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geen kruisraketten

maar amerikaanse vliegtuigen met atoomtaken
Niet all een kenx::entrales leveren een gevaar op voor volksçe
wIldhei d en milieu . enk e xp.lcderende kerrwapens kunren grote
schade aanridlten. Het nag een w::mde r heten, dat Eu:ropa
tot 0Clg toe voor een dergelijke rarrp gespaard i s gebleven,
meer op zichzelf i s dat uiteraard rog geen reden voo r opti
mi.srre. Want de voorui tzichten zijn nie t erg hoopqevend , De
arsenalen voor allerlei vernietigingsmateri aal puil e n uit en
re onderlinge betrekkinge n tussen de volkeren worden e r niet
vriendschappelij ker op . Onder die arstarrligheden is het op
treden van een v.ereldrli j de ekoranisd1e krisis net zo gerust
stellend als een l ont in een kruitvat. I n de a lgenere sfeer
van woede en wanhcop, haat en he tze spelen de ve le machtheb
be rs hun ontegri.jpelijke spelletjes net vuur . xcreon, he t i s
geen s i tuatie waarin CÈ! kans op een nukleair konflikt (al dan
niet ' beperkt ') te verwaarlozen i s .

Kenwapens vemen dus een potentdé le bedreiging, die niet min
de r verontrustend is dan het sluipende vergi f tigi..ngsef fekt van
een kenx:entra l e of cp.Jerkil19'sfabriek. En zo tereen t. en hard
nekkig als e r ak tie wordt; gevoerd cm de sluiting daarvan af te
dNi ngen , zo vanzelfsprekend en rx::x:xlzakeli jk is het ve rzet tegen
re beweperunqswedlocp in I t algeneen en de ke rrweperwedlcop in
he t bizon der. I n wezen zi j n beide produkten van de nuk Ieeäre t ech
rologie ge vaarl ijk geroeg on çoed in de gaten te worden gehouden .
Het heeft e r al le schijn van , dat alléén de ' basi s 'het gezonde
verstand q::èrengt on oorgeli . J • n

onder kontIole te knjgen . ld~e?xr:t~ tegen s lde
ties oproept bij de politiek mió'~ ~· ~" =:t::i~~~~
hel:benden spreekt vanze l f . I ' . .~...c.

rrers stelt MVM.. juist dát t aan o"~~~t m j O\"'# "'U-OO
informatie beschikken. dat; r re n die knngêf1I~' 1ifèt stil.,;
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r e d a k t i o ·n e e I 
Door AFVAL kunnen niet alleen de vertegenwoordigers/sters 
van basisgroepen op de hoogte blijven van wat er rond de 
basisgroepenbeweging gebeurt,nlélar ook de andere leden van 
basisgroepen en ~~~ensen buiten basisgroepen. Bovendien kan zo 
iedereen mee doen met diskussies over b . v. basisdeD\Okratie en 
wat te doen om Dodewaard dicht te krijgen. Om zoveel mogelijk 
mensen te betrekken bij de strijd tegen kernenergie en voor 
een mens- en miljeuvriendelijke maatschappij i s he t goed zo
veel mogelijk mensen abonnee te maken op AFVAL. 
Een bijkomend voordeel is dan dat iemand,die . een aktie wil 
opzetten,gebruik kan maken van het adressenbestand van AFVAL 
en bijv. alle mensen in zijn of haar r egio daarvan op de 
hoogte kan stellen . 

De plaatsruimte in AFVAL is beperkt. Bovendien wi llen we 
AFVAL zo leesbaar mogelijk maken. Daarom kan het soms zijn. 
dat artikel en ingekort moeten worden. Als de inkortingen in
grijpend zijn,dan zal altijd kontakt worden opgenomen met de 
schrijfmensen. weigeren van artikelen zal zo min mogelij k ge
beuren. Het kan wel zo zijn,dat wij schrijvers en schrijfsters 
vragen om hun artikel in te trekken , b.v. omdat er al vergelijk
bare artikelen staan of gestaan hebben,of om een artikel uit t e 
stellen tot een volgend nummer. 
Als in de Groene Anisterdammer van 6 januari ' 82 dan ook be
weerd wordt dat de redaktie eerst geweigerd zou hebben aandacht 
te besteden aan de aktie,die door een aantal mensen uit Amster-

vel'Volg van p. 1 zijn hand kan zetten. Bekend 
Op 12 december ' 79 be- is, dat tegelijk met het slot-
sloot de Nato-minister- akkoord over het Navo-besluit 
raad tot modernisering enige geheime afspr<Sken zij n 
'tan bet Europese kern - gemaakt. Wat stond daarin? Een 
:raketten- bestand voor de nieuw manipulatie-11liddel als de 
middellange afstand. Nederlandse bevolking de hele 
Dat was nodig, want de Russen handel zou afwijzen? 
hadden i .nmiddels een prima ra- In december 1981 is de beslis-
ket opgesteld, die heel Buro- sing opnieuw uitgesteld. Dat 
pa Jean bestrijken. Uiteraard kon ook nauwelijks anders ver-
zou de rode beer nu in de ver- wacht worden na de massale de-
leiding kunnen leeman ons we- monstratie van 21 november in 
relddeel te verwoesten, om Amsterdam. Wat daar aan kamer-
het gemakkelijk te kunnen be- zetels stond was zelfs voor gro-
zetten. Onze transatlantische te partijen de moeite waard en 
partoer had het allemaal voor- dan is het veelvoud aan sympa-
zien . ze had de Kruis- en de tiserende. thuisblijvers nog niet 
Pershing-raket klaarliggen en meegerekend. Om die demonstratie 
overtuigde haar bondgenoten kan niemand mser heen, temeer 
dat deze het perfekte antwoord daar ze harmonieus en waardig 
vormden op de Russische drei- verliep. Da.t waren geen radikale 
ging. Het 572 van die appara- relschoppers of warbÓOfdige mee-
ten zou het militaire even- lopers. Bet waren evenmin MOs-
wicht tussen de Nato en het kou-gezinde coiiiiiUIÛstische 
warschau-pakt weer he r steld staatsvijanden. Oe demonstran-
z.ijn. Bet geluk en de onscha t- ten waren zich terdege bewust 
bare waarden van het vrije van het belang van de zaak en 
Westen was andermaal gered onderschreven kennelijk de !eu-
door onze Amerikaanse wapen- zen van de gelcombineerde vredes-
broeders. beweginge.n en onderstelDlende or-
Maar het verhaal rammelde een ganisaties: 
beetje. Over het begrip 'mo- 1 - Geen nieuwe leemwapens in 
dernisering' schaq>erde Hylke Nederland of enig ander land. 
Tromp indertijd: ' moderniseer 2 - Intrekking van goedkeuring 
uw fiets, neem een auto' . Vol- Navo-dubbelbesluit. 
gens hem en anderen kon je be- 3 - Drulc op Navo-partners om het 
ter spreken van uitbreiding, besluit in te trekken. 
leeSI eska latie. Oe 48 raketten ~ massaliteit, ondubbelzinnige 
voor Nederland bleken een zwa- keuze en bet gedrag van de de
re belasting voor het budget. monstraneen betekent in feite 
Bovendien groeide de oppositie dat het protest ook een motie 
tegen de wapenwedloop, er dreig- van wantrouwen is t .a.v. de re-
de zelfs een scheuring in het geringspolitiek. De parlementa-
CDA. Oe oplossing van van Agt. riërs en bewindslieden zullen 
was geniaal: de beslissing over er ook zeker op reageren, maar 
plaatsing werd verschoven naar hoe? Door de wil van de bevol-
decelllber '81. Zo omzeild.e de king legaal te respekteren of 
regering de moeilijkheden met. door dim te manipuleren? Voor 
alle vormen van oppositie, ter- het laatste mag gevreesd worden. 
wijl de Navo-raad werd zoetge
houden met een vrijblijvende 
uitspraak . De vraag blijft 
echter of Machiavelli van Agt 
de Havo zo ge.makltelijk naar 

MODERNISERINGSPLAN 

De term modemisering mag 
worden beschouwd als JDi.slei-

dam tussen Kerst en Nieuwjaar bij de OCN gehouden is, dan 
wordt dat uit de duim gezogen. In dit nUlllllel' is een ver
slag van die groep te vinden. 

Deze AFVAL is de laatste die gratis wordt toegestuurd aan 
mensen die voorkomen op de adressenlijst van bet lande
lijk secretariaat. Dat lijkt een drastiese maatregel, maar 
vi1ft1en gulden voor 8 m111mers is niet veel • ••• 

S'l'ICHTDIG AFVAL 

Om niemand van de redaktie de dupe te laten worden van 
eventuele financiêle toestanden, is de stichting Afval 
opgerJcht. Een s t ichting i s weliswaar één van de meest 
ondemokratische strukturen die er bestaan, e n in tegen
spraak met basi sdemokratie, maar we leven nog steeds 
in een kapitalisties-parlementair-demokratiese maat
schappij, zodat we ons wel moeten beschermen. 
In verband met de stichting is ook ons gironummer ver
anderd . Ons nieuwe gironummer is 4298242 . 

1LLUSTRATIEMATER1ML GEVRAAGV 
IedeJteen cUe .teken.t, lvta.bbeU o6 6otcgM.6e..eltt VJI.I.tB e.n we 
om m<U:eM.a.al. nc:tall AFVAL op .te.. 4twte.n om On4 blad «.1:tt 
mótdeJL g!Uj~> te.. make.n. BJ..j ge..b~!.u,i_k van .<.Uu.6.tll.a.:t<.u ve/1.
me.lde..n we a.Ltijd je.. naam • A6val., po~>.ttxu. 1053 

7 00 0 88 Aml>.teltdam. 

Oe redaktie 

ding. Bet gaat inderdaad om onze machtigste bondgenoot, 
uitbreiding. Als eerste stap maar bij bidt veel o.a. voor 
om de wederzi jdse bewapenings- de onderdrukte poolse arbei-
esk.alatie te doorbreken zijn de.rs. Die in europa wel te 
dus de eisen van de de1110nstan- verstaan. Denk maar niet, dat 
ten van wezenlijk belang. Maar de russen veel mensl ievender 
de term kamoutleert bovendien zullen zijn bij bet bepalen 
een cynische strategische vi- van hun strategische plannen. 
sie, die de nazie niet zou Ze beseffen alleen beter, dat 
hebben misstaan. Want in feite het n i.et verstandig i s om er
zijn de ss- 20 en de Kruisraket over te praten. Want van de 
op maat gesneden voor een 'be- bouwers van dat soort vernie
perkt' nukleair konflikt tussen tigingssystemen kan men geen 
de grootmachten. Bet slagveld humanitaire overwegingen ver-
wordt dan Europa. Minis ter Wein- wachten. 
berger schat het aantal doden In de strijd te en die as eten 
bij zo ' n grensgeschil tussen . g pe 
de 2 en 20 milioen (2 tot 20 van kernenergie onderscheid 

tussen links of rechts, oost 
megaton-casualtiee heet dat in 
die terml.nologie) . Het zijn er 
zo weinig omdat ze de bijkomen
de schade (colla tera.l damage) 
zo veel mogelijk willen beper
ken. Dus all66n uit materiêle 
overwegingen worden een groot 
aantal mensenlevens gespaard. 
Of de rest nog kans beeft om 
lang te leven wordt niet ver
meld. 
In militaire ogen is het geen 
huiveringwekkende theorie. Bet 
is ëén van de st-rategische kon
septen. President Reagan heeft 
het persoonlijk naar voren ge
bracht als reële mogelijkheid. 
Na een fluitkonaart uit Europa 
trok hij die uitspraak in, om 
tot ieders verbazing t6ch weer 
aaet een gewijzigde versie van 
het verhaal te komen. Dit is 

of west niet van belang. En in 
dit geval kan gesteld worden, 
dat de geplande ' modernisering' 
een uitbre.iding van mili.tair 
materiaal inhoudt, die vooral 
voor West- en Oosteuropa ge
vaarlijke konsekwentles kan 
krijgen, mogelijk binnen a f 
zienbare tijd. 

BESLISSING GEBRUIK 
KERNWAPENS 

Wanneer zulke belangrijke zaken 
op ' t spel staan is de vraag 
naar inspraak gerechtvaardigd. 
Welnu, volgens minister van 
Mierlo (D' 66) hebben de landen 
waar de raketten worden opge
steld niete te vertellen over 
de inzet ervan. oe beslissing 
blijft bi.j de amerikaanse p:r:e-

Toekometig tentenkamp Soeeterberg? 
vervoZg op p. 13 
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landelijk ove .. leg laaclelijk ove .. leg 
Vergadering van 10 januari '82. 

RONDJE BASISGROEPEN 

Amsterdam. Bet stedelijk over
leg gaat regelmatig bijeenko
men. Er is een evaluatie-avond 
geweest an er is ean diskussie 
qaande over de manier ~n ak
tievoeren. 'Oe Pijp is beziq met 
het opzetten van voorlichting 
op scholen. 
str00J119roep ~ijmeqen. Men is 
bezig met een anergiewinkel en 
met een manifestatie van alter
natieve energie. 
Bemmel, Werkt samen met Elst 
en Gend over onder meer het 
vliegas-probleem. 
Grave. Nog geen aktiviteiten. 
Oen Bosch. oe basisgroep en de 
stroomgroep zijn samengegaan. 

·Er wordt aandacht geschonken 
aan de deelname van de. PNEM 
aan Dodewaard. 
Dieren . rs bezig met een huis
aan-huis aktie over de deelna
me van de PNEM aan Dodewaard. 
Oen Baa~. Is bezig met het or
ganiseren van een aktie bij het 
Ministerie van Volksgezondheid 
en Milleuhygiêne (dumpen van 
radio-aktief vaten) i.v.m. het 
Kema- afval. Ze nemen kontakt 
op met Arnhem. 
Rotterdam~ Er is een stedelijk 
milieu-overleg met een aantal 
wijkgroepen. Er komt een ener
gie- winkel. 
DOdewaard. KikkeLt de scHade
claims van de boeren af. E.r is 

basisgroepen wat te bundelen. 
Na een wat moeizame start is 
dit in december behoorlijk ge
lukt. 
Milieudefensie is bezig met 
de voorbereiding van plaatse
lijke enerqie-akties (maart). 
Amsterdam-politiegeweld-qroep, 
Deze groep is beziq geweest 
met een schaduwproces in Arn
hem. Men wil de informatie van 
de verschillende taakgroepen 
gaan bundelen. Er is hierover 
al een bijeenkomst geweest. 
Deze . stukken zullen via het 
Sekretariaat worden verstuurd. 
wageningen. rs bezig met de 
plannen van akties rond de 
komende ontmanteling van de 
onderzoeka-reaktor van het 
ITAL. Begin maart vindt er 
een transport plaats van vier 
kilo hoog verrijkt uranium 
naar Duitsland en vandaar naar 
de vs. Men probeert het mili
taire qebruik van dit goedje 
hard te maken. 
Sekretariaat: Plaatselijke 
akties ~ienen door de plaat
sen zelf gefinancierd te word
en. Er zal nog een uitzonde
ring worden gemaakt voor de 
kosten van een affiche uit 
A'dam ivm. met de amhemse 
processen. Er wordt een voor
stel g~kt (kees, Utrecht) 

f 32.000,- te verdelen, Na beoor
deling op realiteit zijn er 

een 14 of 15 aanvragen tot een 
totaal bedrag van 1 33.000,- N.a 
enige diskussie wordt besloten 
om niet nog meer geld ter be
schikkinq te stellen en de 
f 32 . 000,- evenrediq over de 
schuldeisers te verdelen. Bet 
Landelijk Sekretariaat zegt toe 
binnenkort met een alqeheel 
financieel overzicht tl\ kcaen 
van de blokkade-week. 
Zwolle. Bereidt een manifesta
tie over Dodewaard voor met 
een fototentoonstelling. 
Leiden, Bezig met de schuil
kelderproblematiek, 
Gorkuln. Bereidt een manifesta
tie-demonstratie voor, met 
name toegespitst op fascisae. 
Utrecht. rs bezig met dislws
sies ~ nieu- akties. Op 
2 februari wordt een uitqe
breid stedelijk overleg ge
houden, waar het funktioneren 
van het overleg wordt geêvalu
eerd. oe stad wordt al eniqe 
tijd met atoomzonnetjes vol
geschilderd, 
Kampen ·organiseert samen met 
het enerqie-komite een ten
toonstelling en film. Iemand 
van ben, die i.v.m. een Almelo
aktie was veroordeeld, is in 
hoger beroep vrijgesproken. 
Amersfoort heeft geêvalueerd. 
Ze gaan een eigen (geweldloze) 
lijn volgen, ze richten zich 
in de toekomst niet uitslu.it-
end op Dodewaard Gaat Dicht. 
Nijmeegse ~ is 118t 
de procesMn beziq g-st. Ze 
hebben geprobeerd de NijmeeqM 

over de deklaratie van reis
kosten van de arrestanten 
(f 2,000,- tot 12,500,-l 
Stop BorsMle en 50+ kwa:
men later binnen . 

