven weergeven, de kontrole 
! ~ · · van het machtsapparaat kunnen ontregelen 

[

'i' l\f ~:: . f.~i·'.l, dan wel belachelijk maken. 
11 

1f~,. · " Het gebied in en rond de centrale zal 
·~~·~~~1, bezet zijn deer de ME, maar wat gebeurt 
...-ft ·'~a.: ;"~·~~~~~~~~~~~~~~:!.::-.._~e;:r~~a~l~s~i~n~ de wijde omtrek akties onder-
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nomen worden ? Hoe moet het krisiscentrum 
handelen als andere gebouwen, bedrijven 
en wegen in pakweg een straal van 100 km 
bezet worden of op z ' n minst door ons be
zoek vereerd worden ? En dat niet één dag, 
maar gedurende meerdere dagen zijn de he
ren in het krisiscentrum koortsachtig hun 
vlaggetjes aan het verplaatsen. Een brede 
maatschappelijke bezetting dus, DODEWAARD 
IS OVERAL :" Een voor deze aktie onge-

- Haandagmorqen hebben oogeveer 150 JDel\8en 
een aktie uitgevoerd tegen de B.A.M. in 
Keauren die de betonnen vaten levert, 
vaarin h.et radio-aktieve afval wordt ~ 
geborgen. Ret bedrijf verd in een maasa
aktie lcorte tijd gabloltl<eerd aet oude 
electrische huishoudelijke apparaten. 

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

- Dinsdagmorgen volgde een aktie tegen een 
derde toeleveringabedrijf, Kersten in 
Elst. Ook dur verd verf gebruikt en 
werd het bedrijf stil gelegd, doordat 
enJge tientalle e>ensen kortgesloten 
steJ<.Iters in de stopkontakten stopten, 
zodat de stoppen doorsloegenen de elec
ticiteit uitviel. 

- Dinsdaqmiddag blokkeerden bijna 100 leden 
van de nijmeegae basisgroepen met de 
overgebleven vuilnis uit het 'kamp de toe
gang tot een vierde toeleveringebedrijf, 
Bolec in Nijmegen. 

- Bovendien werd door de niet tot 'Dode
waard gaat dicht ' behorende 'Steungroep 
GeertBema sluit Dodewaard' enige stencils 
verspreid, waarin werd opgeroepen oa w. 
J. Geertse...,, cOIIIIDissa.r.ls van zowel de 
lcon.lngin als de kerncentrale, op zijn 
verjaardag (19 o'ktober) te feliciteren 
en om Later zijn kasteel te belegeren. 
De tien mensen, die inderdaad zaterdag 
bij zijn 'kasteel waren, zagen een wonder
lijll schouwspel. Het liasteel van Geert
sema was omrinqd met prikkeldraad, ter
vijl zich binnen deze versterllingen 
ongeveer 50 H.E.-ers bevonden met 
honden, achJjnverpers en geweren . 

hoord enthousiasme, maar wel getuigend wandelpartij maar aan de andere kant ook 
van een wat andere inschatting van de ak- voor een massalematpartij. We wilden geen 
tie. Amsterdam wilde zich niet "mond- en van beide alternatieven daar op die drie 
aktiedood maken door onszelf in een kor- dijkjes, daar komt ook dat idee vandaan 
set van gelijkheid te dwingen, want daar- van decentraliseren en de prikakties. Ik 
in passen we allang niet meer ." heb geen behoefte aan de eerste anti-kern-

Weinig behoefte dus om op te gaan in energiemartelaar." Annelies (Amsterdam): 
een anonieme massa- aktie. Maar het idee "We kenden de situatie goed genoeg om dat 
komt ook voort uit angst voor de dreigen- helemaal niet te zien zitten. Als je zag 
de matpartij. Bob (Amsterdam):"Wij waren wat ze daar allemaal aan het aanleggen 
ook heel bang, dat moet goed duidelijk waren. En die dijkjes waren zo smal, er 
zijn, voor aan de ene kant een massale kunnen tien mensen tegelijk overheen en 
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die zijn de lul. Het is niet zo dat je 
daar met een hele grote groep op af kunt. 
Het was vanaf Pinksteren duidelijk dat je 
het of op een slinkse manier moet doen, 
dat was dan ook onze eerste doelstelling 
waar we best een tijd mee bezig geweest 
zijn, een list verzinnen op toch op dat 
terrein te komen. Maar om echt met drie 
stoeten aan te komen en door te lopen, 
nee, want dan zijn het gewoon de eerste 
twintig die hun neus stoten en de rest 
slaat dan al lang op de vlucht." Bob (Am
sterdam):"Het is net zoiets dat je ook 
niet aankondigen gaat dat je met alle 
amsterdamse krakers dan en dan het paleis 
op de Dam gaat kraken. Of wèl aankondigen 
maar niet doen, of als je het wel gaat 
doen, dan niet aankondigen, zo helder is 
dat voor mij." 

Dus geen massale aktie op dat moment, 
maar wel behoefte om zo effektief moge
lijk iets te doen. Iemand uit Den Bosch: 
"Het voordeel van prikakties met een 
kleine hechte groep is dat je veel snel
ler, slagvaardiger kunt zijn. Het rende
ment van tig akties door tig maal tien 
mensen is veel groter dan een vermoeiende 
massa- aktie met alle organisatieproblemen 
van dien." 

Bovendien geven prikakties de mogelijk
heid het allemaal wat minder abstrakt en 
leuker te maken . Liesbath (Amsterdam-Ind
iase buurt):"Prikakties maken de strijd 
iets konkreter, je richt je niet meer te
gen iets abstrakts als kernenergie, maar 
tegen een bedrijf dat daar iets mee te 
maken heeft . Door dat soort akties druk 
je die bedrijven met hun neus op het feit 
dat ze medeverantwoordelijk zijn. Daarbij 
komt dat het leuk is en iets anders dan 
passief op een dijkje zitten. Het is best 
belangrijk dat het ook leuk is. Dodewaard 
is nog lang niet dicht en wil je het vol
houden , dan moet je er ook plezier aan 
beleven." Marèse (Amsterdam): "Het is dan 
ook nog raar dat je dingen moet regelen 
met mensen die eigenlijk tegen je zijn. 
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Je komt al uit het westen en hebt andere 
ideeën en je zou eigenlijk willen dat de 
hele meute toffe prikakties doet. Als al 
dat tuig wat in de blubber stond prikak
ties had gedaan, dan hadden we een flinke 
ravage kunnen aanrichten." De lol in de 
aktie was nog aanstekelijk ook. Iemand 
van de vrouwengroep uit Nijmegen:"Tijdens 
de blokkade hebben we geen prikakties ge
daan. We zagen wel wat amsterdammars de
den, dat gaf echt een kik. l•7e hebben toen 
zelf ook iets leuks gedaan. Dinsdag zijn 
we naar de HOLEC in Nijmegen gegaan en 
hebben daar vuil gestort, gespoten enz." 

Twee keer is er een 'prikaktie- overleg' 
geweest, een week voor de aktie in Am
sterdam en tijdens het weekend, om de 
prikakties voor te bereiden, met elkaar 
door te praten en een beetje te koördine
ren. Het bleef jammergenoeg bij maar en
kele akties. Het pri.kaktie-idee blijkt 
nauwelijks doorgekomen te zijn in het 
land en is waarschijnlijk in het geraas 
van de geweldsdiskussie ten onder gegaan. 



het zoeken naar eenheid 
Het is uit het voorgaande wel duidelijk 
dat er binnen het geheel van de Dode
waard-gaat-dicht aktie heel verschillen
de ideëen leefden over het doel van de 
aktie en de daartoe voorgestelde aktie
methodes. Ook is duidelijk dat deze 
ideëen tussen het Pinksterkamp en de 
aktie in oktober een bepaalde ontwikke
ling hebben doorgemaakt, door de einde
loze onderlinge diskossies en de reak
ties van buitenaf. Maar er bleven tot 
aan het eind toe enorme verschillen 
recht overeind staan en die verschillen 
leven nog steeds. 

Bij de voorbereidingen van de Almelo
demonstratie van '78 was er ook zo'n si
tuatie van verschillen die niet uit te 
praten waren, vooral over de vraag of de 
demonstratie was tegen kernenergie, of 
alleen tegen de uitbreiding van de UCN. 
Omdat het toen om een demonstratie en om 
politieke partijen ging, kwamen die ver
schillen het duidelijkst naar boven bij 
de vraag welke leuzen er meegedragen 
zouden worden. Omdat het bij Dodewaard 
ging om een vorm van direkte aktie, kwa
men de verschillen nu vooral naar boven 
bij de vraag welke mate van geweld toe
laatbaar was. Om in Almelo toch iedereen 
mee te laten kunnen doen zijn er toen 
verschillende blokken gevormd in de 
stoet. Hoe is er tijdens de Dodewaard
voorbereidingen met de onoplosbare tegen
stellingen omgesprongen ? Konden ze ook 
hier naast elkaar blijven bestaan, of 
was het in dit geval nodig om op bepaal
de punten tot koncensus te komen ? 

de verschillende ideeën 
Theo uit Middelburg:"Er waren teveel ex
tremen. Ik denk dat er in zo'n situatie 
toch een beslissing moet worden genomen, 
ook al vallen er dan misschien bepaalde 
groepen af. Pas als de basisprincipes op 
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papier staan kun je zeggen : groepen 
kunnen alles zelf organiseren mits ze 
die landelijke lijn aanhouden. Als je 
zegt 'iedere groep zijn eigen verant
woordelijkheid en we zien nog wel hoe 
het loopt',dan kan het niet anders dan 
een puinhoop worden." 

Deze behoefte aan vaste afspraken, die 
bij veel groepen leefde, kwam vooral 
voort uit onduidelijkheid over wat er 
zou gaan gebeuren en de angst voor de 
gevolgen van een gewelddadige konfronta
tie : 
Plangroep, half september:"Ongekontro
leerde akties die gemaakte afspraken door
kruisen kunnen een negatieve draai geven 
aan de toekomst van de anti-kernenergie
beweging." Een lange termijn denken ge
baseerd op het eerder genoemde 'Malville
effekt': 'deze aktie zal echt nog niet 
onze overwinning opleveren, dus moeten we 
zorgen dat de beweging overeind blijft en 
dat we de publieke opinie achter ons hou
den, een voorwaarde daarvoor is een vol
strekt geweldloze aktie en om dat te be
reiken zijn sluitende afspraken nodig~ 
Vanuit ongeveer die redenering komen 
meerdere basisgroepen dan ook met de eis 
dat ze niet mee zullen doen aan de aktie 
als er niet van te voren een bindende af
spraak is gemaakt, een verbod op geweld. 
Dordrecht en Winterswijk verbinden daar-



aan nog de eis van onmiddelijke distan
tiëring in de pers als het toch uit de 
hand loopt. Voor deze groepen is het dan 
ook een hele geruststelling als 15 sep
tember in alle kranten de volgende kop
pen verschijnen. NRC:"Aktie Dodewaard 
principieel geweldloos", Volkskrant : 
"Geweld blijft uit bij Dodewaard". 

Dat is heel wat anders als in juli/ 
augustus nog door de persgroep was ver
kondigd: "l·le willen in principe geen ge:
weld gebruiken. Ondanks alles kan een ze
kere mate van geweld wellicht niet uitge
sloten worden, maar het zal duidelijk 
zijn dat dat niet onze keus is." Dat idee 
leefde nog steeds bij meerdere groepen, 
voor hen kwamen de krantekoppen dan ook 
als een verrassing. Ze kregen het gevoel 
dat de autonomie van de basisgroepen 
moest worden prijsgegeven. IEIIIëU'd uit l«)tter

dam :"We vonden het op zich best dat er 
mensen waren die bepaalde vormen van ge
weld niet zagen zitten, we hebben ook 
nooit mensen willen dwingen ME'ers in el
kaar te rammen. De pacifisten wilden ons 
echter wel dwingen hün strijdmethodes 
over te nemen . " Uit een diskussiebijgra
ge van de Nijmeegse Stroomgroep, eind 
september:"Moet het ons doel zijn om de 
kleinst gemeenschappeiijke noemer betref
fende de te aksepteren mate van geweld te 
vinden ? Dat betekent dus een verbod op 
welke vorm van geweld dan ook. Ons ins
ziens doe je daarmee die personen geweld 
aan die vanuit hun optiek een ander op
treden noodzakelijk achten." En Bob (Am
sterdam):"Dat zoeken naar eenheid leidt 
uiteindelijk tot een minimale overeen
stemming en tot het afremmen van alle 
groepen die iets anders willen dan dat 
perfekte minimum." Bovendien het gevoel 
dat er een afspraak gemaakt was over iets 
waar je helemaal geen afspraak over künt 
maken. Stroomgroep Nijmegen:"Je weet niet 
of je door een hoop emoties, die tijdens 
de aktie zeker hoger op zullen lopen dan 
tijdens de voorbereidingen, je je niet 
anders zul t gaan gedragen dan je van plan 
was. En die emoties zullen zeker bij ie
der van ons nogal uiteen lopen. Je kunt 
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uiteindelijk niet tot een koncensu.sbe
sluit komen over emoties, nietwaar ?" 
Pas als je gekonfronteerd wordt met de 
situatie waar nu steeds over getheoreti
seerd wordt, kun je zien wat je moet doen. 

kaders en solidariteit 
Naarmate de 18e nadert wordt de 'lande
lijke lijn' steeds verder ontwikkeld. 
Landelijke notulen van 5 oktober:"Kaders 
aangegeven door het landelijk overleg, 
waarbinnen de aktie plaatsvindt, zijn 
bindendt in detailkwesties kan advies ge
geven worden." Een aantal kaders wordt 
nog eens op een rijtje gezet en in grote 
hoeveelheden op het tentenkamp uitgedeeld, 
geheten 'belangrijk voor nieuwkomers' : 
geen pogingen tot terreinbezetting , geen 
aanvallend geweld, bij een charge gaan 
zitten, uitsluitend menselijke blokkades 
en op de weg blijven. "We verwachten dat 
je solidariteit op kunt brengen met de 
aktievorm zoals wij die in de laatste 
maanden hebben uitgedacht." 



Solidariteit als drogreden voor éénheid 
in de aktie, beter was geweest te spreken 
van ' discipline ' . Een ander idee over so
lidariteit spreekt uit de twee 'kaders' 
die Rotterdam zichzelf stelde . Naast 
' geen vuurwapens of molotowcocktails',is 
de enige afspraak:"Als een groep van ons 
door stillen of ME dreigt inges l oten te 
worden , moeten we deze hoe dan ook weer 
bevrijden ." Eén van de weinige andere 
groepen die dit. probleem aan de orde stel
de was basisgroep Elst. Deze durfde ech
ter nlet zo duidelijk de onderlinge so
lidariteit boven de hele geweldsdiskussie 
te plaatsen : "Het probleem van het geweld 
werd zondag heel treffend qelokaliseerd 
rondom het geweldloos solidair zijn met 
groepsgenoten die in elkaargetremd, gear
resteerd of geïsoleerd worden. De diskus
sie stokte toen echter en de oplossing 
van dit probleem werd naar de basisgroe
pen geschoven. Maar daar zit je nu wel 
met de handen in het haar, want wie kent 
konkrete technieken om situaties te de
ëskaleren, mensen zonder gebruik van ge
weld te ontzetten en arrestaties te voor
komen. Wij vragen aan groepen en personen 
in de beweging die van deze technieken op 
de hoogte zijn, deze bekend te maken, zo
dat we als basisgroep kunnen proberen om 
dit ons eigen te maken." Deze vraag is, 
zoals te verwachten was, onbeantwoord ge
bleven. 

" 1 h " re se oppers 
Niet iedereen was ervan overtuigd, dat 
iedereen zich gebonden achtte aan de ka
ders. Dat leidde nog al eens tot span
ningen en wantrouwen. Louise (Groningen
Duinkerkenstr . ):"Er is wantrouwen geweest 
naar Distel en Bereklauw. Als er gepeild 
werd of er bijvoorbeeld helmen meegenomen 
moesten worden en een merendeel vond van 
niet , werd er aan de mensen die het wel 
wilden gevraagd of ze zich aan zo'n be
sluit wilden houden en dan wisten ze dat 
niet.( ••• )We hebben wel nagedacht over 
wat we zouden doen met relschoppers en 
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óplage 1000 x 
lezen en doorgeven. 

Bi j kraaltakties in Alllllterdam is gebleleen dat het op 
de barrikaden nog mogelijk ia mensen door diskussie 
van gewelddadigheden af te houden. Deel dit papier 
niet uit aan klaarblijkelijke rellenschoppers, want 
dat lezen ze zo niet, maar prent je de volgende ar
gumenten in en gebruik ze ! 

"Jongens, laat die wapens a l .lteblieft in je tent 
liggen. Je bereikt er niets mee1 zij zijn t .och 
sterker. Je bereikt a~een dat de publieke opinie 
zich tegen ons keert, en de publieke opinie is 
gvd (of andere verwensing rutar keuze) verdOllid be
langrijk. Steeds meer mensen in Nederland zijn te
gen kernenergie, ~ wordt de doodsslag voor het 
kernenergieprogramma van de regering . Als we hier 
nu met stokken en kettingen onze zin proberen door 
te drijven, dan /wordt dat opgeblazen in de pers I 
hebben wij het gedaan /komt de anti-kernenergie
beweging in de kriminele hoek terecht /raken we 
weer jaren achterop met onze strijd tegen kernener
gie /etc. Je kan de kernenergielobby geen groter 
plezier doen dan door er hier een keet van te ma
kaDI dat is precies wat ze nodig hebben om ons in 
het verda.chtenbankje te plaatsen. Laat die HE lilAar 
stikken in hun eigen braakgas. We moeten laten zien 
van welke kant het geweld komt1 niet van ons ! • 

00000 

Wir bitten unseren deutschen Freunden jegliche Waf
fen abzulegen b~. in den Zalten zu lassen. Wir 
glauben, Gewalt kann unsere Zielen nur schäden. Die 
Öffentliche Meinung in Holland wird noch immer mehr 
gegen Kernenergie, und d(s wird schliesslicb der 
todssstich fÜr den Xernkraftprogramm der Regierung 
sein. Wenn wir jetzt mit Ketten und Stlibe losgehen, 
wird dieeer Prozess wieder um x Jahre zurückgesetzt. 
Was auch die Polizei tut, wir werden zeigen daas 
die Gewalt nicht von uns her kommt ! 

