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Inleidin.fl 

Direct na Dcd .... x:.m.-...l : 1-Jn wiJ' ;, ~t .· ·wn:'.J''l iu U·Zjwet;rm bij elkaar 
gaan zitt-:;n om ui~ t"' , .xû:(r" ·,'.:<.t ~r i;z D.::d ' IO.a:I':i nC'-t. pr t-cies 
gebev...rd t.::=J m.b.t. ~ -ec.. 'tt ;c q~o:;pe;: ... ~: d ... rol vc..r: d~ overheid. 
De manie:r' t:~at•op t.:e die dinsdag t.•eg(leg,"!cii. :-·{in~ ëezorgdo ons een 
o:'!.tz~ttenrie k.::ic:! . 
De eerste t-ijd :Jij,z ue .. c.-.:.·>; g;;n.J..,t .<:t m6t lzq-v :dt:wirsc'len van er
vru'ingen. !!ierdoo:o en , .vo:~ het v~rzam..:..z., n 1.·.::..·1 informatie konden 
we ce:;n ac.."nta~ fr itc,,, Ot? een •ijt,:h ~ett.:m. f/~ sc~'t'Okkt.P·t hiervan 
en wiZden dat ic:iiJPef:m ;;;":c/z b ~i.JI.tA :,;ç~d, van het vieze sreZ dat met 
ona gespeeld is door :•r.;oiLt-; mt ov .. ",,~c;-: i Hi ermee wûden we de 
diskussir- op ga"l./ b:-•~tl{}Cn wac cl't,t ·,~tak.;nt voor een volgende aktie. 
H~t eerste gedcel te va1: d:~t :;tvk is al cerdr;r versrrei.l maar 
we hebben r.iet 1 .. et 1'dec J.c.:; &:1:1· r.;~~ m11~ gtJ.beurd is. 
Bin•. 11 o~1ze ~rt'Ot31' ec.:..'& .... l , ;:ij·'! tioor bli.;".Jel! praten met eZkaar•. 
Fle h3bbt.n ~~.m t :.::(. !._. r;tu:: gc.;-::a.aÏ\.tJ ~X:al,b·1:j 1:10 in gaar op .J<:n aan
ta?, a.rG".en.:..ntt;;n d i.t t..'C: hoo~>de:1 v ::'! mcn.:cn. die het aoed vondan dat 
we din;do.g wz:j .• ve~gegc.J.n. !Je ar!nw.ente.·t wae1•Z.qggcn w .. en geven 
een ... icht<ri:J aa•1 ;:oc:..Zs 'Ji.i •."!G1Û-.'.~YI. dc:f; j,• als g~oJ;e Zinkse beweaing 
moet r.,;;am:?l'eil ,1p r echtse:. ck· a-/.c:-;:':1 '~. 
f•hj ua~eff'rm dc;-t; d1>t m:~CLl' á~n a.;:?ect ia.- lJCWl' je OVer kunt praten 
aZa je i:e·; over> 'Y•('oÎzt·J lwbt. 
1/e ~1:jn bl1',j da .... d(' (,i•.;,'~w·r:ie au op CfaiV i.:omt en hopen dat dit 
stuk t:en go:.da U'.vn::: ;. ;; -.: ~t ~;'1.7. 7.,-;iden tot een ;,c lder en duidelijk 
a-atuo::>rd V<ZH de /lKiJ op l'C~ '!z-;G. 

Ill.Y.OUD:..70PGAVE: 

FE:ITEll 
PERSOONLIJi~ VERh.AhEN 

C'·/lCLVSIES 

aï!t~-faocismc o .teweZ. 
·v ,. · . .;oprocrgr.oG:pJ 

.'!, 'Pvîit·i.::!;C''•"Zd en .rechts geweld. 
2. Dr.Ji(Ji?.:J 
.~. D(;. l At!Vt. 

11. Kel'nr.n.. •z•gic en. raaht:Jf': knokploegen 
C. Opko:n:ma .::·c[J hts 
6. :Je aftoc:ht <J28 verschrikkeLijk. 

A. El" bleef een handjevol mensen ov~;;~. 
8. Ir:de1•oen ver:;pr eidde zieh over het 

Zar.d . 
C. Na cLnie maanden nog geen diskussi ... 

? . Yij e;! de overheid in geval. van. rechtse 
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Voor het eerst is een massale akti e van de AKe nekonfronteerd Met 
r.1in of meer !JCOr~aniseerd <;e\'teld van rechts. 
Voor het eerst is een massale aktie van de AK!3 qekonfronteerd rrtet 
een dekking hiervan door de overheid, die dit maar al te ooed uit
kwar'l, en de rechtse r.Jensen gebrui kt heeft o~ ons \"en te krijsen. 
En het is ze ~e 1 u kt. Pe hadden er geen ant\'loord op . 
Hier vol gen wat feiten die we ontdekt hebben, en na de aktie op 
een rij hebben nezet . 

De maanden voor de aktie werd in Uodev~aard een sfeer te9en ons ge
kreëerd: 
- In ~i \'lerd VVD-er Cc~dberg be:noer.d tot "'aarner.end burqcnne:es

ter in UodewÇlard. Hij is sterk voorstander van kernenergie en 
staat binnen de VV~ tekend o~ zijn ni et zachtzinnioe aanpak . 
Ooit is hij eens burgerneest er in ::-c Bilt ocHeest \'laat hij 
ontslaqen is vteqens o.a. a 1 coholni sbrui k. 

- lo Juni vindt er een bezoek plaats van Kenk Scholten en gen 
groep CJ i~ -ers ( Constructief Jong ih2derl and, de jonC'erenafde 1-

ing van het Oud Strijders Leoioen) aan de kerncentrale Dode
waard. De CKil nodi f)dc Henk Scholten uit, nadat hij in \'age-
ni ngcn een schuurdeur had dicht!)etil'1nerd \·•aarachter een \ 'a~e
ni ngs overl eg vr.n bas i srp·oepen ver9aderde. 
Henk Scholten i : kontaktr~rsoon in Rhenen/Veenendaal voor CJN/ 
OSL. 
Enkele weken voor de akt ~ e in s~pte~ber J l bezoekt CJH de cen
tral e nog een keer. Voo~ iedere grote aktie van de AKB in Dode
'rJaard zijn trouwens CJ ~' en OSL l eden uitgenodi gd voor een rond
leiding. Voor anderen · ~ het echter zeer ~oeilijk een rond
l eiding te krij~en. 

- l.Jcze 1 fde llcnk Sc.ho 1 te~ fl'aakt Met J anderen , \'Jaaronder 1 üode
waarder, bandjes voor Radio ~erk~nd Nederland, ('stem van de 
zwijgende mcerderhtid' , de zender die later onze aktie
zender eruit za 1 drukken . Strekking: 1 aten \'Ie di e rode horden 
van onze weilanden so0 .n. 



- Enkele da~cn voor het bc~in van de akti e deel t Groen, VVO-raadslid i n 
uooe\'laarJ, OSL folders uit . :..eze folder heet: "riet i ets t e lang ~esla

pen''. üeze heer Groen ke~t all e reçional e OSL w~rkqroepen en henk 
Scholten. ~ovendien kent hij Pronk, de voorzitten van de CJ:~ en vice
voorzitter van de OSL. 

- In de nacht van woensdao op donderdan voor de akti e olakt een rechtse 
klup met toestemion van ctm Hethouder het hel e dorp !"et 5000 
stickers : "l aat de denocrati e niQt kraken". Oeze akti e I•'Ordt opf'Jeëist 
door het "genootschap t er bevordcrin~ van de krachtdadiC'Ie terecht
\'tijzino" . !>2 r1enser hebben gepl akt , de initi at i ef nenenrs worden in een 
t el eqraafartikc: l net nar1e 'lenoer·d. 
Gol dberg noch politie treden hi er teo.en op. 

- Vlak voor de akt ie ~·mrdt het best aande buurtcmmitcc ontbonden. In het 
ni euwe buurtkonnite~ komen :'lensen t e zitt en die t eC"'cn ons zijn . 

- Vrijdagniddaq, bij het begin van de aktie, vlie~t er een vli e~tuije ba

het tentenkamp met de tekst: "l aat de deMokratie ni et kraken". 
Ook deze akti e \'/Ordt opgeëis t door het boven9enoer.de genootschap . 

Kortom, Joor ue l a ndelij k~ en plaatselijke overheid , politie en atoom
l obby is een oprui enGe sterr.nin r: t egen ons Çtek,··eekt: er \'o rdt een "poti oe" 
waarner'1end burgerneester benoemd, di e. bovcndit~n Prkend t ef'Jenstander i s 
van kurnener~ i e, een nethouder stimu l eert het plakken van orrui cnde 
stickers, \:aarbij de politif! afzijdi ~ blijft , l aat staan inorijpt ; 
rechtse groep~n \•'orden no0 ekströ nest iMul eerd door de atc,omlobby, 
die hen or bezoek vraaqt i n de central e, en zo een eksklusieve bel oni ng 
geeft voor hun optreden. 

Jeze stemmin~ak~rij gi na t i jdens ce akti e door: 
Vrjda~ hoort een jon~en in een kroco bij het station Lettent Andel st 
een ~roep rensen praten over knokploeQen. 
Laterdaf"J \-•ordt een nroe;'je akti evaorders acht erve 1 oé door een \'Î tte 
aut&, \·Jaarvan de inzitteneen roepen, dat ze na" vel eens teru a zul l en 
komen. 

- In het weekenci \·tarden rnet ons sympati serende buurtb~\'lOners tel efonies 
bedreigd, o. a . me t brandbommen . Stemmen \'tarden herkend , r-~aar de poli tic 
doet hier ni ets mee . 
In verbûnd hi err.1ee, wordt door mensen van ons 0edurende en na de aktie 

.. 
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bi j versch ill ende huizen cmmakt. 

- Latcrda'l HOrdt eer. é\ki:ievocrder d0o1· to ... r Schrtici..::r t1jna (}C\!urod. Ook 
hi er doet de pali tie ni ets. 

r.ls reden voor l1et ne.ssële p.:>litie- ortr ... d;:n teocn de del"'onstrat i eve 

akt i e Laterda~niddaq, ~~aft de politie} c.1t er l"'olotof- coctai ls oe

nooid zi jn . ; i eMand die er ver-dPr iets 'Jan 9i.;21en of C"Chocrd heef t, 
ook journalisten enz. n~:t. 