ARRESTANTENGROEP 

HOORZITTING 
Mededeling van de advokaat 
Cee• Korvinns: 
Er is door de arrestqroep en 
de advokaten geprobeerd van 
het proces in Arnhem een poli
tiek proces te maken met Gold
berg en P'eylbrief in de be
klaagdenbank. wel werden bei-

de heren als getui gen opgeroep·· 
en, maar alle wezenlijke vra
gen aan hen werden niet ont
vankelij k verklaard. van Thijn 
baseert zijn brief aan de Twee~ 
de Kamer geheel op informatie 
van G. ~n F . Nadat duidelijk 
ge''I'Orden was, d a t in het pro
ces geen informatie omt.r.ent 
het door de overheid gevoerde 
beleid boven tafel zou komen, 
is verzocht de zitting te 
schorsen tot een kamerdebat 
deze voor de verdediging we
zenlijke feiten wel naar bo
ven zou brengen. Na weigerinq 
van dit verzoek door de recht
bank is me~~ opgestapt. 
Er is kontakt geweest met de 
vaste kamerkommissie. Met na
me de PSP ziet een onderzoek 
zitten, de rechtse partijen 
niet. Als kompromis is ar in 
de Staatscourant een oproep 
geplaatst voor i .nformatie. 
Onze advokaten hebben hier ca 
60 reakties opgehad. Boven-
dien hebben een aantal mens
en rechtstreeks naar de kom
missie geschreven. 
Ce~~ Korvinus heeft een brief 
opgesteld voor de kamerkom
missie. Veel 50 plussers heb
ben een brief geschreven, 
waarin ze aandringen op een 
onderzoek. Op 19 jan. (14-18 

uur) gaat de kommissie er over 
praten en kijken ot eea onder
zoek nodig is. 
Op 28 jan. is er een open
baar overleg met Van Thijn 
en De Ruyter, op 4 feb. (ge
rucht) een kamerdebat. 

Er vindt ean diskussie plaats 
over de vraag of we wel of 
ni~t moeite JDOeten doen voor 
een onderzoek en een hoorzit
ting. oe arrestantengroep 
vindt het voor hun hoger be
roep belangrijk • Iedere kans 
die we hebben om Goldberq en 
Feylbrief te ontmaskeren moe-

ten we volgens sommigen aan
grijpen. Anderen hebben grote 
bedenkingen tegen een zo op 
het parlemen~ gerichte aanpak. 
Bier wordt teqenin gebracht 
dat je gewoon alle middelen 
moet gebruike.n die je hebt,zonc.'ler 
je buiten-parlementaire stand
punt te verlaten. Temeer daar 
je een aantal linkse parlemen
tarters met een extra steuntj e 
in de rug veel werk voor j e 
kunt laten doen. Er wordt geen 
overeenstemming bereikt over 
het als DGD werken aan een 
hoorzitting. Wel gaan een aan
tal groepen hiermee aan de 
slag, waaronder 50 plus 

HOE VERDER MET DGD 

Nadat met de vorige twee 
aqenda-puntan een groot deel 
van de tijd verbruikt was, 
werd besloten nog een half 
uur te besteden aan het voor 
stel van Pieter Lammars en 
John Bontelez. Dit is geen 
LEK-'\IOOrstel, maar een prive 
voorstel van de onderteke
naars. ze hebben geprobeerd 
een tussenvorm te vinden tus
sen Dodewaard '80 (te veel 
sociale ko~trole) en Dode
waard '81 ( het omgekeerde). 
Verder vonden ze samenwerk
ing met alle delen van de 
Ani belangrij,k. 
rn het algemeen werd n.oqa.l 
aflteurend gereageerd op het 
voorstel tot een aletie in 
Den Baaq, Een aantal mensen 
vinden het duidelijk een stap 
terug (3 jaar geleden had het 
beter op zijn plaats ge-st) 
Men llignaleert, dat we de erva

ringen van de atqelopen twee 
jaar moeten qebruiken om verder 
te komen, al is nog lanq niet · 
duidelijk hoe. Br wordt gezegd 
dat dit voorstel hier gewoon om
heen loopt. Ben bijeen komst op 
23 jan. vindt 1DQll ~1 voorba
rig. We gaan aus niet als Lande
lijk Overleq. Pietar vindt hier
op, dat die vergadering dan maar 
misschien niet door moet gaan. 
Er wordt voorgesteld om op het 
volgend Landelijk overleq alle 
bestaande of nog te maken aktie
voorstellen te bespreken. Ben 
aantal mensen vinden het beter 
eeart algemene principes door 
te praten, daarna pas konkrete 
voorstelle n te doen. 

RONDVRAAG 
Br wordt voorgsteld, dat de 
evaluatie van de afgelopen 
blokkade weer op de agen.da wordt 
gezet. Diskussiethema's: 
geweld (looshe.id) , dreiging van 
recbt.s, het Almelo-tentenkamp. 
Verdere punten voor de agenda 
van het volgend OVerleg: 
- Bet hoger beroep van de arre
stanten etc. 
- De schadeclaims vande aktie
voerders. 
_ JIJ!VAL (eerste agenda-punt) , 
sommiqe mensen vinden dat dis
kussiestukken engekort en enge-· 
censureerd 
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SERIE:B·ASISGROEPEN IN BEELD BASISGB.

WERKGROEP KERNENERGIE
Dit gesprek vond plaats op 6 januari 1982. Met de eerste voet
over· de dreIlpel van de woning van Bà> en Carla waren de Star
reporters van Afval, Hanns en Hans, al vendJ<keld in een felle
diskussie over het Almelo - initiatief tussen kerst en nieurrJo
jaar van 7 l\msterdamse bezinneJ:s.
Uiteraani is het niet bij deze diskussie gebleven, al gaai
werd gepraat over het ontstaan van de 'Iiel:kgroep, hoe het lan
delijk overleg van !JodewaaJ:d Gaat Dicht te manipuleren valt,
het LEK - voorstel au in Den !laag te gaan éIeIlDnstreren, over
nieUlll'e akties enz.

Een felle sneeuwjacht teisterde het dertienjarige automobiel
tijdens de rit over de Siberische ijsvlakten van de Zuiderzee
polders. Na een anderhalf uur durend gevecht tP.gen zware ijs
gangen en tonnen zout op de voorruit, kwamen we doodmoe van
het krabben en ijskoud aan in de woestenij van Emmeloord.
Daar doken we met rammelende magen in het restaurant 't Voor
huis. Tijdens het wachten op iemand van de werkgroep die ons
zou komen afh<llen nuttigden wij beiden een kop uiensoep, die
we niemand zouden toewensen, zelfs Molly niet. Brandend IDaag-
zuur teisterde onze slokdarmen.. Op navraag van de ober of het
gesmaakt had antwoordde Hans braaf: 'Het heeft prima gesmaakt',
om er maar van af te zijn. Je weet maar nooit in Emmeloord.
Na het betalen van vijf-en-een-halve gulden per kop gingen
we met Kees en Noad ,mee naar Bant, waar carla en Bob bij de
houtkachel zaten.
We stellen de mensen even voor. Kees (' Ik onderhoud mi jn
auto beter dan mijn eigen lijf') is landbouwingenieur.
Noad is momenteel werkeloos, maar destemeer aktief jn al
lerlei komitees en aktiegroepen.
Bob is bosbouw-deskundige en ondanks het nabij gelegen
grote perceel verwaarloosd bos is hij werkloos. Carla
werkt parttime en is aktief in plaatselijke vrouwengroepen.

"WYDO
JUl.lle zijn dus in 1973 becFn
nen?
Naad: Ja, dat was in de tijd
toen de ICalkar beweging In
zwanq was. We waren toen met
een groepje van een man of 4
5. Na enige hriefwisseling
hebben we op een gegeven m0

ment zelf een fonds opgericht,
dat wil zeggen een rekening 
nummer voor de gemeente geop
end en daar die 3% opgestort.
In '77 kwam het bericht dat die
nieuwe kerncentrales gtlbouwd
dienden te worden. We zijn
vanaf het begin bezig geweest
met het in winnen van informa
tie. we zijn met een klubje
mensen alle hoorzittingen
langsgeweest.
Hans: Je bedoelt de hoorzit"-\

peringen inlaat.
Hanns. Bij de voorbereiding
van die meditatie-aktie in 1>,1
melo wist je al dat je inge
pakt zou worden•.Ik vind die
aktie heel stom.
Naad: Het punt is dat zij niet
eerlijk zijn (de UCII-direktie
red.) en wij well Zij zijn ·eer
lijk zolang het hun uitkomt en
verder kunnen ze alles verdraai
en en ze verdraaien ook alles,
Hier heb je geen wapen tegen.
Hans. De ervaring van de men
sen die in Almelo zijn geweest
is juist dat die anderen ook
eerlijk zijn. 'Almelo' was be
doeld om juist het 'wij zijn
eerlijk en zij niet' Los te
laten..
Naad: Ik bedoel niet de mensen
in de fabriek, maar de regel
neven waar je normaal mee in
kontakt komt. Je kunt misschien
wel praten met machine-bank
werkers, die normaal hun werk
doen, maar het gesprek wordt
altijd door de direktie over
genomen. Zij laat het kontakt
doorgaan zolang het geen nade
lige gevolgen voor hen heeft.
De direktie heeft alles in de
hand, ook de media.

De diskussie over het Alnelo
initiatief e1nd1gde op het punt:
van hoe er aktie gevoerd dient
te woxden en de 1IlleJ:llwijze van
gmepen tegen kexnenergie.
Zelfs het woord voJksopstand
viel te beluiste1:el.1.
we IlCllSten rou toeil mar eens
praten over dB tl8Iltgmep tIP
zelf. Bctl karakterisErt de
aktiviteiten van de tl8Iltgmep
als volgt: 'Als ze van plan
zijn keJ:ncentralss in de tIP
te bcuwen staat llBteen de he
le bevolirJ;J paraat all dat te
waèt<m!n. Dit is toeil wel
een glM)lg van alZe aktivitei
ten'.

door: Hanns de JOnge
Hans Kr:ild<e

springen en desnoods IIISt ge
weld de bestuurder het stuur
te ontrukken en het voertuig
tot stilstand te brengen, is
dat niet meer dan je plicht.
Als je je nu verdiept in kern
energ!e en de konsekwenties ,
dan kan je niet anders dan ra
dikaal worden.
Carla: zeker als je er al een
tijd mee bezig bent.·
Bob: Ik geloof er niet in &lt
we tot .een vergelijk ...t bij
voorbeeld de werknemers van
de tlCN kunnen komen. we hebben
het al jaren lang geprobeerd.
Naad. Ik denk dat de werkne~

mers van de OCH daarbij niet
de juiste doelgroep is.
Kees: Maar buiten dat·, Er zijn
ook gesprekken geweest IIISt men
sen van de IJsseloentrale. Die
mensen praten vanuit de gedach
te om te blijven praten opdat
..ij ons rustig houden. We kCII
den wel een pagina in hun
blaadje krijgen en een hokje
op hun permanente tentoonstel
ling. Maar ik krijg dan het
idee dat die lui ons aan het
inpakken zijn.
Hans: Uiteraard blijft het ge
vaar bestaan dat bijvoorbeeld
de tlCN-direktie en de pers het
Almelo-initiatief gebruikt ca
een onderscheid te maken tus
sen de geweldlozen, de goed
zakken en de gewelddadigen , de
slechterikken.
Naad I Je kunt er doIlder op
zeggen dat je altijd ingepakt
wordt als je je met die groe-

Hanns: Bet blijkt ook, na veel
gesprekken met strikt-geweld
lozen, ciat die vaalt helemaal
niet op de hoogte zijn van hoe
kernenergie wordt doorgedrukt.
Ik zelf zit meer op de lijn
van Bonhoeffer (2). Deze zegt
dat het een christelijke
plicht is dat je je desnoods
met geweld verzet. Hij geeft
als voorbeeld een vrachtwagen
chauffeur die met. een grote
snelheid een drukke winkelpro
lIlSI1ade binnenrijdt en duidelijk
onbekwaam !s. Wanneer het moge
li jk is om op de treeplank te

DE BARRE TOCHT NAAR EMMELOORD

LULLEN ALS BRUGMAN
Bob: Zijn jullie er al uit wat
er met de volgende aktie moet
gebeuren?
Bans: Ik heb de indruk dat
veel groepen wel weer naar D0
dewaard terug willen. maar dan
op een andere manier.
Kees 1: waarom weer naar Dode
waard. omdat de DGD - beweging
dat voorstaat?
Bans: In onze groep heerste de
meninq dat we een soort de-es
kalatie moeten bewerkstelligen.
~leer toewerken naar de plaatse
lijke bevolking en dat dan niet
te massaal.
Bob: Ik zou niet weten hoe dat
moet. Tijdens de aktie van
september '81 hebben we gepro
beerd een gesprek met een boer
te hebben die bezig was een
hekwerk om zijn terrein aan
te leggen.
we hebben moeten lullen als
Brugman, over dat we begrip
hadden voor zijn situatie en
dat we ook agrariërs zijn. Ik
weet zeker dat als wij hier
wat hebben en jullie komen met
een stelletje uit Amsterdam om
hier de boel bewust te maken,
nou dan zouden we dat niet op
prijs stellen.
Hans: Waarschijnlijk heb je al
gehoord van de recente aktie
in Almelo. volgens een deel
van mijn basisgroep is zo een
toenadering tot de bevolking
van Dodewaard mogelijk. (1)
Bob. Eerlijk gezegd zie ik daar
niet zo veel in. Ik ben er
zelfs wel een. beetje boos om
ge""est, over wat zij zeiden
van 'leren luisteren naar el
kaar' en zo. Wij proberen al
jaren te luisteren naar wat er
gebeurt met kernenergie. Al ja
ren zijn wij bezig met informa
tie aan te schaffen. Wij krij
gen eerder een radikalere nei
ging. We willen wel eens ophou
den met dat gelul
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'IE NOORDOOSTPOLDER 
Hans : Het is natuurlijk belang
rijk dat je ook binnen aktie
voerend Nederland bekendheid 
krijgt. 
Bob: Ja precies, vroeger za
gen we dat niet zo, nu wel. 
Hans: Waar ligt nu het :;o;waar
tepunt, op plaattselijke of 
landelijke akties. 
Bob: Op alles, we doen letter
lijk alles. 
Echt we doen alles. over twee 
maanden hijvoorbeeld komt er 
een boelc uit "Energiebespa
ring in de landbouw". Deze is 
samengesteld door de speur
qroep. Het voorwoord wordt 
geschreven door de Koning, 
minister van landbouw. 

Beg.ût maa/t.t 1 ~l veJL6ciUjYLt het 
NOP-boe.luveJtk "En~.<.e.bupaJI.htg 
.in de. landbouw'!. VU boe.k -U te 
butellen op poi>tbu.l 7081 E~r~T~el.-

'0> ooJtd,.S:UCht.ing EnVtg.ie. en Land
~ bouw. .. 
~· Tussen degenen die un het 
,.,. hoek hebben gewerkt zitten 
~ ook mensen die naar Dodewaud 
.... gaan om daar te blokkeren. Er 
~· zi.tten jongens bij die bij 

tingen die bedoeld waren om 
erachter te komen hoe de be
vol.Jting dacht over de houw van 
kerncentrales; inspraak over 
wáár de centrales moesten ko-

centrale hier komt, dan hou je 
hem toch niet tegen. Nu is het 
zo: waar maak je je nou druk 
over, hij komt er toch niet. 
Naod: In die tijd hebben we 
konstant het accent gelegd op 
informatie-ve.rspreiding en 

~ Dodewaard stenen uit de waal
bandijk ramnen, en nu de Ko
ning vragen of hij een voor
woord wil schrijven. 

men. 
Noad: Ja, er waren hoorzitting
en gepland in Groningen, 
Utrecht, Hoorn, en Lelystad, 
maar niet in Eromeloord. 
Kees: we hebben toen Den Haag 
gebeld om te vragen of er een 
kans bestond dat die kerncen
trales hier in de NOP gebouwd 
zouden worden. oen Haag vroeg: 
waar woont U dan?. In Emme
loord. waar ligt dat?. 

dat doen we nog. 

KEERPUNT 
Het keexp.mt kwam in juni t 80, 
de werkgroep was er toen al. 
En ook alle ooderdelen en sul:r 
groepjes. De ~ was in 
'77 officieel een sti.dltinq 
geworden. Oe speurgroep be
stad toen al, een groep 

Dat is bij ons in de qroep 
heel sterk zo, van onze groep 
kun je niet zeggen: daar heb 
je de softies en daar de bun
kers. Dat zijn dez.elfde mens
en, een gezonde situatie, vind 
ik. 

BASISGROEP 
Bob, je vertelde dat jullie 
niet gekoeen hebben ·voor een 
basisgroep. Is dat een bewus
te keuze geweest of is het er 
gewoon niet van gekomen? 
Bob: we vinden dat iedereen 

EN LETTERLYK ALLES" 
Pas op verzoele is ook hier in die het blad venorgde en een 
Emmeloord een hoorzitting ge- standgroep. zelfs was er een 
weest. groep gevorm:3 die de voor-
Bob: We wisten precies wat ze lidlting op zich had geiXIIE!n. 
tijdens die zitting zouden ver- In juni '80 kwëlll de energie
te1len, nota. Daarin sta1d dat in de 
TOen ze .hier kwamen werden wij N:>P een kexnoentrale :ncest 
geholpen door Jan Bosman, een karen. l'J&l van de xedenen an 
kernfysicus. Na een kwartier- in N:P een kernoentrale te 
tje hadden we de hele zaak over- bc:u.en was dat hier geen ver
genomen en het .hele forum kwam zet tegen k:erneDergie was of 
niet meer aan het woord. ~. 

