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Financiële steun? zéér welkom:
Gironummer 4592487 ten name van

die er in basisgroepen leven, bijvoorbeeld van prinsipieel
geweldloos tot uiterst militant, aan bod komen. Over hoe uit
gebreid of beperkt dit opgevat moet worden is ook binnen de
redaktie reeds het nodige afgepraat. Eensluidend zijn de
antwoorden niet, evenmin als rond een hoop andere punten.
Wel is duidelijk dat we ons spesifiek richten op basisgroe-

~
pen en mensen die op autonome wijze politiek bedrijven en
bezig zijn in de anti-kern-energie beweging.
De opzet van AFVAL is, dat het blad gemaakt wordt door
aktieve mensen. Dat is alleen mogelijk als die mensen be-
reid zijn stukken te maken, op te sturen naar de redaktie.
Het voornaamste daarvoor is het enthousiasme van iedereen,

~ maar daarnaast kan de doorstroom van informatie geholpen
worden door een uitgebreid korrespondentensysteem. Dit be

~ tekent dat er een groep mensen moet komen die, verspreid
1 over het hele land, bereid zijn zich aktief voor AFVAL in
~ te zetten. Dit kan variëren tussen het opsturen van pam-

fletten en ander aktiemateriaal tot het als speurneus op
treden, informatie uitdiepen, gesprekken houden, kortom

~ "journalistje" spelen. Alleen dan is het mogelijk AFVAL te
~. vervolgen. Omdat we ons vooral richten op aktieve mensen

en reakties een levensvoorwaarde zijn, zal AFVAL (zeker
~ in het begin) via de basisgroepen verspreid worden. Dan
1 hebben we meteen een belangrijk deel van de aktieve mensen
~ te pakken.
4 Het is natuurlijk erg moeilijk om een blad direkt vorm en
~ inhoud te geven die we met z'n allen zouden zien zitten.

He't NUL-nummer is dan ook bedoeld om een idee te iJeven wat
). volgens ons AFVAL moet. word..n_ :M<~ar ook en voo",..:!. kan h.1.er

~ voor kritiek, suggesties en dergelijke gegeven worden.
Het NUL-nummer is dus eigenlijk een groots opgezet voorstel.
Het is bedoeld om met z'n allen mee te denken over hoe en
wat van het landelijke blad verbeterd kan (en moet) worden,

~ wat weggelaten, wat persé erin. Ongetwijfeld zijn er mensen
~ die het een en ander willen opmerken hierover. Als je wilt

reageren, DOE HET DAN:
Het korrespondentie adres van AFVAL is

@

Eindelijk, daar is het dan: het nulnumm.er van AFVAL.
Volgens sommigen te vroeg, volgens anderen juist te laat.

~
Maar hoe dan ook, een nieuw blad is aan het firmament ver
schenen. Een e.1gen landelijk informatieblad van en voor
basisgroepen van de anti-kernenergie beweging.
Al geruime tijd en zeker weer na de Dodewaard-gaat-dicht
aktie van oktober 1980, doken er in de AKS verhalen op over
een eigen landelijk mededelingen blad van en voor basisgroe-

~.
pen. Helaas is het tot nu toe niet veel verder gekomen dan

. enkel plannen. Nou zijn er al een stel bladen voor anti
kernenergie aktivisten (bijvoorbeeld Onderstroom), maar een
blad dat zich uitsluitend richt op basisgroepen en hun onder
linge kommunikatie was er nog niet. Mocht het tot nu toe bij
plannen gebleven zijn, de eerste aanzetten ontstonden zo wel.
De noodzaak van een eigen landelijk blad bleek ook weer bij
de Almelo-aktie van juni 1981. De interne kommunikatie gaf
de nodige problemen en dat kan zeer vervelel~e gevolgen heb
ben. Dergelijke geluiden waren ook al gehoord tijdens de
evaluatie van de Dodewaard-gaat-dicht aktie van vorig jaar.
Het blijft moeilijk om veel basisgroepen en mensen die daar
mee verwant zijn, zo goed mogelijk op de hoogte te houden
en mee te laten denken. Al snel zijn mensen aangewezen op
kranten en televisie. Niet alleen scheppen sommige kranten
er genoegen in om anti-kampanjes te beginnen, maar bovendien
hanteren ze de unieuwswaarde tl als kriterium. Het is daarom
veelal sensatie nieuws wat ze brengen en zeker nieuws dat
erg belangrijk is voor de aktievoerders wordt niet vermeld.
Het hebben van een eigen persorgaan is niet de enige reden
voor een eigen blad. Het blijkt dat veel basisgroepen
eigenli.jk hele=.al geen idee hebben waar andere groepen mee
bezig zijn, waarom en hoe. Ook daarin wil AFVAL een rol ver
vullen.
Naast het onvermogen van de meeste andere media en de direkte
kommunikatie van basisgroep tot basisgroep is er no9 een
derde poot van AFVAL. Vanuit het landelijk overleg van
DOdewaard-gaat-dicht groepen wordt regelmatig een dik pak
papier rondgestuurd. Notulen, diskussiestukken, bijvoegsels
en dergelijke maken bet geheel tot een steeds moeilijker
door te worstelen stapel.
De uitwisseling van ervaringen is onmisbaar als we basis-
demokratie en de basisgroepenstruktuur verder willen uit- ~

denken en uitproberen.
De redaktie stelt zich ten doel om de diskussies en derge- .
lijke te struktureren en hoewel het een open blad moet worden
heeft de redaktie ook haar eigen beleid.

~';in::r.het ?;Jê~~e stromingen ~
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Leger oefent tegen kern
energietegenstanders

3

]

Onkruit Amsterdam heeft over
territoriale verdediging een
boekje gemaakt: Oorlog in
Nederland! te bestellen bij
Postbus 14688, Amsterdam.
Verder zijn er drie afleve
ringen versehenen van de
zogenaamde 'PMC Papers',
deze verschijnen onregelma
tig als bijlage van diverse
bladen.