(atenci~ afkomatig uit Wageningen~ 
verspreid op het tentenkamp . ) 



dat werd vooral geprojekteerd op Amster
dam. Distel en Bereklauw wilden niet toe
zeggen dat ze afstand zouden nemen van 
relschoppers vooraan bij de ME. Ze wil
den wel met ze gaan praten, maar zagen 
ze toch als deel van êén beweging en wil
den zich niet bij voorbaat daar van gaan 
distantiëren . Toen ontstond er wel een 
sfeer van 'dit is de beslissing van de 
vergadering, daar moet je je bij neerleg
gen'." Iemand uit Zevenaar op de vooravond 
van de aktie: "Als het aan de basisgroepen 
ligt die de centrale echt dicht willen 
hebben, denk ik wel dat het lukt ok de 
akti e geweldloos te laten verlopen . Ten
zij er echte relschoppers bij zitten. Die 
proberen we in de hand te houden, maar of 
dat lukt weet je niet." Iemand uit Rot
terdam :"Het idee dat zelfs mensen die 
het met je eens zijn je al heel erg gaan 
kri.minaliseren, zodra je een iets andere 
aktievorm kiest dan zijzelf voorstaan . 
Er waren zelfs mensen die spraken over 
'relschoppers ' . De rel is toch puur en 
alleen een aktiemiddel waar je voor kiest . " 

paranoia 
In het blad ' Wij Eisen Geluk ' wordt ach
teraf ook over deze spanningen geschreven: 
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"De kollektieve paranoia ten opzichte van 
mensen die op rotzooi uit zijn is voel
baar. ( . • . )Deze geweldloosheid als principe 
vooraf wekte een rare sfeer van onder
linge achterdocht." Dit wantrouwen bracht 
mensen die het allemaal netjes wilden la
ten verlopen ertoe allerlei dingen te ver
zinnen om potentiële relschoppers binnen 
de kaders te houden , vanuit het idee 'wij' 
laten ' onze ' aktie niet door ' jullie ' ver
pesten. Die ideeën varieerden nogal , eerst 
twee kleine voorbeeldjes: 
Na lange diskossies werd overeengekomen 
dat als enig materiaal meegenomen mocht 
worden naar de blokkades de zogenaamde 

' verharde spandoeken' , maar hier werd 
aan toegevoegd dat hierop liever gaan ME
karikaturen op moesten komen te staan. 
Een meisje dat mee wilde doen aan het 
'statiebezoek' aan van Aerdenne, kreeg te 
horen dat ze vooral niet plotseling 
'klootzak' moest roepen . 
Het idee vanuit Enschede om een ordedienst 
in te stellen had ons bijna weer in het 
tijdperk van de demonstraties doen belan
den, maar gelukkig ging dat de meesten 
toch te ver. Maar ook de kontakten met 
de politie hebben gedeeltelijk te maken 
met het voorkomen van 'uit de hand lopen', 
bijvoorbeeld de afspraak die gemaakt is 
om de radio ' alleen voor kommunikatie', 
niet voor 'opruiende taal ' te gebruiken. 



Ook tijdens de blokkade-aktie zelf werd 
er op allerlei manieren aktief aan ge
werkt om de zaak netjes te laten verlo
pen. In het aktiehandboek voor het wee
kend stond uitgebreid een techniek be
schreven om eventuele relschoppers in 
te sluiten en onschadelijk te maken. 
Frank uit Rotterdam beschrijft achteraf 
in De Vrije: "Iedereen die bij de ver
sperring wilde blijven staan werd door 
een vaderlijk figuur vermaand zich ach
ter de verplaatste blokkade terug te 
trekken. Gelijk met deze vermaning wer
den wij nog eens met onze neus op het 
' eenheidsgevoel' gedrukt. Dat dit gevoel 
er vaak niet was, werd niet onderkend; 
het werd ons dan maar opgelegd" . De 
echte insluitingatechniek is tijdens de 
aktie niet nodig geweest . Wel is deze 
door sommige groepen in spelvorm uitge
probeerd. Iemand uit Den Bosch hierover: 
"Ik kon niet zo goed tegen die rollen
spelletjes die ze speelden. Het omklem
men en overschreeuwen van mensen. Het 
leek erop dat ze werkelijk alles de kop 
in wilde drukken". Langzamerhand had er 
een nogal merkwaardige rolverwisseling 
plaatsgevonden : de werkelijke boosdoe-
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ner (atoomlobby, regering) was niet lan
ger de voornaamste vijand, maar de rel
schopper, degene die zich niet aan de 
gemaakte afspraken hield : Maaike en 
Annet in De Vrije van oktober: "Ofte
wel, de mensen in Dodewaard maakten zich 
drukker om het feit dat mensen het prik
keldraad weg haalden, dan om het feit dat 
die troep er lag". 

prikakties en eenheid 
Om de mogelijkheid te scheppen voor 

groepen met andere ideëen over effek
tiviteit en aktiemethoden dan toegepast 
bij de blokkade, was in de loop van de 
voorbereiding vanuit Amsterdam het idee 
van prikakties naar voren gebracht . 
Ook rondom dat idee laaide de eenheida
diskussie op. Zevenaar: "Zolang die ak
ties binnen het afgesproken kader blij
ven, is alles goed. H.aar als een bas is
groep zelf een kleine, gewelddadige ak
tie zou wi l len ondernemen, dan zou deze 
basisgroep als representant van de hele 
Dodewaard beweging kunnen worden gezien". 
Plangroep op 29 augustus: "Harde prikak

ties kunnen tot represailles 
leiden. Als er groepjes zou
den zijn die prikakties zou
den ondernemen, moet de rest 
van de aanwe zigen achter de
ze akties kunnen staan, zon
der daar zelf aan deel te 
hoeven nemen". Twee redenen 
om de kaders van de blokkade 
ook te laten gelden voor ak
ties daarbuiten. Theo (Vlis
singen):"Zodra die akties 
niet meer plaatsvinden onder 
de noemer van een gezamen
lijke aktie, is het verder 
hun eigen verantwoordelijk
heid." Hoe ver gaat je ver
antwoordelijkheid ? Heeft 
die alleen betrekking op 
wat je zelf doet, of gaat 
die verder ? Julia (Amster
dam-Indiese buurt):"Ik vind 
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wel dat je een verantwoordelijkheid hebt 
als je met zijn tienduizenden met ~~n 
aktie bezig bent. Dan zijn er bepaalde 
dingen die je je niet kunt permitteren. 
Maar daarbuiten weer wel. Als je met 
tien mensen naar Arnhem zou gaan om daar 
iets op te blazen, dan vind ik dat iets 
anders. Je kunt 10.000 mensen nou een
maal niet blootstellen aan het risiko 
dat er ~~n basisgroep met de ME wil gaan 
knokken. Je moet duidelijk maken wat er 
op die blokkade gaat gebeuren en ver-
der is iedereen vrij om een eigen ak-
tie te ondernemen, buiten de blokkade 
om". Liesbeth (Amsterdam): "Als bijvoor
beeld het Instituut voor Kernfysies On
derzoek door een groep mensen uit Amster
dam op een gewelddadige manier was plat
gelegd, dan is de eerste reaktie van de 
principieel geweldlozen op de blokkade 
vast 'hier distantieer ik me van'. Dat 
is een belachelijke reaktie, want ze 
hebben daar gewoon geen moer mee te 
maken op dat moment. Het is een beweging 
en geen partij!" 

eenheid • tn verscheidenheid 
sommige groepen hebben van het beqin af 
aan gedacht vanuit dit principe van 'een
heid in verscheidenheid'. Auke en Rob in 
Onderstroom:"Je moet van de anti-kern
energiebeweging geen eenheidsworst pro
beren te maken. Maar een gezamenlijke 
strijd proberen te voeren waarop ieder 
op zijn of haar eigen wijze een bijdrage 
levert." Iemand uit Den Bosch:"Je kunt 
niet ~~n aktievorm vinden voor iedereen. 
Ik vind het goed dat mensen op hun manier 
uiting geven aan hun verzet tegen kern
energie." 

Maar hoe radikaler je standpunt, wat 
aktiemethode betreft, hoe makkelijker je 
anderen de ruimte laat voor hun methodes, 
simpel omdat meer aktievormen al binnen 
de grenzen liggen die je jezelf stelt. 
Toch zijn er ook mensen die voor zich 
zelf duidelijk vasthouden aan geweldloos
heid, maar die best vanuit dit 'eenheid 
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in verscheidenheid'-idee willen werken. 
Fred (Middelburg-Stop Borssele):"Je doel 
is hetzelfde. Ik denk dat je elkaar bin
nen dat doel dan best de ruimte moet kun
nen laten. Je laat wel een zekere koör
dinatie plaats vinden, maar je zegt 
'jullie kiezen jullie strijdwijze'. Je 
richt je op hetzelfde doel, maar er zijn 
verschillende akties. Ik denk hierbij 
ook aan die akties rondom het vervoer 
van radio-aktief afval van Petten naar 
IJmuiden. Daar waren totaal verschillende 
groepen met hun eigen strijdwijzes bezig 
om dat vervoer te belemmeren." 
Nynke (Groningen):"Dat ze met een groep
je om provokateurs heen gingen staan vond 
ik niet goed. Weliswaar is het niet mijn 
manier van doen, maar als mensen op de 
ME lqs willen gaan, dan doen ze dat maar. 
Het hoeft voor mij ook niet pers~ geweld
loos te verlopen. Zelf ben ik heel erg 
anti-geweld, geweldloos ingesteld, maar 
ik ga dat niet aan anderen opleggen. Dat 
moeten ze zelf maar uitmaken." 
Rigtje (Groningen-Alarmgroep AtoomPlan
nen):"Ik heb er gedeeltelijk zelf ook 
aan meegewerkt om mensen voor de barrika
des tegen te houden. Achteraf ben ik daar 
heel erg op terug gekomen. Toen ik daar 
zat kreeg ik al het gevoel dat het alle
maal overgeorganiseerd was en dat er ook 
ruimte moest zijn voor mensen die op een 
andere manier aktie wilden voeren." 
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Vrijdag 18-10 : We komen aan. Dat wil 
zeggen : er moeten plaatsen zijn voor 
tentenkampen. Deze plaatsen zijn hoogst
waarschijnlijk illegaal. Ze moete~ de 
nacht van te voren al bezet (gekraakt) 
worden, om gierspuitende boéren weg te 
houden. Daarnaast moeten de kampplaat
sen geheim gehouden worden. Dus verza
melen op andere plaatsen (bijv stations
pleinen). De tenten kun je het best pro
viseries maken, je eigen tent is waar
schijnlijk te duur om evt.te verliezen. 
Dus: per basisgroep zorgen dat je genoeg 
landbouwplastic hebt ! Het tentenkamp 
heeft wel voortdurende bescherming nodig. 
Zondag 19-10 : De eerste aktiedag. We 
gaan proberen dichter bij de centrale te 
komen. Allereerst, de eerste linie van 
de ME. Waarschijlijk nog niet zo'n ster
ke. Eerst proberen we nog met die mensen 
te praten, probeer ze door diskussie weg 
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te krijgen.(hoewel dat waarschijlijk 
toch niet lukt)Dus ze gaan niet weg. Dan 
een aanvalstechniek: we vormen een 
FALANX met beschermde voorkant. Sand
wichborden als grote schilden gebruiken 
en in speerpuntvorm gewoon door je massa 
door de ME-linie breken. Dit kan bij een 
niet al te sterke linie . Ons uitgangs
punt 'geen aanvallend geweld',in hoever
re is die door deze taktiek doorbroken ? 
Als we dichter bij de centrale een nieu
we plaats voor een tentenkamp ontdekken, 
dan verplaat.sen we het kamp met ons mee. 
Wat doen we als we voor een hele grote 
ME-blokkade komen te staan ? Dan kunnen 
we meer in kleine groepen (50 mensen) 
gaan werken. Iedere basisgroep kan z'n 
eigen plan uitvoeren, maar wel binnen 
een gezamenlijke taktiek (bijv de op
dracht om 50 meter dichter bij de cen
trale te komen). Is een dergelijke geza

menlijkheid in taktiek haalbaar ? Wat 
doe je tegenover de ME-blokkade. Ga 
je daar een eigen barrikade oprich
ten ? Een konstante zorg moet de ver
binding met het tentenkamp zijn : on
ze aanvoerroutes moeten open blijven! 
- Het voorstel is om drie kampterrei-

nen te nemen. 
- De zaterdag worden veel politiekon

troles verwaQht (vgl.Kalkar). 
- Lees Asterix en Obelix voor nieuwe 

taktiek-ideeën. 



hoofdstukS 

was de aktie een sukses ? 
inleiding 

In dit hoofdstuk 
willen we op een rijtje 
proberen te zetten 
hoe de mensen achteraf 
de aktie beoordeelden. 
Grofweg is die beoordeling 
natuurlijk op te geven in 
'geslaagd' en 'mislukt'. 
Deze twee uitersten worden weergegeven 
door de volgende twee krantenarti
keltjes van vlak na de aktie. 
De Waarheid van maandag 20 oktober: 
"De massale demonstratie die zondag 
de kerncentrale bij Dodewaard blok
keerde, heeft een enorme indruk 
gemaakt. Tienduizenden mensen trot
seerden bittere kou en slagregens 
om hun bezorgdheid over het atoom
gevaar tot uiting te brengen en op 
zeer praktiese en konkrete wijze 
sluiting van de kerncen~rales te 
bevorderen. Dit is een nieuwe over
winning van de anti-kernennergie 
beweging. Niet alleen is gebleken 
hoe gemotiveerd, bewust en verant
woordelijk de deelnemers aan de 
beweging zijn, maar ook is een 
grote impuls gegeven aan het bewust-
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wordingsproces onder de bevolking 
als geheel. Deze beweging is in 
Nederland onomkeerbaar geworden. 
Daarom gaat Dodewaard dicht!" 
De Volkskrant van dinsdag 21 oktober: 
"(een deelnemer) Maandenlang hebben 
we aan deze aktie gewerkt. En nou 
loopt het op zo'n lullige manier af. 
Ik heb een ontzettend fake-gevoel, 
want wat hebben we gedaan: demon
streren. Het leek wel een soort 
PPR-aktie. Geen wonder dat de 
autoriteiten zo tevreden zijn. " 
Tussen deze lofuitingen en klaag
zangen zijn er een heleboel gemengde 
gevoelens over de afloop: 
Theedoor uit Den Bosch: "Dat is het 
dubbele in hoe ik over deze aktie 
denk: aan de ene kant baal ik hoe 
het verlopen is, aan de andere kant 
vind ik het goed dat we ons niet 
hebben laten opfokken. Nee, we hebben 
geen geweld gebruikt, ondanks de pers
hetze die meestal wél tot geweld 
leidt. " 

reaktie van overheid 
en media 
Tijdens de voorbereidingen van de 
aktie reageerden de autoriteiten 
ongelooflijk fel. We gingen helemaal 
'buiten de rechtsorde', we 'vormden 
een aantasting van de demokratie' en 
als we 'het terrein op probeerden te 
komen waren we terroristen waarop 
geschoten zou worden'. De media 
schreven toe naar een gewelddadige 
konfrontatie en van de kant van de 



overheidwerd deze veldslag al tot in 
de puntjes voorbereid. 
Toen we koud en ziek en al dan niet 
gefrustreerd weer thuiskwamen,waren 
ze allemaal opeens onze beste vriend
jes. Van alle kanten kwamen de schouder
klopjes ons tegemoet, voorzien van 
verhalen over het slechte weer, wat 
'de demokratie gered had '. Iedereen 

!fl!ff/lf!Jj!. 
I) 

was vol begrip voor onze poging en 
hoop werd uitgesproken dat 'ons 
signaal'in Den Haag zou zijn ont
vangen. Een aantal voorbeelden: 
Wiegel:"Ik denk dat in ieder geval 

de vreedzamen onder de aktievoeren
den -en die waren duidelijk in de 
meerderheid- de aandacht op de kern
energieproblematiek hebben weten te 
vestigen. Door het zorgvuldig op-

treden van autoriteiten 
en politie is het zo 
verlopen als het nu 
verlopen is en daar 
ben ik erg dankbaar 
voor." 

,.. ...... ~::f 
Volkskrant van 22 oktober: "De aktie
voerders in Dodewaard hebben duidelijk 
gemaakt dat het hun ernst is met het 
streven de kernenergie uit Nederland 
te verbannen." "Dodewaard moet 
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vooral gezien worden als uiting van 
een breed protest tegen kernenergie 
en een diep wantrouwen in het funk
tioneren van de parlementaire demo
kratie." 
Van Erpers Royaards, de direkteur van 
de centrale in 'Nieuws van Dodewaard' 
(nr.3), een speciaal voor deze aktie 
in het leven geroepen propaganda
blaadje van de GKN (=Gemeenschappe
lijke Kerncentrale Nederland, de 
eigenaar van de centrale in Dodewaard), 
onder de kop 'Opluchting na de blokkade': 
"Wij hopen dat de aktie heeft bij
gedragen tot een grotere bewust
wording in ruime kring van de noodzaak 
om over voldoende energie -66k of 
misschien julst elektriese energie-
te beschikken. Vandaag en in de toekomst." 
Elseviers Magazine 25 oktober: 
"Ofschoon 175 basisgroepen tijdens 
slopende voorvergaderingen de moge
lijkheid van een fysieke botsing 
tussen demonstranten en de ME niet 
geheel hadden uitgesloten, brak in 
Dodewaard iets door van een pragma
tiese nuchterheid waaraan het aktie
voerders voordien zo vaak had ont
broken." 
Volkskrant 20 oktober:" De waarnemend 
burgemeester van Dodewaard J. Bergh 
noemde zichzelf gisteravond 'een 
gelukkig man', omdat geweld was uit
gebleven en omdat ook de bewoners 
van Dodewaard over het algemeen 
ontspannen hadden gereageerd op de 
blokkade-aktie." ~~

~ ..... : !>'., 



Door vele mensen werd grote waardering 
uitgesproken voor de 'aktieleiding' 
en de politie die samen hadden gezorgd 
voor dit rustige verloop van de 
aktie. Voor veel mensen betekenden 
aldeze schouderklopjes een verdubbeling 
van de opgelopen kater. Tijdens de 
voorbereidingen werden we duidelijk 
als bedreiging gezien door de autori
teiten , na afloop werden we regel
recht het graf in geprezen. Een 
duidelijker bewijs voor het mislukken 
van de als 'radikale direkte aktie' 
aangekondigde bezetting/blokkade-poging 
is nauwelijks te vinden. In ieder 
geval als je als maatstaf neemt het 
direkte effekt van de aktie op het 
bestaan van de Dodewaard-centrale. 
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Er worden heel verschillende maat
staven gebruikt bij de beoordeling 
We hebben die onderverdeeld in: 
-het effekt op de publieke opinie; 
-de versterking van de eigen gelederen; 
-het direkte effekt van de aktie; 
-de manier waarop de besluitvorming 
verlopen is. We gaan nu proberen die 

verschillende kriteria en beoordelin
gen wat duidelijker naar boven te 
halen. 

publieke opinie 
Op het Pinksterkamp werden als voor

waarden voor de aktie onder andere ge
noemd 'steun van de bevolking' en 'op 
zijn minst passieve ondersteuning van 
de plaatselijke bevolking', begrijpelijk 
dus dat deze aspekten bij de achteraf
beoordelingen ook weer meespelen. Over 
het belang van het effekt op de pu
blieke opinie werd heel verschillend 
gedacht, vooral over de verhouding 
tussen dit effekt en de 'effektiviteit' 
van de aktie. Want in het voorstel kwam 
ook heel duidelijk naar voren dat we 
van Den Haag niets meer verwachtten en 
dat we daarom kozen voor deze direkte 
aktie met als motto 'we sluiten de 
centrale zelf wel', waarom dan toch ook 
zo veel rekening houden met de publieke 
opinie ? Voor sommigen was dit hele
maal geen tegenstelling: 
Anita en Johan (onderstroom evaluatie): 
"Als we onder direkte aktie verstaan 
'aktie direkt gericht op het objekt en 
onder eigen voorwaarden', dan heeft 
deze aktie in ieder geval duidelijk ge
maakt dat direkte aktie en verbreding 
elkaar niet uitsluiten. Was de houding 
van de plaatselijke bevolking v66r 
de aktie ronduit vijandig, tijdens de 
aktie werden door diezelfde bevolking 
melk, soep en koffie aangevoerd voor hen 
die stonden te blauwbekken op de blok
kade." 
Maar anderen vinden achteraf dat het 
belang van de publieke opinie tijdens 



de voorbereidingen steeds meer werd over
gewaardeerd, en dat dat ten koste ging 
van de direkte effektiviteit . Als re
aktie op het citaat hierboven zouden ze 
zeggen dat in dit geval direkte aktie 
en verbreding inderdaad samengingen, 
omdat er van de radikaliteit van die di
rekte aktie niet zo veel meer over was: 
Theo uit Amsterdam:"Deze radikaliteit 
bestond vlak na pinkateren o.a. uit 
de wijdverbreide overtuiging dat we, om 
uit de machteloosheid te komen, hoe 
dan ook de grenzen die de staat ons stelt 
niet meer zouden moeten aksepteren. Het 
was juist de aankondiging van deze 
grens-doorbreking, die Dodewaard, al 
lang voordat de eigenlijke aktie zou 
plaatsvinden, in brede kring aktueel 
heeft gemaakt. Er werd, zoals bekend, 
spoedig gereageerd met een enorm tegen
offensief van ideologies en fysiek ge
weld. Veel aktievoerders werden hier
door zO geintimideerd, dat alras 
alles in het werk werd 
gesteld om in gods
naam maar te voorkomen, 
dat er waar dan ook 
een konfrontatie 
zou worden aangegaan 
met het geweld van 
de staat. In plaats 
van de doelstelling 
centraal te stellen 
dat de kerncentrale, 
de machtsconcentratie 
rond kernenergie en 
de komplete politie
staat-in-het-klein 
bij de centrale in 
ieder geval duidelijk 
aan de kaak gesteld 
moest worden, werd er 
een doelstelling 
vart een heel ander 
karakter op de voor
grond geplaatst. 
Alles werd vanaf nu 
overheerst door de 

121 

hardgrondige poging om ten koste van 
alles een aantasting van de sympathie 
voor de antikernenergiebeweging te 
voorkomen, waarbij de toch al zeer 
~ sympathie van de Dodewaardse 
bevolking als kriterium werd genomen. " 
(Onderstroom evaluatie) 

Aan de ene kant dus blijheid over de 
positieve reaktie van de plaatselijke 
bevolking, die vooral te danken is aan 
het uitblijven van radikalere momenten 
van de aktie. 
Ruud uit Nijmegen:"Een heel belangrijk 
punt voor de reakties op de aktie ligt 
in de geweldloosheid, die we in acht 
hebben genomen. Je kan ervan denken wat 
je wilt, maar op heel veel mensen is 
dat positief overgekomen. Zo ook op 
de bevolking van Dodewaard en omgeving; 
( ••• ) Het viel voor de omwonenden alle
maal wel mee en de reakties werden al 
gauwpositief. Mensen die in de verkeers-



vrije zone woonden gingen aktievoerders 
vervoeren, sommige boden koffie en soep 
aan enz. Prima dus!" 