- Goldbcr9 heeft vanaf rnann~anavond kontakt ~~t mensen die d~ knokpl oeg, 

het z.~ . v o l ks ver~et~ a~n het or~an i scren Lijn Jit zijn o.n. Crun en 
Crocn (het al eerdor geno~nde VVO- raad$ l id net CSL- kontakten) 

Gol dber~ ~eet d~n al dat zij venuit het hele land rechtse knokkers op 

é\.l\n het ronrt.:n Lijn. Toch :;rr-~~kt hij zr' 1 S oVO!î'lS toe als vr. rontruste 

~~ lynaren . '~er de pers bij is. z~~t h~j rlFt zo zich 1~sti9 nocten hou 
den, maar i n de'\''êlndelna;n~n· d;;t ZL \•!ët he~ betrtftdc voloendè avonc' 

M 8 uur het recht i n einen hand r.1oner. ncr,fn. 

Rond half H.i maandëqJvonc., r.a~kt èe politic h~t hcle:;.nal bont. Joor c:!c 
luidspreker van een politiebusje~ Ji~ n~~r d~ ~iuclntlokkadc i s gereden, 
formu leert een politier.~an Gis~r. vo.:>:-- het r~chts~ t.ooitje: de bl okkade 

noet over ~en uur , k\·mrt voor è 1 f, door ons ontru ir t zijns anders doet 

Je knokpl oeo het 
~le t ultinatun wordt Met qejuicll o:.tvë:.nl ;;t; door de knokkers. Le \liet en 
nu 1·•at ze te. do~n staat , ;n dat ze df'.l\rLij nedükt \'IOI'dLn door de ovcr 

hei u . 
- Gol dberg spoelt i n op de .J~arder·:.1f' di~ dit soort Mensen nceft voor 

nachtsver toon, door al s L~n soort JOd, vanuit ren helikopter , de ~ensen 

t oe te soreken. Onv-.rst"'·~nba~r, naa,· d~t ·-r.a~kt t: ict 'Jit. 
- 's a:achts heeft hi .j het vol rende bedf'cht: d{. strlltefl i e l·!or<lt, dat hi j 

zi ch opstelt 1l s tussenpersoon tussen ons en de knokkers . Hi j l evert 
een st~nci l bij oï s af v·aarir '•ij ::. ;c:1 v('.-sd Jilt achter de ei sen van 

de z.o. im:oners. Hij l. renq: dL tisen alsof :1~j daar verdêr ni 2t s aél.n 

kan doen . 
Hi ernet:> en nnaf di t nrr:-:ent \'!ot·t!en •·•ij voortd•Jrend bed rciC'<l r:et c~m 
konfrontat i ~ tusse~ o~~ e~ de .nokplcc~tn. Fr Coldbern (de overheid) 
naakt ons zeer c'u ideli,îk dat h;j f'~ ·-:zal docr Of:l dit tcoen te gaan. 



1 i t i e houdt :111 erl ei autoos V?.lî ors ;..an Er ··i•)n:cn r ..:r.s~n "carras-

t eerc, l ët'#r \·'(:Cr 'l:~~jrcï::ten . !I·J:•'·~S \'Crc:e:n ~o"rz::>c:1t, r.;nscn r.:oe t en 

hun papi er en l a te~ zien. 

- Op ei~ dij k ~··o"'jen f~E:tsers dr10i" ~ . ..;., ~--",,a-.. vr-:· i;~:; f'ic:~S retr okken . 

Verderop \lo rden diJz21fdc f i etsEl'-; 1:c.::r rlvor· de r>(l li t i e aannehouden. 

- Op de \'.'e~ na.Jr f nr'("> 1 "t "'Crdcn atn.o< s o...Cv'r" k:.okp 1 OCrJen aangehouden, 

ze trckkGn ~cnsen erui t en s l~~n ze in ~ l k~~r . Je ro1i t i e doe t ni ets . 

Het is J uil!c:. li jk : wi.i \''Orden ~kstrn neko:·::r·o~a\:n:. 1-' i j \'Orden (1cï nti

mi d~::erd . Ter·.;n l:'l.r.sG ui '- ons t:t:dr ... iç:cn, "Orc!t r~ i t:ts n_c!~~n. 

- 01'1 h~.. l f acht, ten: i '1 J~ 1 ~n ts ... e r:e:r.s-::'1 het tentc.nkni7'f uón het op
ruinen zij n, trc:kt ColébcrC,~ li:. ~:\t.tst<: rolit; .. r.c;n.:;cn tl?rU!". 

Inr.1i duel s staat r.r i\an ce :~"n · ,_,"ln ·~t.t t ,·rei n e\l:1 r"ë:.J tc van r o;1d 250 

nensen . 

te vcrjag..!n. 
Je tot àan toe aam:czige politi çr.e:nsen (laan ':•eg ~ c-p 4 "pl ë.ttc pet ten" na, 

di c aan àc and{:r e <'lnt var- :,et terr~->··:, s ~. "~nn, en ? i ~!1 vcor nal':le 1 ij k met 

h~t verkc~r bezi r 1oudan. 
Or1 u uur koMen Z!; het 'te l' l~ _i i. op. 

J i t is een C.~Cdce~te Villl uf ft: i ten 

Gedeeltelij k ~fkonst·i: V~l D{:r son: :1 uie: \.) ... n ~:1 i'ï'rJ~r 70l f hebben PE:t~e 

r"aakt , 9~dcclt,·· li jk uitkr-... t e:.- t j~..schrifter.~ vèrha l ~. n en i ntervi e\·rs. 

On het ni c t te: 1 an., ~;; ,....- ·~e:1 e•, OI"' onn"\t.' tl~\::udohPd<;n te verr.1i jdcn 1 aten 

~e het f eiten relaas Mi erbij . 

:~u vol oen enkel e: P~:"5c o · l i ,jkt (;~vwi~.t:;n "~n i.,cn~(':1, ove1· Hat zij 

r"aandan en d i nsrl~" htbhc: n~eq c:-n:akt . 
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l4aandagavond op de middenblokkade. 

On 7 uur stonden we met wat buurtbewone!'s te proten op de bLokkade. 
Ze waren het niet met onze manier van aktie voeren eens, maar> verder 
moesten we het zelf maar weten. 
De sfeer was gespannen, want al vanaf 's middags dreigde er ontruiming 
door de M. E . . We Ziepen wat heen en weer., van voo!' naar> achter, we 
overlegden met elkaar> en besloten tot 10 uur te blijven en dan verder 
te ki jken. 
Tijdens dit overZeg bleken zich een stel opstandige jongeren bij het 
kruispunt verzameld te hebben. Toen we nog stonden te overZeggen hoor
den we ze al roepen door de velden. Later deden ze dat nog een paal' kee!'_, 
ze organiseerden in navolging van ons hun eigen demonstrotie ( ' jongens, 
nou gaan wij eens een kee:r> demonstreren') en riepen dan: "~leZy vrij, 
We Zy vrij 11

• 

Ze kwamen steeds vanaf het kruispunt naar ons toe en wij gingen dan 
min of meer heftige diskussies met hen aan. Af en toe riepen ze elkaar 
dan wee:r> bij elkaar op het kruispunt. Een paal' ouderen die erbij wa:r>en 
deden dit vaker, de meesten waren jong en kwamen steeds weer op ons af. 
El, was prima mee te praten op dat moment. Die ouderen (2) vond ik Zink., 
die Zieten zich niet tot diskussies ve:r>Zeiden en ze vonden het ook maar 
niks als anderen dat wel deden. 
Het was een groep van + 50 man. op een gegeven moment werden ze opge
naald (dat bleek Late:r>; ik dacht eerst dat ze het uit zichzelf deden) 
doo:r> een andere groep, die eerst bij de toe~praak van de burgemeester 
waren geweest en zijn naar het t~ttenkamp gegaan. Het was dus een veel 
grote:r>e gr>oep die naar h t tentenlamp ging .. dan die bij ons gestaan had. 
Op een gegeven.moment kwamen ze, later bleek een deel van de knokkers, 
anderen stonden nog bij het tentenkamp, weer terug met een politie
busje voorop, die nota bene eisen begon te formuleren: 
'' Zullen we ze het ultimatum stenen dat ze om half eLf weg moeten zijn? 
Nue, als we ze een uur geven., moeten we zeggen kvJart voor elf. Zijn 
juUie het daa1> mee eens? &>art voor el,f, mag ik een appLausje als 
jullie het daar mee eens zijn?" 
Dit atlemaal dus door de politie in hun megafoons . Ze zeiden ook dat de 
burgemeester vanuit een heli het volk zou komen toespreken. 
Hiermee maakte de politie van de ongeorganiseerde knokploeg waa:r> we tot 
nu toe mee te maken hadden, een groep di(;; wist wat ze te doen stond: 
ons om kLJart voo!' elf van oe blokkades afsLaan., gedekt door en met toe
stemming van de politi~! 
Mensen van ons die dit hoorden , voelden het gevaa:r> van wat hier gebeurde 
en trommeLden ieder~e~ bij elkaar om er snel over te praten. Ze zagen 
het al gebeur~n, dat we kl;m zouden komen te zitten tussen aan de ene 
kant de knokk~rs en aan de andere ~ant de M. E . . 
Daarvoor had ik wat ne~n c..·! weer gelopen, niet in staat om rustig te gaan 
zitten., bang, maa:r> steeds rzUeen voor ontruiming door de. M. E. Ik dacht 
maar steeds dat dit (;;lk mo~ent kon gebeuren., en was er bang voor. Je zag 
ook ste(!.;ds M. E. - busjes ov_r de di,jken rijden en die volgde ik met span
ning: wat gaan ze doen, wat gaan ze doen?? 
EigenZijk kwam die drcig:' .J van die knokploeg dus boven op aUe andere 
spanning3 en ik wilde aUcen nog maar weg. 
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We b~slot~n te overleggen en toen kwam verdomme dat politiebusje aan
gereden tot bij ons overleg, vZ.ak bij de 11. E. , dat we binnen een 
kwartier weg moesten en dat het ook een verzoek was van het tenten
kamp om op te hou(um (geZogen, bleek 'Later) . ~Ie werden heel nijdig: 
dat maken tJa z~ Z. f tJe Z. uit! De po l.i tieman was a 1- hee 1- zenUUJachtig (een 
zwete1~ge rooi~ kop) ~n maakte dat- ie weg kwam. 
In een k.J.xuttier hebben t)e toen gepraat, heel- snel- en goed, hoewel- ie
dereen vreselijk gespannen was . r!e wisten niet goed hoe we Mt moest
en hanteren: aan de ene kant M.E." aan de andere kant een knokploeg 
met een uZ.tünatum. We besl-oten voor dat moment met de blokkade op te 
houden, hoewel. we dat heet erg vonden. 
Iederuen haakte in en zingend en leuzen roepend maakten we de aftocht 
zo sterk mogel-ijk. We kond~n zo doorlopen, op het kruispunt en de 
Groenestraat waren geen knokkers op dat moment. 
Ik voel-de me eindeloos gekloot en gepakt door de pol-itie die met 
rechts~ lui samensr;:zant" t)e waren aUemaaZ heeZ ernstig, emotioneel
en ingehouden woedend. 
VZak bij het tentenkamp, aL voorbij het huis van v . d. Made , ktJamen 
er ineens 4 U.E. - busjes onze kant opgereden, met ervoor en ertussen 
mannen met knuppJ Z.s. Ze duwden ons de berm in .:m ik vond het zo 'n 
ongel-ooflijk grov~ provokatie, ik dacht: dit kan niet goed gaan, dan 
heb je alles g(:;had" aUes mo!3ten opgeven en nou dit nog. Zo direkt 
geeft er na~turZ.ijk iemand een schop tegen zo 'n M. E.- bus en dan 
J~bben ze weer reden om ons az.s,wg in eZ.kaar te sZaan. 
Ik dacht dat de mannen met knuppel-s stiZZen waren. Lat~r bZeek dat 
h~t mens~n van d~ knokpl-oeg waren, tJaaronder d~ postbode van het dorp 
die vaak in onze;. tent op onze overZeggen is geweest, op zijn vouw
f~etsje a~ bl-okkades afreed en één van de organisatoren van de knok
pl-oeg bZeek te zijn. 
Iedereen was muisstil- en heel. gespannen, maar het reed en l.iep l-angs 
ons heen en daarna kond~n we weer roepen: ''Dodetûaard gaat dicht ! " 
Op de weiZanden van het tentenkmnp stonden aZ.ZemaaZ. menser. van ons, 
die de l'Oep begonnen te beantwoorden . Ik dacht dat ze daar stonden 
omdat ze wisten dat we eraan kwamen en om ons op te waohten. Later 
bleek dat ze net een hele meute oproerig volk daar hadden gehad 
(veel meer dan bij ons op de middenblokkade) en de M. E. ertussen, en 
dat dit allemaal net weg was, o.a. dus die busj~s met + 20 knokers 
ertussen die 'Langs ons waren gekomen. -
Met mijn eerste voet op het weiZand barstte ik in jankan uit, van 
spanning, woede en vernedering. 
Het samenspm1n~n van burgemeester, pol-itie en fasoistiese groepen 
was begonnen. 