Het is schrikbarend wat er
boven tafel is gekomen bij
deze ene aktie bij een klein
onderdeel van het leger,
hoeveel materiaal er bij was
dat duidelijk tegen aktie
voerders(sters) gericht was.
Nog veel schrikbarender is
het dat dit nog maar het
topje van de ijsberg moet
zijn: ongetwijfeld heeft het
leger zich ook met andere
akties bemoeid, heeft ze
meer geoefend dan alleen
Cerberus I (Cerberus 11,
Cerberus lIl?). Maar men
probeert dit soort zaken na
tuurlijk heel erg geheim te
houden. Uit wat er dan nû be
kend is geworden kun je al
leen vermoeden wat er nog
verder allemaal aan de hand
moet zijn.
Kernenergie en militairisme
blijken heel erg met elkaar
verweven te zijn. Niet alleen
ls er een duidelijk verband
tussen kernenergie en kern
wapens. Kerncentrales zijn
tlelangrijke objekten die
koste wat het kost militair
verdedigs moeten worden. En
nu blijkt het leger dan ook
al echt te oefenen in het be
strijden van kernenergiete
genstanders.

En omdat het (nog wel) te
ver gaat openlijk te trainen
in het bestrijden van deze
groepen wordt de oefening
in een internationaal jasje
gestoken: een zelfrechtvaar
diging voor de deelnemende
militairen. Hiernaast enkele
fragmenten uit het draaiboek
van de ~fening.

KONKLUSIE:
Tussen de buitgemaakte pa
pieren zat nog meer belang
rijk materiaal, enkele voor
beelden hiervan zijn: hoe de
politieke betrouwbaarheid
van militaire sollicitanten
wordt nagegaan; een oefening
waarbij een dorp wordt ge
zuiverd van verzetshaarden
en de mensen worden uitge
moord; aantekeningen over
enkele bekende linkse ne
derlanders. Dit is dan ver
der te lezen in verschil
lende brochures die hier
onder vermeld worden.
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Het leger oefent tegen kernenergie-tegenstanders.
De kerncentrale in Dodewaard werd vlak voor de
aktie in oktober vorig jaar in een vesting ver
anderd. Een groot deel van dat werk werd door het
leger verricht: pontons werden gelegd, om de cen
trale werd een ring van nato-prikkeldraad gedaan.
Ook tijdens de aktie bleef het leger aktief. Op de
Waal voeren ze met bootjes heen en weer. Het leger
is uitermate goed voorbereid op de inzet tegen de
eigen bevolking. Ze hebben er zelfs een naam voor:
territoriale verdediging.
Bij een Onkruit-aktie tegen deze territoriale ver
dedigers werden zeer veel (geheime) papieren buit
gemaakt, waaronder een komplete oefening tegen
kernenergletegenstanders. OOk bij het vervoer van
radioaktief afval van Petten naar IJmuiden hielp
het leger een handje mee.

Een deel van het leger blijft
altijd, ook in oorlogstijd in
Nederland. Deze zogenaamde
territoriale strijdkrachten
vallen onder de negen provin
ciaal militaire kommando's
(PMC's) en hebben ten allen
tijden een binnenlandse taak.
Onkruit drong op 20 mei 1981
in het amsterdamse PMCbin-...._ ..
nen en nam de hele papier-

winkel mee. ~~~.:I••
Uit deze papieren blijkt nog
eens dat het militaire appa-
raat op alle mogelijke ma-
nieren bezig is met de inzet
tegen de eigen bevolking. Ze
selekteren hun mensen op po-
litieke betrouwbaarheid, ze
oefenen erop, hUn organisa-
tie is er op afgestemd en de
militairen worden er ideolo-
gisch op voorbereid: 'het
linkse gevaar'. Vanzelfspre-
kend mogen we van hun voor
bereiding niets weten. Over-
al wordt een stempel dienst-
geheim opgezet.
Een van de buitgemaakte do
kumenten bij de aktie in Am
sterdam was het draaiboek
van de oefening Cerberus 1.
Het blijkt dat in deze oefe
ning getraind werd in het be~

strijden van de anti-kern
energiébeweging. De achter
grond in de oefening wordt
als volgt beschreven: West
land (Nederland) raakt in
konflikt met Oostland (West
Duitsland) omdat Westland
kerncentrales in het grens
gebied met Oostland wil bou
wen. Oostland stuurt komman
dots naar Westland, die be
langrijke objekten gaan sa
boteren. Dit is natuurlijk
als oorlogssituatie volstrekt
irreëel. Een oorlog tussen
Nederland en West-Duitsland
over kerncentrales die Neder
land langs de Westduttse
grens zou (willen) bouwen.
Enigzins voorstelbaar zou nog
zijn dat als Nederland kern
centrales langs degrens zou
bouwen, de duitse en neder
landse kernenergiebeweging
zich samen zou verzetten.
De bedoeling van de oefening
is heel duidelijk: legers ko
men in het oefenprogramma
niet voor. Getraind werd in
het bestrijden van groepen
van zes tot tien mensen die
sabotageplannen zouden heb
ben, en in het bestrijden
van de met deze groepen sym
pathiserende bevolking, te
gen aktie voerders (sters),
wij dus.



Tegenover de kosten die ge
maakt zouden moeten worden
indien de Dodewaard-centrale
op korte termijn zou sluiten,
staan de kosten die gemaakt
zullen worden wanneer de cen
trale door blijft produceren.
Bij normaal doordraaien zul
len er onkosten gemaakt
worden voor de aanpassing
van de veiligheid, het in
pakken van afval, tussenop
slag, verzekeringen en eind
opslag. Deze kosten lopen
dan tegen de 800 miljoen.
Naarmate de kerncentrale
langer draait nemen de inpak
en ontmantelingskosten expo
nentioneel toe.

Wat betreft de 60 miljoen ten
gevolge van het derven van
inkomsten na 1983 kan worden
gesteld dat deze kosten voor
een groot gedeelte teniet
gedaan kunnen worden door de
bestaande centrales rendabe_
ler te laten draaien. Het
verschil tussen het piekver
mogen en het basisvermogen
wordt door slUiting van de
centrale te Dodewaard imaers
groter.

Aan~zien er momenteel in
Nederland een over-capaciteit
is aan energie-opwekking en
het energieverbruik in Neder
land een dalende trend ver
toont, zou het geringe aan
deel van 0,5% dat de Dode
waard-centrale levert niet
vervangen hoeven worden. Dat
de kerncentrale te Dodewaard
is opgenomen in de basi&
elektriciteitsvoorziening
speelt hierbij geen overwe
gende rol.
omdat het vermogen van de
centrale niet hoeft te worden
vervangen, vervallen tevens
de in de nota genoemde 25
miljoen aan extra financii
ringskosten.

Naast het feit dat uit eko
nomisch oogpunt de centrale
beter nu gesloten kan worden,
blijven de argumenten die de
Dodewaard-gaat-dicht beweging
herhaaldelijk hebben gebruikt
en geldt natuurlijk dat voor
stopzetting van het levensge
vaarlijke kern-energie
programma geen prijs te hoog
is.