Jl:ees: Wat was dat toen in Ens?. Bob: Moet je nagaan ... , dat 
Noad: Ens is een dorp, waar zeqqen ze terwij l je toch ja-
vlakbij ze een kerncentrale ren bezig bent geweest, We 
willen bouwen. hebben toen binnen drie dagen 

Bob: In het begin wist niemand 
wat kernenergie was en de ge
dachte was dat als die kern-

de polder-toren aktie georga
niseerd en uitgevoerd. onze 
overweging was: we moetén 
landelijk in de publiciteit 
komen. 

·met een liktie mee :;o;ou moeten 
kunnen doen. voor de eerste 
DGD-aktj.e hebben we een avond 
belegd voor iedereen cUe er 
heen wilde. Er zijn toen ge
woon een aantal mensen meege
gaan. Met Almelo is dat net 
zo gegaan. 
Noad: Zou je , Bob, met een 
beetje fantasie niet kunnen 
zeggen dat wij altijd al een 
basisqroep gehad llebben? 
Bob: .Er :zaten een heleboel 
mensen bij die ik helemaal 
niet kende. 
l<ees: Toch werd bij ons steeds 
vergaderd en afgesproken van 
die klub zit daar van zo laat 
tot zo laat. Alleen trainin
gen in geweldloosheid - wat 
veel voorkomt bij basi.sgroepen 

hebben we niet gedaan. 
Ranns: Bij sommige basisgroe
pen komt dat vaak voor. 
Bob: Tijden de DGD-aktie van 
'80 hebben we iedere vergade
ring afgelopen. Toen gingen we 
om het uur steeds bij elkaar 
zitten. We waren het altijd 
ontzettend snel met alleaar 
eens, omdat we heel prakties 
zijn. In Almelo is dat ook 
heel prima gegaan. Maar bij 
de laatste DGD-aktie ging nog
al wat mis. Door een misver
stand kwamen we bij Amsterdam 
terecht. Daar was het echt zo 
van wie zin heeft gaat even 
kijken. 
Kees: Van tevoren hadden we 
afgesproken dat er een klubje 
eerst naar de blokkade zou 
gaan en dat de rest.hij de tent 
zou blijven . Maar binnen twee 
uur werden de blokkades uit 
elkaar geslagen. Toen kwam 
echt zo'n situatie van nou ja 
je doet maar. Er zat helemaal 
geen systeem meer in. 
carla: Er waren toen toch een 
heleboel mensen bij die je 
niet kende • 
Bob: Bet schijnt dat hier in 
het bos een klub van het OSL 
traint. Daar gaan we wel wat 
aan doen, Maar dan wil ik wel 
met een stel mensen zijn waar 
ik verrekte zeker van ben. Een 
nadeel van dat je geen basis
qroep bent is dat als wij iets 
willen we dan 300 mensen moe
ten aanschrijven en dan een 
vergadering beleggen. Dat is 
best klote want je weet van te 
voren dat het bij 30 of 40 men
sen blijft hangen. Die kan je 
dan beter 30 stencils in de 
hand duwen. Dat gaat veel snel
ler. Bet nadeel hiervan is 
weer dat je een hele boel men
sen uitsluit die anders mis
schien ook wel zin hadden om 
mee te doen. D~t is het dilem
ma waar wij inzitten. 
C.Ula: Bij sommige dingen kan 
ook niet de hele groep infor
meren. 
No ad: Maar dat hoeft toch ook. 
niet. Stel dat er vanavond 
nog pamfletten geplakt moeten 
worden in de polder, even te
lefoneren en binnen een half 
uur staan de auto • s klaar. 
Carla: Maar je kan dan wel 
krijgen dat leden :;:eggen: wij 
worden niet op de hoogte ge
steld. 
Bob: nat hebben we gehad bij 
die vaten aktie, vlak voor Do
dewaard. Er waren lui die zich 
gepasseerd voelden. 
Jl:ees: Bet is wel zo, dat mensen 
zich eerder gepasseerd voelen 
doordat. ze de aktie gemist 
hebben dan dat ze kritiek heb
ben op de aletie zelf. Ik vind 
het ook vervelend als er iets 
gebeurt en ik ben er niet bij. 
Noad: Dat blijf je toch houden 
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ELD-BASISGROEPEN IN BEELD 
al zou je een basisgroep heb
ben. 
Hanns: Maar toch als ik in Am
sterdam hoor dat er weer een 
aktie is geweest vind ik het 
prima om te horen dat er weer 
mensen zijn geweest die het 

naar de achterban te gaan omdat 
we wisten wat iedereen ervan 
vond, dus we konden direkt be
.slissen. 

.LANDELIJK OVERLEG 

initiatief hebben genomen om Hans: Komen jullie nog wel op 
iets uit te vreten. het landelijke overleg? 
Kees: Je kent daar de mensen Bob: Op het moment zijn het an-
misschien niet die het gedaan dere mensen die het van mij 
hebben maar hier is het anders: overnemen - volgens mij zijn ze 
je weet precies wie het gedaan niet geweest. Maar we gaan het 
heeft en dan denk je: verrek, wel weer doen omdat we het wel 
ze hadden je best even op kun- belangrijk vinden. 
nen bellen. Maar ja, het moet Hans: Hoezo belangrijk? 
nu eenmaal snel gebeuren. Bob: Ik vind dat je daar je me-
Hans: Hoe vaak komen jullie ning kan geven over bepaalde 
nou bij elkaar? dingen. Hoewel ik toch vind 
Kees: Officiëel is er een stuur-dat die groepen bij de Dode

sen op het NijMeegse of Amster
damse overleg beslissen, daar 
kom ik toch niet tussen met 
mijn ideêen. Als zij zeggen: 
het wordt Dodewaard en ik zeg 
dat ik Petten toch wel zie 
zitten, dan kan ik dat toch 
niet hard maken met 30 mensen 
of zo. onmogelijke toesti>nd. 
Hanns: Die beslissing om af
gelopen september naar Dode
waard te gaan is genomen door 
5 of 6 mensen uit Amsterdam, 
Rotterdam en Nijmegen, dus je 

groep die 1X per maand verga- waardaktie, die in de buurt wo-~ 
dert. Verder is er een speur- nen, daar een grote stem in moe- . 
groep, een groep die zich be- ten hebben en die zullen het Jf 
zighoudt met het blaadje 'Zon- moeten organiseren. ~k kan b~. . 
neklaar', standgroep, voor- niet met een trekker komen~~ 
lichtingsgroep, een groep die dat ik 100-120 km e7aad ~an · 
zich bezighoudt met alternatie- woon. ~ 
ve energie in de landbouw en carla: we hebben wel water-
energiehesparing en een giro- tank meegenomen. ,t~ 
blauwgroep. In die stuurgroep Hans: Hoe zie jij ~~landelijk 
zit e~n voorzitter, secretaris overleg in Utrecg~ welke func-
en een penningmeester. Als er tie en rol in~~DGD-beweging. 
een aktie komt wordt er vaker N•)ad: Vooray'fnformatie en er-
dan 1X per maand vergaderd. varingen ~orgeven; 
Die stuurgroep bestaat nog Bob:~a e laatste blokkade-
steeds uit dezelfde mensen aktie ie evaluaties, daar 
waarmee in '77 mee gestart is. werd k niet goed van. Er komt 
Carla: Er zijn ook mensen die~~ de helft of ~éntiende 
het vergaderen niet zo zien ven tafel. Van een paar men-
zitten maar zij doen wel aan sen komen de frustraties b.v. 
altties en zo mee. Ze hebben ~ van de Nijmeegse vrouwengroep. 
vaak gewoon geen tijd om te Dan denk ik de volgende keer 
vergaderen. / hoef ik daar gewoon niet meer 
Bob: Het nadeel van gé~.Ii basis- heen en op het moment dat er 
groep is wel dat je n6'oit •ns met de plannen gekomen wordt, 
ruggespraak kunt ho~en. Ja, dan kom ik wel weer. 
wel met Carla na~lirlijk, maar Hans: Maar je gebruikt het L.O. 
er wordt bijvogrbèeld nooit niet om zelf plannen naar vo-. 
een evaluatiJ'9ehouden. Na de ren te brengen. 
laatste akSJ!e zijn er wel men- Bob: Dat heb ik nooit als een 
sen die qasmaskers gaan halen, taak voor ons gezien omdat het 
dat wel~We zijn dus meer prak- daar op Dodewaard vastzit. 
tischlingesteld. Ikzelf zie het '1oad: Is dat zo? 
biFbeeld niet zitten, een Bob: Ja, ik heb op het L.O. 
gasmasker, maar daar wordt niet gepraat om over Almelo bezig 
over geluld verder, dat zien we te gaan, Dat wilde men toen 
dan wel weer. Wij hebben altijd niet. Dodewaard-vergaderingen 
citroentjes bij ons. Iedereen waren voor Dodewaard en dat 
zoekt het zelf zo'n beetje uit. werd gesplitst. Toen ben ik 
Kees: Ter plekke ·als er een be- niet meer naar die Dodewaard 
slissing genomen moet worden vergaderingen gegaan maar naar 
komt het er wel uitrollen: b.v. die Almelo-vergadering. Een 
iedereen gasmaskers op of niet. vraag van mij aan jullie is: 
Bob: Iedereen gasmaskers op, in hoeverre is dat Afval alleen 
dat hebben we nog niet meege- op Dodewaard gericht en in hoe-
maakt. verre is de DGD-beweging nog 
Kees: Ik stel me voor dat in op Dodewaard gericht, want ik 
een Amsterdams studentenmilieu vond die splitsing ergens wel 
het allemaal veel moeizamer zal en ergens niet logisch. 
gaan. Als je bij Groningen er Hans: Afval is niet allen ge
bij zat., dat was wat, je moet richt op groepen die Dodewaard 
dan iedereen uit laten praten in hun vaandel voeren. Groepen 
met wat je erbij voelt, dat uit Groningen die veel minder 
duurt tijden, B.V. bij het lan- op Dodewaard geriCht zijn le
deÜ.jke overleg vroegen we om zen ook Afval. Het is een 
ruggespraak met de achterban, blad voor de basisgroepen en 
kunnen we over een kwartiertje dat is niet alleen de DGD-
terugzijn? beweging. 
Groningen was het daar hele- Hanns: Heb je het gevoel dat 
maal niet !nee eens, dat moest je invloed hebt op de besluit-
een uur of meer zijn. vorming van het landelijk over-
Hans: Dat zie je dus niet zit- leg? 
ten. Bob: Ik heb het idee dat we te 
Bob: Wij hoefden vaak niet meer ver af zitten van wat die men-

hebt wel degelijk invloed op 
de besluitvorming. 
Bob: Nou in die zin, tijdens 
de eerste Dodewaard-aktie in 
·oktober '80 hebben we de aktie 
aardig gemanipuleerd naar onze 
ideêen toe, dat zonder meer. 
Inderdaad is dat heel makkelijk. 
Als je op een gegeven moment 
harder kunt praten is dat niet 
zo'n probleem. 
Hanns: Niet alleen dat je har
der kunt praten maar ook dat 
je een nieuw initiatief neemt. 
Kees: Op het juiste moment je 
mond opendoen en iemand anders 
neemt het dan over. 
Hanns: Zo slim zit het toch 
niet in elkaar? 
Bob: Bij ons wel, wij kregen 
b.v. de megafoon en portofoon 
en dat soort dingen hebben we 
toen heel bewust gedaan. 
Kees: we gingen er heen met 
een tent , eten en een kachel 
met de idee van we zien wel, 
maar binnen 24 uur liepen we 
voorop en draaiden in alles 
mee. Dat was de eerste keer 
dat we meededen. 

BASISG: 
Bob: Je kunt het inderdaad 
wel manipuleren, maar ik weet 
niet of dat altijd wel de be
doeling is. 
Hans: Zie je het zitten om 
verschillende overleggen te 
hebben, b.v. Almelo-, Borssele, 
Dodewaard-overleg. 
Bob: Toen voor Almelo zaten we 
met een kleine groep, terwijl 
we met Dodewaard gewend waren 
met 100 schreeuwende mensen te 
vergaderen. we zien het toch 
meer zitten om Met één lande
lijk overleg te werken. Volgens 
mij moet je 1X per jaar toch 
wel een massale landelijke 
aktie houden. 

NIEUWE AKTIE 

Kees: Ik zie Petten toch wel 
zitten - strand, duinen en 
maar twee toevoerwegen. Aktie
voeren hoeft toch niet altijd 
in de kou en bovendien kunnen 
1000 mensen met een schop daar 
heel wat bekokstoven. 
Bob: Dodewaard zie ik ook niet 
zo zitten, echt blokkeren kan 
niet1 Almelo kan je echt blok
keren en je kan je tentje aan 
het hek bouwen. In Petten is 
ook iets te doen, een echte 
blokkade dus. Als er 100 bin
nenschippers meedoen wil ik 
wel weer naar Dodewaard gaan. 
Bovendien is die bevolking he
lemaal debiel geraakt. In Pet
ten heb je geen last van de 
plaatselijke bevolking, in Al
melo trouwens ook niet. En dan 
is ook een belangrijk punt in 
de overweging voor de volgende 
aktie dat je geen mensen hin
dert die daar wonen. 

Kees: In Petten 
kan je lekker 
op het strand 
zitten en je 
hoeft geen wei
land te bezet
ten waar die 
boeren ontzet
tend agressief 
van worden. 

Hant~ dB Jonge 
Hans K1:•lkke 

(1) Lees het artiket over Almelo 
e Zders in dit b Zad 

(2) Diet:rich Bonhoeffer: 
'Verzet en ove:rgave' 
Ten Have uitgeverij~ Baarn. 
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Joop Maas, Rotterdam..

.. Mijn vJtOWAI zegt,
do.;t ,iJ<. nog een.l
ant,i.-IWtneneJtg.[e
gek. woJuU:.
Nou., dat woJuU: je n.i.«,
do.;t ben je al
aLl je eJtmee begW
andeM
WM je eJL noo.i.t
mee begonnen."

boos geworden en laten dat
ook blijken door in 50+ mee
te gaan doen ,en het vertrou
wen in het parlement op te
zeggen. De politieke partijen
moeten erg goed bedenken dat
ze binnen vier jaar de reke
ning moeten betalen voOr hun
huidige beleid. Niet alleen
aan de jeugd, maar ook aan de
oudere mensen, die nu al
spijtoptanten genoeind kunnen
worden, 'voorzover, zij dachten
dat ze progressief gekozen
hadden.
DODEWAARD GAAT DICHT? ZEG
DAAR MAAR DONDER OP.

Beperkt ook omdat je enkel je
mening uitbeeldt over deze
stellingen en als een stelling
voor meerdere uitleg vatbaar
is, geeft een plaats in de
ruimte eerder intp.rpretatie dan
eksakte keus aan.
"Dit overleg zorgt voor de ver
splintering binnen de AI<B " is
een duidelijke stelling over de
plaatsbepaling, zowel van de
deelnemers onderling als van de
groep binnen de AKB. Dit spel
geeft van elk mens een ja, een
nee of een grijs ertussenin.
Maar over inhouden van begrip
pen als geweldloos, direkt,ak
tie, konfrontatie enz. zegt It
niet zoveel. Moet gezegd word
en, dat deze plaatsbepaling in
de inleidende stukken duidelijk
genoemd werd, daar was deze
dag o.a. ook om te doen.
Door deze bijeenkomst mee te

Door: Giovarmi.

....... . .

We staan als dat mogelijk is
schouder aan schouder met
de AKB en DGD. We willen in
Zuid-Holland proberen om in
maart bij elkaar te komen,
zodat we de zaak eens op een
rijtje kunnen zetten. Dan
kunnen we wlkaar ook eens
zien, zodat we elkaar niet
alleen van de telefoon ken
nen. Tot nu toe heb ik alleen
mensen benaderd waarvan ik
vrijwel zeker wist dat ze
l\lf!e wilden doen. Op hun in
zet kan je dan ook rekenen.
Er moet voor een goede 50+
beweging nog erg veel werk
verzet worden. Het liefste
niét al\een door ~ensen, die
zich gedreven voelen omdat
ze toevallig in Dodewaarrl
waren en de' jaren 40-45 weer
voor ogen kregen: mensen op
drijven en mishandelen door
de ME terwijl dit werd uit
gelokt door de stillen en
mijnheer Feijlbrief (nou ja.
mijnM,k ••• ) •
"Dodewaard nooit meer", was
de kreet I maar ze kunnen er
in Dodewaard en wely vergif
op innemen: we komen tE.rug I

Dodewaard gaat dicht.Alleen
de manier waarop we terug
komen is nog duister, maar
komen zullen we, en hoe •••
Daar ben ik zeker van, want
Nederland begint een beetje
wakker te worden, dat' heeft
de 50+ bew~zen. Bij alle ne
gatieve zaken van 19 septeR~

ber en da<..<.rna, zijn er geluk"
kiq ook positieve zaken. Dank
zij Goldberq en Feijlbrief
zijn zeer veel mensen ç"~~rr

Vertel mensen, die je bena
dert om ook aktief te wor
den, zo goed en duidelijk
mogelijk wie en wat we zijn.
Maar ook wat we van ze ver
wachten,zodat ze nooit tegen
je kunnen zeggen, dat dit
niet de bedoeling was.