• 

Dinsdag . 

Liever dan de hele dag afwachten en reageren op allerlei verwa~rende informa• 
tie~ hadden wij met ~aze basisgroep afgesproken naar Arnhem te gaan om daar 
onze eigen aktie te voeren. · · 
Bij het weggaan van het tentenkamp~ ~ morgens om een uur of tien~ hoorden we 
al wilde verhalen. Bijvoo't'beeld over Dolf~ die in z'~'n ééntje (?) 's nachts 
plannen voor ons verrroek had uitgewerkt en besproken met het buurtkomitee. 
Verdomme~ dezelfde rotgein en verwarringzaaierij als vorig jaar! 
Maar goed. Vertrouwen in de mensen die op het kamp blijven. We Zaten ons niet 
zomaar wegjagen. We gaan door met onze akties~ en we blijven hier zolang als 
wij willen~ en latan ons niet zomaar wegjagen door een stelletje dat boe roept. 
Zaten we op een gegeven moment met z'n twee··en met een spandoek voor het paleis 
van justitie (een rij van 6 GBOers achter ons~ voor de ingang)~ vertelde de 
radio nieuwsdienst dat het tentenkamp wordt afgebroken. Wij lachen tegen elkaar~ 
jaja~ dat hebben ze al eerder geprobeerd. 
Maar om 2 uur, weer~ en dat alles al bijna weg is! r.;e tlorden er toch wel wat 
zenuwachtig van. Opbellen dan maar~ ~ het tentenkamp. Daar ~~rdt niet opge
nomen. Wat zou dat betekenen, zou het dan toch waar zijn? 
De ~est van onze groep is ondertussen ook weer gearriveerd~ en we besluiten 
dat twee van ona terug gaan om te zien ü1at er aan de hand is. 
Later~ via via~ krijgen we het bericht dool': het is waar, het is afgelopen. 
Verdomme~ verdomme~ dat kan niet~ mag niet. We kunnen ons toch niet zomaar on
ze aktie Zaten afnemen door een steUetje fascisto"ide reltrappers en een in 
z'n handen wrijvende GoZdberg! Gisteravond stondemJe nog aan de rand van het 
tentenkamp om ze tegen te houden. Toen voeZde ik me nog heel sterk met aZ die 
mensen, ze maken ons niks! En nou? Hoe kan dat zo omgeslagen zijn? Snappen ze 
dan niet dat we onszelf en '!4-at we wiZZen op deze manier voor de wolven gooien? 
Waar zijn de pZannen gebleven die we gisteravond maakten? 
Lamgeslagen~ murl!J~ zijn we teruggegaan. 
Toen we om een uu~ of 5 weer in het tentenkamp aanki!Jamen~ was anes aZ bijna 
weg. Onze tenten waren door hulpvaardige mensen al afgebroken en weggebracht. 
Eerst een tijdje verdwaadsd rondgelopen~ nauwelijks in staat tegen iemand iets 
te zeggen. te Lamgeslagen zelfs om kwaad te worden op twee bakkies- autoos die 
over ons te~rein reden. 1 kl.leeg een lekke band. net goed~ dat kon ik nog nèt 
bedenken. 
Ik wil weg~ in een hoekje, daar voorlopig niet meer uitkomen. maar ook machte
loos 1~edend op aZles en iedereen.Trouwens, waar is iedereen? Hie'l' en daar nog 
een pZukje mensen. 300, meer niet. Als ik mensen die weggaan vraag waarom ze 
niet wachten tot iedereen wegkan, halen ze hun schouders op. 
Verderop doen nog wat mensen landeUjk ov.erleg. waar we heen gaan. Arnhem, Nij
megen, eigen woonplaats? 
De pLeurisakties die voorbereid waren, zijn kenneLijk ook al van de baan. 
am een uur of 6 ga ik maar eens een eindje rijden. Een beetje uitwaaien, mis
schien helpt dat. Meteen ergens tanken. 
Op de weg naar Ande Zst !!JOrdt ik aangehouden door mensen van ons die behoor Ujk 
in paniek zijn: knokploegen houden autoos aan en trekken de mensen eruit en 
slaan ze in elkaar! 
Politie is nergens te bekennen. 
~ de dijk, waar de oostblokkade was, word ik aangehouden door een paar mensen 
die de weg naar het tentenkamp afgezet houden. ~lallll" ik heen wil~ moeten ze we
ten. ''Naar het tentenkamp" "Kan niet~· zometeen gaat aUes in de fik.'' "Laat 
me er door verdomme;' ''Zonde van je motor~ gaat die er ook aan" 
Met teveel gas~ sLippend~ rijd ik door de groep heen. 
Bij het tentenkamp bZijkt de sfeer ook langzaam anders te worden.Eerst waren 
er veel buurtbewone'!'s~ in overal., op de fiets. Staan meestal zwijgend een _ 
poosje te kijken~ en gaan dan weer. Later meer bromfietsende jongeren, autoos~ 
patserige figuren die lacherig tegen alkaar schreeuwen~ geen stap opzij gaan 
voor mensen die er langs wiZ.len. 
Rond 7 uur is de weg voLkomen versperd. Af en toe komt een politiebusje pro
beren de weg weer wat vrij te krijgen, maar erg overtuigd is het niet. en 
heLpen doet het ook niet. Autoos en bromfietsen met"toeechoUtJers" crossen 
dool' het land. Opmerkingen, echelden wordt ook direkter. 



Met 2 autoos en 4 motoren staan·we op de weg langs het terrein~ te wachten tot 
de fietsers aande kant van het parkeerterrein vertrekken. Wij zullen erachter 
gaan rijden om ze af te schermen tegen opdr>ingerige 11toesahouwers 11

• 

Als we in en opstappen om te gcw:a~ begint de eUende. Een groep begint de . ~ 
voorste auto op en neer te schudden~ en probeert die om te gooien. Met ons 
allen (10?12?) vliegen we er op af en het Lukt hun om weg te komen. Dan wij 
met onae motoren. Door een groep van zeker 300 mannen. Aan alle kanten ge~ 
schreeuw om me heen. Duwen,trekken, stompen~ spugen. In een flits zie ik een 
knuppel op me af komen. M'n gezicht kan ik nog net wegdraaien, de knuppel 
schampt langs de zijkant vanm'n helm op m'n schouder. Iemand P'~obeer>t de gas
kabeL bij het stu.ul" kapot te tr ekken. Ineens een saher>pe pijn in m"n kuit. Een 
schop? 
eahtop~ een gezicht alsof er niets aan de hand is. Langzaam~ voorzichtig r>ij

aen~ beheer>st. Ik voel niets meer. Alleen, dat één verkeerde beweging van ons 
genoeg is : dan lynchen ze ons. Uit zichzelf durven ze nog net niet. Maar het 
scheelt weinig~ en oh~ wat duurt het Zang . 
Als we op het kruispunt komen staan daar> een paar agenten het verkeer te rege
len~ of zoi ets. Ze vinden tenminste dat 1ve richting Wely moeten. We willen 
net naar de fietsers gaan~ als we ontdekken dat onze laatste auto er> niet is. 
Paniek! Zij hebben het niet gered! Als gekken rijden we via Wely en de oentra
Ze terug naar het tentenkampterrein. Geen auto~ nergens te zien! Weer door> 
die meute, die onder>tussen optr>ekt naar de uitgang bij het parkeer terr>ein. 
Hier en daar een agent die wat sussend de ergste handtastelijke figuren van 
ons vandaan weet te houden. Op een of andere manier werkt het! Hoe? Ik weet 
het niet~ maar het Loopt niet verder uit de hand dan het bekende schelden, 
spugen~ stomprm. 
Verderop vinden we de fietsploeg weer, op weg naar> het station Zetten.Onze 
laatste auto is ook terecht: toen het te bar werd, dwars door een weilnad 
gevLucht~ en er zo heel uitgeksmen. 
Op weg naar het station is meer politie. De meute zit nog steeds aan alle kan
t en om ons heen. Ruiken ze nog steeds bloed? rve zijn nu toch wea~ wat wiUen 
ze nog meer? 
Ik voel me net oen ballon> die op knappen staat. Wanr> moeten we heen? Onzeker , 
gespannen, koud, kapot. 
Een vrouM begint tegen me te praten. Dat ze het zo verschrikkelijk vi ndt wat 
er gebeurd, dat ze ons eigenZijk allemaal mee naar binnen zou wiUen nemen. 
Ik weet niet wat ik zeggen moet. Kan geen 'ûOord uitbrengen. 
Door de politie worden we een kant opgestuurd, waar niemand de weg weet. 
Met o~ze motoren rijden we vooruit om de weg te zoeken en de wegen af te zet
ten. Konstant het gevoet dat om elke bocht weer zo'n meute kan staan. Dat we 
overal weer opgewacht kunnen worden. 
Zo trekken we de l~lve betuwe door. Na een hele tijd beginnen we weer wat lef 
te krijgen, wat te roepen en te zwaaien naar elkaar. Op naar de turmaa. Want, 
~erdDmme, we gáán dó6r ! 
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DINSDAGMIDDAG 