TROUW 20 AUGUSTUS 1981

(hanl'l)

Geertsema : Geld van
krakers en akb komt van
bankovervallen

De direktie verklaart 60% van
de door haar genoemde 660
miljoen door te stellen dat
de energie-produktie van de
Dodewaard-centrale door ande
re centrales moet worden
overgenomen. De centrales
zouden dan 400 miljoen extra
aan olie moeten uitgeven.

Naar aanleiding van de door
de direktie van de Dodewaard
centrale geschreven nota met
betrekking tot de kosten van
sluiting van de kerncentrale
te Dodewaard reageren de
basisgroepen Dodewaard-gaat
dicht als volgt:
De basisgroepen Dodewaard
gaat-dicht zijn van mening
dat de door de direktie ge
noemde bedragen die nodig
zouden zijn voor sluiting van
de kerncentrale uit de lucht
zijn gegrepen.

Hoewel de commissaris van
de koningin in Gelderland
geen ijzersterke bewijzen
heeft vermoedt hij dat de
kraakbeweging en de anti
kernenergiebeweging worden
gefinancierd door lui die
het gezag willen aantasten.
Als voorbeeld van een aktie
die niet door krakers en
anderen zelf gefincierd had
kunnen worden, noemt Geert
sema de aktie rond de
kraakpanden aan de Pierson
straat. Duizenden zijn uit
het land naar Nijmegen ge
komen, met de trein. en ver
bleven daar dagenlang.
Een citaat : .. a1 die mee
doeners die niks geen be
zwaren bebben tegen kern
energie en heus niet om hui
zen verlegen zitten. die
zullen ongetwijfeld niet
bereid zijn zichzelf offers
te getroosten. Dus ben ik er
van overtuigd dat het van
elders komt".: de akties
van de kraak- en antikern
energiebewegingen worden
gefinancierd met geld dat
afkomstig is van BANKOVER
VALLEN .
Dat je ook anders aan geld
kan komen zegt hij in het
interview met Televizier
ook,Voor f 2,50 kunnen
bezoekers van het kasteel
Middachten de slaapkamer
van hem en zijn vrouw zien.
Het hele verbaal kun je
lezen in het nummer van
week 20.8. '81 van het AVRO
blad Televizier.

Heb je ook een vriendje of
vriendinnetje die banken
overvalt, neem dan gauw een
abonnement op AFVAL.
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- ObjektbeveiUgi?1ff:

Een be langr>iJ'ke taak van àe
tel"ritoriaZe strijakraahten
is het beveiligen van be
langrijke objekten~ zoals
fabrieken3 energieaentrale.sl

kazernes en. dergelijken;
korrtom de voo!' het miUtai
risme onontbeerlijke steun
punten. gen duicklijk voor
beeld van een vitaal belang
rijk objekt i8 een ke17laen
tra Ze.
Kernaentpaîes zijn zulke kon
sentraties van macht en tech
no logie dat ze tegen e Lhe
prijs besahemd zulten rJOP

den. En dat dit niet alleen
in oorlog maar ook in vre
destijd het geval is hebben
we al kunnen zien rond Dode
tliaard, hoe daar' deze aentra
le militair belJeiZigd üJerod.
Zo blijkt ook in de oefe
ning Cerbe:rr"'B I objektbevei
liging aent~l te staan.
Als illustratie hiervan en
kele fPagmenten uit oplei
dingsboeken.

Petten - IJmuiden:
Tussen de buitgemaakte pa
piePen werden ook enkele
aatMijzingen gevond.en da:{;
de len van het leger daad
werkeliJk hebben geJwZpen
bij de dumping van het Fa
dioaktieve afval Petten
IJmuiden vorig jam'. Hier
bij het bedankbriefje van
de rijkspoZitie te water.



scholingsweekend

In het weekend van 16 tot en met 18 oktober wordt er
opnieuw een scholingsweekend georginaseerd. Na het
scholingsweekend over informatie wordt er nu een
weekend georganiseerd over de anti-kernenerg1ebewe
ging en basisdemokratie. Op de 'eerste verjaardag'
van het basis4emokratische model is het zinnig om
eens wat langer stil te staan bij het funktioneren
van dat model. Het is de bedoeling dat mensen die
aktief zijn in de antl-kernenergiebeweging eens iets
langer stilstaan bij de wijze waarop nu het model
in de praktijk funktioneert. De nieuwe Dodewaard
aktie is dan net achter de rug, dus vermoedelijk is
er stof genoeg om over te praten.

De duitse atoomlobby zet haar regering steeds meer
onder druk om nou eens écht voor kernenergie te
kiezen. Zo ook weer met het miljarden-tekort voor
de afbouw van de snelle-kweekreactor bij Kalkar.
In '72 werden de kosten nog geraamd op 1,8 miljard,
nu in '81 is dat al meer dan 6 miljard geworden.
De machtige elektriciteitsmaatschappijen aarzelen
om het gat te vullen : Bonn is volgens hen te
wispelturig en weet niet wat ze nou eigenlijk wil.
Een vreemde voorstel11ng Enkele tientallen zijn
van zaken gezien het optre- weer op een grove manier
den van de politie tijdens afgetuigd tijdens de opbouw
de Kalkar-aktie van juli van eeA anti-atoom-dorp.
en gezien het feit dat ze dit gebeurde zowel in het
kosten noch moeite spaart weekend van 23 juli als
om de beweging tegen kern- ook later in de week.
energie onder druk te zet- Het anti-atoom-dorp, dat
ten en te achtervolgen. volgens het aktie-draaiboek
Eind juli mochten politie tot eind deze zomer bewoond
en para-militaire eenheden moest gaan worden, had op
dan ook weer ten strijde het land van boer Maas
trekken tegen een paar moeten verrijzen.Een vast-
honderd aktievoerders/sters. berade Bonn-regering wist
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wat haar te doen stond :
met een grote poli tie-maeht
daar een stokje voor steken.
Dagenlang hebben ze de we
gen rondom het bouwterrein
hermeties afgesloten.Bouw
materialen en persoonlijke
bezittingen werden in be
slag genomen.Ret geplande
muziekfestival,waar overi
gen~ wel een vergunning
voor was. werd eveneens ver
hinderd. onderdelen van het
muziekpodium werden even
een~ in beslag genomen.
De reden waarom de duitse
overheid en anderen de bouw
van het anti-atoom-dorp bij
Kalkar op deze smerige ma
nier heeft verhinderd, is
de angst die ze hebben dat
de beweging tegen kernener
gie aan kraclit wont.De be
zetting van boorplaats 1004
bij Gorleben is een harde
les voor hen geweest. In een
maand 1ater werd daar (mei
1980) het Freies Wendland
Republik gesticht.Met de
bezetting van het terrein
en de opbouw van het dorp
heeft de AKB veel aan
kracht en vertrouwen kunnen
winnen.De solidariteit met
deze aktie was bijzonder
groot. Met name van de
plaatselijke bevolking. Die
kwam met duizenden naar
het Freies Wendland om te
kijken en te helpen met de
opboUW. De bouw van een
protest-dorp op bet land
van boer Maas moes t daarom
koste wat het kost verhin
derd worden.
Ook in Dodewaard llOet er
een anti-at~dOrp op de
toegangswegen van de cen
trale opgebouwd worden.om
de blokkade te verstevigen
(nuttig bij een eventuele
ontruiming) en Olll de blok
kade wat meer leven in te
blazen : met een dak boven
je hoofd is het aangenaam
vertoeven.En. niet op de
laatste plaats. om onze fan
tasie en enthousiasme te
gebruiken voor de opbou"
van een leefbaar dorp om
daar desnoods (als de cen
trale niet direkt wordt
stilgelegd) langer dan een
week te blijven.
Maar ook in september zal
het dorp niet vanzelf uit
de grond rijzen.Anderen
zullen in september klaar
staan om de bouw van een
protest-dorp te verhinderen.
In Kalkar bleven we het
antwoord schuldig, in sep
tember moeten we een ant
woord hebben!