AKTIEF WORDEN

5O-PLUS TELEFOONCIRCUIT

50+ heeft het land in pro
vincies ingedeeld. we hebben
nu een landelijk telefoon
circuit wat bestaat uit 2
nummers per provincie. Indien
een landelijke opkomst ge
wenst is, dan wordt iedere
provincie gewaarschuwd per
telefoon. Zo is het mogelijk
om binnen 2 uur heel Neder
land te waarschuwen. Akties
kunnen op plaatselijk niveau
plaats vinden, doch heeft men
meer steun nodig, dan kan het
landelijke circuit ingescha
keld worden. Het uitbreiden
van het provinciale kontak
tennet moet gebeuren door de
huidige kontaktnummers en/of
de aktivisten zelf.
0lIl zo effektief mogelijk te
zijn, moeten we pro~eren de
provinciale kontakten zo veel
mogelijk uit te breiden, zo
dat we steun aan elkaar heb
ben. Houd veel kontakt met
elkaar, laten de proviciale
kontakten geregeld kontakt
houden met de andere provin
cies, zodat we van elkaar
weten wat er gebeurt..

·Mijn ervaring (en die is in
een openlijke strijd nog niet
zo groot), is dat als iemand
aktivist wordt, hij of zij
dat eigenlijk al was, maar
dit niet goed durfde of on
derdrukte om de gevolgen van
het aktief zijn niet te hoe
van dragen. (blijf ler~er

voor het kassie hangen joh:)
Probeer om infiltratie tegen
te gaan, maar wees niet bang,
want we doen niets illegaals.

Ik had gedacht daar gelegen
heid en noodzaak te krijgen
eigen gedachten over dit onder
werp te vromen, te ordenen en
te verdiepen. Kortom. om wat
bewuster te worden, bewuster
te leren omgaan met geweldloos
heid in direkte akties.
Ter plekke bleek deze bijeen
komst een vervolg op eerdere
vergaderingen, een uit een se
rie overleggen van mensen die
zich binnen de AKB met akties
bezighouden, maar heel bewust
op een geweldloze manier. Deze

GEWELDLOOS IS NjET

Nelly Mourik.

INLEIDING

In dit eerste artikel
wat rechtstreeks van on
ze 50+ hand komt, wil ik
een kleine inleiding ge
ven. Voor de meesten van
ons was Dodewaard onze
eerste "grote" demon
stratie. Onze vrees voor
de eskalaties die plaats
vinden in verband met de
kerncentrales deden ons
besluiten om daadwerke
lijk mee te doen en de
jongeren een steuntje in
de rug te geven. Vervol
gens hebben we besloten
om een maal per maand bij
elkaar te komen om het
een en ander door te ne
men. Maar daar wij alle
maal zo ver uit elkaar
wonen leek het ons be
ter binnen onze eigen
gemeenten te proberen
ouderen te aktiveren
tot samenwerking tegen
het atoomgeweld. Onze
leuzen blijven: - sa
menwerken met de jonge
ren, - geweldloosheid.

'i:ondag drie januari heb ik meegedaan aan E'eIl ~oze direkte training hierover werd voor mij
aktie in Amersfoort. De aktie bestond hieruit, dat ik in een gxo- niet ingevuld. In groepjes
te kamer net 25 andere mensen uit het hele land, waarvan ik er werden een aantal stellingen
drie van eerder kende, gedachten uitgewisseld heb. m.b.t. het onderwerp geformu-
over geweldloze direkte aktie. leerd en daarna werd iedereen

gevraagd lijfelijk te laten
teoriedag was georganiseerd om zien of hij/zij zich daarmee
de vergaderaars de mogelijkheid kon verenigen (straatkant) dan
te geven zich een duidelijker wel oneens was (tuinkant). Dit
beeld te vormen wat men nu eigen spel was heel verhelderend om
lijk onder geweldloosheid moet een idee te krijgen, waar ik-
verstaan. En wat verstaat men zelf sta en wa~r iedere andere
er onder~ kontakt met de tegen- deelnemer staat, hoe de ver
stander, inzet van eigen lich- houdingen liggen dus.
aam, openheid, gedeeld leider- Er passeerden in totaal acht
schap en konsensus-besluit- stellingen de reveu. verhelde-
vorming, om een paar van de rend omdat mensen uit die eks-
rand- of Cleelgebieden te noem- stremen 'eens I en 'oneens' aan
en. -gaven waarom ze daar stonden.
De verwachting die mij bij was Wat soms weer verschuivingen
gewekt, gerichte studie en tot gevolg had.

De mensen van AFVAL zijn
zo vriendelijk ons ie
dere maand ruimte te
geven om onze artikelen
te plaatsen. Daarom en
om het feit dat dit het
beste middel voor kom
munikatie is, raad ik al
de Sa-plussers en 50
plussters aan om hierop
een abonnement te nemen.
Voor de kosten hoeft nie
mand het te laten. Wij
hopen dat u oproepen,
.artikelen en nieuws gaat
inzenden naar de redak
tie van AFVAL. Zo kunnen
mensen uit het hele land
op de hoogte blijv~n van
de verdere ontwikkeling
inzake kernbewapening/
kernenergie.
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doen, ben ik me een paar dingen 
qaan realiseren. ·Ik laat het 
aan and'eren over 0111· (ech't) ver
slag te doen over deze dag, . 

Ik vind elke keus politiek, ik 
vind elk bewust handelen een 
aktie. 
Ik vind geweld1oos een zinloos 
of zinledig begrip1 wat voor 
mij geweld is , is dat voor een 
ander niet. 
lk spreek van geweld als e rgens 
een mens of dier, plant, of 
ding(?) in zijn bestaan81D0ge
lijkheden bedreigd wordt. Een 
klap op m'n hoofd bedreigt in 
' t algemeen mijn bestaan, mijn 
leven, mijn geluk, net zoals 
een gericht pistool. 
Ik vind geweld maehtsmisbruik. 
De macht van een sterk lichaam, 
van een mooi lichaam, van een 
harde stem, van een zachte stèm, 
van de media, van vertrouwen, 
van affektie, van kennis of 
bewustzijn van wat al. niet. Ik 
zie overal macht in (mogelijk). 
En even zoveel mogelijkheden 
tot .machts misbruik, tot ge
weld. Duide1ijk is wel dat 
daar altijd een andere partij 
voor nodig is, een tegenstand
er, een andere mens of groepe
ring, die die macht ervaart en 
't gewe1d ondergaat. 
Ik kan ooit een draai om mijn 
oren krijgen, en dat van bin
nen niet ervaren als geweld, 
als machtsmisbruik, maar b.v. 
als onmacht of enkel a1s pijn. 
Is een steen die op mijn hand 
valt (zonder opzet, zonder da
der of tegenstander), is dat 
geweld? 
Ik bedoel, ik kies zelf en au
tonoom voor de uitleg/inhoud van 
dat begr;ip. Niemand. anders kan 
dat voor mij en ik kan dat niet 
voor anderen·. Als ik iemand 
bloemen aanreik, bedoel ik geen 
gewelO te qebruiken. Tl;>ch kan 
ik nieJ; voork0111en dat- er OQit 
iemat)d zal zi)n ~~ ·dat' o.Ver
handi.g.én van een' .. st.\l!tje na-' 
tuur. ,za1 erv~~ a~s gawe;l.d, 
~wld'' téqen ~aaE perso_ón ~ ~ 

denk nog· even aan ·hêt· ui.tde~ 

ll!D •va:A lirenten'. op,. het: spui ; 
waarvóOr gèvangenisstr~~fen 
zijn· ui t9ezeten. 
Is IÎlijn stem .vërheffèn ·gewelèl? 
ltls ik hard praat, omdat ik 
een beetje doof ben, is dat ge
weld?. Mezelf vastketenen aan 
een bek, is dat geweld? Tegen 
wie?. Is het zichtbaar dragen 
van. gevulde holsters geweld?. 
Is het gebruik van een .klaxon· 
of het a:fschieten van een . rot
je geweld? KAn konsumptie ge
weld zij:n, verbruik van grond
stoffen, gebruik van drugs. 
En kun je • t ene geweld met het 
andere vergelijken, afwegen te
-gen elxaar?. Wie wil staande 
houden d.at lt:atapults erger zijn 
dan kerncentrales, als gewelds
vonn. afgezien van de strategie. 
Kan huileD geweld zijn. Of 
draaien 'JIIe.l;. je kont'? Is si t
down· .;•veld? lWl ~· bui eh~ 

ge)oleld zä.jn, eên foto? waar 
li9t. de grens •. 
Per.sOQDl.ijlt vinG! ik. ç!At· q~l.d 

zoveel q~zichben heefû, dà~ ik 
qeen maa.t~bhappij ~· veorstel~ 

l.en, qe~ k;ont.llkt tussaJ:~'mèhs
en, WAAr dat' niet eenjl ' zal: 9!1-
boniren.. Ik kan er mi";IR best 

voor doen om het te voorkomen, 
ik kan zobewust mogelijk hande
len en elke keus weer nagaan 
wat het effekt daarvan op ied
er ander mens is. Of er een kans 
bestaat dat ik daar een ander 
mee benadeel, 't leven zuur 
maal<. Dat betekent een hoop 

werck, vó<lr.a:t dat' af<rtlecken, t .egen. de aahterqrl)nd v.an· twl.j-
lk kan qok ·proberen • :;l.n de fe,l:, van• vraaq~eke!l"s . ·Zit ik 
plaats · van de ander te denken. nog steeds qoed, wat gebeurt 
Ik zak nooit de beleving van de er nu, ben ik in slaap gesuk-
ander hebben, maar ik kan me keld, zit ik ongemerkt toch 
wel een voorstelling maken, hoe iemand in de weg. Heb ik Drr 
zij mijn handelen kan ervaren, echt nodig voor mijn eigen be
.Dat indenken kan me helpen mijn staan, mijn geluk of dat van 
eigen macht, geweld te ontdek- anderen. 
ken, om er dan bewuster mee om Maar nogmaals, ik heb grote 
te gaan. Wil ik dit geweld?. lilOei te met het begrip geweld-
V7il ik de ander in de weg zit- loosheid. 
ten, vind ik mijn aktie min- Hier en nu, Nederland 1992, ge-
der gewelddadig, dan datgene 1oof ik er niet in .• Als ik dit 
waar ik tegen ageer?. Hoe kan schrijf, en laat publiseren, 
ik dat zeggen. gebruik ik mijn vaaràighe.id van 
Hoe geweldloos ben ik (voor de schrijven en formuleren, m'n 
voo.rbijganger) als ik met ande- lef 0111 m'n mening te uiten, 
ren een slagorde maal<, met helm mijn kennis of vooroordelen. 
en stok in de hand?. Als ik van- over zaleen en i .k gebrui.k dit 
wege de koOrdinatle van de ak- blad om jullie te bereiken. 
tie, megafoon in de 'hand, beve- Maar ik kan. niet voork0111en dat 
len ga verspreiden?. E>r 1.emand van jullie vindt, dat 
Is 't inspelen of ver.sterken ik die maeht misbruik, dat ik 
van geweld ook geweld?. Kan haar geweld aandoe. 
zelfbevrediging geweld zijn?. 't Enige wat ik k-an doen is af-

. Is geld geven aan een junk... wachten,tot, diegene reageert, 
kortom, vragen, genoeg vragen. haar stem laat horen, mij ter 
Vragen zijn g~eà, 't antwoord verantwoord.ing roept. 
deugt niet. En verder twijfelen, kiezen, af-
Ik denk inderdaad, dat het goed vragen en weer sti1staan bij 
i s me die dingen steeds en mijn keuzen. 
steeds weer af te vragen. Ik 
probeer te blijven handelen Giovanni. 

UCN oade .. de .. egeaboog 

j 

~--

van 24 iieosb!r 1981 tot ni.e.Jwjaarsdag 1982 haà3en wij (Frans, 
suzan, eetty, Ha1:cel, Marga, Cl.aoent1en en Carel) een aktie · 
gepland voor het tJ:Ncxllplex in Almelo. Wij zijn allataal al 
geruime tijd akt:.ief in twee AnlstardaDBe basisgroepen, Cle.men
tien en Carel in Vrij tlxk, de rest in Pipo. Tot m1 toe was de 
aktievoJ:m blokkeren. Aan verschillende blakkades hebben we -
~aan. we zetten een aantal dingen op een rijtje. 

·~- «1e enw ·kant was bet steeds 
lll:ldl.g ~~t am een vri:j ·bar
de ak!tievODl te ki.ezen, d.w.z. 
een ·ütJ.e~J:lll :waar.]:)J:j ·d.e me4ia 
dle- wer.ltn~s, bv'. 1iaJl· de ~. 

de DenSen 1n het hele land en 
m.n. de omwonenden op z<lda

ntge vJ:jze lllet. ons verden ge
k~ront:eu-d ·cät. ze niet om 
ons heen 'k~~~ mim 11ioest wel 

;-

aandacht schenken aan onze ak
tie. Op D~Usale deD)nstraties 
na(zoals in ï8, 40. 000 mensen 
bij de 'UCN) iB deD)llstreren 
als alttievonn vrijwel ingepakt, 
Wil je nu nog vat"beJ:eiken" 
met een d&IIODstratie dan moeten 
er inderdaad 400.000 mensen 
voor aan te pae koa.n, en dan 
is nog de vraag of er ook i-eta 
met dat p.roteet gedaan woxdt. 
Blokkadee als alttievoxm heb
ben z-eer zeker resultaat opqe-



leve.rd. Mede àank.zij de lll.ok
kades in DOdewaard, Almelo en 
Borssele wordt ar eindelijk 
een vraagteken gezet bij het 
"vreedzaam gebruikftvan kern
energie. De organisatie van de 
AI<B in bas.;l.sgroepen, die ont
stonden met het oog op het ak
tievoeren, betekenden iets 
heel belangrijks: basisdemo
kratie is een veel direktere 
vorm van demokratie dan die 
de politieke partijen in hun 

worden meeg~troldten. 1.n een ge~ 
wè~dspiraá.i. Diit kotrit docu: ~ 
tweeledigheid van wat we als 
AI<B te zeggen hebben: aan de 
ene kant willen we aan de kaak 
stellen dat de parlementaire 
demokratie niet goed funktie
neert en dat je dat o . a. kan 
zien aan het feit dat je al
leen maat: braaf mag demonstre
ren als je het er niet mee 

ZIJ ZEGGEN 

ingez.et te worden t-E;g:en anti:
kerndemonstranten. Op deze ma
nier worden .ze door .de over
heid als marionetten gebruikt 
om het kernenergieprogramma te 
beschermen en ons te kriminali
seren.Bij de laatste blokkades 
waar we aan meededen werd er 
steeds meer geweld gebruikt 
door de overheid. Een gesprek 
over en weer was niet meer mo-

vaandel dragen. Bovendien zeg
gen mensen van de UCN dat ze 
vroeger nooit een gesprek met 
ons zouden zijn aangegaan. 
Vroeger was daar nooit de nood
zaak toe. Nu kan men niet meer 
om de akties tegen kernenergie 
hee.n, men is zelis happig om 
te praten om te proberen vol
gende blokkades te vermijden. 
Het was zelfs zo dat 

SJ'ENEN ZIJN GEEN ARGUMENTEN 
EN 

de we.rnemers van de OCN/Orenco 
vroeger niet onder werktijd 
gesprekken konden voeren met 

SLAAN MET KNUPPELS 
BOMBARDEREN METSLOOPKOGELS 
VERGIFTIGEN MET CHEMIE 
VERPESTEN MET ATOMEN 
MOORDEN MET GEVANGENISSEN 

ZIJ HEBBEN GELIJK 
antikerndemonstranten, dat 
moest maar ·s avonds bij de 
borrel, in de eigen vrije tijd. 
Tijdens onze kerstaktie kregen 
de werknemers wel toestemming 
van de direktie om onder werk
tijd met ons te komen praten. 
Aan de andere kant brengen 
blokkades ook vervelende din
gen met zich mee. In de eerste 
plaats is het moeilijk een 