Aan de andere kant twijfel over de 
waarde van deze positieve reakties, 
juist omdat deze (alleen ?) voortko
men uit het geweldloze verloop van de 
aktie. 
Jacqueline uit Nijmegen:"Die nederland
sa bevolking zouden we ervan moeten o
vertuigen dat we het recht hadden ons 
krachtig te verzetten tegen een ille
gale en onveilige kerncentrale. Ge
zien de algemene reaktie na de aktie 
(mensen vonden de aktie vooral goed om
dat hij zo geweldloos was verlopen) is 
ons dat in ieder geval niet gelukt". 
(Onderstroom, evaluatie 

Paul (in Wij Eisen Geluk):"En als 
er dan gezapig wordt gekonstateerd 
dat er zoveel good-will gekweekt is 
dan wordt wel even vergeten dat dit al
les alleen gelukt is door aktievoer
ders die het geweld van de staat niet 
uit de weg gaan, af te vallen en in 
het koor van de landelijke pers mee 
te roepen dat de raddraaiers toch 
maar mooi geen kans kregen. Daarbij 
wordt dan wel vergeten dat die zoge
naamde raddraaiers voor zo een uit
breiding van aktiemogelijkheden hebben 
gezorgd, dat een vreedzame blokkade nu 
algemeen mild geaksepteerd wordt. 
Juist doordat er 30 april- en kraak-
en metraakties zijn geweest die veel 
verder gingen." 
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Toch werd door bijna en wel als 
positief ervaren dat vanaf het pinkster
kamp tot lang na de aktie in oktober 
op zo grote schaal Dodewaard, kernener
gie, verschillende aktievormen, de BMD 
en de parlementaire demokratie in de be
langstelling hebben gestaan, en dat 
er over al deze zaken aardig wat af
gediskussieerd is. 
Ruud uit Nijmegen: "Een van de doelstel
lingen van de aktie is wel degelijk 
bereikt: het opnieuw aanzwengelen van 
de diskussie over kernenergie. De pers 
heeft, voor haar doen, ruime aandacht 
besteed aan de hele problematiek. Ook 
in de straat, zoals dat dan heet, is er 
de laatste tijd heel wat gepraat over 
kernenergie en wat daarmee samenhangt. 
De ietwat gezapige sfeer die rond dit 
punt hing is goed doorbroken. Het 
idee 'er zijn veel mensen tegen en dat 
is prima, maar verder weet ik het niet' 
dat een beetje boven kwam buiten de 
georganiseerde AKB, is nu grotendeels 
van de wereld gevaagd (in Nederland 
althans). De nieuwe impuls, een nieuw 
perspektief voor de AKB hebben 
diskussie over kernenergie in het alge
meen weer een zin gegeven." 

Diskussies alleen is dus duidelîjk 
niet genoeg, je moet ook het ge-
voel hebben dat je je ideëen op de 
een of andere manier in daden om kunt 
zetten: 



Joost uit Amsterdam: "Ik denk dat als 
er geen perspektief is voor verzet, dat 
dan meningsvorming ook niet werkt, als 
je niets met die kennis kan, dan wil 
niemand het weten. Ik denk dat daarom 
demonstreren helemaal geen zin heeft. 
( ••• ) Ik heb voor mezelf het idee dat 
er gewerkt moet worden aan nieuwe 
perspektieven om je te verzetten." 

En daarmee zitten we al dicht bij 
de andere invulling van het (tijdens 
de aktie op verwarrend veel manieren 
gebruikte) begrip 'verbreding', na
meliik het versterken van de beweging 
zelf. Want (Rigtje, Groningen-AAP:)"als 
je nu al weet dat de helft van de bevol
king tegen kernenergie is, is het berei
ken van 80 % dan van vitaal belang ? Is 
het niet belangrijker dat mensen bereid 
zijn iets te doén :" 

versterking van 
eigen gelederen 

Over de vraag naar 
het effekt van de 
aktie op de kracht 
van de anti-kernenergie 
beweging valt natuur
lijk nog weinig zinnigs 
te zeggen. Dat zal moeten 
blijken uit komende 
akties. Onder de mensen 
die er al over gespe
kuleerd hebben zijn 
de meningen natuurlijk 
weer verdeeld. 

Jacqueline uit Arnhem: "Het voorstel tot 
een terreinbezetting was er in de 
eerste instantie op gericht de AKB 
uit een impasse te halen. Er heerste 
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binnen de gelederen nogal wat frustra
tie over het feit dat er al jaren ge
demonstreerd werd, maar dat de kern
centrales nog steeds draaiden. We moes
ten kennelijk tot hardere aktievormen 
over gaan wilden die dingen ooit nog 
eens dicht gaan. 

Een voorstel dus om op te houden met krui
pen en spoorslags in galop over te gaan. 
Er werd nauwelijks of niet gekeken of 
de benen van de AKB wel sterk genoeg 
waren om dit tempo aan te kunnen en er 
werd slechts een vluchtige blik ge
worpen op de hindernissen die we zouden 
moeten nemen." (Onderstroom evaluatie) 
( ••• )"Het is zeer de vraag of de Do-
dewaard-aktie erin is geslaagd de AKB 
uit een impasse te halen. De konklu
sie dringt zich op dat we er jui~t nog 
dieper in verzeild zijn geraakt." 

Ook 86 mensen uit Nijmegen konstateren 
vlak na de aktie in het Onderstroom
evaluatienummer dat de aktie wat dit 
betreft een mislukking geweest is: 
"In eerste instantie gaat het er ons om 
of de aktieve AKB door deze aktie ster
ker geworden is - zich sterker weet in 
onze gezamenlijk strijd. Daarin was Do
dewaard voor ons belangrijk, en op dat 
punt is deze aktie voor ons een neder
laag. 1. Omdat we ons na dit weekend 
ontzetten teleurgesteld en moedeloos 
voelen als we bedenken dat we de strijd 
tegen kernenergie moeten voeren met 
een groep waarvan, ondanks voorbereiding, 
z6 weinig mensen zich ingezet hebben 



om lang en overtuigd te blokkeren 
- en dat is het minste waarop je moet 
kunnen rekenen tegenover zo iets smerigs, 
bedreigends en groots als kernenergie. 
2. Omdat er zo weinig moeite is opge
bracht om gezamenlijke moeilijkheden 
te boven te komen. 3. Omdat in de 
afgelopen aktie gekozen is voor de men
sen die sympathie met de beweging hebben 
-zo breed mogelijk- en daarmee de men
sen die zich wilden inzetten om lang, en 
desnoods met veel moeite, te vechten te
gen kernenergie niet meer werden onder
steund." 

Over dit derde punt is al heel wat 
geschreven. De Volkskrant bijvoorbeeld 
schrijft dinsdag 21 oktober onder de 
kop 'Aktie bij Dodewaard verdeelt AKB': 

"oe antikernenergie beweging heeft bij 
Dodewaard haar Waterloo gevonden. Niet 
omdat de kerncentrale nog steeds in 
bedrijf is, maar omdat de afloop van 
de 'Dodewaard-gaat-dicht aktie' de schei
ding der geesten in het anti-atoom-
kamp definitief heeft voltrokken( ••• ) 

DE SPLI~TTZWAM 

Evenals bijvoorbeeld bij de kraakbeweging 
zich heeft voorgedaan, zal ook een op 
dit moment niet te bepalen gedeelte 
van de anti-kernenergie beweging voortaan 
alleen nog maar radikale vormen van ver
zet geschikt achten om het doel (kern
centrales weg uit Nederland) te bereiken. 
Vastgesteld kan worden dat er manhaf-
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tige pogingen zijn gedaan om twee blijk
baar onverenigbare uitgangspunten met 
elkaar samen te laten gaan. Een direkte 
en anti-parlementaire aktie om de 
sluiting van de centrale af te dwingen 
verhoudt zich niet met de stroming die 
vreedzame demonstraties voorstaat, 
mikkend op verbreding van de goodwill 
in brede lagen van de bevolking.( ••• ) 
Het is de vraag of parlementairen en 
anti-parlementairen binn~n de anti
kernenergie beweging samen aktie blij-

ven voeren. 'Dodewaard' heeft hun dui
delijk gemaakt, zo bleek uit gesprek
ken ffiet blokkadegroepen en de reakties 
tijdens het 'kankeruurtje', dat het of 
de ene aktievorm is of de andere, wat 
daar ook de konsekwenties van mogen 
zijn: Radikalisering, konfrontaties 
met de gevestigde orde (en geen bloemen 
meer in het prikkeldraad) en het defi
nitief laten varen van alle hoop op de 
parlementaire demokratie." 

Als we er van uitgaan dat de behoefte 
aan direkt, radikaal verzet nog steeds 
leeft, zoals deze tot uiting kwam in de 
aankondiging van de terreinbezetting, 
zijn er twee mogelijkheden : 
Het verzet gaat gedragen worden door de 
groep radikalere mensen, die daarbij de 
principieel geweldlozen achter zich la
ten. Een splitsing dus, die kan varië
ren van 'solidair zijn' tot 'distantië
ren'. 
De andere mogelijkheid is dat de groepen 

die bij deze aktie zo druk bezig waren 
met 'principiële geweldloosheid' en 'dui
delijke kaders' , zelf meegroeien in de be-



hoefte aan radikalere akties. 
Aart-Jan uit Amsterdam: "Dat zal door 
hun eigen ervaringen moeten gebeuren. In 
kleinere akties waarin ze precies voor 
dat soort dingen komen te staan als 
geweld/geen geweld en openbaar/niet open
baar. En waarin ze merken dat ze dat ei
genlijk niet kunnen doen in hun eigen ak
tie, de dingen zo puur principieel zien 
als ze die toen aan iedereen wilden leg
gen. Uit die ervaring zal het op een ge
geven moment moeten komen dat je wat ge
zamenlijker bent in de wat radikalere ak
ties" Iemand uit Den Bosch: "Dat kan al
leen als mensen in hun verzet ook op an
dere manieren met politie in aanraking 
zijn gekomen. Op een gegeven moment ver
laat je de gebaande wegen dan wel. Bij
voorbeeld ervaringen met kraken, ontrui
mingen en knokploegen enzo. Maar het gaat 
langzaam, zo langzaam als radioaktiviteit 
op je lichaam inwerkt •••• " 

.-JARf 

Tot slot enkele citaten van mensen die 
deze aktie een duidelijke positieve bij
drage aan de kracht van de beweging, aan 
de ontwikkeling naar radikalere verzeta
vormen toekennen. 

Rigtje uit Groningen : "Meer mensen 
zijn er op een direkte manier bij be
trokken en de meningsvorming over aktie
voeren is enigzins veranderd. Ik heb er 
wel de bereidheid aan over gehouden om 
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mee te gaan doen aan direkte akties." 
Geert uit Groningen: "Het is een belang
rijke fase in de AKB. Buiten- en anti
parlementaire aktie is al zo oud als het 
parlement, maar in de AKB is dit de eer
ste keer dat die buitenparlementaire ak
tie op zo een grote schaal plaatsvindt. 
Mensen die anders alleen in demonstraties 
meelopen, zijn nu een stap verder. Ik 
denk dat het feit, dat zoveel mense.n de 
stap naar buitenparlementaire aktie ge
zet hebben, een groei van de AKB •~~Teer
geeft, en dat geeft me wel weer hoop." 

Rigtje uit Groningen: "Wat ik het po
sitieve vindt is dat mensen bereid zijn 
direkt iets te doen met inzet van hun 
eigen lichaam, zonder daar allerlei ge
bruikelijke paden voor te gaan belopen 
en dat mensen meer voorbereid zijn op een 
aktie. Het is wel aangetoond dat mensen 
het niet meer pikken en dat is belangrijk 
voor de situatie in Groningen, waar de 
proefboringen misschien gaan beginnen. 
Het is een stimulans voor mensen om in 
verzet te komen: 

~----~-------------. 



direkte gevol~ van de aktie 
In hoofdstuk 5 en 6 is al uitgebreid 
aan de orde gekomen wat er mis gegaan 
is op het weekend van de 18de oktober. 
Hier willen we het hebben over de waar
dering d.ie er gegeven wordt aan de ge
bruikte aktievorm,de blokkade.Als eerste 
zijn er mensen die dachten dat Dode
waard echt dicht zou gaan na deze aktie. 
Vanzelfsprekend kwamen zij van de koude 
kermis thu.is,omdat wij zo'n centrale 
nooit definitief kunnen sluiten.De kreet 
'Dodewaard. gaat dicht 'werd door som
migen iets te letterlijk opgevat.Het 
was gewoon een strategiese zet om aan 
te geven dat wij over zouden gaan tot 
direkte aktie als ons ultimatum niet 
uitgevoerd zou worden . Wat moest dan 
het resultaat zijn van zo'n blokkade? 
Niet de sluiting van de centrale,maar 
vertraging van het atoomprogramma . Hoe 
effektief kan dit soort akties zijn 
als je weet dat het resultaat uiteind
lijk beperkt blijft tot een signaal 
naar de overheid en het parlement om 
die centrale als de bliksem te gaan 
sluiten ? 

De kritieken op het model van de 
blokkade zoals die na het aktieweekend 
geuit zijn,vallen ui teen in twee groep
en:sornmigen bekritiseren de gebeurte-

nissen binnen de gemaakte afspraken van 
een geweldloze blokkade en willen waar
schijnlijk de volgende keer een betere, 
langere blokkade met een goed kommuni
katie systeem,aflossing etc .Anderen 
bekritiseren achteraf de aktievorm zelf, 
als niet effektief,niet kreatief,te mas
saal en zien meer in (eigen)regionale/ 

stedelijke prikakties.Een voorbeeld van 
de eerste groep zijn de 86 mensen uit 
Nijmegen,die een stuk schreven voor het 
landelijk overleg.(zie ook Onderstroom, 
evaluatienummer)Voor hen was de aktie 
een nederlaag omdat ondanks de voorbe
reiding,zo weinig mensen zich ingezet 
hebben om lang en overtuigd te blok
keren.Allard uit Groningen noemt dit 
'mooi- weer-aktivisme ' ,voor hem was het 
geen blokkade maar een demonstratie in 
geweldloosheid.De fixatie op het geweld 
sloot een heleboel uit.Ruud(Nijmegen): 
De geweldloosheid van onze aktie,samen 
met de korte duur ervan,heeft echter 
ook een negatief gevolg gehad.Het doel 
ervan is daardoor naar de buitenwacht 
toe nauwlijks uit de verf gekomen. Zo 
vreemd is dat niet,want het zag er 
inderdaad uit als de zoveelste massa
demonstratie maar dan met een uitloper 
van 24 uur.Het karakter van de aktie 
was nauwlijks gri~ig te noemen.Dat bood 
een prachtige kans voor de pers en voor 
andere toeschouwers,om te veronderstel
len dat het zo'n vaart niet liep . ( ••• ) 
Datgene waar het ons om begonnen was 
duidelijk te maken dat het nu eens af
gelopen moet zijn met dat atoomgerommel, 
dat het niet om diskussie maar om de 
daden gaat, komt nauweli j ks naar voren". 
(Onderstroom, evaluatienummer) 
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De tweede groep vond deze hele manier 
van aktievoeren niet zinvol.Rine uit 
Utrecht:Ik denk dat het een volgende 
keer niet beter zal gaan,want je houdt 
dat nou eenmaal met zoveel mensen.Ik 
vind het wel goed dat we de volgende 
keer gaan kiezen voor ons alleen,flikker 
maar op,ik ga die en die niet meer be
reiken,ik ga met m'n eigen groep aan de 
gang.En als we dan met 20 mensen echt 
stevig op zo'n blokkade komen,dan is 
dat beter dan 100 dagjesmensen.Het is 
nu een keuze tussen draadscharen of 
drie weken effektieve blokkade. 
Mark uit Den Bosch:Als je weer bij de 
centrale iets wilt doen,dan gespreid en 
onverwachts.Een groep begint gewoon en 
mobiliseert zoveel mogelijk mensen. 
Theodoor:Nee,ik vind dat je je aandacht 

J~ 

bij meer hanteerbaarder dingen moet 
leggen.Toeleveringsbedrijven en trans
porten,dumpingen.Zo'n centrale is veel 
te kollossaal om iets tegen te doen,dat 
maakt je machteloos.Het is natuurlijk 
wel goed om van tijd tot tijd iets van 
je te laten horen bij zo'n centrale.Het 
voordeel van prikakties met een hechte 
groep is dat je veel sneller,slagvaar
diger kunt zijn.Het rendement van tig 
akties door tig maal tien mensen is 
veel groter dan een vermoeiende massa
aktie,met alle organisatieproblemen van 
dien.Frank uit Rotterdam in de Vrije 
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van Oktober:"Wat ik heb gemerkt bij de 
groep van wat meer radikalere mensen is 
dat zij een kater aan deze halfzachte 
aktie hebben overgehouden.'Volgende 
keer rammen we erdoor,desnoods met een 
klein selekt gezelschap'.Deze aktie mag 
dan vreedzaam verlopen zijn,de basis 
voor hard verzet is hierdoor gelegd. 
Niet dat ik het daar mee eens ben.De 
AKB is niet gebaat bij een kleine groep 
guerillos die de akties op hun eigen 
houtje voeren en daarmee de hele AKB 
zullen laten kriminaliseren.( ••• )Aan de 
andere kant,als de 'aktieleiders'weer 
zo'n aktie organiseren zul je wel veel 
mensen mee krijgen,maar zal de overheid 
na die aktie weer zeer tevreden zijn en 
verandert er weer niks." 