InfomaUe die slechts een
Beer kleine groep mensen
bereikt, en wegens de hoe
1)eetheid door een nog ktei
nBr<e groep geZegen 1ûOPdt.
In Afval Bal deBe papier
berg tot een handBaam en
Zeesbaar fonnaat terugge
bracht worden, waarin al
teen as be langrijkste
saken staan. Op 0038 ma
nUl' bJordt een betere
kontro Ze op wat het Laruie
UJ1< Ol)epleg Met mogelijk.
Afva~ is dus beB list niet
bedbe~d ats een huisorgaan
van het Landelijk OVerleg
maar aZs bÜl.d voor dB basis
groepen.
Wie wil helpen in een rodid+
groep tijdens de aktie-week?
Bellen naar Inga: 030-715015
/319595.
Arnhemse dBm01'l8tratie van 26
september 81: voorlopig plan
verzamelen om 14.00 uur op
het CS te Arnhem. via
Utreehtseweg langs de POEM
naar het Kema-terrein.
Willen alle basisgroepen
een tientje overmaken naar
giro 4176911. ten name van
de Gelderse Stroomgroepen
Nijmegen o.v.v. DGD t net
als vorig jaar.
Over het hoe en waarom van
de per8groep~ een beeld van
de per.groep door de pers
groep:
+ de persgroep kan ertoe bij
dragen dat een aktie een ver
bredende werking kri jgt,
doordat mensen, die niet vis
basisgroepen betrokken zijn
bij akties tegen kernenergie
toch ingel1eht worden door
de media.
+ door een persgroep in te
stellen wordt een bepaalde
groep mensen aanspreekbaar
voor wat er in de kranten
wordt gemeld. Er is een ze
kere kontrole op datgene wat
naar de aedia gaat.
+ omdat de persgroep bestaat
uit een vaste groep mensen
kan er een beleid gemaakt
worden.

Notulen Dode
waard 19 juli

DODEWAARD

We willen graag vat). te voren
weten hoeveel mensen er op
het weekend kolllen. Je kunt
je opgeven door onderstaand
strookje op te sturen naar1
Wilma Wolfs, Anna Paulowna
laan ij te Breda.
Definitieve informatie volgt.

Aanmelden

Proktisch

De kosten zullen waarschijn
lijk f 60.- per persoon be
dragen. Hiervoor krijg je
onderdak voor twee dagen.
maaltijden en een informatie
tnapje. We proberen subsidie
te krijgen zodat mensen met
weinig geld voor de helft van
de prij s mee kunnen doen.
De plaats ergens midden in
het land wordt nog bekend
gemaakt •

î8 Oktober 10.00:
samen: bespreking van ver
schillende opvattingen over
ba.isdemokratie en diskussie
daarover. Diskussiepunten
vat). zaterdag worden terugge
haald.

13.30:
themagerichte groepen: boe
ga je in de toekomst met het
basisdemOkratische model om
in je eigen basisgroep,
plaatselijk. landelijk. bij
het opzetten van akties. en
ga zo maar door.

16.00 - 17.00:
gezaaenlijke afslUiting.

KALKAR

feest.

De Opzet

16 oktober 20.00:
kennismaking en film over de
Dodewaard aktie 1980
17 oktober 10.00:
bespreking opzet van het Bcho
lingsweeknend, indeling in
subgroepen waarin besproken
wordt hoe mensen aktief zijn
in de energiebeweging en of
basisdemokratie stimulerend
of remmend werkt op de akti
viteiten, of waarin al groe
pen worden ingedeeld naar
aanleiding van onderwerpen
uit de diskussiestukken.

14.00:
iedere groep doet verslag
van het gesprek, uit die
verslagen worden centrale
diskussiepunten gehaald.

20.00:
subgroepen: wat versta je nu
onder basisdemokratie?

22.00:

Voorlopig PI>ogPamma

Tijdens dit weekend willen
we ons bezig houden met de
volgende vragen:
- Hoe heeft de energiebE!'we
ging tot nu toe geopereerd,
hoe is het idee van basis
demokratie, hoe zijn we
daarop gekOlIlen?
-Wat is nu eigenlijk basis
demokratie • welke uitgangs
punten zitten daarachter?
- Roe heeft het basisdemo
kratische model het &tgelo
pen jaar gewerkt?
- Wat betekent het om basis
demokratisch te werken in de
basisgroep. in plaatselijk
en landelijk overleggen?
Deze vragen willen we aan
bod laten komen tijdens bet
weekend.
Het is de bedoeling, dat het
uitwisselen van ervaringen
en diskussie daarover cen
traal staat. maar de defini
tieve vaststelling van on
derwerpen kan pas plaats
vinden aan de haBd van de
door deelnemers op te sturen
diskus8iestukken.
De deelnemers/sters aan het
weekend ontvangen van te
voren een lnformatlemapje
waarbij de eerste twee vra
gen alvast wat uitgewerkt
worden.
Deze opzet is voorlopig. Heb
je nog ideäen, aanvull ingen
of veranderingen stuur ze dan
voor 7 september naar Wilma,
(adres zie onderaan). De
definitieve opzet wordt half
septembér rondgestuurd.