Dtt hele midda!] IU(H'd(:.tt w~ doi?r· mer~se?~ t' '• '71Atr,oc ·i >'I tfr ~n+c:n aç>hnvrhm. uf we 
wel. weggingen. Mensen van ons moPstrn bepaal.t]q hui?.<"t. ·,. ;,.~l k'"L ~y;an 
beschermen~ omda~ de bedrciging~n daar e~tstig Zeken . 
Rond 18. 00 uur gebeuren er steeds meer rottige dingen . Er worden mensen 
van ons gearrestea1~d~ later weer vrijgelaten. Mensen mo(:.ten hun rijbe
wijs 'Laten zien_, autoos worden doorzocht . 
Op de dijk worden mensen van ons van hun fiets get1•okkenJ verderop word
en ze weer door de po'Litie aangehouden . Het is duidelijk: intimidatie 
van ons en tegen mensen die ons bedreigen wordt niets gedaan. r.;ij 
worden ekstra gekontroZeerd. 
Op het tentenkamp zijn we bang dat ae mensen aan het zoeken zijn om te 
arresteren. De po U tie loopt er rustig tussendoor. 
In WeZy staat rijkspolitie op aUe straathoeken. Ze b'Lijven mensen 
van ons aanhouden. 
Langs de weg is het een grote stoet van autoos: mensen komen kijken 
naar wat er gaat gebeuren . E'l• staan op dat moment daar een paar poU
tiebussjes om het verkeer te regelen. 
Wij kunnen niet verder met het afbreken van de grote tentJ want de 
auto die de gemeente zou sturen komt maar niet. Pas tegen 19.00 uur 
komt die en dan gaan we sjouwen en in'Laden. 
Weinig mensen denken er nog aan dat we om 20 . 00 uur weg moeten zijn 
vol.gens het uZtimatwn van de knokpi ""eg: we zijn toch aan het opbreken! 
om 19 . 30 rijdt er een busie van de politie 'LangsJ dat via de megafoon 
omroept dat er die avond een bijeenkomst voor de bevo'Lking is waar 
de burgemeester zal spreken. P'Laats : voor de kruidenier om 20 . 30 uur. 
om 19. 30 komt er dan ook via de portofoons ckJor dat de politie om 
19.45 teruggetrokken zal worden . Je kan dat natuurtijk niet geLoven. 
Toch is het zo . De politiebusjes op de Groenestraat verdWijnen. Ook 
de poZtitiebusjes op de grote weg verchAJijnen. Goldberg heeft de op
dx>acht gegeven. 
Mensen in de menigte zeggen: ''over esn Ja.uartier mogen we het terrein 
op". Er bZijvon nog vier ''petten" over. Eán van hen zegt tegen een paar 
van ons: "over twee minut.:m 11J.10GEN" ze op h~Jt terrein . '' De bende is 
inmidde'Ls met 250 mensen. Wij weten nu ook dat het ernst is . De knok
ploeg weet dat zij van Goldberg en de politie het recht hebben gekregen 
om om 20 uur het terrein op te komert en ons te 1;erjagen. Een juichende J 

opgewonde stermring bij hen. om 20 uur .komo3n ze het t~rrein op vanaf 
de Gro~nestraat . Vier apenten Ziepen ervoor en:of ertussen met portofoons . 
Wij_, ongeveer 70 menser, nog~ werden opgedreven richting uitgang van het 
tentenkamp_, bij de manifestatietent. Je wist dat eik moment de v'Lam in 
de pan kon slaan. Dat ~st de po'Litie ook. L'an EHBO wagen moest nog • 
ch~aaien en slipte. Daar stortte de mf:.nigte zich op. Hij kon ontkomen. 
Iemand van ons zei tegen een agent dat het niet kon wat zij deden. 
Hij zei alleen maar terug dat wij zaterdag met deze rotzooi begon-
net~ waren~ en dat wij het zelf maar moesten weten. WeZ Ziet hij ®or
schemeren dat zij de zaak toch onder kontroZe hadden. 
Hoe? E~n deal met de k~okploeg? (Wel opjagenJ bang maken_, niets echt doen?) 
Of hadden ze er sti'L'Len ~ussen Zopen? 
Toen wij bij de weg kwamen hie'Lden twee "petten" de he'Le meute aahter ons 
tegen. En dat 'Lukte ze makke'LijkJ ze drongen niet aan. Hoe zit dat? 
GezagsgetroUJJ)~ of was er een deal met de knokploeg? 
We konden t~netijk ruetig naar het station in Zetten . 



Na ons vertrek gaat het stemmingmaken nog grover door: 
- Goldbera houdt om iJ 's avonds een toespraak in het dorp. 

THee politiebusjes met blau\oJe zwaailichten zorgen voor het "god
delijke" êffect . Hij zegt o.a.: "Jullië hebben je correct, fel en 
agg• ~ssi~f ~edragen . Dat mag. Ik ben blij dat in zo korte tijd 
een heel ellendige zaak tot e~n eind is gekomen. Daar verheug ik me 
over. r~u kunnen \'ie de bevrijding vieren . " 
Het volk (\>lilartussen bijna geen \le lynaren) wil na het vieren van 
het uevrijdingsfecst , rt1ct koffie en pils van Goldberq, de NSB 'ers 
gaan pakken. Uat zijn nensen die aan de kant van de ~KB sta~n. 
Goldberg laat dat rustig gebeuren. 
Auto's die we achter hebben noeten laten, worden in de sloot 9cgooid. 
Al s ze er door dezelfde mensen uitgetakeld worden, zegt een politie
man: "Zet ze maar op j e erf. Laat ze maar flink betalen als ze 
opgt.?haald Hord~n." 

- Gewoners die aan onze kant staan \oJOrden nog lang heel erg bedreigd. 
- ~ij een Welynaar die een anti-atoom stikker op zijn ruit had ge-

plakt, werd dLZe ruit ingegooid. Toen hij de politie belde weigerden 
ze bescherming en zeiden ze: "liaal hem ook maar van je auto af , 
anders zal het dallr ook wel bij gebeuren ." 

Hlle keren dat we in Dode\'laard aktie hebben gevoerd, zijn er dreiqingen 
tegen ons ge\~eest. Boeren met gier, 27 mc'ers, een bommelding . 
Tot dusver bestreed de politie de extreemste uitingen nog wel. 
l:iv. vorig jaar, met de bommel ding \'lerd de dader vrij snel gepakt . 
~ij deze laatste aktie moesten we donderdagavond van te voren al gaan , 
omdat boeren dreigden het 1 and onder te gieren waar \'Ie op wi 1 den gaan 
staar1 . Van Kampen, groepskommandant rijkspolitie distrikt Dode-
Haard, guf dit nan ons door. Ue akt ie \'las toch niet tegen te h'ouden 
en als ons vêld vol gier zou zitten, terwijl er de volgende dag dui
zend~n akti~voerders zouden komen, zou het natuurlijk een puinhoop 
\lOrden. Ue overheid had er ook belana bij dit te vee ; 1( men . 
IJie uonderdagnacht h(:;bben we met tien mensen het veld b€waakt. 
lle waren niet echt bang. Oe pol i tie patrouilleerde vee 1 en toen 
ee11 paar jongens ons met een pistool bedreigden, ging de politie 
er gelijk acltter aan en liet ze duidelijk \·1eten dat dit niet kon. 
Voor alle dreigjngen die we tot dusver gehad hebben, zijn we nooit . 
\'leggegaun. Ne namen het e.ltijd wel serieus. Uv. op het Paastenten-
kamp in Dodewaard ontruit~en we de buitenste tenten, we li epen 
\laCht ~n zorgd~n dat we snel mensen van buiten zouden kunnen \laar
schuw~n. 



ûit k~~r zijn we gegaan. 
Ut! verandLring met and~re keren ~~as, dat de overheid hee l <.luidelijk 
aun de kant van de knokploegen stond. 
- Oe ov~:rh~id he~ft voor de aktie al halfsluchtiq op rechtse drei 

ging~n en akties gereage~rd. 
- l1uandagmiddug had de burgemeester kontakt met de organisatoren van 

oe knokploeg en verzette zich niet t egen hen, maar waarschuwde ons 
om op ta houden. 

- it,aandagavond vertelde hij de knokkers dat ze hun gang konden gaan 
en bedreigde ons vanaf dat moment met overlevering ann de rechtse 
knokpiboegen . 

Ter illustratie van deze oTiVTlezwaai van de overheid h~t stuk \'Jat Gold
berg maanrlagnacht in het tentenkamp af liet i~veren: 

GEt1EEUTE UOUHJAARD 

ATTEtHIE 

llltR VOLGT EEil 11EDEDELi tiG VAl~ OE ~IAARI~Et1END BURGCI1EESTER VAU DODE 

liAARO. 

IK I!EU VAUAVOHU EEtl UITVOERIG GESPREK GEHAD f1ET EEU GROOT AAIHAL 

VEI{QilTRUSTE IUHONEI{S VAN l·'EL Y. 

Hl:.T h!.:EFT ,'HJ GROTE tiOEITE GEKOST ûr·1 DE.ZE DODE~JAARDSE IN~!ONERS ERVAN 

Tl:. l11:ERHOUUEH EEt~ ZELFSH\11UI GE AKTIE TE ONDERNEf.1EU. 

El:.t~ C01~FROflTATIE , li[T ALLE VERVELE1~UE GEVOLGEN V/\N DIEN, KON OP DAT 

110lli:.UT VOORKOl lEi~ ~!O~OEiL 

HET LIJKT IHJ GEZIEN DEZE SITUATIE, JUIST U IN KEf~NIS TE STELLEN VAN 

tJL GEVO[L t iiS, uiE ER 114 \JELY LEVEN. 

11t::;1 EIST VAt~ U DAT U LICII tn ET tlEER ll'J ~JEL Y OPHOUDT Elf OP GEEN ENKELE 

\4IJZE HIIIDE.nLIJK GEDRAAGT. 

OE AFVAM<uiGIIIG \IN\RI lEE IK SPRAK EIST VOORTS DAT U HEDEIJ DHISDAG 22 

SEPTLi·IBE:.R l~öl HET TEsHEi·IKJ'Jvjp OPBREEKT, EH DE GDlEENTE DODEHAARD VER

LAAT. 