Er is nog wel een verschil tussen gue
rillos en zelfstandige basisgroepen: 
Frans(Rotterdam):Bij een volgende lande
lijke aktie wacht ikzelf heel braaf af 
en als het effektiefblijkt te worden, 
spring ik er wel in.Als dat niet gebeurt 
zijn er allerlei mogelijkheden voor 
dingetjes met kleine groepen,wat me 
eigenlijk meer aanspreekt. 

besluitvorming 
Zoals duidelijk werd in hoofdstuk 4, 
waren er verschillende opvattingen over 
de plaats van de basisgroepen in de ak
tie.Iedereen was het er overeens dat het 
goed was geweest dat er veel meer mensen 
bij de voorbereiding betrokken waren. 
Het ontstaan van basisgroepen overal in 
het land was iets dat totaal niet mee
speelde in de beschrijvingen en de oor-





delen van de pers.Als ze al genoemd 
werden,zag men ze als vergadereenheden 
om het vastgestelde aktiecenario af te 
draaien.Hiermee belanden we meteen in 
een waardering over de manier waarop de 
basisgroepen gewerkt hebben. 

De kritiek op de gang van zaken tijdens 
het weekend richt .zich op de manier 
waarop de basisgroepen misbruikt werden 
om een hoger aktiedoel,de geweldloosheid 
te bereiken.Bob(Amsterdam):"Het basis
groepenkoncept,wat erop gericht is 
iedereen zoveel mogelijk inbreng te 
geven en kreatief zelf hun eigen aktie 
in te vullen, heeft de afgelopen tijd 
veel te veel geleid tot het tegenove+
gestelde: de verenging tot een bonafide 
aktie, gevoerd door in basisgroepen geor
ganiseerde bonafide aktievoerders. 
Zit je niet in een basisgroep,dan ben 
je dus niet welkom bij de aktie, want 
niet'georganiseerd'dus niet bonafide. 
(lees niet netjes genoeg) ".(kraakkrant45) 
Maaikeen Annet(De Vrije,nr.lO):"De 
basisgroepen,zoals die in Dodewaard 
werkten,kwamen dicht bij een alternatief 
van ons parlementair stelsel.Het streven 
naar eenheid en kontrole over de aktie 
deed het konsensus-ideaal veranderen 
in meerderheidsbesluiten met een dele
geren naar boven.Algemene richtlijnen 
werden weer van boven naar beneden door
gegeven(Radio-aktief).Dit i.t.t. een 
organisatievorm (evt. met basisgroepen) 
die een bepaald aantal principeuitspra
ken heeft.Deze geeft de mogelijkheid 
aan vele manieren van verzet.Zij heeft 
juist een streven naar decentralisatie 
inzich.Iedereen moet op haar/zijn eigen 
manier en vanuit haar/zijn persoonlijk 
gezichtsveld mee kunnen doen.Deze orga
nisatievorm is meer gericht op informa
tie geven en zoeken naar samenwerking, 
zonder het verliezen van de eigen iden
titeit.Deze twee opvattingen over hoe 
basisgroepen kunnen werken geven het 
kernkonflikt van Dodewaard weer." 

We sluiten dit hoofdstuk af met een 
opbeurend citaat van Coos uit de Duin
kerkenstraat (Groningen): ''Ik denk dat je 
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niet kunt zeggen dat de basisdemokratie 
gefaald heeft.Er was een onwennigheid 
en het feit dat je je snel gemakkelijk 
passief en konsumptief opstelt. lve hebben 
ontzettend veel geleerd en daarom heeft 
het niet gefaald.Je moet het ook zien 
als met een andere manier van demokratie 
omgaan.Je doel is niet alleen een andere 
energie-politiek,je wilt ook een andere 
manier van besluiten némen.Het is erg 
gemakkelijk om te zeggen:we willen hele
maal niets meer met grote groepen doen, 
alleen nog maar in autonome groepjes." 



hoofdstuk 9 

• • tntervtews 
We zijn op het aktie-weekend zelf 

begonnen met het hQuden van interviews. 
Bij ieder gesprek werden we steeds 
weer gestimuleerd om door te gaan. 
Het uittypen van de bandjes was dan wel 
eens wat minder leuk. Bij elkaar hadden 
we ongeveer 200 bladzijden interview. 

We wilden sow~eso iets met die gesprek
ken gaan doen. En omdat het zoveel tekst 
was kozen we voor een ve.rwerking in de 
vorm die je nu voor je hebt liggen 
(allemaal citaten gerangschikt in 
hoofdstukken) • 

Toch vonden we het ook leuk om een 
paar interviews 'heel' te laten. 
Je kan dan zien hoe in de visie van 
mensen bepaalde meningen samenhangen. 
Vanwege de ruimte hebben we maar drie 
interviews kunnen uitkiezen en zijn 
ze ook nog eens ingekort. 

We hebben gekozen voor de gesprekken 
met de vrouwen van de vrouwengroep 
uit Nijmegen, en met een basisgroep uit 
de Indische buurt in Amsterdam, en 
voor een gesprek met twee mensen van 
Stop Borssele in Zeeland. 

De mensen uit Zeeland vertellen 
naast hun verhaal over Dodewaard ook 
nog over akties tegen de kerncentrale 
in Borssele. De twee andere interviews 
laten zien hoe mensen, die ook op 
andere terreinen aktief zijn, als 
basisgroep meededen aan een anti-kern
energie-aktie. 
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vrouwengroep 
•• ntJmegen 

carien , bep , wi llemien : 
Vraag: Hoe zijn jullie bij de Do

dewaard aktie betrokken geraakt ? 
Carien: Wij waren altijd al met een 
groep vrouwen die akties deed. Met 
het pinksterkamp zijn er een paar vrou
wen naar toegeweest en wilden daarna 
wel doorgaan. Tot nu toe hadden we zo'n 
houding van:'de stroomgroep zoekt het 
wel uit'. En verder was je gewoon wel 
individueel bezig met kernenergie. Je 
voelt hoe het je toekomst bedreigt 
en dat je daar wat tegen moet doen . En 
toen was dat plan van de bezetting/ 
blokkade er. En dat was nou het leuke, 
dat je niet zo'n eindje loopt als bij 
een demonstratie. We wilden echt iets 
d6en tegen kernenergie· 

Als vrouwengroep hebben we geprobeerd 
om ons eigen leven zoveel mogelijk te 
laten doorgaan op het tentenkamp: kin
deren en honden mee, grote tent, warm 
en eten, gewoon alles goed voor
bereid. En heel goed praten met elkaar, 
zodat er niemand uit de boot viel, of 
dat het een soort prestige-kwestie zou 
zijn. Van je moet allemaal heel dapper 
zijn. Dat zie je vaak onder mannen, een 
beetje stoer doen. 

We merkten wel dat daar op de lande
lijke vergaderingen helemaal niet over 
gepraat werd. Kreches, kinderen etc. 
kwamen nauwelijks aan bod. 
Willemien: We hebben er uiteindelijk 
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voor gekozen om niet mensen thuis 
te laten zitten, die dan op de kinde
ren en honden zouden passen, maar 
dat we het hele zaakje mee zouden ne
men. We waren er heel erg mee bezig om 
de strijd tegen kernenergie een stuk 
van je leven te maken en dat betekent 
dat als je aktievoert daar ook de din
gen bijhoren, waar je normaal ook mee 
te maken hebt. Daarom misten we het ook 

zo dat er zo weinig over kernenergie 
gepraat werd op het tentenkamp. Er 
kwamen alleen maar duizend voorstellen 
en tegenvoorstellen. Wij hadden lie
ver gehad dat er meer over de kernener
gie gepraat zou worden. Om juist gesti
muleerd te worden om daar te blijven 
waarvoor je daar zit . 

wy doen n.ef 
rn.ze- rt'I.Ef oJèr ö r 

tta(.rr :.t"E>mm~" 



vrouwen 

Vraag: Waarom hebben jullie je als 
vrouwen tegen kernenergie 'georgani
seerd' ? 
Carien: Dat hangt samen met de manier 
waarop wij altijd akties doen. Je 
bent kwaad en daarom wil je iets doen. 
En kernenergie daar waren we allemaal 
ontzettend hopeloos over. 
Willemien: In kranten zie je dat alle 
argumenten die gebaseerd zijn op emo
tionaliteit of bv. het standpunt van 
het IKV, dat dät de atgumenten zijn die 
weggeschoven worden omdat ze emotioneel 
zijn of religieus. Däar worden wij 
vrouwen op gepakt. Je wordt niet serieus 
genomen. Daar hebben we wel een aparte 
strijd te voeren. 

Carien: Het gaat ook om de manier waar
op wij met elkaar werken en praten. Als 
je ziet hoe er op die vergaderingen 
gepraat werd ! Dat er alleen maar voors 
en tegens werden afgewogen en dan stem
men werden geteld, daar gingen wij 
wel zo van over onze nek. Dat je 
helemaal niet inhoudelijk zit te pra
ten over hoe je dinge.n op kunt lossen. 
Daar willen we ook openlijk onze kritiek 
op geven. Heel slecht vonden we dat. 
We willen door onze kritiek echter niet 
in een prekersfunktie terecht komen. We 
laten zelf het alternatief zien, door 
het zelf te doen. 

132 

Willemien: Ja, en dat we daar dan zit
ten als vrouwen heeft er mee te maken 
dat we veel met vrouwen samen dingen 
doen en meestal ook met vrouwen leven. 
Carien: Een vrouwenzeefdrukklub , vrou
wengezondheidshuis, een woongroep. 
Willemien: Wij hebben altijd onze eigen 
vergaderingen gehad en wij doen dat a l
tijd zonder voorzitter, notulen, agenda 
en de hele m.ikmak. Daar kiezen we ook 
voor om op di e manier te vergaderen . 
We zitten met veertig vrouwen en dat 
gaat prima. 
Dat werke.n met voorstell en en tegenvoor
stellen is zo staties. Bij onze manier 
krijg je dan misschien nog argumenten te 
horen en daar kom je dan een stapje 
verder mee. En als je allemaal je eigen 
dingen inbrengt moet je daar van te
voren over nadenken en is er meer be
trokkenheid. 



Bij een vastgestelde agenda kunnen er 
een heleboel mensen uit de boot vallen. 
Ik denk echt dat die mensen van het 
Nijmegse overleg dat in hun kop hebben: 
als we dat niet doen, dan gaat het niet 
want dan wordt het een zooitje. Ik denk 
dat dat ook veel te maken heeft met 
de studentenbeweging, want daar gebeurt 
dat ook op die manier . 

in de aktie 
Willemien: Wij hadden er op gerekend 
om een week te blijven , maar verwacht
ten dat we wel ongeveer op woensdag 
zouden worden weggesleept. Maar niet 
dat je een aktie-weekendje gaat doen . 
Ik weet dat ik zelf ontzettend afge
knapt ben op de radio. Maandagmorgen 
werd er steeds opgeroepen, 'er zijn 
zoveel mensen die door willen gaan, en 
zoveel die op willen houden, en zoveel 
die weg zijn gegaan ' .Toen zijn wij 
naar de radio gegaan en hebben gezegd: 
wij willen praten over doorgaan. Wie er 
door willen gaan en hoe we dat opzet-

de mannen met baarden en pakjes shag 
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ten. Maar we kwamen niet eens bij de 
radio. We werden niet doorgelaten, een 
gesloten hokje. Nou, en toen hebben 
we ruzie gehad met die lui . Wij hadden 
gewoon zoiets van 'nou willen we iets 
zeggen en stappen naar de radio'. 
Pats deur dicht ! Het was echt ver
schrikkelijk. 
Carien: Ik denk dat er ook meespeelde 
dat een heleboel mensen in hun kop 
hadden 'zondag wil ik naar huis'.Nou 
en er waren best oplossingen: bijvoor
beeld hier in Nijmegen staan dan een 
heleboel huizen leeg, daar kunnen men
sen douchen, opwarmen, een nacht goed 
slapen en dan weer teruggaan. Er was 
nog zoveel mogelijk. 

Vraag: Speelden er nog meer belangen 
achter dat ophouden ?In hoeverre 
was bekend dat er maandag door de ME 
ingegrepen zou worden ? 
Carien: Ja precies. Ik denk dat er 
sterke belangen waren van de stroom
groep, dat ze eigenlijk niet een kon
frontatie wilden, maar juist heel erg 
gericht waren op de pers. Dat belang, 
dat we vooral naar buiten toe goed 
over moesten komen, vond ik er sterk in. 
Alsof wij dat geweld oproepen, terwijl 
het verdomme de ME is ! 
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Willemien: Ja, die hele diskussie over 
geweld is daar ook een uiting van. Koste 
wat koste moet het rustig blijven. 
Wat daar niet voor walgelijke dingen 
voor verzonnen werde.n ! Mensen isoleren. 
Te gek om los te lopen, toch ?! 

PROVOCATEURS EN 
RELSCHOPPERS 

Ket is mogelijk dat mensen, op momenten 
dat dat niet was afgesproken, om wat voor 
reden dan ook geweld gaan gebruiken of 
daartoe oproepen.Probeer, als je 'e daartoe 
in staat voelt, zoveel mogelijk met hen in 
contact te kamen en hen te kalmeren, of 
maak ruimte voor mensen die dat wê 1 kunnen. 
Als dat niet lukt, en· het gaat om een enke
ling, probeer die persoon dan te isoleren 
van de rest van de groep: ga met je vier~n 
of vijven met je armen om elkaars schou
ders om hem/haar heen staan, en voer hem/ 
baar op die manier zo rustig mogelijk af. 
Blijf erbij tot bij/zij is gekalmeerd. 
Als bij/zij tijdens het afvoeren om hulp 
gaat roepen, probeer hem/haar dan te over
schreeuwen. Het kan nuttig zijn een derge
lijke techniek met al.leen vrouwen toe te 
passen, omdat dan onnodig •mannetjes
geweld" voorkomen kan worden. Gaat het om 
meer relschoppers, ga dan 'en bloc' zitten 
en probeer de zaak bespr~ekbaar te maken. 

(uit het aktiehandboek) 

Carien: Het ging ons om het blokkeren 
van die centrale en niet om een of 
andere ludieke of symboliese aktie. We 
wilden ze in elk geval zoveel mogelijk 
~tbezorgen. Bijvoorbeeld die Waal
blokkade had best gekund. Maar dan zou 
die konfrontatie dichterbij komen 
te staan... We werden wel steeds 
banger voor die konfrontatie. 
\'Villemien: Wij doen nooit akties waar
bij we bij voorbaat weten dat we in 
elkaar geslagen worden. Ik kies daar 
niet voor. Ik laat me niet in elkaar 
slaan ! We hadden het bijvoorbeeld over 
de vraag of we gasmaskers mee zouden 
nemen, nou, ik ga niet met zo'n d.ing 
op lopen. We hebben ze wel nog ge
kocht, maar niet meegenomen. 



Carien: Op een gegeven moment zaten we 
daar nog met maar een heel klein groep
je en toen zijn we maar weggegaan, want 
je voelt je dan erg geisoleerd en kwets
baar. Je werd eigenlijk in de steek ge
laten door al die mensen die zomaar 
ineens weggingen. 
Willemien: Er werd tegen ons op de blok
kade gezegd: 'als jullie doorgaan in 
het kader van de afspraken dan mogen 
jullie de naam 'Dodewaard-gaat-dicht' 
voeren'.Terwijl juist het doel was 
om te blokkeren. 
Carien: Dat werd door de radio omgeroe
pen: er zitten nog mensen en als ze bin
nen het kader van de afspraken blijven 
dan mogen ze blijven zitten. En de rest 
ging feest vieren ! Giftig waren we. 

Vraag: Wat vonden jullie van het idee 
van prikakties ? 

Tijdens de blokkade hebben we dat 
niet gedaan. We zagen wel wat mensen uit 
Amsterdam deden, dat gaf echt een kick. 
We hebben zelf ook iets leuks gedaan. 
Dinsdag zijn we de Holec in Nijmegen 
gaan aanpakken. Met een stel, hup op de 
fiets en een wagen met al het vuilnis 

van Dodewaard. En toen kwam die wagen 
eraan, en wij hup al die zakken omkeren. 
Ik zie het mij nog doen. Anderen waren 
aan het spuiten en dingen aan het op
hangen. 'Dit afval is niet zo gevaar
lijk als atoomafval' etc.Dat was ook 
zo'n kick ! 
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hoe verder 
Vraag: Zou je een volgende keer dan 
liever priakties doen of toch weer 
blokkeren ? 
Carien: Sowieso een goede blokkade. 
Maar het is niet of, of. 
Vraag: Willen jullie ee.n volgende 
blokkade wel openbaar aankondigen ? 
Carien: Ja, dat vonden we juist heel 
goed, dan kunnen er veel mensen aan 
meedoen, en wordt niemand van tevoren 
buitengesloten. 
Vraag: Maar als je het openbaar aan
kondigt en er doen veel mensen mee, 
dan wordt het tegelijkertijd veel enger, 
want je hebt dan veel mensen die tegen
over veel ME staan. En dan wordt het 
weer z6 eng dat er niets gebeurt. Zou 
het dan niet beter zijn om het niet 



openbaar aan te kondigen ? 
Willemien: Dan krijg je veel minder 
mensen, en kunnen ook veel minder 
mensen meepraten over hoe het gaat 
gebeuren. 
Carien: Ik zou dan ook niet durven- als 
niemand er van afweet. Je weet dan niet 
met hoeveel je bent en je kunt ook 
veel makkelijker in elkaar geslagen 
worden, vreselijk eng. 
Vraag: Maar hoe ziet een massale aktie 
eruit als je niet eenheid zou hebben ? 
Bijvoorbeeld een effektleve blokkade , 
zou iedereen zich daarbij wel aan de 
'afspraken' moeten houden en daar blijven 
zitten ? {waar jullie dus zo teleurge
steld over waren ) 
Willemien: Ja, als mensen prikakties 
willen doen, dan kunnen ze niet op de 
blokkade zitten en doen ze daar ookniet 
aan mee. Dat kan dan niet, maar als 
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dat van tevoren duidelijk is, dan is 
dat niet erg. Dan weet je waar je aan 
toe bent. 