8
--- + door een persgroep in te

stellen wordt voor een ze
kere herkenbaarheid naar de
pers toe gezorgd. Op die
manier is het mogelijk snel
ler en beter te reageren op
onze tegenstanders in de
media.
Kontaktpernonen voo!' de lan
de"tijke mobilisatiekrant:
Pieter Lammers, Vereniging
MilieUdefensie, Postbus
20050, 1000 H8 Amsterdam, en
Rob StOJllphorst, Willemsweg
77, Nijmegen.
In Amsterdam ls een t.V.
piraat bereid zendtijd te
besteden aan de DGD-aktie.
Mensen die mee willen werken
aaD deze uitzendingen kunnen
kontakt opnemen met Fred
Gersteling 020-175348.
Pestivalte~in: Verzamenlen
bij het NB-station Zetten/
Andelst op zaterdag (tijd
stip wordt nog bekend ge
maakt). Dan te voet/per
fiets naar de kerncentrale.

Het terrein wordt dan in
gericht.
Geef door via 04490-21648
en 24803 wanneer jouw basis
groep zelf voop voedsel
zorgt. De onkosten, zoals
inkoop voedsel, buur grote
tent komen ui t de DGD-pot
en de winst vloeit daar
weer in terug.
Zaterdag, zondag en maandag
avond van 6 tot 11 uur een
popfe8tival met groepen als
de veulpoepers, Bots, Pro
loog. Willen de akti'egroe
pen nog op zoek gaan naar
muziek- en toneelgroepen
die tijdens de aktieweek
in Dodewaard komen spelen?
Onkosten worden vergoed.
Kontaktpersonep: Annelies
08872-2362, Baskia 030
948593, Kees 080-237069.
Affiahe DGD is te bestel
len vis postgiro 2018834,
ten name van Jaap Loeve,
van Ostadestraat 321,
Amsterdam, prijs 40 cent.

op te laten om de helicop
ters tegen te houden,die de
bevoorrading verzorgden,
maar dat mislUkte.Wel werden
draden van bet beveiligings
systeem doorgeknipt en een
aantal apparaten voor nader
onderzoek meegenomen. Een
poging om een straatdiskus
sie in Almelo op te zetten
mislUkte. Almelo zelf bleef
zelfs verschoond van leuzen
tegen de UeN,alleen bij de
fabriek was een enkele leus
op straat gekalkt.Ook het
restaurant Maatveld? van
waaruit de werknemers van de
UCN met bussen naar de fa
briek werden vervoerd,is
ongemoeid gelaten. Dat moet
in Dodewaard anders:
In Dodewaard is het de bedoè
ling om naast de blokkade
door middel van een anti
atoomdorp, bij de centrale
een groot informatie- en ge
zelligheidsterrein te openen
waar met veel muziek,toneel,

kinderopvang.
Kortom genoeg o. breeduit
maatschappelijk te discus~

sieren.
MaaJ'ldag 21-9
Atoomlobby-dag.Door aktles
en aktiviteiten zal duide
lijk worden gemaakt wie de
leden van de atoomlobby
zijn en wat hun rol is bij
het in stand houden van kern
energie.
Dinsdag 22-9
Elektriciteitsdag.Akties
en aktiviteiten bij en met
betrekking tot de elektri
citeitsbedrijven, de aan
deelhouders van de GKN
(de eigenaresse van Dode
waardcentrale).
Woensdag 2$-9
Kernwapendag.Akties en ak
tiviteiten om de relatie
kernenergie-kernwapens
duidelijk te maken en om
het verzet tegen de (kern)
bewapening te versterken.
Donderdag 24-9

dodevvaard gaat

(joost)

werden nog
om vliegers

juist de autonomiteit van
de basisgroepen, op elk ge
bied, voorop stelt.Door ge
sprekken tussen de basis
groepen en door rekening tè
houden met anderen (en daar
ook vertrouwen in te hebben)
,kan een ander soort aktie
ontstaan, dat aansluit op
een andere wijze van leven.
Een leven, waar de mens niet
vervreemdt is, omdat elders
ver weg beslissingen worden
genomen, waar hij soms de
zin zelfs niet van begrijpt,
maar waar hij in ieder ge
val geen invloed op kan uit
oefenen.Het is een vervreem
ding, die bv ook optreedt
bij de arbeider aan de lopen
de band (doch niet alleen
bij deze mens), die slechts
een onderdeeltje van het
eindprodukt ziet en niet
meer bij de produktie in
zijn geheel betrokken is.
Sommigen proberen dit te
doorbreken.Een groep Amster
dammers heeft tijdens de
blokkade in Almelo een prik
aktie uitgevoerd tegen het
hoofdkantoor van de UCN in
Den Haag.Verfbommen tegen
de muur en door de ramen.
banden van auto's van bevei
ligingsbedrijven kapot,
sloten dichtgesmeerd en on
danks de bewaking niemand
gepakt.
Bij de blokkade
pOGingen gedaan

De aktie in Almelo was weer
een grootschalige aktie :
alle aandacht was gericht
op de blokkade, waardoor
niet alleen de fabriek.
maar ook het iniatief van
de enkeling geblokkeerd
werd. Dat is onbegrijpelijk.
Men zou menen, dat de fi
losofie, die vele kernener
gietegenstanders aanhangen,
zou doorkl inken in de ak
tie.Die filosofie is ge
richt op kleinschaligheid.
waardoor men niet meer zo
overheerst kan worden door
moeilijk te kontroleren le1
dersgroepen.Deze komen
echter niet alleen in de
industrie of politiek voor.
maar ook in de AKB.De gang
van zaken in Almelo wees
daar evenzeer op als de
gang van zaken in Dodewaard
in oktober vorig jaar.De
regelneven konden door de
grootschalige opzet van de
aktie vrijwel alle iniatief
van de basisgroepen ver
nietigen.
De kleinschalige denkwijze
kan zich op vele manieren
uiten.De pijp en nog enkele
andere basisgroepen hadden
hun eigen drank- en eet
voorzieningen, maar de
meesten vertrouwden op de
centrale voorziening in de
centrale tent.In mijn ogen
een aantasting van het idee
van de basisdeaokratie. dat