STENEN ZIJN GEEN ARGUMENTEN 
STENEN ZIJN NOG MAAR 
AARZELENDE POGINGEN 
OM ONS UIT TE DRUKKEN 
IN DE ENIGE TAAL 
DIE ZIJ VERSTAAN 

kloof te overbruggen die je 
zelf in eerste instantie schept: 
je verhindert mensen om naar WIJ HEBBEN NOG VEEL TE ZEGGEN I 
hun werk te gaan dat zij uit 
vrije wil hebben gekozen. Zon-
der met hun erover gepra.at te 
hQbben naGlil ja in feite voor 
hun een besluit: zij mogen dat eens bentlandere vormen van 
werk niet meer doen, met daar buitenparlementaire aktie wor-
achtP.raan een heleboel argu- den hardnekkig de kop inga-
menten waarom dat dan wel niet drukt); aan de andere kant 
mag. De AKB staat o.i. juist willen we iets laten zien dat 
ook voor een veel direktere het gevolg .is van dat slechte 
vorm van demokratie dan de funktioneren: hoe kernenergie 
parlementaire: zij zijn net zo Nederland is binnengeslopen en 
goed mensen die iets te zeggen gestalte heeft gekregen, en 
hebben over hoe zij het willen. hoe moeilijk. het nu is om het 
Dit ·heeft volgens ons ook te ma- nog tegen te houden vanwege de 
ken met direkte demokratie. We gigantische belangen die er 
krijgen er best moeite mee dat achter zitten. Ons wordt ach-
deze groep keer op keer gene- ter nooit de kans gegeven om 
geerd ~~rdt bij blokkades, het slechte funktioneren van 
bovendien leidt d.it ertoe dat de parl.demokratie bespreek-
je hen van voor af aan tegen baar te maken, omdat juist 
je in het harnas jaagt: ze be- dat nergens ooit ter diskussie 
grijpen ni.et waarom je tegen wordt gesteld. Vandaar dat de 
kernenergi-e bent, of ze denken blokkades als ondemokratische 
het te begrijpen maar zijn er aleties met grootscheeps poli-
van overtuigd dat ze onze mo- tiegeweld een halt wordt toe-
tivatie met technische argu- geroepen ondanks het feit dat 
menten teniet kunnen doen. Ze veel politiemensen, burgers, 
worden vreselijk kwaad dat je politieke partijen en media 
buiten hen om de beslissing belangrijk vinden wat de AKB 
neemt om het bedrijf te blok.- te zeggen heeft. Daarnaast is 
keren, of dat nu echt effek- het zo dat het politieappa-
tief is of niet, de kwaadheid raat heel hiêrarchisch is ge-
is ook vooral gericht op de struktureerd, er kan nauwe-
intentie om te blokkeren.~r lijk.s gesleutceld werden aan 
een blokkade krijgeR ze, het bevelen van de politietop, en 
gevoel sieeh1;.s gezien te woz:.• d.ie hebben a:aar uit 1;e voeren 
den als marionet in he~ ay~ wàt de ov~he:lx:l· besi'lät. MEers 
steem, niet als persoon. Door wordt geleerd OID dl.rekt te ge-
hun bedrijf te blokkeren ge- hoorzamen aan de bevelen van 
ven we hun niet de kans om te de kommandant, er wordt een 
laten zien hoe ze voor de rest strikte scheiding gemaakt tus-
als mena in het leven staan. sen wat zij als burger voor 
Verder zijn onze blolcltades OJ'l- meAi.ng hebben en l(at zij als 
danks onz·e voo:z:tduz:enlie ge- polit-ieagent/MEer vinden. In 
weldloze manter Yan aktievoe- de ·praktijk hebben veel ME~rs 
ren door dé overheid ·beant~ er moeite 01ee om deze s.che;tMnq 
woord met steeds toenemend ge- konsekwent door te v~en en 
weld. Of we willen of niet, we balen er dan ook van om steeds 

gelijk. Hier zij tt ons insziens 
een aantal oorzaken voor aan te 
wijzen: de grote belangentegen
~telling op het moment van de 
ak.tie(werk.nemers willen naar 
hun werk - wij aktievoerders 
willen dat verhinderen; MEers 
willen ons daar weghalen - wij 
willen daar blijven; wij willen 
met werknemers, ME en pers pra
ten over onze motivatie om te 
blokkeren - de pers is öf uit 
op sensatie öf heeft de handen 
vol aan het verslaggeven van de 
gebeurtenissen); de anonimiteit 
van de verschillende groepen 
(MEers met helmen, stokken, 
schilden, gasmaskers, de werk
nemers worden per bus, boot of 
helikopter overgeheveld; de al 
bestaande oordelen van hun 
kant en van onze kant zodat je 
al van voor af aan als groep 
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op el~aar overkomt)1 en de gro
te aantallen mertsen, die van 
beide ·kanten bedreigend over
komen en die de gebeurtenissen 
ondoorzichtig maken. Ook wat 
betreft de berichtgeving door 
de pers bereiken we heel wei
nig, er wordt tot nu toe nau
welijks aandacht besteed aan 
de achtergronden van de AKB, 
aan onze motivatie om aktie& 
te organiseren, ons v~lanqen 
om ·kernenergie als aympcoom 
van het slechte funktioneren 
van de parl. demokratie aan de 
kaak te stellen en om te laten 
zien dat kernenergie te maken 
heeft met een heleboel andere 
maatschappelijke en intermen
selijke wantoestanden. Vandaar 
onze poging tot een bezinning 
over de aleties to~ nu toe en 
om na te gaan denken over hoe 
het nu verder anders kan. Wat 
waren onze uitgangspunten om 
naar Almelo te gaan? 
We zijn · gaan kamperen in Alme
lo vanuit de bezorgdheid over 
de eskalatie van geweld tijdens 
akties, De akt.iviteiten en dis
kussies .binnen en vanuit onze 
tent moesten in eerste instan
tie een bezinning aangeven 
over die eskalatie. Ons grond
idee was dat het verscherpen 
van tegenstellingen een basis 
is voor geweld. Zodra mensen, 
in ons geval aktiegroepen en 
overne.id/kernenergievoorstan
ders slechts als vijanden te
genover elkaar blijven staan 
is geweld de enige luit)weg. 
Juist een sitÎ.latie waarin par
tijen anoniem tegenover elkaar 
etaanlof geplaatst worden) 
wordt door de overheid aange
wend om geweld te gebruiken. 
Gaan mensen uit van hun wan
trouwen en blijven ze dit wan
trouwen te<]enover anderen voe
den, dan. blijft ons slechts de 
doodlopende weg van het mobi
liseren van krachten, meningen 
en medestanders. Almelo was in 
eerste instantie bedoeld om ons 
te bezinnen over hoe wijzelf 
met dit probleem zouden kunnen 
omgaan. Om uitgaande van wat we 
als mensen gemeenschappelijk 
hebben met elkaar en het weder
zijds vertrouwen te praten met 
elkaar, aktievoerders/sters, 
politiemensen, werknemers en 
omwonenden. We hoopten de men
selijke basis terug te vinden. 
In ons omstandersstencil staat: 
"Het gaat er niet zozeer om of 
we mensen kunnen ompraten . Bet 

foto: Pr>cms ~bef.~> 
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gaat er om echt naar elkaar te 
kunnen luisteren. Aktievoeren 
gebeurt meestal vanuit de te
genstelling"ik heb gelijk - zij 
hebben ongelijk"t punt uit. Het 
gaat niet om een geveebt met de 
Mobiele Eenheid of een tegen
stelling tussen aktievoerders 
en werknemers . Het gaat om ons 
allemaa.l, inzoverre wij met ons 
a~len het huidige systeem in 
stand houden. Bet verschil tus
sen aktievoerder-werknemer UCN 

valt niet zo absoluut in goed 
en slecht te maken, in demon
strant en atoomslaaf. Er zijn 
best mensen die daar in die fa
briek werken die ook bezorgd 
zijn over de politieke situa
tie, over de energietoestand. 
Je moet ervan af allebei alleen 
maax je eige.n gelijk te hebben 
en niets meer. Dat leidt ner
gens toe. Als werknemers in 

waar lternenerqie vandaan komt, 
(en dat is niet alleen een be
paalde maatschappe~ijke struk
tuur, maar ook hoe we als men
sen gewend zijn om met anderen, 
verschillen en tegenstelli.ngen 
omte gaan, hoe die maatschappe
lijke struktuur in onszelf zit) 
1.s de diskussie-basis de eiglln 
ervaringen, gevoe,l.ens en wensen. 
Want maskers om ons achter te 
versch~en om ons niet bloot 
te geven hebben we niet nodig. 
Wij zien Almelo a~s een stap 
vooruit door een stap achter
uit te doen. Dat in de zin van: 
willen we de boel veranderen 
in een situatie waar geen 
p~aats meer is voor kernenergie 
dan zullen we ook ze~f daaraan 
moeten geloven; oude konsump
tiepatronen los~aten, i . p .v. 
bet najagen van vijandabeelden 
ons richten op het levensvat-

foto: Ben 

bussen door de poort gaan, a.ls bare in een Sll!Denleven van 
MEers hun gevechtspak aantrek- mensen. Dat betekent dat we de 
ken en aktievoerders hun helmen "v~-buiten-af"behoûten, wen
opzetten, dan ben je onherken- sen en verlangens moeten los
baar. Dan ben je anoniem en laten en de openheid naar het 
wordt je el.lcaars vijanden. Wij herkennen ven echte behoeften 
ervaren onszelf in de eerste uit eigen er aring moeten ma
plaats verbonden met mensen en ken. Kortom, de bezinning in 
venuit die verbondenheid probe- Almelo was dus gericht op hoe 
ren we oplossingen te vinden. wijz~f uit de tegenstelling 
Misschien verwachten we veel voor/tegen-stander van kern-
van menselijke kontakten, we enerqie, ME/aktievoerder(ster) 
hopen dat het kan • • • " kllnnen klimmen. QJI vervolgens 
Praten dus met het doel om open- te kijken boe in bredere kring 
beden te vinden voor nieuwe deze diskussie aangewakkerd 
vonMin van aktievoeren. Daarbij zou kunnen worden. 
is gezegd dat blokkade-aleties 
geen verleden tijd zijn, zeker 
niet. Zeer belangrijk was ooit 
voor ons 0111 zonder druk van een 
"echte" aktie te zoeken naar 

card K.raayenbof 
Sans Krikke 

andere omgangsvormen, levens- ver>VoZg van p. 11 Jente. 
houdinqen. Dat onszelf duidelijk 
te maken ên om dat in gesprek ons vermogen ligt:. Bet J.s 
met anderen naar voren te bren- ·nu de beslissende periode: 
gen. Het was allerminst de be- het gaat nu om u.Ltbreiding 
doeling ca te suggereren dat we of 0111 stopzetting va.n de 
ons nu distantiêren van de vori- kernenergie in Nederland. 
ge akties. We wilden duidelijk Als we nu onze greep laten 
maken dat kernenergie en het verslappen, zijn we in feite 
verzet daartegen alles te maken al te laat. QJI deze bedrei
heeft met hoe je in je lijf zit, ging te keren zal iedereen 
met verand.ering aan/in jezelf. die tegen kernenergie is, 
sociale verandering dus geltop- daadwerkelijk in verzet moe-
peld aan zelfverandering. ten komen. We kunnen niet 
voor a.lle duidelijkheid nog even eindeloos met een paar dui
dit: om klaarheid te geven over zend mensen ieder jaar op-
boe je zelf in het probleem nieuw wanhopige blokkadepo-
staat vanNvoor of tegen kernener- gingen blijven doen, iede
gie-zijn" én in het probleem van re dag dat de afvalproduktie 

DGD 
processen 
Eindelijk is nu een kl.eine 
sam:mvat:t:.1ng te ~ over 
alles wat er tot nu toe ge
beurd is I'Oldan de Dodewaard
processen, ooze verkl.aringen 
tegen het O.M (cpmbaar Mini
sterie) , de aahklacht tegen 
alles wat maar net kemenex
gie te maken heeft enz. 
~ 21 deoenber verlieten we 
de zaal arclat de heren :recht
ers het verdalden an het pro
ces te venlagen, an eerst een 
ooderzoek te gelasten over 
het ovexheidsbelei.d in Ik:lde
waanl. 
Zalder nensen op de publieke 
tribune (behalve 5 pikkies van 
de politiesdlool die een crip
tie, ha,ha. • over Dodewaard 
aan het schrljven waren) en 
verdadlten, hield de officier 
van justitie zijn reqsitoren 
en eiste te9en ons straffen, 
varierend van enkele weken 
voo.rwaardelljk tot een paar 
weken anvoorwaaJ:delljk. Hans 
werd vrijgesproken. VOOr ve
len van CXlS was het wel een 
knal. De eisen waren behoor
lijk hoog uitgevallen. we ~ 
ben besloten an niet naar de 
uitspraak te gaan nBar 11'et 
z •n allen te gaan klooien 
voor de centrale in Dodewaard. 
cp 4 januari. waren er alge'" 
veer 150 nensen, waarader 
vele 50-plussers, bij de leem
centrale. 6en half uurtje 
lcletsen, verlUarlng voorlezen 
en de J?OlllE!fl Feijlbrief en 
Goldberq werden in het water 
gesodemieterd. Het was een 
prina n1wwjaarsreoept:ie van 
de AKB. Toch jamrer dat het 
veelal de.zelfde nensen zijn 
die je telkens weer ziet. 
Zijn er nou echt zoveel nens-

doorgaat is er één teveel en 
het hangt van ons af hoe 
~ang dit nog zal duren. 
wat het plan ven het LEK 
betreft dat voorstelt 0111 het 
Fli.nnenhof gedurende vier da
gen "symbolisch" te bezetten 
ge~f ik, dat het als onder
deel van een grotere aktie 
zoals ik die geschetst heb, 
heel goed kan , maar wanneer 
dit als enige aktie gevoerd 
zou worden, vind ik het een 
slecht plan. We zouden daar
mee al die mensen zoals Gold
berg, Geertsema enz. gelijk 
geven, die al jaren zeggen 
dat we niet in Dodewaard maar 
in Oen Haag moeten zijn. Dit 
is een alttieplan dat zich en
kel. en a.lleen op de politiek 
richt en dat daarmee haaks 
staat op de lijn die de 
laatste jaren bij altties van 
de AXB gevolgd is. Ben "sym
bolische" blokkade houdt in 
dat je da weg verspert, doe 
je dat "syzabolisch• dan is 
dat volgens mij geen bloklcade 
maar een over enige dagen ge
spreide demonstratie. Op zich 

en die niet weten wat er aan 
de hand is of blijft iedereen 
op z 'n/ h ' r kalt thuis voor 
de .kachel. Het is ootzettend 
belangrijk dat er veel nensen 
ij te betroltken zijn. Maar het 
tegendeel is waar, een treiste 
zaak. 
Al net al is de steun die de 
arrestanten is gegeven eronn. 
Zalder dit is het m::leilljk 
an je goed voor te bereiden 
en een gesla<W]d proces te voe-
ren. 
~ 4 januari verzooelden we in 
Willem 1 in Arnhem; an 16.30 
wr hoorden we de eisen aan. 
Voor iedereen een VOO%Wëlat'de
ll jks straf en/ of een geldboe
te. 1ióleert.s werd vrijgespro
ken, van Il:lnselaar kreeg een 
oovoorwaaràelijke straf. 
Maar voor enkele van ons zal 
het nog wel uitkaren op een 
gevangenisstraf 1 boetes van 
meer dan tien piek haal je 
niet zonaar uit je zak. Na de 
uitspraak op de vierde is er 
al weer vergadenl en geëvalu
eeid. De neeste arrest.anten 
gaan in lx>ger beroep. Dus 
OVP.r enkele maanden zullen er 
weer rechtszittingen ..mden ~ 
houden over de klote kern
centrale. 
Hieronder een lijst voor die 
nensen die eens precies wil
len weten hoeveel, welke rrens
en en welke eisen en straffen 
er zijn uitgedeeld. 
Verder w11 ik dit nog zeggen: 
ik ben ontzettend IICe van alle 
ratFSlaip ronà::tn de processen, 
de voort:erei.d1ng en duffe ge
zichten van rechters, piket
ten en officieren van justitie. 
Maar dat is net een paar weken 
wel weer over. En de ootrui
mingen in 1rnst:erdam gaan ook 
~ à:lor. 

Peter van J:looselaar. 

N.B.: Reakti.es voor alles naar 
Gicwa.nni, St. W1ll..i.brordus. 
61, lrnstel:àam. tet. 02G-793925. 

prima, maar noem het dan 
ooit zo, onduidelijkheid is er 
al genoeg. Om weer een apart: 
overleg voor deze aktie bij 
elkaar te roepen vind ik ook 
een slechte zaak. Juist op 
dit 1110ment is het belengrijk 
dat we als JUCB de eenheid zo 
veel mogelijk bundel.en, het 
bestaande landelijke overleg 
van basi.sgroepen moet juist 
versterkt en uitqebreid wor
den, in pl,aats van dat we on
ze krachten telkens weer ver
snipperen door steeds meer 
overlegqen en vergaderingen. 
Bij de volgende massale aktie 
moeten we proberen gezamen
lijk weer naar buiten te 
treden met een aktie waar 
iedereen zich in ken vinden, 
waar iedereen perspektiet in 
kan ontdekken. Dur zullen 
we met a.l onze energie au 
moeten warken. 
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DODEWAARD B'LYFT DICHTGAAN 
De aktieweek is achter 
de rug, de eerste pro
cessen zijn voorbij en 
het wordt tijd om lang
zamerhand te gaan pra
ten over het ve.rvolg. 
Tijdens de september
aktie hebben we massa
ler dan ooit aktie ge
voerd en on.danks äe e
norme spanningen en druk 
van buitenaf hebben we 
de onderlinge eenheid 
weten te be.wa.ren. De 
pogingen van de over
heid om ons te krimina
liseren hebben niet tot 
isolement van DGD en de 
AKB geleid, ook was de 
massale opkomst van 
50.000 mensen op 2 ó sep
tember bij de demonstra
tie in Arnhem een teken 
dat veel mensen zich 
geen rad meer voor de 
ogen laten draaien door 
eenzijdige berichtgeving 
in de media. In veel 
opzichten was het een 
geslaagde aktie ook als 
je bijvoorbeeld denkt 
aan de vele plaatselijke 
akties en de opkomst van 
de beweging 50+ tegen 
kernenergi~. Toch draait 
de kerncentrale in Dode
waa~d nog steeds, er is 
geen begin gemaakt met 
de afbouw van het hele 
Nederlandse atoompro
gramma en de invoering 
van mens- en milieuvrien 
delijke, demokratisch 
kontroleerbare energie
bronnen is niet tot 
hoofdpunt van beleid 
van de nederlandse e 
nergiepolitiek geworden, 
ook deze keer zijn we 
er niet in gesla.agd de 
centrale zelf te slui
ten. 