Vraag: Maar hoe zit het dan met de 
verhouding •autonomie' van de groe
pen en 'het kader' van de aktie ? 
Bep: Voor ons was het zo dat de kaders 
van deze aktie ook onze kaders waren 
en dat we er daarom geen last van hadden. 
Vràag: Maar op het moment dat jullie 
nog als enige op de blokkade waren, 
werden jullie wel in een kader geperst 
waar jullie van baalden ? 
Willemien: Ja, dat stak ons, omdat het 
eerst wel onze aktie was, en dat we 
toen als groepje apart bekeken werden. 
Bep: Door zoiets te zeggen deden ze 
al alsof wij buiten de kaders gegaan 
waren. Zij bleken dan een ander kader 
te hebben dan Wij . Hun kader is verlo
pen in de aktie. 
Willemien: Als je wilt dat er veel men
sen meedoen, zal het nivo van de aktie 
het nivo van de minst heldhaftige moeten 
zijn. En daarna kan je ook nog kiezen 
of je je gaat richten op de publieke 
opinie, of dat je een effektieve ge
weldloze blokkade doet van een week. 
Dat heb je dan ook wel geleerd van zo'n 
aktie, dat die keus verrekte duidelijk 
moet zijn. Wat wil je ermee ? 
Bep: Maar als je gaat werken met meer
derheidsstandpunten,daar loop je op 
kapot, dat kan je nu zien. 



kraakgoep (a'dam ) 

indische buurt 
joost, jul ia en l iesbeth : 

Vraag; Hoe zijn jullie bij de Dodewaard
aktie betrokken geraakt? 
Joost; Het begon zo ongeveer bij het 
Pinkster kamp. We hadden het gevoel dat 
er iets gedaan moest worden. En dan 
niet alleen een demonstratie. Daarom 
vond ik het voorstel om met pinksteren 
bij elkaar te komen en gezamenlijk te 
bekijken wat je kon doen aan een be
zetting wel goed. Toch zag ik het op 
het Pinksterkamp niet zo zitten. Ik 
dacht 'als ik met deze mensen een ak
tie moet voeren bij Dodewaard, dan 
wordt het nog wat'. Ik had het idee 
dat mensen heel nalef waren, alsof 
zo'n bezetting zo makkelijk zou zijn. 
Het voorstel om te gaan bezetten was 
denk ik meer een soort wens dan rea
listies. 
Liesbeth: Voor mij lag dat wat anders . 
Ik had de nodige anti-kernenergie akti-
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viteiten meegemaakt . En ik had van die 
demonstraties zoiets overgehouden van 
' je kunt wel blijven lopen'. Ook had 
ik dat gevoel van 'elke week zijn er 
wel twintig demonstraties waar je al
lemaal heen kan ' . Nu vond ik dat we 
eens echt allemaal moesten gaan en dat 
het afgelopen moest zijn . 
Julia: Mijn bel angrijkste reden om te 
gaan was om te laten zien dat je erte
gen bent. En nu hoefde dat niet meer 
beargumenteerd te worden in allerlei 
moeilijke nota ' s, gesprekken met twee
de kamerleden of wat dan ook. Maar als 
een maatschappelijk protest. Daarnaast 
speelde voor mij ook best wel de ge
zelligheid een rol . En ik zag die blok-

kade als harder aktiemiddel ook hele
maal zitten. Als het een demonstratie 
was geweest, was ik er waarschijnlijk 
niet eens heen gegaan. Die heb ik al 
zat meegemaakt. 
Joost: Wat ik ook heel leuk vond was 
dat er een enorme groepssfeer ontstond. 
Weliswaar kon je je niet alles van te
voren voorstellen , maar het was best 
duidelijk dat we met z'n allen, met de 
hele kraakgroep wilden gaan. Met een 
hele grote vrachtwagen. En we zouden 
veel lol maken. 



Vraag: Wat is volgens jullie de reden 
dat in deze aktie een heleboel krakers 
mee gingen doen? 
Liesbeth: Volgens mij komt dat doordat 
je in dat wereldje gewoon kontakten 
hebt. Een paar mensen nemen het initia
tief en dan loopt het. Bij vroegere 
demonstraties was dat toch ook wel het 
geval. Je kent gewoon een heleboel van 
die mensen. En als er twintig gaan, 
dan ga je ook mee, en dan vraag je een 
ander ook nog even mee. 
Joost: Je had nu een grotere verant
woordelijkheid. Je moest het allemaal 
zelf doen. Er werd niets voor je ge
regeld en dan gaat het makkelijker 
om het via de kraakgroep te doe.n. 
Liesbeth: Toch heeft het best wel na
delen. Op een gegeven moment had ik 
in het buurtkafe een jongen gestrikt 
om mee te gaan. Weliswaar had hij daar 
zin in, maar omdat hij niet in een 
kraakgroep zat is hij daar verder niet 
meer op aangesproken. Daardoor is hij 
ook niet meegegaan. Daar zat ik best 
wel mee. Er hadden veel meer mensen 
mee kunnen gaan, als die ook een in
gang hadden in een groep. Want je gaat 
nu eenmaal niet alleen naar zo'n mas
sale toestand. 
Joost: Toch hebben we wel geprobeerd 
meer mensen te bereiken. We hebben op 
de Dappermarkt gestaan en op verschil
lende plekken hingen intekenlijsten. 
Het punt is echter dat je eigen groep 
al zo groot is, dat je geen zin en 
tijd meer hebt om ook nog te gaan 
kiiken of mensen, die niet in de 
kraakgroepen zitten, zich ook nog oké 
voelen in zo'n groep. Je probeert wel 
de bus voor ze te regelen. 
Vraag: Hoe kwamen jullie op het idee om 
een kroeg mee te nemen? 
Joost: Op een gegeven moment hadden we 
besloten om naar Dodewaard te gaan. Toen 
vonden we het belangrijk dat het gezel
lig zou zijn. Of die blokkade nu wel of 
niet effektief was interesseerde ons 
niet meer zo. We wilden het gewoon leuk 
maken en namen een kroeg mee en een gro
te tent. 
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Liesbeth: Toen we inzagen dat de blok
kade niet veel voor zou stellen wilden 
we bereiken dat er toch zo veel mogelijk 
mensen zoude.n komen. Nou hoe bereik je 
dat? Door zoveel mogelijk eten mee te 
nemen. Door te zorgen dat het warm is 
etc. 

Joost: We hadden ook het idee dat het 
misschien nog wel lang kon duren, maar 
we zagen in dat het alleen lang kon du
ren als je zorgde dat je lol had en vol
doende te eten en het warm had. 
Julia: We waren blij dat het op het al
lerlaatste moment nog lukte om een 
vrachtauto en al het andere te organi
seren . Da~ heeft op het kamp wel zijn 
nut gehad. Een heleboel groepen konden 
zich daardoor toch wat opwarmen en 
wat te eten krijgen. Willem kreeg op
eens het idee om de kroeg mee te nemen. 
Hij is nu eenmaal een autonoom figuur 
en als hij opeens zin erin heeft om de 
kroeg mee te nemen organiseert hij dat 
gewoon. En toen kreeg Brigit opeens zin 
om te koken, die zag dat helemaal zit-
ten, met een grote familie en zo. Toen 
werden de anderen ook aangestoken. 
Joost: Ik vind dat een hele goede ver-
andering. Aktie, dat zal mijn tijd wel 
duren, maar je moet er ook leven. Dat 
bleek ook een beetje met het barrikades 
opwerpen voor de Grote Wetering. Er werd 
onmiddellijk gedacht aan wie er voor 



soep zou zorgen en hoe we toch nog voet
ballen konden zien. Dat is gewoon een 
andere instelling die me best wel aan
staat. Dat heb je nodig om door te blij
ven gaan. 
Julia: Het was overigens niet zo dat we 
echt duidélijk kozen voor een bepaalde 
richting die wij aan het weekend wilden 
geven. Maar op een goed moment waren er 
gewoon een stel mensen aan het klooien 
en die gingen ook mee naar Dodewaard . 
In Dodew.aard gingen veel andere mensen 
mee doen. Opeens waren er allerlei men
sen die de tent aanveegden en Brigit 
hoefde al niet meer te koken, omdat het 
werk haar gewoon door andere mensen 
uit handen genomen werd. Zo werkt dat 
gewoon. 

Joost: Je redeneert dan veel meer vanuit 
de mensen zelf dan wat vanuit de aktie 
gezien nodig is of zo. Vanuit de aktie 
geredeneerd hadden we misschien een goe
de prikaktie moeten uitvoeren. Maar 
daar werd niet de prioriteit aan gegeven. 
De mensen wilden ook gezelligheid. 
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Liesbeth: Overigens ontbrak de kennis 
om een goede prikaktie te organiseren. 
Vraag: Wat vonden jullie van de lande
lijke vergaderingen op het tentenkamp? 
Joost: Dat was een ontzettende puinhoop. 
We moesten eigenlijk nog steeds eens het 
oostelijke blokkadeoverleg afronden. 
Vraag: Hebben jullie met afvaardiging 
gewerkt? 
Joost: Nee, we zaten ons toch maar op 
die vergaderingen op te vreten, hadden 
echt het gevoel dat we daar toch niets 
zinnigs konden doen. Soms gingen er wel 
mensen naar toe, maar dat was heel vrij
blijvend. Op een gegeven moment kregen 
we een onverschilligheid en misschien 
was dat wel slecht. Op de zondagavond 
wilden we wel even stoppen met blokkeren, 
maar toen andere mensen door wilden gaan 
was er toch gelijk wel animo om een tent 
te gaan brengen. 

Liesbeth: Er werden vreselijk cyniese 
grappen onderling gemaakt, omdat we el
kaar kenden. Op de landelijke vergade
ring hadden we er echter helemaal geen 
zin meer in . Maar toen het idee van die 
pan soep kwam werd iedereen weer enthou
siast. Daar hadden we weer wêl zin in. 
Joost: In die landelijke vergadering 
van zondagavond kwam er helemaal uit hoe 
de sfeer lag. Toen wij voorstelden om een 
pan soep en een tent te gaan brengen naar 



de blokkades reageerden mensen in de 
trend van 'Amsterdam wil haar aktiemodel 
gaan opleggen~.Alsof er onmiddellijk al
lerlei ME zou komen als er een pan soep 
gebracht werd. 
Julia: waarom zou je die mensen nou gêên 
tent gaan brengen. Als die stomme agen
ten je tegen willen houden dan zet je 
ze toch gewoon aan de kant? 
Joost: Ik geloof best wel in gezamen
lijke aktie, maar op een gegeven moment 
was er niet meer te praten. 
Julia: Een volgende keer ga je niet meer 
alleen praten, maar ga je ook dingen 
doen. 
Liesbeth: Ik baalde ontzettend van die 
diskussie. Niet omdat hij zo agressief 
was, maar omdat mensen gelijk kontakt 
met de politie opnamen om te vragen of 
het wel mocht en het gelijk aksepteerden 
toen dat niet kon. Tot mijn grote verwon
dering hoorde ik opeens bij de amsterdam
sa sfeer van 'dat kan niet'. Ik vond het 
te gek dat we toch al naar de blokkade 
moesten lopen omdat er toevallig twee 
agenten stonden met een anti-kernenergie 
speldje op hun borst. En als wij dan een 
auto willen nemen wordt er zo agres-
sief gereageerd. Straks gaan die mensen 
van de principiele geweldloosheid nog 
voor onze auto liggen ook . Ze gaan li·ever 
met ons knokken dan dat ze die twee agen
ten aanraken. We krege.n steeds meer het 
gevoel dat andere mensen dachten 'niet 
de politie moet weg, maar Amsterdam'. 
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Joost: Op het Pinksterkamp overheerste 
al de stemming 'geen amsterdamse toe
standen' • l'le waren aanvankelijk zo naief 
om gewoon te vragen wie er een auto had 
om een pan soep te brengen en toen 
kreeg je enorme toestanden. 
Liesbeth: Op landelijk nivo was die hele 
geweldsdiskussie volgens mij een reak
tie op Amsterdam. Dat was de enige plaats 
waar het een en ander gebeurd was . Voor 
de geweldlozen kwam het gevaar uit Am
sterdam. In Utrecht wisten ze niet eens 
wat de ME was. Daar hadden ze alleen 
maar met petten geknokt. En in andere 
steden was het ook vaak heel weinig. 
Volgens mij waren die diskussies nooit 
zo hoog opgelopen als de toestanden in 
Amsterdam niet gebeurd waren. 
Joost: Ik heb ook de indruk dat je dat 
soort verschillen helemaal niet met pra
ten kan overbruggen. Het moet door er
varingen overbrugd worden . Dat heeft 
dan ook tot gevolg dat ik me sneller 
uit die diskussies terugtrek . Je kan 
praten wat je wilt, maar die ervarin
gen breng je toch niet over. Je kan best 
vanuit verschillende invalshoeken een 
aktie doen, maar je kan de verschil-
len niet van tevoren uitpraten. En dat 
werd geprobeerd. 
Julia: Ik denk dan ook dat sommige men
sen te bang zijn voor de interne span
ningen. Daar moet je helemaal niet vreemd 
van opkijken. 



Vraag : Hoe kijken jullie tegen BAN- ak
ties aan? 
Joost: Ik denk dat die akties ingekapseld 
zullen worden. Op zich vind ik het prima 
dat ze nieuwe dingen doen, maar de struk
tuur lijkt nogal gesloten en dan wordt 
het makkelijk om het onder kontrol e te 
krijgen . Die geweldloosheid levert al
leen maar wat op als steeds meer mensen 
zich op een geweldloze rnanier gaan ver
zetten. Ik heb het idee dat ze daar niet 
voldoende aan werken. 

Julia: Dat weet ik niet . Volgens mij 
is die struktuur best wel open. Ik 
denk dat hun akties ook best wel in
vloed hebben , ook al kunnen ze hun 
doel niet onmiddellijk effektueren . 
Overigens vind ik dat de geweidsdis
kussie altijd op een heel vreemd ni
vo gevoerd wordt. Ik dacht van mezelf 
altijd dat ik geweldloos was , maar 
dat blijk ik helemaal niet te wezen . 
Door omstandigheden ga ik terugslaan. 
Als ik op een gegeven moment geweld 
tegenover me vind laat ik niet over 
me heen lopen .Dat heeft niets meer 
te maken met principieel of niet. 
Voor mij was die ervaring bij de Von
delstraat de grote doorbraak . Op een 
gegeven moment wordt er geweld ge
bruikt en als je dan niets doet ben 
jij het slachtoffer en verder niets. 
Joost: Ik vind het prima dat mensen 
zich geweldloos verzetten . Hoe meer 
hoe beter. Maar ik denk dat het enge 
van de principiele geweldloosheid is 
dat er nieuwe normen komen , die het 
verzet onder de duim houden . 
Vraag: l'1anneer zijn jullie op de blok-

141 

kade geweest? 
Julia: Het was voor mij te ver lopen. 
Ik had een verstuikte voet. 

Joost: Zondagmiddag tot een uur of ze
ven. Het regende toen zo hard dat we 
dachten: we beginnen wel weer als het 
weer droog is. Maar als er mensen zijn 
die wél door willen gaan is dat prima 
en brengen wij ze wel eten. Wat dus 
mislukt is. Maandag hebben we meege
daan aan prikakties. Daarna zijn we 
als toerist nog even naar de blok
kade geweest . 
Vraag: De ervaringen van de blok
kade waren heel verschillend. Een he
leboel mensen vonden die zondagmid
dag al een soort toeristiese attr ak
tie, waardoor niemand het gevoel had 
dat het een echte blokkade was. Ter
wijl de mensen die 's nachts zijn te
ruggegaan dat gevoel wêl hadden. Het 
was een kleine groep, bar koud etc. 

Die hebben op dat moment een enorme 
kik gehad. Zijn er mensen uit de In
dische Buurt ook ' s nachts door ge
gaan? 
Joost: Een meisje geloof ik die 's 



morgens om 6 uur is opgestaan. 
Vraag: Het is verschillende malen 
geprobeerd om mensen wakker te maken 
en naar de blokkade te krijgen. Waar
om is daar niet op gereageerd? 
Julia: Omdat iedereen verschrikkelijk 
baalde van die hele toestand. Vooral 
na die tent. We wilden er nog wel heen, 
maa.r dan met tent . Anders gingen we 
liever over op prikakties. 
Joost: Zondagavond, na het mislukken 
van de tent is er nog ee.n soort Am
sterdams overleg geweest waar de prik
aktie voor de volgende dag is doorge
sproken. Er is toen afgesproken de 
volgende dag om half tien weer bij 
elkaar te komen. Als er dan om 6 uur 
geschreeuwd wordt 'opstaan, naar de 
blokkade' dan blijf je dus liggen. 
Julia: We hadden zondagavond zo'n ge
voel van waarom zou je in de stromende 
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regen gaan zitten, als je vanuit de 
tent net zo goed kunt blokkeren. Want 
zolang die politie daar staat is de 
boel geblokkeerd. Wij komen wel weer 
terug als het weer wat beter is. 
Joost: En toen we maandag van de prik
aktie terugkwamen, toen stond de blok
kade al helemaal niet meer ter diskus
sie. 
Vraag: Toen ging het er alleen nog om 
hoe de blokkade precies beëindigd moest 
worden. 
Julia: Dat had van mij helemaal niet 
gehoeven. Beter een beetje relaxed 
aanpakken. Je hoeft niet 24 uur achter 
elkaar aanwezig te zijn. Voor de mees
ten was er alleen de keus tussen een 
konstante blokkade of een beëindiging. 
Ik vond niks beëindigen, we schorten 
hem alleen wat op. Die tussenoplossing 
kwam heel moeilijk door. 



Liesbeth: Prikakties maken de strijd 
iets konkreter. Je richt je niet meer 
tegen iets abstrakts als kernenergie, 
maar tegen een bedrijf dat daar wat 
mee te maken heeft. Door dat soort ak
ties druk je die bedrijven met hun 
neus op het feit dat ze medeverant
woordelijk zijn. Dat is het effekt er
van. 
Julie: Je maakt die bedrijven duidelijk 
dat we ze wel in de gaten hebben dat 
zij ook in het komplot zitten waar wij 
tegen strijden. 
Joost: Met zo'n prikakties merken de 
omwonenden van zo ' n bedrijf dat die fa
briek vaten maakt voor atoomafval . Daar
mee zet je de boel best wel onder druk . 

Vraag: Vind je dan ook niet dat je met 
elkaar na zo ' n aktie ook een vervolg 
moet geven daaraan? Bijvoorbeel d door 
kontakten met de werknemers van het be
drijf te maken en intern een diskussi e 
op gang te brengen . 
Joost: Ik zou niet weten hoe je dat zou 
moeten doen. Oe a r beiders moeten zel f 
maar zien wat ze ermee doen . 
Vraag: Maar maakt het je dan niet uit 
wat het effekt is van die aktie? Want 
de reaktie kan net zo goed zijn van 
'dat schorem dat tegen kernenergie is ' . 
Julia: Ja, dat kan ook, maar dat heb 
je zelf niet zo in de hand . 
Opmerking: De r eaktie d.ie het oproept 
bepaalt niet je aktie, dat bepaal je 
zelf. 
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Julia: De reakties van de mensen uaar 
we langs kwamen waren ook best leuk 
terwijl we juist dachten dat niemand 
het zag zitten. Ze stonden echt heel 
aanmoedigend te zwaaien. Dat vond ik 
wel verrassend. 
Vraag: Wat vonden jullie van de prik
aktie bij de BM1 (maakt beton voor het 
opbergen van radio-aktief afval) in 
Kesteren? 
Liesbeth: Een verademing. Je hebt zelf 
initiatieven in handen. Je doet ten
minste iets. 

.,,Dodewaard 
moet dicht.,., blijft actief 

Van onze verslaggevers 
DODEWAARD - De actie om de 

kerncentrale bij het Betuwse dorp 
Dodewaard gesloten te krijgen gaat 
door. In eerste instantie zullen bij 
toeleveringsbedrijven van de cen· 
trale ,.prikacties" gevoerd worden. 
Begin novèmber zal de Aati·Kera· 
energiebeweginc (AKB) zich in 
Utrecht beraden over een groot• 
schc!epse manifestatie onder het 
motto ,.Dodewaard moet dicht". 
Waarschijnlijk zal in het voorjaar 
van 1981 wederom een massale actie 
bij de keracentrale wordèn georp
niseerd 

Onkruit 
vernieh 
antenne 
Daor een omrer redadeurea 

AMSTERDAM, 17 okt. - De 
anü-militaristlache actlegroep 
Onkruit heeft gïateravon4 , de 

NRC 17-10-80 

Energiehedri jf 
bezet door 
actievoerders 

Van onze verslaggeefster 

antenne van de a:nd· en ont
vangstapparatuur v.an het be
wakjnpbedrljf . Seeuril:or in 
Amatel'dam vernield. Onkruit 
verkeerde in de veronderstel· 
!in& dat het bedrijt meewerkt 
aan de bewakina van de kem
c:entrále Dodewaard. · Volgens 
een woordvoerder van Seruricor 
is dit editer. niet· het geval. De 
8Chade die onkruit .aanrichtte 
wu aerinc. Het rriObilofoonnet 
was gisteravond slechts enkele 
minuten buiten werking . 