Om meer kracht te ontwikkelen zal de komende aktid .chtToeleveringSdag.Akties. en
van 19 t/m 26 september tegen de kerncentrale te I aktiviteiten om de rol van
dodewaard anders moeten verlopen dan de pas afge- de bedrijven, die materiaal
lopen aktie tegen de ultra-centrifugefabriek in aan de atOOll-industrie le-
Almelo .. Daarbij bedoel ik niet, dat ik niet begrijp veren, duidelijk te maken.
dat er mensen op de blokkade waren, die nog steeds Zonder toeleveringsbedrlj-
op een vriendelijke manier met de politie praatten alternatieve energie,llemo- ven geen kernenergie.
zelfs nadat verschillende mede-aktievoerders door bedrijven etc. gediskussierd Vrijdag 25-9
de politie hardhandig behandeld waren. Blijkbaar kan worden over kernenergie. Akties en aktiviteiten
zijn er nog steeds mensen, die vinden, dat een Daarnaast moeten vele aktie. tegen de produktie en dum-
politieman in een ge'10on uniform wezenlijk ver- in het land de macht van de pingen van ,al dan niet
schilt van een politieman in een M.E.-uitrusting, ARB tonen.Die akties zullen radio-aktief,giftig afval.
die er - soms met plezier - op los ramt. juist uitgevoerd moeten Zate~ 26-9

worden door mensen,die niet Massale demonstratie als
in Dodewaard kunnen of willen afsluiting van de aktie-
komen, door de thuisblijvers. en blokkadeweek, in Arnhem
En er zijn velen, die wel langs de Arnhemse instel-
aktie willen voeren, maar lingen.Begin om 14.00 vanaf
geen zin meer hebben te blok- het centraal station in
keren, of die domweg geen ArnJlem.
tijd hebben om te blokkeren. Iedereen kan zijn eigen
Het programma ziet er als keuze maken en zo eigen
volgt uit: iniatief ontwikkelen 011 de
Zaterdag 19~9 centrale te sluiten, waarbij
Massale demonstratie naar de hij of zij zich bij een
kerncentrale in Dodewaard. aktie gesteund weet door
Begin om 14.00 vanaf bet sta- andere akties op die zelfde
tion ZettenlAndeist. dag in het hele land.Een
Vanuit de demonstratie zul- grootschaligheid, die is op-
len op ·de toegangswegen naar gebouwd uit kleinschalige
de centrale anti-atoomdorpen akties, waarbij het iniatiet
gebouwd worden.Deze dorpen van de enkeling,of een basis-
dienen,behalve als verster- groep geheel tot zijn recht
king van de blokkade' s,ook kan komen.
als plaats om te kunnen
wonen.De blokkade's zullen
een hele week duren.Bouw-
materiaal en tenten mee-
nemen.
Zondag 20-9
Verdere opbouw van de antl
atoomdorpen.Met de manifes
tatie die de hele week gaat
duren wordt begonnen.
In die week zullen optreden
o.a. Proloog.Veulpoepers,
Diskus ,Bruinwerk. Drukwerk,
de Ex.GL'l'wee,Projekt '&0,
Werk in Uitvoering, Amok.
Daarnaast memo-bedrijven,
alternatieve voeding en
-energie,films.video,work
shops ete.Nlet podiumgebon
den groepen treden m.n. bij
blokkade' s op.Tevens is er_~ "'l""-== ~



Jente

vanIn de ban
Almelo

(fred)

goed bezocht.Buiten studen
ten die als inleiding op
Amsterdam rondleidingen
kregen in de grote Keyser,
waren aanwezig:NRC,NOS
journaal,Het Parool.Avro's
radiojournaal,Brabant Perst
Arnhemse Courant,Vara's
Dingen van de Dag,Alg.Dagbl.
deWaarheid,Volkskrant,Ref.
Dagblad,Het Vrije Volk,ANP
en VMD en Wise.
Daarnaast kwam halverwege
jonkheer de Braauw binnen
zetten die zonodig zijn
verontrusting en die van de
stuurgroep over deDgd-op
stelling kwijt moest.Aan de
ene kant wel leuk dat hij er
waS,maar het betekende uiter
aard dat dat ook ten koste
van onze publiciteit zou
gaan.Aan het eind van de
conferentie waarvan ik nu
nog onvoldoende weet om
te zeggen waar uiteindelijk
wel of niet goed door ons
ge(re)ageerd iaJkondigden
we ook de eerste decentra
le aktie n.l. in Rotter
dam aan.
Daags na de conferentie
werden we ineens gebeld
door een journalist die ons
confronteerde met de uit
spraken van Geertsema
die toch echt met vakantie
schijnt te moetenJwant
ook hij zou toch moeten
weten dat we nog niet tot
bankovervallen zijn overge
gaan.We hebben op deze aan
tijgingen gereageerd door
i.s.m. krakersbeweging aan
te kondigen dat we overwegen
om juridische stappen te zul
len nemen.

haar Hoeveel mensen zullen er
bij de volgende"blokkade
van een kerncentrale nog
op komen draven? De meesten
beginnen in de gaten te
krijgen dat de resultaten
wel erg mager zijn, en dat
"blokkade" een wel erg
weidse naam is voor dit
soort aktie.
Bij de eerste personeels
wisselihg werden de blok
keerders nog weggesleept,
bij de tweede werd er met
een geramd (de eerste ont
ruiming duurde anderhalf
uur en daar werd het per
soneel zenuwachtig van) en
bij de derde poortontruI
ming leefden de afgeloste
ME-ers van het UeN-terrein
zich wat uit op de demon
stranten. gezonde ontspan
ning.
Geweldloos verzet is alleen
zinnig met een tegenstan
der die zich aan de regels
houdt.Déze is duidelijk
schizofreen.Foto's in de
krant van een brave platte
pet die een tent helpt op
zetten,terwijl een dag la
ter ME met 400 man uitrukt
en een 30 zittende inge
haakte betogers in elkaar
mept.lntUssen bij ieder hek
2 platte petten,die gezel
lig diskussiören met blok
monstranten, toevallig????
ook allemaal tegen kern
energie zijn, en het voor
al geweldloos willen houden.
Hebben blokkades van een
paar dagen, die steeds,als
het nodig is, even opge
ruimd worden. enig nut ?
Om het nog maar niet te heb
ben over dat stel halfzachte
makro-chaoten dat zich op
werpt als aktieleiding en.. :.ci8...:f!'" -er zelfs niet in slaagt een