H/\DRUKI(.:LIJK STEL I K HIERBIJ OI'.T DIT DE HENSEN ZIJil VAN EEN GROEP DO

lJEl/1\ARLJE:.RS lJAAR1lEE IK SPRAK. 

GEZII:.U lJE ER1lST V Ai~ UE OIITSTANC SITUATI 1:. DRING IK ER BIJ U OP AAN HET 

UOVE.î~ST/\1\UOE HEEL SCRIEUS TE :~H1Etl . 



01-h.>AT IK llt:.i~ uAT GELOOFDE m EErl GESPREK t1ET U ON~10GELIJK BLEEK, BREUG 

IK UIT BI:.RICHT OP UEZE llANIER AA:I U OVER . 

li~t b~gon met e~n paar lui die ons niet zagen zitten. Door deze steun 
van de overheid werden se gesterkt, gingen zich ~rootscheeps organiseren 
~n b~reidden zicl1 voor op een grote matpartij met goedkeuring vnn de 
burgemeest~r en de pol itie . Het rêsultaat is bekend en heel erg: 
1. E~n van de grootste, akt icfste en sterkste l inkse bewegingen in Ne

derland is er als bange hazen vandoor gegaan. 
2. Rechtse organisaties hebben 9ezien dat dit soort dreigingen lukken. 

L~ zul len hiermee door §aan en bij allerlei aktics steeds aktiever 
vtor<.len. 

\lat in Uod~waar<.l is gebeurd, heeft ons duidelijk gemaakt, dat als de 
ovehheid een verbond aangaat met rechts, je. als links erq Z\'tak bent. 
Het is een afschuwelijke ervaring geweest dat we hier nièt tegen op
gm~assen \laren. 



Ue 1\KI$ ~n hl!t rechtse geHe 1 d 

Ue gevar~n i>ij toepassina van kernenergie zijn heel groot. Niet alleen 
voor net ~ilieu, naar ook Qaatschappelijk. 
Proauktie van kernenergie is een zeer specialistics proces, als er iets 
mis gaat zijn de gevol gen bijna niet te overzien . OaaroQ moeten kern
energie"fabrieken'' heel ao~d bewaakt worden, ook naar buiten toe: sabo
tage bijvoorbeeld moet ten koste van all~s voor.komen \'lOrden . 
Daarnaast kunnen afvalprodukten van het kernenergie- proces gebruikt 
worden voor oorlogstuig. Dat betekent dat wie beschikt over de t echno
logi~ om kernenergie op te w~kken ook toegang heeft tot militaire macht. 
llie over kern- ~mcrgie/ -Hapens beschikt, heeft de macht in handen en 
zal die kost \lat kost (moeten) beschermen tegen anderen die die macht 
ook willen ~n tegen mensen d\e kernenergie en all e gevolgen niet willen. 
uaardoor is het noodzakelijk de hele bevolking te kontroleren op haar 
doen en laten. Ruimte voor prosterende groepen zal er nau\ielijks kunnen 
zijn, alleen gezagsgetrouwe mensen hebben recht van bestaan. 
LJE:! afgelopen Ooc.u:waartl aktie heeft de overheid ons al een voorproefje 
gegeven van het geweld dat ze bereid is toe te passen om de Qacht over 
kernenergie te behouden. Dat ze bovendien gebruik maakt van rechtse, 
gezagsgetrou~re knokploegen als hen dat zo uitkomt. 
We hebben gezien hoe tle atoomstaat, waar we zo bang voor zi jn, zi ch 
ontwikke ld. 
Uij vinden het vreselijk belangrijk dat : 
- de AKB een venreer gaat opbouwen tegen deze rechtse knokploegdreigingen, 
- de 1\KB, met haar sterke aktievormen,kan doorgaan . 
Daarom hebben we een aantal elertfnten, die in het wijken voor rechts 
een rol hebben gespeeld, uitgewerkt. liet is heel moeilijk om ze alle.
maal tegelijk en in hun vcrband te behandelen, daarom hebben we ze, 
louter voor de duidélijkheid, uit elkaar geplukt. 

1. Po 1i ti \!gm1e 1 d en rechts ge\/e 1 d 

Oe dreiging van rechts kHam bovenop het al <lagen durende politiege\'Jeld . 
uaaruoor hadden we weinig weerstand meer, waren we al behoorlijk 
mun1 g~beukt. Uat h~eft een grote ro 1 gespee 1 d in ons vertrek 



en ge:dt f,",_~.c.::-~ ~"'n pt·v:.,h~c .. .:.ü.·.: ;.\,;-. . ·:. •. nrJ t•Jssen pol iticga\'Jeld 
en d~..; ó· ~i ~it·g "<l.l r::!chts:: kr.okr 1 ~ejcm. 
IJe ov~rh~id m:~~~t g::.ed d:Jid~~;_:·~ C:-:t rn~ v~r::.~t r.ct alle ge\leld 
gebro~en mo2t en f.'ilg •.:":··~en: z :~ be•J:., n Jrr,;m i ar.q op Gns in. 
Rechts di .. lt. .. t t'·::l-~r 1.:<:.~ cePs is vhdi: da":·in c~n rt!Chtvaaruiging 
om er nog eLn ~-~~~je ~ov~~ o~ ~~ 0~Gicn : de ov~r~c i d krijgt ons 
ni~t w11g, zi j z •11 .. n ··.:' •-~"'S ~~:n ha:.':'.~<~ .J::lJi1 hclpLn . 
IJoor OO$ Z::ll L1..i ~t e: ai~:jd <!t.l ... ~l!:·v· ~n ècn ':haotische, ono,er
zichtt!1 ijb~ situati.L 1d~ <=·.:: situnt·::: •JOOl' :>ib \!C l te overzien is, 
zal r echts Lich m~ •.·~:.1 :L''~ b ~ei '·ei:, \';-nt ''e /\1~1: is (zeker 
in Oot.L~··Ju'iru situ;t·i~s) ~~~-·~1 r::uss(.~.tt ~'' st:·i5dhaar . ~1aar als 
Vlij ons i !t e·~n l~:lJ:: bc;..·. ;,~.:.::1 1.--.n t~:--it et•'1 <n~gt\:ogcn bc:;lissing 
toe star.~~~~~·,:.,, O'/t:: · ··:. "~Î" :i·· ~~ • .• ~~k.~ l.i'Ot zo ' n rechtse dreiging. 
En g~e~ Lr~li~~:ns z~: :n de nt~~ti~~ b~t .. ,pn dat we qaan. 
ue strij t '- lür~~ ~-; 1 tï: . o~ ~-.lar; ~.2~t -: i ·11 (' 1 ~ basi s dan \IC~gevallen. 
~!at c\·uta.:j·;: ~.i)~ L \'c· .. -::t .i llc.t ~. ·idL ::1 er.z. , en daarmee kunnen 
\Ie zoi e"~:: t'nr-:; a~! !:!c:.~Jl':C'lî ~.~J r.~"~i1i~.~ v;:n ons lijf houden . 
ue enig . J;')1r ... ~i . c :, ·. · ·~ !" 1s c'at t'~ nl('; vun tcvvrcn principiëel 
vnst sL: , n; · .. ·, c ~ !.· '(.,1 ~·;.i"c. v ... J:· re:~.-,t~- dl·ei~ing , en dit 
naa1A l·~··ten ~~ ' ' . .'' > . ~- <..·ui(r·· : ~~:, .. : n!:t. 
J e kl!r. i. ::t 11: _ ·: •. i· ~:a .• ;J2!' 1<...:1 ·•:. r.·: ~t:at: _, orndat de situatie 
p~r defin:t· . .: t~~~11 G:L ;;,t an .!" ;:.·~ ·,;<' c::..'l C\trnl \'eer di ngen 
zull e:1 ~c':>r.;r:-~:1 d~'-' n~~=t VCL'LÜ .• l r.v:det. , ,::a: ~taan een anb1oord 
Op had<.:L;I '.'..!,'ZOt.lh. :1 
Uit g~l~t ~~~~e~ c~s j~ J~ re~~isae~ 0~t ~e ~ccht~o knokploegen 
z i eh LO s ~t ri: y(,t: l èon cw.la... ~ ov~rh i d ht..n (na J·u1 Li gl.!n ge\!e 1 d) 
ü11e ru1 1 !.,rJ. " i ; !'rt.ÇJC'11 ti~ c!1J~ ce vcrèurr'1 vtn t1 .L, 
still en , van :·cents ~n Ca~ 1109 ovk t:lns allemaal Sümcn . 
Ue O'Jerh~iti ,,,,,., t:,; 1 .:;IJ~!~:llVC? 1Jil:1 pl~-, o;;~ de: dnk v?.n rechts 
op c.n:; ~ v . .-•·;:1: ~~c;,, ;1 Inteç;c7td~L1, ~"' "' .. , ..•• ,,r. <i~ rltL::( vë'.n 
r~ct'ts juis~ gc;,,t!1.<t. Encr:::'jJ:; om .t~ ~n.~ op .~:-:s w groot moge li jk 
te : ·1ake ~ . , 11:- ~~~-~~.; ~~~:; c;, rl>r..:n die ~· ~ zr~1·: r.ict aJn.l: fde n 
( or: ~r~imi n~· \'~V .-~ tcmte;:'amp b· . ; to~l1 '!..t:. 1 nt~:1 9L!beuren. 

'2.. Dreiginq. 