Tot de• globale conc}u$ies :rijn 
overgebl,VMl actievoerders. in het 
tentenkC le:hf ldiomét'ëi' verwij
derd van de kemcentral,; gekómen 
in de 11acht van mandag op dins
dag. Tijdens een veraadetine heb
ben de actievoerders een lijst van 
vijfhonderd bedrijven in Nederland 
samengesteld, die op de een of an
dere manier met kernenergie heb
ben te maken. 

AMSTERDAM - !'" .n dental Ie-'--------------. 
den van de actiegroep "Geen atoom- De bezetting beaon vrijdagmor· 
stroom voor Amsterdam'' (onder· gen omstreeks elf uur. In de direc• 
deel van de landelijke actiegroep tiekamer deelden leden van de ac
"Dodewaard gaat dicbé) beeft vrij- tiegroep folders uit, waarop hun 
dag ruim een uur de directiekamer eisen stonden. Met ingang van 1 
van het Gemeentelijk Energiebe- oktober willen zij dat de atoom· 
drijf aan de Tesselschadestraat io stroom voor Amsterdam gestopt 
Amsterdam bezet gèhouden. De ac· moet worden. "Het Amsterdamse 
tievoerders verlieten vervo. lgeqjt GEB dient zich. terug te trekken \lit 
-.ri.iwillig het land. ,.Male(lijlbecl•' de GKN, de eXI,)lioitant van de kern· 
hebben .zich niet voorgedaan", al· c~ntrale i~ Dodew.aard." . Verder 
dus adJunct-directeur Ehrenburg vmdt de actlegroep dat de wmst van 
van het GEB. De politie beeft geen de GEB gemvesteerd moet worden 
arrestaties verricht. in alternatieve energiebromtem als 
~--·-----------~zon en wind. 

Julia: Ja, of de arbeiders er iets van Volgens"Geenatoomstroomvoor 
begrijpen, daar kun je hoogstens op dat Amsterdam" sluiten deze eisen aan 

Dinsdagochtend werd een eerste 
prikactie uitgevoerd bij het elek
trisch installatiebedrijf Kersten te 
Eist. Ongeveer vijftig Dodewaard· 
demonstranten bespoten en beklad· 
den het bedrijfspand met verf. Vol
gens de actiegroep "Dodewaard 
moet dicht" voert de firma Kersten 
werkzaamheden uit in en om de 
kerncentrale. 

Volkskrant 21-10-80 

bij een motie van de gemeentetaad' 
moment wat aan doen door pamfletten aanBen w. Daarin wer-dgesteld
uit te delen, of door met ze te praten. degemeentegeenpositievebijdrage 
Desnoods begrijpen ze het niet. Dat is zalleveren aan de verdere ontwik· 

d 
. keling van kerncentrales zolang 

an Jammer voor hun. Ik voel me daar geen oplossing is gevonden voor de 
verder niet .zo verantwoordelijk voor. vraagstukken van veiligheid en af· 
Ik weet zelf heel goed waarom ik het valstoffen. Volgens adjunct-directeur Ehren· 
doe en dat wil ik ook wel vertellen, burg is de gemeente Amsterdam 
maar als zij dat dan anders interpre- voor tien percent aandeelhouder bij 
teren of zich bedreigd voelen, dan is Dodewaard. 
dat verder mijn zorg niet. .Volkskrant 27-9-80 
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Joost: Het is toch ook niet dat je al
leen maar een aktie doet zonder uit 
te leggen waar het om gaat. Er worden 
dingen geroepen en stencils uitgedeeld. 
Julia: Maar je kunt niet elke dag naar 
dat bedrijf gaan om het weer uit te 
leggen. 
Liesbeth: Ik vind het ook heel belang
rijk dat dat een beetje vrolijk ge
beurt, want wat je uitstraalt overtuigt 
misschien meer dan dat ene stenciltje. 
Vrolijkheid in een aktie heeft best 
veel effekt. Het geeft iets aan van 
het alternatief dat je te bieden hebt. 
Net als dat je bij kraken ook meer 
let op de sfeer waarin het gebeurt en 
waarin je terecht komt, dan het kraken 
zelf. Je doet het niet alleen omdat 
je een huis nodig hebt, maar je wordt 
ook door de sfeer aangetrokken. 
Joost: Als zo'n blokkade het enige al
ternatief is voor demonstraties, dan 
is het snel afgelopen met de anti-kern
energiestrijd. 
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Liesbeth: Ik denk dat 
mogelijkheid voor een 
blokkade of bezetting 
bouwterrein komt waar 
wordt. 

de enige goede 
effektieve 
is als er een 
iets gepland 

Joost: Ik denk dat het bij Dodewaard 
ook wel effektief had kunnen zijn, 
maar ik denk gewoon dat mensen heel 
snel afknappen als ze alleen met 
massale akties mee kunnen doen. 
Opmerking: Ik denk wel dat je met veel 
mensen deze ervaring hebt opgedaan, 
dat het makkelijker maakt om nog eens 
zoiets te organiseren. En dat de staat 
en atoomlobby zich nog een keer hebben 
moeten legitimeren. En dat heel veel 
mensen er zo'n tijd mee bezig zijn ge
weest; dat zijn dingen die best een 
effekt hebben. 
Joost: Maar er moet wel iets naast die 
meningsvorming komen, want al is op 
een gegeven moment iedereen tegen kern
energie, dan gaat het nog gewoon door. 

\ 
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stop borssele 
theo en fred : 
Vraag: Misschien kun je eerst vat ver
tellen over 'Stop Borssele' en het 'E
nergiekomitê Zeeland' zodat we een beet
je weten hoe die verhouding hier ligt? 
Fred : Stop Borssele is ontstaan uit 
de blokkade- aktie, die de Ban samen 
met het ERZ bij de centrale in maart ' 80 
hier gehouden heeft. De BAN heeft ons 
van het ERZ daar toen bij gevraagd met 
het oog op de bevolking, om de mensen 
te overtuigen dat het niet alleen men
sen van buiten zijn die tegen kernener
gie zijn, maar ook Zeeuwen zelf. Ik 
heb toen die aktie binnen het EKZ een 
beetje gekoordineerd en we hebben toen 
inderdaad geprobeerd zoveel mogelijk 
Zeeuwen daarbij te betrekken. Bij 
de aktie waren toen zo'n 30 mensen uit 
Zeeland. Omdat het allemaal in het ge
heim voorbereid moest worden , waren de 
mogelijkheden om mensen bij e l kaar te 
krijgen niet zo groot . Een gevolg van 
die aktie was een evaluatie achteraf 
van de Zeeuwen en dat liep storm, ook 
heel veel nieuwe mensen. Vanuit de 
vraag wat we nou verder moesten doen 
is op dat moment Stop Borssele ontstaan. 
Heel konkreet dus vanuit de BAN-aktie. 
Vraag: Wat hebben jul lie met het Pink
sterkamp gedaan, is Stop Borssele daar 
ook a l s groep heengegaan? 
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Theo: Ik was zelf toen nog niet bi j 
Stop Bor ssele betrokken. Ik ging daar 
gewoon heen a l s belangstell ende, na 
er wat over in de krant gelezen te 
hebben . Op die zondag we rden mensen uit 
dezelfde regio toen bij elkaar gezet 
om te diskussieren over de aktie. Daar 
heb ik toen wat mensen leren kennen van 
Stop Borssele en later ben ik daar zo 
af en toe bijgeweest . 
Fred : Vanuit Stop Borssele zijn er ook 
altijd mensen naar de landelijke ver
gaderingen gegaan. Om de 14 dagen had
den we dan een basisgr oepvergadering 
waarop verslag gedaan werd en ove~ 
alles werd doorgepraat. 
Nieuwe planne.n of bezwaren werden daar 
doorgegeven aan de mensen die de vol
gende keer naar de voorbereidingaver
gadering van Dodewaard zouden gaan. 
Vraag : Hebben jullie hier ook veel van 
de l andelijke diskussies overgenomen 
over het aktieplan en geweld ? 
Fred: Ja, dat is wel degelijk zo ge
weest, want een uitgangspunt van Stop 
Borssele is de geweldloosheid. We 
hebben toen ook gezegd dat als er niet 
gekozen zou worden voor principieel 
geweldl oos, we af zouden haken. 
Het bleek a l bij de bezettingsaktie 
hier, dat de mensen uit Zeeland heel 
duidelijk voor de geweldloze kant kozen. 
Dat is een hele expliciete voorwaarde 
geweest. 
Theo: Dat heeft heel wat diskussie op
geleverd, omdat tot voor een paar weken 
voor de aktie niet echt duidel ijk was 



wat er ging gebeuren. Juist die on
zekerheid heeft bij Stop Borssele ge
zorgd voor een min of meer afwachten 
van wat er zou gaan gebeuren. In de 
landelijke vergaderi ngen is wel steeds 
verdedigd dat het geweldloos moest zijn. 

borsseleblokkade 
Vraag: Is jullie mening ook sterk be
invloed door de ervaring met akties 
tegen de centrale hier bij Borssele ? 
Fred: Ja, kijk er is nog nooit zo hard 
opgetreden tegen de AKB als toen bij 
Borssele hier . De manier waarop de ME 
de zaak hier ontruimd heeft, dat is zo'n 
geweldige schok geweest . Dat heeft de 
keuze voor geweldloos alleen maar ge
stimuleerd. Vlak na die aktie heeft 
iedereen,vooral vanuit gevoelsmatige 
overtuiging, duidelijk uitgesproken 
dat geweldloosheid bij ons voorop 
zou staan. Want met geweld bereik je 
niets, dat zie je wel aan je tegenstan
ders. Later is daar wel wat verder over 
doorgepraat , dat je bij de Dodewaard
aktie (zoals die nou gegaan is) wel 
erg binnen de kaders blijft die de pu
blieke opinie, overheid en pers stellen. 
Ze blijven ons gewoon êên stap voor, 
waardoor de angel eruit gehaald wordt . 
In de loop van de ti j d zijn er dan ook 
genuanceerder opvattingen ge.komen. Zo 
van 'je kunt wel eindeloos lief zijn 
voor de ander, maar je hebt toch je ei
gen doelstellingen die je wilt bereiken' . 
In het hele spel dat je dan met je 
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tegenstander speelt heeft die tegen
stander meestal meer kennis of zo in 
huis om de grenzen te verleggen, maar 
daarbij kan deze wel de eigen doel
stellingen in takt laten. Wij moesten 
onze doelstellingen duidelijk wél 
verleggen. 
Theo: Ik denk dat zoals die BAN-aktie 
hier in Zeeland verliep, heel veel men
sen daardoor over de streep zijn 
geholpen. Juist de gewelddadigheid van 
de ME en de geweldloosheid van de ak
tievoerders, daardoor hebben veel mensen 
hier in Zeeland gezegd 'dit wordt te 
gek.'Er zijn veel mensen over na gaan 
denken en het is veel mensen duidelijk 
geworden, ook bij een middenpartij als 
de PvdA, dat de parlementai re demo
kratie niet funktioneert op het gebied 
van de kernenergie. Ik denk dan ook dat 
de Dodewaard gaatdicht aktie op zich 
best sukselvol geweest is wat betreft 
een mentaliteitsverandering bij mensen 
die eerst zo zeiden van zo'n kerncentrale 
dat mot toch maar enz. 
Vraag: Kun je meer vertellen over hoe 
de plaatselijke bevolking hier heeft 
gereageerd tijdens de Borssele (BAN) 
blokkade ? 
Fred: Ook daarin zitten natuurlijk ver
schuivingen, van v66r de aktie en daar
na. Voor de aktie waren er mensen die 
uit angst reageerden en na de aktie 
was het zo van go, het is toch wel es 
goed om daar over na te denken. Dat het 
toch eigenlijk wel hele goeie mensen 
zijn dieweten waarvoor ze bezig zijn, 



er zit geen enkel eigenbelang bij, 
het zijn ideëele motieven waardoor 
~e hier komen en ze hebben er zo veel 
dingen voor over, zelfs hun gezondheid. 
wat zit daar toch achter, waarom doen 
ze dat allemaal? 
Het heeft een enorme schok teweeg ge
bracht en een enorme vergroting van 
de belangstelling voor de problematiek 
rondom de kernenergie.Ook dat mensen 
kiezen voor diegenen die in elkaar 
geslagen worden. Je kunt rustig zeggen 
dat de belangstelling duizendmaal ver
groot is . 
Vraag: Er zaten twee ka.nten aan de Do
dewaard aktie. Aan de ene kant de 
bewustwording. Aan de andere kant was 
juist één van de nieuwe dingen aan de 
aktie dat er ook gesteld is van 'we heb
ben zo langzamerhand meer dan de helft 
van de mensen achter ons, nu moet 
er ook maar eens wat gebeuren'. Is die 
sfeer hier ook een beetje overgekomen. 
Fred: Ja, de diskussie is hier ook wel 
gevoerd of we bijvoorbeeld wel of niet 
akkoord konden gaan met aanslagen tegen 
materieel. Daar raken meer en meer men
sen voorstander van, dat dat ook een 
mogelijkheid is . Dus dat geeft ook 
wel een verharding van de standpunten 
aan. Ik heb zelf ook het idee dat we 
er niet komen met de geweldloosheid. Wel 
dat je kunt zeggen dat we geen zin 
hebben om gewelddadige akties te voeren, 
maar dat je een aktie wilt voeren ge
richt op een bepaald doel en dat der
halve de reaktie van de overheid best 
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wel eens een gewelddadige zou kunnen 
zijn. Ga je dan wel of niet dat risi
ko nemen. Ik ben daar nog niet aan toe, 
omdat ik een ontzettend lage pijndrem
pel heb, ik ben als de dood voor pijn. 
Dat zal ik eerst moeten overwinnen, wil 
ik aan een ander standpunt toekomen, dat 
is gewóon een heel persoonlijke bena
dering. En ook hoe train je je in ge
weldloosheid, waardoor je de mogelijk
heid dat er gewelddadig wordt inge
grepen kan opvangen ? Al dat soort din
gen, daar zijn we mee bezig om daar 
wat geoefend in te raken en om te 
ontdekken wat. je aan mensen hebt die 
met je aan hetzelfde doel meewerken. 

dodewaardblokkade 
Vraag: Wat vind je van de verschui
ving van eerst de plannen voor een ef
fektieve blokkade en later toch meer 
een demonstratieve ? 
Theo: Het was veel beter geweest als al 
veel eerder duidelijk was geworden 
dat het een blokkade zou worden, zodat 
de organisatie van het begin af erop 
gericht had kunnen zij hoe die zo ef
fektief mogelijk te organiseren was . Nu 
wisten een heleboel mensen tot op het 
laatste moment niet waar ze aan toe 
waren, nieuwkomers werden nauwelijks 
opgevangen en de organisatie van wat 
randdingetjes liet nogal te wensen 
over. Er was moeilijk aan eten te komen, 
het basiskamp was veel te ver weg, men 
had nooit mogen aksepteren dat die hele 



ring gelopen moest worden. men had 
zonder meer moeten stell en, politie of 
geen politie, vervoer wordt geregeld 
vanuit het kamp. En het weer werkte ook 
niet m.ee, dat was na alles natuurlijk 
wel de doodsklap. 
Vraag: Je hebt de b l okkade niet zo als 
positief ervaren ? 
Theo: Kwa uitwerking denk ik dat de 
blokkade wel positief is geweest. 
Het weerleggen van de hetze in de pers, 
het kriminaliseren wat dus du.idelijk 
niet uitgekomen is. De diskussie is nu 
toch ook veel meer op politiek gebied 
aan de gang gekomen, Ik zie op die pun
ten wel de uitwerking ervan, alleen 
de blokkade op zich die was een puin
hoop. 
Vraag: Wat vind je het belang van de 
nieuwe organisatievorm die nu in de 
AKB gehanteerd wordt, die van de basis
groepen ? Het is zo een beetje voor 
het eerst dat zoveel mensen van tevoren 
bij de voorbereidingen betrokken zijn. 
Fred: Prima.,daar sta ik helemaal achter. 
Het vraagt wel een betere organisatie, 
Kijk als je een overzichtelijk bestuur 
hebt wat beslissingen gaat nemen, dan 
kun je overzichtelijk de bes l uitvor
ming en de uitvoering ter hand nemen . 
Als je hier met zoveel mensen zit, heb 
je een veel betere besluitvorminga
stuktuur nodig. Het is moeilijk om een 
organisatiestruktuur los te zien van 
bepaalde gekozen personen , ik denk ook 
dat het daarom is fout gegaan. Er is 
gezegd er moeten niet bepaalde personen 
verantwoordelijk te stellen zijn voor 
de uitvoering va.n de organisatie. Ik 
denk dat daar meer over gedacht moet 
worden , hoe je een goede organisatie
st.ruktuur op poten kan zetten die niet 
gebonden is aan bepaalde personen, en of 
dat wel kan. Want in de uitwerking is 
gebleken hoe diktatoriaal toch bepaal
de groeperingen en mensen aan de gang 
zijn gegaan; gewoon omdat ze in de gang 
van zaken soms wel beslissingen moesten 
nemen. Wat dat betreft zeg ik dat het 
ontzettend slecht gewerkt heeft . Het 
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is eigenlijk een aanfluiting voor de 
hele basisgroepenstruktuur , want op we
zenlijke momenten funktioneerde die 
in het geheel niet. 

De he l e zaak rondom de radio bv. Die 
had zo een macht, iemand die daar iets 
uitriep, di e had meteen het hele beleid 
in handen. Dat vind ik op zich prima, 
maar zo iemand moet wel een groep om 
zich heen hebben die gemachtigd is 
om gezamenlijk beslissingen te nemen . Ik 
vind dat ook een vorm van overlegstruk
tuur, dat je met elkaar tot beslissingen 
komt en dat je ook bepaalde verantwoor-

delijkheden delegeert aan mensen. 
Vraag : Maar nou bleek dat in het land 
een heleboel mensen mee gingen doen aan 
deze aktie door die nieuwe manier van 
besluiten nemen. Er waren nu eens niet 
gedelegeerden die besluiten voor jou 
namen, maar je had zelf de mogelijkheid 
om kontinu eraan deel te nemen en zelf 
mee te denken in elke stap. Tijdens de 
voorbereidingen bleek dat voor velen 
zeer motiverend te werken. 
Theo: Je zegt mee kunnen denken met 
elke stap, maar ik betwijfel nou 
juist of er tijdens de voorbereidin
gen wel zoveel stappen gedaan zijn. 
Men bleef in de basisgroepen door dis
kussiëren over de eerste stapjes. Er 
bleef veel te lang een grote onzeker
heid, waardoor de pers ook de mogelijk-



heid kreeg om de zaak te kriminali
seren. 

massa- en prikaktie 
Vraag: Een konklusie die je ook zou kun
nen trekken is, dat een landelijke ak
tie op zich niet zo een geslaagd iets 
is. Dat een massale aktie, waar iedereen 
zich in moet kunnen vinden, dat dat 
niet werkt, als je er van uit gaat dat 
iedereen zoveel mogelijk mee moet 
kunnen doen. 
Theo: Ik geloof dat het toch wel kan, 
maar je zegt zoveel mogelijk groepen die 
mee kunnen doen. Maar er waren teveel 
extremen, mensen die zeiden 'principieel 
geweldloos' en mensen die zeiden 'hap, 
der tegen aan' en alles mag behalve 
atoombommen bij wijze van spreken. 
Ik geloof dat er dan toch een beslis
sing genomen moet worden en dan vallen 
er misschien groeperingen af . Daar is 
men te bang voor geweest, dat risiko 
had men toch moeten nemen. Pas als de 
basisprincipes op papier staan kun je 
zeggen 'groepen kunnen vanuit hun ver
antwoordelijkheid alles zelf organiseren, 
mits ze die lijn aanhouden, want dat 

is landelijk afgesproken' . Maar als 
je zegt 'iedere groep zijn eigen ver
antwoordelijkheid en we zien nog wel 
hoe het loopt' dan kan het niet an-
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ders dan een puinhoop worden. 
Fred: Aan de Borssele-aktie werd ook 
door verschillende BAN afdelingen 
meegedaan, we waren met 230 mensen ge
loof ik, uit Groningen, Amsterdam, De
venter, Amersfoort etc., dus daar had 
je ook al een soort basisgroepen die 
plaatselijk die aktie hadden voorbe
reid, per groep werd ook een hek bezet. 