;.a:~_:s.~~~~~~~ _

[\ ~-(\ -~: .,' ~ (f ... ,,--h,erover nog veel meer, \ S ~'- .~i: ::o::d:::e:~c~e:~:~:a~~~:• leven.
de OVerheid. werken de het ~er te bilden. Licht Belangrijk is denk ik wel,
blokkade-dorpen in ons mater alen als andbouw- dat we zo vroeg mogelijk
voordeel. Een blokkade van plastic en bam ~stokken beginnen met het per basis-
zittende mensen is voor de zijn hiervoor h meest groep verzamelen van mate-
M.E. vrij gemakkelijk en geschikt en bovendien ge- \ riaal, en het doorgeven
snel te verwijderen (zoals makkelijk mee te nemen. ,van ideeeän hierover. Dan
we een tijdje geleden bij Toch is het ook verstandig kunnen we in september
de aktie in Almelo hebben om een aantal bouwsels (in niet alleen een funktioneel,
kunnen zien). Een blokkade ieder geval aan het begin maar ook een mooi en fanta-
met vaste bouwsels op de en einde van de dorpen) sierijk anti-atoomdorp
weg is moeilijker op te van zwaarder materiaal te bOUwen.
rQllen. De M.E. heeft min- maken. Je voorkomt zo, dat
der mogelijkheden om in de dorpen bij overheidsop-
gesloten formatie op te treden in enkele minuten
treden en ook wanneer ze platgereden worden. Voor
kans zien alle mensen te deze verzwaarde huizen zou
verwijderen is de weg nog je bijvoorbeeld kunnen
niet vrij. De blokkade denken aan stevige balken,
wordt zo ook effektiever. planken en/of steigermate-
De blokkade-dorpen, die zo riaal. Het hier en daar
dicht mogelijk bij de cen- metselen van muren over de
trale moeten komen te staan, weg kan het blokkerend
kunnen van de meest uiteen- effekt nog bevorderen~

lopende materialen gemaakt Dit zijn zo maar een paar
worden. ideeän over deze nieuwe
De meeste bouwsels hoeven vorm van blokkeren. Met
alleen bescherming tegen een beetje fantasie valt

woensdag 29 juli is er een
nieuw persbericht verstuurd
naar aanleiding van het rap
port waarin de direktie van
de GKN beweerd dat sluiting
van Dodewaard 660 miljoen
gaat kosten. Helaas wilden
we snel zijn en zetten die
handel op de band van het
A.N.P•• Achteraf blijkt dat
het ANP-Den Haag dit niet
heeft doorgezonden, terwijl
het ANP-Arnhem dit wel ge
daan zou hebben. Dus dan
maar (ietwat mosterd na de
maaltijd) later naar de
pers zelf gestuurd. Dit be
richt leverde niet veel
publiciteit op.
Hierbij gaat ons laatste
persbericht n.a.v. de pers
conferentie van 19-8 in de
Grote Keyser in Amsterdam.
Het was onze bedoeling om
vooral de decentrale akties
wat meer in de publiciteit
te krijgen. Dit lukte niet
OP de vorige persconferen
tie, waarschijnlijk door
het gemis aan voorbeelden.
Deze persconferentie werd

vorig jaar voor zeker
helft bijgedragen aan
weidshysterie rond de
Aan de andere kant is de
pers ook geschrokken van
eigen overdrijvingen.

Huizen zijn in de eerste
plaats om in te wonen. Dat
geldt ook voor de bouw
werken van bet anti-atoom
dorp in Dodewaard. De dorpen
op de toegangswegen van de
centrale zijn er om aan de
mensen die blokkeren een
water- en windvrij onder
komen te bieden. Zeker in
ons land is een bescherming
tegen de grillen van het
klimaat geen overbodige
luxe. De blokkade moet meer
worden dan een plek waar je
verkleumd en verregend
tegen rollen prikkeldraad
zit aan te staren. Dat is
voor enkele dagen wel vol
te houden, maar niet een
hele week. Wanneer het
mogelijk is de blokkade
meer inhoud te geven, door
dat er beschutte ruimten
zijn waar je kunt zitten,
koken en slapen, dan zal
de blokkade een stuk effek
tiever (en gezelliger)
zijn.
Ook bij een eventuele
poging tot ontruiming door

Vanaf juni draait er al een
pers groep. Een eerste pers
verklaring heeft al in de
landelijke notulen gestaan
evenals het verstuurde ulti
matum. De reakties van de
pers hierop waren nogal lauw.
Het kwam slechts in een deel
van de landelijke pers en dan
nog als kleine berichtjes op
pagina zoveeL
Daarentegen leverde de pers
conferentie en de daarbij
behorende persverklaring
meer publiciteit op. Wel was
de ene krant of weekblad er
sneller bij dan de andere J
soms zat er wat vertraging
in. Op de conferentie waren
de meeste landelijke dagbla
den aanwezig, opvallend af
wezig waren "de Waarheid" en
"de Groene". Deze conferentie
die in café "de Engel" in
Dodewaard werd gehouden was
redelijk geslaagd. Wel blijkt
dat het belangrijk is om de
verschillen met de vorige
Dodewaard-aktie te benadruk
ken. De pers heeft nogal de
neiging om de aktie te zien
als een van de inmiddels zo
veel gehouden blokkade's.
Van de aktie te Almelo waren
ze niet zo erg onder de in
druk. Op die persconferentie
zijn we er wel in geslaagd
om een belangrijk verschil
met de vorige aktie name
lijk de bouw van een anti'"
atoomdorp, over te brengen.
De pers is nog niet gestort
op het geweldsvraagstuk.
Hier en daar wordt wat
voorzichtig gevist, maar
daar blijft het voorlopig
bij. Een reden hiervoor
kan zijn dat van overheids
wege nog geen boe of bah is
gezegd. De overheid heeft