Ui t~.: i nde"ïijk aS ll .. t t.)t~ 10 • • 1..! ... " UI 1.!:-•. ir):-i: r~:.(. si: V1i1 de rechtse 
knokplo~gen \marvoor .~e g ... t:ken zi .. :n-:-1!1etve~l d1·tigemcnt en 
zijn oot, i ·1 tlrc1·~:1 '1;-- n:t Zl'! :."~~-:'! ~r L~jr.:! r.i~t-; voor hoc.:ven 
uoen or11 ons w~g te krijgr:n. Ze heb)en hun dre:i~emcnten ni et \'taar 
hoev~n tt.:: .·::-r-.. ·1 . /,~: ~~i: ... 1 r: ·di' Uil~ ~c::~e:st , !1~dden ze zich 
waurschijn1ijl: r:~g . ,~ 1 ( s bl;<..2.C .: . 
Ook dt.: O'.'L:h~~é ht~ n·l (•. :tt.n:.i 11 ·,, o1:;r: ul r \'lil5SCn . Kt.11ilakkel i jk 
blijvt.m v .Ut'"J~:u t .t uu•Ji"Cb""·un.}l~ \•Jarc.:1 die het ;~echt 
hadc.,lt,;,, tll"l ..,ï;:' ..... , .. 1 i~ •.• 2-i';A ·,:e ·.1k~n. ·:1'1t, 0r is toch ni0ts 
geheut·d? J~t i-..·~ , _;, '·-· ;>r;i.J -:1niLr var krio; isbeh~ersen? 
Als \ t .• i ',!,.!,· :, "~"l.Jt.1~ 'd <!-.. v ~dkl'i r.:ce·~cn latc:n zien 
\/elke ke:u 2!> ::J J:-_<\k·;:,; :1 \JülkL lant :':ij stac: . Uu !<unncn 
ze bew.:~r~·m, en c.:~·~ c.:~~·;; C'1 l ~!Je:--~ Ji' n cok, dat ze tussen de par
tij c.n itl h ;~;: ~ ·:aëH1~ • ·~ er:: .. 'r :,,J;b~r: \'Ju:":'n~...: il. 
\Jij kvr. Jm mi 0 1 1o.....!n u:~~ . oorut!r ~è.:1!,0 ·.·Jn \!;;. t 11e zeker v1et en: 

.. 



ui.? ov-.ri'll.!ll! h\!C:ft de rechts~: gro~p~n a 11 e ruintE: ge(levcn om ons te 
ucdr~ig~n en daar b~wust gLbrui k van gemaakt. 
U1:11..at \Ie voor üi-. J reiging zijn v:egg~oaan, zullN• \JC nooit z-.ker 
~1eten hoc rechts ~n oe ov~.:rh~ i ·~ werkcl ijk zullën reMl!rCn, hccver ze 
zullen ~n Jurvcn gaa~ . · 
Or.~c.at \i\! zijn \ 1eg~cgat:n, zijn Je "kosten" bij OV(~rheic en rechts vrij
\Je 1 n i h i1 C'lt.d;, h. v~n. hUn opbrenf:s t is: \lû h~.?bbcn hl.!t nooi gefikst, 
volg~n~c keer no~r: 
Otn<.Jat \'IC zijn WLCJ9Cq<!an, zijn ûc "kosten" bij ons vreselijk. (}root: het 
hc~:ft ons onze aktie aekos t, ons zclfvt:rtrouvlen, all es . ~'at overblijft 
is vcn1arring, binnen een v1n d\. ~rootst~.? en sterkste linkse bewe
gingen . 
Om te \: ·:~ -- ·-: te komen hoc rechts en de overheid zouc:cn reageren, \·1at 
die dreiging voorstelue , hadden we in het "diepe" moetem springen. 
Zoals we zaterdag in het "diepe" sprongen door met blokkade-
matcriaal naar de centrale te gaan . Toen moest de overheid reageren en 
laten zien hoever ze willen gaan, en wat dat was weten we nu : 
gas, stillen enz . tegen een massabeweging . 
He haud~n moeten blijven onze energie moeten gebruiken om het "diepe" 
zo veilig mogelijk te maken . Het lijkt misschien onmogelijk, maar 
ieder\! k~er komen He voor onverwachte situnties te staan, en ied<?re 
ke~r vinden we daar ook oplossingen voor . Uijvoorbeeld: auto ' s 
ertussen, verblinden met koplampen, druk op de pers en overlleid en 
politiek~ partijen, mens~n van buiten het tent~nkamp optrommelen, 
en nog ve~l me~r. 
o~ enig~ mander om d~ slag te winnen, is de slag aan te durven. 
uan zijn zij gedwongen te laten zien wat ze \/aard zijn, te tonen 
\lat ze kunn~n. Er zijn gcrucnten geweest dat er 200, !>00, 1000 
mens.:n ondcn-1eg \'laren. Hoevee 1 vtaren het er en hoeve~ 1 zouden 
daarvan daadwerkelijk \-lillen knokken? \Je zullen het nooit \'Jeten. 
\Je zijn in paniek !Je raakt door dreigementen, en hebb~n daardoor 
de slag verloren . 

3. Oe buurt . 

L>e dag dat wij \•teggingen was al duidelijk dat maar weing Uelynaren 
bij het "volksoproer" betrokken waren . 
Uij wisten dit, de burgermeester nutuurlijk ook. 
Ook duidelijk was, <.Jat een groot aantol \·Jelynaren w~l passief achter 
de rechtse groepen stond~n. Ze deden een beroep op ons om te vertrekken 
en de mensen van de basisgroep Stop Dodewaard vonden ook dat we 
weg moes t en gaan. 
Ze vroegen ons om t e 'I'Jijkcn voor de rechtse druk. 
\Jij zijn nooit naar Code\laard gegaan om de buurt te overtuigen van 
ons gelijk over kernenergi e. 
IntegenJ~e 1 : ~te hèDbcn alt- jl.l ge\leten dat ve~ 1 mensen in de buurt 
niet zo'n moeite hebl>en 111et d~ cE-ntral e . 
Het is u~kend, dat bij het uitki ~zen van een plaats voor een kern
centrale uoor de overhei d ~;ordt gekeken naar de politieke gezindheid van 
de mensen <..l i e in Ûl:: buurt Honen. En dat ze dus in behoudende, gezags
getroU\.Jû buurten ~1or<.io?n neergezet. 



Voor '1~t kontakt met tic buurt hebben \'IC altijd (grotend~.,;els) gevaren 
op h~t kompas van ue basisgroep Doc.Jmma rd. 
Er zijn a1 ~erder probl emen g~weest m~:t de manier \/aarop deze basis
groep aankaak t~g~n h~t b~ l an~ van d~ buurtb~woners al of ni et tegen
over die van d~ Ï\l(tL Bi,Jvoorb~:l•lti mLt het paaskar.1p van vorig jaar 
zijn ~r hooglop~nuL ruzies g~weest . Dolf en and~ren uit zijn groep 
wekten dL indruk dat de houdin~ van de mens~n in de buurt van de 
c~ntralc van doors l aggevende bet~ken i s zou zijn voor een aktie bij 
tie centrû1e. 
~l~~r~n blna~rukten steeds dat kernenergie voor iedereen een bedreig
ing is, dat \'W er allemaal mee te maken hebben, en dat \'tij evenveel 
recht hebben 0r.1 in Uotlèwaaru akt i t! te voeren teg~n dit gevaar 
a 1 s d~ mensen in Oode\ma rd . 
~le roeeten er 90ed van ûoordrongen zijn , dat de beHoners van lJely 
en Dodcwjaru itt f~it~ voor ee~ keus staan: óf ze doan er all as aan 
om ook ~i~ centrale dicht te krijg2n; óf ze komen op een b~paa l d 
mement iL:::enovor de hKU te staan. 
Doordat de c~ntralc dfiär staat , hcbb~n zij er nu eenmaal na~ te mak
en, ~., 0us onk ~t ons vt!rzete . 
\lij d\.!ttl:en de t !h~t goed is om de be\JOnl rs van Dodcwaa rd voor t e 
houden, d~t zij do komûndc tijden vóór Gol dbcrg , politil , rechts 
on u~ c~ntra1t roeten kiezen , óf voor ons . Voor de basisgroep 
UodlM~nrd b•.:tekent dit dat de narge om tussen ons en de be\oJoners te 
sta~n ~t~L~S kl~in~r wor~t of er al niet moer is. 
Uût de t!clynar~n het niet zien zitten dat hun l and vertrapt wordt is 
\I<: 1 bea:·i j pelijk . tlaa r dit kunnen voer ons nooit doors 1 nngevende 
r~lienen z:j;1 om een ~kti~ ni\;t tt! doen. \lant h~t is nog afschu\'/elijkcr 
orn een radio-akti~ve akker t e hebb~n . Of, wat bij de l aatste akti e 
gebL:..rtl<:~ vc1·gaste ~~~estap~l en kindl.!rèn. (E~n l.Hls i s9roep uit 
Tilb~rg is hier in 2en stencil he~.!l goed op in gegaan, en heeft dit 
ii. hot dorp u i tgetlee l ll) 
Hij '.l~ten h~el goc<' clnt munsen niet bang voor ons hocven te zijn. 
Hun pl~ivé .. eigemlor.y;·~n \'IOr de11 bel aagd door cchtso dreiging en de 
politei en i~der~ Jag aoor de kerncentral e . 
Het •.!rgstc is dat mc:nsën uit de buurt di e aan onze kant stonden 
~n mat ons t(;Den 1e central ~ willen knokken, van ons ee1 heel 
sl echt voorbeel d ~ebb~n g~~regen . \Jij hebben l aten zien dat je voor 
reetlts g~:v1eld h~t bt:st kunt. \~i jken, ook al ben je met duizenden 
strijdbare mensnn 
iJ~ t~rreur J1 ... ·it ir: het Jorp be.:f' '<ent heeft e,. nog be\. .... kent ~ is 
groot. Bij hen is de rechtse politiestaat al weer een stuk verder 
ont\li kk~ 1 é . Ue mer:sen die 1 n de bu·1rt van de centrale ~·Jonen, komen 
onder rec~tstreekse Jedre·ging van rechtse sneerlappen te leven. 
l!i j het>bcn c~ t tocgc., a te;, en 1 aten het hen all een opknappen. 

~. Ker~en~rgie en rechtse ~nokploegen . 

Een ve .. l ge.10ord ar!) urnent om uit PedeHaard weg te 9aan bij de 1 aatste 
aktie ·.ms:"Ik ben hier ge~.omen om tegen kernenergie te knokken en niet 
teg~n <.1,_ politi\.! en rechtse knokploegen ." 