Daar funktieneerde dat ook een beetje, 
de avond van te voren werd er ook naar 
een konsensus toegewerkt. Daar was het 
ook een puinhoop, waardoor een stel 
Zeeuwen zeiden, nog even en we zijn 
weg. 
Theo: Maar toen men daar heenging was 
men wél unaniem. 
Vraag : Wat vinden jullie van de oplos
sing die vanuit Amsterdam is voorge
steld, dat de groepen die zich niet in 
de richtlijnen konden vinden prik
akties zouden doen buiten de blokkade. 
Vinden jullie dat mensen buiten de blok
kade wél met hun eigen maatstaven aan 
de gang kunnen gaan ? 
Theo: Dat is hun eigen verantwoordelijk
heid, maar dan moet dat niet meer on
der de noemer van een gezamenlijke 
aktie gebeuren, want anders was mis
schien toch de Dodewaard aktie gelijk
gesteld aan dat kleine groepje wat dan 
op een hele andere manier bezig is ge 
weest . 



Fred: Ik weet het niet hoor, ik voel 
voor jouw standpunt, maar ik kan me 
ook voorstellen dat je elkaar de vrij
heid laat om eigen methodes te hanteren. 
Ik denk dat dat mogelijk moet zijn. Je 
doel is hetzelfde. En dat je zegt van 
wij stellen ons als basisgroep dui
delijk op vanuit dit principe en daar 
handelen we naar, maar dat je anderen 
die hetzelfde doel nastreven, binnen 
dat doel wat je hebt de ruimte laat. 
Daarbij kan je dan wel een zekere 
koördinatie plaats laten vinden, bijv. 
door het op dezelfde tijd te laten 
plaatsvinden en dat je zegt jullie 
kiezen jullie strijdwijzen. Je richt 
je op hetzelfde doel, maar er zijn 
verschillende akties, ik kan me voor
stellen dat je daarvoor kiest. Ik kan me 
zoiets zelfs op één terrein voorstellen. 
Ik denk hierbij ook aan die aktie rondom 
het vervoer van radio-aktief afval van 
Petten naar Ijmuiden. Daar waren totaal 
verschillende groeperingen met hun ei
gen strijdwijzes bezig om dat vervoer 
te belemmeren. Onkruit, Ban, Greenpeace 
elk op hun manier. Ik denk dat je daar 
een model hebt waarbij verschillende 
strijdwijzes wél naast elkaar gehanteerd 
kunnen worden. Ja, ik kan me dat 
toch wel voorstellen, juist om die zaak 
bij elkaar te houden, het gaat immers 
om de AKB. 

Ik denk dat je steeds meer divers moet 
gaan handelen, omdat de één aan het 
begin van het proces staat, en die wil 
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je graag meenemen, en de ander staat 
halverwege of nog verder in het proces 
en die wil je ook niet loslaten. Ik denk 
dat je daarom aan een pluriform model 
moet werken. 
Vraag: Hebben jullie het gevoel dat be
wegingen als de kraakbeweging, onkruit 
ed. een grote invloed uitoefenen op de 
AKB, wat betreft aktiemethoden en manier 
van organiseren ? 

IKDOE MEE 
IN OKTOBER 

dode waard 
gaat dicht! 

Fred: Ik denk dat je best wel van elkaar 
leert, als je alleen al bedenkt hoe 
we bij Dodewaard geintimideerd zijn door 
de toestanden rondom de Prins Hendrik 
kade, waar scherpschutters aanwezig 
waren en een ongelofelijke politiemacht 
op de been was. Veel mensen waren best 
bang dat zoiets bij Dodewaard zou ge
beuren. Voor mij is ook een belangrijk 
punt hoe je de autoriteiten bereikt. 
De politie stelt zich daartussen op, 
hoe kom je daaromheen ? Ik heb vrese
lijk veel moeite om me teweer te stellen 
tegen de politie, want dat zijn in 



feite mijn tegenstanders niet. De te- aantal mensen die er al wel over hebben 
genstanders zijn diegenen die de po- nagedacht over bv. welke terreinen je 
litie opdracht geven e n die het nodig nodig zou hebben als je hier een soort 
maken dat je je werk gaat doen als AKB Borssele- qaat-dicht aktie zou plannen. 
of kraakbeweging of wat dan ook. Dus ik Als dat zou gebeuren dan denk ik wel dat 
denk dat je daarin wel een aant a l stra- je daar als Zeeland een grote inbr eng in 
t egieën kunt hebben die wel gelijk zijn, zult hebben en ik denk dat de bereid-
al thans met overeenkomst en. heid om aan zoiets mee te doen best 
Vraag: Welke a k t i es z i jn julli e aan het a anwezig is. Daar kun je je gewoon niet 
plannen en hoe denken j ullie over ak- aan onttrekken. En de groep groeit nog 
ties die elders in het land georga- elke week, dat is heel duidelijk. Bij 
nis eerd worden . de laatste vergadering ware.n zo een 
Fred: Ik heb zelf op het moment zoie ts 40 mensen en daarvan gaan er ook zo een 
van als we nog e s wat gaan doen rondom 35 mee naar het weekend, dat we yolgende 
die centrale dan doen we dat eerst week samen met de BAN hebben Dat is 
maar es ee n kee r a lleen met Zeeuwen . Ook het aantal wat we nauwelijks bij elkaar 
een beetje een kater van zovee l overleg- konden krijgen om aan die BAN-aktie mee 
gen, t e rwi j l e r dan toch niks uitkomt. te doen. Ik denk dat als we nu een BAN 
En het s peelt ook we l mee dat je je aktie zouden willen of iets in die rioh-
zelf dat weer e s manifes t eer t . ting, dat we best 3-400 mensen uit Zee-
~: Wat vinde n jullie van voorstellen l and bij elkaar zouden kunnen halen. 
voor nieuwe l a ndel ijke akt i es ? Dat i s dan binnen e en j a ar zo gegroei d, 
Fred : I k denk dat Zeeland daar best aan dat i s echt een enorme ommezwaai in de 
mee zou wi llen doen. Er zi jn best ee n belangstelling. 

---~~~~~tr-~~l~m-~--m.-i~~~n--------------~----------------~~~.-,~~ ·C" 

Valse publikatie zorgt • • · • 

VO!~~:~~Dv:rwa~:~eel van de inwo~e~s ~! kb~u1e~rof · . 
vorige week dinsdagmorgen een brief aan die van de ge
meente afkomstig leek te zijn. In die brief werd de sug
c-estie gewekt als zou de gemeente Abcoude een principe
besluit genomen hebben dat ze positief tegenover kernener
&1e stond en dat een drietal beren een speciale commissie 
r evormd badden die zich over bet energie\Taagstuk zouden 
gaan buigen. Die drie Abcoudenaren zouden bovendien nog 
nucleair afval, als eerste bijdrage, in bun tuin hebben op-
geslagen. 
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ABCOUDE 

Zeg Ans, moet je kijken,ai t gaat toch 
wel tever. Ze doen maar tegenvoordig. 
Een van de reakties op een brief van 12 
jan 1981 l n Abcoud e verspreid door de 
gemeenLe . In deze brief verd net besluit 
openbaar gemaakt in onze gemeente kern
afval op te slaan, .-iat we in d.e toekoaast 
toen graag een lampje op willen steken-
De commissie die speciaa l was ingestel d 
en bereid was gevonden afval in hun 
achtertuin op te slaan, werd de hele dag 
opgebeld door 111ensen die zich kapot ge
schrokken v a .re.n. want ja, i n je ei9·en ge
meente kernafval is vat anders dan in 
Groningen of in Dodewaard.De plaatselijke 
pers was zeer afkeurend, want de eensen 
op de feiten drukken dat je die troep 
i n de toekomst ook op de noe.k op moet 
slaan ls niet goed . 
Enkele citaten: 
"liet op anoni eme wijze als een dief ln de 
nacht. verspreiden van misle.idende publ icaties 
is we l de miserabelste DLanler van aktievoeren 
En de WD maakte van de gelegenheid gebruik 
om we~r eens duidelijk te mak~n dat ze niet 
perse teqen kernenergie zijn en dat de 
verspreiders van deze publikatie hun namen 
maar eens bekend moesten maken. • 
Wat mi j betrefd, sabOteer de centrale, steel 
het kernafval, en besmet die lieden, die 
het zo nodig vi nde n 111et bun e.I.gen troep . 



hoofdstuk 10 •• 
over onze werkWIJZe 
het begin 

Wij waren altijd al tegen kernener
gie en reuze enthousiast toen we van 
het pinksterkamp hoorden en het voor
stel tot een terreinbezetting. Direkt 
daarna gingen we meedoen aan de amster
damse vergaderingen om daar de aktie 
voor te bereiden. In diezelfde maand 
juni was ons voorstel van acht politi
kologie-studenten om een tweejarig 
onderzoek te starten naar de anti
kernenergie beweging in Nederland aan
genomen. Het gevolg hiervan was dat 
we na de vakantie in september zowel 
binnen als buiten de universiteit met 
dezelfde dingen bezig konden gaan, nl 
de strijd tegen kernenergie. Dui
delijk was het voor ons dat de prak
tiese bezigheden in de Dodewaard aktie 
en een 'politikologies' onderzoek 
niet zonder moeite te kombineren zijn. 
Hieronder willen we in het kort probe
ren duidelijk te maken wat onze ideëen 
over de inhoud van onze studie, de 
manier van studeren en deze vorm van 
aktieonderzoek zijn. 

Het onderzoek komt voort uit de eis 
die al gesteld werd in de eerste golf 
van de studentenbeweging aan het eind 
van de jaren zestig nl. maatschap
pelijk relevant onderzoek. Voor de 
duidelijkheid: deze 'kreet' is door 
de verschillende generaties studenten 
vanaf de jaren zestig verschillend 
ingevuld.De studentenbeweging heeft zich 
vanaf het begin van de zeventiger 
jaren sterk georienteerd op het marxis
me. Dit betekende dat de arbeidersbe
weging gezien werd als de belangrijkste 
revolutionaire kracht in de maatschap
pij. Sommigen trokken hieruit de kon
klusie dat ze de fabrieken in moesten 
om het marxisme onder de arbeiders te 
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brengen. Een meerderheid van het 'ka
der' werd lid van de CPN of sympati
seerde daarmee. Zij wilden van de 
universiteit een linkse instelling 
maken door een marxistiese wetenschap 
op poten te zetten en een konfrontatie 
aan te gaan met de burgerlijke weten
schappen. 

De 'oud-studentenleiders' van onze 
subfakulteit werden naar aanleiding 
van een konflikt met professor Daudt 
aangenomen als docent en kregen een 
meerderheid in de wetenschappelijke 
staf. Toen wij in de tweede helft van 
de zeventiger jaren met onze studie be
gonnen waren ze net aangesteld en had
den een koalitie met de studenten om 
het rechtse gevaar van Den Haag en 
baudt te weren en een marxistiese 
wetenschapspraktijk op te bouwen. 
Het onderzoek wat gedaan werd was 
niet zozeer naar buiten gericht. De 
maatschappelijke relevantie bestond 
vooral uit het aanvullen van een mar
xistiese theorie over de staat en het 
opbouwen van een Nederlandse marxis
tiese traditie van onderzoek doen. 

De resultaten werden gebruikt op het 
instituut of hadden andere-wetenschap
pers als doelgroep. In het onderwijs 
werden wij gekonfronteerd met deze 
'verworvenheden van de studentenbe
weging'. De studentenvakbond hechtte 



veel waarde aan de koalitie met de 
staf in de raden en besturen, zodat er 
voor jongere jaars weinig ruimte was 
om zelf na te denken over de onderwijs
vorm en de inhoud van de studie. Voor 
sommige studenten bleef de kritiek 
beperkt tot de slechte vorm waarin 
het onderwijs gegeven werd (links 
onderwijs in een rechtse vorm van grote 
werkgroepen en hoorkolleges). Een aan
tal anderen begon echter ook te werken 
aan de inhoud van de politikologie, met 
als startpunt de feministiese kritiek 
op het marxisme. Er was dan misschien 
wel een demokratiese struktuur van de 
grond gekomen, maar de docenten bleven 
de inhoud van de onderwijsprogramma's 
en de onderwerpen van het onderzoek 
bepalen. 

dagelijks leven 
Na een tijdje studeren en aktief 

zijn op de fakulteit bleek ons dat er 
wel degelijk politieke verschillen 
aanwezig waren tussen ons en de docen
ten. In de loop van onze studie was 
het een groot probleem geweest om het 
studeren en het aktief zijn in de studie 
te kombineren met het kraken, piano 
spelen, in een groep wonen, het huis
houden doen, vakantie houden, de krant 
lezen, kortom 'mens' zijn. Met deze 
praktiese bezigheden is het dan heel 
aantrekkelijk om op te houden met zo'n 
theoretiese studie en direkte resulta
ten te zien van al je werk, bv bij het 
opknappen van je eigen huis. Wij waren 
buiten onze studie al dan niet aktief 
geworden in de kraakbeweging, Onkruit, 
de vrouwenbeweging, de anti-kernener
gie beweging en nog zo wat, (je kent dat 
rijtje onderhand wel) en niet in een 
politieke partij. Om de kloof tussen 
je eigen leven en je studie te over
bruggen, zochten we in de studie een 
aansluiting met onze eigen politieke 
praktijk. Daarom wilden we zelf de 
inhoud van de studie bepalen. Zo kwa-
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men wij in 
konflikt met 
docenten met 
een andere 
visie en po
litieke op
vatting dan 
de onze. 

Goed, wat 
is er nou meer 
politiek dan 

de inhoud van politikologie ? Sociaal
demokraten zien veel in een onderzoek 
naar de PvdA en de welvaartsstaat,kom
munisten willen de rol van het koloni
ale kapitaal na de tweede wereldoorlog 
aantonen en wat moeten wij als mensen 
die aktief zijn in de 'nieuwe sociale 
bewegingen' ?Stoppen of doorgaan is 
telkens een keuze die gemaakt moet 
worden. Wij hebben voorlopig gekozen 
om door te gaan, maar Ad die bij het 
begin van de groep zat, zag dat hij 
zijn studieaktiviteiten niet langer 
met aktiviteiten in de Kraakkrant kon 
kombineren en stapte uit het onderzoek 
en deze groep. 

Wij vinden echter dat ondanks alle 
tegenwerking van officiële zijde 
en de berg aan reglementen en proce
dures, je de universiteit en ons links 
instituut in het bijzonder prima kan 
gebruiken voor je eigen belangen en 
interesses door studentenstrijd te 
voeren voor een andere inhoud van de 
studie. 

Vandaar dat we omstreeks januari 
1980 het onderwerp kernenergie uit
zochten om mee verder te gaan in de 
doktoraal-fase. We hebben het na een 
half jaar voor elkaar gekregen 
dat het onderwerp (later toegespitst 
tot de anti-kernenergie beweging) 
door zou gaan en er kwam een weten
schappelijk medewerker en een kandi
daatsassistent bij om het onderzoek te 
begeleiden. In september begonnen 
we met 25 mensen aan een inleesfase 
van een half jaar, waarbij we litera
tuur lazen over de verschillende as-



pekten van kernenergie en wat schaarse 
geschriften over de 'nieuwe sociale 
bewegingen'. Omdat de Dodewaard aktie 
niet wachtte totdat we uitgelezen waren 
besloten we met z'n achten dit gebeuren 
te gaan volgen en alvast materiaal 
en interviews te gaan verzamelen. Dit 
omdat volgens ons de Dodewaard aktie 
een belangrijke wending zou worden voor 
de nederlandse anti-kernenergie bewe
ging. 

onderzoek 
Het was ons opgevallen dat er heel ver
schillende mensen meededen aan de ak
tie. Sommigen kwamen uit duidelijke 
organisaties, zoals het LEK (landelijk 
energie komitee) of tUlieudefensie, 
terwijl anderen vanuit een kraakgroep 
onkruit of een vrouwengroep bij de ak-
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tie betrokken raakten. Deze verschil
lende achtergronden leidden tot diskus
Bies over organisatie, besluitvorming 
en aktievorm. 

We besloten om een zestal mensen uit 
deze groepen te gaan interviewen. Daar
voor maakten we een verschil tussen de 
'oude' en'nieuwe' organisaties en groe
pen. Tijdens het aktieweekend lukte 
het echter nauwelijks om mensen uit de 
modder te halen voor een beschouwend 

gesprek. Wijzelf waren ook doodop en 
sommigen haakten voortijdig af vanwege 
motivatieproblernen. Na de aktie gingen 
we verder met interviewen. Toen ging 
het stukken beter en het bleek dat 
iedereen veel behoefte had om er nog 
eens goed over na te praten. We werden 
steeds enthousiaster door al die ge
sprekken met mensen uit het hele la.nd. 
Steeds gebruikten we de inzichten en 



informatie van een. interview bij het 
volgende en zo konden we mensen met 
elkaars uitspraken konfronteren. 

Ondertussen waren we tegen het einde 
van de inleesfase (december) bezig met 
een diskussie over je methode van on
derzoeken. We lazen voor een deel het 
boek van Alain Touraine, een franse 
socioloog, over de anti kernenergie 
beweging in Frankrijk: 'La Prophétie 
Anti-nucleaire'. 
Touraine c.s. doen verslag van een 
serie gesprekken, die zij geënsceneerd 
hebben met en tussen verschillende 
groeperingen binnen de anti-kernenergie 
beweging. Verschillende akties uit het 
verleden werden besproken en diskussies 
over de te volgen strategie werden ge
voerd. De rol van de onderzoeker is 
bij Touraine beperkt. Deze stelt af en 
toe een vraag en schrijft verder alles 
op wat hij/zij hoort. De invloed van hen 
wordt vooral vooraf uitgeoefend, bij 
de keuze van het te onderzoeken onder
werp. Zo begint het boek van Touraine 
met een maatschappij-analyse waarbinnen 
hij de anti-kernenergie beweging als 
een van de belangrijkste sociale be
wegingen van deze tijd plaatst. 

Deze onderzoeksmethode sprak ons 
wel aan. Wij hadden zelf immers ook 
van dat soort gesprekken gehouden met 
Dodewaard-sluiters. Wij vonden de 
'zelfopvatting' van de beweging in
teressant. 

De term 'zelfopvatting' hebben we 
niet echt bedacht, maar kwam tijdens 
de diskussies in de inleesfase naar 
voren. Het opsporen en opschrijven 
van de ervaringen en meningen van ak
tievoerders werd min of meer naast een 
methode van onderzoek gezet, die an
dersom werkt. Bij die methode ga je niet 
uit van de zelfopvatting, maar maak je 
een theoreties kader om vervolgens 
de anti-kernenergie beweging te kunnen 
plaatsen. Je maakt dan bijvoorbeeld 
een analyse van ontwikkelingen binnen 
het kapitalisme die geleid hebben tot 
de opkomst van de atoomindustrie. Na 

157 

deze politiek-ekonomiese analyse 
kunnen overheid (staat) en anti-kern
energie beweging beschouwd worden 
binnen het maatschappelijk krachtenveld. 

interviews 
Met dlt vage doel voor ogen bezoch-

ten we in de maanden november, december 
en januari allemaal verschillende basis-
groepen. Zo konden we een zo goed mo
gelijk beeld krijgen van de tegenstel
lingen, die er tijdens de voorberei
dingen op de aktiè en het weekend zelf 
naar boven waren gekomen. 