Bouw je eigen huis·
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Trudi van Tilborgh

daar alle medewerking zal
verlenen. Door verontruste
burgers is er al enige
druk uitgeoefend op de
plaatselijke overheid.om
toestemming te geven voor
het organiseren van een fes
tival op eenbepaald terrein,
De burgemeester heeft ons
ui tgenodigd voor een gesprek
waar dit ongetwijfeld ter
sprake zal komen,
Wat gaat er allemaal op
dit festival-terrein komen?
In grote tenten is er iedere
avond tussen 18.00 en 23.00
uur een vast festival-pro
gramma met muziek en theater
groepen zoals de Veulpoepers
Proloog. Diskus. Bruinwerk ,
Drukwerk,de Ex,GLTwee,Pro
jekt 'SO,Werk in Uitvoering,
Amok en nog vele anderen.
Verder komen er stands die
informatie geven over mens
en miljeuvriendelijke on
dernemingen,over alternatie
ve voeding en alternatieve
energie. waarvan er ook enke
le gedemonstreerd worden.
Er is kinderopvang. er zijn
films. video. workshops.
sport en spel en treden er
allerlei niet-podiumgebon
den muziek- en theatergroe
pen , clowns en akrobaten op
Er is een voedsel tent , waar
je 24 uur per dag voedsel
en informatie kan krijgen.
Ten aanzien van de blokkade
zijn de voorbereidingen op
gang. Voor de bouwsels van
het anti-atoomdorp bij de
blokkades, wordt overal
materiaal verzameld.
KONTAKTEN MET DE OVERHEID
Op het laatste landelijk
overleg hebben we de uitno-
di ging voor een gesprek met
B & W van Dodewaard,bespro
ken. erin toegestemd en
voorgesteld om op 26 augus
tus te praten. Daarnaast heeft
alleen de CDA-fraktie (zij het
negatief) gereageerd op onze
brief mbt het ultimatum.
Ook niet die partijen die de
bestrijding van kernergie zo
hoog in het vaandel hebben
staan.Ook de drie betrokken
ministers hebben niet gerea
geerd.maar wij wachten af tot
de derde dinsdag van septem
ber als een aantal basisgroe
pen naar Den Haag komen,om
het antwoord uit de mond van
de koningin te horen .•...
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afval in zee gedumpt worden
daar is immers toestemming
voor gegeven door de kroon,
tot groot genoegen van Min.
Ginjaar van Volksgezondheid
en Miljeu~ die zich door
deze uitspraak in zijn beleid
ondersteund voelde.Tijdens
de dumpingen zal natuurlijk
aksie gevoerd wodren, maar
ook tijdens de afvaldag
wordt hier aandacht aan
besteed.
Bovendien is er kontakt met
allerlei gif-kommitees om
ook rond de problematiek ivm.
chemies afval. &ksie te voe
ren.
Zate~g - Massale Dsmon-

stl'atie
tegen de Arnhemse In
stellingen.
De Arnhemse groepen bereiden
de afsluitende demonstratie
voor met steun van leden van
LEK en VMD.De demonstratie
begint om 14.00 bij het cen
traal station in Arnhem en
zal via de binnenstad naar
de Arnhemse Instellingen
gaan.De route loopt ook langs
de gebouwen van PGEM (aan
deelhoudster GKN).SEP en
het terrein van de KEMA.
waar radio-aktiefafval be
graven lag en waar.met
enige medewerking hunner
zijds, ook een lekkend
riool met radio-aktief af
valwater te bezichtigen is.
Omstreeks 13 september
rolt er in dit kader een
uitgebreide brosjure over
het doen en laten van de
Arnhemse Instellingen van
de pers.
Deze temadagen komen ook
rond de Dodewaard-centrale
ter sprake.We willen in de
buurt van de centrale een
festival organiseren.Daar
voor hebben we al een ter
rein op het oog en we ver
wachten dat de overheid

Dinsdag - EZektriciteitsdag
Op deze dag wordt de g1ro
blauwaktie extra gepropa
geerd.Er komen akties bij
verschillende bedrijven,
waarvoor al een aantal plan
nen klaar liggen.ln Leiden
is het draaiboek al kant en
klaar.
Onder het motto "Geen atoom
stroom voor Amsterdam" trek
ken op die dag mensen de
weilanden rond Amsterdam in
met ijzerzagen om de hoog
spanningsmasten die deze
stroom vervoeren,aan te
pakken.Ook gemeentelijke
overheden zullen niet onge
moeid worden gelaten. zoals
bijvoorbeeld in Breda.
Woensdag - Kel'rlliJapendag
He~ is de hele week al vre-

_~desweek.maarmet name op
deze dag worden schuilkelders
het aksie-objekt, om de
nauwe verbondenheid tussen
kernenergie en kernwapens
aan te geven,In OSS.Rotter
dam en nijmegen zijn al
aksie-plannen.Schuilkelders
waarin Provinciaal Militai
re Commando's een plaats
hebben, genieten de voor-
keur.
DorukPdag - dag van de

Toe leveringabeàrijven .
Hierbij kunnen we vermelden
dat we "toeleveringsbedrij
ven" breed zien,maar in
verband met het verrassings
effekt willen we hier lie
ver niet te konkreet worden
Vl'ijdag - Afvaldag
In september zal waar
SChijnlijk weer radio-aktief

InvuUing van de Akeie-Week:
Zoals gezegd zijn er ver
schillende aksie-dagen, on
der het motto "Dodewaard is
overal" .Om een idee te geven
van de invulling daarvan
sommen we hier enkele punten
op:
Maandag - AtoomZ.obbydLzg
Wetenschappers. politici en
mensen uit het bedrijfsleven
zullen op een andere manier
ter verantwoording worden
geroepen.Zo zullen Kistema
ker en Geertsema ongetwij
feld bezoek krijgen.Ook de
energie-multinationals zul~

len daarbij niet vergeten
worden.

Persverklaring
Bijgesloten vindt u een exem
plaar van onze energie-krant
Met deze energiekrant, die
een oplage heeft van 100.000
tot nu toe, gaat de tnfor
matiekampagne in het kader
van de komende Dodewaard
aksieweek van 19 tot 26 sep
tember van st~t.Verschll
lende basisgr~pen gaan
zich de komen e weken bezig
houden met he geven van in
formatIe op S olen l in br
drijven en in e wi1ken.(Ook
dit jaar wee een nI;bilisfa-

tie-affiche). 1 1

--- behoorlijk terrein van de
gemeente Almelo te krijgen.
Een paar toiletwagens kon
den er evenmin af.Dit nog
afgezien van al het gezeur
over wel of geen muziek in
de grote tent wegens ge
luidsoverlast voor de sla
pers.Na Dodewaard volgde de
kater. Almelo was een kom
plete afgang. Wanneer gaat
de anti-kernenergiebeweging
eindelijk zijn welzijnswer
kersafkomst eens verlooche
nen en komen tot een effek
tieve manier van aktie
voeren 11
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