BLOKKADE ALS AKTIEMIDDEL 

Toen bijna twee jaar geleden 
het plan zich ontwikkelde om 
tot. JDassale openbaar aange
kondig de terreinbezetting 
in Dodewaard over te gaan, 
was het voornaamste argument 
dat er al vaak genoeg gede
IIIOnstreerd was. Dat een 
groot deel van de Nederland
se bevolking voor sluiting 
was, maar dat we van het par
lement niet )tonden verwach
ten dat zij de centrales zou 
sluiten, tenzij wij ze ertoe 
zouden dwingen door het zelf 
doen.Oe blokkade is als alttie
middel het symbool van het 
9J_gen verzet, het eigen ini
tiatief, tegenover het falen
de parlemantaire systeem. 
Haar de verschillende blok
kades van de afgelopen ja
ren hebben nog steeds niet 
geleid tot konkrete resulta
ten: het verzet is v~eed 
en geradikall~d maar de 
centrales draaien door, de 
dumping gaat door , het on
derzoek wordt voortgezet. 

Jen te (lllaa .. boe laag aog?) 
Willen we binnen afzienbare 
tijd een andere nederlandse 
energiepolitiek bewerkstelli
gen dan zullen we de druk 
lll08ten opvoeren, we zullen 
onze altties lll08ten verhevi
gen. oe meest logische stap 
zou zijn om bij de volgende 
alttie tot een terreinbezet -
ting in Dodewaard. over t.e 
gaan; alleen zou dat op dit 
liiOIDent de overheid te veel 
kansen geven om met succes 
.hun kr1minaliser1nqscampag
ne voort te zetten. Daarnaast 
speelt mee dat de blokkade

aktie van september ook weer 
eens te meer heeft duidelijk 
gemaakt dat wanneer het op 
een dirakte confrontatie aan-

maanden) In deze maand zouden 
we altties kunnen ondernemen 
bij toeleveringsbedrijven, 
de kleine proefreaktoren, 
Borssele en Almelo. De alt
ties zouden kunnen variêren 
van demonstratieve aanwezig
heid tot blokkades en/of be
zettingen. Het doel van deze 
e.kties is naast het hinderen 
van deze bedrijven om de 
publieke aandacht weer op
nieuw op het kernenergie
proble- te vestigen, om dit 
weer te alttualiaeren en ten
slotte om grote groepen men
sen te 1110biliseren. Deze pe
riode zal gebruikt lll08ten 
wo~den om naar een klimax 
toe te werken, namelijk een 
nieuwe blokkadeaktie van de 
kerncen~ale in Dodewaard. 
Wij zullen de alttievrijheid, 
die we bij de vorige alttie
week ten dele hebben ori1s
gegeven, 1110eten heroveren 
.namelijk de vrijheid om ook 
in Dodewaard alttie te kun-
nen blijven voeren, Dodewaard 
is en blijft het zwaarte
punt. We zullen daarbij om
zichtig te werk lll08ten gaan 
om de OSL bij de plaatselijke 
bevolking zomin 1110gelijk de 
kans te geven, om de over
heid het zo .1110eilijk mogelijk 
te malten om weer op dezelfde 
manier op te txeden. Misschien 
zouden we zelfs 1110eten denken 
aan een blokkade zonder mate
riaal. Dat zou op zich geno
men een stap terug zijn in 
onze alttiemethoden maar dat 
hoeft het niet te zijn wan
neer deze blokkade een onder
deal wordt van een veel grc;-

~ tere campagne tegen kerne
~ nergie. Naa&t prikaltties , 

ko111t, de overheid noq altijd 
een militair overwicht heeft, 
zelfs de mas.sabeweging in Po
len is nog niet in staat in 
een direkte confrontatie met 
het leger staande te blijven. 
Ben dergelijke overwi.nn.ing 
is ook alleen maar 1110gelijk 
als een zeer groot deel van 
de bevolking aktief verzet 
p,leeqt en wanneer ook binnen 
politie en leger verzetshaar
den aanwezig zijn.Na twee mas
sale, en vele kleinere blokka
des kunnen we concluderen dat 
we op dit 111011119Jlt noq niet 
sterk genoeg staan om de cen
trales zelf te sluiten' naast 
de blokkade als aktiemiddel 
zullen we 1110eten zoeken naar 
andere middelen om de druk te 
maximal.iseren.Dit is ook no
dig om te voorkomen dat on-
ze altties hun perspectief 
verliezen. Je zou bij de vol
gende grote alttie bijvoor
beeld kunnen denken aan een 
antikernenergiemaand (mis
scbien zelfs twee of drie 

<:)' demonstraties, blokkades en 
~ bezettingen ?.ullen we moeten 

zoeken naar raakvlakken met 
andere belangengroepen om te 
kijken wat zij op hun terrein 
kunnen en willen doen. Zo zou 
in de voorbereidingsperiode 
een openbare diskussie met de 
vakbonden en vakbondsleden 
gevoerd kunnen worden over 
hun verantwoordelijkheid en 
mogelijkheden in deze zaalt1 
al zouden er alleen al als 
eerste aanzet ln toeleveringa 
bedrijven of andere bedrijven 
werkoilderbrekingen van 5 mi
nuten plaats vinden als pro
test tegen kernenergie, dan 
zou dat een enorme ontwikke
ling in het verzet tegen 
kernenergie betek~n. 
Tenslotte zou deze alttie
periode kunnen worden af
gesloten met een massale de
IIIOnstratie, waarbij er in de 
voorbereiding naar gestreefd 
wordt dat deze vele malen 
groter wordt dan die van 26-
9 in Arnhem. 

DE VOORBEREIDING 

Voor een dergelijke massale 
campagne is een lange periode 
van voorbereiding noodzakelijk 
waarin de opebare diskussie 
gevoerd kan worden en de prak 
tische zaken goed geregeld. 
kunnen worden. De voorberei
dingsperiode voor de vorige 
alttie was mede doordat de zo
mervakantie daarin viel te 
kort (juni tot 19 september) 
en 1k denk dan ook dat wan
neer we in september en okto
ber massaal alttie willen voe
ren, er uiterlijk eind maart 
overeensteJIIDing lll08t zijn over 
de hoofdlijnen van deze aktie. 
Ben andere voorwaarde voo~ 
het opzetten van een derge
lijke grote aktie is een be
ter funktioneren van het 
landelijk overleg van bas~s
qroepen, Op dit 1110ment zijn 
te weinig groepen op het LO 
vertegenwoordigd, taakgroepen 
rapportaren niet, mensen stu
ren diskussiestukken rond 
zonder daarna de moeite te 
nemen om ze op het LO te ko
men toelichten enz. Ik heb 
ook de indruk dat door het 
voortdurend blijven napraten 
over de vorige alttie de be
trokkenheid van veel baais
q.roepen met het LO-gel)euren 
afneemt. Bij het praten over 
nieuwe plannen zal dan ook · 
geprobeerd 1110eten worden zo
veel mogelijk groepen weer 
bij deze diskussie te be
trekken. OOk zal het LO ten
minste iédere drie weken bij 
elkaar 1110eten komen, omdat 
er anders nauwelijks aan de 
diskussie wordt toegekomen, 
vanwe9e de volle agenda's, 
we zullen 1110eten werken aan 
een wat steviger fundament 
voor een beter funktioneren 

1. .......... ., .. ,., - ....... 

n, 

I ~llllr 
lt 

van het LO, een grotere ver
spreiding van AFVAL zou hier 
trouwe.ns ook een belangrijke 
bijdrage 1n kunnen leveren. 
Het is ontzettend belangrijk 
om bij de volgende alttie 
alles te mobiliseren wat in 

vewol(J op T'· 1() 
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ADVERTENTIE BMD 

MISLEIDEND 
In alle dagbladen van zaterdag 17 oktober is in een 
paginagrote advertentie -oe Brede Maatschappelijke 
Diskussie over energie" aangekondigd. De eerste o
penlijke stap naar het publiek toe van de ver ant
woorlijken voor de Brede Maatschappelijke Diskussie, 
het begin van de grote diskussie die al zo lang is 
aangekondigd, die al zo vaak als argument is ge
noemd om diskussies te stoppen en akties te breken, 
en die is gebruikt om iedere standpuntbepaling en 
beslissing naar later te verschuiven. In deze eer-
ste aankondigingaadvertentie stelt de stuurgroep, 
na~r de bevolking sprekend: •we moeten nu kiezen , 
anders kunnen we straks niet koken, wassen, strij
ken, scheren, autorijden, t.v.-kijken en stoken zo
als we zouden willen. 0 niet, uw kinderen en uw 
kleinkinderen niet." 

Wij klagen de Stuurgroep a.an 
in deze advertentie opzette
lijke vers i.lllpeling, verval
sing en verdraaling van de 
feiten te plegen, met het 
doel mens en te misle iden en 
eigen belangen erdoor te 
drukken. 

en feiten heeft uitgezocht 
en naar buiten gebracht, -
met heel wat tegenwerking -
weet nu de meerderheid wat 
een levens gevaarlijke ener
giebron kernenergie is, en 
wijst een meerderbeid daarom 
kamenergie af. 

\f 

De !Jroede Straatdiskussie verhinderd foto: Jan Vonk 

1) Oe stuurgroep stelt: we 
moeten nu kiezen" ••• Deze 
dringende oproep/aansporing 
van de Stuurgroep naar de be
volking is een vervalsing van 
de feiten. Niet de Stuurgroep 
is degene die inqezien heeft 
dat we mosten kiezen. Inte
gendeel , als bet merendeel 
van de stuurgroepleden het 
voor het zeqgen bad was het 
kerne.nergieprogramma allang 
geruisloos doorgedrukt en 
zonder 'oponthoud' uitqe~ 
voerd. Bet heeft aan aanhou
dende protesten vanuit alle 
laqen van de bevolkinq gele
qen dat kernenergie niet qe
aksepteerd maar omstreden is . 
De bevolking die d010 en niet 
deskundig genoeq zou zijn, 
heeft naar buiten gebracht 
wat overheid en belanghebben
den bij kernenergie kanse
kwent hebben verzwegen en 
ontleend. Op grond van wat 
de bevolking aan informatie 

2) De Stuurgroep stelt: "an
ders kunnen we straks niet 
meer koken, wassen, etc. zo
at.e we zouden IAiiZZen." Met 
andere woorden, deze 'verwor
venheden' zouden moeten blij
ven, dat willen we toch alle
maal, en kies maar beste be
volking, een energiebron uit 
waarmee dat allemaal kan. 
Hiermee zinspeelt de stuur
groep op de noodzakelijkheid 
van kamenergie, gebruikt een 
argument dat ronduit v66r 
kernenergie is, dat we allang 
van voorstanders kennen, 0111-

dat het het enige arqument is 
dat voorstanders van kerne
nergie hebben: "anders kunnen 
we niet meer •• . " "Zoals we 
zouden willen" is een stel
ling die ervan uitgaat dat 
IAI6 het wat dat betreft alle
maa.l met elkaar eens zijn en 
dezelfde belangen hebben. 
Een grove misleiding, stiekem 
in een bijzinnetje gestopt, 

die versluiert dat wij juist 
wel ter diskussie stellen of 
we dat allemaAI zo moeten 
blijven willen, als dat het 
gebruik van kernenergie met 
zich meebrengt. De meerder
beid van de bevolking heeft 
al gekoZen, niet de gevaren 
van kernenergie te altsepte
ren, ook niet om te kunnen 
blijven koken, wassen, strij
ken etc. Tegen deze weten
s chap in probeert de Stuur
groep 1110edwillig en bewust 
te suggereren dat kunnen 
blijven koken desnoods op 
kernenergie, een gellll!en
schappelijk belang van de 
bevolking zou zijn. 
3 ) De Stuurgroep stelt, dat 
als we het over kernenergie 
hebben, het gaat over "ko
ken, wassen, strijken etc", 
dus het verbruik van energie 
in gezinnen, het dagelijks 
leven. Weer een grove en 
sluwe vervalsing van de fei
ten. Een kwart van de elek
triciteit wordt in het huis
houden gebruikt. De groots te 
energieverslinders (indus
trie en overheid) blijven in 
de a""ertentie buiten schot. 
Als we doen wat in deze ad
vertentie staat, moeten we 
dus in de diskussie over 
energie weer afblijven van 
Nederlands grootste energie
gebruikers en wordt het ener
gieprobleem op de bevolking 
a1'gewente~d. WJ.j , de bevol
king, zijn allanq bezig op 
energie te besparen, terwijl 
het schrijnend duidelijk is 
dat de i .ndustrie en de top
laag van de bevolking schaam
teloos energie blijven ver
slinden. Als 0 energie te be
langrijk is 010 alleen aan 
deskundigen over te laten", 
zoals de advertentie stelt, 
dan willen we mee kunnen 
praten en meebeslissen over 
aZZe energieverbruik, op de 
eerste plaats dus het groot
ste verbruik, de 75t van be
dri jven, industrie en over
heid. En in dat verband wil
len we ook meebeslissen over 
de halsstarrige grootecheli
ge energie- en geldverslin
dende oplossingen waar dit 
ekonomies sisteem in blijft 
steken. 
4) Uit de advertentie: "we 
moeten m.1 kiezen, anders 
kunnen straks u niet, uw kin
deren nie~ en uw kleinkinde
ren niet •.• " Een bezorgde op
roep van de stuurgroep aan de 
bevolking om toch vooral de 
ernst van de situatie in te 
zie.n. Weer een duideli j ke llia
lei.ding. N.iet de Stuurgroep, 
maar de tege.nstanders van 
kernenergie hebben konsekwent 
naar buiten gebracht hos ero
stig de gevolgen van kerne
nergie zijn, niet alleen voor 
onze generatie, lilaar voor alle 
volgende generaties, onze kin
deren en onze kleinkinderen. 
Bet is ~rig om dit wezen
lijk ~t van de anti
kernenergiebeweging over te 
nemen en te gebruiken in de 
kontekst van energiegebruik 

in het algemeen, in plaats 
van in de kontekst van de ge
varen van kernenergie. Inder
daad we moeten nu kiezen, an
ders . • •• 
- als we doorgaan met kerne
nergie, zullen wij, mensen, 
gekonfronteerd worden met 
ziekten, verminkingen en ver
gi.ftigingen. We zullen kinde
ren krijgen :met leukemie, ge
neraties mensen zullen steeds 
meer en steeds jonger dood
gaan aan kanker. Massa Ze vez
nieti.ging. 
- We kunnen nu al geen Vis 
meer eten door het radio-ak
tieve afval en andere giftige 
stoffen die geloosd worden op 
de rivieren en qeduupt worden 
in zee. Als kernenergie 
voortgezet wordt zal dit zioh 
steeds meer en steeds sneller 
voordoen, zodat alles wat de 
aarde aan voedsel opbrengt 
vergiftigd zal raken en ons 
zal vergiftigen. MasaaZe Wl

nietiging. 
- Het radio-aktieve afval van 
de kerncentrales zal zich op
stapelen. We zullen nooit 
meer vrij kunnen ademhalen. 
we zullen weten dat we nu dat 
radio-aktieve deeltje in kun
nen ademen dat ons binnen 10 
jaar kanker zal geven. Hele 
gebieden zullen radio-aktief 
kunnen raken . Bovendien zal 
een deel van het afval voor 
de produktie van nieuwe kern
wapens worden gebruikt, al
weer een extra bedreiging 
van ons leven. Hasaat.e Wl

nieti.ging. 
De keuze 011 met kernenergie 
te wassen, te koken en te 
strijken betekent doorqaan 
met al deze dingen ten koste 
van het Zeven en à9 1-eej't.le
roeZd van jeze'tf, je kindM-en 
en je kleinkinderen. 
5) In de aankondigingaadver
tentie stelt de Stuurgroep: 
"welke energiebronnen wilt 
u straks niet? Welke wel: 
steenkool, olie-, wind-, zon
ne- of kernenergie?• Allemaal 
in een rijtje, zelfs niet los 
van elltaar gespeld, Dillar met 
verbindingsstreepjes. Ben 
psycholoq.ies taalgebruik dat 
misleidt en versluiert, wat 
voor keihard verschillende 
gevolgen het gebruik van 
kernenergie en bijvoorbeeld 
wind- en zonoe-energie heb-



ben, Bovendien versl.uiert 
een zinakoostrulcUe Al.s daze 
- en is daar0111 ronduit mis
lei dan~ - ~at zonne- en wind
energie op geen enkele manier 
~ dit akoocmies sisteem Al.s 
enerqiebron serieU5 erkend 
zijn, laat staan ontwikkeld. 
Dat daarentegen kernenergie 
al uitgebreid toegepMt 
wordt, financieel. all.e kan
sen krijgt met de voHe 
steun en dekking van de a
verbeid. Oe kemcentral.es 
die nu draaien laten ons 
zien dat: 
- er afschuwelijke ongeluk-

ken gabeuren. sarriaburg 
heeft laten zien hoe dicht 
we ook in Nederland bij lli
roshima zijn. 
- er geen oplossing is voor 
het Jtemafval, dat duizenden 
jaren radio-aktief blijft, 
en dat generaties van men
sen mt z'n afschuwelijke 
gevolgen opzadelt. 
- overheden steeds banger 
worden, geen greep ID88r heb
ben op de gevaarlijke stof
fen die in de centrales qe
bruiltt worden. Daarom komt 
er een steeds grotare bewa
king en kontrole van iedere 
burger. DaarOIIl mag informa
tie over wat er qebeurt in 
de centrales niet naar 
ten worden gebracht. 
doet wordt bedreigd en 
vermoord, zoals tearen 

wood. 
6) Oe Stuurgroep stelt in 
deze advertentie aan ons, de 
bevolking, de vraag: •en hoe 
gaat bet mt ons mi.ljeu?• 
W1 j , de bevolking, weten van 
de enorme gifscbandal.en. Niet 
de overhe.id, maar de bevol
king J;s al jarenlang bezig 
naar bui ten te brengen hoe 
vergiftigd het miljeu is -
de grond waarop we wonen, de 
gitluc::bt die we inademen, de 
terreinen waarop onze kinde:
ren spelen, Lekkerkerk, Broek 
in Waterland, JCBMA-terrein 
Arnh-, ASW-terrein Nijmegen, 

fo'to: Jan Vonk 

Barendreqt, etc. Oe overbeid 
probeert ons stelNl.matig 
daarin tegen te -riten, te 
bedrieqen door gegevens te 
verdraaien of te ontkennen, 
maar beschermt aktief de 
veroorzakers van deze ver
nietiger. van ons leefmiljeu: 
de bedrijven. Aan de bevol
king da open vraag stellen: 
•hoe gaat het mt ons miljau" 
is naief of sluw. tij weten 
heel goed hoe het •t ons 
.tljeu gut. Beter dan da 
Stuurgroep zou villen. Dat 
ia ooit de redeo wa.araa wij er
voor zullen vechten dat de 
ehemieae ve~ftiqingen die 

zijn opgeruimd worden, 
er geen radio-alttieve 

bij~. 