We vonden het maken van de inter
views een hele ervaring. Het maken van 
diepte-interviews is op de universiteit 
zeker nog geen vanzelfsprekendheid. 
Het werken met verschillende onder
zoeksmethoden in onze kandidaatsfase 
blijft bv. beperkt tot het verwerken 
van enquetes in tabelletjes. l'lij zijn 
dus zonder enige training en met wisse
lende ervaringen gewoon maar begonnen. 
Lanq niet altiid hadden we van te 
voren vastgestelde vragenlijsten en 
meestal was het zo dat het interview 
een diskussie werd over de gevolgde 
en de te volgen strategie van de 
Dodewaard-aktie. 

Midden december hoorden we van het 
mislukte nijmeegse initiatief om een 



158 



landelijke evaluatie op te zetten. 
Omdat we toch al iets wilden gaan doen 
met de verschillende interviews, die 
we inmiddels gemaakt hadden, deden 
we het aanbod om er een landelijk 
bruikbaar verslag van de Dodewaard
aktie van te maken. Tot twee maal toe 
hebben we drie dagen lang in een huis
je gezeten in het friese Kollum, ver 
van de bewoonde wereld. Daar zaten 
wij met zijn achten rond de keukenta
fel uren te praten over het verloop 
van de aktie en de verschillende stand
punten die er ten aanzien van de aktie 
te onderscheiden waren. De eerste keer 
om een opzet te maken voor het boek 
en de tweede keer om de eerste konsep
ten te bespreken, Als kompensatie 
voor al deze noeste arbeid hadden wij 
de beschikking over een varia aan drugs. 
Dit onder het motto: 'politiek moet 
ook gezellig zijn'. 

Ondertussen was het toch wel een zwa
re klus om in 2 maanden deze teksten 

te maken er met z'n achten enige kon
sensus over te krijgen. Het moeilijk
ste was het maken van een eigen ana
lyse en beoordeling van de aktie. we 
zaten in het dilemma datwe 
geen scheiding in het boek wilden 
aanbrengen tussen onze opvattingen 
over de Dodewaard-aktie en die van 
de geinterviewden. Onze opvatting is 
er immers êén onder velen. Aan de 
andere kant wilden we ook weer niet 
de interviews zonder kommentaar afdruk
ken. Het ging ons er immers om verban
den te leggen tussen verschillende uit
spraken en dat zou niet gaan als we 
alle interviews onafhankelijk van el
kaar zouden weergeven. Wat we ook niet 
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wilden was een analyse over de AKB, 
die op vaderlijke toon vertelt hoe de 
beweging eruit ziet en waar ze naar toe 
moet gaan. Zoiets van: de AKB moet 
meer doen aan verbreding etc. Geen uit
gestippeld beleid voor de beweging, 
maar hier en daar stelling nemen, som
mige vragen wel en andere niet stellen 
tijdens een interview, dit om de 
diskussie in de AKB op gang te brengen 
of te houden. 

analyse 
Hopelijk heel voorzichtig proberen we 

in hoofdstuk 1 een eerste analyse 
te maken van de Dodewaard gaat dicht 
aktie. Zij komt volgens ons enerzijds 
voort uit een interne ontwikkeling van 
de AKB in de richting van meer direkte 
aktie. Anderzijds komt zij voort uit 
andere bewegingen, die andere methoden 
van aktie en organisatie hanteren. 
Deze analyse vormt de achtergrond voor 
hfst. drie-negen. 

Uit de interviews komt naar voren dat 
'alles met ailes' te maken heeft. Daar
om hebben we een hele tijd zitten puz
zelen om een verdeling te maken in 
hoofdstukken. Heel vaak kwam het bij 
het bespreken van de hoofdstukken 
tot schermutselingen tussen schrijvers 
over de plaats van de citaten. Na vaak 
harde onderhandelingen we er dan 
toch weer uit. 



Bij de hoofdstukken drie-negen 
hebben we niet alleen gebruik gemaakt 
van de interviews. Kranten, weekbladen, 
aktiebladen, landelijke en stedelijke 
notulen werden in een trefwoordenmap 
geplaatst (met trefwoorden als aktie
leiding atoomlobby, effektiviteit, 
geweld, basisgroepen, openbaarheid etc.) 
Deze trefwoordenmap kwam vaak goed 
te pas bij het schrijven. 

De manier waarop wij met citaten 
uit interviews omgingen waren we a l 
eens eerder in onze studie tegenge
komen in het boek "Pijn en Moeite" van 
Lilian Rubin. Zij heeft onderzoek gedaan 
naar de leefomstandigheden van ameri
kaanse arbeidersgezinnen door met de 
mannen en vrouwen te gaan praten en de 
citaten naar onderwerp te ordenen. In 
principe laat zij de citaten voor zich
zelf spreken. Waar nodig voegt zij 
verbindende tussenzinnen. Bij het 
schrijven van dit boek hebben wij van 
deze methode gebruik gemaakt. 

~ 
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deze ideologen 
zijn de onze niet 

De berg materiaal was veel te groot 
om in zo'n korte tijd te verwerken. 
Daar komt dan nog de manier van schrij
ven bij. We hadden uit de 'burgerlijke' 
persgenoeg voorbeelden gehaald hoe je 
niet over de aktie moest schrijven . Het 
jaar 1980 wordt gekenmerkt door de 
diskussies die de hoge heren, 
regenten en slimme journalisten voerden 
over 'De parlementaire Demokratie' 
en 'de Rechtsstaat' die de onze niet 
zijn. Zij bogen zich telkens over 
de vraag of het wel mocht wat wij deden. 
Rudi Kousbroek mocht in het NRC voor 
de klown spelen om daarmee aan kop te 
lopen van 'de zwijgende meerderheid' 
ofwel het gezagsgetrouwe deel van Ne
derland dat zich bezorgt maakt over 
'onze ' demokratie. Met instemming ci
teert hij Karel van het Reve: "De 
mensen die vroeger brochures schreven 
dat onanie leidde tot hersenverwe-
king en ruggemergstoring, schrijven 
nu brochures tegen kernenergie . Het is 
een religieuze beweging, een kruis
tocht tegen het kwaad." 



Niet i edereen schreef zo negatief. De a
nalyses bleven echter vaderlijk van toon. 
De overheid moet de jongeren winnen voor 
haar beleid: "Onbewust s l uit het hele 
politieke bestel de leefwereld en spe
cifieke problemen van jongeren - die 
geen pressiegroepen van betekenis heb
ben in de Haagse wereld- bij het toch 
al zo moeilijke proces van krisisbeleid. 
De jongeren worden eerder kinderen van 
de onbetaalde rekeningen die de samen
leving heeft laten opl open . Hun wijze 
van terugbetalen zal tot verdere esca
latie leiden, tenzij een begin van be
grip ontstaan." (VK 27- 9- 80) 

We kunnen nog wel uren doorgaan, ner
gens wordt er geschreven,iets gezegd 
over het verzet tegen kernenergie. Dan 
weer wordt het probleem gereduceerd 
tot een jongerenprobleem of ligt het 
aan een overheid die geen ' hapklare 
brokken ' meer kan toewerpen naar de 
aktiegr oepen. De boodschap lijkt te 
luiden : 'een beetje geven en nemen 
van beide partijen, burgers en overheid' 
en dan gaat het misschien wel goed. Een 
linkse variant is het verhaal over 
' de linkse eenheid ' die er in Nederland 
moet komen, hetgeen betekent dat poli
tieke partijen en sociale bewegingen 
met elkaar moeten gaan samenwerken. 

Zo willen wij niet te werk gaan. Ons 
uitgangspunt is de verscheidenheid van 
mensen, groepen en stromingen in de 
anti-kernenergie beweging, omdat er 
nu eenmaal zoveel verschillende men
sen tegen kernenergie zijn. Op dezelfde 
manier willen we de nieuwe sociale 
bewegingen bekijken . Sommigen vinden 
dat je pas over twintig jaar iets zin
nigs kan zeggen over deze bewegingen . 
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Wij vinden dat niet . Ervaringen op
gedaan in de kraakbeweging kunnen nut
tig zijn (en zijn dat va.ak al) in de 
strijd tegen kernenergie, zeker als 
het dingen betreft als repressie en on
derhandelingen met de overheid. Dit 
betekent niet dat wij iets zien in het 

'konstrueren ' van een ' algemene verzets
beweging', waarbij vrouwen, krakers, 
anti- kernenergie aktivisten e tc. de 
strijd op straat uitvechten om uiteinde
lijk gezamenlijk de staat omver te werpen . 
(Toch nog revolutie in deze donkere 
tijden ?) Iedereen is op haar /zijn rna
nier bezig om iets te doen tegen de 
rotte plekken in de huidige maatschap-

pij en er iets voor in de p l aats te 
zetten. De kernenergie is vooral snog 
de wereld niet uit, daarom benadrukken 
wij de dingen die je uit deze aktie kan 
leren voor een volgende keer en hopen 
daarbii dat het half jaar dat wij hierin 
ge.stopt hebben niet voor niks is 
geweest. Met name hopen wij dat de 
verschillende meningen en visies goed 
duidelijk worden. 



Dodewaard en omgeving 
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gemaakte interviews : 

!.basisgroep Zevenaar 18 oktober 1980 
2.Dave van Ooyen van Milieudefensie, 

Amsterdam 18 oktober 1980 
3.Peter Becker van het LEK,Amsterdam 

18 oktober 1980 
4.JoJo,een kraker uit Amsterdam 

31 oktot-er 1980 
S.Gerrit van Onkruit,Amsterdam 

31 oktober 1980 
6.Simon van Tuil van Strohalm,Utrecht 

10 november '80 
7.Een diskussie tussen ·~sterdam' en 

'Nijmegen',voor Amsterdam:Bob,Mirjam 
Aart-Jan,voor Nijmegen:Joost,Ger, 
Johan en Olaf 12 november '80 

8.Rigtje van de AAP,Groningen 
16 november '80 

9.Pieter van de basisgroep Ontstemd, 
Groningen 16 november '80 

lO.Peter,Hans,Coos en Louise van de 
Duinkerkenstraat,Groningen 

16 november '80 
11.Marga van de basisgroep Oosterpark-

buurt,Groningen 16 november '80 
12.Appie,Elvira en Bert van de BAN, 

Leeuwarden 17 november '80 
13 .Jan,Jan-Willem en l1arijke uit 

Leeuwarden 17 november '80 
14.Marjan en Susan van de BAN-basisgroep 

Amsterdam 23 november '80 
15.Maria en Petra van de vrouwengroep, 

Haarlem 24 november '80 
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16.Auke,Kees en Rine van de basisgroep, 
Utrecht 27 november '80 

17.Huck,Hans en Roy van de basisgroep 
Zevenaar 29 november '80 

18.Corina en Jan van de basisgroep 
Den Haag 2 december '80 

19.Coen,Lilly en Annelies van Distel, 
Groningen 9 december ' 80 

20.Julia,Joost en Liesbeth van de basis
groep Indische Buurt 9 december '80 

2l.Geert van een basisgroep,Groningen 
10 december '80 

22.Nynke van een basisgroep,Groningen 
10 december '80 

23.Dolf van de basisgroep Dodewaard 
7 januari '81 

24.Jet en Peter van de Grachtengordel en 
Marèse van de Staatslieàenbuurt, 
Amsterdam 14 januari '81 

25.Fred en Theo van Stop Borssele 
20 januari '81 

26.Frans van de basisgroep Rotterdam 
20 januari '81 

27.Mark,Stan,Theodoor en Gert van de 
basisgroep Den Bosch 20 januari '81 

28.Carien,Willemien en Bep van de 
vrouwengroep Nijmegen 24 januari '81 

29.Johan,Bärbel,Rolf en Ger van de 
Gelderse Stroomgroepen 25 januari '81 

30.Bob,Mirjam,Aart-jan en Annelies van 
de basisgroep Oosterpark,Amsterdam 

27 januari '81 



verder lezen over kernenergie 

Over de anti-kernenergie-beweging: 
- Hontelez en Combrink,ontstaan en ont

wikkeling van de AKB;in Socialisties 
perspektief,1979,3 

- Argumenten tegen Kernenergie,SSK Nijmegen 
- Robert Jungk,de atoomstaat,de terreur 

- Alain Touraine,La prophêtie anti-nuclêare 
Parijs 1980 

van de techniese vooruitgang,Elsevier 1978 
- Zijlstra,Uitham en de Vries,het neder

landse kernenergiebeleid;Tijdschrift voor 

politieke ekonomie,2e jrg. no.1 
- Wil Ronken en Rob ter Bogt,de atoom

lobby in het moeras der anti's;kand. 
skriptie,augustus 1980 (Nijmegen) 

- Onderstroom,diskussieblad van en voor de 
AKB,verkrijgbaar bij de betere linkse 
boekhandel en bij postbus 1334,Nijmegen 

Over kernenergie: 
- Ekologie{tijdschrift over milieu en 

maatschappij)nummer over kernenergie 
april 1980 

- WISE bulletin,Milieudefensie en het LEK
bulletin,verkrijgbaar op Weteringsplant
soen 9,Amsterdam of bij de linkse boek
handel. 

- Brochure vrouwen tegen kernenergie 
verkrijgbaar door f3,50 over te maken op 
postgironr. 4385422 tnv VTK,Amsterdam 

- Anna Gyorgy & friends, No Nukes. 
- Westra & Tossijn, Windwerkboek, A'darn 1980 
- Repressie in Nederland, van Gennep 1980 
- BAN-Borssele-Boek. 

- Atoomenergie? nee bedankt,Milieudefensie - Zwartboek Kerncentrale Borssele. 
Jan van Arkel e.a.,Stop Kalkar, 
Amsterdam 1977 

- Van Protest naar Verzet, voorbeeld van een 
geweldloze terreinbezetting in Seabrook '77. 

Heb je belangstelling voor de komplete teksten van alle 
interviews (in totaal zo'n 250 pagina's), laat dit dan 
weten. Als er genoeg belangstelling voor bestaat druk
ken we ze misschien in kleine oplage af. 
Geef ook een seintje als je zin hebt om door te praten 
over het boek. \·Je willen graag af en toe 'het land in', 
om met groepen over de inhoud te diskussiëren. Het is 
voor ons zelf ook leuk als het boek op welke manier dan 
ook een vervolg heeft. 
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kontaktadres : 
Paul Krijnen 
Rode Kruislaan 969 
Diemen 
tel: 020-906289. 



nawoord 
Na de Dodewaard-gaat-dicht aktie is het 
niet stil geworden rondom de Dodewaard
centrale. Diskussies over de opwerkings
kontrakten, allerlei prikakties, de 
giro-blauw-aktie, diverse processen enz, 
gaan door. Maar het gaat natuurlijk niet 
alleen om deze centrale. Het komende 
jaar zullen we doorgaan met aktievoeren 
tegen het hele kernenergiegebeuren. En 
die enorme kolencentrales die volgens de 
plannen van SEP en ministerie van ekono
miese zaken vervroegd gebouwd moeten 
gaan worden, daar hebben we natuurlijk 
ook helemaal geen zin in . Want uiteinde
lijk gaat het om een hele andere toe
komst. En tegen alles wat onze toekomst, 
zoals wij die willen,onmogelijk dreigt 
te maken, zullen we ons blijven verzet
ten. 

Het ziet er nog niet naar uit dat de 
anti-kernenergiebeweging in tweeën ge
spleten is. De landelijke vergaderingen 
van na de oktober-aktie maken duidelijk 
dat de betrokkenheid van de basisgroepen 
voort blijft bestaan. Natuurlijk is er 
wel een ontwikkeling binnen de beweging, 
maar dat is alleen maar toe te juigen en 
wij hopen deze te kunnen ondersteunen . 

Ontwikkeling gaat nooit zonder diskus
sie en de belangrijkste diskussiepunten 
hebben we in dit boek geprobeerd naar 
boven te halen. We verwachten ook dat 
wat we hebben opgeschreven de nodige 
kritiek zal opleveren. Die zullen we ze
ker niet uit de weg gaan, graag zelfs 
gaan opzoeken, door met zo veel mogelijk 
mensen en basisgroepen de resultaten 
door te praten . 

Maar we zijn niet van plan het bij 
praten te laten ! 
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VAN AARDENNE IN DE TWEEDE KAMER 
19 maart 1981 : DODEWAARD-CENTRALE NA 
DE SPLIJTSTOFWISSELING NIET OPSTARTEN, 
ALS DAN HET OPWERKINGSKONTRAKT NOG 
NIET IS GOEDGEKEURD DOOR DE TWEEDE 
KAMER ! ! 

(kortom: we kunnen wel aan de gang 
blijven. afloop nu nog niet bekend.) 



inhoudsopgave 

voorwoord. 3 

inleiding. 4 

hoofdstuk 1 
achtergronden. 6 

hoofdstuk 2 
overzicht van de gebeurtenissen. 16 

hoofdstuk 3 
het voorstel tot terreinbezetting. 42 

hoofdstuk 4 
basisgroepen. 50 

hoofdstuk 5 
besluitvo~ing en praktiese organisatie. 68 

hoofdstuk 6 
openbaarheid, publiciteit en media. 92 

hoofdstuk 7 
aktievo~en. 100 

hoofdstuk 8 
was de aktie een sukses? 118 

hoofdstuk 9 
interviews: 130 
vrouwengroep nijmegen. 131 
kraakgroep indiese buurt-amsterdam. 137 
stop borssele -zeeland. 147 

hoofdstuk 10 
over onze werkwijze. 154 

kaartje Dodewaard + omgeving. 162 
kaartje vesting Dodewaard. 163 
lijst gemaakte interviews. 164 

verder lezen over kernenergie. 165 
nawoord. 166 

168 




	0-0-voorblad
	1-01-8-19-03-low-res-zonder-voorblad
	~ voorkant copy
	1
	3
	4
	5 copy
	6
	7 copy
	8
	9
	10 copy
	11
	12 copy
	13
	14 copy
	15 copy
	16
	17
	18 copy
	19 copy
	20 copy
	21 copy
	22 copy
	23
	24 copy
	25 copy
	26 copy
	27
	28
	29 copy
	30 copy
	31 copy
	32
	33 copy
	34 copy
	35
	36 copy
	37 copy
	38 copy
	39 copy
	40 copy
	41 copy
	42
	43 copy
	44 copy
	45 copy
	46
	47 copy
	48 copy
	49 copy
	50 copy
	51 copy
	52
	53 copy
	54
	55
	56
	57 copy
	58
	59 copy
	60 copy
	61 copy
	62
	63
	64 copy
	65 copy
	66 copy
	67 copy
	68 copy
	69 copy
	70
	71 copy
	72 copy
	73 copy
	74 copy
	75
	76 copy
	77
	78
	79
	80 copy
	81
	82
	83 copy
	84 copy
	85
	86
	87 copy
	88
	89 copy
	90 copy
	91 copy
	92
	93 copy
	94
	95
	96 copy
	97
	98
	99 copy
	100
	101 copy
	102
	103 copy
	104 copy
	105 copy
	106 copy
	107 copy
	108 copy
	109 copy
	110 copy
	111
	112 copy
	113 copy
	114 copy
	115 copy
	116
	117 copy
	118
	119
	120
	121 copy
	122
	123
	124
	125
	126 copy
	127
	128 copy
	129
	130 copy
	131 copy
	132 copy
	133 copy
	134 copy
	135 copy
	136 copy
	137 copy
	138 copy
	139 copy
	140 copy
	141 copy
	142 copy
	143 copy
	144
	145
	146
	147 copy
	148 copy
	149 copy
	150 copy
	151 copy
	152
	153 copy
	154
	155
	156 copy
	157
	158 copy
	159
	160 copy
	161 copy
	162
	163
	164
	165
	166 copy
	167
	168
	169 copy