tiet punt is d~:...r.ltt}kken·:teger kern~ner~ie niet ir,houdt, dat je naar 
cl\.! cc:ntra 1 e bnt 1 open ~:1 hem vol toeton kunt storten. Je komt onder
\-J~g de raens~n t~gcw Qie-_ êih niet ,.,; 11 ~n, dè bc l r.nocn van de centra 1 e 
t~gen .jt.: zun2n ve!"d:~digen; en dat zijn de poli ti-=, de .ltoommaff i a 
end~ rechtse groepen. Daann h<:b je geen keus, als je het Zt!lf niat 
\I i 1 t, dan zee kt re eh t.s jè '\.'€l op . ' - - • 
\Je mo~tt:n ons goed reö 1 i St! ren de t de -m.' ,'!ffffi~ b 1 i..,i.kl>aar rc:cht
str~eks~ kontaktèn lëgt net rechts. JiJvoorbeeld d~: uitnodi(lillÇ~é!n 
(vcmr 'JL <Jkties v.:-tn dl: ;;Kn) van OSL-qeoepe:1 vr•i naar d.~ Ci.mtra1L te 
ko11cn. 
llo~:v..:t~ di~ kont~kten gau.n is ni...:t duid.:lijk. \!c:l is zekl!r, oat als 
de ;,(,ü \/(.;\.!r zu't1 duitl • .: lijkc, st"'rk..! ~kti~ \lil als lh~t in f~..:ite blok
k~;ren van de Cl.::ntr<l 111. d~.: OVtX.,eid, Jtoo11nnffi è en r"'chts z i eh r~~.;t 
pldi\.!r net succl.:!s vnn hun tlktit! in Uod<.l~ûër<.! ZJlhn •Hrrinn\;.r.:n. 
ue hK!J iH:I.! ft èt:ll tij U Ço..; ~Ld.u.id.cl ij.k ~ko.z..en ~l .Oe konfrontatie 
~~~~t do overh~iG a;...t~ t-.: gaan, Joor t-...: kiezen voor h<1rdcrc akties tegen 
kèrn~n~rgi\.!. 
(~n ov\.!rn~id die ~r up all~ maniur~n voor zorgt, dnt "het kLrnenergie
progrmïlna door kan ~aan .. m bescnLrmd blijft. 
u.: dreiging ven l.!nt prograr.mm end~ Jaarbij horende rechts11 politie
staat is voor ons zo rroot aat He de rc(]els van d~: r~:chtsstaat over-
trl.!û~n. · -
u~ ovèrh~id en del~n va~ ~L ~.:volkinq zullen ons daarin b&strijden . 
l!ct is rot voor ons dat daaraoor soms de 1·echtstr~~~s~.. strijd tegen 
k~:rnenergi~ uit d'-= be1Jngst\.llins ~èdrukt \lorct. unt is prl..!cies wat 
Ll~.: ov~rhèid ..:n rechts doen: het over hun ~~cchtsordc hQuuen ~.:.n ni\?t 
over kèrn.Lnèrgi c. 
UC nKG Zul Cl~ ::lli~s uun li10\:tt:n C:o~·n om te ul ijvGn ann~LVen hO~;. c!e 
zakt;n zich 1·1at IJ~tr~:ft k11rn\.:~ergi.J ont\.,.ikk.;.:lcn. !luar \IL: zullen ons er 
ni~t aan moLt.:n/kunr~n onttr&kken o~ ~~ konfrontatie met de ov~rheid 
en r~chts ann te gaan. Juist on cns recht op t~.. ~isen or;• in dezt 
maatschappij tegen de: orr~enselijkc ~wrn~..ncroie•ont\·tikkLlino~n te 
strijd0n . 
Ue politie-stuat, waar Wl: zo u~ng voor zijn, is er al l:!n \Jordt steeds 
stcrk0r . 

!J . Opkomend r~chts . 

tH ct a 11 een ~ n U\.! 11Ku h~bb\.:r \·t.- t~ mt'1kèn r.tl.!t opkomend rechts. Rechts 
roert zi eh over a 1 ( knokp 1 OL·~ën .~r.1s terdam, Soest.Jrb~rg, rechts~ s tu
dent~nv'"'r-cnigingen, OSl ). ûat betekent dat op dL een of and~re manier 
de dingen toch ui tgLknokt !""O' ~n woreen. 
In de jare~ dertig hebben we kunnen zi~n wat er gebeurt als sluipen~ 
t?~chts steeds 11\.!Ct~ macht krijgt. Het \'tt:rkt als Nm ?.fschU\'I(:lijke spi 
raal . Er :ullen Jltijd reduilen zijn om de konfrontatie r.1ct rechts te 
v~rmijucn. Grott.! :)roepen hak~n af en latC;n andere belang ... n voor gaan, 
t\echts \-JOrdt ste-:ds stl]rkcr. He1: offûr wat je moèt br~ngl!n or.1 èe kon
frontatie L~t reehes aan te gaan wordt stèeds groter, waardoor er weer 
~e~r aroep~n afhak~n. Uit(:ind~lijk blijft er can groep over, of wordt 
door l'<:cltts als hun slachtoffer uitgekozl:!n ~n die 1·1ordt afgemaakt, 
letterlijk. 



\J(; zi ~n llat i ets tkrge 1 i jks z i eh nu u~er aan h,!t voordoen is. \!e heb
ben in Dodewaard m~eg~m~nkt tlOl: L~n hLl .. hoop 1':1\.!nscn e..:n hoon ver
scltill~nG~ reden~n h~bbLn om UL konfrontati e ni ~t ann te naan. ' ~ 
zull~n in de :\Kil di.! v\;rschill~nd~ r~d~n~:n goed door moeten ""pr~t~n, 
om d~ volgende k~er dL konfrontati~ ri~t uit dn weq t~ gaan. 
Je effekten van iloJevaaru zijn nu nl ~nt r~chts zich zucr overnoe
oig, st'-r"- vodt. li~t is ook niet niks OM ~én van dl! qrootstt, sterk
st~ linkse basisb~wegingen op ~L vlócht te jao~n. 
Het kon voor hun bij tlr~igementen blijvén. ze hoc:fucb nü:ts Haar 
te maken, Je kosten voer hen waren niets. Steun en openlijke bewon
dering van d~ overht:id, politie en delen van de pers . Op z'n ninst 
veel begrip. 11 l:evrijders ven \lely". Het akelig~ is Jat ols dit noq 
e~n paar k~er gebeurt, Lc v1.n1rschijnlijk uiot meer tl! stuiten zijn. 
Als wij gevangen ~lijven in diskussies v~- ~el of niet de konfron
tatie r.tct hen aangJan, èn niets dot!n~ zullen ze ste(ds st.erker worden. 
In fl::!i te he!Jben a 11 <.. 1 i nkse groepen schade ge 1 eden van ons \-Jd.j ken 
voor redhts . ûat r.taakt onze verantv10ordel ijkheid voor de toekomst 
duiddijk . Je 1\Ku mag niet voor rechts \·tijken en zul zich hierop 
1~ueten voorbereiden. 

t>. Oe aftocht \'lé\S verschrikkelijk. 

A. Er bleef een hanujevol mensen over . 
B. letiereen vcrspr~idda zich ov~r het land. 
C. Zelfs dri~ maanden later was er non ~een go~d~ diskussie op oeng 

om :1et \/ij ken voor rechts te vcn1erkt:n, en \!~n sterk antwoord te 
vinden. 

i'\ . A 1 s \'IL dan a 1 Heg gi nç:~en, hadden ~tl.! het samen 110eten doen, sterk, ~ 1 s aen 
een blok, sam~n naar een andere plek. 
llu öeeft rèchts no~ lii~C!r triomf g~prot.:fd or.~dat zu nog kat en muis 
hebben kunn~n spe 1 ~n m~t èl::!n k 1 ~i ne nroep . lkt a kc 1 i ge is, dat dit 
in feite con afspi~geling is van d~ manier waarop rechts vat kan 
krijg~n op links . Op het laatst, bij het ilfbrl.kl.!n van het kamp; 
toch e~n VLrilntwoord~lijklh .. id von iLderl!en, \<tas dL groep nog maar 
zo klein dat wc ni~ts m~er konden doon. Oe drligino was toen het 
grootst, de zoak v~,;r l or~n, ze hadden ons tol.!n af kunnen maken. 
Jinstlagmorg~n Ycrd er IJ~slot~n om ven te~aan voor du fascistiose 
Jrl:iging. 's olicidags gann \1\:. daar h~el raar mee om: de dreigi ng 
\JO rut door f.!er. aantal m~nsl!n ontkend: 11 \'t~.:: gilan toch w~~J, dus er za 1 
wel niks r.1ear g.,;bt;ur.:n". ,·;\::mand voelt zich nO<J verant\toordclijk 
voor elkaar of a~nkt er ov<..r na dat j<.. in ao'n paniek Moet prob.:
ren nog zo stark mogtJlijk, dus op z' n minst gezancnlió~ WL9 moet 
gaan. 
Juist waar j~ zo bann voor was kon zo geb~uren·m~nsen worden individueel 
uit auto's g~trokken, van fictsLn afq~sleurd en in elkaar geslag~n. 
u~ kh:in~ groep di~ achter bl~ef kon a11l!.:n nog maar makLn dat ze 
u~gk\'la'''· t.r vas van solidariteit na<1r ~;lkaar toa, \'lat toch op z'n 
mi nst de basis moet zijn van je bi.!w~ging~ geen sprnke mucr. 

U. Uc laatste vcrgatleringen in Dodm·:aard vas een bc.langrijk punt:"f'.ls 
we hi t.r \tij ken voor rechts, \-Jaar ·gaan He dan naar toe?" 



.. 

Voor t:e.t unnta 1 r:-~~nscn ~<~as het assènti ~ei dat het kamp a 1 s het Hare 
naar èûn v\.iligcr plunts' verplaatst \{\.!rd en \IC vil.ndaaruit zouden 
ki jken \:at \1~ veré.;r zc.uc.:r do .. m. 
Uit.;indelijk H~rcl m· voer ijnogen qekozcn, de Turr.1Jc, een speci aal 
voor ons g~.:kraa!~tc fa:..:--iek. 
Vl!L 1 n0ns~::n ui~ û1c! céla no;] in DocCM:lt:rd wuren zijn die dag to .11 
naar huis !Jf~gt>an . Dit bat~kcnt <~at de grote gro~p l! i t elkaar gevall en 
i s , dilt d-.: l:lOt;uli.ikheü~ ·:~ c~Zt'I"1Hn1ijk t0 vonterken en te analyseren 
\/Ut d.; si tu11t. Î!:! \:~:, c:1 \lilt • ._ ~.;r· ue.n kond,;m do\.!n, niet !'lt!l!r bestond. 
u~ hl!b!)en z~1f C..\~ VOl!J~n<.lc dag~n in a .. Turr.lûC ÛOOrrJcbracht. 

iJl! \.!l!rStc! lLJ ... n in cl0 TurrHc \·Jilren Vt:rsclwikkcl.ijk . Omdat \'IC i n Dode
\'Jaard ~ö \'1~9 \ ICrl.!:l !:~<'~aan, vo~.;hlcn \/L ons daarnû ~cht 'twel zwak ~n 
tJ1~v~n Ht:1g O\'~l·c'r ~veil ba;~~ (voo1· dit. situatie) voor sti ll en, ooliti ~ 
en opges::hot.:n kllu)le:n . 
UaariJij kw~:1, 1:1t He zo•r. :1C:cjcrlaag hadden f.!Cledcn, t!Jt w~ steeds de 