Vl'(;~'Ml''OeP uit 
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tief beleidllcentrulll. 
Verder wordt in het stûc qe
ateld dat de kontaltten •t de 
ovexheid (Goldberg en v.~ 
pan) door deze laatsta zouden 
zijn gebruikt om bij ons een 
paniekat8111mi.ng te &>en ontstaan 
Uiteraard 1118t de bedoeling ons 
tot een spoedig vertrek te be
wegen . 
Een aanwezige EHBO-er geeft een 
loort verslag van de gebeurte
nissen , waarin hij beaamt dat 
er diverse kantaltten zijn ge-
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worden gezet. Verder verwijten ze 
auteurs dat een aantel feiten 
niet zijn qecheckt, hetgeen o
verigens wordt toegegeven. 
llierop wordt door de vrouwen
groep gesteld dat .het stuk niet 
als een persoonlijke aanval. is 
bedoeld. Bet qing erom te sig
naleren welke gevaren er achui
len in dit soort informele kon
takten 11111t de overheid. Gevaren 
die bovendien door de betrokken 
personen niet in hun volle 0111-

vang zijn onderkend. Dit is de 
s trelcking van het stuk . 

veut. Bij bestrijdt echter •t 
kl .. dat rla deze kontaltten een Voor aen volgende alttie -ten 
sturing van de aktie heeft eventuele kantakten met de over-
plaats gevonden en dat zij zich beid van te voren goed worden 
voor het kanetje van Goldberg doorgesproken en zo strak 111098-
hebben laten spannen. Oe betrok- Ujk worden afgebaken~. 

ken personen zijn dan ook nogal 
kwaad over het stuk , Ollldat ze 
hierin in een dubieus daglicht 

veMJot.g van p.2 -'-4~~1): 
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llident. Booqstens licht hij 
zijn europese collega's in o
ver zijn voornemen om ze a f 
te schieten als hij de tijd 
gekoiii8D vindt. Maar de oorlog 
die daarop uitbreekt kunnen 
ze niet verhinderen. 
Oe conclusie is duidelijk. In 
geval van oorl.og is naderland 
geen 911waardeerde bondgenoot, 
maar BEZET GBBIED! Ret leger 
staat onder Navo-bevel en ook 
daar hebben we weinig greep 
op. Get enige, wat de regerinç 
kan doen in zo'n qeval. ia uit 
de navo treden. Een vrij z.in
loze manouvre op dat moment. 
Het is de vraag of we dan 0-
berha~t nog bestaan. Betex 
is OID dat nu te doen, wëll\t 
blijven betekent de ruaaiache 
duivel met de amerikaanse Be
elzebub willen uitdrijven. 
Tenslotte heeft het neder
landae parlement zich al. voor 
december 79 tegen 1>r~uctie 
en planning van kruiaraketten 
uitgesproken • 

AMERIKAANSE SQUADRONS 

Bet ia duidelijk, dat onze re
gering voor een dile- stut. 
Snerz1jda oefenen de aanhan
gera van Baig (vooxmallg op
peid>evelhebber in Vietnam) , 
die loortqeleden nog van 1118-
ning was "a&t er belangrijker 
dingan zijn danvxede", druk 
uit op politiek/econOlllisch 
niveau. Anderzijds is e .r een 
groeiende oppositie, die over 
het alqe1118en villdt, dat er be
lanqrtjlter dingen zijn dan 
oorlog. 
Beida partijen -ten natuur
lijk tevreden guteld worden, 
zonder de indruk te wekken op 
een onde~~:>cratiaehe wijze be
zig te zijn. In dit geval ia 
de oplossing in principe nogo
al eenvoudig, Je zet de kruis
rakketten ergens anders neer 
0111 het protest te neutral.ise
ran en de haviklten biedt je 
een militante c:oupensatie 
aan. Werd daar al. in voorzien 
in bet na'V'O alotaldtoord? 
Om de voorqeno.an COJIII8ll.atie 

Frits. 

erdoor te kunnen druk.ken i a 
het uiteraard beter de aan
dacht van de oppositie te bin
dan. Dua wor~t de beaUaaing 
over de raketten DIIUlr -er -
ven uit9&atel.d om al.a bl.ikaea
aLleider te dienen. 
Uit betrout.lba:H b.ron a-ljn r.ri;j 
u t.~eten gBkiJmtm hoe d8 48 
kruierakstten aulten wordsn 
gecompBnSeerd. De bases SOBs
ul'ber-g~ d8 Put .m Vo1.ks1. wor
dsn op dit morrwnt ui.tgert.UJt 
voor d8 stati.onel"ing van I e:e
tl'a ama:ri1caa7,16e sqtAQd.rone met 
nucleaire taken. At.a u daar 
binnen afaienbare ti.jd aijn 
ondsrgebracht, Ujkt Neder
land hst Ul'ste land u ai.jn 
dat i.8 vomo.ai.en van dil juûu 
~~~apena VOO'l' Bmt Europees aloq
wt.d. TJiu't'aaZ'd bUjven du 
vUegtui.gen ondsr ama:rikaana 
oorrmandri en ds opslag van d8 
ks~ena ondsl' amel"ikaanae 
be~A~aking. Op hst moment, dat 
de truc tot ûdsH.m ie docr
gedl'Ongsn, U Ben proteat nut 
mBer te ~hten en in 1983 
kW'InBn ae tkJenoods VBMJ<Zngmt 
worden <1.oo'L' on.ae ei.g.m gtc.d
niewe F-18 'e mBt dsu'l.fde 
taken. Ze gaat dat i.n Ben par-
74mlmtai.re dsmcxtrati.e. DB pro
paganda IJOl'gt r.~et VOO'l' h8t 
~van d8 UnkaB pubtioi.
tai.N veron~i.ng. Daar 
ai.jn mBMmt voor, die el' VOO'l' 

ioorge1.ael'd hsbb.m. 

KONKLUSIE 

Oe regerinq heeft d\18 het 
volk en zeker de de-=aatran
ten van 21 novuiler bedonderd. 
Oe plannen 081 een en ander ge
ruis~ te regelen beataan 
al. langer en -ten in Raag
_. kringen bekend zijn. De 
kruiaraket komt helemaal. niet. 
Oe oppoaitie is om de tuin ge
leid, maar met deze informatie 
kan iets worden qedaan. Br is 
reden om het verzet op te voe
ren "tegen dergélijlce Ollbe
trouwban poli tic: i en zulk 
leugenachtig beleid. In een 
volgend n~ kOIIII!n we hier
op terug. 

Dick de Bart 
Jan Boa..n 
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LO veMJot.g van p. 3 
een aantal - zeer boos. 
oo&rwaard s telde biexe>p dat ze 
•t de rtJg t~ de muur ston
den oedat ze niet eerder bij 
de orqaniäatie varen betrokken 
Verder schijnt u ie.and van 

a t 4, EtS 21·12-81 rres au~en 1 UITSPRAAK 04-01-82 .L 
r10eten worden geplaatst. 

-Wiek vraagt een verslag van 
de rad:io-qroep :Cvm. het atvij
ken van het afgesproken beleid. 
Men probeert een ver • lag te 
~en. 

- Volgende vergadering wordt 
voorbereid door Utrecht. 

De VoLgende VPrgadering vindt 
plaats op 31 jan.in SSR Bemuur
de weud Westzijde 3, Utrecht 
om 12.00 uur precies. 

4 JANUARI 

de arreatantengzoep aan ben 
gevraagd te hebben 0111 kontakt 
met de polltie op te nemen. 
Na de pauze wordt de wrqade
ring door eeu andeR voorzitter 
qeleid, aangezien de voorzitter 
(Dodavaard) te veel bij de dis
kussie betroltken vaa. 
De diskussie spitst zich op 
twee puntell toe: 

a . De pos.itie van de basis-
~P Dodewaard en de prohl-

Aan de demonstratie op 4 jan- met de plaatselijke bevol.Jting. 
uar1 in Dodewaard b door ca. b. soe heeft het zowr kunnen 
150 mnaen deelgenomen, aanqe- kollillil dat groepen bij het voor-
vuleS met enkele tientallen bereiden van een aktie niet eens 
sûllen. Deze de1110natratie was 11Je8r D!t elkaar in overleg tre-
in eersta instantie 980r<Jani- den? 
seerd door da arrestantengroep --over onze opstelling t.a.v. de 
n.a.v. de uitspraak van de Arn- deels lcoMervatieve bevolking en 
helilila rechtbank op die dag. t,et gevaar van rechtse knokploa
Een aantal menaan vond het nog- gen bestaan verschillende ideeên 
al vreemd dat de oproep voor Sollllligen vinden dat je konfron-
de:ze demonstratie door het se- taties -t vermijden om te voor
krstariaat was ve:rstuurd, het- komen dat rechts stexker wordt. 
geen suggereerde dat het een Anderen villen de konfrontatie 
landelijk vooratel betrof. juist niet uit de weg gaan. Ben 
oe arreatanten~p heeft in aantal mensen vindt dat de baaia-
verband met deze delllonstratie qroep Dodewaard een veel te gro-
van te voreD' geen kontakt op- te verantwoordelijkbeid naar nch 
gen.oiiiiiD 118t da buisgroep in toe trekt en een soort vaderrol 
Dodewaard. Dit met het gevolg speelt, als het gaat om het ver-
dat deze van niets vist tot mijden van van negatieve raakties 
het IIIOmll.Ot dat ze de ':'Proep in van de bevol.Jting. S<3migan bellben 
de bus kregen. oe •nsen van hiervoor -1 begrip, gezien de 
de basisgroep Dodavaard varen ~jke situatie van bet lOOileD 

hier nogal nijdig over. Ben en -rken in een vijandige omge-
d-1 van ben beeft dan ooit ving. Anderen vinden dat velen 
niet meegedaan ,een ander deel van 006 118t dit probleem te malten 
beeft, zo werd nu duidelijk, hebben en dat de Oodewaardae ba-
stappen genomen 0111 de de!Don- sisgroep haar oren te veel laat 
stratie • 1n qoe4e banen te lei- hangen naar h!!t konservatieve 
den" . ze hebben over de te hou- 1 de be lki 
den cSemonstratie kontakt .. t cke van vo n~. Bet ver-

haal ging, dat de Dodevaardse ba-
de politie opgenomen(in de per- sisgroep dch van de arrestanteo-
scon van van ICaupen) en de 50 groep bad 98dJ.atantiëerd. Dit 
plus-organisatie gevraagd mee wordt door hen -t de meeste kleJD 
te doen. Ze hebben zelf niet ontkend, ze hebben bijv. ook ~a-
meegelopen. Bet kontakt met de gedaan aan de fakkeloptocht. 
politie beeft er volgens ben Oe handel wijze van de Dodewaard-
toe geleid dat er geen M. E. is se basisgroep ,zo wordt gezegd, 
ingezêt (wel zeer veel stillen) getuigt wel van zeer weinig ver-
en dat de politie heeft voor- trouwen 1n de aanpak van de ar-
koiiiiiD dat groepen bewonen ons restantenqroep. Oe~ stelt dat 
lastig zouden vallen. dit gebrek aan vertrouwen enta-
Bet verhaal van het overleg recht is, daar ze zeer omzichtig 
voora~ met de politie maakte te werk is gegaan. Bet dorp wely 

zou me t de demonstratie bijv. 
worden gemeden. Pas na een ge
sprek bi!!rover •t een inwoner 
ie besloten toch door Wely te 
gaan. 

r 
-Ten aanzien van het gebrek aan 
onderling overleg bij de voor
bereiding van de demcoatratie 
-rden een aantal ~gen 

Van der Zan:i. 6 waken ( 4 vw) 

Mxleer. 6 Wli!bn ( 4 VW) 

Van Wandelen. 6 waken (4 vw) 
f851 , 15 betalesl 

~tad. 6 weken (4 VW) 

Van de waard. 10 weleen (6 vw) 

10 weksn (8 vw) 

Zaat, 10 weken (6 vw) 

Q)edenaXI. 10 weken (6 VW) 

Oosting. f250 ,- boete 

Ebn. vrijspraak. 
L!luriks. 10 weksn (6 VW) 

2Meerts 10 waken (8 VW) 

Van Dcnselaar. l2 weken (6 vw) 
Keyn1ln 3 neanden 

vw.:~jlt. 

4 1ikn vw, f7S() ,- boete ofwel 
15 dagen hec::hteni.s. 
4 wJcn vw, 11.000,- boete of
wel 20 dagen bevhtenis. 
56 dagen (45 vw), binnen ljr. 
f851, 15 betalen. 
4 weken vw, f750,- ofwel 15 
dagen hedrt:.eni.s. 
6 wJcn vw, qileffin;J baolarin:.J, 
fSOO,- boete ofwel 10 dagen. 
Oltslag :recbtsveriiOlginq t.a.. V. 

p:xJing zware llli.shandel..m • 
veroordel.1ng cp!llbare ~ 
pleging: 6 welten vw, fSOO,
ofwel. 10 dagen hecliten.is. 
6 weken vw, fSOO ,- boete ofWel 
10 dagen hechtenis. 
6 weken vw, fSOO , - boete ofwel 
10 dagen hechtenis. 
1250,- txlete, t.a.v. openbaJ:e 
geweldpl..eging. 
vrijspraak. 
6 welten vw, qileffing bewaring, 
fSOO,- boete ofwel 10 dagen. 
vrijspraak. 
qileffinq be;.Ji\rlng. 
10 wkn (7 vw) 
Vrij!Jpraak t.a.v. slaan met een 
plank, t.l.l. subs 1 ••. 3 mdn 
(lnlxi vw.) 

ge1881tt. DB arrestantengroep van aktie-VOe.t'&D. lli.eraan liggenAan de band van een CJ&aprek dat 
durfde een geeprek met Dode- Ve.t"schillende politieke uit- een NijlEBgee vrouwengroep met 
waard niet goed aan, oedat ze gangsp1mten ten qrondalag(ge- de BJIB0-9roep heeft gehad beeft 
ei#D negatieve reaktie verwacht- weld, geweldloosheid, de nood- deze buisgroep een stuk ge-
te • Verder nrd er gesteld dat zaak van konfrontatie of het ver-schreven. Dit stuk is enige tijd 
er eigentijk tueeentijde een mijden ervan). geleden 1118t de notulen roo&je-
landelijk overleg bad -ten oe noodzaak van een eenheid on- stuurd. De strekking van dit 
plaats vinden. Door gedurende danks de bestaande verschillen stuk was dat er, 1118t n-. van-
vijf velten niet bij elkaar te wordt 118t n- &xlr de 50 plus- uit de BBBO-groep, een aantal 
ko118n hebben - dit eoort pro- groep sterk benadrukt. JDalen kontakten zijn gell'eest 
ble•n ook in "'e hand gewerkt. Br wordt voorgesteld de diskus- met de ovemeid tijcJena de blok-
Aan de andere kant zijn we nogal sie verder naar Afval te vervij- kade. Deze kontakten liepen via 
door de datum van 4 januari o- zen. het huis van PvdA-wethouder v . o. 
vervallen. Er blijken na een Made.Dit buis stond in die ti1d 
lange diskussie fundamnteel Kontakten met overheid tijdens bol van de PvdA-boozen en fun-
verechillende opvattingen te be- de blokkade - het stuk van de geerde a1.s een soort altema-
staan ten aanzien van de manier Nijmeegse vroU~Mngroep hierover. vet<VOZg op p . 13 
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Ondanks zijn beloftes dat hij
de ouderen tijdens zijn rege
ringsperiode niet zou verge
ten, jaagt president Reagan de
ouderen steeds meer tegen
zich in het harnas. Zijn
nieuwste staaltje is echter
wel heel erg. 'De laatste door
de regering gesponsorde studie
naar de gevolgen van een
atoomoorlog jaagt zowel de
ouderen als de anti-kernener
gie aktivisten de gordijnen
in. De studie, verzorgd door
het amerikaanse ministerie
van energiezaken, stelt dat
in het geval van een nukleai
re aanval het naar buiten (de
schuilkelders uit) sturen van
ouderen voor het zoeken van
voedsel en water, het ver
traagde effekt van stralings
kanker zou doen verminderen.
Oftewel, het oude kan het
best het eerste op.
oe studie stelt:"0uderen
zullen het eind van hun na
tuurlijke leven bereiken
voordat het eind van het
'risiko-plateau' bereikt is.
Zodoende kan de zelfde bloot
stelling (aan radioaktieve
fall-out) in totaal minder
gevallen van kanker in deze
groep veroorzaken dan Linnen
een jonger segment van de be
volking". Hoewel dit als lo
gies bekeken juist kan zijn,
beschouwen de IGray Panthers·,
een organisatie van oudere
aktievoerders, dit als een
zoveelste bewijs dat de hui
dige amerikaanse regering
gelooft dat een nukleaire
oorlog gewonnen kan worden,
en dat sonunigen van ons dat
ook nog zouden kunnen over
leven.

WEST·DUITSLAND

Op 16 december Z1]n 15 men°·
sen, die hebben deelgenomen
aan de demonstratie in 1977
in Grohnde, veroordeeld tot
een boete van 240.000 DM. De
boete is bedoeld om een
vergoeding te krijgen voor
de medische kosten van de
politie en voor de bescha
digde helmen, schilden, ra
dlosets en 170 wapenstokken.

CHERBOURG

De in AFVAL 3 beschreven ak
tie heeft zin vervolg gekre
gen. Om 3 uur s' ochtends op
5 januari bezette een groep
van drie aktievoerders weer
een kraan, die gebruikt moest
gaan worden, diezelfde dag,
voor het lossen yan een Ja
pans schip met ui tqewerkte
brandstofstaven. Behalve op
het voorkomen van het lassen
van de staven, mikten de ak
tievoerders dit keer ook op
een landelijke publiciteit
voor het feit dat de socia
listische regering haar ver
kiezingsbeloftes niet houdt.
om deze bezetting te voorko
men hadden de Franse autori
teiten de losplaats afgezet
en politie ter bewaking van
de kraan neergezet. Deze po
litie werd eenvoudig geneu
traliseerd door de groep van
40 mensen die de drie kraan_
bezetters vergezelden. Nadat
de kraan dus bezet was heb
ben de Franse autoriteiten
op allerlei manieren gepro
beerd de bezetters er weer
uit te krijgen. Eerst door
te beloven dat ze de aankomst
van het schip met veertien
dagen zouden vertragen, wan
neer ze naar beneden zouden
komen. De aktievoerders rea
geerden met de eis dat dat
minstens een maand zou moe
ten worden. Da:trna kwam er
de oproerpolitie aan te pas,
die echter niets konden doen
zonder dat de levens van de
bezetters in gevaar kwamen.
De ontruimingspoging mislukte
dus. De volgende poging werd
gedaan door een lid van de
rechterlijke macht op de
kraan af te sturen en hem te
laten dreigen met zware
straffen. De onderhandelingen
gingen zo door tot de morgen
van de 7e januari, toen de
aktievoerders om 10 uur 's
morgens de kraan verlieten na
de toezegging te hebben ge
had dat er tegen hen geen ver
volging plaats zou vinden en
na het doel van de landelijke
publiciteit overduidelijk ge
haald te hebben.

SCHWANDORF

Bet is niet eenvoudig om er
gens een opwerkingsfabriek
te plannen. Dat blijkt wel
in west-Duitsland. Nadat de
eerste keus, Volksmarsen in
Hessen, moest vervallen van
wege een te groot verzet van~

ui t de bevolking, dreigt nu
hetzelfde voor de nieuwe
plaats, Schwandorf. Het ge
bied rond Schwandorf is ex
treem konservatief, het ligt
in Beieren en is een van de
gebieden waar de esu van
Strauss veel van zijn aanhang
vandaan krijgt. Maar toch
ontstonden er, zo gauw het
bericht arriveerde dat
Schwandorf uitgekozen was,
allerlei antikernenergie
Bürgerinitiatieve. Het ver
zet tegen de opwerkingsfa
briek komt uit alle delen van
de bevolking. Dit blijkt uit
de ondertekenaars van de ver
klaring tegen die fabriek;
zowel milieugroepen als delen
van de CSU. Het feit dat
juist in dat gebied een alu
miniumfabriek half de bodem
ingezakt is, zal de steun
aan het verzet tegen de op
werkingsfabriek zeker niet
doen afnemen. De Duitse in
dustrie zal het moeilijk
krijgen om haar opwerking
ergens geplaatst te krijgen.

AUSTRALIE

"Wij, het l\boriginal volk
van Australië, zijn totaal
tegen delven, verwerken en
verschepen van uramium van
ons land; Wij willen niet
dat ons heilige land over
hoop gehaald wordt en dat de
gevaarlijke delen eruit ge
haald worden om naar andere
volken gestuurd te worden,
waar het dood en schade kan
veroorzaken. Wi j vragen om
jullie steun." Dit is de
boodschap die de l\boriginal
landraden naar Europa stuur
den. Uranium kan nu vanuit
Australië verscheept worden.
AL jaren is de Australische
regering bezig met het ver
lichten van de eisen die
aan de export van uraniwn
gesteld werden. De zwaarste
tegenstander was tot nu toe
de vakbond, die tot voor
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MOL

Op 15 december braker in
een van de vul-cellen, waar
middelaktief nukleair afval
in vaten wordt gedaan, brand
uit. Het probleem was vol
gens de leiding van de Bel
gische Eurochemic-fabriek
niet zo groot. De brand werd
geblust en het bluswater, dat
nu ook radio-aktief is ge
worden, werd keurig opgevan
gen om als laag radio-aktie f
afval behandeld te gaan wor
den. Hieruit blijkt voor de
zoveelste keer dat ongeluk
jes bij het opwerken van ra
dio-aktief afval steeds blij
ven voorkomen, hoe veilig
men de fabrieken ook ver
klaart. Na de brand blijven
er vragen genoeg apen. Want
wat was er gebeurd wanneer
het een ernstiger ongeluk
was geworden. ZOu dan ook de
Nederlandse overheid gewaar_
schuwd worden, Eindhoven
ligt heel dicht bij Mol. Het
is dus niet voor niets dat
we in Nederland ook naar on
ze buren moeten blijven kij
ken die van allerlei gevaar
lijke kernenergie-toestanden
in het grensgebied plannen.
Allicht (postbus 8107, Til
burg) houdt in elk geval in
de gaten wat er bij onze
zuiderburen zoal gebeurt.

kort een anti-uranium poli
tiek voerde. De vakbonden
hebben lange tijd het laden
van een Japans SChip·, de Pa
aifia S1<.y, tegengehouden.
Maar de politiek van de vak
bond is veranderd. Onder
meer onder druk van de rege
ring die met een boete tot
tien miljoen dollar dreigde
is de vakbondstop omgezwaaid
en wordt nu het schip gela
den. Verwacht wordt det het
naar Engeland zal gaan, waar
het uranium verrijkt zal wor
den. Een werkgroep van de
vakbond moet nu deze verande
ring van politiek bekijken en
in februari komt er weer een
vergadering van de top over
dit onderwerp. De toekomstige
politiek van de vakbond hangt
sterk van de resultaten van
die vergadering af. De Abori
ginals laten hun afwijzing
van uraniumontginning duide
lijk horen. En de vraag i~an

de Europese organisaties om
hulp moet ook beantwoord wor-
den •••••
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ABONNEMENTEN

LANDELIJK OVERLEG
Landelijk Overleg op 31 jan.
12.00 uur. Bemuurde Weerd 
westzijde 3 Utrecht.

Landelijk sekretariaat Do
dewaard Gaat Dicht: Post
bus 1357, 6501 BJ Nijmegen.
080-220960 (di- en vr.midd.)

STEDELIJKE OVERLEGGEN

Stedelijk overleg Amsterdam:
elke derde dinsdag van de
maand, 20.00 uur. Jacob van
Lennepstraat 213A I. Info:
P..ul 020-731830

Stedelijk overleg Utrecht:
dinsd..g om de twee weken in
de Karg..door, OUde Gr..cht 36
om 20.00 uur. Dinsd..g 2 febr.
gaat het S.O. over basisde
mckratie.

OVERLEG 50 PLUS

woens9ag 3 februari, info:
033-31863

SUBSIDIE-AANVRAAG

onze subsidie-aanvraag van
200.000 gulden aan jhr mr
M.L. de Brauw (sal~is:

f205.000,-) is afgewezen, om
dat wij niet willen zeggen
wat wij met dat geld zouden
willen doen. 40.000 mensen
in Arnhem - en tallozen die
achter die demonstratie
stonden - zijn kennelijk niet
genoeg argumenten om ons ons
deel van onze belastingcen
ten terug te geven.. Andere
instellingen, die wel geld
krijgen ("omdat de organisa
ties geacht worden 'niet over
voldoende middelen te be
schikken" - Nieuwsbrief BMD
januari 1982) zijn: De VVD en
....nverw..nte stichtingen:
f374.·.. ü50,-: de werkgeversbon
den' en de Kamers van Koophan
del: f481.00Ó,- In totaal zal
ongeveer 55% van de subsidies
terecht komen bij voorstan
ders van kernenergie ..

AMELISWEERD
Basisgroepen, blijf in trai
ning. het utrechtse bos 1lme
lisweerd moet waarschijnlijk
verdedigd gaan worden van
wege de aanleg van Rijksweg
27. Info: 030-792475.

NOORDOOSTPOLDER

Bij de vorige DGD-aktie heeft
de NOP een schade van ongeveer
1000 gulden opgelopen. Het ver
lies van de grote NOP-wigwam,
een fraaie houtkachel en vlie
germateriaal ..
Als iemand weet waar die spul
"len zijn gebleven, bellen naar:
Bob Crebas: 05279 - 1547.

REVOLUON

Het tijdschrift llevoluon
(postbus 1328 Nijmegen, 080
237491) heeft een aantal pak
ketten samengesteld met num
mers van het blad, die arti
kelen bevatten over verschil
lende onderwerpen, zoals
kernenergif!: of miljeu .. Ze
zijn te gebruiken als scho
lingsmateriaal.

ARRESTANT

1 februari komt Rob Zuidam
in Rotterdam voor de kinder
rechter in een besloten zit
ting, omdat hij in Dcdewaard
aktie heeft gevoerd. Begin
zitting 9.00 uur, Noordsin
gel 115. Dit proces mag niet
stilletjes voorbij gaan. In
tegenstelling tot de massale
belangstelling in Atnhem is
bij een vorige - op het nip
pertje uitgestelde - zitting
weinig belangstelling geweest.
OOk met hem moeten we soli
dair zijn.

DODEWAARDRAPPORTAGE

a
tie en

JD en De
en vragen

un Dodewaardrap
020-793925.

BROCHURES

Bij het secretariaat, van Dc
dewaard Gaat Dicht, postbus
1357 Nijmegen, is verkrijg
baar de" brochure van de Neder
landse ". StrQomgroepen, genaamd::
"Winteroffensief '82"
Eén aantal vragen komen hierin
aan de orde, zoals: wat was
het effekt van de laatste blok
kadeaktie, toekomstige akties,
politiegeweld en besluiten lan
delijk overleg..
Verder: Brede Maatschappelijke
Diskussie, aardgas, kolen, che
mische vervuiling.

Na het weekend over basisde
mokratie van vorig jaar is
er een brochur& uitgekomen,
die nu uitverkocht is. Een
aantal mensen wil een nieuwe
brochure maken over basisde
mOkratie, die de resultaten
uit het weekend, artikelen
uit Onderstroom en AEVAL en
een aantal meningen van ba
sisdemokratie-mensen samen
vat. Wie mee wil praten over
deze brochure moet kontakt
opne,!",n met Willem (080
225468), Gera (080-772682)
Of Ruud (080-225408), De

eerste bijeenkomst is ge
pland op 27 jan. in Nijmegen.

GeInteresseerd in het Dode
waardproces? De brief van
Van Thijn aan de Tweede Ka
mer is op stencil gezet en
afgedraaid. Dit dikke pak
stencils is gecombineerd. met
artikelen over het proces uit
kranten en de vonnissen over
die I raddraaiers I. Bel op om.
te zeggen hoeveel van die
verslagen je wilt hebben.
Giovanni, 793925, Willebror
dusstraat 61 II, Amsterdam.

ENERGIEWINKEL

In Groningen is een groep
mensen 'bezig een energiewin
kel van de grond te krijgen.
D....r z ..l infor....tie werden
gegeven over alternatieve e
nergiebesparing, (anti)kern
enerqie, kolencentrales etc.
OOk zullen informatie..vonden
worden georganiseerd en ten
toonstellingen en andere ak
tiviteiten vooral voor scho
len. Hiervoor is geld nodig.
Steun ons financieel door een
bijdrage op te sturen naar
giro 2571849 tnv Energiewin
kel Groningen pla Taco Mes
dagstraat 9 Groningen.

SCHADE

De schade van de boeren na
Dodew..ard '81 is nu geregeld,
maar onze eigen mensen die
schade hebben geh..d (bijv.
omvergeworpen autois) staan
nog in de kon.Stort geld op
giro 4176911 tnv Gelderse
Stroemgroepen Nijmegen. Ook
de komende akties vragen om
geld!

VIDEO

Dodewaard gaat dicht •81.
video Stadsjournaal: Cees
080-450398. video Amsterdam:
Joost (Avondrood) 020 
257340. film Cineclub:
020-250045

KOPIJ
Sluitingsdatum kopij volgen
de nummer: 7 FEBRUARI ' 82

Vijftien piek veer 8 nummers
steunabonnement twintig ~iek.

Giro 4298242, t.n.v. Stichting
Afval. Postbus 1053

1000 BB Amsterdam.

Redaktie AFVAL:
Postbus 1053
1000 BB Amsterdam
tel: 020-851609 (Hans)

KOMMUNIKATIE

De atocalalarmgroepen in Gr0
ningen en Drente gaan de ra
diozender 'Atocalalarm' in de
lucht brengen, gericht op Ne
derland (zontberingen) en
NW-Duitsland (plannen tot de
bouw van negen kernenergie
installaties) . De eerste pro
gramma' s worden op dit IIIODlent
gemaakt. ·Info: Steef van DUin
05991-1620. Voor bijdragen:
Komitee Atcomal..rm, Rabobank
Borger giro 800792, reknr.
30.92.22648

KOOPJES

Verkrijgbaar: Chaos in de
l'eahtsstaat, kleine brochure
met informatie over de pre
cessep. giro 4226871 tnv F.
lIissink Rotterd...., ovv DGD
~0,50 + fl,30 porto

Verstuurbare fototentoonstei
Ung Dcdewaard '81. Info:
080-221345

Nieuwe uitgave van Daa1>om
geen kernenergie ~5,- en f4,
porto op giro 4198154 tnv F.
SchUekelmans ovv Daarom.

Fotoboek Dodewaard '81
f12,50 (inkl. porto) op giro
2276610 tnv Onderstroom,
postbus 1334, Nijmegen.

CITAAT
Een citaat uit het rapport
van Van Thijn over de gebeur
tenissen in Dodewaard: 1/•• de
ccrrrrrunicatie tussen overheid
en demonstranten of hun ve:r
tege17h!Oordigers ZOfJe t VOOI'
al-s tijdens de I12monstratie
l<IaS niet in aHe opziahten
bevredigend 'l1li2112 op grond
van een "'" t zeer Vel' doo:r
gBlJOBroda basisdemokratie
bij 112 'laatstgenoemden."
FEIJLBRIEF

Feylbrief is al bezig een
nieuwe hetze voor te berei
den. Voor de AVRO-r..dio ver
klaarde hij ma..ndagochtend
4 januari, dat er in augus
tus weer een grote aktie in
Dodewa..rd te verwachten is.
~at maken we zelf wel uit,

Medewerk (st) ers:
Trudi van Tilburgh
Sybren Brouwer
Jan Bosman
Elma Oçsterhoff
Dick de Bert
Liesbeth van Nes
Joost van Steenis
Frits Eckenhausen
Hans Krikke
Fred Gersteling
Berrie Heesen
Hans de Jonge
paul Poppenk