nl!iging ~1ild~-:1 o~.l ie·t:s h .. Ll 9:--oots te v0rzi n:1ar. Oï.l èit ong~daan t e 
loKlf...-.:11 . Ui t !<en :1atuu:--l;j" hi.:~i:!ruo1 nit~t . Zo'n grote é\kth. h~f:ft al :: 
tiju een voo~:)e1·~idir.g~tijd no.._•;1 vun ~~n ha1f jaël.~, dus da t konrl~n 
wij nooit in een dag vcr~inndn . Jes te cr~er ~at we al leen door een 
dr.: i qi tlQ v..tn rt:chts r~~t ..:cz .... aktie i:ilt~en op!Jchoudcn . \le kcndl;n noq 
\~~~ prTY.ill\tie, Ju~n, ~~aar C.lt \JJS ~eer. ant1·roorrl op \:at er in Doc1e
\tèlürd g.:b~urd \:a.:: ca dat voe ·:Jen \ iC kei hürd. . 
Ooor l1ue vlij uit allc~:~aa1 HK?ekn~ktan met elkaélr, wanhoop , V\.:r s l a9cnheid, 
pl nnn\.!n rt.aken eil vo~1en dat \'1.! h\;·~ noo··t t'v.1en, :ll~bbcn \!E:: heel hard 
gevoeld \'/ut ~on J~;: ueze af11lop van de ab:ie voord~ ;~KB \Jas . 
lJc vo.clden oo:., I~ 1e hiè1· ~ndivirlii Ct~l r.ce n~~r hu i s Haren gegaan, 
dat \IC stu~ voor stu~ heel erg zouden afknappen . 
Uu zi jn .::~· toci1 een 1 n!'lt.Jl heel g"- !<: dingen gebeurd: 
- üonnc;·û::g zij:1 Wl! l)üûi' ••'- t gc;rechtS!')ei>OU\J in r.rnhcm ÇJe!)é\é\n ('lr:l de 

urrcstnnter o;' t..; '!anrh.:n. i.icr kr~9~n wi! te rnnl<cn met een ma tpartij 
het GBO. Cl'il fascê.s t: ~:;<. knokploeg van de po 1 i tic. 
Icdcre~n HilS vr~sel i jk ban'), nailr een a<1ntul zeiden : .. Laten we '}Vd 

ni t!t hetzelfl:_ ~o~..n ah in Codc\'Jaa:--t.:, l'llar b1j elkaar bl i jven en 
öll J\'E.f!" . 
Hi eruit merktcr. \IC d~t je \ICl i1nderc di ns\.!n kt:l~t ucen filet j è pani ek 
en illl!JS t dün Heg 1 op..:n. 
Zo heb~en vo ' s avonds noD naar de video gekeken om i!r acht el t e ko
m~n : hO<: doc:1 d ;<' G~.:O' ers dat nou, \lilt is hun. strategi e, kun j e het 
aan zien kc:;~,~il ? uc vo 1 gcr.de dûg hebben \'Ir~ e1· nog h~~ 1 1 anq over door 
gep:--aat en e~:1 ~t..:r.cB g\:m·1~kt voor dl.! defilonstratie viln Lat~.; rdag. In 
uit stencil fiP.Jb~tl W-2 tip$ ~~C"~.;:V...:il OVl!r hoC je je in de demonstratie 

tl!gcn <.ie GBO- tnki·ielwn kunt !.>t:~c'wnnt}n en hoe wij ons al s Turnac-groep 
goed kond~.::n bescl!cmcn. 
\i~ \lilr~" \li;~r bezig C•il oplossingen te zoeken voor onze an~st~n en 
tcg~ •• stanJc!·s. uit hebben H~ in Dod~waard hel cmi'!u l niet fTICl~r gedaan • 
op h~t 1:1~tst. 

- Daur-nnust ·.:~s er ~l~e vrijdug een groep f.1.:?nscn van de TurfTiac heel 
druk bezig te nobi 1 i se ren voor de <!umonstrotü van zat erdag . 
Onu•~t~ ilr.dl·n·e ::.ij1: êe·at,ti-fr.scisma conmit."'\•s benaderd . Er \'lerd door 
ons r:t:i de ·11 ..ik r;ei.laük t h0c ,:i j in Doc1c:.wu~\t·d t~ nah:n hnddcn gehad 
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met opkomï?nd faseisme èl1 dut \.;~ vonden <.Int dáflrom de anti -fasci sne 
corvili te' s hun r.k:ns~.?n nccs ten mobi l i ser~n. Hi ardoor heeft de. demon
stratiL v~n zat~r~ag o.a. ook L~n duic~lijk unti-fnscisti~s k~rakter 
gekregtn, V/:1t \'lij hcl:l go\;<.: vonJ..:n . 

-\lt. ltèbbl.!n d~: cil.!ï.lonstnti~: van zaterdag ZO\'t~l inhoudelijk als prak
ties voorbereid, cm ons stl;rk tL voch:n. '1'- hd>ben ~en parsverkla
ring !JI.!I:laakt t.m daar uitgt;deLld . Deze pLrsvcrkl"'rino gaf, drie dagen 
na ue nktiL al een hel~ ~oLiL analys~ van ho~ wij d~ atoomstaat 
nadd~n zi~n aro~i~n in Uodewaard. 
LOéll s ü 1 e~rd~:r IJêZegJ, Has onze nei gi na om Jen sn..: 11 c C'}rootsch.::ep- · 
se oplossing te btd~:.nken. Hierbij vcrgilten \'J~:. dat J~.; Vl!r\mrking en 
d~ analyse van onz~ ervnrinqen in Dodewaard daarvoor onontbeerlijk 
waren. ll12 waren dl \lel bcgonn~n met stapjc;s in di.: richting te zet
ten: het uitzoeken ven ht1t politic-gu•ald, het bekijken van de GOO
striltcgic. 11aar dt: waarde daarviln kondun \ot<. noq ni(;t goèd zi~n, het 
kon het nit:t halen bij de opgelopen n.:tkrlüèCl. 
Toch is in OL Tunnac de uilsis van h('t uitzock\·lcrk van o.a . de poli
tiegeueldgrocp en <.:~.: oprOl .. rqro~,;p gelegd. 
Nu zien \'IC ûat h\,;t doorpraten van cit uitzoek\..,erk en het doorotuten 
van a 11 c ervuri ngen in {Jode\J<la rG r.1et <l 11 e bas i sqroepen, c!e voon-1aa r
de is om tot Len ni~~sc aktiü tè komen. 

C. Ua drie mal!ntlan nog geer. ûiskussil. 

Een aantcJl m~ns...:n von<.!en Jie Jinsdagmorgen dnt het nu beter rlaS de 
ukti"' tL stopp"'n, dat we CiHlrna wel .111~s door zouden praten en \'saer 
st\;rk t\o!rug zouJen kunnen 9a~n. Uit is niet uitg~..kom~n. 
Er is grote vtr\-lat·ri ng in de 1\Kb; en Jh .. ilceft ve~ 1 te mak~n m~t ht.. t 
feit uijt vw ont.èr (jruk van rechts weggogaM zijn in Dotlewaard. 
Er gaan allut·lei sti.1Mmcn op tlat ~·~~ onze nkti~vornen 1noetcn veranderen, 
niet Me0r dt konfrontatie met r~chts en du overhoi~ moeten opzjLkcn. 
Ue nKü is geïnt i mi Jeerd, we moeten ons qo0d na 1 i se ren dat \IJC in Do
d~waurd e~n net!Lrluag h~bben gel~don tegen rechtsv groepen . 
Ue krachtsverhoudingen zijn ten nad~l\; viln ons veranderd. Ons ant\'loord 
op r~chts is nu, na afloop, vanuit ~un zw,kk~..rc positie. 
Het is bijna ni..:t tL !Jo<Jn om sterk t~rug t~ kon~..n na zo'n nl~<.l~rlaaq. 
\Jij zijn VLrtlceld en Z\'Jilk, r~chts voelt ~ich sterk. 
u~ l~ssl:n die ''~ hitruit kunn.:n trokken zijn 'Int j~ op hc.t moment dat 
zich ...:~n konfrontatiL ~et rt.:chts voordoet ju moet r~a~eren ~..n de kon
frontatiL ilun no~t gaan . Oan ot.:n j;,: nog sancn en kun j .; nog winnen . 
/\ls j...: Wi;;ggJ.aj! en uit ..:lkaar gaat kun j e ullccn noa nakanrten . 
llût ua nu mo~t~n cloon is de liskussic z~er tcr~.kgc goûn voen.n, en op 
basis daarvan ons gaan vooroereiden op toeknnsti«Je konfrontatics met 
recitts. 

7. \:ij en de OVLrhdd in gLval van r~chtse dr~iging. 

Een h~~l konkr~~t punt wJar wc over no~tln praten is· w~t willen WL 
van de ov~rhci~ als \m door r~chts botrtigd worden ? 
Op maantlagavond •.-tas h~:.. t zo dat dt riE tuss<.:n ons Ln <IL knokp 1 o<:g in
stoncJ. 
Op oinsdagmot~gèn Has .:.::n van Je argunentcn om weg te gaan Jat mensen 
n i ut \'Ji 1 den Jat JE! 11E ons kwam h~ 1 pun . 
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l~ct je in een Jcrg~lijk g~v~l Lis0n dat de overheid ons komt helpen ' 
\lil je hclt:mu~l op jL eig.::n krac.:ht V(:rtrOU\'/I . .:n ? 
ûinsung leek dG k~..;us \mar \·tL voor sto!1dcn :óf \Ie zijn r:t~t z'n allen 
bere i <.l om t ... knokk\;n, óf \Ie ')aan weg. 00 mecs,ten zagen ht·:t kc.. i hard 
knokk~n ni~..;t zitt~n, ook ni~t on van de overhciu te eià~n dat di~ ons 
zoud~n "helpen". 'Ie: zull ... n duid~lijk moet<?n k:--ijgen ho\.. \·Ie dit in de 
to~koMst naar ~~ ov~rhdOu toe willen 
11Lt is zeker Jat (.1\.. ov\..rhG~d juist vnn b~slissende invloed is ge\1eest 
op dt! ont\rikk ... ling van deze r~..;chtsa groepen in Oodav1aard. Goldberg 
heeft hen gus ti mule1~ru, ZL hebben z ~eh clau rdoor s t~cds sterker ge
voelu . Onar mo~ten WL Gol<.lb~r~ en de ovl!r~ei~ op aanspreken . r1aar 
\lilt mo~t~n t-Ie pr0ci es var. Go1 dberg ei sen ??? 
Hl.!t probh:~rn is nu.tuur-lijk , dat de overheid niet te vertrou\len is. 
Ze \'tilden ons juist \'/~gh~bbtrl, uus ll!lfs ~ls 'H~t lijkt cat ze ons 
IH.;lpen, zu11Jn ze toch buzig ?.ijn om ons dnaruit l'Jely \1...!9 te krij
Cfl.!n. l!e zul11.!n dus ter, al1e tijden onzo eigen ver<Jedi 'ïgsmaatregelen 
mo~.:tLn n '"'~n, t:n er op voor bcr\2;d moeten zijn dilt we het z~lf neeten 
opknapp~::n. 

Uit punt is 0ns ook nog ni~t zo ~Le1 diid~lijk. Een goLie diskussie 
-?!"' ovu~ zal .11isschien ~"el "lelpen. Ons is \-lel duid~lijk dat we er van 
uit tnOl:ten gaan dut \:e niet zullen Hijken. 
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